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Lanjutan Musnad Abdullah bin Mas'ud RA
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3tt3.Yazid menceritakan kepada kami, Srrik ,J'ii#
mengabarkan kepada kami dari Ali bin Badzimah, dari Abu Ubaidah,

dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ketilra

maryaralat bani Israil jatuh dalam kemaksiatan, para ulama mereka

mencegahnya, namun mereka tidak mau berhenti. (AWtirnya) para
ulama tersebut duduk bersama mereka di maielis-maielis mereka
(y an g berm al<s iat t ers ebut)'.

(Yazid berkata, "Aku menduga beliau SAW bersabda" '. ..dan di
pasar-pasar mereka. Para ulama itu makan dan minum bersama

mereka. Allah mencampur hati sebagian mereka dengan yang lain dan

melaknat mereka melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu
(terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas'.).

Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk bersandar, kemudian

duduk tegak dan bersabda, 'Tidak, hingga mereka benar-benar dapat

-.rgurutkan mereka (masyarakatnya) ke arah yang haq'."37t3

3713 Sanad hadits ini dha'd,karcna munqatii'(terputus). Ibnu Katsir mengutipnya dalam
tafsimya (31205) dari sini, lalu dia juga mengutipnya dari Sunan Abu Daud dari jalur
Ali bin Badzimah, dia berkata, "Demikian At-Tirmidzi dan Ibnu Majah
meriwayatkannya dari jalur Ali bin Badzimah. At-Tirmidzi menilai hadits ini iasan
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gharib. Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Bandar bin lbnu Mahdi, dari Sufyan, dari
Ali bin Badzimah, dari Abu Ubaidah, secara mursaL" Lihat Ad-Dut Al Mantsur
(2/300). Al 'athr artinya memegang salah satu ujung dan menariknya hingga
melengkung.
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3714. Yazid menceritahan kepada kami, Hangnad bin Salamatt

mengabarkan kepada kami dari Tsabil Al Bunani, dari Anas bin

Malik dan AMullatr bin Masbd, dari Nabi SAW, beliau bersabda'

"Orang terafthir yang masuk surga adalah seorong lakiJaki yang

berjalan di atas Shirath (titian). Kadang-kadang ioiauh tertelungkup

dan kadang-kadang berialan. Kadang dia iuga terhtrung oleh api.

Ketika ia teloh melewoti Shirath (titian yang dibentangkan di atas

neraka), ia menoleh ke neraka dan berkata, 'Maha Suci Dzat yang

telah menyelamatkanht darimu. Allah telah memberifu apa yang

tldak diberikan kepada orang'orang pilama dan orong-orang
terafitir."

Rasulullatr SAW melanjutkan, "Lalu sebuah pohon diangkat

dan ia melihatnya. Ia lalu berkata, 'Wahai Tuhanht, dekatkan aht
dengan pohon itu, sehingga ahr dapat beneduh dengan bayang-

bayangnya dan dapat meminum airnya'. Allah berfirman, 'Wahai

hamba-Ku, bisa jadi kctika Afu dekatkan kamu dengan pohon itu
lramu akan meminta permintaan lainnya'. Ia menimtab, 'Tidak, wahai

Tuhanht'. Ia berjanji kepada Allah tidak alean meminta permintaan

lain, padahal Allah talw bahwa ia akan memohon permohonan lain
saat ia melihatnya. Lalu ia didetrattran dengan pohon itu. Ketilca
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pohon lain yang lebih baik diangkat, ia berkata, 'Wqhai Tuhanla+

deleatlran aht dengan pohon itu, sehingga aht dapat berteduh dengan

bayang-bayarygnya dan dapat meminum airnya'. Allah berfirman,
'Wahai hamba-Ku, bulcankah kamu' telah berjanii kepada-Ku
(malrsudnya untuk tidak memohon permohonan lain)?' Ia menjawab,
'Wahai Tuhanlar. Ini saja. Alat tidak akan minta yang lain'. Lalu ia
berjanji kepada-Nya, padahal Allah tahu bahwa ia aknn meminta
yang lain. Kemudian ia didekatkan dengan pohon tersebut. Ketika
sebuah pohon.lain -yang lebih indah: diangkat di dekat pintu
surga, ia berlata, 'Wahai Tuhanlat, dekatkan aht dengan pohon itu,
sehingga aht dapat berteduh dengan fuyang-bayangnya dan dapat
meminum airnya'. Allah berfirman, 'Wahai hamba-Ku, bukanlcah
lramu' telah berjanji antuk tidak meminta permohonan yang lain?' Ia
menjawab, 'Wahai Tuhanht, pohon ini saja. Afu ttdak akan meminta
yang lainnya'. Lalil id berjdnji, pailahal Allah tqhit bahwa ia akan
meminta lagi yang lain saat ia melihanya. Kemudian Allah
mendefrntlannya dengan pohon itu. Lalu ia mendengar suara para
penghwti surga,, maka ia berlrata, 'Wahai Tuhanht, (masulc)can alat
lre) surga itu! (Masuklcan oht ,lre) ;urga itu!' Allah berfirman,
'Bulranlrah kamu telah berjanji tifulc alwn meminta yang.lsin?' Ia
menjawab, 'Masukk4nlah aht ke surga itu!' Atlah berfirman,
'Permintaanmu tidak akan menjauhkan-Ku darimu wahai hamba-Ku.
Apalrah akan membuatmu qenang jilu Afu memberimu dunia dan
sejenisnya di sanping su4ga?' Ia menjawgb, 'Apakah Engkau
bercanda denganh* padahal Englwu adalah Tuhan Pemilik sagala
kekuatan?'."

Abdullah (bin Mas'ud) tertawa hingga tampak grgr-grgr
gerahamnya. Lalu dia berkat4 "Mengapa kalian tidak bertarya
alasanku tertawa?' Mereka lalu bertar,rya, 'Mengapa engkau tertawa?'
'Dia 

menjawab, "Karena Rasulullatr juga tertawa setelatr menceritakan
ini, beliau berkata kepada kami, 'Mengapa kalian tidak bertanya
alasanlu tertawa? 'Mereka (para satrabaQ lalu bertanya, 'Mengapa
engkau tertawa, watrai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Sebab Allah
tertawa tatkala laki-laki ilu berlwta, 'Apakah Engkau bercanda
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3715. Yazid menceritakan kepada kami, Syrbatr bin Al Haifaj

mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu ziyad, dari Abu Sa'd'

dari Abu Kunud, dari Abdullah, dia berkata' "Rasulullatr SAW

melarang kami (menggunakan) cincin emas atau gelang ernas yang

melingkar."37l5

'* ;:;'* y:t iL'4rJb'i.'r3-, ,fi| '"i $:",;rvrt

:'t;" V t3t+>,*t *?rt * !, J';)i6,J6'l' f
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3716. Yazid me,lrceritakan kepada kami, Mutrammad bin

Thalhatr mengabarkan kepada kami dari Zubaid, dari Murrah, dari

Abdullatr, diu Uotuta" "Rasulullah SAW bersabda' 'Mereka (saat

perang Khandaq) telah menghalangt kita melahrkan shalat Wustha

,',0 Sarrad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Muslim (l/68-69) dari jalur

Affan bin Hanmrad bin salamatr dengan isnad yang sama seperti tadi,

hanya saja pada bagian akhir terdapat tarrbatran (firman Nlah), "Aht

tidak mireniahkanmu (istihza'). Tetapi Aht mampu melalculun apa saia

yang Aht leehendaki." sebagian arti hadits ini telah dijelaskan sebelumnya

t""atu ringkas dengan jalur berbeda (hadits no' 3595)'
3"5 Sanad naaits ini shaiih. \4elpa hadits sudatr diutarakan sebelumnya dengan

sanad munqathi' Qndrtsfu.3582). Di sana kami telah menyinggung ke-

maushul-awtya dengan ismad sama dengan yang di sini. Lihat juga hadits

no. 3804 dan 3605.
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(shralat Ashar) hingga matahari terbenam. Semoga Allah memenuhi

perut dan htburan mereka dengan api'.n31t6
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3717.Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sulaiman,

dari Abu Utsman, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullatr SAW bersabda,

"Janganlah adzan Bilal menghalangi sahur salah seorang di antara
lralian. Sesungguhnya dia hanya memanggil." - ..

Atau perawi berkata, "...hanya beradzan agar orang yang sedang

shalat malam di antara kalian dapat kembali "(tidur) dan untuk
mengrngatkan orang yang tidur di antax? kalian. Dia tidak
me,ngucapkan (adzan) kareni ini (ihjar), tetapi ia me,ngucapkan itu
hingga ini (fajar)."

Lalu Ibnu Abi Adi (Abu Amr) mengepalkan tanganny4
mengaratrkannya, lalu membuka antara jari tengah dengan telunjuk
(maksudnya mengisyaratkan fajar).31 

t7

t7t6 Sanad hadits ini sfta}rft. Muhainmad bin Thalhah bin Musharif Al Yami
oratg tsiqaft (dapat dipercaya) menurut Ahmad, Al Ijli, dan ulama
lainnya. Mereka yang masih membicarakannya (meragukan ke+siqah-
annya) tidak memiliki hujjah. Al Bukfiari mengemukakan biografinya
dalam Al Kabir (l I I / 122).
Zubaidadalah Ibnu Al Harits Al Yammi. Murrah adalah Ibnu Syarahil.
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim, (lll74) dari jalur
Muhammad bin Thalhah dan AtTirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah
dalarn Adz-Dzakha'ir (4822). Lihat hadits no.2745.
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-3818. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, sytbatt

menceritalcan kepada kami dari sulaiman, dari Abu wa'il, dari

AMu[afr, dari Nabi SAW, beliau bersabda' - 
"setiap orang (akan

disatulcan) bersama orang yang dicintainya'"'7 
rB

'*'rtcLt,,lj ,r -'33 
'3'"; 
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3llg.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sytbatt

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu ubaidah, dari

Abdullatr, batrwa Nabi sAW sering kali membaca" "subhaanaka

rabbanaa wabihamdika, allaahummaghfirli." (Matra suci Engkau,

watrai Tuhan kami dan dengan puji-Mu. Ya Allah, ampunilah alru).

Perawi berkata, "Ketika ayat, 'Apabila telatr datang pertolongan

Allah dan kemenangan" (Qs. An-Nashr [ll0]: l) turun, beliau

membaca,'subhanaka rabbanaa wabihamdika, allaatrummaghfirlii,

inaaka antat tawwaabur rahiim'." (Maha suci Engkau, wahai Ttrhan

Sanad hadits im shahih.Ibnu Abi Adi adalatr Muhammad bin lbrahim.

Sulaiman adalatr Sulaiman At-Taimi, sedangkan Abu Utsman adalah Abu

Utsman Al Hindi. Hadits ini ulangan hadits no' 3654'

Sanad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (101460462) dmt

Muslim (21296-297) dari jalur Muhammad bin Ja'far dan daxi berbagai

jalur lainnya.

371 8
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kami dan dengan puji-Mq. Ya Allatr, ampunilatr aku. Sesungguhnya

Engkau Matra Penerima tobat dan Matra Pengasih).37le
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. 3720. Uutrammad menceritakan kepada kami, Syubatr
mpnceritakan kgpada, karni, dia berkata: Aku mende,ngar Abu Ishaq
menceritakan dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, dari Nabi SAW.
Abdullah berkata, "Nabi SAW mengajarkan khutbatr hajat kepada
kami, (yaitu),

3"e Isnad hadits ini dha'd karena munqathi'. Hadits ini dituturkan secara
panjang dalam hadits no. 3683.
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..segala puji bagl Allah. Kami meminta tolong dan memohon

ampun t*p kepada-Nya. Kami berlindung dpri kebunrkan-

teUurutan diri kami. Siapa yang diberi hidayah oleh Allatr maka tidak

ada yang menyesatkannya, tapi siapa yang disesatkan oleh Allah maka

tidak ada yang memberinya hidayatr (petunjuk). Aku bersaksi bahwa

tiada illatr selain Allah, dan aku bersaksi batrwa Mtrhammad adalatt

harrba serta utusan-N)ra."

Lalu beliau membaca tiga ayat (berikut),

,,Hai orang-orang yang beriman, bertalanalah kepada Allah

stebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kalian

mati melainkan dalam keadaan baagama Islom." (Qs. Aali Imraan

[3]: 102)

"Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah

menciptalan kalian dari dii yang satu, dan dainya Allah

*"n"iptok n istrinya; dan dari lceduanya Allah mengembangbiakkan

laki-laki dan perempuan yang banyah Dan bertakwalah kcpada Allah

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. sesungguhnya

Allah selalu mengaw$i kalian." (Qs. An-Nisaa' [4]: l)
"Hai orang-orang yang beriman, bertabvalah kamu kqada

Allah dan lcatakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah

memperbaiki bagimu amalan'amalanmu dan mengampuni bagimu

dosa-dosamu. Dan barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka

sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (Qs. Al
Atrzaab [33]:7G71)

Setelah itu banrlatr kamu menyebutkan keperlu'anmu'.r372o

i:# €l'* d6:-\ I 6il'* €* Lr* $:', -rvY \

J'.- :., vir :Ju ,el ti.# €j 4J, l:,ut zJG ,,,;;li €?,

3720 Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'(terputus). Namun hadits ini
sendiri shahih, dan sana&rya akan kami jelaskan pada hadits berikutnya.
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3721. Affan menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan
kepada kami, Abu Ishaq mengabarkan kepada kami dari Abu Ubaidah
dan Abu Al Ahwash. Dia (Abu Ishaq) berkata: Hadits ini
(diriwayatkan oleh) Abu Ubaidah dari ayahnya. Ayahnya berkata,

"Rasulullah SAW mengajarkan kami dua khutbatr, (yaitu) khutbah
hajat dan khutbatr shalat: 'Segala puji bagi Allah'. Atau 'Seszngguhnya
segala puji bagi Allah. Kami memohon pertolongan kepada-Nya'."
Lalu dia menuturkan hadits senada.372l

.r tf f 'iAY.e) c* e:* "rU r.fi;- -rvrr
LL '&'t & h' .p ir J?r14.:Jv,,irr .r! * or:i;,

. f J.' . ,

it;i ,rlf .pr1# oj '; asLie \y,d|ii:r6 d';,
3721 Isnad dari jalur Abu Ubaidah dha'if, karena munqathi', sedangkan isnad

dari jalur Abu Al Ahwash Auf bin Malik bin Nadhlah shahih karena
muttashil. At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini (2/178-179) dari jalur Al
A'masy, dari Abu Ishaq (As-Subai'i), dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah.
At-Tirmidzi berpendapat "Hadits ini hasan, diriwayatkan oleh Al Ahasy
dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Abu Ubaidatr, dari Abdullah bin
Mas'u{ dariNabi SAW."
Kedua hadits in shahih karena Isra'il menggabungkatmya, dia ber*ata,
"Dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Abu Ubaidah, dari Abdullah
bin Mas'ud, dariNabi SAW."
Isra'il tidak sendirian dalam hal menggabungkan kedua isnad ini dari Abu
Ishaq, sebagaimana Anda lihat. Syubah juga menggabungkannya dari
Abu Ishaq di sini. Untuk riwayat Isra'il akan dikemukakan pada no. 4115.
Akan dikemukakan pula riwayat yang munqathil dari jalur Ats-Tsauri,
dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah (no. 4115).
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Daud (21203-204) dari dua
jalur tersebut. Sementara itu An-Nasa'i (2179) dan Ibnu Majah (11299-
300) meriwayatkannya dari jalur yang maushul (bersambung sanadnya).
Al Hakim (2/182-183) hanya meriwayatkan dari jalur yang munqathi.
Hadits senada telah diutarakan sebelumnya dengan isnad shahih dari jalur
Ibnu Abbas secara ringkas (hadits no.3275).
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"3722. Muhammad menceritakan kepada kami, Syubalt

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari

Abdullah, ia berkata, "Ketika Rasulullatr SAW sedang bersujud,

sementara di sekitarnya terdapat beberapa orang Quraisy, tiba-tiba

uqbah bin Abu Mu'aith datang dengan membawa j*i" unta dan

melempart ailDra ke punggung Rasulullah sAw, tapi beliau tidak

mengangkat kepalanya (bangun dari sujudnya). Lalu datanglatt

Fathimatr dan mengambilnya dari punggung Rasulullah SAW, sambil

mendoakan keburukan bagi orang yang melahukan hal itu. Rasulullah

sAw lalu berdoa, 'Ya Allah, huhtmlah sel<elompok orang Quraisy itu,

(yaitu) Abu Jahl bin Hisyam, Utbah bin Rabi'ah, syaibah bin Rabi'ah,

tqiln bin Abu Mu'yath, dan (Jmayah bin Khalaf' Ata,'Ubay bin

Khalaf ;'
Yang ragu (antara penyebutan umalyah bin Khalaf dengan

Ubay bin Khalaf) adalatr SYubah.

Dia (Ibnu Mas'ud) melanjutkan, "Lalu aku melihat mereka

terbunuh pada perang Badar dan jasad mereka dilemparkan ke dalam

sumur. Hanya saja persendian-persendian Umayah atau tlbay-sudatt

lepas (putusj sehingia dia tidak dilemparkan ke dalam sumur'"3722

3722 Sanad hadits ini shahih. Muslim Ql67-68) meriwayatkannya dari jalur

Muhammad bin Ja'far, dari syubah, dan dari beberapa jalur lain.

Demikian juga Al Bukhari dan An-Nasa'i, sebagaimata dzlam Adz-

Dzkha'ir (4803). "syubah ragu", maksudnya Syubah ragu, salah seofimg

di antara mereka Umayah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf?
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3723. Khalaf menceritakan ke,pada kami, Isra'il menceritakan

kepada kami, dia menuturkan haditsnya, hanya saja dia berkata, "Amr
bin Hisyam dan (Jmayah bin Khalaf," Lalu menarnbahkan, "Imarah
bin Al Walid."3723
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Dalam naskatr lain ftode Haa) terdapat kzta tsanaa. Pe4rnbahan kata
tsanaa tidak bermakna sama sekali. Penarnbahan ini adalah suatu
kesalatran dan tidak terdapat dalam lnaskahKaaf.
Mengenai kata as-salaa --dorgan silz berharakat fathah-, menurut Ibnu
Al Atsir adalatr kulit tipis yang membungkus bayi yang baru lahir dari
perut iburya. Suatu pendapat mengatakan bahwa kata as-salaa
diungkapkan untuk ari-ari hewan, sedangkan untuk ari-ari manusia
disebut al masyiimai. Tampaknya yang pertarna lebih layak di sini,
karerra al masyiima& keluar setelah bayi latrir, bukan yang membungkus
bayi saat latrir. Kata as-salaa ditulis dengan yaa' sebagaimana termaktub
dalam Al-Lisan. Namun dalam dua naskah asli Musnad Ahmad ditulis
dengan huruf all Demikian juga dalam Shahih Muslim. Oleh karena itu,
kami menulisnya apa adanya, karena masing-masing pe,nulisan tersebut
memang boleh.
Sanad hadits ini shahih. Khalaf adalah Ibnu Al Walid. Hadits ini ulangan
hadits sebelumnya.
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3724. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami'

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Maisarah,

dari An-Nazzal bin su-brut, dari Abdullatr, dia berkata, "Aku

mendengar seorang laki.laki mernbaca suafu ayat, sernentara aku

mendenlarnya auri R*ulullah SAW tidak seperti itu. Lalu aku

mendatangi Rasulullatr dan wajah beliau berubah, tampak rasa tidak

suka p"au wajah beliau. Beliau bersabda 'Kalian berdua

membacanya dengan benar. Sesungguhnya orang-orang sebelum

lulian saling berselisih dalam hal itu' sehingga merelra

dibinasalran'."

Syubatr berkata, Mis'ar menceritakann)'a kepadalq darinya dan

^"-rolorxan 
hadits itu kepada Abdullah dari Nabi sAw (beliau

bersabda), "Janganlah lcaliai berselisih'"3720
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3725. Muhammad menceritakan ke'pada kami, Syubatr

menceritalcan kepada kami dari Simak bin Harb, dia berkata' Aku

mendengar Abdurrahman bin Abdulla?r menceritakan (hadits) dari

Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Tidak boleh ada dua transaksi

dalam satu transaksi, karena Rasulullah SAW bersabda, 'Allah

3724 Sanad hadits ini shahih. Al Bukhari (5151-52, 61378, 9/87-88)

meriwayatkannya dari jalur Syrbah. Makna hadits ini akan dijelaskan

nanti dari jalur-jalur lain, baik socara panjang lebar maupun ringkas

(hadits no. 3803, 3845, dan 3981).
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melalilat orang yang memakan (mengombil pembayaran) riba, orang
yang membayar riba, saluinya, dan pencatatnya.'"372s
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3726. Muhammad *r*"rit t - kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami dari Simak, dia berkata, *Aku mendengar
Abdunahman bin Abdullatr menceritakan dari ayatrnya 

-Syrbatrberkata, I'dku 'menduga dia me-rafa'-kannya kepada Rasulullatr

3725 Sanad hadits ini shahih. Redaksi bagian pertama terdapat dalam Majma'
Az-Zawa'id (4/84.85).
Dalam buku ini periwayatannya. dikaitkan kepada Al Bazzar dan Ath-
Thabrani. Penulisnya berkata, "Para perawi Ahmad orang-orang tsiqah."
Sedangkan redaksi sisanya "Allah melaknat...," yang diriwaya&an oleh

' Muslim (11469) dari jalurAlqamah, dari lbnu Mas'ud. Bagran ini juga
diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah,
sebagaimana disebutkan dalam Ad- Dzakha' ir (47 64).
Katz safqah --dengan huruf sirn- sinonim dengan kata shafqah -dengan huruf sftaad-, ymg berasal dari kata shafq al alruf (tepukan
beberapa telapak tangan) saatjual beli.
Ibnu Al Atsir berkata, "Penggunaan huruf siiz dan shaad (di sini) saling
beriringan dengan penggunaan huruf qaaf daln khaa'. Hanya saja,
sebagian kalimat lebih sering dengan shaad, dan sebagian kalimat lain
lebih sering dengan sirz." Dia juga berkata (1/105), "Rasulullatr melarang
,dua jual beli dalam safu jual beli, yang penjualnya berkata, 'Aku jual
pakaian ini tunai dengan harga sepuluh, sedangkan jika kredit seharga
lima belas'. Jual beli seperti ini tidak boleh karena dia tidak mengetahui
harga mana yang dipilih pembeli yang menjadi kesepakatan akad. Di
antara masalah yang sama adalah penjual berkata, 'Aku jual barang ini
seharga dua puluh, dengan syarat kamu menjual pakaianmu itu seharga
sepuluh'. Jual beli ini tidak sah karena syarat demikian dan karena
sebagian harga gugur dengan gugurnya sebagian yang lain, sementara
sisanya tidak diketahui (majhul). Jual beli yang disertai persyaratan dan
pemesanan (salaJ) dilarang. Kedua jual beli tersebut termasuk seperti ini."
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sAw- berkata, 'Pentmpamaan orang yang menolong lceluarganya

dengan cara tiilak benar adalah seperti unta yang.iatuh lce dalam

sumur lalu dilceluarlean dengan *"'i'ik ekornya""3726
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3zzl.Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, sytbah

menceritakan kepada kami dari Manstrur, dari Abu wa'il, dari

Abdullatr bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda" "Tidak henti-

hentinya seseorang berkata iuiur dan benrsaha selalu iuiur hingga ia

diulis sebagai orang yang sangat iuiur (shiddiq), dan tidak henti'

hentinya seseorang berbohong dan bentsoho selalu berbohong hingga

diulii sebogai rukang bohonl 1*adzdzaab)'"3727

t eti.\,f ilt *'-^* $:-','r3J u:t' -rvY^

3728. Muhammad menceritakan kepada kami dari Syrbatr' dari

Al Mughiratr, dari Ibratrim, dari Hunay bin Nuwairah, dari Alqamatr,

Aari AUautlah, dari Nabi SAW, beliau bersabda" "Orang y97S faling
penuh kasih saat membunuh adalah orang yang beriman'"3728

3726 Sanad hadits ini shahih. Hanya saja syubah meragukan ke-marfu'-an

hadits tersebut. Sementara itu kami telah men-/ariih dalam keterangan

hadits no. 3690 bahwa Abdurrahman mendengarnya dari ayahnya,

Abdullah bin Mas'ud.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3638.

Sanad hadits ini shahih. Hunay bin Nuwairah Adh-Dhabbi orang yang

tsiqah. Abu Daud berkata, "Ia termasuk ofirng yang rajin beribadah

3727

3128
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3729. Surarj bin An-Nu'man menceritakan kepada kami,

Husyaim menceritakan kepada kami, Mughiratr mengabarkan kepadl
kami dari lbratrim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud RA" ia berkata,

"r{ku rnendengar Rasulullatr SAW bersabda 'Orang yan-g--paling

penuh lrasih (siat membunuh) adalah orang yang beriman'-"372e
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3730. Abdunahman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Manshur, dari Rib'i, dari Al Bara' bin Najiyah, dari Abdullatr, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "Perang atau lceberlangsungan Islam
berjalan selama tiga puluh lima atau tiga puluh enam, atau tiga puluh

('abbaad)-" Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsrqaf (maksudnya Ibnu
Hibban mernasukftarmya dalam kelompok perawi tsiqah). Al Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir (4121245). Kata hunay dibaca
dengan huruf ftaai berharakat dhammah, nuunberhxakatfathah, dan)aa"
bertasydid.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah,
sebagaimana ia juga adz dalam Adz-Dzakha'ir (4925).
Secara lahiriah, isnadnya muttashil, namun jelas dari isnad sebelumnya,
isnadnya munqathi' karena Ibrahim tidak meriwayatkannya dari Alqamah
sec:ra langsung, melainkan melalui Hunay bin Nuwairah, dari Alqamah.
Hadits ni shahih pada isinya atau intinya (fii dzaatihi) dari sisi ke-
rnuttashil-an isnadnya sebagaimana sebelumnya.
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tujuh. Jilra mereka hananr maka ialan orang yang hananr' Jika

kelansaan dapat tegak pada merefta malw lcelansaan itu dapat tegak

selama tuiuh puluh tahun."

Perawi berkata, "Aku bertany4 'Apal(ah (tujuh puluh tahun

tersebut terhitung. Penj) dari yang telatr lewat? Atau dari yang

tersisa?' Beliau men5awab, 'Dari yong lersisa'''3710
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3731. Istraq menceritalcan kepada kami, SuSan menceritahan

kepada kami dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Al Bara' bin

Na5iyatr Al Kahili, dari Ibnu Masbd, dari Nabi sAw, berupa hadits

yang sama (redalcsinya), hanya saja perawi berkata, "Lalu Umar

6.rt-f kepada Rasulullatr SAW, "Wahai Rasulullatr, apakatr (tujuh

r73o Sanad hadits ini shahih. Al Bara' bin Najiyatr Al Kahili -disebut 
juga Al

Mutlaribi- tsiqah dan termasuk murid Ibnu Mas\rd. Al Bukhari

(llznl8) menyJbutkan biografinya dan berkata, "Ia tidak menyebutkan

'mendenga/ dari Ibnu Mas'ud." Namun ini tidak membuat haditsnya

cacat, sJbab RibI bin Hirasy (yang meriwayatkan hadits ini darinya)

adalatr orang tua (qadiin) yang pematr bertemu dengan Umar, Ali, dan

Ibnu Mas'ud, mak; kecil kemungk nan dia (RibI) meriwayatkan hadits

dari Ibnu Mas'ud melalui ofimg yang lebih muda yang tidak sezalnan

dengan Ibnu Mas'ud. sementara itu, Al Hafiz.h saat membahas biografr Al
Bara' dalam At-Tahdzib berkata, "Aku membaca tulisan Adz-Dzahabi

dalam Al Mizan, bahwa terdapat jahaalah (kendakielasan) mengenainya

(Al Bara'). Ia tidak dikenal (laa yu'raJ)." Aku berkata, 'Al Ijli dan Ibnu

Hibban mengenalnya, dan ini cukup baginya."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (4/158-160) dari jalur
Abdurratrman bin Mahdi, dari SuSan Ats-Tsauri, sebagaimana yang telah

lalu dengan sanad lain yang shahih (3707). Di sana kami menyinggung

riwayat Abu Daud dan Al Hakim.
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3732. Abdurrahmhn"menoeritakan kepada kami dari Suffan, dari

Al Hasan (yaitu Ibnu LlbaiOiiiatrl aaii tUrahini bin Suwaid, dari

Abdtillatr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku telah

mengizinkanmu membuka hiiab dan mendengar rahasiaku sampai aku

melarangmut.n}7l2 :
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3733. Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami,

Zr*lmrir menceritakan kepada kami, Ishaq menceritakan kepada kami
dari Sa'd bin Iyad[ dari Abdullah, dia berkata "Bagian tulang yang

paling disukai Rasulullatr SAW adalah tulang hasta, hasta kambing.

Suatu ketika tulang hasta itu diberi racun, dan beliau menduga orang

Yahudilah yang meracuninya. u 3733

puluh tatrun tersebut teihitung. Penj) dari yang telah lgy3t? Atau dari

yang tersisa?' Beliau menj awab, "' (Dari) yang ters is ot .n37 
3t

3731 
Sanad hadits ini shahih. Ulangan hadits sebelumnya.

3732 
Sanad hadits ini shahih. Ulangan hadis sebelumnya (no. 3684).

3733 
Sanad hadits ini shahih. Sa'd bin Iyadh Ats-Tsumali berasal dari kalangan
tabi'i yang tsiqah. Sebagian onmg rancu dan menilainya sebagai sahabat.

Ibnu Abdul Barr berkata, "Tidak benar jika dia masuk dalam kategori
sahabat."

Et - 
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3734. Abu 'Kamil mencdritakan 'kepada kmri, Znh",r.
menceritakan kepada kami, yatrya-Al. rabir Abu. Al Harts, At:Taimi
menceritakan kepada kami, batrwa Abu Hamid, seorang lelaki dari
bani Hanifatr, bercerita kepadanya: Abd,ullatr bin Mas'ud pematr
berkata, "Kami bertanya k€pada'iasulullatr SeW irr;;-d;;il
membawa jenazah. Beliau laru menjawab, 'Berjala, i"ngo4 sedikit
dipercepat tapi tidak sbmpai tari."Jitra jenazah ilt ddalarh orang yang

Atau beliau bersabda taa". versi redaksi t",;1, ,;"gi*ion
menuju lrcbaikan itu. Norrun iika ienazat, fu,adatah orapg yang
burak (amalnya), maka binasarqh penghuni nerarca. Jenazah itu

Ats-Tsumali --{ibaca dengan huruf tsaa'berharakat dhanmah dzrr miim
tanpa tasydiil- adalah nisbat kepada Tsumarah,salatr satu kr*ara.
Hadits tersebut diriwayatkan olel Abu Daud (374t r) seuanyat aL nuaio
dari jalur Ath-Tha$isi.

Y? rl 'uraaq --dengan 'ain berharakat dhammah dan raa'berharakat
f:rh"! ryrpa tasydi4; ry*putT bentuk jamak dari kata ,irq-)"nf*
'ain betharakat fathah dan raa' sukun--. Ibnu Ar Atsir berkata, "Itu

Arq adalah bagran tulang yog a.g-gry" ui"y"t diambil. Lihat hadits
no.3617.
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diifuti bulcan mengihtti, bukan dari golongan kami orang yans

m endahului i en az ah' ."37 
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3735. Bahz menceritakan kepada kami, syubatr me,lrceritalcan

kepada kami, Ali bin Al Aqmar menceritahan kepada kami, dia

berkata, "Aku mend€,ngar Abu Al Afuwash b€rccrita dari Affiullah, ia

berlcata" "Rasulullah SAW bersaMa, 'Hari^-Kiomat tidak akan terjadi

kccuali menimp orang-orang lerbeiat' ."3735
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3736. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Zuhair

menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritdcan kepada kami dari

Sanad hadits in dha'ifkarcnake4ha'if-an Abu Majid Al Hanafi. Hadits

ini dituturkan dengan lebih panjang pada hadits no. 3585. Di sana kami

telatr merangkan sebab kecacataffiya.
Al Khabab aaaatr salah satu bentuk jalan cepat (b€dari). Dalam naskatr

kode Haa'menggunakan redaksi siwaa dzaalik sebagai altematif kata

suu'an.IGmi memilih redaksi yang pada naskatr berkode Kaaf.

Sanad hadits inr shahih. Ali bin Al Aqmar bin Amr bin Al Harts Al
Wadhi'i adalatr tsiqah, sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Ma'in.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim Q1382') dari jalur Abdurrahman

bin Mahdi, dari Syubah. Lihat hadits no. 3844.
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Abdunatrman bin Al Aswad, dari Al Aswad dan Alqamah, dari

Abdullatr, dia berkat4 'Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir setiap

kali bangUn dan turun, berdiri dan duduk. Beliau memberi salam ke

aratr kanan dan kiri, 'Assalamualailatm warahmatullah.

Assalamualaikum warahmatullah'. Hingga terlihat pipinya yang putih.

Aku juga melihat Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal yang

sama.!'3736
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3,737. Abdrryraz-zaq menceritakan tepaAa kami, Isra'il
mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Abdurrahman bin

Abdullah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat

pemakan riba, orang yang memberi makan riba (memba^y:rkan uang

riU";, dua orang yang meniadi saksinya, dan pencatatnya."3737
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3738. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik
menceritakan kepada kami dari Jami, dari Abu Rasyid, dari Abu
Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullatr SAW pernah

mengajarkan tasyahhud kepada kanii, sebagairnana beliau juga

mengajarkan suratr Al Qur'an.3738

3736 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3660.

3737 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3725.

3738 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh jama'ah dengan
panjang. Hadits ini juga adadalamAl Muntaqa (no. 995). Lihat hadits no.
3622.
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3*3g.Yatrfia bin Adam menceritakan kepada -;:::t';
dari Tsuwair bin Abu Falrtritah, dari ayahnya' dari Abdullah, dia

berkata, "Rasulullah SAW mernbaca talbiyah hingga beliau melempar

jurnrah Aqabah."373e
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3740. Yatrf'a bin Adam mernceritakan kepada kami, Isra'il

menceritalcan kepada kami dri Abu Istraq, da'i Affiurrfiman'bin
yazid, dari AMullatr, berkaitan dengan firman Allah, "Hatinya tidak

mendustakan apa yang telah dilihatnya." (Qs. fui-Najm [53]: ll) Dia

berkata "Rasulullah SAW pemah melihat Jibril dalam pakaian sutra

yang meme,lruhi (luas. Penj)langit dan bumi."37o

Sanad hadits in dha'if l<arcna ke4ha'if-an Tsuwair bin Abu Fal&itdl,

sebagaimana dijelaskan sebelumnya (hadits no. 702). Y\,ata Tsnvair

-"-i.f* bentuk tashgrir. Dalam dua naskatr asd tertulis lsuzr, padahal

ini adalatr sebuah kesalahan.

sanad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/190), ia

berpendapat, 
uHadits im hasan shahih."

runu Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ath-Thabrani, dan Al Hakim

juga meriwayatkannya. Al Hakim menilainya sebagai hadits shahih.
guaitr ini juga ada dalamld-Durr Al Mantsur (61123)-

Rafraf adalahpakaian dari sutra diibaaj dengan mutu baik.

@ - 
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3741. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il
menceritakan kepada kami dari Ishaq dari Abdurratrman bin Yazid,
dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkat4 "Rasulullah SAW pernah

merrbacakan kepadaku (firman Allah), 'Sesungguhnya Alu adalah
Maha Pembei Reeki Yang Mempunyai Kelantan lagi Sangat

Kokoh'."374r
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3742. Yahya ,bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari
Abdullah, bahwa Nabi SAW jika meletakkan lambungnya di tempat
tidur, maka beliau berdoa terlebih duht, "Lindungilah alc1t dari sil<sa-

Mu pada hari Engknu rhmgtmpullmn para hamba-Mu.n3742

Sanad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud (4/61-62) dan At-
Tirmidzi (4/61). Keduanya meriwayatkan dari jalur Isra'il. At-Tirmidzi
berkata, "Hadits ini hasan shahih."

Qira'ah Ibnu Mas'ud ini termasuk qira'ah syaadzdzah (berbeda dengan
riwayat kebanyakan) karena bertentangan dengan mushaf Utsmani (lihat
surah A&-Dzaariyaat), meskipun sanad hadits ni shahih. Dalam mushaf
Utsmani tertulis, "Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rezeki
Yang Mempunyai Kelantan lagi Sangat Kokoh."
Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi' (terputus). Hadits ini
diriwaptkan oleh Ibnu Majah (2/231) dari jalur Waki', dari Isra'il,
dengan redaksi (matan) yang lebih panjang dari yang ada di sini.
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3743. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari

Abdullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabdao 'Sungguh, ingin

rasanya aku menyunth seseorang mengimami (shalat), sementara aht
memerintahlan agar nrmah'ntmah .olgng yang tidak shalat

berjamaah bersami trami dibakar soia'."3743
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374. Yahya bin Adam menceritakan ke,pada kami, Isra'il

menceritakan kepada kami; Abu Ahmad (berkata): Isra'il
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari

Abdullah, dia berkata, (sementara redaksi Abu Ahmad: dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata), "Nabi SAW suka berdoa sebanyak tiga kali dan

berisitighfar sebanyak tiga kali."37e

Sanad hadits in shahih. Muslim juga meriwayatkannya. Hadie ini juga

ada dalam Al Muntaqa (1543). Ancaman ini untuk orang yang enggan

atau meninggalkan shalat Jum'at, sebagaimana diisyaratkan oleh riwayat
berikutrya (hadits no. 3816). Demikian juga pada riwayat dalam kitab Al
Muntaqa.
Sanad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud (1/561) dan Al
Mundziri (1468). An-Nasa'i (uga) meriwayatkannya. SEmentara Al
Haitsami --dalam Maima' Az-Zawa'id- mengutip sebuah hadits dari

W - 
r{nsnsd Imam Ahmad



'*1taY.,tj * ,Y)"\$:'; i:'1 ;. 'HsL -YVto

yht,a h,);',*i/'i:Jv it* *it* r,i
€', ; st; $Yirr;Ll'# tk {PitfiH;+r)) 'Fi
*ffit Ul lllt ,J.'*r'ral)r ,!-t -..,) t, Ut;;"> ,J*'ol Q.

.w; <ri-:St

3745. Yatrya bin Adam me,nceritakan kepada kami, Isra'il

me,nceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah dari

Abdullah, dia berkata: Sejak Rasulullah SAW menerima ayat,

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenan$an:" (Qs. An-

Nashr [110]: l), beliau 
-ketika 

membacanya kemudian shalat dengan

mernbaca ayat tersebut- sering berdoq "Maha suci Englrau, wahai

Tuhan lrami dan dengan memuiimu. Ya Allah, ampunilah alat

sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang,"

sebanyak tiga kali.37as
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Ibnu Mas'ud, )raitu "Doa yang paling disukai Rasulullatr sAW adalatt

berdoa sebanyak tiga kali."
Al Haitsami bertata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam

Al Ausath. Para perawiryra tsiqah, hanya saja Abu Ubaidatl tidak

mendengar dari ayatnrya."
Hadits tersebut ringkasan dari hadits yang ada di sini. Periwayatannya
(ikhraajuhu) dalam Al Majma' adalatr wahm (keraguan yang

menyebabkan kesalatran) melihat keberadaamrya dalam riwayat Abu
Daud dan An-Nasa'i.

374s Sanad hadits ini dha'ifkareramunqathi' (terputus). Hadits ini ulangan no.

3719.
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3746. Abdullatr bin Yazid dan Yunus fteduanya) berkata: Daud

(Ibnu Abu Al Furat) menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

iaid, dai Abu Al A'yan Al Abdi, dari Abu Al Ahwash Al Jusyami,

dia berkata" '?ada suatu hari Ibnu Mas'ud berkhutbah, lalu tiba-tiba

ada ular berjalan di pagar. Ia pun menghentikan khutbat[rya dan

memukul ular itu dengan qadhib-nya (tongkatrya) atau dengan

qashbah (barnbu tebu) (dalam riwayat Yrmus: dengan qadhiib'nya)

hingga mati. Dia (Ibnu Mas'ud) lalu berkata, 'Aku mendengar

nasututtatr sAw bersabda, "siapa yang membunuh ular maka ia

seolah-olah membunuh seorang lelaki musyrik yang darahnya benar'

benar telah halal."31 
a6

t745 Sanad hadits in dha'if. Muhammad bin Zaid bin Ali Al Kindi {isebut
dengan Al Abdi dan Al Jarmi Qadhi Marw- orang yang lsdqalr. Ibnu

UiU6- menyebutnya dalam Ats-Tsiqat. Al Bukhari menulis biografinya

dalam At Kabir 1t7tla+-4S1. Abu Hatim berkata, "Ia orang yang layak

meriwayatkan naaits (shaalih al hadiits), tidalc bermasalah-" Sementara

Abu Ai Alan Al Abdi perawi yang dha'if.Ia dinilai dha'if oleh Ibnu

MaIn dan Abu Hatim.
Ibnu Hay5ran berkata, "Dia orang yang meriwayatkan hldits, 'siapa yang

membuiuh ular maka ia seakai-alun telah membunuh orang musyrik',

dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr secara marfu""
Daud bin Abu Al Furat meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin
gaid, darinya (Abu Al A'yan). Ia (Abu Al A'yan) meriwayatkan banyak

hadits lain dengan sanad seperti ini. Banyak di antara hadits-hadits itu

yang tidak meripunyai dasar rujukan. Biografinya terdapat dalam buku

Lisan At Mizan (6Ba\ datAt-Ta'jil @6/,465)'
Hadits ini juga'ada dalam Maima' Az Zawa'id (414546) dan dikaitkan

dengan AoJu\za'h, AlBazzar, dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Ath'

Tha6rani berkata, "Para perawi Al Bazz,ar adalatr para perawi buku ls1-
shahih.,' Demikian dikatakan, sementara aku tidak mengetahui seperti apa

sanad Al Bazzar tersebut. Jika sanad itu seperti yang ada di sini, maka

hadits itu dha'if, seperti hadits ini. Namur jika sanadnya tidak sama

dengan sanad hadits yang ada di sini, maka bisajadi sanadnya shahih-

,jt;-
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3747. Abdullatr bin Yazid dan Yunus menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Daud meneeritakan kepada kami. dari

Muhammad bin Zud,, dari Abu Al A'yan Al 'Abdi, dari Abu Al
Ahwash Al Jutsami, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kami bertanya

kepada Rasulullatr SAW tentang kera dan babi, apakah hewan-hewan

itn keturunan Yatrudi? Rasulullah SAW lalu bersabda, 'Allah tidak

melalont suatu kaum sama sekali lalu merubah (bentuk) mereka.

Merelra (masyaraknt Yahudi) mempunyai ketuntnan saat merefta

dihancurlran oleh-Nya. (Yang benar adalah) hewan-hewan itu

memang diciptakan."Ketika Al.lah marah dengan kelompok Yahudi,

Allah merubah merelm dan meniadikannya seperti hewan'hewan

itu'-u3747 
- :

,;

1..* ftt ,rj c fG'* &.i sw U:;6L -rvt^
' ;'t ' '&',ql; hr ,b it J';,6i,,Ju.irr -rlj':)f €ef t J,- ,r,

37a7 Sanad hadits ini dha'if, saina dengan riwayat sebelumnya. Ibnu Katsir
mengutipnya dalam Tafsir-nya (3/187-188) dai Musnad Ath-Thayalisi,
dari Daud bin Abu Al Furat. Ibnq Katsir berkata, "Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Ahrnad dari hadits Daud bin Abu Al Furat." Sedangkan

As-Suyuthi --{alam Ad-Durr Al Mantsur- mengaitkannya dengan Ibnu

Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, dan Ibnu Mardawaih.
Hadits ini akan diulang pada no. 3768. Lihat juga no. 3700.

Musnad Imam Ahmad - El
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3748. Hajjaj menceritakan kepada kami, syarik menceritakan

kepada kami dari Ashim, dari Abu wa'il, dari Abdullatr, dia berkata,

"Rasulullah (pernatr) melihat Jibril dalam rupan)'a yang asli. Ia
memiliki enam ratus sayap, yang setiap sayapnya menutup ufuk. Dari

sayapnya itu berguguran segala yang berwarna-warni benrpa mutiara

dan batuya qut sertisegala l'ang tranva diketatrui oleh Allah'"3748
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3749. Abdurrazzaq menceritakan ke,pada kami, Matnar
menceritalcan kepada kami tentang firman Allah, "...dan Allah
menj adikan Ibrahim sebagai khalil (leelcasih)Nya (kcsayangan'Nya). "
(Qs. An-Nisaa' [4]: 125). Ma'mar berkata: Abdul Malik bin Umair
mengabarkan kepadaku dari Khalid bin Rib'i, dari Ibnu Mas'ud, dia

t74t Sanad hadits ini shahih. As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (61123)

menisbatkan hadits ini kepada Abu Humai4 Ibnu Al Mwrdzir, Ath-
Thabrani, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, Abu Nu'ainr" dan Al
Baihaqi (dalam A d- D al a' i l).
Al Buldrari, Muslim, dan At-Tirmidzi (sebagian maannya) juga

meriwayatkan hadits ini dari jahx Zarr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas\rd.
Litat S\arh At-Tirmidzi (4/188-189), Tafsir lbnu Katsir (8/103-104), dart

hadits no. 3740.
At-Tahamviil 

-seperti 
dikatakan oleh Ibnu Al Atsir- adalah segala

sesuatu yang berwama-wami. I(ata ini juga diugkapkan untuk warna-
wama bunga yang tumbuh di taman-taman serta warna-wama bulu serta

hiasan yang diganttrng di atas rumah-rumahan di atas wra (hawaadi).
Tampalarya bentuk tunggalnya adalatr tihwaal. Asalnya berarti segala

sesuatu yang membuat bingung seseorang.

EI - Musnad Imam Ahmad



berkata, "sesungguhnya AUah telah menjadikan teman kalian
(maksudnya NabiMuhammad SAW) sebagai kekasih (khaliil."31 ae
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3750. Abu Al Walid menceritakan.kepada kami, Abu Awanah
menceritakarr kepada'kamir Abdullah menceritakan k.epada kami dari
Khalid bin Rib'i Al Asadi, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud
berkat4 *Akrl mendengar Rasulullatr SAW bersabda, lSesungguhnya

teman lralian adalah l@l@sih Allah'."37so
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3751. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanatr

menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Umair menceritakan
kepada kami dari Khalid bin Rib'i Al Asadi, bahwa dia mendengar

Sanad hadits ni shahih. Khalid bin Rib'i berasal dari kabilah Asad. Kufatr
adalah perawi tsiqah, Ia,dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban. Al Bukhari
menulis biografinya dalam Al Kabir. Al Bukhari berkata, "Khalid
mendengar (memang menerhna riwayat) dari Ibnu Mas'ud." Sementara
Ali bin Al Madini berkata, "Khalid hanya meriwayatkan satu hadirc dari
Ibnu Mas'ud, yaitu hadits "teman kalian adalah kekasih Allah". Hadits ini
mauqufpada Ibnu Mas'ud, narnun secara ma'naa termasuk haditsmadu"'.
Hadits ini akan diriwayatkan secara ,narfu'pada hadits berikutnya (no.
3750 dan 3752). Lihat hadic no. 3580 dan 3689.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits sebelumnya, namun di
sinimarfu'.
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Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya

teman lralian adalah kckasih (khalil) Altah Azzowa Jalla'."375r
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'3752. Mu'awiyatr bin Hisyam menceritakan kepada kami,

Su$-ar me,nceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, dari
Khaltd bin Ribt, dari AMullah, dia bedota" "Rasulullatr SAW
bersabda" 'sesungg4rhnya teman kalian odaloh kekasih Allah'."37s2
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3753. Abdurrahman bin Mahdi menceritdcan kepada kami dari

Su$am, dari Abdul Malik, dari Khalid bin Rib'i, dia bertata: Abdullatt
berkata, "Sesungguhnya ternan kalian adalah kekasih Allah."37s3
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3754. Hajjaj menceritakm kepada kami, S1larik menceritakan

kepada kami dari Ar-Rukain bin Ar-Rabi', dari ayahnya, dari Ibnu

375r 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits sebelunmya.

37s2 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnla.

37s3 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya, hanya saja

mauquf seperti hadits no. 37 49.
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Mgs'ud, batrwa Nabi SAW bersabda, "sesungguhyya riba 
-meskipun

b aiy ak- pada' akhirnya akan menj adi s edikit' ."37 
Y

'ri fr,flt * (t 5.,1b' lJ { fil u,* i r,,-,rt;?i

, .fi *ty\,;t-itJ;, G:r.il lutiL
,,

3755. Hajjaj menceritakan kepada, kami, Isra'il menceritakan

kepada kami dari, Abu Ishaq, dari Al Aswa4 dari Ibnu Mas'ud, dia

berkatq "Rasulullah SAW membacakanku,ayat,'Dan sesungguhnya

telah Kami mtilahlan Al Qur'an untukpelaiaran, maka adakah orang
yang'mengambil pelaiaran (mudtlakir)?'' (Qs. Al Qarnar [5a]: l7).
Lalu seorang lelaki bertanyg:'Hai AbU Abdunahman" muddakir atau

mudz-dzakir?' Ibnu Mas'ud menj awab,'Rasulullatr SAW'membacakan
kepadaku muddakil)."3755
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Sanad hadits ini shahih. Ar-Rabi'bin Amitah Al Fazari, alah Ar-Rukain,
adalatr seorang tabitn yarg tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu
SaU, dan lainnya. Al Bukfiari menulis biognfinya dalam Al Kabir
Qlll247). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara makna
(2/22) dari jalur Isra'il, dari Ar-Rukain. Al qull -{engan qaafberharakat
dhammah- artinya sedikit, sama dengan bertuk kata ad-dzull dara adz-
dzillah.
Sanad hadits ini shahih. Al Bukhari (81475) meriwaya&annya dari
beberapa jalur dari Abu Ishaq secara ringkas. Demikian Abu Daud (4162)
secara ringkas. Dalam Adz-Dzalfia'dr (4870) dijelaskan bahwa Muslim
dan At-Tirmi&i juga meriwayatkannya.

1755
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,rrl. Huiiu: menceritakan kepada kami, Sfrik mengabarkan

kepada kami dari Ar-Rqkain bin Ar-Rabi', dari Al Qasim bin Hassan,

dari Abdullatr bin Mas'ud, dari Nabi sAw, beliau bersaffiq "Kuda in
ada tiga lategori, htda untuk Ar-Rahman (Allah), fuda untuk

*on^i,o dan hrda untuk syetan. Kuda Allah Maha Pengasih adalah

htda yang diikat (untuk keperluan iihad. Peni) di ialan Allah.

Makanannya, kotorannya, dan kencingtya -beliau 
menutgrkan apa

saja yang diinginkan Allah- (masuk dalam timbangan kcbaikan.

Wr. i"ao syetan adaloh htda untuk beriudi atou (loda yang)

aiiidikan tanrhan. Adapn lwda mantuia, adalah lado yang diil@t

oieh marusia dengan mengharap*an hosilnya-_(anak htdo. Peni).

Kuda ini merupoleanpengt alang dai kcfokimn."'"

t7t6 Sanad hadits im dha'ifkatena munal, sebab Al Qasim bin Hassut tidalc

berjunpa dengBn lbnru Mas'ud. Al Qasim meriwayatkan hadits dari Ibnu

frfasfrA mefau perantara perawi lain. Hal ini telah dibahes Pada hadits no.

3@5.
Al Hafiztr {alam At-Tahdzir be*at4 'Ib,nu Hibbon rnenyebutnya

dalam kitab I ts-Tsiqat;'
Menunrtku, ia dirnasul&an dalam kalangan tabibt tabiln. Mestinya ia

tidak mendengar d^rt Taid bin Tsabit (satraba0. Ke,uudian aku iuga
menernukannya dirnasukkan dalam kelompok tabi'in. Inilah yang

menimbulkan keraguan bahwa ia pemah mendengar hadits dari Zaid bin
Tsabit" padatral ia berasal dari kalangan tabi'in muda.

Hadits ini disebutkan dalam kitab Maima' Az-tuwa'id (51260'261).

Penyusun krtab Majma'berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,

dan para perawinya tsiqah. "
Jika memang benar Al Qasim bin Hassan mendengarnya dari lbnu
Mas'ud, rnaka hadits int shahih. sernentara yang aku temukan adalatt

munqathi'. Lihat hadits berikuhya.

Et - ffi$1x{ Imam Ahmad
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3757. Mu'awiyah bin Amr menceriiakan kepada t uryi, Za'idah
menceritakan kepada kami, Ar-Rukain menceritakan kepada kami dari

Abu Amr Asy-Syaibani, dari seorang lelaki Anshar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, 'tKuda aQa tiga (kategori) ... " Lalu ia meruturkan
kelanjutan hadits (i"rg sama dengari tadi;.3's7

f 
"f 
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3758. Hajjaj menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan
kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami dari Rib'i, dari Al
Bira' bin Najiyah Al Kahili, dari AMullah bin Maslud, dia berkata,

1757 Sanad hadits ini shahih. Tidak disebutkannya nama sahabat dalam
sanadnya tidak mempengaruhi ke-shahih-xrhadits ini.
Abu Amr Asy-Syaibani adalah Sa'd bin Iy*, seorzrng tabi'in,
mukhadhram (setengah usianya berada pada masa jahiliyyat, setengahnya
lagi pada masa Islam. Penj), orang yatgke-tsiqah-awrya telah disepakati
oleh para ahli hadits. Ia hidup tahun 120 H.
Hadits ini bukan termasuk musnad Ibnu Mas'ud, tetapi musnad lelaki
Anshar tersebut. Dengan demikian, penyebutannya di sini karena
penimbangan perawi sebelumnya. Hadits ini ada dalam Majma' Az-
Zawa'id (260). Penyusun kitab Al Majma' berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya adalah perawi l<rtab Shahih."

.Qt Q.'[l :Jv t:Gi q
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"Rasulullatr SAW bersabda, 'Perang Islam akan berialan selama 35

atau 36, atau 37. Jilu ia hananr maka seperti ialan (masib) orang'

orang yang dihancarlran. Jitu lrefuasaan agama dapat tegak pada

merelra malu kehtasaan itu dapat tegak selama 70 tahun''"

Perawi berkata, "IJmar RA bertanya 'wahai Rasulullah, apakatr

itu terhitmg dari yang telatr leyqt? Atau dari yrang tersisa?'Beliau

menjawab,' Dori yor{rcotsa'."3?5t

y), *';; i E"\'+,Jt'Le; $:"' -rvol
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3759. Hajjaj menceritakan ke,pada kami, dia berkata: Aku

mende,ngar Isra'il bin Yunus dari Al walid bin (Abu) Hisyam, budak

(maula) Al Hamdani, dari Zaid bin Abu Za'id, dari Abdullah bin

Masbd, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda ke'pada para

3758 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3731. Dalam naskah

kode Haa'"Akan berlalu dalam 35 atau 36." Kami menetapkannya dari

naskah kode Kaaf.
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salrabatnya, 'Jangan ada di antara' paru sahabatlu yang saling
menyampailran (keburukan) satu sama luin kepadaku, larena alat
hanya senlng bila menemui kalian dengan dada yang lapang (tid*
ada masalah)'."

(Ibnu Mas'ud berkata), "Kemudian, dibawalah sejumlatr harta
kepada beliau dan beliau membagi-bagikannya. Lalu aku berpapasan

dengan dua orang yang salah satu dari mereka berkata kepada yang

lain, 'Demi Allah, sebenarnya Muhammad tidak mengharapkan
(keridhaan) Allah dan negeri akhirat atas pembagian harta ini'. Aku
berusaha mendengar dengan lebih telita, ,dan terdengarlah olehku
percakapan mereka. Aku kemudian menemui Rasulullah SAW dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah berpesan agar tidak ada

yang menyampaikan perihal satrabat kepada engkau, tapi aku telatl
mendengar si fulan dan fulan berkata begini dan begitu'. Mendengdr
itu, wajah beliau menjadi merah dan itu irrm" beralbaginya. Beliau
lalu bersabda, 'Biarknn saja urusan kami, sungguh Musa
('Alaihitissalam) disahiti lebih dari itu tapi dia tetap bersa6or'.n375e

3759
Isnadnya minimal hasan setelah mengkajinya. Al Walid bin Abu Hisyam,
budak Al Hamdani, dalam At-Tahdzib dijelaskan batrwa ia adalah Al
Walid bin Hisyam. Dipanggil dengan Ibnu Abu Hisyam atau Ibnu Abu
Hisyam Al Kufi, budak Hamdan. Buku ini tidak menjelaskan
penilaiannya terhadapnya. Dalam At-Tarikh Al Kabir (412/157), Al
Bukhari menjelaskan, '!Dia adalah Al Walid bin (Abu) Hisyam dari Zaid.
Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Yusuf dari Isra'il dari As-
Suddi." Tanpa menjelaskan penilaian jarh-nya. Hal seperti ini -dalam
buku Tarikh Al Bukhari- berindikasi penilaian tsiqah.
Zaid bin Abu Za'id, dalam At-Tahdzib, dijelaskan bahwa ia adalah Zaid
bin Za'idah, dan biasa dipanggil Ibnu Za'id.
Penyusun kitab AbTahdzibberkata, "Ibnu Hibban mernasukkannya dalam
kitab Ats-Tsiqat;'
Aku katakan, "Kata abaahu (ayahnya) ditulis dengan membuang huruf
haa'. Demlkian juga yang disebutkan oleh Al Bukhari, Ibnu Abu Hatim,
Ibnu Abu Khaitsamah, dan para ulama lainnya."
Al Azdi berkata, "Hadits (yang diriwayatkan)nya ttdak shahih."
Al Bukhari berkata, "Zaid bin Za'id. Abu Ja'far berkata, Ubaidillah dan
Al Husain bin Muhammad (keduanya) berkata: Isra'il menceritakan
kepada kami dari As-Suddi, dari Al Walid bin Abu Hasyim, dari Zaid bin
Za'id, dai Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Tidak ada seorang pun yang menyampaikan apa-apa kepadalu tentang

Musnad Imam Ahmad 
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3760. Abu An-Nadhr dan Hasan bin Musa menceritakan kepada

kami, keduanya bertata: Syaiban menceritakan kepada kami dari
Ashim, dari Zirl', dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, T,asulullah SAW
biasa mengalchirkan shalat Isya lalu keluar menuju masjid. (Di sana)

terdapat orang-orang yang menunggu shalat. Beliau bersabda,

seseorang...'Sementara Muhammad bin Yusuf tidak moryebut nama As-
Suddi.'
Dengan dernikian, riwayat sehubungan dengan hadits ini dari jalur Isra'il
beragam. Sebagian perawi meriwayatkannya dari Isra'il, dari Al Salid,
secara langsung tanpa perawi perantara, sebagaimana diceritakan oleh Al
Bukhari dari Muhammad bin Yusuf. Sebagaimana juga dalam iwayal Al
Musnad di sini dari Hajjaj, dari Isra'il. Juga riwayat Abu Daud (41415)

dari jalur Al Faryani, yaitu Muhammad bin Yusuf dan Zuhair bin Harb,
keduanya dari Isra'il.
Abu Daud meriwayatkan hadits ini dari awal matan hingga kalimat anaa
saliim ash-shadr.
Meskipun demikian, sanad dari Isra'il, dari As-Suddi, dari Al Walid, serta
,sonod dari Isra'il, dari Al Walid (secara langsung), adalah sanad yang
hasan, karena As-Suddi adalah Ismail bin Abdurrahman As-Suddi Al
Kabir, perawi tsiqah, sebagaimana telah kami jelaskan dalam hadits no.
807.
Ketika mangomentari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al
Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan (uga) oleh At-Tirmidzi yang
mengomentarinya, 'Hadits ini ghariib dari jalur ini'. Demikian yang
dikatakannya (At-Tirmidzi). Dalam sanadnya terdapat Al Walid bin Abu
Hisyam yang oleh Abu Hatim Ar-Razi dinilai tidak masyhur;'
Untuk bagan akhir hadits telah kami tuturkan riwayat senada (ma'naahu)

dengan isrlrrd shahih pada no. 3608.
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'Sungguh, tak ada satu pun'penganut suatu agama yang mengingat
AAah pada walAu seperti ini selain kalian'."

Perawi (Abdullatr bin Mas'ud) berkata, "Sehubungan dengan

mereka turunlah ayat,'Merelu itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu
ada golongan yang berlalcu lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah
pada beberapa waldu di malam hari, sedang merelra juga bersujud
(sembahyang). Mereka beriman lcepada Allah dan Hari Penghabisan,

merelra menyuruh kepada yang ma'ruf,, dan mencegah dari yang
munglrar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebailcan; merelca itu
termasuk orang-orang yang shalih. Dan apa saja kebaikan yang
merelra kerjakan, maka sama seknli mereka tidak dihalangi
(menerima pahala)nya; dan Allah Maha Mengetahui orang-orang
yang bertakwa." (Qs. Aali'Imraan [3]: I l3-l l5)."*
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Sanad hadis ini shahih. Dalam tafsirnya Q1224), Ibnu Katsir
mengutipnya dari sini. Hadits ini juga ada dalam Majma' Az-fuwa'id
(l/312) dan dinisba&an kepada Abu Ya'la, AlBazar, dan Ath-Thabrani
dalam Al Kabir. Sernentara As-Suyuthi --dalam Ad-Dun Al Mantsur
(2165>- menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu
Abi Hatim. Y,,ata tafaluz dan talcfurauhu menggunakan taa' khithaab.
Sementara qira'ah Hafsh, Hamzah, Al Kisa'i, Khalaf, dan Al A'masy,
adalah "yafaluu" dan "yalduntuhu" dengan yaa' al ghaa'ib. Sedangkan
empat belas qari' lainnya dengan taa' lrtithaab. Demikianlah,
sebagaimana dijelaskan dalam k:tab hhaf Fudhala' Al Basyar (178). Lihat
hadits no. 3466 dan 4013.
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3761. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Masludi
menceritakan kepada kami, Ashim bin Abu An-Najud menceritakan
kepada kami dari Abu Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,
"Ibnu An-Nawwahah dan Ibnu Utsal (dua orang utusan Musailamah)
datang kepada Rasulullatr SAW. Beliau lalu bersabda kepada kedua
orang itl,'Alru beriman kepada Allah dan para utusannya. Kalau saja
alu (boleh) membunuh utusan, tentu kalian berdua sudah alat
bunuh'."

Abdullah berkata, "Sejak saat itu berlakulatr Sunnatr batrwa para
utusan tidak boleh dibuurr h'."3761
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3762. Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami,
Sufran menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari
Alqamatr, dari Abdullah, dia berkata, '?ada zaman Nabi SAW kami
memandang al aayaat (tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti bencana
alam. Ed.) sebagai keberkahan, .sementara kalian memandangnya
sebagai hal yang menakutkan."3762
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Sanad hadits ini hasan karena Abu An-Nadhr mendengamya dari Al
Mas\d setelatr pikirannya tidak sehat (emah altzn ifi:htalath),
Sanad hadits itn shahih. Hadits ini akan dituturkan kembali secara
panjang pada hadits no. 4393. Riwayat yang panjang ini diriwayatkan
oleh Al Bukhari (61432433) dari jalur Manshur, dari lbrahim.
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,,,, 3763. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Mas'udi

mpncpritakan kepada kami dari Al Hasan bin Sa'd, dari Abdunahman

bin Abdullah, dari Abdullah, dia berkata, "Nabi SAIM (pernah)

singgah di suatu tempat, lalu memenuhi hajatnya. Beliau datang

kembali setelah sebelumnya ada seseorang telatr menyalakan api di
atas sarang semut yang entah ada di tanah atau di sebuah pohon.

Rasulullah SAW lalu bertanya, 'siopa di aniara kalian yang berbuat

ini?' Sebrang telaki dari masyarakat itu berkata, 'Aku, wahai

Rasulullatr'. Beliau bersabda, 'Matikan (api itu)! matilcan (api

ituy'fitat
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3763 Sanad hadits ini hasan karena keterlarnbatan Abu An-Nadhr saat

mendengamya dari Al Mas'ud. Hadits ini ada dalam Maima'Az-Zawa'id
(4141). Penysun Majma' Az-Zawa'id berkata, 'Hadits ini diriwayatkan
oleh Ahmad. Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Abdullah Al
Mas'ud yang sudatr tidak sehat pikirannya (saat meriwayatkannya. Penj)."
Yang dimaksud dengan Al Mas'ud tadi adalatr Abdurrahman bin Abdullah
bin Utbah bin Mas'ud, guru Abu An-Nadhr. Sedangkan Abdunahman
yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud adalah Ibnu Abdullah bin
Mas'ud, salah seorang tabi'in yang tsiqah, sebagaimana dijclaskan pada
no. 3690.
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3764. Abu An-Nadhr menceritakan ke,pada kami, Al Mas'ud

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Amr bin Ja'dah, dari Abu
I-lbaidah, dari Abdullah, bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullatt
SAW lalu bertanya kepada beliau tentang malam al qadr (lailatul
qadr). Rasulullah SAW bersanda, "Siapa di antara kalian yang ingat
malam ash shahbaawaat?" Abdullatr menjawab, "Aku! Demi Allah,
aku mengingatry4 watrai Rasulullah, Ayah dan Ibuku menjadi
tebusannya. Sesungguhnya di tanganku terdapat beberapa buah kurma
yang aku gunakan untuk makan satrur sarnbil bersernbunyi di
belakang hewan tungganganku saat fajar. Itu terjadi saat bulan
muncul."37tr
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3765. Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Za'idah,
dari Ashim, dari Zin, dai Abdullah, dia berkata, "Ketika Rasulullah
SAW wafat, para sahabat Anshar berkata, 'Pemimpin kami harus dari
kalangan kami, sementara pemimpin kalian (Muhajirin) da.i kalangan
kalian'. Umar lalu datang dan berkata, 'Wahai golongan Anshar,
bukankah kalian tahu bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Abu
Bakar agar mengimami ottng-orang? Siapa di antara kalian yang
setuju dengan diajukannya Abu Bakar (sebagai pemimpin)?' Mereka

176{ 
Sanad hadits ini dha'if karcna munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3565.
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menjawab, 'Kami berlindtrng kepada Allah bila kami mendahului

(menjadi pemimpin bagi) Abu B11.rr.13765
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3766.Husain bin Ali menceritak* t",pi t"-i arri Za'idah,

dari Sulaiman, dari Syaqiq, dari Abdullah, dia berkata, "Aku shalat

bersama Rasulullah SAW. Beliau mernperlama berdirinya sehingga

aku sempat merencanakan melalnrkan keburukan. "

Kami (Syaqiq dan teman-temannya) bertanya kepadanya,

"Rencana apa itu?" Dia menjawab, "Aku sempat- berencana unfuk

duduk."376
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3767. Abu Said, maula bani Hasyim, menceritakan kepada

kami, Abdullatr bin Latri'atr menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin
Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Abu Abdurratrman Al

Sanad hadits in shahih. Hadits ini telah dituturkan sebelumnya dalam bab

Musnad Umar (133'). Hadits ini juga terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id
(51173'). Penyusunnya berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan

Abu Ya'la. Dalam sanadnya terdapat Ashim bin Abu An-Najud. Ia orang
yang *iqah, nanun ada kelemahan. Sementara itu perawi lainnya adalatt
para perawi kitab lsft-Sftahih."
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3646.3766
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Hubuli, dari Ibnu Mas'ud, dia:"berkata, '".dhi be,thnya; 'W'ahai
Rasulultalu kezhaliman apa yang.pafing besar?' Beliau menjawab,
'sehasta tanah yang dihtrangi (diambil) dari milik saudaranya. Tidak
ada satu pun keridl dari tanah yang diambilnya itu kecaali pada Hari
Kiamat alun dikalunglcott hingga bagian paling bawah. (qa'r) bumi.

Juga tidak ada yang mengetahui bagian paling bawah bumi lrecuali
DzatYang menciptalrafinyt'.n3167 i
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t767 Sanad hadits ini shahih. Namun aku khawatir ia termasuk hadits

munqathi'.
Abu Abdurratrman Al Hubuli adalatr Abdullatr bin Yazid Al Ma'afiri Al' M6hri, seorang tabi'i, tsiqah, dan terkaul. Narmrn aku menduga ia tidak
pemah berjumpa dengan Ibnu Mas'ud- Mereka menyebut riwayatnya dari
para sahabat junior (ta'akhkharuu),dibandingkan Ibnu Mas'ud, seperti
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan Uqbah bin Amir. Mereka

. tidak menjelaskan bahwa dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Lagipula,
dia wafat tatrun 100 H menurut, suatu pendapat, sementara Ibnu Mas'ud
wafat tatrun 23 H. Selang waktu wafat antara keduanya cukup jauh.
Y,ata al hubuli ditulis dengan huruf ftaa' dar. baa' yang masing-masing
berharakat dhammah.
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-hwa'id (41174-175). Penyusunnya
berkata, uHadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani MlamAl
Kabir. Isnad riwayat Ahmad adalah hasan." Ia juga terdapat dalam At-
Taryhib wa At-Tarhib' (3/54). Penyusunnya berkat4 "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrad dalam Al Kabir. lsnad
riwayat Ahmad adalah hasan." Hadits ini juga akan ditutu*an kembali
pada hadits no.3773.
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3768. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Daud bin Abu AI
Furat menceritakan kepada kami, Muhammad bin Zaid menceritakan
kepada kami dari Abu Al A'yan Al Abdi, dari Abu Al Ahwash atau Al
Jusyami, dari Ibnu Mas'ud, dia berkatq "Kami pernatr bertanya
kepada Rasulullatr SAW tentang kera dan babi, .Apakah hewan-
hewar.r ifu keturunan,Yatrudi?' Rasulullatr SAW meqiawab, 'Allah
sama selrali tidak melalorut suatu kaum lalu merubah (bentuk) mereka.
ttir;n*o (masyarakat Yahudi) memflfiyai keturunan hingga mtereka
dihancurlran oleh-Nya. Hanya saja, Allah marah dengan orang-orang
Yahudi lalu merubah mereka seperti hewan-hewan itu'." 3768
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376g.Abu Said menceritakan kepada kami, Isra'il -rn.rrit k*

kepada karni, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Amr bin
Maimun, dari Abdullatr, dia berkat4 "Rasulullatr sAw suka sekali
berdoa sebanyak tiga kali dan beristighfar sebanyak tiga,kali."376e
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3770. Abu Said menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan
kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Abdurrahman
bin Yazid, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullatr SAW
amat suka berdoa sebanyak tiga kali dan beristighfar sebanyak tiga
p41.t3770

:]:: Sanad hadis ini dha'if. Hadits ini ulangan hadits no. 3747.
1': Sanad hadits ni shahth. Hadits ini ulangan hadits no. 3244.3770 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini uhnlan hadits sebelumnya.
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3771. Abu Said menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan

kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Abdurratrman

bin Yazid, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata" "Rasulullah SAW
pernatr mernbacakan kepadaku (ayat), 'sesungguhnya Ahr adalah

Maha Pemberi 
'Rezeki Yang Mempunyai Kehratan last Sangat

Kokoh."377r
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3772. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami dari Khalid bin Abu Yazid,. dari-Sa'id bin
Abu Hilal, dari Ibrahim bin LIbaid bin Rifa'ah, bahwa Abu
Muhammad mengabarkan. kepadary4 'dia salah satu teman Ibnu
Mas'ud. Dia (Ibnu Mas'ud) menceritakan kepadanya dari Rasulullah
SAW, batrWa ketika disebut-sebuf tentang orang-orang yang mati
syatrid di sisi. Rasulullah SAW, beliau bersabd4 "Mayoritas orang-
orang',yang mati syahid dari lalangan umatht adalah orang-orang
yang meninggal di tempat tidur. Begitu banyak oreng yang terbunuh
di antara dua pasukan yang berperang, tapi hanya Allah Yang Maha
M en ge t ahtui ni atny a' ."37 

7 2

t77t 
Sanad hadits iu shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3741.

3772 Sanad hadits im dha'if karena ke-mwsal.awrya. Khalid bin Yazid -dernikian ia disebut dalam dua naskatr asd di sini- adalatr Khalid bin
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3773. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atl
menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Ja'far menceritakan
kepada kami dari Abu Abdurratrman Al Hubuli, dari Ibnu Mas'ud, dia
berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah,
kezhaliman apa yang paling besar?' Beliau menjawab, 'Sehasta tanah
yang dilarangi (diambil) dari milik saudaranya. Tidak ada satu pun

Yazid Al Jalmi Al Mashri. Jika yang ada di sini memang yang tercatat
(mahfuuzh) maka kemungkinan ayatrnya adalatr Yazid, yang nama
htnyah-nya adalah Abu Yazid.
Khalid adalah perawi tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Abu Zttfah, An-Nasa'i,
dan ulama hadits lainnya. Ibnu Yunus mengatakan bahwa ia seorang ahli
fftih dan mufti. Al Bukfiari menuliskan biografinya dalam Al Kabir
(2tut6s).
Sa'id bin Abu Hilal Al-taits Al Mashhri adalah seorang perawi tsiqah.la
dinilai tsiqah oleh Ibnu Khuzaimah, Ad-Daraquthni, Al ljli, dan lain-lain.
Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah Az-Zrraqi Al Anshari adalah seoftrng
perawi tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh Abu hnah. Ibnu Hibban
menyebuhya dalam At s - Ts i q at.
Abu Muhammad adalah murid Ibnu Mas'ud. Ibnu Hibban menyebutnya
dalam Ats-Tsiqat. Al Bukhari menulis biografinya dalam kitab Al Kuna
(607). Berdasarkan pendapat ini, maka ia adalah seomng tabi'i dan
haditsnya mursal karena di sini tidak disebutkan batrwa dia meriwayatkan
dari Ibnu Mas'ud. Dengan demikian, hadits ini tidak termasuk musnad
Ibnu Mas'ud. Hadits ini juga terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (51302).
Penyusunnya berkata, "Ahmad meriwayatkannya (dengan matan)
demikian. Aku tidak melihatnya dia menyebutkan Ibnu Mas'ud. Dalam
sanad hadits ini terdapat Ibnu Lahi'ah yang haditsnya (dinilai) hasan,
namun ia memliki kelemahan. Secara lahiriah, hadits irimursal walaupun
para perawinya adalah perawi yang tsiqah.n

Musnad Imam Ahmed 
- @



kerikil dari tanah yang diarnbilnya itu kecuali pada Hari Kiamat
dilrnlungkan hingga bagian paling bawah (qa'r) butni. Tidak ada yang
mengetahui bagian paling bawah bumi kecuali Allah Yang

m en c ip t alcant n )t a' .n37 
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3774. Abdullah bin Al Walid menceritakan ke,pada kami,

Suffan menceritakan kepada kami, Ar-Rukain menceritakan kepada
kami dari Al Qasim bin Hassan, dari pamanny4 Abdunatrman bin
Harmalah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Nabi SAW membenci
sepuluh hal, yaitu l. shufrah (wewangian yang mengandung za'faran
dan lainlain dengan warna dominan kuning atau merah. Penj). 2.
Mengubah uban (dengan mewarnai hitam. Penj). 3. Menggunakan
cincin emas. 4. Mengenakan pakaian hingga melebihi mata kaki
dengan maksud sombong (jan al izaar).5. Menampakkan perhiasan
(oleh wanita. Penj) tidak pada tempatnya. 6. Bermain dadu. 7. 'Azl
(menghindarkan masuknya sperma ke dalam farji. Penj). 8. Fasad
ash-shabi (menyetubuhi istri yang sedang menyusui bayi hingga
hamil, sehingga ASi-nya berkurang atau rusak), tapi beliau tidak
mengharamkannya. 9. Mengalungkan jimat-jimat. 10. Mengalungkan
jampi-jampi (ruqyah), kecuali dengan beberapa pelindung (surah Al

3rI3 Sanad hadits ini shahih. Namun te6uka kekhawatiran ia termasuk
munqathi'. Hadits ini ulangan hadits no. 3767.
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Falaq dan An-Naas, atau pelindung sejenisnya seperti doa-doa yang

n a'tsuur. Penj)."377a
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3775. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zvhair

menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari
Amr bin Maimun, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkat4 "Rasulullalr
SAW menghadap Ka'bah lalu mendoakan keburukan terhadap tujuh
orang Quraisy, diantaranya Abu Jatrl, Umayatr bin Khalaf, Utbatr bin
Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'atr, dan Uqbah bin Abu Mu'aith. Aku
bersumpatr demi Allatr melihat mereka mati menggelepar pada perang
Badar. Matatrari telah membuat jasad mereka berubatr. Saat itu hari
sangat panas."3775
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3605 dan akan
dituturkan kenrbali pada no. 4179.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3722 dan3723.
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3776. Abu Al Mundzir menceritakan kepada kami, Isa bin Dinar
Al Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku bercerita

kepadaku, batrwa dia mendengar Amr bin Al Harts Al Khuza'i
berkata: Aku mendengar Abdullatr bin Mas'ud berkata, "Aku tidak
pernah berpuasa bersama Rasulullatr SAW selama 29 hfii lebih

banyak daripada aku berpuasa bersama beliau selama 30 hari."3776
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3777. Aswad bin Amir .*.*r*an kepada kami, Zuhur

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Sa'd atau Sa'id bin
Iyadh, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkat4 "Bagian daging yang
paling disukai Rasulullatr SAW adalah hasta kambing. Beliau pernah
mengetatrui batrwa beliau diracun melalui hasta karrbing. Kami lalu
mengetatrui batrwa orang-orang Yatrudilatr yang telatr meracuni
beliau."3777

3777

Sanad hadits ini shahih.Isa bin Dinar Al Khuza'i adalah perawi tsiqah.la
dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban. Ahmad berkata, 'Tidak
masalah (ba's) dengannya."
Abu Hatim berkata, "Ia orang yang sangat jujur (bisa dipercaya) dan
mengerti ('aziiz) hadits."
Ayahnya bemama Dinar Al Kufi Al Khuza'i, (mantan) budak (maula)
Amr bin Al Harts. Ibnu Hibban memasukkannya dalam Ats-Tsiqat.
Sementara Al Bukhari menulis biografinya dalamAl Kabir (2111226).
Amr bin Al Harts bin Abu Dhirar Al Khuza'i berasal dari bani Al
Mushthaliq. Ia seorang sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. Ia
mempunyai musnad yang akan diututkan nanti (. 4, hal. 278.279). Ia
saudara laki-laki Juwairiyah binti Al Harts, istri Rasulullah SAW.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dzud (21268) dan At-Tirmidzi
Ql34). Keduanya dari jalur Thariq bin Abu Za'id, dari Isa bin Dinar.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3733.Tetzpi di sini
terdapat Sa'd atau Sa'id bin Iyadh. Ia adalah Sa'd bin lyadh.

E - Musrad Imem Ahmad
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3778. Aswad menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Iyadh, dari Ibnu Mas'ud,
dia berkata, "Sesungguhnya dalam al bayan (kepandaian merangkai
kata) terdapat sihir. Kami mengetahui bahwa Rasulullatr SAW telah
diracun melalui hasta kambing. Orang-orang Yahudilah yang telalr
meracuni beliau."3778

Dalam At-Tahdzib (31479) dijelaskan batrwa Sa'id bin Manshur berkata,
"Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Sa'id
bin lyadh...lalu dia menyebutkan sebuah alsar (hadits dari sahabat tapi
bukan sabda Rasulullah SAW. Ed)."
Sa'id bin Manshur berkata, Dia menyebutrya Sa'id (bin Iyadh), namun
sebenamya adalah Sa'd, dengan huruf 'alz berharakat suhtn."
Sanad hadits ini shahih. Perawi menyebut Sa'id bin lyadh. Ia adalah SaU
bin lyadh, sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Kalimat kedua dari
matan hadits adalah ringkasan hadits sebelumnya, sedangkan kalimat
pertama (inna min al bayaan sihraan) tidak aku temukan dari Ibnu
Mas'ud RA kecuali di sini. Al Haitsami tidak menyebutnya dalam babnya
pada kitab Majma'Az-Zawa'id (81123).Aku tidak tahu mengapa dia tidak
menyebutnya. Meski demikian, At-Tirmidzi (4/31-32) meriwayatkannya
dari jalur Ashim, dari Zin, dari Ibnu Mas'ud, secara madu', dengan
redaksi (matan), "Inna min asy-syi'r hilcrnah (sesungguhnya dalam syair
itu ada hikmah).' Hadits ini sudah disebutkan beberapa kali sebelumnya
dari riwayat Ibnu Abbas, "Sesungguhnya dalam al bayan ada sihir dan
dalam syair ada banyak hikmah." Terakhir disebutkan pada hadits no.
3069. Kemungkinan Al Haitsami menganggap redaksi tersebut (dengan
dua kalimatrya) berasal dari Ibnu Mas'ud sendiri dalam At-Tirmidzi Gtada
bagian al bayaan wa asy-syi'r), sehingga ia tidak menganggapnya sebagai
tambahan hadits (a- zawaa'id).

3778
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3779. Aswad bin Amfu menceritakan kepada kami, Suffan bin

Said Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Salim,
dari Abu Al Ja'd, dari ayahny4 dari Ibnu Mas'ud RA, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Tidak satu pun di antara kalian kecaali terdapat
qariin (pendamping) bersamanya dari lalangan malaikat dan jin."
Para satrabat lalu bertany4 "Termasuk engkau, watrai Rasulullatr?"
Beliau me,njawab, "(Juga) aht. Hanya saja .,4llah telah menolonght
sehingga ia (qarin dari golongan jm) memeluk Islam, sehingga ia
tidak mengaj al*tt kcanali pada kebaikan."377e
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3780. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Zvhair
menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Asy-syaibani menceritakan
kepada kami, dia berkata, "Aku mendatangi Zrn bin Hubaisy dengan
mengenakan dua pakaian darb yang aku sukai. Saat itu di sekitar Zin
terdapat beberapa pemuda. Mereka berkata kepadaku, 'Bertanyalah
kepadanya (ZiA tentang ayat 9 surah An-Najm, uMaka jadilah dia

E - 
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'rte Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadir no.3648.



delrat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih

delrat \agi)".'Aku lalu bertanya kepadanya (tentang ayat itu), dan dia
menjawab, 'Abdullatr bin Mas'ud menceritakan kepada kami bahwa

Rasulullah SAW melihat Jibril memiliki enam ratus sayapr.r3780
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3781. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin
Zud menceritakan kepada kami dari Al Mujalid, dari Asy-Syabi, dari
Masruq, dia berkata: Kami sedang duduk bersama Abdullatr bin
Mas'ud. Dia membacakan kami Al Qur'an, kemudian seseorang

bertanya kepadanya, "Watlai Abu Abdunatrman, apakatr kalian (para

satrabat) pernatr bertanya kepada Rasulullatr SAW tentang jumlatt
khalifatr yang dimiliki umat ini?" Abdullatr bin Mas'ud menjawab,

"Tidak ada seorang pun yang bertanya tentang hal itu sejak aku datang
ke Irak selain kamu." Lalu dia melanjutkan, "Ya. Kami sungguh
pernalr bertanya, lalu beliau menjawab, 'Ada dua belas, seperti jumlah
pemimpin bani Isra'fl'."328t

3780 Sanad hadits ini shahih. Ibnu Katsir mengutip hadis senada dalam
tafsirnya (8/98) dzi, Tafs'ir Ath-Thabari dari jalur Abdul Wahid binZiyad,
dari Sulaiman Asy-Syaibani fnitu Ishaq), dzri Zin bin Hubaisy. Lihat
hadits no. 3740 dala 3748. K^ta darbaan --demikian tertulis dalam dua
naskah asal- secara lahiriah adalah salah satujenis pakaian.
Sanad hadits ini shahih. Mujalid bin Sa'id telah kami jelaskan mengenai
ke-hasan-an haditsnya di no. 211 dan 2033 berdasarkan pendapat para

3781
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3782. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atr

menceritakan kepada kami dari Qais bin Al Hajjaj, dari Hanasy Ash-

Shan'ani, dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia
bersama Rasulullatr SAW pada malam jin (lailah al jinn). Beliau

bertanya kepada Abdullatr, 'Wahai Abdullah, apa lramu membawa

air?' Abdttllatr menjawab, 'Aku membawa nabidz (perasan anggur)

dalam ternpat kecil (yang terbuat dari) kulit'. Beliau bersabda,

ulama hadits mengenai ingatarrnya. Namun, secara lahiriah kelemahan
tersebut terjadi pada akhir usianya.
Dalam At-Tahdzib dijelaskan, "Ahmad bin Sinan Al Qaththan berkata:
Aku mendengar Ibnu Mahdi berkata 'Hadits Mujalid yang diperoleh dari
jalur perawi-perawi baru, (seperti) Abu Usamah dan lainny4 tidak
bemilai apa-apa. Tetapi hadits Syubah Hammad bin Zaid dan Husyaim
serta mereka'. Maksudnya setelah Mujalid mengalami lemah ingatan pada
akhir usianya."
Ini artinya, hadits orang yang mendengar periwayatannya sebelum ia
mengalami lemah ingatan adalah shahih. Di antara orang itu adalah
Hammad bin Zaid.Isnad yang ada di sini berasal dari riwayat Hammad
blmZaid, dari Mujalid. Hadits ini juga terdapat dalam Majma'Az-Zawa'id
(5/190). Penyusun Majma' Az-Zawa'id berkata, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Al Bazzar. Dalam sanadnya terdapat
Mujalid bin Sa'id, yang dinilai tsiqah oleh An-Nasa'i dan dinilai dha'd
oleh mayoritas ulama hadits. Selain Mujalid (yang masih diperselisihkan),
semua perawinya tsiqah."
Aku menemukan kebenaran dalam isnad yang di sini. Adapun pernyataan
Al Haitsami bahwa Mujalid bin Sa'id dinilai tsiqah oleh An-Nasa'i,
merupakan riwayat dari An-Nasa'i, sementara ia menilai dha'f dalam
riwayat yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam At-Tahdzib. Dia juga
menilainyadha'if rJeJramkrtabAdh-Dhu'afa'(28).
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'Tuanglranlah kepadalu'. Beliau lalu berwudhu. Rasulullah SAW
kemudian bersabda, 'Wahai Abdutlah bin Mas'ud, ini adalah air
minuman dan bisa dipakai bersuci'."3782
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3783. Hasan, Abu An-Nadhr, serta Aswad bin Amir

menceritakan kepada kami, mereka berkata: s},arik menceritakan
kepada kami dari simak, dad Abdurrahman bin Abdullatr bin Mas'ud,
dari ayatrnyq dia berkat4 "Rasulullatr sAw melarang dua transaksi
(safqah) dalam satu transaksi."

Aswad berkata: S1larik berkata: Simak berkat4 ,(yaitu) seorang
lelaki menjual barang dagangannya dengan berkata, "Barang itu
sekian jika dibayar laedit dan sekian jika dibayar tunai."3783

3782 sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majatr (l/7g)
dari Al Abbas bin Al walid, dari Marwan bin Muharnmad,-dari Ibnu
Lahi'ah, dari Qais bin Al Haliaj, dari Hanasy, dari Ibnu Abbas, bahwa
Rasulullah sAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud. Dengan demikian, Ibnu
Majah menilainya sebagai musnad Ibnu Abbas. Dalam realitanya hadits
ini adalah musnad Ibnu Mas'ud, yaitu dari Ibnu Abbas, dari IbnuMas'ud,
seperti tertulis di sini. Dalam syarah lbnu Majah, As-sindi berkata,
"Pengarang (Ibnu Majah) meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dengan
sendirian. Dalam sanadnya terdapat Ibnu l-ahi'ah, perawi yz,r,g dhi'tf,
sebagaimana dijelaskan sebelumnya."
Az-zaila'i --dalam Nashb Ar-Raayah (1/l4gF menuturkan hadits Ibnu
Abbas RA dan berkata, "secara lahiriah hadits ini adalah musnad rbnu
Abbas. Namun Ath-Thabrani dalam Mu'jam-nya menjadikannya sebagai
musnad Ibnu Mas'ud. Demikian juga Al Ba,zat dzlatnMusnad-nya.,,
Terdapat juga hadits senada dari riwayat Ibnu Mas'ud RA melalui
beberapa jalur lain yang dibahas secilra ruas dalam Nashb Ar-Raayah
(1/137-138).
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3784. Abdullatr bin Muhammad bin Abu Syaibah menceritakan
kepada kami, (Abdullah bin Ahmad) berkata, dan aku sendiri

mendengarnya langsung dari Ibnu Abu Syaibah, Hafsh bin Ghiyats
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari Abu
Al Ahwash, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabdq 'Sesungguhnya Islam datang dalam lrondisi asing dan alrnn

kembali dalam kondisi asing seperti ia dating, malra berbahagialah
orang-orang yang asingl Ditanyakan kepada beliau, 'Siapa itu orang-
orang yang asing?' Beliau menjawab, 'Orang-orang yang
meninggallcan suht-sulanya (maksudnya Al Muhajirin menurut
sebagian ulama. Penj)' ."3784

3784

Sanad hadits ini shahih. Bagran pertama hadits ini ulangan hadits no.
3725. Namun di sana tidak dijelaskan mengenai penafsiran Simak
terhadap kalimat "dua transaksi dalam satu transaksi".
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (31363)
dan Ibnu Majah (21249). Keduanya meriwayatkannya dari jalur Hafsh bin
Ghiyats. AtTirmidzi berkata, "Hadits ini hasan ghariib shahih dari
riwayat Ibnu Mas'ud. Hanya saja, kami mengetahuinya dari jalur Hafsh
bin Ghiyats, dari Al A'masy. Nama asli Abu Al Ahwash adalah Auf bin
Malik bin Nadhlah Al Jusyami. Dalam hal ini Hafsh sendirian
meriwayatkannya." Lihat hadits no. 1604.
Ibnu Al Atsir berkata,"An-nuzzaa' adalah bentuk jamak dari kata naazi'
dan nazii', yang artinya orang yang meninggalkan keluarganya, pergi jauh
dan tidak kembali lagi. Pendapat lain mengatakan bahwa ia disebut naazi,
karena meninggalkan tanah airnya. Yang dimaksud di sini adalah yang
pertama, yaitu kalangan Muhajirin yang meninggalkan tanatr airnya
karena Allah."
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3785. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Batrdalah, dari
Abu Wa'il, dari Abdullah, ia (menceritakan): Ada seorang laki-laki
yang tidak pernatr melakukan kebaikan sama sekali kecuali
mengesakan Allah. ketika kematian mendatanginya, ia berkata
kepada keluarganya, "Jika aku mati, ambillah aku dan bakarlah aku,
biarkan sampai menjadi arang. Kemudian tumbuklah aku (sampai
menjadi tepung), lalu hamburkan ke laut pada hari angn bertiup
kencang." Mereka pun melaksanakannya.

Abdullah berkata: Tiba+iba dia berada dalam genggaman
(qabdhah) Allah. Allatr bertanya kepadanya, "Apa yang
mendorongmu melakukan hal ini?" Dia menjawab, "Rasa takutku
kepada-Mu."AkhirnyaAllahmengampunirry"."tt :'

3785 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ada dalam Majma, Az-Zawa'id
(10/194). Penyusunnya menisbatkannya kepada Al Musnad dan menilai
sanadnya hasan. Dalam naskah kode Haa' terdapat redaksi ,'dari Abu
Wa'il (dari Abdullah bin Wa'il) dari Abdullah bin Mas'ud", penambahan
"Abdullah bin wa'il" dalam sanadnya adalatr suatu kekeliruan yang tidak
ditemukan dalam naskah kode Kaaf Lagi pula tidak ada perawi bernama
Abdullah bin Wa'il.
Ibnu Al Atsir mengatakan, "yaumin raahin, adalah hari yang penuh
dengan tiupan ilgln, sama dengan ungkapan rajulu maalin (lelaki banyak
harta). Pendapat lain (qii|), yaum raahin dan tailah raahah artinya hari
dan malam yang saat itu angin bertiup sangat kencang.
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3786. Yatrya berkata, Hammad bin Tsabit menceritakan kepada

kami dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, hadits yang

sama.3786
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3786 Sanad hadits ini shahih. Abu Rafi' adalatr Nufai' bin Rafi' Ash-Sha'igh,
seoftmg tabi'i senior, tokoh, dala tsiqah. Mengenainya sudah dijelaskan
pada keterangan hadits no. 129. Hadits ini termasuk musnad Abt
Hurairah. [a disebut di sini dengan pertimbangan isi hadits sebelumnya.
Hadits ini ada dalam Majma' Az-Zawa'id (10/194). Penyusunnya
menisbatkan hadits ini kepada Al Musnad dan menilai sanadnya sebagai

sanad yang shahih.
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3787. fuim bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Sa'id bin

Zaid menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hakam Al Bunani

menceritakan kepada kami dari Utsman, dari Ibrahim, dari Alqamatt

dan Al Aswad, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Dua orang anak

Mulaikah datang kepada Rasulullah SAW. Keduanya berkata, 'Ibu
kami menghargai suaminya dan menyayangi anakrgra. 

-Perawi 
(Ibnu

Mas'ud) berkata: Juga disebutkan tentang tamu' Hanya saja'dia (ibu
kami) pematr mengubur analarya hidup-hidup pada masa jahiliyahl.

Beliau lalu bersabda, 'Ibu kalian berdua di neraka'. (Akhirnya)
mereka pergl. Terlihat kekecewaan di wajatr keduanya. Rasulullatr

SAW kemudian memerintatrkan agar kedua orang itu kembali, dan

I U.k udr,f dia juga mernuliakan tamu. Wallahu a'lam. Ed.
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keduanya pun kembati. Terlihat kegembiraan di wajatr merek4

berharap akan ada perubahan informasi. Ternyata beliau justu
berkata, 'Ibuku juga (di neraka) bersama ibu kalian'.

Seorang lelaki dari golongan munafik lalu berkata" 'Dia

@asulullah) tidak dapat memberikan apa-apa kepada ibunya (tidak

dapat menyelamatkannya dari neraka), sementara kita melangkah di

belakangnya (menj adi pengikutrya)'.

Lalu seorang lelaki Anshar berkata -aku 
(Ibnu Mas'ud) tidak

pematr melihat orang yang lebih cerewet Oanyak tanya) daripada

dia-, 'Wahai Rasulullah, apakatr Tuhanmu menjanjikan sesuatu

sehubungan dengan dia (ibumu), atau dia berdua (ibumu dan

ibunya)?' -Jbnu 
Mas'ud berkata: Dia mengira sudah pemah

mendengar ini sebelumnya-. Rasulullah SAW menjawab, 'Aku tidak

memintanya kepada Tuhanlru dan alu tidak tertarik untuk itu.

Sesungguhnya aht berdiri di tempat yang terpuji (al maqaam al
mahmuud) pada Hari Kiamat'. Lelaki Anshar itu bertanya, 'Apa ifu
tempat yang terpuji?' Beliau menjawab, 'Tempat itu adalah ketilu
lralian didatangkan dalam lceadaan telanjang, tanpa alas kaki serta

tailup (tidak dikhitan), dan orang pertama yang diberi pakaian adalah

Ibrahim 'Alaihissalam. Dia (Allah) berfirman, "Berilah paknian

lrepada t@l@sihht!" Lalu dua helai (semacam) mantel putih diberiknn

dan dia (Ibrahim AS) memakainya. Kemudian dia duduk dan

menghadap l@ Arsy. Lalu pakaianlu diberikan dan alat

mengenalcannya. Aht berdiri di sebelah lanan lbrahim, di sebuah

tempat yang tidak ditempati oleh seorang pun selain alat Orang-

orang dulu hingga orang-orang terakhir menginginlcan seperti alat

(yaitu memperoleh) tempat itu'.

Rasulullah SAW lanjut bersabda, 'Sebuah sungai juga dibuka

dari Al Kautsar hingga Al Haudh'. Orang-orang munafik berkata, 'Air
tidak akan mengalir sama sekali kecuali di atas lumpur atau kerikil-
kerikil kecil'. Lelaki Anshar itu bertany4 'Watrai Rasulullah, apakah

(air itu mengalir) di atas lumpur atau di atas kerikil-kerikil kecil?'
Rasulullatr SAW bersabda, 'Lumpurnya adalah lwsturi dan kerikinyal
adalah mutiara'. Orang munafik itu berkata 'Aku belum pernah

mendengar seperti hari ini. Jarang sekali air dapat mengalir di atas

lumpur atau kerikil kecuali terdapat tumbuhan'. Lelaki Anshar itu
bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ada tumbuhannya?' Rasulullah
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SAW menjawab, 'Iya,,berupa batang-batang emas'. Orang munalik
itu berkata, 'rA,ku belum pernhh mendengar seperti hari ini. Jarang

sekali batang tumbuh kecuali memiliki daun. Jika tidak, tentu ada

buahnya'. Lelaki Anshar itu bertanya, 'Wahai Rasulullatr, apakah ada

buatrnya?' Rasulullatr SAW menjawab, 'fya, warna-warna permata.
Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu.

Orang yang meminumnya tidak aknn haus setelah itu. Jika ia tidak
meminumnya maka ia tidak akan minum dengan puas setelah ittt'.u3787
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Sanad hadits ini dha'if. Arim bin Al Fadhl adalatr Muhammad bin Al
Fadhl. Ia dijuluki Arim As-Sadusi. Mengenainya telah dijelaskan
sebelumnya dalam keterangan hadits no. 1703.
Sa'id bin Taid bn Dirtnm adalatr saudara laki-lald Hammad bin Zaid.
Mengenainya telatr dijelaskan sebelumnya dalam keterangan hadits no.
3826.
Dalam redaksi naskah kode Haa, "Abu Sa'id menceritakan kepada kami,
Ibnu Zaid menceritakan kepada kami." Redaksi ini adalah kekeliruan
yang asing. I(ami telah membenarkannya dari naskah.
Utsman adalah Ibnu Umair bin Amr bin Qais AI Bajali. Nama htnyah-nya
adalah Abu Al Yaqztran. Kadang-kadang ia dinisbatkan kepada kakek
ayahnya. Ia perawi yarllg dha'if.Ia dinllai dha'if oleh Ahmad, Ibnu Ma'in,
dan lainnya. Abu Hatim berkata, "Ia orang yang haditsnya dha'd serta
munkar. Syubah tidak menerimanya."
Ad-Daraquthni berkata, "Ia sesat, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah."
Ibnu Abdul Barr berkata, "Semua perawinya lemah."
Hadits ini ada dalam Majma' Az-Zawa'id (10136l-362). Penyusunnya
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-
Thabrani. Dalam semua sanad mereka (bertiga) terdapat Utsman bin
Umair, perawi yang dha'if,"
Kata ghurlan artinya tidak dalam keadaan tersunat. Kata raithah artinya
pakaian luar tanpa jahitan. Pendapat lain mengatakan bahwa raithah
adalah pakaian yang tipis dan lemas. Kata al haal artinya tanatr hitam,
seperti lumpur.
Kata ridhraadh artinya kerikil-kerikil kecil. Y:atz at-tum {engan huruf
/aa' berharakat dhammah- artinya mutiara.
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3788. Arim dan Affan berkata: Mu'tamir menceritakan kepada
kami, dia berkata: Ayalrku berkata: Abu Tamimatr bin Amr
menceritakan kepadaku 

-sepertinya 
dia berkata- Al Bikali, Amr

bercerita kepadanya dari Abdullah bin Mas'ud. Amr mengatakan
bahwa Abdullah berkata, "Rasr.rlullah SAW mengajakku (ke suatu

tempat). Kami lalu berangkat hingga tiba di tempat ini dan ini. Lalu
beliau membuat garis untukku. Beliau bersatrla, 'Tetaplah di
belakang (Sari{ ini. Jangan keluar darinya, karena jika kamu keluar
malra knmu akan celaka'. Aku pun tetap berada di situ. Rasulullah
SAW lalu berlalu sekitar selemparan batu atau lebih. (Atau dengan
kalimat yang semakna dengan itu). Kemudian dia menuturkan adanya
haniin (sosok) seperti zuthth (bangsa atau suku hitam dari Sudan atau
India). -Affan atau senada dengan yang dikatakan Affan, insya
Allah, 'Mereka tidak mengenakan pakaian tapi aku tidak melihat aurat
(kemaluan) mereka. (Mereka) tinggi narnun sedikit dagingnya.'-

Mereka datang dan mulai menunggangi Rasulullatr SAW. Nabi
SAW lalu membacakan ayat-ayat Al Qur'an kepada mereka. Mereka
lalu mendatangrku dan me,nggoda khayalku, atau condong di sekitarku
serta berpaling kepadaku. Mereka sangat membuatku takut. Aku pun

Musnad Imam Ahmad 
- @



duduk (atau dengan kalimat yang sernalara dengan itu). Ketika fajar
tiba mereka mulai pergi (atau dengan kalimat yang semakna dengan

rtu).

Rasulullatr SAW lalu datang dalarn kondisi payah dan sakit atau

nyaris sakit akibat dinaiki oleh mereka. Beliau kemudian berkatq
'Sungguh, aht merosa kepayahan'. (Atau dengan kalimat yang

semakna dengan itu). Beliau lalu meletal&an kepalanya di
pangkuanku. (Atau dengan kalimat yang semakna dengan itu).
Ternyata sosok itu datang lagi, mereka mengenakan pakaian putih
panjang. (Atau kalimat yang semakna dengan itu). Saat itu Rasulullah
SAW sudah tidur ringan, maka aku takut sekali, lebih takut daripada
rasa takut yang pertama'."

Arim berkata dalam haditsnya, "Sebagian sosok itu berkata
kepada sebagian lain, 'Hamba ini telatr diberi kebaikan'. (Atau dengan

kalimat yang semakna dengan itu). Kedua matanya tertidur. 
-Ataudia berkata, 'Matanya tertidur' (atau dengan kalimat semakna dengan

ituF sedangkan hatinya tetap terjaga'."

Perawi berkata: Arim dan Affan berkata" "Sebagian sosok itu
berkata kepada sebagian lain, 'Buatlah ftalian) pepatah untuknya.
Kami akan menafsirkannya. Atau kami buat pepatah untuknya lalu
kalian menafsirkannya'. Lalu sebagian dari mereka berkata kepada
sebagian lain" 'Perumpamaannya adalah seperti seorang tokoh atau
pemimpin yang membangun sebuah bangunan kokoh, kemudian
mengantarkan makanan kepada orang-orang.... (Atau perawi berkata
senada dengan kalimat itu) (Lalu) omng yang tidak memakannya -atau perawi berkata, '(Lalu orang yang) tidak mengikutinya- disiksa
olehnya dengan siksa yang pedih'. (Atau mereka berkata senada
dengan kalimat ini). Mereka yang lain berkata 'Pemimpin itu adalatr
Tuhan semesta alam, bangunan itu adalah agama Islam, makanan itu
adalatr surga. Sedangkan dia adalatr orang yang memanggil (mengajak
makan makanan tersebut. Penj). Siapa yang mengikuti orang ini maka
berada di surga'.

Arim berkata dalam haditsnya, 'Atau mereka berkata senada

dengan kalimat itu. Siapa yang tidak mengikutinya maka dia akan
disiksa'.Atau dia (Arim. Penj) berkata senada dengan kalimat itu.

@ - 
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Rasulullah SAW-lalu bangun dan bersabdq 'APa yang kamu

lihat, wahai lbnu' Ummi Abd (rnaksudnya Abdullatr bin Mas'ud.

Penj)?' Abdullah menjawab, 'Aku melihat begini begini'. Nabi SAW

bersabda, 'Apa yang merelra ftntaftan tampakielas bagiht'. Nabi SAW

bersabda, 'Merelu adalah sekelompok malaikat'. (Atau perawi

berkata), 'Mereka sebagian dari malaikat'. Atau seperti yang

dikehendaki Allah' ."3788

3788 Sanad hadits ini shahih. Mu'tamir adalah Ibnu sulaiman bin Tharkhan At-
Taimi.
Abu Tamimah adalah Al Hujaimi --dengan huruf ftaa' berharakat

dhammah dan jiim berharukat fathah-. Nama sebenamya adalah Tharif
bin Mujalid --dengan huruf tlraa' berharakat fathah-.
Ia seorang tabi'i yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd,

dan ulama hadits lainnya.:
Ibnu Abdurrahman menclritakan kepada kami dari su$/an' dari Al Barr'
ia berkata, "Dia perawi ya$ tsiqah dan hujjatr menurut seluruh ulama."
Amr Al Bikali yang nama hrnyah'nya adalatr Abu Usman' yang

merupakan seonmg sahabat yang tinggal di Syarn. Ibnu Sa'd

meriwayatkan dalam Ath-Thabaqat (7/21138) dari Yazid bin Harun, dari

Al Jariri, dari Abu Tamimah Al Hujaimi, dia berkata, "Aku tiba di Syam,

tiba-tiba aku mendapati seorang lelaki yang dikerubungi oleh orang-
orang. Dia sedang meriwayatkan hadits. Jari-jad tangannya terpotong,
maka aku bertanya,'Siapa' dia?' Orang-orang menjawab,'Dia orang yang
paling mengetahui fikih yang tersisa di muka bumi di antara para sahabat

Rasulullah SAW. Dia adalah Amr Al Bikali'. Aku bertanya, 'Apa yang

tet'adi d€ngan tangaryrya?'Orang-orang menjawab, 'Ia terluka saat perang

Yitmuk'.u
Riwayat ini diceritakan oleh Al Bukhari dalam At-Tarikh Ash-Shaghir
(92) secara ma'naa dari jalur Hammad buazard bin Sa'id Al Jariri, namun
dalam sanadnya terdapat "dari Abu Salamatr", bukan Abu Tamimah. Ini
merupakan kesalahan yang kemungkinan muncul dari pihak penyalin atau
pihak percetakan, karena Al HaIizh mengutip dari Al Ishabah (5/24), dai
At-Tankh Ash-Shaghir. dan Muhammad bin Nashr dalam Qiyamul-Lail
dan Ibnu Mandatr "dari jalur Al Jariri, dari Abu Tamimah Al Hujaimi."
Biografi Amr juga terdapat dzlamAt-Taril (318) dan Al Jarh wa At-Ta'dil
(3t1t270).
Al Bikali {engan huruf Daa' berharakat lrasrah dalr. luaf tarrpa tasydid,
diakhiri dengan laam- adalatr nisbat kepada kata Bikal, sebuatr lembatt
di Himyar.
Hadits tersebut ada dalam Majma' Az-Zawa'id (A260-261). Al Haitsami
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya,adalatr
para perawi Shahih, kecuali Amr Al Bikali, yang oleh Al Ijli disebut
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dalam kelompok perawi tsiqah dari kalangan tabi'in. Sementara Ibnu
Hibban dan ulama lainnya memasukkannya dalarn kelompok sahabat."
Ibnu At-Turkumani dalam Al Jauhar An-Naqi yang dicetak bersamaan
dengan ls-,Su nan Al Kubra (2lll) dan Az-Zaildi dalam l/as& b Ar-Raayah
(l/141), keduanya mengutip awal hadits tersebut dari Al Musnad.
Kemudian kedua orang itu berkata, "Ath-Thahawi mengeluarkan hadis
ini dalam kitabnya yang berjudul Ar-Radd 'alaa Al Karabisi. Ath-
Thahawi mengatakan batrwa Al Bikali adalah warga Syam. Tidak ada
orang yang menerima hadits darinya kecuali Abu Tamimah, dan ia bukan
Al Hujaimi, tetapi As-Sulami. Orang Bashrah yang tidak terkenal."
Keterangan ini adalah kesalahan Ath-Thatrawi.
Abu Tamimah adalah Al Hujaimi. Dia orang yang meriwayatkan hadits
dari Amr Al Bikali, sebagaimana telah kami jelaskan. Sedangkan As-
Sulami orang yang dikenal. Al Bukhari menulis biografinya dalan Al
Kuna (129) tanpa menyebutkan kecacatannya.
At-Tirmidzi (36, 37) juga meriwayatkan hadiS yang lebih singkat dari
hadits ini dari jalur Ja'far bin Maimun, dari Abu Tamimah Al Hujaimi,
dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Ibnu Mas'ud. At-Tirmidzi menilai hadits
ini hasan gharib shahih jikamelihat jalur isnadnya.
Hal ini menunjukkan batrwa Abu Tamimhh mendengarkan hadits ini dari
dua orang guru, yaitu Amr Al Bikali dan Utsman Al Hindi. Keduanya
meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud
Istab'atsani berasal dari kata ba'ts yang artinya mengajak orang yang
sedang duduk. Dikatakan, "Bu'itsa al ba'iir fa inba'atsa," yang artinya
mengajaknya lalu dia mengilutinya. Khiththah -dengan huruf /r}aa'
berharakat lcasrah- adalah tanatr yang digaris oleh Rasulullah SAW
dengan cara membuat suatu tanda dengan menggaris sebuah garis. Dalam
naskalr kode Kaaf tertulis Htaththan. Apa yang ada di sini sesuai dengan
yang ada dalam Majma' Az-Zawa'id. Khadzafah dalam naskah kode Kaaf
tertulis dengan hrnrf khaa' berharakat fathah dan hunrf dzaal. Secara
lahiriah kata tersebut berarti melempar. Sedangkan maksudnya di sini
adalah jarak dengan ukuran selemparan batu kerikil. Haniinan dalam An-
Nihayah tertulis dengan httruf haa' berharakat/a thah. P enilisnya berkata,
"Demikian yang diriwayatkan oleh Ahmad dalarmAl Musnad,trdakhanya
di satu tempat (dalam bukunya. Penj), berharakat dm muqayyad. Aku
tidak menemukan penjelasan kata ini dalam buku-buku bahasa, hanya
saja, Abu Musa menyebutnya dalam bvku Gharib-nya setelah hadits-
hadits a/ han dan al hunaah. Dalam hadits jin tertulis/a idzaa huwa bi
haniin. [alu Abu Musa berkata, 'Bentuk jamak ini adalah bentuk jamak
saalim (amak beraturan), layaknya kata htrah'dan l<aritn. Tampaknya
maksudnya adalah kiasan dari sosok-sosol< mereka'."
Zuthth --dengan h:ur:uf zaa' berharakat dhammah dan huruf lftaa'
bertasydid- adalah sekelompok suku atau jenis bangsa Sudan atau
Indian.
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3789. Arim menceritalcan kepada keri, Abdul,Aziz bin Muslim
Al Qasmali menceritakan kqada kami, ,Sulaiman Al Abasy
menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Yahya bin
Ja'dalL dari AMullah, bin Mas'ud, dia berkata" "Rasulullah SAW
bersabda, 'Tidgk masuk neraka orang yang dalam hatiryn ada iman

seberat biji, dan tidak masuk surga orang yang dalam hatinya

terdapat.kesombongan seberat Dyf'. Seorang lelalci berkata \ilahai
Rasulullah, aku sungguh melryukai ,(iika) bajuktt sudah'' dicuci,
kepalaku djbpri minyak wangf , tali' sandalku; b.aru...gantungan pecutlar,

apakah itu (semua) termasuk kesombongan yL Rasulullah?t

Rasulullalr SAW menjayab, 'Tidqk! Itu adaleh' keindahan.

Sesungguhnya Allah itu indah dan suka,lceindahan. Kesorubongan

adalah -suatu sikap- yang menganggap kebenaran sebagai

kebodohan dan meremehlcan orang lain'."378e

Dalani naskah kode Haa' terjadi beberapa kesalahan dalam matan

haditsnya yang telatr kami perbaiki berdasarkan naskatr kode Kaaf dan
naskah Majma' Az-Zawa' id.
Malcsudnya di sini suatu materi yang paling ringan.

378e Sanad hadits int shahih. Diriwayatkan oleh Muslim (l/37:38), Abu Daud
(41102-103), At-Tirmidzi (31144), dan lbnu Majatr (1/16). Seluruhnya dari
jalur Al A'masy secara ringkas.
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3790--Muhammad bin Ash-shabah menceritakan kepada kami,

Ismail bin zakaria menceritakan kepada kami dari Abdullah bin
Utsmhn,,dari Ktrutsaim, dari Al, Qasim, dari Abdurratrman, dari
ayatmya, dari Abdulfr,'dia berkata, "Rasulullah SAW bersabd4
''sungguh, suatu saat nanti setcilahlu ini lcalian akan dipimpin oleh
orang-orang yang memadamkan' sunna)h dan memuncailran bid'ah
serta menunda shalat dari walaunya'. Ibnu Mas'ud bertanya, 'watlai
Rasulullah, apa ),ang hanrs'kulakukan ketika aku menjumpai hal-hal
seperti itu?' Rasulullatr SAW menjawab, 'Wahai lbnu Ummi
Abdullah, tidak ada kcpatuhan lccpada orang yang durhaka kepada
Allah'. Kalimat, ini dikatakan oleh Rasulullah sAw sebanyak tiga
kali."

(Abdullah bin Ahmad) berkata: Alor mendengar hadits yang
sama dari Muhammad bin eJh Shabatr.3Ts

G?l Ec"\fr| *qt'>!rl>'iL* si; -rvq\

*ea*;.i' j* i.ti:#ib,y* rf ,rj i,*
Muslim dan At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dari jalur Fudhail bin
Amr, dari lbrahim, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Lihat hadits no.
3W.

3?e0 
Sanad hadits ini shahih.Lihat hadits no. 361, 3640, dan 3641.
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3791. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritatan tepada

kami, Ismail menceritakan kepadaku, Amr bin Abu Amr mengabarkan

kepada kami dari Ubaidillatr dan Hamzatr (dua orang anak laki-laki

euaou"t bin utbatr), dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW

pernah me,makan dagng lalu melakukan shalat, dan beliau tidak

menyentutr air.37el

.. 4t I I t
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3792. Qutaibatt bin Sa'id memceritakan ke'pada kami, Abdul

Azlz bin Muhammad me,lrceritakan kepada kami dari Amr
(maksudnya Ibnu Abu Amr), dari Ubadillatr bin Abdullah bin utbatr

bin Mas'ud; dari Ibnu Maslud, dia berkata, "Aku (pernah) melihat

37et Sanad hadiS. int dha'tf karena munqathi' (erputus). Ubaidillah bin

Abdullah bin utbah tidak berjumpa dengan pailum ayahnya (Abdullah bin
Mas'ud). Saudaranya (Hamzah bin Abdullatr bin utbah) disebut oleh Ibnu

Hibban dalarn kelompok I ts-Tsiqah.Ia juga disebut dalam At-Ta'iil (104).

Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (2ll/45). Al Bukhari

berkata, ,Amr bin Huraits dan ubaidillah bin Abdullah dari Abu ubaidah

dan Umar bin Abdul Aziz." Berdasakan pematraman tekstual di sini, ia
lebih muda daripada saudara laki-lakinya (Ubaidillah). Oleh karena itu,

kecil kemungkinan dia mendengar riwayat Ibnu Mas'ud.
Ismail yang meriwayatkan dari Amr bin Abu Amr adalatt Ismail bin Ja'far

bin Abu Katsir.
Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id (ll25l)- Al Haitsami

berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan para periwayatnya

adalah orang-orang yang dinilai tsiqah." Alasan ke4ha'if-awrya hanya

karena ke-munqathi'-ann)ra. Lihat hadits no. 3464.

Musnrd Imem Ahmed - EI



Rasulullatr SAW memal€n dagrng kemudian melakukan shalat, dan
beliau tidak menyentuh setetes air pun."37e2
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3793. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal
menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari Hamzatr bin
Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, lari Ibnu Mas'ud, dia berkat4 "Aku
(pematr) melihat Rasulullatr SAW memakan dagrng kemudian
melakukan stralat tanpa menyentuh air (wudhu;.rr37e3

*'rtt;L I g|t, ,yt;,Lg:* t*, I LJr, -rvl r

eif ,f.-t) :6'i. :e'Aut :iu .i'r * * or,J / rf
*lurfi,7tar J;*t$$l ok5,* itl ir. otr;b

,pt'.tr<jt |;*at q f*'$3t :i*l -AiiA ,rL 
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Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits sebelunrnya. Tetapi di sini hanya disebutkan dari ubaidillah bin
Abdullah.
Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits sebelumnya. Tbtapi di sini hanya disebutkan dari Hamzah bin
Abdullah.
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3794. Abu said menceritakan kepada kami, Isra'il (Abu Ishaq)

menceritakan kepada kami dari Amr bin Maimun, dari Abdullatr, dia

berkata, "Sa'd bin Mu'adz melakuhan ibadah umrah. Ia lalu singgatr di

tempat Shafiran bin Umalyah bin Ktralaf. (Sebelumnya) Umalryah,

jikapergi ke Syam melalui Madinah, maka singgah di tempat Sa'd.

Uma-yyatr berkata kepada Sa'd, 'Tunggulah hingga pertengahan siang,

ketika orang-orang sudah tidak memperhatikan. Baru kamu pergi

melakukan thawaf.

Ketika sa,d sedang melaksanakan thawaf, tiba-tiba Abu Jahl

mendatangrnya dan berkata, 'Kamu melalrukan thawaf dengan aman?

Padahal kalian telah bergabung dengan Muhammad'. Keduanya lalu

saling mencaci. Umayyatr berkata kepada Sa'd, 'Jangan berbicara

dengan nada tinggi di hadapan Abu Al Hakam, karena dia tokoh

masyarakat Mal&ah'. Sa'd berkata kepadanya, 'Demi Allah, jika kamu

menghalangiku berthawaf di Kabatr, aku akan mencegat

pemiagaanmu ke Syam'. Umayatr (masrh) berkata, 'Jangan berbicara

dengan nada tinggi di hadapan Abu Al Hakam'. umayyah mulai

mencekalnya. sa'd menjadi marah, dia berkata" 'Tinggalkan urusan

kami. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullatr SAW berencana

.,tr, ? bti.Ei'&;;'r(-;,e*'; \f ti t!,'.u;
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membunuhmu'. Umayyatr berkata,'Membunuhku?' Sa'd menjawab,
'Ya'. (Umayyatr) berkat4 'Muhammad tidak pernah berbohong'.

Ketika mereka bubar, Umayyah kembali kepada istrinya, dia
berkata, 'Tahukah kamu apa yang dikatakan saudaraku si orang
Yatsrib itu?' Dia lalu menceritakan kejadian tadi.

Ketika datang panggilan untuk mengikuti perang, mereka
(orang-orang Quraisy) keluar menuju Badr. (Sebelum berangkat) istri
Umayyah berkata, 'Tidakkah kamu ingat perkataan saudaramu si
orang Yatsrib itu?'

Akirnya Umayyah tidak ikut pergi. (Narnun) Abu Jatrl berkata
kepadanya, 'Kamu pembesar Makkah, pergilah bersama kami sehari
atau dua hari'. (Akhirnya) dia ikut pergi bersama mereka dan Allah
membunuhnya."3Te4
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3795. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, lro'if
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari
Abdullatr, dia berkata, "Sa'd bin Mu'adz pergi umratr. L,alu ia singgatr

3D4 Sanad hadic ini shahih. Ibnu Katsir mengutipnya dalam Tarikh-nya
(31258-259) dari Shahih Al Bukhari, dari jalur Abu Ishaq.
Ibnu Katsir berkata, "Al Bukhari sendiri dalam rneriwayatkannya.
Sementara Ahmad meriwayatkannya dari jalur Khalaf bin Al Walid dan
Abu Sa'id. Keduanya dari Isra'il." Maksud Ibnu Katsir adalah sanad
hadits ini dan sanad hadits berikutnya.
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di (rumatr) Umalyah bin Khalaf bin shafwan. umalyatr sendiri jika
pergi ke Syam dan melalui Madinah, biasa singgah di (rumatr) Sa'd."

Lalu Abdullah menuturkan kelanjutan hadits tadi. Hanya saja dia

berkata, "Ketika Umayyah kembali pulang menemui Ummu Shafwan,

dia berkata 'Tahukah kamu apa yang,dikatakan saudaraku si orang

Yatsrib itu?' Ummu Shafivan bertanya, 'Apa yang dikatakannya'?'Dia
menjawab, 'Dia menegaskan telah mendengar kabar bahwa

Mutrammad hendak membunuhku'. Isfiinya lalu berkata, 'Demi Allah,
Muhammad tidak pernah berbohong'. Kctika ia pergi menuju Badr...

(lalu AMullatr melanjutkan ceritanya)."37es
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3796. Hujain bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
Isra'il menceritakan kepada karti dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidatr,
dari Abdullah, dd Nabi SAW, bahwa beliau ketika tidur biasanya

meletal<kan tangan kanan di bawatr pipi dan berdoa, "Ya Allah,
lindungilah aht dai silaaTMu . pada hari (seluruh) . manusia

dilampullcan.n37e6
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3742.
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3797. Hujain bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidatr,
dari Abdullatr, batrwa dia berdoa di masjid lalu Nabi SAW masuk saat

dia berdoa. Beliau lalu bersabda, "Mintalah, kamu pasti diberi."
Abdullatr pun berdo4 "Ya Allah, aku memohon kepada-Mu iman
yang tidak kembali lagi pada kekafiran, kenikmatan yang tidak habis,
dan menemani Nabi SAW di ruang surga yang tertinggi, surga yang

abadi."37e7

.G)r ei€v o611'l Lyr$te,l'',a,.tet
3798. Waki' me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu

Hashin, dari Abu ShaltlL dari Abu Hurairatr, dia berkata" 'Rasulullatr
SAW bersabda, 'Siapa yang melihatht dalam tidurnya maka sarna

saja dengan melihatht pada waldu sadar. Sesunguhnya syetan tidak
daWt menyerupai bentullat'. rr37e8

Sanad hadits ini dha'ifkarena munqathi'(erputus). Hadits ini ringkasan
hadits no. 3662.
Sanad hadits ini shahih. Abu Hashin -dibaca dengan huruf ftaa'
berharakat fathah- adalah Utsman bin Ashim Al Asadi. Hadits ini
termasuk musnad Abu Hurairah, bukan musnad lbnu Mas'ud. Ia

'disebutkan di sini karena pertimbangan hadits berikutnya. Hadits Abu
Hurairah ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhad dan Muslim serta Ibnu
Majah. Ia juga terdapat dalam Syarh At-Tirmidzi (31249). Lihat juga
hadits no. 2525,3410, dan 3559.

3798
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3799. Walci' menceritakan kepada kami dari Sufran, dari Abu

Ishuq, dari Abu Al Atrwash, dari Abdullatr, dari Nabi SAW, hadits

)rangsama (dengan sebelumnya).379
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3800. waki' menceritakan kepada -*,,'ll# *".'#*
kepada kami dari ayatrnya, dari Abu Adh-Dhuha, dari Abdullah, dia
berkata, "Rasulullah SAW bersabdq 'Setiap nabi mempunyai

beberapa kekasih. Kekasihht di antara mereka adalah Ayahht
(Kaketfu) dan sekaligus mentpakan kekasih Tuhan-la+ Ibrahim!.
Beliau kemudian mernbaca, 'Sesungguhnya orang yang paling dekat
dengan lbrahim ialah orang-orang yang mengilattinya, dan Nabi ini
(Muhammad) serta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad),
dan Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman '." (Qs.

Aali Imraan [3]: 68).38m

9*tYht*Atr lt* 8 '-";r;

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini senada dengan hadits sebelumnya.
Hadits ini ulangan hadits no. 3559. Dalam naskatr kodre Haa', pada akhir
hadits terdapat redaksi: AMullatr berkata, "Kemudian beliau rnembaca
ayat'Sesungguhnya orangyang paling dekat kcpada lbrahim ialah orang-
orang yang mengihrtinya dan Nabi ini (Muhanmad), serta orang-orang
yang beriman (kepada Muhammad), dan Allah adalah Pelindung semua
orang-orang yang berimazl" (Qs. Aali 'Imraan [3]:68). Redaksi tadi
adalah penyempuma hadif berikutrya. Redaksi ini juga terdapat dalam
naskah kode Kaaf.Itu sebabnya kami mengutipnya, untuk diletakkan pada
tempat yang benar.
Sanad hadits ini dha'if karena munqathi' (terputus). Abu Adh-Dhuha
(yaitu Muslim bin Shubaih) tidak berjumpa dengan Ibnu Mas'ud. Namun
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3801. Abdul Malik bin Amr dan Mu'ammil menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Suffan menceritakan kepada kami
dari Simak, dari Abdurratrman, dari Abdullatr, dia berkata, "Aku pergi
menuju Nabi SAW yang saat itu berada di kemah berwarna merah
(Abdul Malik berkata, kemah itu dari kulit) bersarna sekitar errpat
puluh orang laki-laki. Lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya kalian
semua alran menundukkan negeri-negeri baru. Kalian akan diberi
lcemenangan dan memperoleh (harta rampasan). Siapa saja dari
lralian yang mengalami itu hendalorya bertakwa kepada Allah,

At-Tirmidzi (4/80-81) meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Ahmad,
dari Ats-Tsauri, dari ayahnya, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari
Ibnu Mas'ud. Dengan sanad seperti ini, maka hadits yang diriwayatkan
oleh At-Tirmi&i tersebut muttashil (bersambung sanadnya).
At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur Abu Nu'airn dan Waki'. Kedua
jalur ini berasal dari Ats-Tsauri, sebagaimana dalam riwayat di sini,
Masruq dibuang dari sanadnya. At-Tirmidzi lebih mengunggulkan orang
yang meriwayatkannya secara munqathi'. Ibnu Katsir telah mengutip
hadits ini dalam Tasir-nya (21162 - 163) dai Sunan Sa'id bin Manshur,
"Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Masruq (ayah
Sufan Ats-Tsauri), dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud.
Ini merupakan riwayat lain yang tnuttashil yang memperkuat riwayat Abu
Ahmad yang diriwayatkm oleh At-Tirmidzi. Ke-muttashil-an dengan
menyebut Masruq adalah tambatran seorang yang tsiqah, batrkan dua
orang tsiqah, sehingga dapat diterima. Dengan demikian 

-secarasubstansi- hadits ini shahih. Hadits ini akan dituturkan kembali pada no.
4088.
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memerintahtran kebaikan, melarang kemungkaran, dan menjalin tali
silatunahim. Siapa yang berdusta atas namaht dengan sengaia maka

akan menempati tempat dudubtya di neraka. Perumpamaan orang
yang membantu masyarakatnya dengan cara yang tidak benar adalah

bagaikhn seekor unta yang jaiuh ftc dalam sumur dan dia (berusaha

menganglratnya dengan cara) menarik ekornya."3Eor
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3802. Abdurratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari ayatrnya, dari
Ibnu Mas'ud, dia berkat4 "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak satu pun
di antara lralian kecuali diserahkan pendamping bersamanya dari
lralangan malaikat dan jin'. Para sahabat bertanya, 'Termasuk engkau
walrai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Ya, termasuk aht. Hanya saja
Allah telah menalongfu sehingga ia memeluk Islam. (Oleh karena
itu), ia tidak mengajakht keanali pada kebailcan'."3802
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Sanad hadits ini shahih dan merupakan kepanjangan hadits no. 3694 dan
bersamanya ada no. 3726.Lihatpula no. 3814.
Hadits ini di-shahih-kan oleh Al Hakim (41159) dan telatr disepakati oleh
Adz-Dzahabi.
Sanad hadits iru shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3648 dan3779.
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3803. Abdunatrman menceritakan kepada kami dari Hammam,

dari Ashim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata: Aku
mendengar seorang laki-laki membaca sur.ah haa'miim tiga puluh
(maksudnya surah Al Ahqaaf). Ia membacanya dengan dialek tertentu.

Lalu apa lelaki lain yang membacanya dengan dialek lain yang tidak
sama (dialek) dengan texnannya..Sementara aku membacanya {engan
beberapa dialek yang tidak'dibaclr oleh kedua orang temanku. tcami

lalu bersama-sama pergl, menemui Rasulullah SAW untuk
memberitahukan hal tersebui. Beliau kemudian bersabda, 'Janganlah

lralian saling berselisih. Sesungguhnya masyarakat sebelum kalian
hancur kareno, p"rt"lisiho, mereka'. Beliau kemudian bersabda,
'Perhatilranlah orang yang paling bisa, mgmbaca di antara kalian,
lalu ambillah bacaannyaln3so3 .

j
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3804. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubah
menceritakan kepada kami dari Yazid, dari Abu Ziyad, dari Abu Satd,
dari Abu Al Kunud, dia berkata, "Aku mendapatkan cincin emas dari
harta rampasan perang, lalu aku memakainya. Ketika aku mendatangi
Abdullatr (bin Mas'ud), dia mengambil cincin itu dan meletakkannya

3803 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini senada dengan hadits no. 3724. l<arrri
telah menyinggungnya di sana. Lihat hadits no. 3845, 3908, dan 3981.
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di mulutrya lalu dikunyahnya, kemudian berkata, "Rasulullatr sAw
melarang pernakaian cincin emas'. Atau dia berkata, 'Gelang dari

emas yang melingkarr.rt3so4
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3805. Yazid menceritakan kepada kami, Sytrbah mengabarkan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari Abdullatr, dia

berkata, "Rasulullah SAW melakukan sujud ketika membaca suratr

An-Najm. Tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang ada

kecuali ikut sujud selain seorang kakek tua yang mengambil

segenggam kerikil dan mengangkatnya ke datrinya. Orang tua itu
sempat berkata" 'Cukuplah ini untuldru'. Aku melihat lelalci tua itu
terbunuh dalam keadaan kafir."3s5
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 3582 dan
3715. Oleh karena itu, Abu Al Kunud, kami tidak menemukan keterangan
pasti (nas&) berkaitan harakatnya, maka kami memberinya harakatfathah.
Namun kami menemukannya berharakat pada naskah kode Kaa/dengan
pena di sini dan dalam hadits no. 3715 dengan harakat dhammah.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3682.
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3806. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran,

dari Hushain, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Kami banyak berbicara

di sisi Rasulullah SAW pada suatu malam. Pada pagi harinya kami
pergi menemui beliau. Beliau bersabda, "Semalam diperlihatknn
kepadalru keadan para nabi beserta umat mereka. Ada nabi yang
hanya membawa tiga orang, ada nabi yang membawa tak lebih dari
sepuluh orang, ada nabi yang hanya membawa beberapa orang,

bahlran ada nabi yang tidak metnbawa seorang umat pun. Hingga
tibalah Musa melintas di depanlat. Ia bersama sekelompok bani
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Isra'il. Mereka membuatht tragum. Aht bertanya, 'Siapa mereka?'

Dijelaslran kepadaht, 'Ia saudaramu, Musa. Ia bersama bani Isra'il'.
Aiu (Rasululiah SAW) lalu bertanya, 'Di mana umatht?' Ada yang

berlrnta lrepadalru, 'Lihat sebelah lrananmu'. Lalu alru melihatnya,

ternyata anak bukit yang tertutup dengan waiah-wajah manusia. Lalu

dilutakan kepadahr, 'Lihatlah sebelah kirimu'. Aleu melihatnya,

ternyata ufuk yang tertutup dengan wajah-wajah manusia.

Ditanyalran kepadaht, 'Apakah kamu ridha?' Aht berluta, 'Alu ridha

iot ot Tuhanlar. Alat ridha wahai Tuhanlw'. Lalu dikatakan kepadaht,
'sesungguhnya di antara merelca terdapat tujuh puluh ribu orang

yang masuk ke surga tanpa hisab'.

Rasulullah SAW lalu bersaffia,'Ayah dan lbulru penebus untuk

lralian. Jilra kalian mampu menjadi di antara yang niuh puluh ribu
ittt, maka latatkanlah. Jil(a kalian tidak mampu maka jadilah
kelompok yang berdiri di atas bukit. Jika kalian tidak mampu juga

matra jadilah kelompok yang berdii menutup ufuk Sesungguhnya ahr
mendengar di sana orang-orang yang sedang nnuh-"

Lalu Ukasyah bin Mihshan berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah,

berdoalatr kepada Allah agar Dia menjadikanku termasuk yang tujuh
puluh ribu tersebut." Rasulullah pun mendoakannya. Kemudian lelaki
lain berdiri dan berkatq "Ya Rasulullah, mintakan juga kepada Allatt
agar aku termasuk di antara metreka." Rasulullah SAW menjawab,

"Engkau telah didahului oleh Ukasyah."

Kami kemudian berbincang-bincang. Kami bertanya-tanya

tentang orang-orang yang termasuk ke dalam tujuh puluh ribu orang

tersebut? Ada yang berpendapat batrwa itu adalatr orang-oftmg yang

lahir dalam keadaan Islam, tidak menyekutukan Allah dengan apa

pun, hingga mereka meninggal dunia.

Ketika Rasulullah SAW mendengar (obrolan kami) itu, beliau
bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan

besi panas, tidak menggunakan jampi-jampi, dan tidak pernah
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melakukan^^tathayytr* .- Mereka hanya beitawakal kepada Tuhan

mereka'.','38M
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Tathayytr adalah sikap seseorang yang merasa pesimis lantaran melihat
salah satu fenomena alam berdasarkan kepercayaan tatrayrl, seperti bila
ada burung gagak berarti akan ada yang mati. Ed,
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ada dalam Majma' Az-Zawa'id
(101405.406). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad
dengan beberapa sanad, Al Bazz.ar dengan riwayat yang lebih sempurna
daripada Ahmad, Ath-Thabrani, dan Abu Ya'la, dengan sangat ringkas.
Salah satu sanad Ahmad dan Al Bazzar, para perawinya adalah para
pera*i kitab Shahih;'
Hadis ini juga akan diriwayatkan lebih panjang pada hadits no. 3987.
Sebagian matan yang senada akan diriwayatkan pada hadits no. 3819. Al
Hafizh g hadits ini dalam Fath AI Bari (lll352 dmr
setenrsnya hingga dua riwayat Ahmad yang panjang, yaitu riwayat ini dan
riwayat hadits no. 3987). Dia juga bahwa dalam riwayat
Ahmad dan Al fl,eqzlr terdapat sanad yang shahih. Hadits senada telah
berlalu dalam hadits no. 2448 dar, 24y';9.

Al fubfubah --dengan dua huruf Kaaf yarrg ing berharakat
dhammah ataufothah- artinya kelompok yang berkumpul, baik manusia
maupunbukan.
Azh-zhiraab --dengan huntf zhaa' berharakat lasrah dan raa' berharakat

fathah tanpa tasydi&- adalah gunung-gunung kecil. Bentuk tunggalnya
adalah zharib --dengan huruf zhaa' berharakat fathah dar. raa'
berharakat kasrah-.
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3807. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibratrim, dari

Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW

dalam suatu perjalanan. Mereka (para satrabat) tidak menemukan air.

Lalu sebuatr bejana kecil berisi air diberikan (kepada Nabi sAw).
Beliau lalu meletakkan tangan di dalamnya dan merenggangkan

jemarinya. Aku lalu melihat air memancar dari sela-sela jari beliau.

(Kerrudian beliau bersaffia), 'Ayolah berwudhu dan meraih

keberlwhan dari Allah'. "

Al A'masy berkata: Salim bin Abu Al Ja'd mengabarkan

kepadaku, dia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah,

Berapa jumlatr oftmg-orang saat itu?' Jabir menjawab, 'Kami
berjumlatr seribu lima ratus orang'."3807
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3807 Kedua isnad ini shahih. Pada hakikatrya riwayat ini terdiri dari dua
hadits, yaitu dari Ibnu Mas'ud dan Jabirbin AMullatt.
Hadits senada dari Ibnu Mas\rd dengan sanad berbeda akan dituturkan
pada no. 4393.
Dengan sanad yang berbeda ini pula, Al Bukhari dan At-Tirmidzi
meriwayatkannya. At-Tirmidzi menilainya shahih. Hadits Jabir juga
diriwayatkan oleh Al Bukhari, sebagaimana ia terdapat dalam Tarikh lbnu
Katsir (6/96).
Hadits senada dalam musnad Ibnu Abbas telah dituturkan sebelumnya
(2268 dar299l). Penambahan kalimat, "Kemudian beliau bersabda" kami
tambahkan berdasarkan naskah kode Kaaf. At-taur 

-dengan 
/aa'

berharakat fathah dan waw mati- artinya tempat atau bejana dari
kuningan atau batu, seperti bejana untuk mencuci pakaian.
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3808. Abdtnazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari

Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "seorang lelaki bertanya kepada

Rasulullah SAW, 'Bagaimana aku bisa mengetahui kalau sudah

berbuat baik atau buruk?' Nabi SAW menjawab, 'Jil@ kamu

mendengar tetanggamu berkata, tKamu telah berbuat baik', maka

kamu benar-benar telah berbuat baik. Tapi iika kamu mendengar

merelra berl<ata, 'Kamu telah berbuat buruk', maka kamu benar-benar

telah berbuat buruk' ."3808

,r1t i; * y,f *i tlui L* rJY :,\-A . 1
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3809. Hajjaj menceritakan kepada kqri,' Syarik mengabarkan

k6pada kami dari Simak, dali Abduriahman bin'Abdullah bin Mas'trd,

dari ayatrnya, bahwa NaQi SAw,bersabda, "Allah melalorut pemaknn

riba, orang yang memberi riba (kepada orang lain), dua orang yang
me4j adi saksinya, dan pencatatnya. "

Ayatrnya berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Riba dan zina

tidak muncul dalam suatu masyarakat kecaali itu berarti mereka telah

menantang adzab Allah."3&oe

Sanad hadits in shahih.Ibnu Majah Q1288) meriwayatkannya dari jalur
Abdurrazzaq, dari Ma'mar. As-Sindi -lensyarah Sunan lbnu Majah-
mengutipnya dari Zawa'id Al Hafizh Al Bushairi li Sunan lbnu Majah,
batrwa Al Bushairi berkata, "Hadits Abdullah bin Mas'ud im shahih.Para
perawinya tsiqah." Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Shahih-nya dari
Abdurrazzaq. Hadits ini juga terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id
(l0l27l). Penyusunnya berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dan
para perawinya adalah para perawi kitab Shahih." Aku meralatnya, bahwa
hadits ini tidak terdapat dalarn Maj ma' Az-Zawa' id datpenyusunnya tidak
menisbatkannya kepada Al Musnad.
Sanad hadits ini shahih. Kalimat pertama telah dituturkan sebelumnya
pada hadits ro. 3737. Sedangkan kalimat kedua dituturkan oleh Al

f - 
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3810. Yatrya bin Zakariya menceritakan kepada kami dari

Ismail, dari Abu Fazarah, dari Abu Zaid (mantan budak Amr bin
Huraits), dari Ibnu Mas'ud, dia betkata, "Aku bersama Nabi SAW
pada malam beliau b€rternu dengan jin. Beliau bertanya, 'Apakah

kamu membawa air?' Aku menjawab, 'Tidak'. Beliau berlanya, 'Apa

yang ada dalam bejana ini?' Al<u menjawab, 'Air perasan anggut'.

Beliau bersabda, 'Tunjukkan padaht. Buah yang baik dan air yang
menyucikan'. Beliau lalu berwudhu menggunakan perasan anggur

tersebut dan shalat mengimami kami."38l0

Mundziri dalam At-Targhib (31194). Al Mundziri berkata, "Abu Ya'la
meriwayatkannya dengan sanad baik (iayyio." Demikian juga Al
Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (4/ll8) dan dia menisbatkannya
kepada Abu Ya'la saja, serta berkata, "Sanad hadits ini shahih jayyid."
Kedua orang ini alpa menisbatkan hadits ini kepadall Musnad.

3810 
Sanad hadits ini dha'if Abu Fazaratr (Al 'Absi) adalah Rasyid bin Kaisan.
la tsiqah. Ibnu Ma'in dan ulama hadits lainnya menilainya tsiqah. Al
Bukhari menulis biografinya dalamAl Kabir (2/l/27). Abu Yazid (mantan

budak Amr bin Huraits) perawi yang tidak diketahui. Al Bukhari berkata,

"Haditsnya tidak s h ahih."
Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama hadits sepakat bahwa Abu Yazid
tidak diketahui dan haditsnya munkar."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (l/32), Ibnu Majah (1179)
dan At-Tirmidzi (1190-91). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Abu Zaid dari Abdullah, dari Nabi SAW. Abu Zaid adalah orang
yar.g majhul (tidak dikenal) di kalangan ulama hadits. Tidak diketahui
adanya riwayat lain yang pernah diriwayatkarurya kecuali yang ada di
sini."
Lihat pembahasan mengenai kelemahan Abu Zaid dalam buku Syarft
kami terhadap Sunan At-Tirmidzi (lll47-149) darl- Mul&tashar Al
Mundziri (no. 77), Nashb Ar-Rayah (lll37 -l4l), referensi-referensi lain
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381l. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar

mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wa'il, dia berkata,

Abdullatr berkata, "Kami mendengar Rasulullah SAW bersabda,
'Siapa yang menjadikan sekutu bagi Allah moka Allah akan

menempatlrannya (j a' alahu) di neralra!. "

Abdullatr berkata, "Kalimat lain yang aku katakan tapi tidak aku

dengar langsung dari beliau adalah, 'Siapa yang meninggal dunia
sementara ia tidak membuat selanu bag, Allah malra Allah
memasuklrannya ke surga. Sesungguhnya shalat-shalat ini adalah
pelebur dosa (yang timbul) di antara (waHu-waktu)nya selama ia
tidak mel ahtkan pembunuhan' ."38r 

I
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yang ada adalah buku Syar& kami terhadap Sunan At-Tirmidi, Hawasyi
Mushahhih Nasbh Ar-Rayah, dan At-Tahdzib (l2ll02-103). Lihat hadits
sebelumnya no.3782 dan hadits selanjutnya no. 4149.

3Err Sanad hadits ini shahih. Kalimat pertama telatr dituturkan sebelum pada

hadits no. 3552 dan 3625 dengan sanad-sanad yang shahih. Sementara
kalimat "Shalat adalatr pelebur" hanya ditemukan di sini kecuali dua
riwayat lain yang dha'if dari lbnu Mas'ud dalam Majma' Az-Zawa'id
(11298-299). Sedangkan makna hadits adalah shahih berdasarkan hadits
Abu Hurairah dan lainnya.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/82) dari Abu Hurairah dan At-
Tirmidzi (186 dan 187).

EI - Musnad Imam Ahmad
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3812. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar

mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah,

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ahi adalah orang yang

mendahului tralian menuiu Al Haudh. sesungguhnya alu akan

melawan beberapa orang taki-laki dan aleu berhasil mengalahkan

merelra. Lalu ahr berkata, 'Ya Tuhanht, para sahabatlai' Lalu

dijawab, 'Kamu tidak mmgetahui perbuatan mereka buat setelah

(wafat)mu'."38t2
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3813. Rauh menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan

kepada kami dari Abdussalam, dari Hammad, dari Ibrahim, dari

Alqamatr, dari Ibnu Mas\rd, bafuwa Rasululla]r SAW biasa berpuas4

biasa pula tidak ketika melalnrkan perjalanan. Beliau juga senantiasa

shalat dua rakaat dan tak pefnah meninggalkannya. Tidak melebihi

dua rakaat maksudnya shalat fardhu.3Els

3812 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3639.

3813 Sanad hadits ini dha'if. SaId adalah Ibnu Abu Arubah. Hammad adalah

Ibnu Abu Sulaiman, seofimg pakar fikih dari Kufah. Mengenai
Abdussalam, Al Hafizh --dalam At-Tahdzib (61325-326)- berkata,

"Abdushshalam dari Hammad bin Abu Sulaiman dan dari Abdushshalam
inilah Sa'id bin Abu Arubah meriwayatkan' Abdushshalam adalah

Abdushshalam bin Abu Al Janub. Ia dinilai sebagai perawi yang tsabit
oleh Ibnu Addi.'
Jika memang dia orangnya, maka hadits ini dha'if, sebab Ibnu Abu Al
Janub perawi yang sangat dha'if Ibnu Al Madini menilainya sebagai

munkar al hadits (orang yang haditsnya ditolak).

Musnad Imam Ahmad - EI



(yG'+,Ss,JnL f ;;J:,tlL -r^\r
,Jv'&3oJi ilr * itjyt;ti 'ril; ;.1 ,f "t: * o3-3-j-

. (tilt i i,* 
":r:t)t 

t:Xi,p *k n>
3814. Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada .kami, dia berkata, "AI(u mendangar Ashim
bgrcerita dai Zbr, dari Ibnu Mas'ud, batrwa Rasulullah SAW,
bersabd4 'Siapa yang berbohong atas namaleu secarg s;engaja maka
tempatilah banglanya di roralra' ."38r 

4
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Abu Hatim berkata, "Dia, pe.rqwi yang matruk (ditinggalkan, tidak' 
diperhitungkan)
AI Hafiztr mengutip dalam At-Tahdzib (61315-316) dari'Ibnu Hibban yang
berkata, "Dia (Ibnu Abu Al Janub. Penj) meriwayatkan --dari para
tsiqah- riwayat-riwayat yang tidak. menyerupai; hadits shahih."
Al Hafrztr berkata, "Kemudian ia lalai atau alpa dan menyebutnya dalam
para perawi tsiqah tanpa menisbatkan hadits tersebut."
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (3/158-159). Al Haitsami
(penulis buku Majmat Az-Zawa'id) berkata, "Hadits yang sama
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Al fizzzqr. Para perawi hadits
yang diriwayatkan oleh oleh Ahmad tersebut adalah para perawi kitab
Shahih;'
Aku telatr berusaha menemukan biografi Abdushshalam di antara para
perawi kitab Shahih dalam generasi ini, namun tidak mendapatkannya,
sehingga aku tidak tahu alasan yang dikemukakannya dalam kitab Az-
Zawa'id tersebut.
Sanad hadits ini shahih. Hadits senada telah dituturkan sebelumnya dari
jalur lain. Lihat hadits no. 3694 dan 3801.

Et - l\'tnsnld Imam Ahmad



3815. Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku mendengar Abdul

Malik bin Umair menceritakan dari Abdurrahman bin Abdullah dari

ayatrnya batrwa Nabi SAW bersabda, 'Janganlah kalian kembali kafir

setelah ftnafat)ht, dimana sebagian di antara lealian membunuh

sebagian yang lain' n3El 5
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3816. Yatrya bin Adam meaceritakan kepada kar.ni, Zt;fliur

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari

Abdullatr, batrwa Nabi SAW bersSbda kepada orang-orang yang

meninggalkan shalat Jum'at, "Sungguh, aht sangat ingin seseorang

mengimami (shalat), sementara aht membakar ntmah-rumah. orang'
orang yang meninggalkan shalat Jum'aL "

Zuhair berkata, "Abu Ishaq menceritakan kepada kami bahwa

dia mendengarnya dari Abu Ahwash."3El6
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id
(71295). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Ya'la, [l B,ezzar, dan Ath-Thabrani. Para perawi mereka adalah para

perawi kitab Shahih;'
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3743. Kami telatt
menyinggung keberadaan hadits ini di sana. Redaksi riwayat yang ada di
sini sesuai dengan redaksi riwayat Muslim (l/181) dari jalur Zl'fiatr.
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3817. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Asyja'i
menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari AI A'masy, dari Abu
Wa'il, dari Abdullah dan Abu Musa Al Asy'ari, keduanya berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Menjelang Hari Kiamat terdapat
beberapa hari saat ilmu diangkat, kebodohan diturankan, don banyak
terj adi pembunuhan',"3817
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3818. Sulaiman bin Daud menceritak* tiuOu kami, Imran

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Abdurabbih, dari Abu
Iyadh, dari Abdullah bin Mas'ud, batrwa Rasulullah SAW bersabda,
"Talatlah knlian dengan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya dosa-dosa
itu dapat bertumpuk pada seseorang hingga membinasakannya."

3817 Sanad hadits ini shahih. Al Asyja'i adalah Ubaidillah bin Ubaidirrahman

ftedua nama ini dalam bentuk tashghir). Ke-tsiqah-an Al Asyja'i telah
diterangkan sebelumnya pada hadits no. 487. Ia termasuk guru Imam
Ahmad. Ahmad sendiri telah meriwayatkan hadits darinya melalui
anaknya, Abu Ubaidah Al Asyja'i, sebagaimana dalam hadits no. 487 dan
2805, juga melalui orang lain seperti dalam hadits ini.
Suffan adalah Suffan Ats-Tsauri. Hadits ini ulangan hadits no. 3695.

@ - 
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Abdullah juga menjelaskan bahwa Rasulullatr sAw membuat

perumpirmaan mengenai dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil bagaikan

orang-orang yang singgatr di tanatr lapang, lalu tibalah makanan

mereka. Beberapa orang pergi dan membawa kayu bakar (sedikit demi

sedikit) sehingga menjadai tumpukan yang menggunung. Selanjutnya,

mereka menyalakan api yang berkobar, yang siap melatrap apa saja

yang dilernpar ke dalamny".""tt

3818 sanad hadits ini shahih.Imran adalah Imran bin Dawar --dengan hunrf
wawu berharakat fathah dan huruf raa' pada akhirnya-, Al Ammi -
dengan huruf 'arz berharakat fathah dan miim bertasydid-, dan Al
Qaththan. Ia perawi yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Affan, Al ljli, serta

ulama hadits lainnya.
Ibnu Syatrin --dalam Ats'Tsiqat- berkata, "Dia orang yang khusus

dengan Qatadah."
Sebagian ulama meragukan ke-tsiqah-an Imran tanpa dasar. Ibnu Abi
Hatim telah menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3/11297-

2e8).
Diriwayatkan oleh Al Fallas dan Amr bin Maranq, keduanya berkata,

"Yatrya bin SaId pernah mengomentari Imran Al Qaththan. Dia
manujinya."
Abdurrabbih adalatr anak Abu Yazid. Ia disebut Ibnu Yazid. Ibnu Al
Madini berkata, "Abdurabbih adalah perawi yang tidak diketahui
(majhut)." Namun Ibnu Uyainah mengenalnya, sebagaimana dijelaskan
dalam At-Tahdzib mengatip dari Al Bukhari.
Ibnu Abu Hatim (3l1l4l) telah menuliskan biografinya. Ia tidak
menyebutkan dalam bukunya tersebut kecacatan Abdurrabbih.
Abu Iyadh biografinya ada dalam At-Tahdzib (l2ll94-195) mengingat
kesimpangsiurar (idhthiraab) mereka mengenai perawi-perawi yang

diberi nama dengan nama ini. Namun pendapat yang lebih kuat yang
diyakini oleh Al Bukhari, Muslim, dan ulama hadits lainnya adalah, Abu
Iyadh adalah Amr bin Al Aswad AI Ansi, seomng tabi'i yang tsiqah.la
meriwayatkan hadits dari lJmar, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.
Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama secara sepakat menyatakan bahwa
ia termasuk ulama yangtsiqah."
Mujahid berkata, 'Aku tidak menemukan orang yang lebih alim 

-setelahIbnu Abbas- daripada Abu Iyadh.'
Umar RA juga memujinya, sebagaimana terkandung dalam hadits no.
I 15.
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (10/189). Al Haitsami
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalamll
Ausath. Para perawinya adalatr para perawi kitab Shahih, kecuali Imran
bin Dawar Al Qaththan.Yang terakhir ini telah dinilai tsiqah;'
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3819. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hammad
menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zin, dari Ibnu Mas'ud, ia
berkata: Diperlihatkan kepada Rasulullatr SAW umat-umat manusia
dalam suatu hari perkumpulan. Umat beliau menampakkan diri secara
perlatran. Beliau bersabda, "Lalu umatku diperlihatlan kepadalru.
Banyalcnya jumlah mereka membuatleu kagrrm. Mereka memenuhi
tanah datar dan gunung. Lalu dikatalmn kepadala4 'Di antara mereka
terdapat tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab'.
Merelca adalah orang yang tidak berobat dengan besi panas
(pengobatan tradisional pada masa itu, semacam termoterapi. Penj),
tidak pernah meminta untuk diruqyah (dijampi), dan tidak pernah
melalatkan tathayytr. Mereka hanya bertawaknl kepada Tuhan
mereka'."

Ukasyah lalu berkata, "Watrai Rasulullah, Berdoalah kepada
Allah agar menjadikanku sebagian dari mereka." Beliau pun berdoa.
Lalu seorang lelaki lain berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah,
berdoalah kepada Allah agar menjadikanku sebagian dari mereka."

Perkataan Al Hafizh Al Haitsami ini tassahul (mempermudah), karena
tidak ada hadits Abdunabbih yang diriwayatkan dalam Shahihain. Kata
ash shanii'artinya makanan yang dibuat.
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Rasulullalr SAW menjawab, "[Jkasyah telah mendahuluimu dengan

permintaan itu."38t9
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3820. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zin, dari Ibnu Masbd,
bahwa Rasulullah SAW ditanya" "Bagaimana engkau mengenali umat

engkau yang belum pematr melihat engkau?" Beliau menjawab,

"Merelra berwarna putih pada bagian muka, tangan, dan kaki hingga

bagian paha, sebagai betras (air) wudhu."3&2o

38 t9 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id
(9/304-305). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,
baik yang panjang maupun yang pendek. Abu Ya'la juga

meriwayatkannya. Para perawi kedua orang ini 
-untuk 

riwayat yang
paqiang- adalah para perawi kitzb Shahih;'
Maksud "riwayat yang panjang" adalah hadits no. 3806 dan no. 3987.
Kata raatsat artinya lambat.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwaptkan oleh Ibnu Majah (1/63)
dari jalur Hammad, dari Ashim.
Pensyarah Sunan lbnu Majah, As-Sundi, berkata, "Di dalam Az-Zawa'id
dijelaskan bahwa dasar atau sumber (asil) hadis ini ada dalam Shahihain
dari Abu Hurairatr dan Hudzaifah. Hadits ki hasan. Hammad adalatr Ibnu
Salamah, sedangkan Ashim adalah Ibnu Abu An-Najud, orang kufah yang
sangat jrujur. (shaduq), banya saja dalam ingatannya terdapat masalah."
Sedangkan di dalam At-Targhib wa At-Tarhib (1193) dijelaskan bahwa
hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya.
Al ghurr 

-bentuk 
jamak dari kata al agharr- berasal dari kata dasar

ghurrah yang artinya warna putih di wajah. Maksudnya di sini adalah
putihnya wajah mereka pada Hari Kiamat akibat cahaya wudhu.
Muhajjaluun artinya warna putih di bagran tangan dan wajah.. Kata ini
dipakai untuk menggambarkan bekas wudhu yang tampak pada wajah,
tangan, dan kaki seseorang. Pada asalnya ia diungkapkan untuk putih
pada bagian muka, tangan, dan kaki unta. Demikian penafsiran yang
dikutip dai An-Nihayah.
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3S21r Abdush-Shamatl menceritakan kepada kami, Abdul Aziz

bin'Muslim menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al Hamdani

menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud,

batrwa Rasulullatr SAW bersabda, "Ketilm sepertiga malam terakhir,
(Allah) tttrun ke langit dunia, lalu membuka pintu surga dan

membentanglrnn tangan-Nya serta berfirman, 'Apakah ada orang
yang memohon yang permohonannya (hendak) diberikan?' Demikian
dilratalran-Nya hingga faj ar terbit (menyingsirg).-""
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Y*ta bulq 
-bentuk 

jarnak dari kaya ablaq- adalatr tinggi wama putih
tersebut yang mencapai bagian paha.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadis no. 3673, sekaligus
sanadnya.
Y:ata yastha' al fajr artinya fajar terbit membentang. Dalam naskah kode
Kaafrcraiisyathlu, seperti redaksi dalam riwayat yang lalu.
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3822. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Aban bin

Abdullah Al Bajali menceritakan kepada kami dari Karim bin Abu

Hazim, dari neneknya, Salma binti Jabir, bahwa suaminya mati

syatrid. Dia kemudian mendatangi Ibnu Masld RA dan berkata, "Aku

,Lorurg wanita yang suaminya telah mati syahid. Beberapa lelaki

melamarku namun aku enggan menikatr hingga aku bertemu

dengannya (maksudnya ru-pui -"ringgal dunia dan bertemu dengan

suaminya. Pe!j). Apakah engkau berpendapat aku dapat menjadi salatr

satu istrinya ?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Ya." Seorang lelaki

lalu bertanya kepada Abdullah, "Kami tid*'pernah melihat engkau

berpandangan seperti ini sejak kami duduk belajar dengah engkau."

AMullah RA menjawab, "sesungguhnya aku pernah mendengar

Rasulullah SAW bersabdA '(Jmatku yang paling cepot menyusulku di

surga adalah seorang wanita dari Ahmas;:t3822

Jika nanti ditakdirkan bertemu di surga. Penj.
3t22 Sanad hadits ini shaltih. Mengenai Aban bin Abdullah Al Bajali,

penilaiannya sebagai tsiqah telah dijelaskan di dalam ke(erangan hadits

no. 667. Kata trariim dibaca dengan laaf berharakat fathah. Ibnu Abu
Hazim adalah seorang tabi'i yang meriwayatkan hadits dari Ali. Ibnu

Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsiqat.Ia menjelaskan bahwa Ibnu Abu
Hazim adalah paman Aban bin Abdullah yang ada dalam sanad hadits ini.
Al Bukhari 

-sebagaimana 
dikutip dari At-Ta'iil (353F berkata,

"Riwayat Ibnu Abu Hazim lidak shahih."
Aku belpandangan kutipan ini keliru, karena Al Bukhari telah menulis

biografinya dalam At iabir (4111244) dan menuturkan bahwa ia (Ibnu

Abu Hazim) meriwayatkan hadits dari Ali. Disamping itu, Al Bukhari

tidak menyebutkan kecacatannya serta tidak menyebutkannya dalam Adh-

Dhu'da'. Ia hanya menyebutkan perawi lain bemama Karim tanpa

menisbatkannya (hadits no. 30).
Al Bukhari berkata, "Karim dari Al Harts. (Riwayatnya) tidak shahih.

Abu Ishaq Al Hamdani meriwayatkan hadits darinya."
Orang ini (Karim) meyakinkan- adalah perawi lain, yang orang

yang mengutipnya dari Al Bukhari telah melakukan kekeliruan
(isytibaah).
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3823. Muhadhir Abu Al Muwarri' menceritakan kepada kami,

Ashim menceritakan kepada kami dari Ausajah bin Ar-Rammah, dari

Abdullah bin Abu Al Hudzail, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah

SAW bergabda, "Ya Alla!, Englau telah memperindah frsikku maka

indahkanl ah. akhlakht n3t23

Demikian juga biografi Ibnu Atu Hazin yangdisebutkan oleh Abu Hatim
dalam buku lI Jarh wa At-Ta'dil Qrufi, yang tidak menyebutkan
kecacatannya.
Mengenai Salma binti Jabir Al AhmasiySratr, sebagian ahli hadits
memasukkannya dalam karcgori sahabat. Biografinya terdapat dalan At-
Ta'jil (557). Ia juga senpat disebut dalam. Al Ishabah (100-102) saat

membicarakan biografi saudara perempuannya (Zainab binti Jabir).
Penulis Al Ishabah sempat menyinggung tentang hadits ini dan
menuturkan batrwa hadits ini diriwayatkan oleh Al Ktrathib. Secara kasat
mata, Salma adalatr tabi'iyatt senior.
Hadits ini juga diriwayatkan di dalam Majma' Az-Zawa'id (51296).

Penulisnya berkata "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la.
Adapun Salma, aku tidak menemukan ulama yang menilainya tsiqah.
Selain dia, sernua perawinya adalatr para perawi tsiqah."
Mengenai ke+siqah-awrya, dianggap cukup dengan sanjungan Ibnu
Mas'ud terhadapnya (Salma).

3823 Sanad hadits itn shahih. Al Muhadhir adalah lbnu Al Muwarri --dengan
huruf miim berharakat dhammah, waw berharakat fathah, dan raa'
berharakat kasrah serta bertasydid-. Nama kanyah-nya adalah Abu Al
Muwarri. Ia orang yargtsiqah, namun dinilai lematr (layyin) oleh Ahmad
dan Abu Hatim. Sementara Abu Zur'atr menilainya sebagai orang yang
amatjujur (dapat dipercaya atzu shaduuq).
Ibnu Sa'd, Ibnu Qani, dan ulama hadits lainnya menilainya tsiqah. Al
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (4/2/73-74) tanpa menyebut
kecacatannya.
Ashim adalah lbnu Sulaiman Al Ahwal. Ausajah bin fu-Rammah adalah
perawi yang tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Hibban
menyebutnya dalam Ats-Tsiqat. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al
Kabir (4ltl75-76). Mengenai Abdullah bin Abu Al Hudzail, penilaian ke-
tsiqah-awrya telah dijelaskan dalam keterangan hadits no. 689.
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3824. Aswab bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik

menceritakan. kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari

ayahnya (Abdullatr bin Mas'ud RA), ia berkata, "Aku rnendatangi

Abu Jahl (yang saat itu) terluka dan kakinya putus. Aku mulai

menebasnya dengan pedangku.dan ia tidak melakukan apa-apa."

Ditanyakan kepada Syarik (saat menceritakan kisah ini),

"Apakah dia (Abu Jahl) mempertahankan (diri) dengan pedangnya?"

Dia menjawab, "Ya."

. lc

tlo a

(Ibnu Mas'ud melanjutkan), "Aku terus berusaha

(mengalahkannya) hingga aku (berhasil) mengambil pedangnya dan

memukulnya dengan pedang itu sampai aku membunuhnya.

Kemudian aku mendatangi Nabi sAw dan berkata kepada beliau,

'Abu Jahl telah terbunuh'. (Atau mungkin Syarik berkata), 'Aku telah

membunuh Abu Jatrl'. Beliau bertanya, 'Apaknh knmu melihatnya?'

Hadits ini juga diriwayatkan di dalam Maima' Az-Zawa'id (l0ll73).
Penulisnya berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la
dengan redaksi fa hassin. Para perawi Ahmad dan Abu Ya'la (berkaitan

hadits ini) adalatr para perawi kitzb Shahih, kecuali Ausajatr yallrg tsiqah."
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'Ya,' jawabku. Beliau bertanya, 'Demi Allah, (kamu yakin)?'
(sebanyak dua kali). Aku berkata, 'Ya'. Beliau bersabda, 'Ayo pergi

hingga aku dapat melihatnya'.

Beliau lalu mendatanginya. Saat itu (panas) matatrari sedikit

merubah jasadnya (merusaknya). Beliau kemudian memerintahkan

agar jasadnya dan jasad teman-temannya dilemparkan ke sumur.

Beliau bersabda, 'Orang-orang yang dilempar ke dalam sumur diihtti
dengan laknat,. Beliau berkata, 'Dia ini (Abu Jahl) adalah Fir'aun

umat ini'."3824
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3825. Aswab menc€ritakan kepada kami, Zghair menceritakan

kepada kami dari Abu Istraq, dari Abu ubaidah, dari Abdullah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang ini (Abtt Jahl) adalah Fir'oun
umatht."3E25
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Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi' (terputus). Abu Ishaq adalah

As-Subai5. Ibnu Katsir --{alam At-Tarikh (3/289)- mengutip hadits

senada daiAl Musnaddari jalur Waki, dari Isra'il, dari Abu Ishaq. Ia juga

mengutipnya dari jalur Abu Ishaq Al Fazari dari Ats-Tsauri, dari Abu
Ishaq. Ia (Ibnu Katsir) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,
An-Nasa'i dari hadits Abu Ishaq As-Subai'i."
Al qalib artinya sumur yang tidak dibangun dengan batu. Lihat kisah
pembunuhan Abu Jatrl dari hadits Abdurrahman bin Auf (hadits no.

1673). Hadits ini juga akan dituturkan kembali dalam hadits no. 4246 dan

4247.
Sanad hadits ini dha'if. Hadits ini ringkasan hadits sebelumnya.
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3826.Thalq bin Ghannam bin Thalq menceritakan kepada kami,

Zakaiya bin Abdullatr bin Yazid menceritakan kepada kami dari

ayahnya, dia berkata: Seorang syaikh dari kalangan bani Asad

menceritakan kepadaku (kernungkinan ayahnya menyebut nilma

syaqiq atau zin) dari Abdullah, dia berkata, "Aku menyaksikan

Rasulullatr SAW berdoa untuk kampung ini (yang penduduknya) dari

kabilatr Nakha." Atau dia berkata, "Rasulullah SAW memuji mereka

hingga aku berharap aku salah satu dari merek^11826
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3826 Sanad hadits ini shahih. Thalq bin Ghannam bin Thalq An-Nakha'i orang

yaJng tsiqah dan merupakan salah satu guru Ahmad. Ia dinilai tsiqah oleh
Ibnu Sa'd, Ad-Daraquthni, dan ulama hadits lainnya. Al Bukhari
meriwayatkan hadits darinya dalam Shahih-nya.
Zakaiya bin Abdullah bin Yazid orang yang tsiqah. Ibnu Hibban
menyebutnya dalam Ats-Tsiqat, sementara itu Al Bukhari menulis
biografinya dalam Al Kabir (2/11387) tanpa menyebut kecacatarurya.

Demikian juga dengan Abu Hatim dalam At-Ta'iil (138).

Ayahnya, yaitu Abdullah bin Yazid An-Nakha'i Ash-Shahbani, orang
yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Abdullah bin Ahmad, dan

ulama hadits lainnya.
Abdullah bin Yazid sempat ragu tentang orang yang menceritakan hadits

ini, Syaqiq (Abu Wa'il) atau Zin bin Hubaisy? Tetapi keraguan ini tidak
mempengaruhi ke-shahih-an hadits, karena diriwayatkan oleh tsiqah dai
tsiqah.
Hadits ini ada dalam Majma' Az-Zawa'id (10/51). Penulisnya berkata,

"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, AlBazzar, dan Ath-Thabrani. Para
perawi hadits Ahmad tersebut oftmg-orang yargtsiqah."
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3827. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Abdul Azizbin
Muhammad mengabarkan kepada kami dari Amr (maksudnya Ibnu

Abu Amr), dari tibaidillah bin Abdullah, dari Ibnu Mas'ud, dia

berkata, rcr{ku melihat Rasululla}r SAW memakan dagrng kemudian

melakukan shalat tanpa menyentuh setetes air pun."3827
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3828. Abu Al Jawwab menceritakan kepada kami, Ammar bin

Ztxuq menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu
Abdurrahman, dari Abdullatr bin Mas'ud, dari Nabi SAW, bahwa

beliau berlindung dari umpatan, hembusan, dan tiupan syetan.

Umpatannya adalatr kegilaan, hembusannya adalah syair, dan

tiupannya adalatr kesombongan.3s2E

Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3791 dan3793.
Sanad hadits ini hasan. Mengenai Ammar bin Zuraiq, aku tidak
menemukan petunjuk atau bukti bahwa ia mendengar hadits dari Atha'
(pada masa awalnya). Abu Abdurrahman adalah Abu Abdurrahman As-
Sulami. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1/139-140) dari
jalur Ibnu Fudhail, dari Atha'. Pensyaratr Ibnu Majah 

-mengutip 
dari Az-

Zawa'id karya Al Bushairi- berkata, "Dalam sanadnya terdapat
permasalahan (maqaat) karena ingatan Atha' melemah (pikun atau

ikhtalath) pada akhir usianya. Sementara itu Muhammad bin Fudhail
mendengamya dari Atha' setelah itu."
Sehubungan dengan mendengar tidaknya Abu Abdunahman As-Sulami
dari Ibnu Mas'ud, juga masih dipermasalahkan. Syubah mengatakan
bahwa Ibnu Fudhail tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ahmad berkata,
"Aku menilai ucapan Syubah tersebut sebagai wahm (dugaan tanpa
alasan)." Abu Umar Ad-Dani berkata, "Abu Abdurrahman mengambil
(hadits tersebut) dengan cara membaca terbentang ('ardhaan) dari
Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud."
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"i3 f 
'^Ab '; 'iJJ $:L t;lt i 'i; $1L -r^Y I

'& i,|1)r'o; Ft',#',iG,,,-#l l',b,.P ;:,) "*

,i)At o'r.-t'i:o!i:,rt * ;;r^ /e'* F') ?'\t
;4t;i^irr u; 'ri'4t;i;lr Y, ,ubLr)t lA'* trtq tiw

.6,u V;i':
3829. Khalaf bin Al walid menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Thalhah menceritakan kepida kami dari Zubaid, dari

Murrah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "orang-orang musyrik

telah menghalangi Rasulullah SAW melakukarf shalat Ashar hingga

malahai *"rrgrring atau memerah. Beliau bersabda, 'Mereka telah

membiat kita sibuk\ingga meniiggalkan s'halat Ashar. Semoga Atlah

memenuhi perut merelw...' atap sgrygga Allgh.mengisi perut mer-eka

dan latburatn merekn ilengan apl.fia2n
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Riwayat Muhammad bin Fudhail akan dituturkan pada hadits no. 3830.

Kami telah memastikan dalmr keterangan haditS no. 3578 tentang adanya

periwayatan Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ibnu Mas'ud'
-Ibnu 

Al Atsir berkata, "Al hamz adalah dorongan, sedangkan al muutah

artinya salah satu jenis penyakir gila pada manusia. Ketika ia sembuh dari

kegiiaan ini, akal sehatrya kembali normal, layaknya orang tidur dan

mabuk. Demikian dijelaskan dalarrt Al- Lis an."
382e Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dituturkan dengan Panjang dalam

hadits no. 3716.
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3830. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah menceritakan

kepada kami, (Abdullah bin Ahmad berkata: Aku juga mendengamya

dari Abdullatr [angsung]), dia berkata: Muhammad bin Fudhail
menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu
Abdurratrman, dari Abdullatr, bahwa Nabi SAW berdoa, uAlnt

berlindung dari umpatan, hembusan, dan tiupan syetan. Umpatannya
adalah kegilaan, hembusannya adalah syair, dan tiupannya adalah
kesombongar.r3s3o
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3831. Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Abu Bakar
bin Alyasy menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zin, dari
Abdullatr, dia berkatq "Rasulullah SAW bersabda, 'Akan munanl
pada akhir zaman sekelompok orang yang akalnya lemah dan muda'.
Atau perawi berkata 'Yang usainya muda. Merelra berbicara tentang
ucapan manusia yang terbaik. Mereka membaca Al Qur'an dengan
mulut mereka, tapi tidak melampaui tenggorokan merelca. Mereka
lceluar dari Islam seperti anak panah melesat setelah ditembakkan.
Siapa yang berjumpa dengan merekn maka bunuhlah mereka.

Sesungguhnya dalam membunuh mereka terdapat pahala yang besar
di sisi Allah bagi orang yang membunuh mereka'."3831

3830 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3828.

3E3r Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majatr
(l/39) dari jalur Abu Bukair bin Ayyasy. Danikian juga oleh At-Tirmidzi
(31217), namun dia meriwayatkannya secara ringkas tanpa menyebutkan
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3832. Yatrya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami,

Za'idah menceritakan kepada kami dari Ashim biu Abu An-Najud,
dat', Zin, dari Abdullah, dia berkata, "Mereka yang pertama kali
menampakkan keislamannya ada tujuh orang,' (yaitu) Rasulullatr

SAW, Abu Bakar, Ammar beserta ibunya (Sumayyah), Shuhaib, Bilal,
dan Al Miqdad. Rasulullah SAW dilindungi Allah melalui pamannya,

Abu Thalib, sedangkan Abu Bakar dilindungi Allah melalui kaumnya.

Tinggallah yang lain ditangkap oleh orang-orang musyrik. Mereka

dikenakan baju besi dan disiksa di bawah sengatan matahari. Tidak

ada seorang pun dari mereka kecuali menyetujui apa yang mereka

paksakan, kecuali Bilal. Dia merelakan dirinya terhina demi Allah dan

dia menjadi hina bagi kaumnya. Mereka memberikan Bilal kepada

anak-anak dan membawanya berkeliling melintasi jalan-jalan

Makkatr, sementara Bilal berkata, 'Satu, satu (ahad, ahad1t"3832

redaksi "fa man adralahum....' At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan

shahih;'Lihat hadits no. 1379 d^n23120.
3832 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majatr (1134)

dari Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, dari Yattya bin Abu Bukair, dari
Za'idah bin Quddamatr. Pensyarahnya 

-mengutip 
dai Az-Zawa'id-

berkata, "Para perawinya tsiqah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu
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3833. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Za'idah

menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ubaidillah dari {bra}rim bin
Suwaid, dari Abdurratrman bin Yazid, bafiwa Abdulla]r menceritakan

kepada mereka tentang sabda Nabi SAW, "Izin (diberikan kepada)mu

terhadaplru (bahwa) lcamu boleh membuka hiiab dan mendengar

rahasiilru s ampai aleu melarangmu."3833
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3834. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Za'idah
menceritakan kepada kami, dia berkata, Sulaiman berkata: Aku
mendengar mereka menyebutkan dari Ibratrim bin Suwaid, dari

Alqamatr, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

Hibban dalam Shahih-nya dan Al Hakim dalam Al Mustadrak dari jalur
Ashim bin Abu An-Najud."
Waataahum artinya menyetujui mereka. Ibnu Al Atsir berkata, "Al
muwaataah artinya persetujuan. Asalnya adalah huruf hamzaft, lalu
diperingan, kemudian banyak berlaku hingga akhimya sering
dir:ngkapkan dengan wawu. Penggunaan dengan wawu kata yang
berbeda."
Dalam Al Mishbah disebutkan, "Aataituhu 'alaa al 'amr artinya aku
menyetujui hal itu. Dalam dialek Yaman hamzah diganti dengan wawu
menjadi waataituhu 'alaa al 'amr. Dialek ini yang lebih dikenal oleh
masyarakat Arab. Demikian juga untuk kata-kata yang serupa." Demikian

, pendapatyangbenar.
3t33 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3684 d^n3732.
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'Izin (diberikan kepada)mu terhadapku (bahwa) knm.u boleh membuka

tirai'."3834
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3835. Abu Qathan menceritakan kepada kami, Al Mas\rdi

menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Sa'd, dari Abdurrahman

bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullatr SAW pernatr singgah di suatu

tempat. Lalu, ada seseorang. peqgi ke semak belukar. Ia mengambil

telur dari seekor burung kecil. Burung kecil itu lalu terbang di atas

kepala Rasulullatr SAW dan kepala para sahabat. Rasulullatt SAW
bertanya, 'Siapa yang mengganggu burung ini?' Soorarnrg lelaki
menjawab, 'Aku! Aku mengambil telurnya'. Rasulullatr SAW pun

bersabda,'Kembalikan telur 7u1t 11835

Sanad haditS ini dha'dkarena ketidakpastian orang yang didengar oleh

Sulaiman. Sulaiman adalah Sulaiman At-Taimi atau mungkin Sulaiman

Al Atnasy. Keduanya aidalah grrru Za'idah bin Qudamatr. Kandungan
hadits tersebut shahih, sebagaimana hadits sebelumnya.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dinisbatkan kepada Abdurrahman bin
Abdullah bin Mas'ud. Hadits ini dalam dua naskah asli diriwayatkan
secara mursal tatpamenyebut dari Ibnu Mas'ud.
Abu Daud meriwayatkannya dengan panjang (3/8 dan 41539-540) dart
jalur Abu tshaq Al Fazari, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Al Hasan

bin Sa'd, dari Abdurratrman bin Abdullatr bin Mas'ud, dari ayahnya.
Al Mundziri berkata, "Al Bukhari dan Abdurrahman bin Abu Hatim Ar-
Razi menjelaskan batrwa Abdurratrman bin Abdullatl bin Masbd
mendengar hadits ini dari aphnya. At-Tirmidzi menilai shahih hadis
Abdurrahman dari ayafuiya dalam Jami'-nya." Dengan demikian isnad
riwayat Abu Daud muttashil.
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3836. Yazid menceritakan kepada n"-r, Al Mas'ud

mengabarkan kepada kami dari Al Qasim dan Al Hasan bin Sa'd, dari

Abdurratrman bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullatr SAW singgah di
suatu tempat (lalu dia menuturkan hadits yang serupa). Rasulullatt

SAW bersabda, 'Kembalilcatn telur itu, sebagai bentuk kasih

kepadanyar.n3836
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Al hummarai 
-dengan 

ftaa' berharakat dhammah, miim berharakat

fathah dan bertasydid ftadang-kadang diucapkan tanpa tasydid)-' adalah
bunrng kecil seperti hshfuur. Ibnu Al Atsir berkata, "Al ghaidaft adalah
pepohonan yang saling rapat."

3836 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dinisbatkan kepada Abdurrahman bin
Abdullah bin Mas'ud. Hadits ini mursal.Ia seperti hadits sebelumnya dari

' segr ke-mursal-an dan kandungan. Al Qasim di sini adalah Ibnu
Abdurrahman bin Abdullatr bin Mas'ud.
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3837. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada

kami, Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, Ashim

menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari (Ibnu) Mu'aiz As-

saidi, dia berkata, ".Aku keluar memberi minum kudaku pada waktu

satrur dengan melalui masjid bani Hanifah, dan aku mendengar

rnereka mengatakan bahwa Musailamah adalatr utusan Allah. Aku pun

mendatangi Abdullah dan mengabarkannya tentang: hal itu. Ia
(Abdullatr) lalu mengirim pasukan keamanan kepada mereka. Dia

(Abdullah) lalu meminta mereka agax: bertobat, sampai akhimya

mereka' bertobat. Selanjutnya, Abdullatrl melepaskan mereka dan

membunuh Abdullah bin An-Nawwahah. Mereka berkata, 'Karyu

menangkap Suatu kelompok kareni satu kasus yang silma, namun

kamu membunuh sebagian dari mereka dan melepaskan sebagian yang

lain'. Abdullah menjawab, 'Aku mendenghi Rasulullah SAW :saat

kedatangan orang ini dan Ibnu Utsal bin Hajar- bersabdq "Apakah

lralian berdua bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah?"

Keduanya menjawab, "I(ami bersaksi batrwa Musailamatr adalatt

utusan Allatr". Beliau bersabda, "Alar beriman kepa(a Allah dan para

Rasul-Nya. Kalau saja aht (diblehlwn) membunuh utusan malra aku

alran membunuh tralian berdua". Itu sebabnya alru

membunuhnyat.n3st7

3837 Sanad hadits ini hasan. Mengenai Ibnu Mu'aiz As-Sa'di, aku tidak
menernukan biografinya kecuali yang dikatakan oleh Al Hafiztr dalam At-
Ta'jil (535). Namanya adalatr Abdullah. Namrm ia tidak menjelaskan

biognfi Abdullatr ini dalam bagtan Al Asmb'pada buku At-Ta'jil, juga

dalam tnJ/'t<tt At-Tahdzib. sementara Adz-Dalnbi menyebutnya dalam Al
Musytabah (489), dia berkata, "Bentuk tashgir Ma'2. Abdullatrbin Mu'aiz
As-Sa'di dari Ibmu Mas'ud. Abu Wa'il mdriwayatkan hadits darinya."
Dalam catatan pingggirnya (haamisy) 

-mengutip 
haamisy salah satu

manuskripnya- dijelaskan, "Dalam Al Mubhamaat, Al Khathib

menjelaskan batrwa Ad-Darzquthni menyebut Abdullah bin Mu'aiz
dengan huruf yaa' yang mati. Sementara yang ada dalam beberapa naskah

asli ditandai dengan yac' bertasydid." Sementara di sini dan di dalam
Majma' Az-Zawa'id menggunakan hunrf raa'. Penandaan huruf dan

harakat versi Adz-Dzahabi yang lebih bisa dipercaya. Ibnu Mu'aiz ini
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3838. Muhammad bin Sabiq menceritakan ke,pada kami, Isra'il
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Mas'ud,

dia berkata, "Rasulullatl SAW bersabd4 'Penuhilah undangan orang
yang mengundang, janganlah menolak hadiah, dan iangan memuhtl

orang-orang Is lam'.n3838
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3839. Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, Isra'il

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibratrim, dari
Alqamatr, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda 'Omng yang beriman bulcanlah orang yang gemar

adalatr seorang tabi'yang kecacatannya tidak diketatrui. Dengan demikian
ia tertutup, dana paling tidak haditsnya hasan.
Di dalam naskah kode Haa'tertulis "dari Mu'air" dengan membuang kata

'bin"- Kami memberinya kata "bin" berdasarkan yang ada dalam naskah
kode Kaaf dan Az- Zaw a' id.
Hadis ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (5/314-315). Penulisnya
berkata "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Aku tidak mengenal Ibnu
Mu'air. Sedangkan perawi lairmya tsiqah." Sebagian kandungan hadits ini
telah dituturkan sebelumnya pada hadits no.3642,3708 dan 3761. Dalam
Majma' Az-Zawa'id (6126L-262) terdapat hadits senada dengan redaksi
yang lebih panjang daripada redaksi yang ada di sini, yang diriwayatkan

, oleh Ath-Thabrani.
3838 

Sanad hadits int shahih.
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mencemarkan nama baik orang lain, buknn orang yang gemar

melalout, buknn juga orang yang suka berbicara kotor'."

Ibnu Sabiq berkata (dalam kesempatan lain), "(Sabda Rasulullah

SAW), 'Buknnlah orang yang gemar mencemarkan nama baik orang

lain'."3839
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3840. Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, Isa bin
Dinar menceritakan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku batrwa ia

mendengar dari Amr bin Al Harts, ia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Mas'ud berkat4 "Aku tidak pernatr berpuasa bersama

Nabi SAW selama dua puluh sembilan hari lebihbanyak daripada aku

berpuasa bersamanya sebanyak tiga puluh 1r-i 13840

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Timidzi (3/138)
dari Muhammad bin Yatrya Al Azdi, dari Muhammad bin Sabiq. At-
Tirmidzi menilai, "Hadits ini hasan gharib. Hadits yang sama telah
diriwayatkan oleh Abdullah dari jalur lain."
Pensyarah Sunan At-Tirmidzi juga menisbatkan hadits ini kepada Al
Bukhari dalam Tarikh-nya,Ibnu Hibban dalam Shahih-nya, Al Hakim
dalanAl Mustadrak, dan Al Baihaqi dalam Syu'ab Al Iman.
Dalam naskah lain pada catatan pingglr (haamisy) naskah kode Kaaf
terdapat redaksi: Bukan orang yang berbicara buruk dan bukan juga orang
yang berucap buruk (wa laa al faahisy wa laa al badzii). Redaksi ini
sesuai dengan redaksi riwayat At-Tirmidzi.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3776. Di sini kami
tambahkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Al
Kabir (lllllll) dari Muhammad bin Sabiq dengan sanad yang sama.
Kata aktsar mimmaa dalam naskah kode Haa' tertulis aktsar maa.
Perbaikan di sini didasarkan pada naskah kode Kaaf.
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3841. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Za'idah
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, dia berkata,

"Kami pernah duduk bersama Abdullatr dan Abu Musa yang sedang

berbincang-bincang. Keduanya berkata "Rasulullah SAW bersabda,
'Menjelang Hari Kiamat terdapat hari'hari yang dalam hari-hari itu
ilmu diangkat, kebodohan diturunkan, dan muncal Al HarJ'."

Al Harj artinya pembunuhan.3*'
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3L4z.Mu'awiyatr bin Amr menceritakan kepada Uu*r, Za'idah

menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami dari
Zin, dai Abdullah, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW wafat,
kalangan Anshar berkata, 'Pemimpin kami dari kalangan kami,
sementara ponimpin kalian dari kalangan kalian'. Umar lalu datang

dan berkata, 'Wahai kalangan Anshar, bukankah kalian tahu bahwa
Rasulullatr SAW memerintatrkan Abu Bakar mengimami orang-

384r 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3695 dan 3817.
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orang?!r Mereka menjawab, 'Ya'. Umar melanjutkan, 'Siapa di antara

kalial yang suka mengajukan Abu Bakar?' Orang-orang Anshar

menSawab, 
lKu*i berlindung^lpada Allah dari mendatrului (menjadi

pemimpin bagi) Abu Bakar'."3&2
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3843. Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, ' za'idah

menceritakan kepada kami dari Astrim bin Abu An-Najud, dari Zirr,

dari Abdullah, dia berkatq "seorang budak (berkulit) hitam datang

menemui Nabi sAw lalu ia meninggal dunia.'Rasulullah sAw
kemudian diberitatru (mengenai kernatiannya), r* beliau bersabd4

'Lihatloh, apa,lrah dia meninggalkan sesuatu? ' Para satrabat

menjawab, Dia meninggalkan (tang) dua dinad. Rasulullatr sAw
bers-abda, 'Itu adalah di best pa7^'rt3t43

ttaz Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3765'
3843 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ada dalam Maima' Az-Zawa'id

(lOt24O). Al Haitsami berkaA, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan

Abu Y"'lu. Para perawinya adalatr para perawi ktt^b Shahih, kecuali

Ashim bin Bahdalah (Ibnu Abu An-Najud) yang dinilai tsiqah'"

Dalam Majma' Az-fua'id *-sebelum hadits ini- juga terdapat hadits

Ibnu Mas'ud yang senada. Redaksinya sebagai berikut, "Seorang lelaki

dari katangan ahli shufah meninggal dunia. Temyata di dalam mantelnya

terdapat uang dua dinar. Mereka lalu menceritakan hal ini kepada

Rasuiullatr sAw. Beliau kernudian bersabda, 'Itu adalah dua besi panas'."

Al Haitsami berkata, 'Hadits Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan oleh Ahmad,

Abu Ya'la, dan Al Bazzar. Dalam sanadnya terdapat Ashim bin Bahdalah

yang dinilai tsiqah olehtidak hanya seorang atrli hadits. Sementara perawi

iainnya adalah perawi krtab shahih." Demikian hadisnya dengan sedikit

perbedaan yaitu penjelasan mengenai lelaki tersebut yang disebut sebagai

ahli shuffah. Keterangan ini disebutkan oleh Al Mun&iri dalam At-

Targhib (2143) dan dinisbatkan kepada Ibnu Hibban dalam Shahih-rrya.

falu ia memberikan komentar, "Rasulullah SAW menyebat dua besi
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3844. Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Za'idah

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abu An-Najud, dari

Syaqiq, daxi Abdullatr, dia berkata, stdku pemah mendengar

Rasulullatr SAW bersabdq 'sesungguhnya di antara manusia terjahat
adalah orang yang masih hidup saat Kiamat datang dan orang yang
menj adilran latburan s ebagai masj id'. " 38M
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panas karena ia menyimpan uang, sernentara dalam waktu yang sama ia
menampakkan diri sebagai orang fhkir dan berada bersama orang-orang
fakir lain untuk mendapatkan sedekah."
Hadits senada telah berlalu dalambagian musnad Ali. Lihat hadits no. 788
dan 1155.

38'14 Sanad hadits ni shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id
(2127). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani
dalamAl Kabir dala sanadnya hasan."
Hadits ini juga terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8113). Mengomentari
yang terakhir ini, Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bazzar dalam dua sanad, dan pada salah satu sanadnya terdapat Ashim bin
Bahdalah yang tsiqah, namun terdapat ke-dha'if-at padanya. Sementara
perawi lainnya adalah para perawi shahih."
Al Haitsami alpa menisbatkan hadits ini kepada Al Musnad dalam dua
tempat tersebut. Lihat hadits no. 3735.
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3845. Muhammad bin Ja'fm menceritakan kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abis, dia berkata:

Seorang lelaki dari Hamdan, salah satu murid Abdullatr (dia tidak

menyebutkan rutmanya kepada kami) menceritakan kepada kami, dia

berkata, "Ketika Abdullatr hendak mendatangi Madinatr dia

mengumpulkan para muridnya dan berkata, 'Demi Allah, sungguh aku
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berharap hari ini ada orang terbaik yang pernatr dicapai oleh pasukan

muslim dalam hal agarna, fikih, dan pengetahuan Al Qur'an'
Sesungguhnya Al Qur'an diturunkan dalam beberapa huruf (qiraat).

Demi Allah, jika ada dua orang yang bersengketa sengit dan salah

satunya berkata, "Dia telah membacakan padaku (Al Qur'an) seperti

ini", maka (Rasulullah SAW) berkata, "Kamu telah membacanya

dengan baik dan benar". Jika seorang ahli baca Al Qur'an lain

mengatakan (yang lain), maka beliau juga berkat4 "Kalian berdua

telah membacanya dengan baik". Beliau lalu bersabda kepada kami,
,,Kejujuran mengarahknn lcepada kebaikan, kebailmn mengarahkan ke

surga, sedangkan kebohongan mengarahkan le keburukan, dan

keburukan mengarahlan lee neraka".

Ambillah pelajaran dari ini dengan ucapan salah seorang dari

kalian kepada temannya, "Dia bohong dan berbuat buruk". Juga

dengan ucapannya jika dia membenarkannya, "Kamu berkata benar

dan telatr berbuat baik". Sesungguhnya Al Qur'an tidak untuk

diperselisihkan, tidak untuk diserang, dan tidak menjadi remeh karena

banyak dikecam.' Siapa yang membacanya dengan salah satu bacaan

tertentu maka janganlatr dia meninggalkan cara bacaan (qiraat) itrt
karena membencinya. Siapa yang membacanya dengan salah satu dari

harf yarlg telatr diajarkan oleh Rasulullatr sAw, maka janganlatr ia

meninggalkan cara baca itu karena membencinya. Siapa yang

mengingtari sebagian ayatnya maka ia mengingkari keseluruhan Al
Qur'an. Sesungguhnya hal itu seperti ucapan salah seorang dari

kalian, "Cepatlah, ayo! marilah".

Demi Allah, jika aku mengetatrui ada orang yang lebih pandai

dalam apa yang diturunkan Allah kepada Mrfiammad SAW, maka aku

akan mencdryq sehingga aku dapat menggabungkan ilmunya ke

dalam ilmuku. Sesungguhnya akan datang suatu masyarakat yang

mematikan shalat. Oleh karena itu, shalatlah kalian pada waktunya

dan jadikan shalat kalian bersama mereka sebagai ibadah sunah.

Sesunggutrnya Rasulullatr SAW memaparkan bacaan Al Qur'an pada

setiap bulan Ramadhan, s€mentara aku memaparkan bacaanku pada

tatrun beliau wafat sebanyalc dua kali. Beliau mengabarkan kepadaku
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batrwa aku orang yang baik bacaannya. Aku telatr. membaca dari

mulut Rasulullah SAW sebanyak tujuh puluh suratl."ru4)

i P *,t6;I.,rri t'oQ:',f €tri*-r^t1
'{-",t yi' .-r,;';nr'Jr, €i'c,l;:Jvl' }" '* yy

.=gt 4i;ryi'ti ,-i i.i-3"o;, i;i y
3846. Waki' menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Abu

Ishaq, dari Khumair bin Malik, dari Abdullatr, dia berkata, "rqku

membaca tujuh puluh surah dari rhulut Rasulullah SAW, sementara

Zaid bin.Tsabit mernpruryai jambul di antara para penulis."3846

'ot,$t ) o*?'*i# cful+Li Li:L-r^tv
t 1., v | .
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3847. Hasyim menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada kami dari Ashim, Affan juga menceritakan kepada kami,

Sanad hadits ini dha'd karena tidak diketahui orarlg )rang
meriwayatkannlra dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini terdapat &lamMaima'Az-
Zawa'id (71153) s€cara ringkas. Al Haitsami berkata, "I{adits ini
diriwayatkan oleh Ahmad {engan matan yang panjang- dan Ath-
Thabrani. Di dalam sanadnya terdryat perawi fiang tidak disebutkan
nanumya, sedangkan perawi lafumya shahih." Lih^thadits berikuhya.
Yustasyannu --berasal dari kata dasrrr syann dan ryannaft- artin)'a
tempat air dari kulit yang sudatr lusuh. Riwayat Ibnu Al Atsir -{alam
An-Nihayah (2D39> menggunalcan kata wa laa yttasyaannu yang
diartikan "tidak menjadi lusuh karena banyaknya kecaman (radd)".
Ibnu Al Atsir berlcata,"Y.atayatfal adalatr sesuatu yang hina dan rendah,
yang berasal dari kata das r tafiha,yatfahfa huwa taafih."
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3697 dengan sanad

yang sama. Lihat hadits yang telatr lalu.
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Hammad menceritakan kepida kami, Ashim menceritakan kepada

kami dari zin, daiAbdullatr, dia berkata, "Rasulullah sAw bersabda,

'Siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja maka tempatilah

tempatnya di Jahanam'."

Salah seorang perawi ada yang berkata, '...d'i neralra''rr3847

f 'e$, i&'*"*f $w /t lu"' -r^t^
*\t ,k atJ.rri6 'i6 

,j-.- it* )\ i );\Ji
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' ' '''i;;'t:"tt
3848. Abu An-Nadhr menceritakan kepada *"-,,' Sy*i;

me,nceiitakan kepada kami dari Aryasy Al Amiri, dari Al Aswad bin

Hilal, dari Ibnu Mas'ud, dia bertrata, "Rasulullatr sAw bersabda,

'sebagian tanda-tanda Hari Kiantat odolah seseorang memberi salam

kepada orang lain dan ia tidak memberi salom kepada orang itu

kcanti lroiena io mengenol oiong itu'J'w

3847

3tar
IGdEa sanad hadits mi shahih. Hadis ini ulangan hadis no. 3814.

Ssrad hadits ini shohih. Ayyash Al Amiri adalatr Ay5psy bin Amr Al
Amiri Al Kufi, soo-ag perawi tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibmu Ma'in.

Al Butfirri rrenulis biografrryra &lun Al Kabir (ull4Br'
Al Aswad bin Hilal Al MulEibi adalah seorang tzbi'i,tsiqah, dan sempat

mengBlard dua masa (rnasa jatriliyyah datr masa Islam). Ia dinilai tsiqah

oleh Ibnu Ma'in, ArrNasa'i, dan ulama hadits lainnya. Al Bukhari

menulis biografinya (llll4l}9). Diriwayatkan bahwa Abu Wa'il
memujinya dengan b€dcatq "Aku berjumga dengan Al Aswad bin Hilal.
Dia lebih cerdas daripada aku."
Hadis ini terdapat dalam Maima' Az-hwa''id (71329) yang akan

dituturkan secara ringkas dari hadis berikutnya (3870). Hadits ini
me,mrpakan sebagian dari kandungannya, namun dari jalur lain.

Kandurgan hadits ini juga terdapat dalam hadits no. 3664.
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3849. Hasyim dan Husain menceritakan kepada kami (secara

makna). Keduanya berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari

Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Al Aswad bin Yazid, dari

Abdullah, dia berkata, "Akll (pernatr) melihat Rasulullah SAW
mengucapkan salam (dalam shalat. Penj) ke kanannya,

'Assalamua'laihtm wa rahmatullah', hingga warna putih pipi beliau

bagtan kanan tampak. Begrtu juga ke kirinya."38ae

'*'oQ $:t, :'tu ;j'i.'#t etl U:", -YAo.
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3850. Hasyim dan Hasan bin Musa berkata: Syaiban

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wa'il, dari Abdullatr,
dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Aht orang yang mendahului
lralian menuju Al Haudh (telaga di surga). Sesungguhnya alru alan
melawan beberapa laki-laki dari kalangan sahabatku dan alcu

dimenanglran atas merekn. Kemudian benar-benar dikntalcan

kepadala4 'Kamu tidak mengetahui perbuatan mereka setelah
(wafat)mu' ."38s0

384e 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3736.

3850 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3812.
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3851. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Shilah, dari Abdullatt
RA, bahwa utusan Musailamatr mendatangi Nabi SAW. Nabi SAW
lalu bertanya kepadanya, 'Apalah l<amu bersaksi bahwa aht utusan

Allah (Rasulullah)2" Mereka menjawab sesuatu, lalu beliau berkata

kepadanya, "Kalant saja ahr (diizinkan. Peni) membunuh utusan."

Ata;u "Kalau saja afu (diizinlan. Feni) membunuh salah satu dari
para utusan, tentu aht akan membunuhmu.u3S'r

,rj c d|J\,ri *'or$ tsr;r;;f I {:rr -YAoY

3852. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Su$an
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu AI Ahwash, dari
Abdullah RA, ia berkata, "seorang lelaki yang telatr divonis harus

diobati dengan besi panas dihadapkan kepada Nabi SAW. Beliau
(akhirnya) bersabda 'Berobatlah dengan besi panas dan batu yang
dipanaskanr.,3E52

Sanad hadits ini shahih. Shilah adalah Ibnu Zufar Al Absi, seorang tabi'i
yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Syubah, Ibnu Ma5n, dan ulama hadits
lainnya. Hadits ini ringkasan hadits no. 3761 dan 3837.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3701. Lihat hadits
no.4054.

385t
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3853. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari

Atdullah, dari Nabi sAw, beliau membaca, "Mala adakah orang

yang mengambil pelaiarql--@uddakir)?" (Qs. Al Qarnar [5a]: 17)

(dengan furaf daaL P*j)."t'

i ,Ht 6L :7 &i',u ,r*-'i o*a ti"c -r"Aor
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3854. Al Hasan bin Yatrya dari kalangan keluarga Marw
menceritakan kepada kami, Al Fadhl bin Musa menceritakan kepada

kami dari Suffan Ats-Tsairi, dari Simak, dari Ibratrim dari

Abdurraftman bin Yazid, dari Abdullatr, dia berkata" "seorang lelaki
datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telatr

melakukan semua hal terhadap s€orang wanita, hanya saja aku tidak
menyetubuhinya?'."

(AMullah) berkata, 'Allah lalu menurunkan ayat, 'Dan
dirilranlah sembahyang itu padq kedua'tepi siang (pagi dan petang)

dan pada bagian awal malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan
yang baik itu menghapuslcan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk-

38s3 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3755.
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hulah peringatan bagi orang-orang yang ingar'." (Qs. Huud [l]:
114).38s4

.. ,. ., '-ro, c. I c. ,c .. A,. ,c. -.iC,
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38s5. Abdurratrman bin Matrdi menceritak* -;*i;
Suffan dari, Ashim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, batrwa Nabi SAW
bersaMa kepada seorang laki-lald, nKalau saja komu bukan utusan,
tentu aht memkrnuh*u. n 3t55

,r: e o;J\gj r z;7 ti;'L y U *f gr;-YAol

ti 
'iriii *tf io' ;- il' J;r'$ ,Jvi' *" *;t*

Sanad hadits mi shohih. Biognfi Al Hasan bin Yahya Al Marawazi ditulis
dalan At-Talil (96). Al Husaini b€*ata,'ln perlu dipertinrbangkan (/irrri
nehar)."
Ibnu Hajar rrr$elaslsm balma hiografin]ra ada dalam h*u Tarrt karf
Ibnu Naiiar. Ia juga mnjelaslon bahwa dalarn buku tenebtt tidak
dijelaskan mengenai kecmunnp. la teflnasuk salalr satu gunr Ahmad
dan Ahrmd &trcoal amt tcliti,dalsn meocui gunr. Dengan demikiarq dia
tstqah, insya Allah. Al Ha&ih dalun biografmp ini rrenyebutkan perawi
lain dengan nanra Al Hassr bin Yalrya Al Maruazi, nanlult tcrnrdim ia
sendiri ragu apaloh ini oang yeg satm atau dua ormg yang belbeda?
Sebenamya orang ini befteda dengnn yary disfu tadi se,cara
meyakinkan. Gunr Ahmad nmiwayatlcan hadits dari lb,nu Al Mubarak,
sedangkan )rang tadi adalah sahh seorang gunr lbnu Al Mubarak yang
meriwayatkan hadits dari lkrimah dan lGtsir bin Ziyad. Biografinya
terdapat dalam At-Toriffi Al Kabir karya Al Buldrari (WAVD, At-
Tahdzib (U325-326). Hadits ini sernakna dengan hadis no. 3653.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3761. Lihat hadits
3851.
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3856. Umalyatr bin Khalid menceritakan kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidatl, dari

Abdullatr, dia berkata, *Aku mendatangi Rasulullatr SAW dan

berkata, 'Watrai Rasulullah, sesungguhnya Allah telatr membunuh

Abu Jalrl'. Beliau lalu bersabda, 'segala puii bagi Allah yang telah

menolong hamba-Nya dan mengagungkan agama-Nya'."

Dalam kesempatan lain Umalyatr berkat4 "(Sabda Rasulullah

SAIV) 'Yang 'telah membenarlcan hamba-Nya dan telah

m enga gun glran a gam a-Nyar . 
n3 856
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Sanad hedits ini dha'if, karena mungathi'(terputus). Umayyah bin Khalid
AI Azdi Al Bashri tsiqah.Ia dinilai tstqah'oleh Abu Zufah, Abu Hatim,
dan ulama hadits lainnya, Lihat hadits no. 3824 dN 3825 serta Tarikh
Ibnu Katsir Q1289).
Dalam bukunya ini, Ibnu Iktsir menyebutkan hadits yang sama dari jalur
Abu Ishaq Al Fazari, dari As-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Subai5, dari Abu
Ubaidatr, dari Ibnu Mas'ud.
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3857. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abu
Mu'awiyatr (yaitu Syaiban) menceritakan kepada kami dari Abu Al
Ya'fur, dari Abu Ash-Shalt, dari Abu Aqrab, dia berkata, "Pada pagi

hari bulan Ramadhan aku pergl menemui Ibnu Mas'ud. Aku

menjumpainya sedang duduk di atas (atap) rumahnya dan kami

mendengar ia berkatq 'Maha Benar Allah, dan Rasul-Nya telah

menyampaikan'. Kami lalu bertanya, 'Kami mendengar kamu berkata,

"Matra Benar Allah, dan Rasul-Nya telah menyampaikan".' Dia
menjawab, 'Rasulullatr SAW pematr bersabda, 'Sesungguhnya malam

Al Qadr (atuh) pada tujuh (malaur) terakhir bulan Ramadhan, yang

matatrari pagi harinya tampak bersih, tidak ada sinat'.

Aku melihat matatrari itu dan ternyata aku temukan seperti yang

disabdakan oleh beliau."3857

'ts7 Sanad hadits in shahth. Abu Ya'ftr adalah Abu Ya'fur Al AMi. Nama
aslinya a&latr lVaqdur. Mengenai ke-rlqai-annya telatr dijelaskan dalam
keerangan hadits no. 190.
Mengenai Abu Ash-Slralt, biograftrya dijelaskat dalam At-Ta'iil (496).

Peoulisnya Hata, 'Dia maihul (tidalc diketahui).' Al Buktrari juga

menjelaslon biografinya &lam Al Kunao (hadits no. 369) tanpa
menjelaslon kecacatanrqa
Mengenai Abu Aqrab Al Asadi, biograftrya dijelaskan dalam At Ta'iil
(5OG507). Al Husaini bertata, "(Dia) tidak &}etalui." Sernentara Ibnu
Hajar rnenjelaskan bahwa lbnu Khalfut memasukkamya dalam
kelompok Ats-Tsiqat. Al Bulfiari menulis biografinya dalam Al Kunaa

Oadits no. 555) tanpa nrnyebutlcatt kecacatannya.
Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Mutranrnad bin Mahbub, dari Abu
Awanah, dari Abu Al Ya'fur, sarna dengan sanad hadits berikutnya.
Hadis ini ada dahn Mojma' Az-Zawa'id (lll74). Al Haitsami,
penulisnya, berkatq "lladits ini diriurayatkam oleh Abrnad dan Abu Ya'la.
IGrni tidak menernulon biografi Abu Aqrab, seirrntara perawi lainnya
adalah para perawi shahih."
Al hamfulillah, kami (Ahmad Sfkir) telah menem*an ormg yang
menulis biografi Abu Aqrab.
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3858. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanalt

menceritakan kepada kami, Abu Ya'firr menceritakan kepada kami

dari Abu Ash-Shalt, dari Abu Aqrab Al Asadi, dia berkata" "Aku pergl

pada pagi hari untuk menemui Ibnu Mas'ud....(dia menyebutkan

haditsnya)."38s8

*'uF$:tL "W t$:t;,23t t-'\u'L --YAet
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3859. Abu An-Nadhr menccitakan ke'pada kami, Abu Uqail

menceritakan kepada kami, Mujalid menceritakan kepada kami dari

Asy-Syabi, dari Masruq, dia berftata, *I(ami dudukduduk bersama

tbnu Mas'ud, dia menrbacakan kami (ayat Al Qur'an. Penj)' I-alu

seorang lelaki mendatanginya dan berkata 'Wahai Ibnu Mas\rd,

apakatr Nabi kalian menceritakan kepada kalian berapa fiumlah)
lfialifah setelah beliau wafat?' Ibnu Mas\rd menjawab, 'Ya. Smra

dengan jumlatr para pemimpin bani Isra'il.n3t5e

3Es8 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya-
3Ese 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3781.
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i:f,
keduanya berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari Ashim,
dari Zin, dari Abdullah, dia berkat4 "Rasulullah SAW puasa tiga hari
pada awal setiap hilal (bulan banr). Jarang sekali beliau tidak puasa

pada hari Ju n'at."380
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Saoad hadits ini shohih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ar-Trimi(itri @54)
dari jalu Sfiban, dari Ashfur At-Tirmidzi rpnilai hadits ini hasan
ghorib. Sebagian ulana rrngoju*m puasa pada hari Junr'at. Sern€ntara
yang dimakruhlcan adalah pasa @ hri Jum'at tarya puasa sehari
sebeluur atau sesudahr4ra' Dia ber*ata, "Hadits ini juga diriwayatkan
oleh Syubah dari Ashir& narnuo lidrtrrmarfu'."
Pansyarah Sunan At-Timi&i bc*ata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh
An-Nasa'i. Ibnu Hibban dan lbnu Abdil Barr serta lb,nu Hazm rnenilainya
shahih."
Aku.rncngatatm bahura lbou Majatr $nlq juga rmiwayatkan tentang
puasa pada turi Jumbt.
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3861. Muhammad bin Bisyr memceritakan kepada kami, Sa'id

menceritakan kepada kami, Qatadah dan Abdul Watrhab menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Arubah, dari Qatadah, dari Abu Al
Ahwash dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berlcata, "Ketika kami sedang

bersama Rasulullatr SAW dalam salatr satu perjalanan, kami

mendengar seseorang mengumandangkan adzan,'Allahu akbar, ollahu
alrbar'. Nabi SAW bersabda, 'Dia berada dalam Islam ('olaa al

fithrah)'. Lalu muadzin itu berkata, 'Aku bersalcsi tiada tutran selain

Allah'. (asyhadu an laa ilaaha illalloh) Nabi SAW bersabda, Dra

telah lceluar dari nerako'."

Dia berkatq "Kami segera menemui muadzin itu, ternyata dia

seorang penggenrbala kambing yang ketika datang ry+ju shalat dia

langsung me,ngumandangkan adzan (untulc shalat ito).""u'

'i. fc ;'"r'# 41", q+'i. U:) u!' -r^1 Y
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3862. Zaid bin Hubab menceritakan ke,pada kami, Husain

menceritakan kepadaku dari Ashim bin Batrdalah, dia berlcata: Aku
mendeirgar Sfqiq bin Salanratr berkata: Aku mendengar Ibnu Mas\rd
berkata, "Rasulullah SAW b€rsabda, 'Aht melihat Jibril AS di
Sidraull Muntahii. Ia memilikt enam ratus soyap'."

385t Kedua smad hadits in shahih. Sa'id adalah lbnu Abu Arubah. Hadits ini
ada dalam Mojma'Az-?swa'id (11334). Al Haitsami berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, dan Attl-Thabrani dalam Al Kabir.
Para perawi Ahmad adalatr para perawi Shahih."
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(Husain) berkata, "Aku, bertanya kepada Ashim tentang sayap-

sayap tersebut, tapi dia enggan memberitatrukanku. Tapi kemudian

sebagian temannya memberitatrukanku bahwa sayapnya adalalt

(seluas) antara Timur dan Barat."3862

"# d:^; p }:L 7dt i'*:) u3, -r^1 r
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3863. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kn-i, Husain

menceritakan kepadaku, ;Hushain'menceritakan kepadaku, Syaqiq

menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud

berkata, "Rasulullah SAW pematr bersabda, 'Jibil mendatangilat

dalam pakaian hijau dengan''.'mutiara yang bergantungan

padanya'."3t63

,* -rJrJr i, arJtb 'i. 'rZJ $:"; ;rlt I t*1"; -rllt
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Sanad hadis ini siaftiD.:Husain adalah Ib,nu \Vaqid Al'Marwazi. Hadis
senada terdapat pada no. 3780. Ibnu l(atsir--dalanr Tafsir'nya (8/104F
mengutip hadits ini dari sini, dia be*ata" 'Saaadn)E baitk (iayyiO."
Dalam naskatr kode IIaa' tertulis sidratul mwlahoa. lni'merupakan
kekeliruan. Ikrni telah memperbaikinya Uedasartan naskah kode Kaaf.
Sanad hadits ini shahih. Hushain adalatr Ibnu AMurrahman As-Sulami.
Hadits senada (fii ma'naahu) telah dituturkan sebelumnya. Dalam Tafsir'
nya (8/104), Ibnu Katsir telah mengutipnya dan berkomentar bahwa sanad

hadits ini baik (jaWO. Namrm di dalam sanadnya tertulis "Ashim bin
Bahdalah menceritakan kepadaku", mengganti "Hushain menceritakan
kepadaku". IGmi menetapkan Aedasarkan yang ad4 dalam dua naskah

asal.
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3864. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Thalhah menceritakan kepada kami dari Al Walid bin Qais, dari
Ishaq bin Abu Al Kahtalah. Muhammad'bertafa (Aku mendugurya
dari Ibnu Mas'ud): Dia @nu Mas'ud) bertata, "Sesunggulnrya

Muhammad SAW tidak pematr melihat Jibril dalam bentuk aslinya

kecuali dua kali. Yang pertama ketika beliau memintanya
menampakkan'diri dalam bentuk asli, dan Jibril memperlihatkanny4
ternyata besamya sampai menutup ufrrk. Yang keduq pada saat beliau
melalorkan mi'raj bersamanya, tepafirya,saat Jibril membawa beliau
naik. Allatr berfimraru 'Kemudian dia mendelut, lalu bertambsh dekat
lagi, malra jadilah dia delat (pada Muhammad sejarak) dua ujung
busur panah atau lebih delwt (lagr. Lalu dia menyampaikan lcepada

hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan'." (Qs. An-
Najm [53]:8-10)

Dia (Ibnu Mas'ud) berkat4 "Ketikd Jibril merasakan sudah

dekat dengan Tuhanny4 ia kembali ke wujud asli dan bersujud. Allatr
berfirman, 'Dan sesungguhnya Muhammad,telah melihat Jibril itu
(dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain, (yaitu) di Sidrat Al
Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. (Muhammad melihat
JibriA ketil(a Sidrat Al Muntaha diliputi oleh sesuatu yang
meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak berpaling dari yang
dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya. Sesungguhnya dia telah
melihat sebagian tanda-tanda (lcelansaan) Tuhannya yang paling
besar'." (Qs. An-Najm [53]: l3-18)
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(Abdullah) berkata, "Maksud tanda-tanda itu adalatr penciptaan

J lbil' A I ai h i s s a I a m."38&
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3865. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar

menceritakan kepada kami dari Astrim,,dari Abu Wa'il, dia berkata:

AMullah be,rkata" *Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda 'Siapa

yang menjadilran sehttu baS, Allah maka Allah akan

menempotlrannya (i a'alahu) di nerafu '."

Abdullatr berkata, "Dalam redalcsi lain, aku katalcan (tetapi tidak

aku dengar dari Rasulullatt SAW), 'Siapa yong merringgal dunia

sementara ia tidak menbuat sehttu bast Alloh, maka Allah
memasukkannya ke surgo. Sesungguhrya sholat-shalat ini adalah

3864 Sanad hadits ini shahihjika tidak ada keragu-raguan sehubungan dengan

ke-maushul-awrya dari lbmu. Mas'ud. Muharnmad di sini adalah Ibnu

Thalhah bin Masharrif Al Yami.
Al walid bin Qais As-sakuni 

-,flengan 
hunrf sirz berharakat/athah darr

kaaftrrdrwakat dhammah- Al Kindi orang yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah

oleh Ibnu Ma'in.Ibnu Hibban menyebutnya dalamlrs-Isiqat. N Bukhari
menulis biografin),a dalam Al Kabir (4121 I 5 l).
Ishaq bin Al Kahtalah 

-dengan 
fumrf luaf dzn taa'Wvrakatfathah,

diselingi oleh haa'mati- disebutkan oleh Ibnu Hibban dalanAts-Tsiqat.
Al Bulfiari menulis biografinya dalam Al Kabir (1/l/40401) tanpa

menjelaskan kecacatannya. Hal ini diikuti oleh Ibnu Abu Hatim dan

sebagaimana dikatakan oleh Al Hafiztr dalam At-Ta'iil (29). Ibnu Katsir
mengutip hadits ini dalam At-Tafsir-nya (8/95) dari Ibnu Abu Hatim
melalui jalur Abdunahman bin Muhammad bin Thalhatr bin Musharrif
dari ayahnya, dari Al Walid bin Qais, dengan redaksi yang sama.

EI - Musnad Imam Ahmad



pelebur dosa (yang timbul) di antara (waktu-waWu)nya, selama

pembunuhan dij auhi'."3865
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3866. Aswad bin Amir menceritalcan kepada kami, Abu Bakar

mengabarkan kepada kami dari Ashim, dali Abu Wa'il, dari Abdullah,
dia berkata: Rasulullah'SAW bersabda, "Aku adalah orang yang
mendahului lralian menuju Al Haudh. Aht akan melawan beberapa

orang laki-laki dan aht dimenangkan atas mereka. Lalu ahr berkata,

'Ya Tuhanht, mereka adalah para sahabathr?' Tuhan meniawab,

'sesungguhnya kamu tidak mengetahui perbuatan merelu setelah
(wafat)mu'."3w

*:b * if,i * rV'u:* ciu:* -r^1v
ik *3 y bt & n, J;rif ]i,r * t "^A? * et;\
'*i r,l,sl A,qL.;r-,t, ;SfSt k",:11;t,fu, e i F-

.?

3867.Rautr .*..rit f.an kepada -*rr,?t'*;H
kepada kami dari Abdussalam,,.dari Hammad, dari Ibrahim, dari
Alqamah, dari Abdullatr, bahwa Rasulullatr SAW pemah berpuasa

dalam perjalanan dan (pernatr) pula tidak berpuasa. Beliau juga selalu

shalat dua rakaat, tidak pernah meninggalkalmya.

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3811 dengan
sanadnya sekaligus.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan dari hadits no. 3850.
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Perawi berkata, "Pernyataan, 'Tidak lebih dari dua rakaat,'

maksudnya shalat fardhu."3857
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3868. Abdush-Shamad menceritakan kepada kami, Aban
menceritakan kepada kagrj, Aqhip menceritakan kepada kami dari
Abu Wa'il, dari Abdullatr, bahwa Rasulullatr SAW bersabda, "Orang
yang paling pedih sil<sanya pada Hai'ri Kiamat adalah seorang laki-
laki) yang dibunuh oleh nabi atau membunuh nabi,_ pemimpin
(dedengkot) kesesatan, dan orahg yang membuat patung."t868

Sanad hadits ini dha'if. Hadits ini ulangan dari hadits no. 3813 sekaligrs
dengan sana&rya.
Sanad hadits in shahih. Aban adalatr Ibnu Zaid Al Aththar. Dalam Az-
Zmta'id (51236) terdapat hadits senada (fti ma'naaha) dari jalur lain
dengan redaksi "peminryin yang lalim'. Juga dijelaslcan bahtva sebagian
redaksinya ada dalam krtab Ash-$lmhih.
Penulis Az-fuwa'id berkata: Iladits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani.
Namun dalam sanadnya terdapat l,aits bin Abu Sulaim. Ia perawi
mudalis, sgmentara peraw-i lainnya tsiqah. Al Bazzar juga
meriwayratkannya, han)ra saja dengan redaksi "imam tersesat". Para
perawinya tsiqah. Ahnad juga meriwayatkannya. Aku menduga
maksudnya (maksud rirvayat Ahmad. Penj) adalah riwayat yang ada di
sini. Namun ia tidak menyebutnya dengan redaksi "mumatstsil min al
mumatstsiliin". Aku menduga dia menganggap cukup dengan redaksi
yang ada pada hadits no. 3558, yaitu hadits "Orang yang paling pedih
siksanya pada hari Kiamat adalah orang )rang menggarnbar, atau para
pembuat patung (al mwhawwiruun)."
Hadits ini terdapat dalam Shahihain, sebagaimana telatr aku singgung di
sana.
Kata mumatsBil menurut Ibnu Al Atsir adalatr orang yang menggambar
atau orang yang membuat patung (mushawwi). Dikatakan mumatstsil -baik dengan tasydid atau tanpa tasydid- artinya ketika kamu membuat
patung. Sedangkan timtsaal adalah nama yang dibuat (maksudnya

@l - 
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3869. Abu Ahmad Az-Ztbui. menceqrlak* t.prAa Yorri,

Basyr bin Salman msnceritakan lrypada kalpir,Qatrwa) dia (pemalt)

singgah di masjid Al Mathmurah, dari Sayyar Abu AI Hakam, dari
Thariq bin Syihab, dari Abdullalu dia berkat4 "Rasulullatt SAW
bersabda, 'Siapa yang ditimpa' kesulitan kefokimn lalu
mengeluhlrannya kepada manusia, malca kesulitan hidupnya tidak
alcan teratasi. Akan tetapi kalau dia mengeluhkan lcesusahannya itu
kepada leepada Atlah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia, niscaya

Allah alcan memberikan kckayaon podanya dalam bentuk lcenatian
yang segera alau kekayaan yang sqgera'.,3!6e ,
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pahrngnya. Penj). Kata mats-tsalahu asy-syai' bi asy-syai' artinya
menyamakan atau menyerupai sesuatu dengan sesuatu yang lain, atau
menjadikannya sarna, atau sejenisnya.

386e 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3696.
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3870. Abu Atrmad Az.Zubari menceritakan kepada 'kami,

Basyir bin Salman menceritahan kepada kami dari Salyar, dari Thariq
bin Syihab, dia berkata" "Kami'sedang duduk bersama Abdullah, lalu
seorang 'lelaki datang dan berkata" 'Iqamah shalat sudah

dikumandangkan'. Dia (AMullatt) lalu berdiri dan karni ikut berdiri
bersamanya. Ketika kami memasuki masjid, kami melihat orang-

omng sedang ruku' di bagan depan masjid. Lalu dia (Abdullah)
bertakbir (takbiratul ihram. Penj) dan nrku'. Kami juga ruku' (usai

shalat. Penj) kami berjalan. Kami melalcukan hal yang sama dengan

yang dilakukan oleh AMullah. Ldlu seorang lelaki berlalu tergesa-
ges4 dia berlcata, 'Salam untukmu ('alaika salaam), wahai Abu
Abdurrahman'. Dia (Abdullah bin Mas'ud) mer{awab, 'Maha Benar
Allah dan Rasul-Nya'

Ketika kami usai shalat dan kembali pulang, dia masuk ke
rrmraturya, sedangkan kami duduk. Sebagian di antara kami bertanya

kepada yang lain, lApakah krliarr mendengarjawaban salam Abdullatr
teftadap lelaki tadi, (),aitu) Maha Benar Allah dan Rasul-Nya? Siapa
di antara kalian ingin b€rtanya kepadanya?' Thariq bed<ata, 'Alru yang

akan bertanya kepadanya'. Thariq pun bertanya kepada AMullatr saat

dia keluar. Dia lalu meqielaskan dari Nabi SAW, bahwa menjelang
Hari Kiamat temdapat salam thusus (untuk orang yang dikenall'alaika
bukan 'alaihnt. Penj), nreluasnya pe,rdagmgan hingga seorang istri
menrbantu zuaminya berdagurg, putusnya tali silaturrahim, kesaksian
palsu, menyembunyikan kesaksian yang benar, dan banyaknya
tulisan."3E7o

3870 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id
(71328-329). Penulisnya (Al Haitsami) menisbatkannya kepada Ahmad
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3871. Abu Ahmad menceritdcan kepada kami, Isa bin Dinar

menceritakan kepada kami dari ayalrnya, dari Amr bin Al Harts bin
Abu Dhirar Al Ktruza'i, dia berkAta: Alru mendengar Abdullatr bin
Mas'ud berkat4 "Aku tidak pemah berpuasa bersama Rasulullatr
SAW selama dua puluh serrbilan hari lebih banyak daripada alru
berpuasa bersama beliau selama tiga pulutr 1r*i.n3E7l
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3872. Yrmrs menceritalsm k@a kani, Laits mencqital€n

kepada kami dri Yazid bin Abu HSrb, dri Mutrammad bin Ishaq,
dari AMurrahrnan bin Al Aswd. Ia marcaitalsannya dari ayalmp,
bahwa lbnu Masbd png bercerita ke@anya, batrwa seusai shalat

dan Al Bazzat (untuk sebagialr.rmtarurp). Dia bertat4 ?ara pgrawi
Ahmad dan Al Baq'-'zar (bcrkaitdt hatlits ini. Pen) adalah para perawi kitab
Shahih.'
Al Haldm meriwayatkannya dalam Al IUt stadrok (U4[l5 116) dari jalur
Basyir bin Sahtan. Sebagian redalsi hadits telah dituhrkan sebelunmya
dari jalur riwayat lain. Lihat hadits no. 366,4 dan 3E48.
Ytatz zhuhuur al qalam me'nutis. IGta ini qnpak jelas dituris
dengan hlrnrf qaaf dodram dua nask h asal. Sermtara dalam Az-?twa'id
tertulis dengan hunrf 'alh, sehingga memjadi al'iln.ro't 
Sanad hadis ii shahih. Hadits ini ulangan hadits rro.t776dan 3840.
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Rasulullatr sAw sering kati beranjak ke arah kirinya, menuju kamar-

kamar beliau.3872
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,3g73. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, suffan

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari ebdy]latr bin Murrah,

dri-Abu Al Ahwash, dari AMullatr, dia berkatq "Aku bersumpatt

sembilan kali bafuwa Rasulullatr SAW Oisa) dibunutr lebih alru sukai

daripada aku bersump"t otu kali baliwa beliau tidak (bisa) dibunuh'

Hal itu dikarenakar Allah telah mengangf,atrya sebagai nabi dan

menjadikan belidu sebagai ormg yang mati syahid'"

Hal ini aku tuturtao k*ada Ibrahim' Ibrahim lalu berkata'

'Mereka (para sahabat) .meyakini_}ahwa orang-orang Yatrudi telatt

meracuni U"ti"o dan Abu 36,ur'.r3t73

et;|* *(!i ;it.,* fi gtTrt ip e!-r- -r^vt
,',ii ,St 1i);st o:; lt'-r? irk ,iu ;;1t *'*

Sanad hadits ini shahih. hits adalah Laits bin Sa'd. Hadits ini ringkasan

hadis no. 3631.
Sanad hadits lni shahih. Kalimat terakhir hadits ini mursal, dari riwayat

Ibratlim An-Nakha'i saja. Hadits ilni dituturkan deng'an panjang pada no.

3617. Lihat juga hadits no. 3733.
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3874. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari

Abdurratrman, dia berkata, "Abdullah melempar jumratr di Al Masiil
(nama tempat yang secara batrasa artinya tempat air mengalir. Penj).

Aku bertany4 'Apakah dari sini dia meletnparnya?' Dia menjawab,

'Ya,.dari sini. Derni Dzat yang tiada tuhan selain Dia, ditempatlatr

inilah orang yang diturunkan suratr Al Baqaratr kepadanya (Rasulullatt

SAW) melenrpar j*rrr1, r 
.rr3874

i;*'* "#\!i ;Lv* 6?l ofilr''*"$:"; -r'AVo
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3t71 Sanad haditi im shahih:.Iladits ini diriwayatkan dengan par{ang pada
hadits no. 3548.
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3875. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Sufran
mengabarkan kepada kami dari Al A'masy dari Umarah dari Wattb

dari Rabi'ah dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Sesungguhnya
aku (sedang) bersembunyi dengan penutup Kabah tatkala tiga orang

datang, (yaitu) orang Tsaqafi dan besannya dua orang Quraisy. Tubuh
mereka penuh dengan lemak dan hati mereka tidak cerdas (badan

besar otak kecil). Mereka membicarakan sesuatu.

Salatr seorang dari mereka berkata, 'Apakatr menurutmu Allatl
mendengar apa yang kita katakan?' Yang lain menjawab, 'Menurutltu,
Dia mendengar jika kita bersuara tinggi dan tidak mendengar jika kita
bersuara pelan.' Yang lain lagi mangatakan, 'Jika Dia mendengar
sebagian yang kita katakan, tentu Dia akan mendengar selunrhnya.'

Abdullah berkata, Lalu aku menceritakan hal itu kepada
Rasulullatr SAW, lalu Allatr menurunkan ayat, "Kamu sekali-kali
tidak dapat bersembunyi dari: persaksian pendengaran, penglihatan
dan htlittnu terhadapmu bahlwn kamu mengira bahwa Allah tidak
mengaahui kebanyakan dori apa yang kamu kerjakan. Dan yang
demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sanglca tgrhadap
Tuhanmu, prasangka iu telah membinasakan kamu, maka jadiloh
kamu termasuk orqn!-orong yang qenrgi:" (QS. Fushshilat (41) :22-
23).-"'.t

Jt; /. :$t'* \t'i.'# $!";';) r** -r^v1

3875 Sanad hadits ni shahih. Wahb bin Rabi'ah Al Kufi adalah seorang tabi'i
tsiqah. Ibnu Hibban menyebutrya dalam Ats-Tsiqat. Muslim juga
meriwayatkannya dari Wahb. Sernentara Al Bukhari menulis biografinya
dalam Al Kabir (4121163), di samping menyinggung.keberadaan hadits ini

" dalam bukunya tersebut (wa asyaara ilaihi aidhan). Hadits ini ulangan' hadits no. 3614.
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3876. Waki' menc€ritalmn k€pada kami, Umar bin Dzfit
menceritalcan ke,pada kflni dari Al Aizr bin larwal Al Hadhrilni,
dri seorang lelalsi ymg dilrcnal dengm 'nana hnyah Abu Umair,
bahwa dia adalatr teman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud
mengunjungnf.a di nunahnp, tapi Abu Umair sedang tidak 4a,
maka Ibnu Mas'ud m€mhta izin (rrasuk) k€pada istri Abu Umairdan
mengucapkan salam, talu msminta minurn.

Perawi bcrtat4 "Iilu istri Abu Umair m€mgutus budak
persnpumrya agar.me,mbawakm air ptg diminta dari pra tetangga
Tryr si budak ini lanrbat melaksanakamrp, sehingga istri Abu Umair
metaloratnya. AMullatr pun akhimp peqgi, tryi Abu Umair datang
dan berkata,filahai AbuAbdurratunan, kamu bukm orang yang lafrak
dicerrburui. Ap beri salanr kepada istri saudaramu, duduk dm
mendryatkan air minrmr'. Abdullah menjawab, 'Aku sudah
melalcukurnya, dan istrimu menyunrh pernbarfimya namrm dia
larnbat, kemungkinan merpka (para tetangga. Penj) tidak meinilikinya
(maksudnya air yang diminta. Penj) atau mereka sendiri
menginginkan (air) fng ada pada mereka Istrimu lalu melakratnya.

Maksu&rya, mengapa tidak masuk saja ke dalamrmrah. Penj.

.W;'flt.Lir e"i;r.-
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Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Suatu labtat aftan

mengenai orang yang dilaknat iika memang lalout itu tepat untubrya

atai menemukan alasan untuk dikenalcan pada orang rtu- Jika tidak

demikian, malrn lalorut itu alran berkata, 'Wahai Tuhanht, alat telah

diarahlran kepada fulan narnun alat tidak menemulran ialan (alasan)

untuk mengenainya". Lalu dikatakan kepada sf laknat ini,
,,Kembalilah fte tempat lramu berasal (orang yang melaknat)". Alrlq

khawatir pembantumu mernpunyai alasan yang benar dengan

kelambatannya, sehingga lakrat itu-^justru kembali ke istrimu, dan

akulatr yang menjadi penyebabo)a'.113876

,ri * 6:6-'\,ri r ? 6L 
9t';1)t 

3? (3:'L -r^vv
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Sanad hadits ini shahih.Al Aizarbin Jarwal Al Hadhrami At-Tin'i adalatr

perawi tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma5n. Ibnu Hibban

menyeuutnya dalam Ats-Tsiqat. Al Bukhari menulis liqc4ryPtamAl
Kabir (4tli79)dan lb,nu Hatim dalamAl Jarh wa At-Ta'dil (3D137)'

At:Tini adalah nisbah kepada At-Tin'-{engan hrrruf rao' bertaralcat

kasrah dan nuun mati-. Mereka salatr sanr klan kalangan Hamdan.

Dalun At-Ta'j it (327) diterangkan batrwa ia orang Tsaqafi . IGteraggan ini
kelinr(tash-hiifi.
Abu Umair uauian seorang tabi'i, satah seorang murid Ibnu Mas'ud. Tidak

ada keterangan mengenai kecacatannya (sebagai perawi), ia tsiqah, insya

Allah.
Dalam At-Ta'jil (509) dijelaskan batrwa dia perawi )rang tidak diketatrui

(majhut).
fi"aits ini terdapat cEdlar\ Majma',Az-Zawa'id (8174). Al Haitsami berkata,

"Hadits ini diriwayatkan oleh Atrmad dan Abu Umair yang tidak aku

kenal. Sementara perawi lainriya tsiqah' Harry"a saja tampaknya murid

Ibnu Mas'udlatr yang mengunjunginya. Dia perawi yang *iqah. Wallahu

a'lam."
Lihat hadits no. 4036.
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3877. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari

Ibnu Maslud, dia berkata: Rasulullah SAW mengajarkan pembuka

dan pengumpul kebaikan (fawaatih al khair wa iawaami'ahu) atalu

pengumpul dan pembuka kebaikan (iawaami' al khatr wa

fawaatihaftz). Sebelumnya kami tidak tatru apa (yang harus) kami

baca dalam shalat hingga beliau mengajarkan(nya). Beliau bersabda,

"Bacalah, 'segala bentuk keagungan milik Allah, iuga segala ibadah

dan segala yang indah. Keselamatan (selalu)'untubnu, wahai Nabi,
juga kasih sayang Allah dan segala kebaikan'Nya. Keselamatan

semoga selalu untuk lcami dan untuk hamba-hamba Allah yang shalih.

Alar bersaksi bahwa tiada ilah selain AUah dan aht bersaksi bahwa

Muhammad adalah hambo serta rasul-Nyat.n3877

€j c ,tGJ\,rj *'# ,fif ,!f:lSt'"? {:'L -r^'Y^
'j>:*i *\, & n' Jrri6,i6 ,;u ,r.t r ;;ri

.()J; ' k,rj i,LLiv',\&t|*i i*Z*
3878. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq (dari Abu Al Atrwash), dari
Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kalau saja
alu orang yang dapat mengangkat seseorang qtenjadi kekasih

(khaliil), tentu aku menjadilan lbnu Abi @rh"foh sebagai kekasih
(khaltl)'."3878

Sanad hadits ini shahih. Lihat hadits no. 3562, 3622,d^tt4036.
Nama lain dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. Penj.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkaskan hadits no. 3689. Lihat
hadits no. 3753. Iafa^'dari Abu Al Ahwash" karni tambahkan
berdasarkan naskah kode Kaaf. Kata ini tidak terdapat dalam naskatr kode
Haa'.Yangterakhir disebut ini adalah salah.

3877

387E
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3879. Humaid bin Abdurrafuman menceritakan kepada kami, Al

Hasan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, Abu Al Ahwash

menceritakan kepada kami dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah

sAw mengucapkan salam (dalam shalat. Penj) ke kanan dan kirinya,

hingga putih pipinya terlihat (oleh orang y-ang berada di belakangnya.

P€nj),')s s alamualailrum warahmatullah'."387e

'i

l' l" '* "*\i ; iri*, riql of:'St !* $l"t- -rAA'
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3880. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah,

dari Abu Al Ahwash, dia berkata: Abdullah berkata, "Rasulullatt

SAW bersabdq 'Alar bebas (beAsih) ftepada settap keftasih fthalil)
dari cintanya. Jil(n alar orang (yang diizinkan) mengangkat seorang

lekasih, maka alat alran meniadiknn lbnu Abi grhafah sebagai

Sanad hadits ini shahih. Humaid bin Abdurrahman Ar-Ru'asi orang yang

tsiqah.Ia salah seorang guru Ahmad. Ia dinilai tsiqah oleh Ahrnad, Ibnu
Ma'in, dan ulama hadits lainnya. Abu Bakar bin Abu Syaibah

mengomentarinya, "sedikit sekali aku berjumpa dengan orang seperti

dia." Al Bulfiari menulis biografinya dalamAl Kabir (ll2/344).
Al Hasan adalah Ibnu Shalih bin Shalih bin Hayy. Hadits ini ulangan

hadits no. 3849.
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kelrasih. Sesungguhnya teman--k4lian ini (maksudnya beliau sendiri.

Penj) adalah kekasih Allah'."3880
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3881. Abdurrazzaq menceritakan ke,pada kami, Suffan
mengabarkan ke'pada kami dari Al A'masy, dari Abdullatr bin Murrah,
dari Al Harts bin Abddllatl'Al AVar, dia berkata: Abdullatr berkatq
"Pernakan rib4 orang yang memberi makan riba (pembayar bunga),
pe,ncatatrya, dua orang saksinya -jika m€neka mengerti itu adalatl

riba-- wanita pembuat tato dan wanita yang meminta ditato, orang
yang menurtda zakat" serta orang yarrg kembali (ke te,rnpat asal tanpa

udzur. Penj) setelah hiirah, (senrua orang terqebu$ dilaknat pada Hari
Kiamat melalui lisan (sabda) Muharmad SAW."

Perawi (Al A'masy) berlota: Alru menuturtm riwayat ini
kepada Ibrahim. Dia berkata: Alqamah berc€rita kepadaku, dia
berkata: Abdullah be*ata, "Orang )naqg memakan (mengambil
pernbayaran) riba dan orarlg yang membayarkan ribq adalatt
sama."38tl

Sanad hadits ini shahih. Hadils ini ulangan hadits no. 3580 dan 3679.
SuSan dalam hadits sebelumnya adalah lbnu Uyainah. Se&angkan yang
di sini adalatr Ats-Tsauri. Hadits ini sudatr disebutkan s@ara ringkas pada
no.3878.
I,pf,az.jn min Hrullatihi dalam naskah kode Haa' tertulis min Hrullah.
Pe6aikan diambil dari naskah kode Kaaf.
Isnad hadits yang pertama dha'iflantaranke4ha'd-anAl Harts Al A\nar.
Sedangkan isnad hadits kedua shahih, Orang yang berkata, "Lalu aku
menuturkannya kepada Ibrahfun...." adalah Al Alnasy. Ibrahim An-

388t
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3882. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufran

menceritakan kepada kami dari Khushai{, dari Abu Utaidah dari

Abdullatr, dia berkata" "Ka"lni bersama Rasulullah SAW. Beliau

membuat barisan, satu barisan di belalcang,peliau dan satu barisan lagi

menghadap ke aratr musuh."

Perawi (AMullah) berkatq . "Mere.ka serntra dalam shalat

(malcsudnya melalsukan shalat )4iln9 sama. Penj)."

Perawi (Abdullah) berhata, 'Beliau b€rtakbir dan diikuti semua

sahabat (yang ada dalam b{iBfli). Beliau stralat satu ralcaat bersama

barisan yang berada di belakangnya, sementara barisan lain
rnenghadap ke musuh. Selanjutrya barisan yang berada di belakang

'f.t's : Jv;& :L e ei : Ju iilat q;'* t|^b Jb

J.!t;t ,il:;'*, "*s, 4,,t;ii',-rL)u. ;i li; ttli
int,ri^ ?G "n,*, e rU :1* i6r,,'t$';s ; :iu

Natha'i bertanya tentangnya lalu dia menceritakan dari Alqamah, dari
Ibnu Mas'ud, tentang hadits tersebut. Hadits ini ada dalam Maima'Az-
tua'id(4ltt8).
Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la,
dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir." Di dalam sanadnya terdapat Al Harts

' Al A\rar, seorang perawi dha'if, narnun telah dinilai tsiqahl" Demikian
yang dikatalcannya. Ia lupa tentang isnad lainnya ymgshahih.
Muslim (11469) telah meriwayatkan sebagian matan hadits ini dari jalur
Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud. Lihat hadits no.

3725,3737,dan 3809. Lihatjugahadits no. 635, 844, dan 980.
Laawii ash-shadaqah artinya brang yang menunda-nunda pemberian
sedekah. Ia berasal dari kata layy yang artinya menunda. Kata

fadzalrararhu {ralaon naskatr kode H aa' - teroilis fadzakarta. Perbaikan
' ini dianrbil dari naskah kode Kaaf.
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beliau pergi dan barisan yang menjaga musuh datang (menggantikan

barisan yang pergi tadi). Beliau shalat sebanyak satu rakaat bersama

barisan (kedua) ini. Lalu barisan yang shalat bersama beliau bangun

melakukan rakaat kedua. Mereka menyelesaikan (shalatnya) di tempat

mereka (sekarang). Lalu mereka pergi ke tempat barisan lain (yang

sedang berjaga menghadap musuh. Penj). Barisan ini (yang sedang

menjaga musuh) datang dan menyelesaikan satu rakaat lagi (rakaat

kedua).'r3882

b * re r ir;, 6?i o$1t 'r- li 3'"; -r^^r
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3883. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufran
mengabarkan kepada kami dari Jabir, dari Abdunahman bin Al
Aswad, dari Al Aswad, dari Abdullatr, bahwa Nabi SAW melakukan
shalat Zhuhur atau Ashar sebanyak lima rakaat. Kemudian beliau
melakukan sujud satrwi. Beliau lalu bersabd4 "Dua sujud ini untuk
orang yang menduga bahwa ia menambah atau mengurangi (umlah
rakaat shalatnya. Penjl."rear

et;|)* "#\i ;.it-* Gi ,)t::i;r |'? t:3'; -r^^t
;D,*:r € *t+;hr * at jL'# tli 

'.i,r 
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Sanad hadis ini dha'if. karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3561.
Sanad hadits ini dha'dkarcmke4ha'if-an Jabir Al Ju'fi. Hadits semada
telah dituturkan sebelurnnya dengan dua sand yarng shahih (3566 dan
3602).

.(F
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3884. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibratrim, dia berkata:

Abdullatr berkata, "Kami biasanya memberi salam kepada Nabi SAW

(meski beliau) sedang shalat. Sampai ketika kami kembali dari Raja

Najasyi, kami memberi salam kepada beliau, tapi beliau tidak

menjawab. Beliau bersabda, 'sesungguhnya di dalam shalat terdapat
, , .3884

KestDuKan ."
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3885. Mutrammad bin Fudhail menceritakan kepada kami,

Mutharrif menceritakan kepada kami dari Abu Al Jahm, dari Abu Ar-

Radhradh, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Aku biasa

memberi salam kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang shalat

dan beliau menjawabnya. Ketika suatu hari aku memberinya salam,

beliau tidak menjawab, maka aku merasa ada sesuatu dalam hatiku

(tidak enak). Ketika beliau usai, aku pun bertanya, 'Aku biasa

memberi salam dalam shalat dan engkau menjawabnya'. Rasulullatr

3EF4 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3563 dan ringkasan

hadits no. 3575.
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SAW bersabd4 'sesungguhnya Allah menetapkan urusan-Nya sesuai

lce he n dak- Nyar. rr3885

Samd hadis ini slnhih. Muttranif adalatr Ibnu Tharif. Abu Al Jahm

adalah Sulaiman bin Al Jatrm bin Abu Al Jatrm Al Anshari Al Haxits Al
J"zajani, seorang tabi'i tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Al ljli, Ibnu Umair,
dan ulama hadits lairmya.
Abu Ar-Radhradh adalah seorang tabi'i. Ibnu Sa'd (6/14l) menulis
biografinya. Ibnu SaH berkata, "Ia meriwayatkan hadits dari Abdullah,
dari Nabi SAW, tentang shalat."
Al Hafizh menyebutnya dalam At Ta'jil (130) dengan nama Radhradh. Al
Hafidr berkata, "Ia Abu Radhradh. Ia disebutkan dalamAl Kura." Namun
ia tidak menyebu&annya dalam buku l/ Kuna-ny4 mungkin ia lupa. Al
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (AY3ll-313). Al Bukhari
berkata: Radhradh mendengar (hadits) dari Qais bin Tsa'labah, dari
Abdullah, "Aku memberi salam kepada Nabi SAW dalam shalatnya dan
beliau menjawabnya. I-alu alnr menrberinya salam (pada waktu lain)
namun beliau tidak menjawabnya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya
Allah menetapkan urusannya sesuai keinginan-Nya." Hal ini dikatakan
oleh Ahmad bin Sa'id dari Ishaq As-Saluli, bahwa ia mendengar Abu
Kudainah dari Muthanif dari Abu Al Jahm. Sebagian ulama mengatakan
bahwa ia termasuk bani Qais bin Tsa'labah.
Al Allamah Sfikh Abdurrahrnan bin Yahya Al Yamani, pen-tashih At-
Tarikh Al Kabir yang dicetak di Haidarabad meneliti secara detail dan
saksama tentang perbedaan ini. Sebuatr penelitian yang layak dijadikan
rujukan dan dimanfaa[kan. Kesinpulannya adalah, Abu Kudainatr hanya
diriwayatkan dari Mutharrif dengan nama Ar-Radhradh. Riwayatnya
dianggap cukup oleh Al Bukhari.
Adapun kalimat "Radhradh mendengar (hadits) dari Qais bin Tsa'labah"
adalah sebuah kekeliruan. Tidak ditemukan di kalangan tabiSn orang yang
bemama Qais bin Tsa'labah. Nama ini adalatr nama suatu kabilah pada
masa jahiliyyah. Yang tepat adalah "seseorang dari bani Qais bin
Tsa'labah". Tampaknya telah tbrjadi kesalahan kata "seseorang dari bani"
oleh sebagian perawinya, sehingga berubah menjadi haddatsanii.
Nama Abu Ar-Radhradh ini disebutkzrn oleh Ibnu Hibban dalam A*-
Tsiqat. Dari Lisan Al Mizan (4/477), bahawa Ad-Daraquthni berkata,
"Abu Kudainatr diselahpatrami. Yang benar, ia dari Abu Al Jahm dari
Radhradh, seorang pria keturunan bani Qais bin Tsa'labatr, dari Ibnu
Mas'ud." Inilah yang benar, hanya saja aku lebih menguatkan iwayat Al
Musnad di sini dan dalam hadits no. 3844 yang menjelaskan bahwa ia
adalah Abu Ar-Radhradh.
Al Allamah Syaikh AMurrahman Al Yamani berkata, "Kedua riwayat ini
dapat dikombinasikan sehingga perawi tersebut adalah Radhradh Abu Ar-
Radhradh. Dengan demikian ia diberi gelar lcunyaft sama dengan
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3886. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, d-i tbnu
Mas'ud, dia berkat4 "Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW,
'Apakah seseorang di antara kami akan disiksa lantaran perbuatannya
pada masa jahiliryah?' Beliau menjawab, 'Siapa yang berislam
dengan baik maka ia tidak disiksb lantaran perbuatannya pada masa
jahiliyyah; Tapi, siapa yang memperburuk Islamnya, maka ia akan
disilrsa lantaran (perbuatannya) pada awal (masa jahiliyyah) dan
alrhir (masa Islam.)' rr38E6

€j r /rG *U'?tvt:"; gf.,!;t$u:",-r^^v
);'*'4t4.'1u:iui' f *y:Tf 'vbr'i-rrr'€ -e i>fuU ze+i-'*'#, ok'it *t *\t& n'

,1,nr i;i:, W iylr'l ,y6 Ji:, ,,lre d; aj- T ,$r
t:b;i ,'", ?r;. "j &

3887. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri
menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Abu Adh-Dhuhq dari
Masruq, dari AbdullatU dia berkatq "Aku tidak lupa pada apa yang
pernah aku lupakan dari Rasulullah sAw. Beliau mengucapkan salam
(dalam shalat. Peni) ke arah kanannya ,Assalamu ,alaihtm wa

namanya. Penamaan sejenis ini dapat terjadi. Demikian kemungkinan
yang paling mendekati benax.', Hadits ini senada dengan hadits
sebelumnva.

3886 
Sanad haiits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 3596 dan 3604.
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rahmatullah,, hingga putih pipinya tampak, dan ke arah kirinya

'Assalamu 'alailatm wa rahmat.ullah', hingga putih pipinya tampak

jargu.""t' ,. .

* uq\'* At"t(t'# $:i 
9t::iSt,'rL 

tn'r' -r^^^

€)-ye,*rf iu' *,itriu' *r,/"rr; €i
'"'1L:t

3888. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu.Al
Ahwash, dari Abdlllah, dari Nabi SAW, hadits yang szlma dengart

hadits Abu Adh-Dhuha.3888

i oC, /. lr ,* * fi c'* ,)t:;1St J? 6:l, -r^^q

y\t* Ct'of ,#i.tf ,*1t*irdtf *
,:,tt o ;U-,i61'{e ors tsy, i'. rf. r;- :* |;4r, Ju'Ji
,ju rnr J;r,;- G?U ,it :Ju $Ui,y'fi,;it2lr o;j.;"
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3889. .!$dwazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Utsman bin Khutsaim,
dari Al Qasim bin Abdurratrman, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW

Sanad hadits ini dha'ifkarenake-dha'if-an Jabir Al Ju'fi, namun hadits ini
sendiri shahih. Hadits sejenis telatr dituturkan sebelumnya dengan sanad-
sanad yang shahih. Terakhir adalah hadits no. 3879. Demikian juga hadits
berikutnya.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya. Dalam
naskatr kode Haa'tertulis "dari Ishaq". Ini adalatr kesalatran. Pembenaran
di sini didasarkan pada naskah kode Kaaf.

o"p:
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bertanya kepadanya, 'Bagaimana sikapmu, wahai Abdutlah, jika
kalian dipimpin oleh.para pemimpin yang menyia-nyiakan Sunnah
dan mengakhirkan shalat dari wahunya?" Abdullah balik bertanya,
"Apa yang engkau perintahkan kepadaku (sehubungan masalatr ini),
watrai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Engkau bertanya kepadaht,
'Wahai lbnu Ummi Abdin, tentang bagaimana kamu bersilrap, tidak
ada kepatuhan kepada maWtluk dalam mendurhakai Allah'."388e

'i. llt;?i'* $t * U'ot-b,t:'; -rll .

;w tl:"r,iGA*), ,* (t i;*:iu
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3890. Affan bin ,Muslirrr,, menceritakan.kepada kami, Syubatr
menceritakan kepada karqi, Al walid bin Al Aizar bin Huraits
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Amr Asy-
Syaibani berkata: Pemilik rumah ini (maksudnya rumah Abdullah bin
Mas'ud, dia tidak menyebut namanya) menceritakan kepada kami, dia
berkata, "Aku pernatr bertanya kepada Rasulullatr SAW, 'Amal apa
yang paling disukai Allah?'Beliau menjawab, ,Shalat pada wahunya,.
Aku bertany4 'Lalu apa?' Beliau menjawab, ,Berbuat baik kepada
kedua orang tua'. Aku bertanya, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab,
'Berjihad di jalan Allah'. Beliau menceritakan ketiga hal itu. Jika aku
meminta tambah, tentu beliau akan menambshkaruryn."3se0

Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi' (terputus). Al easim bin
Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud tidak berjumpa dengan kakeknya.
Namun hadits senada telah dituturkan sebelumnya secara muttashil (3790)
dari riwayat Al Qasim, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud.
Sanad hadits ini shahih. Al walid bin Al Aizar bin Huraits Al Abdi
perawi yang tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan

- czt . ,ro.l(LL, .> .'-, rl '-nJ-J t). J J-,.
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' 3891. Affan menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan

keppda kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Ab'u

Ubaidah dari ayatrnya, dia berkata, 'T.Iabi SAW memperbanyak

bacaan, 'Subhanaknllah wa bi hamdika. Allahumaghfir lii'. (Maha

Suci Engkau, ya Allah, dan dengan memuji-Mu, ampunilah aku).

Ketika ayat, 'Apabila telah datang pertolongan Allah dan

kemenangan', (Qs. An-Nashr [110]: l) turu4 beliau membaca,

'subhanakallah wa bi hamdika. Allahumaghfir lii, innaka anta at
tawwaabt." (Matra Suci Engkav, ya Allah, dan dengan memuji-Mu,
ampunilatr aku, sesungguhnya Engkau Matra Penerima tobat)38er

,:i'; ou:.ir |^:? $:L dt? i t3'";'ob e:* -r^lY

3892. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah
menceritakan kepada kami, Abdul Malik menceritakan kepada kami,
dari Umair, dari Khalid bin Rib'i Al Asadi, bahwa dia mendengar Ibnu

ulama hadits lainnya. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir
(4121148). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, At-
Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Terdapat pula dalam ,4 t-Targhib (lll47).

38er Sanad hadits ini dha'd, karenJ minqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3745. Demikian tertulis ,"Innaka anta at tawwaab," dalam dua
naskah asal. Namun dalam naskah kode Kaaf di bagian atasnya tertulis
ar-rahiim. Aku menduga penarnbahan ini tidak didapat dari naskah asli,
meskipun ada dalam riwayat-riwayat yang telah lalu.
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Mas'ud berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya teman kalian (Abu Bakar. Ed) adalah lrckasih Allah
(Khalilutlah).n3Esz

$ 'U- ,,SG ils 'i ii $:", LL-b d:"; -r^1r
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3893. Affan menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendangar Abu Ishaq
bercerita dari Abdurrahman bin Yazid,, dia berkata, "Kami berhaji
bersama Ibnu Mas'ud pada masa Kekhalifahan Utsman. Kami wukuf
di Arafah ketika matahari terbenam. Ibnu Mas'ud berkata, 'Kalau saja
Amirul Mukminin bertolak sekarang, maka ia telah melakukan
kebenaran'."

Perawi (Abdurrahman) berkata, "Aku tidak tahu, kalimat Ibnu
Mas'ud yang lebih cepat, atau berangkatnya Utsman untuk thawaf

38e2 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3753. Lihat juga
3880.
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ifadhatr? Orang-orang mernpercepat (perjalanan unta mereka. Penj),

sementara Ibnu Mas'ud tidak menambah kecepatannya hingga kita

semua tiba. Dia lantas shalat Maghrib mengimami kami kemudian

meminta makan malamnya" lalu makan malam. Kemudian ia bangUn

untuk pelaksanakan shalat Isy4 lalu tidur. Hingga ketika awal fajar

terbit, dia bangun untuk melakukan shalat Subuh. Aku lalu bertanya

kepadanya, .Engkau tidak biasanya melakukan shalat subuh pada

,dkt seperti in1?' lsaat itu dia melakukan shalat Subuh saat pagt

sudatr terang). Dia menjawab, 'sesungguhnya aku melihat Rasulullatr

SAW pada hari ini dan di tempat ini melalcukan shalat.pada uraktu

seperti iqi'."38e3
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3894. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Khalid

menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Syaqiq bin
Salamatr, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW
menganggap kegiatan mengobrol setelah shalat Isya kurang baik tagi
kami."

3te3 Sanad hadits ini shahih. Sebagian hadits ini diriwayatkan oleh AlBuktrari
(31424) dari jalur Isra'il, dari Abu Ishaq. Al Hafizh -4alam Al Fath-
menyinggung keberadaan hadits ini dalam Al Musnad. Sebagian
kandungan hadits telatl dituturkan sebelumnya secara ringkas pada hadits

no. 3637.

'Audha'a an naas artinya mereka mempercepat jalan unta mereka. Al
'anaq 

-dibaca 
dengan duafathah- adalah salah satu tingkat kecepatan

jalan unta. Berdasarkan zhahir hadits, al 'anaq lebih larrbat daripada a/
iidhaa'.
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Khalid berkata, "Makna jadaba ilaihi ialalr (dia berkata)
menilainya^^qebagai sesuatu yang buruk, atau sesuatu yang pantas

dikecam."3E%

et;\'i;.'rL :Jv'-^?it t:J'"; :lV ;::tLG; $V -rll o
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3895. Affan dan Batrz menceritakan kepada kami, keduanya

mengatakan batrwa Syrbatr menceritakan kepada kami, dia berkata:
Sa'd bin Ibrahim mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar
Abu Ubaidatr bercerita dari ayahnya, dari Nabi SAW, batrwa bqliau
pada dua rakaat pertama seakan-akan di atas batu panas.'Aku
(Syubah) bertanya, "Sampai bangun?" Dia menjawab, "Sampai
bangu1."389s

,rj * s?f oGJL.l ,Jv'* $:";,L& tii.l -r,rqr
ii ,: \ IA v ;r<ir 'ot:Ji 
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.<(rk i' ,i 'SJ- & t.6;.,yt;t Jtl-r,
3896. Affan me,nceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq mengabarkan kepada kami dari

Sanad hadits ini hasan. Khalid adalah Ktralid bin AMullatr Ath-Thahhan.
Hadits ini ulangan hadits no. 3686.
Maksudnya melakulcannya secara cepat. Penj.
Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'(erputus). Hadirc ini ulangan
hadits no. 3656.

;
3895
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Abu Al Ahwash, dia berkata: Abdullah (pernah) berkata"

',sesungguhnya kebohongan ilu tidak pantas digUnakan pada saat

serius dan be,rcanda.?'

Dalam kesempatan lain Affan hanya menyebutkan kata "serius"

(tanpa menyebut kata'bercanda")

(Ibnu Mas,ud), "Janganlah orang dewasa menjanjikan sesuatu

kepada anak kecil lalu tidak menepatinya."

Dia berkata, "Sesungguhnya Muhammad sAw bersabda kepada

kami, 'seseorang akan senantiasa iuiur sehingga ia tertulis di sisi

Allah sebagai orang yang iujur. sebalilotya, seseorang al<an

senantiasa berbohong, sehingga tertulis di sisl Allah sebagai

pembohongr.n3se6
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3897. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hammad bin

Zaid menceritakan kepada kami dari Aban bin Taghlib, dari Abu

Ishaq, dari Abdurratrman bin Yazid, dari Abdullatr, dia menuturkan

batrwa Nabi SAW bersabda,

"Kami memenuhi panggilan-Mu (abbaik), ya Allah, kami

memenuhi panggilanmu. Kami memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada

seladu bagi-Mu. Kami memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya

segala pui i dan kenibnatan adolah milik-Mu."38e7

3Ee6 
Sanad hadits ini shahih. Lihat hadits no. 3678 d^13727.

38e7 
Sanad hadits ini shahih. Aban bin Taghlib Ar-Rib'i adalah perawi tsiqah.

Ia dinilai tsiqah oleh Ahmad, Yahya, Abu Hatim, dan ulama hadits

lainnya. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (llll453).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2/18), Muslim dan juga
terdapat dalam Adz-Dzakha' ir (4786).
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3898. Utsman bin Muhammad bin Abu Syaibatr menceritakan

kepada kami, (Abdullatr bin Ahmad menyela, "Dan aku juga
mendengamya langsung dari Utsman bin Abu Syaibah), Abdullah bin
Idris menceritakan kepada karni dari Al A'masy, dari Abdullah bin
Murrah, dari Masruq, dari Abdullatr, dia berkata: Ketika Nabi SAW
sedang berada di sebuah ladang, sambil berpegangan pada sebuah
tongkat (dari pohon kurma), sekelompok orang Yatrudi mendatangi
dan bertanya kepada beliau tentang roh. Beliau diam, kemudian
membacakan surah Al Israa' ayat 85 kepada mereka, "Dan mereka
bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, 'Roh itu termasuk
urusan Tuhanht, dan tidaklah lwmu diberi pengetahuan melainlcan

ly i r:t * -u s?lt",r1i $:LLk u;3; -rlqq

l,'';-i tI>,Ju'";r.3f i' * AtJhhl 1# i,*
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38e8 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3688.
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3899. Affan menceritakan kepada kami, Harnmad menceritakan

kepada kami, Tsabit mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik,
dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasuh.illatr SAW bersabda, "Orang terakhir
yang masuk surga adalah seorang laki-laki yang kadang-kadang

berjalan, l<adang jatuh tertelunglatp, dan kadang api menyambarnya.

Ketika ia telah melewati nerakn, ia menoleh lagi ke sana dan berkata,
'Maha Suci Dzat yang tetah menyelamatlranlu darimu (neraka). AUah

telah memberilru apa yang tidak diberikan kepada orang-orang
pertama dan orang-orang terakhir'.

Lalu sebuah pohon diangkat dan ia berkata, 'Wahai Tuhanku,

dekatkan aku dengan pohon itu, sehingga aku dapat berteduh dengan

bayang-bayangnya lalu meminum airnya'. Tuhan berfirman, 'Wahai
anak Adam, bisa jadi ketika Alcu memberimu pohon, kamu meminta
permintaan lainnya'.Ia menjawab, 'Tidak, watrai Tuhanku'. Ia berjanji
kepada Allah untuk tidak meminta permintaan lainnya. Tuhannya
Yang Matra Perkasa lagi Matra Mulia memaklumi janjinya karena dia
baru saja melihat kenikmatan yang ingin segera diperolehnya.
Kemudian didekatkanlatr kepadanya pohon itu. Ia berlindung dengan

bayang-bayangnya dan meminum airn)ra.

Kemudian ia melihat pohon lain yang lebih baik dari yang
pertama diangkat. (Melihat itu) ia berkat4 'Wahai Tuhanku, pohon
yang ini juga, supaya aku dapat meminum airnya dan berteduh dengan

bayang-balnangnya. Aku tidak akan meminta yang lain kepada-Mu'.
Tuhannya berfirman, 'Wahai anak Adam, bukankah kamu telah
berjanji kepada-Ku untuk tidak mengajukan permintaan lagi?
Mungkin jil<a Aku sudah mendekntknnmu dengan pohon itu kamu
alran meminta permintaan lainnya'. Ia lalu berjanji kepada-Nya tidak
akan meminta lainnya. Tuhannya pun memaafkannya karena ia
melihat kenikmatan yang ingin segera diperolehnya. Kemudian
didekatkanlah dia dengan pohon tersebut. Ia pun berteduh dengan

bayang-bayangnya dan meminum airnya.

Kemudian sebuah pohon lain diangkat di dekat pintu surga.
Pohon ini lebih indah dari dua pohon sebelumnya, maka ia berkata,
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.wahai Tuhanku, dekatkan aku dengan pohon itu, sehingga aku dapat

berteduh dengan bayang-bayangnya dan dapat meminum airnya. Aku

tidak akan meminta yang lain lagi'. Tuhannya berfirman, 'l[lahai anak

Adam, bukankah kamu itot tnionji untuk tidak meminta lainnya?'l,a

menjawab, 'Benar Tuhanku, tapi pohon ini saja. (Setelah itu) aku

tidak akan meminta kepada-Mu yang lain'. Tuhannya berfirman,

'Mungkin jika Aht detwtlcan lramu dengan pohon itu, kamu akan

meminta yang lainnya'. Dia pun berjanji tidak akan meminta yang lain

kepada Tuharurya. Tuhannya Yang Matra Perkasa lagi Maha Mulia

pun memakluminya karena dia banr saja melihat kenikmatan yang

ingin segera diperolehnya. Kemudian didekatkanlatr dia dengan pohon

itu.

Ketika Tuhannya telah mendekatkannya dengan pohon itu, ia
mendengar suara penghuni surga, maka ia berkata, 'wahai Tuhanku,

masukkan aku ke surga! (Masukkan aku ke) surga itu!' Tuhannya

berfirman, 'Wahai anak Adam, permintaanmu tidak akan menjauhftan

Aku darimu? Apakah akan membuatmu senang jika Aku memberimu

dunia ditambah dunia lagi?'Ia menjawab, 'Watrai Tuhanku, apakah

Engkau bercanda denganku, padatral Engkau adalah Tuhan semesta

alam?"'

(Ibnu Mas'ud) tertawa lalu berkata, "Mengapa kalian tidak

bertanya kepadaku alasanku tertawa?" Mereka pun bertanya, "Kenapa

Engkau tertawa?" Dia menjawab, "Demikianlatr, Rasulullah SAW
juga tertawa, dan beliau juga bertanya kepada kami, 'Mengapa lcalian

tidak bertanya alasanlar tertawa?' Para satrabat pun bertanya, 'Kenapa

engkau tertawa, watrai Rasulullah?' Rasulullatr SAW menjawab,

'Karena tawa Tuhanht ketika orang itu berkata, "Apakah Engkau

bercanda denganla4 padahal Engkau adalah Tuhon semesta alam?"
Tuhannya menjawab, "Aht tidak bercanda denganmu, namun Alar

Maha Kuasa atas apa yang Alru inginkan."3see

38ee Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3714. Kami telah
singgung di sana bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini melalu jalur
Affan dari Hammad disertai tambahan pada bagian akhir. Yang ini adalatt

riwayat Affan.
Maa yashriinii minka 

-sebagaimana 
dikatakan oleh Ibnu Al Atsir-

artinya Aku tidak akan menyia-nyiakan permintaannya, dan permintaan
kepada-Ku tidak akan menghalangimu.
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3900. Affan menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan

kepada kami dari Sulaiman Al A'masy, dari Abu wa'il, dari Abdullatr,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Terdapat tanda bendera untuk

setiap pengkhianat (orang yang tidak memenuhi ianiil pada Hari

Kiamat."39N

'; t'G 6?i'*:; lb tl:rrii':L u'"; -r1.\
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3901. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamatr

menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah mengabarkan kepada

kami dari Zin bin Hubaisy, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,

"Inilah cerita kami dalam perang Badar. Setiap tiga orang

menunggang satu ekor unta. Abu Lubabah dan Ali bin Abu Thalib

saat itu menjadi teman Rasulullah SAW (dalam satu unta). Ketika tiba

giliran Rasulullah SAW untuk berjalan kaki, mereka berdua berkata,

Dikatakan bahwa sharaitu asy-syai'a artinya aku memutuskannya.
3e00 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim,
Ibnu Majah, dan juga terdapat dalam Adz-Dzakha'ir (4877). Al-Liwaa'
adalah bendera. Ibnu Al Atsir berkata, "Segala penanda yang membuat

pemegangnya dapat dikenali di tengah-tengah manusia lain karena posisi

bendera merupakan tanda posisi ketua."
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.Biarkan kami yang menggantikan engkau!' Rasulullah sAw
bersabda, 'Kalian berdua tidak lebih hrat dariht dan alu bukan orang

yang tidak lebih memerlukan pohala daipado kalian''"3*r

,r?i"r:i!i it zJtt'-,?t tn,riG; il:* -r1'Y
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3902. Affan menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan

kepada kami, dia berkata: Sulaiman Al A'masy mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu Wa'il berkata: Aku
mendengar Abdullatr berkatq "Rasulullatr SAW pernatr membagi

suatu pembagran (harta rutmpasan perang. Penj). Seorang lelaki dari
suatu kelompok masyarakat berkata, 'sesungguhnya pembagian ini
tidak didasari oleh (mencari) ridha Allah'. Aku lalu menemui

Rasulullatr SAW dan menceritakan hal tersebut. Mendengar itu beliau
terlihat marah hingga aku dapat melihat rona kemarahan di wajatr

3eot Sanad hadits ini shahih. Ibnu Katsir 
-dalam 

At-Tarikh (31261\-
mengutip hadits ini dari sini. Hadits ini ada dalam Majma' Az-Zawa'id
(6/68) dan hadits yang sama dinisbatkan kepada Al Baz.z-ar. Al Haitsami
(penulis Majma' Az-Zawa'id) berkata, "Dalam sanadnya terdapat Ashim
bin Bahdalah. Hadits Ashim hasan. Sedangkan perawi hadits ini yang
lainnya adalah para perawi Ahmad, yaitu para perawi l<rtab Shahih."
Kzta laill (setiap) tidak disebutkan dalam naskatr kode I/aa', kami
menetapkannya berdasarkan naskah kode Kaaf dan Ibnu Katsir.
Wa kaanat 'uqbah rasuulillah maksudnya ketika tiba giliran Rasulullah
SAW berjalan kaki. Saat itu mereka saling menaikinya bergantian, satu
satu. Hadits ini akan disebutkan kembali pada no. 4009, 4010, dan 4029.

.(paf:i'?\etti
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beliau. Beliau lalu berryrbda, 'Semoga Allah mengasihi Musa. Ia telah
disakiti tebih dari ini' dan ia tetap sabar'."3eo

Lr4rr3p3U!;:Ju'* e:.', i;, d:* -rl .r
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3903. Affan menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan

kepfa kami, dia berkata: Znbud, Manshur, dan Sulaiman
mengabarkan kepadaku bahwa mereka mendengar Abu Wa'il
menceritakan dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Mencacimaki seorang muslim ,adalah suatu kefasikan, sedangkan
menbunuhnya adal ah kekufuran.

Zubaid berkat4 "Aku bertanya kepada Abu Wa'il sebanyak dua
kali, 'Apakah engkau betul mendengarnya dari Abdullatr, dari Nabi
SAW?' Dia menjawab, 'Ya'."3s3

:,SG u?f aa\ I ,JGia:J- tt:* Lr* u:* -r1.r
ok'fi *j *\, * dt.p 1' * c ;;r;(:'.-;

.Giltj ,,:t;At, ,u4t_, ,".alt Ott-,| a ;.;lrt> ,:Jrr;-

1

3902

Maksudnya, kata-kata mereka itu sangat menyakiti hati Rasulullah SAW,
tapi beliau berusaha bersabar. Ed.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 360g. Lihat juga
hadits no. 3759.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3647.

3903
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3904. Affan menceritakan kepada kami, Syu'batr menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Abu Al Ahwash dari Abdullatr, dari Nabi

sAw, bahwa beliau berdoa, "Ya Allah. Afu memohon kepada-Mu

keralovaan, hidayah, kesucian diri, dan kekayaan-"3w

*';+ $:"; * U ";r 
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3905. Affan menceritakan kepada kami, Mas'ud bin Sa'd

menceritakan kepada kami, Ktnuhaif menceritakan kepada kami dari

Abu Ubaidah, dari ayahnya, dia berkata" "Rasulullah SAW menulis
(surat) mengenai zakat sapi, "Jiko sapi telah beriumlah tiga puluh
malca zakatnya seelcor tabi', iadza', otant iadza'ah dari jenis sapi,

hingga mencapai empat puluh. Kalou sudah mencapai empat puluh
malra zakatnya seekor musinnah (sapi berumur dua tahun masuk

tahun ketiga). Jika sapinya banyak maka pada setiap iumlah empat

puluh ekor (wajib berzalcat) sapi berumur dua tahun masuk tahun

lcet i ga (mus inn ah)."3ns

3eo4 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3692.

3e05 
Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi'(terputus). Mas'ud bin Sa'd Al
Ju'fi seorang perawi yarag tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma5n, An-
Nasa'i, dan ulama hadits lainnya. Al Bukhari menulis biografinya dalam
Al Kabir (4111423).

Diriwayatkan bahwa Yahya bin Adam berkata, "Mas'ud ini termasuk
hamba AUah yang terbaik.'
Telah terjadi kekeliruan sehubungan dengan penulisan ruunanya dalam
naskah kode Haa'. Dalam naskah ini tertulis "Ibnu Mas'ud dan Ibnu Sa'd

menceritakan kepada kami". Kami telah memperbaikinya berdasarkan
naskah kode Kaaf.
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3906. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid

menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy menceritakan kepada
kami dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata: Abdullah berkhutbah
kepada k'ami, 'iAku'telatr belajar dari Rasulullah SAW sebanyak tujuh
puluh lebih surah (Al Qur'an). Sqmentara Zudbin Tsabit masih anak-
anak dengan dua jambul (di kepalanya). Ia bermain bersama anak-
anak lainnya."3m6

i; a atsrb,#i:q,: $:t;ir*t;'* -r1.v
*t'4,:J ;. ii * + : )G,i,n i. Jrjst'e,jG
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Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi Q/4) d^n Ibnu Majah
(11284) secara ringkas dari jalur Abdushshalam bin Ha$ dari Khushaif.
At-Tirmidzi berkata, "Abu Ubaidah bin Abdullah tidak pernah mendengar
riwayat hadits dari ayahnya."
At-tabi' adalatr anak sapi pada usia awal tahun. Jadza'dari jenis sapi
adalah sapi yang sudah masuk tahun kedua. Mengenai musinnah,Ibnu Al
Atsir berkata, "Al Azhari mengatakan bahwa istilah musinnah dapat
diungkapkan untuk sapi dan kambing ketika telah berusia dua tahun dan
masuk tahun ketiga. Kata musinnah yang artinya tua tidak berarti hewan
itu sudah tua, tidak sepeti ungkapan ar-rajul al musinn Qelaki tua). Istilah
musinnah diungkapkan berkaitan dengan munculnya gigi pada tahun
ketiga."

3e06 
Sanad hadits ini shahih. Abdul wahid adalah Abdul wahid bin Ziyad Al
Abdi. Hadits ini dituturkan lebih panjang pada hadits no. 3846.
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3g[:.Affan menceritakan kepada kami, Syrbatr menceritakan

kepada kami, Abdul Malik bin Maisaratr mengabarkan kepadaku, dia

berkata: Aku mendengar An-Nazzal bin sabrah berkata: Aku

mendengar Abdullatr berkata: Aku mendengar seorang laki'laki

membaca suatu ayat dengan cara yang berbeda dari cara Rasulullatt

SAW membacakannya kepadaku. Aku menarik tangannya dan

membawanya kepada Rasulullatr sAw. Beliau lalu bersabda, "Kalian

berdua adalah orang yang membaca Al Qur'an dengan baik

J an gan I ah kalian bers eli s ih."

Syu'bah berkat4 "Besar dugaanku kalimat berikut aku dengar

dari Abdul Malik bin Maisarah. Jika tidak maka aku mendengarnya

dari Mis'ar yang menceritakannya kepadaku." (Kalimat itu adalatr

sabda Rasulullatr SAW), "sesungguhnya orang-orang sebelum kalian

saling berselisih menginai nat ii @tiUatnya) mereka hantcur."3m7

i;'i #, & dL ix $:', lfr. rJY -r1 . A
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3eo7 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan dari hadits no. 3724 dan
dituturkan lebih panjang pada hadits no. 3803.
Perkataan Syubah,'Besar dugaanku...'," maksudnya, kalimat hadits yang

terakhir "Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian..." besar dalam
dugaannya didengamya dari Abdul Malik bin Maisarah. Jika ia tidak
mendengamya dari Abdul Malik maka ia mendengarnya dari Mis'ar bin
Kidam, dari Abdul Malik. Hadits ini telah berlalu pada no. 3724,bahwa
Syubah mendengamya dari Mis'ar, dari Abdul Malik. Dengan demikian
keragu-raguannya diabaikan dan yang dipakai adalah yang pasti (yaitu
keterangan sanad hadits no.3724. Pene{).
Y:ata "Kilaalanmaa" dalam naskah kode Haa' tertulis "kilaahumaa".
Pembenaran ini kami dasarkan pada naskah kode Kaaf.
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3908. Bahz menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan

kepada kami, Abdul Malik bin Maisaratr menceritakan kepadaku, dia
berkata: Aku mendengar An-Nazzal bin Sabratr menceritakan dari
Abdullatr, dia berkatq "Aku mendengar seorang laki-laki membaca

suatu ayat yang berbeda dengan yang dibacakan Rasulullah SAW
kepadaku, maka aku menarik tnngannya dan membawanya kepada

Nabi SAW. Besar dugaanku beliau bersabda, 'Janganlah kalian
berselisih. Sesungguhnya' orang-orang sebelum kalian saling
berselisih mengenai hal itu, (akibatnya) mereka hancltr'."3N8

'.t- :Jv A'GL1,,i ,f '* $:"; Lu; U"; -r1 . 1
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3909. Affan menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Abu Al
Ahwash mengatakan (bahwa) Abdullah pemah berkata dari Nabi
SAW, "Kalau saja alru orang yang dapat menganglcat seseorang
menjadi kekasih (khaliulllah) dari kalangan umatla+ maka aht akan
menjadilran Abu Bakar (sebagai kekasih)."3ne

a O- 1.t, , .. t ..fa. s r. .1a- ' a. -1a.>t-J dl :: e fb Li-u :t^> Li.r.- dL,ie U;J> -f 1\.

3eo8 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

3e0e Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. :AAO. titratiuga
hadits no. 3892.
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3 9 I 0. Affan menceritakan kepad'a kami,'Hammad menceritakan

kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami dari Zin, bahwa
seorang lelaki berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Bagaimana engkau

mengenali kalimat ini, maa'in ghair yaasin atau maa'in ghairi aasin?"
(Qs. Muhammad l47l: 15) Ibnu Mas'ud bertanya, "Apakah seluruh Al
Qur'an sudatr kamu baca (kecuali kata ini. Penj)?" Ia menjawab, "Aku
sungguh membaca seluruh suratr Al mufashshal dalam safu rakaat."
Ibnu Mas'ud berkata, "Apakatr secepat membaca syt'ir. Hebat! (Ibnu
Mas'ud mengingkari cara membaca sece,pat itu. Penj) Aku
mengetahui gabungan-gabungan suratr Rasulullatr SAW saat beliau
menggabungkan dua surah, dua suratr (dalam satu rakaat) dari awal
surah Al mttfoshshal."

Awal surah al mufashsftal menurut Ibnu Mas'ud adalatr iuratr lr
Rahmaan.39to
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3er0 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ringkasan hadits no. 3607.
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391 l. Affan menceritakan.kepada kami, Hammad menceritakan

kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Udznarl dia berkata: Atr., penah mengutangkan (uang) kepada

Alqamatr sebanyak dua ribu dirham. Ketika gajinya keluar, aku

berkata kepadanya, "Bayarlah!" Dia menjawab, "Tundalah hingga
waktu mendatang." Namun 'aku tidak mau dan (tetap) ingin
mengambilnya, maka aku mendatanginya setelah itu. Dia lalu berkata,

"Kamu telah membuatku susah. Kamu telah mencegahku
(mengakhirkan pembayaran)." Aku menjawab, "Memang, dan itu
karena perbuatanmu sendiri!" Dia bertanya, "Mernangnya
kenapa?" Aku berkato, "'!Kamu telah menceritakan kepadaku
Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW. bersabd4 'Sesungguhnya utang
berlalu seperti setengah sedekah'. Dia (Alqamah) menjawab,'lya,
memang seperti itu'. Oleh karena itu, sekarang ambillah (maksudnya,
ambil lagi uang ini sebagai utang lagi.)!'rerr

3'rr ' Srnad hadits ini shahih. Mengenai Ibnu Udzran, Al Hafizh telah menulis
biografinya dalam At-Ta'jil (530-531), dia berkata, "Ibnu Udznan berkata,
'Aku berutang kepada Alqamah sebanyak dua ribu dirham'." Atha' bin
As-Sa'ib meriwayatkan hadits ini darinya. Aku berkata, 'tlamanya adalah
Sulaim bin Udban. Dipanggil dengan nama lanyai, Abdurrahman. Al
Bukhari menjelaskannya dalam bagian huruf sirz (maksudnya dalam buku
,At-Tarikh Al Kabir). Al Bukhari berkata, "(Namanya, Penj) Sulaim bin
Udban." Kemudian ia (Al Bukhari) mengeluarkannya dari riwayat
Syubah, dari At Hakam, dari Utaibah dan Abu Ishaq, dari Sulaim bin
Udban, bahwa Alqamatr berutang kepada Ibnu Udban sebanyak seribu,
lalu Al Bukhari menuturkan kisahnya. Al Bukhari berkata: Isra'il berkata:
Dari Abu Ishaq, dari Sulaim bin Udban, aku mendengar Alqamah. Dari
jalur Abdurrahman bin Abis: Sulaim menceritakan kepadaku, dia berkata,
"Alqamah berutang kepadaku. "
Dari jalur Akil (guru pembimbing Ibrahim), dari Sulaiman, dari Alqamah.
Sementara Ibnu Majah mengeluarkan hadits ini dari riwayat Ya'la bin
Ubaid, dari Sulaiman bin Yusair (perawi yang dha'ifi, dari Qais bin
Rumi, dia berkata: Sulaim bin Udban pernah mengutangkan Alqamah
hingga gajinya keluar. Lalu dia menuturkan kisah dan haditsnya. Pendapat
yang raajih adalah, namanya yang benar adalah Sulaim. Orang yang
menamakannya Sulaiman telah melakukan kesalahan penulisan. Ibnu

aku
dari
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Hibban menggolongkannya dalam peringkat ketiga'kategori para perawi

tsigah, dia berkata: Sulaim bin Udban An-Nakha'i meriwayatkan hadits

a"ri atqu*ut, dan Sulaim merii,ayatkan hadits kepada Al Hakam dan

Abu Ishaq.
Adapun orang yang memberinya nama Abdurratrman, telah diterangkan

oleh Al Bukhari. Al Bukhari berkata, "Abdurrahman bin Udban." Dia
mendengar perkataannya, "Begini, begini." Hal itu dikatakan oleh Ats-
Tsauri dari Abu Ishaq. Isra'il berkata dari Abu Ishaq, dari Washil.

Arm bin Marzuq.berkata kepada kami dari Syubah, "Abdurrahman."
Abdullah bin Utsman berkata kepada kami dari ayahnya, "Abdurrahman
bin_ Dinar.l' @emikian dalam n6kah At-Ta'iil. Yang benar adalah'Ibnu
Udban).
AlBaz-zar berkata dari Muhammad bin Ma'mar, dari Affan, dari Hamniad
bin Salamah, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abdurrahman bin Udban, dari
Alqamah. Lalu dia menuturkan haditsnya berkaitan dengan utang, tanpa

kisahnya. Dia berkata, "Kami tidak mengetahui Abdurratrman bin Udban
meriwayatkan hadits dari Alqamah, dari AMullah, selain hadits ini. Kami
juga tidak mengetahui yang memusnadkan hadits ini kecuali Hammad bin
Salarrxah."
Aku katakan: Hadits ini telatr dikeluarkan oleh Ahmad bin Affan, namun
dia menyamarkannya dengan berkata, uDari Ibnu Udban-" Sedangkan
Hammad bin Salamatr telatr mendengar hadits dari Atha' bin As-Sa'ib
sebelum Atha' pikun. Dengan demikian riwayatnya menjadi kuat. Namun
tetap terbuka kemungkinan ia merniliki dua nama atau satu nama dan satu
julukan. Atha' sendiri tidak mernastikan namanya, itu sebabnya ada orang
yang menyamarkannya atau mernbiarkannya tidak jelas. Tidak tertutup
kemungkinan juga dikatakan bahwa Sulaim bin Udban berbeda dengan
Abdurrahman bin Udbad, atau @isa jadi) keduanf.a orang yang sama.
Perbedaan pendapat menlenai namanya ini muncul dari Atha' bin As-
Sa'ib atau dari Abu Ishaq. Adapun untuk nama Sulaim, tidak ada dalam
kitab ini, maka Ibnu Majah yang mengeluarkan atau meriwayatkannya.
Kata "Udznan" terdapatdalam naskah kode Haa' dar. Sunan lbnu Majah.
Itu sebabnya kami mengunggulkan apa yang ditetapkan oleh At-Ta'1t|,
yaitu kata "IJdban", mengingat kesalahan dalam naskah At-Ta'jil banyak
sekali. Sementara dalam naskah kode Kaa/tetulis Ibnu Zudat Sebuah
kesalahan yang nyata yang kami abaikan.
Tuduhan Al Hafizh batrwa Sulaim tidak memenuhi kriteria perawi kitab
ini 

-maksudnya 
kitab At-Ta'jil- adalah kelalaian, karena Ibnu Majah

tidak meriwayatkan hadits ini dari jalumya, tetapi dari jalur Qais bin
Rumi, dia berkata, "Sulaiman bin Udman mengutangi Alqamah uang
sebanyak seribu dirham...." Oleh karena itu, tidak ada nama Sulaim
dalam Ibnu Majah, dan ia bukan termasuk perawi Ibnu Majah. Itu
sebabnya dia tidak menulis biografinya dalam At-Tahdzib, At-Taqrib dan
Al Khulashah.
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3912. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritalcan

kepada kami, Ashim bin Batrdalah menceritakan kepada kami dari

Abu Adh-Dhuhq dari Masruq, dari Ibnu Mas\rd, dari Nabi sAw'
beliau bersabda, "Kedua belah mata dapat benina, kedua tangan

dopat berzina, kedua ka|1. dapat benina, dan alat kelamin dapat

benina."3912
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Yatg raajih menurutku, namanya adalah sulaim bin udznan berdasarkan

keteingan Al Bukhari dalam At-Tarikh yang dinukil oleh Al Hafidt. Ia
t"r-usr.t pera*i tsiqah mengingat Ibnu Hibban memasukkannya dalam

Ats-Tsiqat,disamping Al Bukhari tidak menerangkan kecacatannya.

Selanjutnya aku tidak menernukan hadits ini dalam Majma' Az-Zawa'id.

eaa iemungkinan Al Haitsami merasa cukup dengan kisah Ibnu Majah.

Kalirnat baiahta bii afinya membuatku susah. Maksud kisah ini adalah,

Ibnu Udznan meminta Alqamah membayar utangnya kepadanya lalu

mengutangkan lagi uang itu kepadanya agar Ibnu Udznan memperoleh

patrala sedekah yang sempuma. Dengan begitu terjadi dua kali utang yang

iatu kalinya sama dengan setengah sedekah, sebagaimana dikatakannya

kepada Alqamah, ,Ambillah sekarang," dan sebagaimana dijelaskan oleh

riwayat Ibnu Majah. Redaksi hadits yang ada pada Ibnu Majah adalah,

"Tidak ada orang muslim yang memberikan utang sebanyak dua kali,
kecuali hal itu seperti sedekah satu kali."

3etz Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id
(61256). Al Haitsami juga menisbatkannya kepada Abu Ya'la, AlBazzar.
dan Ath-Thabrani.
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3913. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Azizbin Muslim

menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepadaku dari

Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullatr, dia berkatq 'Rasulullatr sAw
bersabd.a, "Tidak masuk surga orang.yang dalam hatinya terdapat

kesombongan seberat biii dan tidak-ylgsuk neraka orang yang dalam

hatinya odo i^on seberat biii sawi."3er3
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3914. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Ashim bin Batrdalah mengabarkan kepada

kami dari Zir,bnHubaisy, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa seorang

lelaki dari kalangan Ahli Suffatr meninggal dunia. I"alu pada

selimutnya ditemukan uang sebanyak dla dinar. Rasulullatr SAW lalu

bersabd4 "Ini adalah &ta besi panas.u3er4
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3915. Affan me,nceritakan kepada kami, Hammad bin Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Zir:., dai

3er3 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3789.

3er4 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id
(10/240). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Ya'la, dan Al Bazzar. Di dalam sanadnya terdapat Ashim bin Bahdalah. Ia
dinilai tsiqah, tidak hanya oleh satu orang ulama hadits. Sementara para
perawinya yang lain adalatr para perawi kitzb Shahih."
Hadits senada telah dituturkan pada no. 3843.
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Ibnu Mas'ud, dia berkata mengenai ayat 13 suratr An-Najm, "Dan

sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam ruPanya

yang asti) pada wabu yang lain," batrwa Rasulullah SAW bersabda,

"Aht melihat Jibril dt Sidratul Muntaha. Dari bulunya, segala yang

benvarna-wami, mutiara, dan batu yaqul yong berguguran."tets
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3916. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamatt

menceritakan ke,pada kami, Suhail bin Abu Shalih dan Abdullah bin
Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepada kami dari Aun bin
Abdullatr bin Utbatr bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa
Rasulullalr SAW bersabda, "Siapa yang berdoa, 'Ya Allah Pencipta

3er5 Sanad hadits ini shahih.Ibnu Katsir dalam Tafsirnya (8/103) mengutip
hadits yang sama dari Al Musnad melalui jalur Ahmad, dari Hasan bin
Musa, dari Hammad bin Salamah. Ibnu Katsir berkata, "Isnad ini baik
jaWA dan kuat." Lihat hadits no.3748,3862, 3863, dan 3864.
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langit dan bumi, Yang Maha Mengetahu hal gaib dan nyata,

sesingguhnya alu berianii dalam kehidupan dunia ini bqhwa alw

bersal<si tiada tuhan kecaali Engkau, Yang Satu, tidak ada sehttu

bagi-Mu, dan Muhammad adalah hamba-Mu serta utusan-Mu.

Seiungguhnya jipa Engkau mempercayapanlil kepada dirihr sendiri,

malra- Engkau mendekatkanlat pada leeburukan dan meniauhkanht

dari kebailan. Sesungguhnya alw tidak berpegang keanali kepada

lrasih-sayang-Mu. Jadikanlah untuklru sebuah perjaniian di sisi-Mu

yang akan Engftau penuhi untuklru pada Hari Kiamat. Sesungguhnya

nn[trau tidak mengkhianati janji" niscaya Allah berfirman lcepada

paia malailrat-Nya pada Hari Kiamat, 'sesungguhnya hamba-Ku

telah membuat sebuah perianjian dengan-Ku, maka penuhilah

janjinya untulenya'. Allah lalu memasukkanya ke dalam surga''"

suhail berkat4 "Aku mengabarkan Al Qasim bin Abdurrahman

bahwa Aun mengabarkan demikian."

Dia berkata, "Dalam keluarga kami tidak ada seorang pq^?rl?ft

perempuan kecuali mengatakan tatimat tersebut di ruangannya."3el6
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3917. Affan menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan

kepada kami, Manshur mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aklr
mendengar Khaitsamah (menyampaikan) dari Abdullah, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Tidak (baik) ngobrol pada wahu tengah

3e16 Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi' (terputus). Suhail bin Abu
Shalih seorang perawi yang tsiqah. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-
Zawa'id (101174). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh
Ahmad. Para perawinya adalah para perawi kitab Shahih, kecuali Aun bin
Abdullah yang tidak pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud."
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malam, kecuali salah satu dari dua orang, (yaitu orang yang) shalat

atau (s eorang) mus afir.toel7
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3918. Affarr menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Al Aswad bercerita dari Abdullah, dari Nabi

sAw, batrwa beliau membaca ayat 17 surah Al Qamar, "Maka adakah

orang yang mengambil pelajaran (muddakir) ?" dengan 6oruf daal.3e18
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3917 Isnadnya munqathi', seperti yang telah kami jelaskan dalam keterangan

hadits no. 3603.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3853.39t8
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3glg.AbuSa'id'menceritakan,kepadakami,Za'i!ah.
menceritakan kepada kami, ManShur menCerltakan kepada kami dari

syaqrq. dari Abdullatr, dia berkata, "Kami pernah shalat di belakang

Naui Sew, lalu seorang lelaki dari kami berkata dalam shalatnya,

'Keselamatan (assalam) untuk Allah, keselamatan untuk si fulan

(menyebut nama seseorang seczra lihusus)'. Pada suatu hari Rasulullatt

sAw bersabda, 'sesungguhnya Allahlah As-salam. Jil{a seseorang di

antara lralian duduk (tasyahhud) dalam sh,alatnya maka hendalorya

membaca, 'segala bentuk keagungan milik Allah, demikian juga

segala ibadah dan segala yang baik. Keselamatan selalu untulonu,

.ihrt Nabi, demikian juga kasih sayang Allah dan segala kebaikan-

Nya. Keselamatan (semoga selalu) untuk ftami dan hamba'hamba

l,Uan yang shalih'.

Jitu lcalian membacanya maka kalian telah mendoaknn

keselamatan untuk setiap hamba yang ada di langit dan di bumi.

(Dilanjutkan), 'Alcu bersaftsi bahwa tiada illah selain Allah dan alcu

bersalui bahwa Muhammad adalah hamba serta rasul-Nya'. Setelah

itu ia memilih doa yang dikehendakinya'." (Atau dengan ltalimat)

"y ang di s ukainy ar. rr39 l 9
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3ere Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3622. Lrhat }uga
hadits no. 3738, 3877, 3935, dan 4017.
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3920. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Za'idah

menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami dari

Syaqiq, dari Abdullah, dia berkata: Kami bila duduk tasyahhud dalam

shalat biasa membaca, "Keselamatan untuk Allah dan keselamatan

untuk kami dari Tuhan kami. Keselamatan untuk Jibril dan Mika'il.
Keselamatan untuk Si fulari." (Mendengar itu), Rasulullah SAW
bersabda, "sesungguhnya Allah adalah As-Salam. Jika kalian duduk

dalam shalat makn bacalah, 'segala bentuk keagungan milik Allah,
(demikian juga) segala ibadah dan segala yang baik. Keselamatan
(selalu) untukrnu, wahai Nabi SAW, (demikian juga) kasih sayang

Allah dan segala kebaikan-Nya. Keselamatan (semoga selalu) untuk
lrami dan hamba-hamba Allah yang shalih'.

Jilra ia membacanya maka bacaan itu akan mengena pada

setiap hamba yang shalih yang ada di langit dan di bumi.

(Dilanjutkan), 'Alu bersaksi bahwa tiada illah selain Allah dan

alat bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta Rasul-Nya'.

Setelah itu memilih doa sesuai yang dil<.ehendakinya'."

Sulaiman berkata "Ibrahim menceritakan kepadaku hadits yang

sama dari Al Aswad, dari AMul1.5n3e20
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3e20 Kedua sanad hadits ini shahih. Sulaiman dalam sanad kedua adalah Al
A'masy. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
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3921. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Suffan
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, Abu Al
Ahwash dan Abu Ubaidah, dari Abdullatr, dia berkata, 'Nabi SAW
mengajarkan kami (bacaan. Penj) dalam (duduk. Penj) tasyahhud,

'segala bentuk keagungan milik Allah, (demikianiuga) segala ibadah

dan segala yang baik. Keselamatan (selalu) untulonu, wahai Nabi,
(demikian juga) kasih sayang Allah dan segala keberlcahan-Nya.

Keselamatan (semoga selalu) untuk kami dan hamba-hamba Allah
yang shalih. Alru bersaksi bahwa tiada illah selain Allah dan alru
bersal<si bahwa Muhammad adalah hamba serta Rasal-Nya."3e2r
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3922. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Sufy*

menceritakan kepada kami dari Atha' (maksudny4 Ibnu As-Sa'ib),
dari Abu Abdurrahman, dari Abdullatr, dia berkata, 'lRasulullatr SAW
bersabd4 'Allah tidak menuntnkan penyakit kecaali juga menurunkan'
obatnya. Tapi ada yang tahu ada pula yang tidak'."3ez2

Isnad dari jalur Al Aswad dan Abu Al Ahwash shahih, sedangkan isnad
dari jalur Abu Ubaidah munqathi'. Hadits ini ringkasan hadits
sebelumnya.
Sanad hadits ini shahih. Suffan di sini adalah Suffan Ats-Tsauri. Hadits
ini ulangan hadits no. 3578.
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3923. Mu'ammal menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari

Abdullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW'bersabda, 'Surga lebih deftat

kepada salah sotu di antara lralian daripada tali sandalnya' Neraka
, ,11923

Juga demtnan.'
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3924. Mu'ammal 'menceritakan kepada kami, Isra'il

menceritakan ke,pada kami dari Simah, dari Ibrahim, dari Al Aswad,

dari Abdullatr, dia berkata, "Bulan pernah terbelah pada masa Nabi

SA\Y hingga ahr dapat melihat gunung di antara dua belahan bulan

teisebut.'3e2a
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Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3667. Kami telatr

singgung di sana batrwa Al Bukhari meriwayatkan hadits ini melalui jalur
Manshur. Jalur ini juga yang ada di sini.
Sanad hadits ini shahih. Ibnu Katsir mengutipnya dalam At-Tarikh
(3ll2l), dia berkata, "Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir

dari hadits Asbath, dari Simak." Dalam Tafsimya (8/130) ia juga

mengutip hadits ini dan Al Musnad dn Tafsir Ath'Thabari. Lihat hadits

no.3583.
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3925. Abdrxrazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Alqamah bin Martsad, dari Al
Mughiratr bin Abdullah Al Yaskuri, dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari

Abdullatr, dia berkata, "[Jmmu^Habiba]r berdoa, 'Ya Allah, berikanlah

alcu kebahagiaan dengan keberadygn swmiht, Rasy,lylllh _!4,Y,
Ayahlru Abu Sufian, dan saudaraku Mu'awiyah'.Rasnlullah SAW lalu
bersabda, 'Kamu meminta kepada Allah'ajal yang sudah ditetapkan,

rezeki yang sudah ditentukan bagiannya, dan keturunan yang pasti
diberikan. Allah tidak akan mempercepat sedikit pun dari semua itu
sebelum wahunya tiba dan tidak akan menunda sedikit pun dari
semua itu setelah wafuunya tiba. Kalau saja kamu meminta kepada

Allah agar Dia menyelamatkanmu dari siksa neraka dan siksa lafiur,
tentu akan lebih baik bagimu'. Seseorang llau berkata, twatrai

Rasulullah, apakatr kera dan babi adalatr sebagian dari dari yang

diubah rupanya?' Nabi SAW bersabda, 'Ailah tidak mengubah rupa
suatu lraum atau menghanarkannya lalu membuat ketuntnan, tidak
juga kelompok penerusnya untuk mereka. Sesunggguhnya kera dan

babi telah ada sebelu* ilut t3e25

3ezs 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3700. Lihat juga
hadits no. 3768.
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. 3926. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq menuturkan dari

Abu Ubaidah, dari Abdullatr, dia berkatq "Rasulullah SAW bersabda,

'syetan berlalu melewatilru. Alar menarilorya dan mencekilcnya hingga

alat (dapat) merasakan dingin mulutnya di tanganlat, dia berkata,

' Kau minyakitilcu, kau menyakitilai ."3e26
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3927. Aswad menceritakan kepada kami, Isra'il mengabarkan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ibnu Al Aswad, dari Alqamah dan

Al Aswad, bahwa keduanya sedang bersama Ibnu Mas'ud ketika
waktu shalat tiba. Alqamatr dan Al Aswad datang terlarnbat, lalu Ibnu
Mas'ud menarik tangan mereka dan memposisikan salatr seorang dari
mereka di sebelatr kanan dan yang lain di sebelatr kiri. Mereka lalu
ruku' dan meletakkan tangan mereka di lutut. Ibnu Mas'ud memukul
kedua tangan mereka lantas melekatkan kedua telapak tangannya dan

3e26 Sanad hadits ini dha'if karena munqathi' (terputus). Aku tidak
menemukannnya kecuali di sini. Lihat hadits no. 3648, 3779, dan3802.

@ - 
N,tuseld Imam Ahmad



mengapitnya (tasybiik), lalu meletakkann)ra di tengatr-tengatr kedua

pahanya.

.Ibnu Mas'ud berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW
melakukannya seperti ini;$e27

te27 Sanad hadis ini shahih.Ibnu Al Aswad adalatr Abdurrahman bin Al
Aswad bin Yazid. Hadits senada diriwayatkan oleh Muslim (1/150) dari
jalur Ubaidillah bin Musa, dari Isra'il, dari Manshur, dari lbrahim, dari
Alqamah dan Al Aswad. Dari Ibnu Al Aswad juga, Abu Daud(11237) dNr
An-Nasa'i (11128.129) meriwayatkan hadits tentang posisi imam jika
makmum berjumlah tiga orang dari jalur Harun bin Antarah, dari
Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayatrrya.
Dalam Sunan An-Nasa'i tertulis "daxi Al Aswad dan Alqamah". Al
Mundziri (no. 5M) berkomentar, "Dalam sanadnya terdapat Harun bin
Antarah yang masih dipermasalahkan oleh sebagian ulama hadits.
Sedangkan Abu Umar An-Namiri berkatq "Hadits ini tidak sah dijadikan
hadits marfu'. Yang benar, hadits ini 

-menunrt 
para ulama hadits-

mauquf pada Ibnu Mas'ud, dia shalat menjadi imam untuk Alqarnah dan
Al Aswad."
Hadits yang disinggung oleh Abu Umar ini diriwayatkan oleh Muslim
dalam Shahih-nya, bahwa Ibnu Mas\rd shalat bersama Alqamah dan Al
Aswad. Hadits im mauquf.
Abu Umar bin Abdul Bar, diikuti oleh Al Mundzir, salah memahami.
Hadits yang disinggungnlNa yang berada dalam Shahih Muslim pada
bagian akhirnya terdapat, "Ketika Ibnu Mas'ud usai shalat, dia berkata,
Demikian Rasulullah melakukannya'." Keterangan akhir hddits ini secara
eksplisit menjelaskan bahwa hadits tersebut marfu'. Demikian juga yang
adadalamAl Musnad di sini dengan satad shahih.
Yang benar adalah, tathbiq (melekatkan kedua telapak tangan dan
meletakkan di antara kedua paha. Penj) telah di-mansukh, sebagaimana
telah kami jelaskan dalam keterangan hadits no. 3588. Begitu juga
mengenai posisi berdiri dua orang makmum di sebelah kanan dan kiri
imam. Keduanya berdiri tepat di belakang imam.
Al Mun&iri berkata, "Sebagian ulama berpendapat bahwa hadits Ibnu
Mas'ud di atas telah di-mansukhkarena ia belajar hal itu dari Rasulullah
SAW saat di Makkah, yang saat itu masih menggunakan tathbiiq dan
hukum-hukum lain yang sekarang sudah tidak diberlakukan lagi, dan
tathbiiq adalah salah satunya. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah beliau
tidak melakukamnya lagi. "
Riwayat Harun bin Antarah yang lain akan dituturkan pada hadits no.
4030. Lihat juga hadits no. 4272 dan 43 I l.
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3gz8.n,rruin menceritat *;;^;m*i,'lr*'it .*r".ii,ttu'
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Aswad bin Yazid dan Alqamatt

Uin q"i., dia menuturkan hadits tersebut.3e28
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3929. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra'il
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Khumair bin Malik,
dia berkata, "Mushaf-mushaf diperintahkan dirubah.'

(Khumair) berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Siapa yang m:Lmpu

menyernbunyikan mushafrrya maka sembunyikanlah. Siapa yang

menyembunyikan sesuatu maka dia akan datang dengan membawanya

pada Hari Kiamat."

(Khumair) berkata: Ibnu Masfud lalu berkata, "Aku pernatt

menghafal dari mulut Rasulullah SAW sebanyak tujuh puluh suratr.

3e28 Isnadnya munqathi' meskipun tampak seperti muttashil. Isnad

sebelumnya menunjukkan bahwa Abu Ishaq As-Subai'i men-dengar dari
Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya dan Alqamah. Padahal, Abu
Ishaq As-Subai'i sama sekali tidak mendengar dari Alqamah. Llhat Al
Marasil Ibnu Abi Hatim (5a) dan At-Tahdzib. Hadits ini ulangan hadits

sebelumnya.
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam
Tafsimya (2/284) dari sini. Abu Daud meriwayatkannya, dalan Al
Mashahif (15) dari jalur Isra'il.
Mengenai Khumair --{engan huruf khaa'berharakat dhammah, miim
berharakat fathah, dan raa' pada akhirnya- ke+siqah-anrrya telah
dijelaskan sebelumnya dalam keterangan hadits no. 3697. Dalam buku
Ibnu Katsir tertulis "Jubair", sedangkan dalam buku Ibnu Abu Daud
tertulis "Humaid". Kedua tulisan ini termasuk tas&/(salah tulis).
Kisah dalam hadits terjadi saat Utsman memerintahkan orzrng-orang
menerima mushaf Al Imam karena khawatir terjadi perselisihan. Ibnu
Mas'ud marah. Apa yang dikatakannya dalam hadits merupakan
pendapatnya, nalnun ia salah besar dalam manafsirkan ayat seperti yang
dipahaminya. Ghuluul yang dimaksud dalam surah Aali 'Imraan adalah
pengkhianatan. Ayat tersebut sangat jelas maknanya, yaitu mengancam
orang yang berkhianat atau korup terhadap harta rampasan perang.
Ibnu Sa'd --dalam Ath-Thabaqat (2l2fl05l meriwayatkan hadits senada
dengan panjang dari jalur Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud.
Lihatjuga hadits no. 3846 dan 3906.
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3930. Aswad menceritakan kepada kami. Dia (Iimam Ahmad'

Penj) berkata: dan Khalaf bin Al Walid mengabarkan kepada kami,

Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Shilah' dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, "seorang pengiring dan seorang majikan

dari penduduk Najran datang untuk menantang Rasulullatr SAW

melakukan mula'anah (saling lakrla|. Salah seorang dari mereki
berkata kepada temannya, 'Jangan mengajaknya mulaa'anah, derri
Allah, jika dia benar-benar nabi maka dia akan melaknat kita'. @alam
riwayat Khalaf: Dan kita saling melaknat bersamanya, maka kita dan

keluarga kita tidak akan beruntung selamanya). Alhirnya keduanya

datang riienemui Razulullah SAW dan berkata, 'Kami tidak jadi

menanlangmu bermulaa'aaaft. Namun karni akan memberikan apa

yang engkau minta. Utuslatr bersama kami seorang lelaki jujur yang

dapat dipercaya (amiinl'. Nabi SAW menjawab, 'Aku sungguh akan

mengutus seorang lelakijujur )ang dapat dipercayo, yang sangat bisa

dipercaya, yang sangai bisa dipercaya'.

Perawi berkata, "Hal ini membuat para satrabat Muhammad
berebut mencari simpati agar mendapat tugas tersebut. Beliau lalu
bersabda, 'Bangunlah wahoi Abu Ubaidah bin Al Janah'. Beliau
kernudian'bersabd4 'Inilah orahg yang sangat bisa dipercaya dalam
umat ini'."3930

3e30 
Sanad hadits in shahih. Shilah adalatr Shilah bin Zufar Al Absi. Iklimat
dalam sanad, "Aswad menceritakan kepada kami, dia berkata, dan Khalaf
juga mengabarkan kepada kami (Ahmad)," memang demikian dalam dua
naskah asal. Tetapi maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya, Imam
Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dari Aswad bin Amir dan Khalaf
bin Al Walid. Kedua orang ini mendapatkannya dari Isra'il. Pemahaman
seperti ini dibuktikan dengan ucapannya di tengah-tengah hadits, "Khalaf
berkata, Maka dia akan mengajak kitaber-mulaa'nah'." Keterangan ini
menegaskan bahwa dia (Ahmad. Penj) meriwayatkan hadits ini dari dua
orang gunrnya, yaitu Aswad dan Khalaf. Bukan mahsudnya salah seorang
dari keduanya mendapatkan hadits dari yang satunya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Shilah bin Zufar dari Hudzaifah bin Al
Yaman. Dengan demikian Shilah mendengamya dari dua orang sahabat,
yaitu Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud. Dalam satu kesempatan dia
meriwayatkarmya dari Hud"aifah, dan dalam kesempatan lain dia
meriwayatkarmya dari Ibnu Mas'ud.
Ibnu Katsir mengutrp hadits ini dalam Tafsir-nya(21156) dari Al Bukhari,
dari hadits Shilah, dari Hudzaifah. Ibnu Katsir berkata, "Hadits yang sama
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3931. Aswad bin Amir dan Abu Ahmad menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq, dari Abu ubaidatL dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata: Nabi
sAw ketika tidur...(dalam versi Abu Ahmad ieksnya berbunyi:
...ketika berbaring di ranjangnya...) biasa meletakkan tangannya yang
kanan di bawatr pipinf.a (dalarn versi Abu Ahmad teksnya: ,yang
kanan), kemudian beliau berdoa, 'ya Allah, lindungilah aht dari
siksa-Mu pada Hari hamba-hamba-Mu dilampuilrant 13e31

itii '€ , ,6:", -r 1ry

,",, ;:i?"fisrrr*.eritarran 
kepada kami hadits senada (dengan

diriwayatkan oleh Al Bulfiari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Naga'i, dan Ibnu
Majah dari jalur Isra'il, dari Abu Ishaq, dari shilalL dari iudzaifah.
lemgtal lu9itr,lrlg sama juga diriwayatkan oleh ahmad, An_Nasa.i,
I.bry Majah dari jalur Isra'il, aari alu Ishaq, dari StiUi, dari Ibnu
Mas'ud.t'
Kisah utusan_Najran ini dijelaskan secara rinci oleh Ibnu Katsir di tempat
yang sama. Ibnu sa'd juga menuturkan kisah ini dalam Ath-Thabaaat
(y2t84-8s).
Sanad hadits ini dha'if tarena mungathi'(terpunrs). Hadits ini ulangan
hadits no. llry a*r]fige.
Sanad hadits ini dha'if. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

393t
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3g33.Yatrya bin Ishaq menceritak* t.p"au kami, lUr., I-"t i'ut
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah bin Malik,
dari Sahl bin Sa'd Al Anshari, daxi Abdullatr bin Mas'ud, bahwa

Rasulullatr SAW mengucapkan salam dalam shalatnya dengan

menoleh ke aratr kanan dan kiri hingga putih kedua pipinya terlihat
(dari belakang. Penj).3e33
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Sanad hadits ini shahih. Muhammad bin Abdullah bin Malik Ad-Dari Al
Madani adalatr seorang tabi'i tsiqah. Ia disebutkan oleh Ibnu Hibban
dalam Ats-Tsiqat. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir
(l/lll27-128). Al Bukhari berkata, "Dia mendengar (periwayatan hadits)
dari Ummu Salamah.u
Sahl bin Sa'd As-Sa'idi Al Anshari adalatr seorang sahabat Rasulullah
SAW yang terkenal. Ia dilahirkan lima tahun sebelum hijratr dan wafat
pada usia 100 tahun atau lebih.
Hadits ini ringkasan hadits no. 3888.
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3934. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Fithr
menceritakan kepada kami dari Salamatr bin Kuhail, dari Znd bin
Wahb Al Juhani, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Penciptaan salah steorang di
antara lralian (dimulai dengan) dilampulkannya seseorang dalam
rahim ibunya selama empat puluh malam. Kemudian menjadi
segumpal darah ('alaqah) selama itu pula, lalu meniadi segumpal

daging (mudhghah) selama itu pula. Selanjutnya Allah mengirim
salah satu malaikat dari malaikat-malaikat(-Nya) kepadanya. Lalu
Dia befirnan, 'Tulislah amalnya, ajalnya, rezekinya, dan tulislah
apalcah dia nanti akan sengsara atau bahagia'."

Abdullah (bin Mas'ud) lalu berkata, "Demi Dzat yang jiwa
Abdullah berada di tangan-Nya sesungguhnya ada seseorang yang
telatr melakukan perbuatan penghuni surga hingga jaraknya dengan

surga tinggal sehasta, tapi karena dia sudatr ditetapkan sebagai orang
yang sengsara (di akhirat), maka akhimya dia melakukan perbuatan
penghuni neraka, sehingga dia mati dan masuk neraka."

Abdullah (bin Mas'ud) berkata lagi, "Demi Dzat yang jiwa
Abdullah berada di tangan-Ny4 sesungguhnya ada seseorang yang
telah melakukan perbuatan penghuni neraka hingga jaralarya dengan
neraka tinggal sehasta, tapi karena dituliskan batrwa dia termasuk
orang yang bahagra (di akhirat), maka akhirnya dia melakukan
perbuatan penghuni surg4 sehingga dia mati dan surga."3e3a

'ffirior aaaan Fithr bin Khalifah. Hadits ini
ulangan hadits no. 3624, barrya saja pada hadif no. 3624 diriwayatkan
secara marfu', sedangkan di sini, akhir hadits adalah ungkapan Ibnu
Mas'ud. Akan teapi tambahan yang marfu' merupakan tarnbahan dari
orang yang tsiqah, sehingga dapat diterima.
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3935. Ahu Nu'aim rnenceritakan ke'pda karni, Saif

menceritakan kepada kafiri, dia berkata: Aku mendengar Mujahid

berkata: Abdullah bin Sakhbaratr,. (yaitu) Abu Ma'rnar, menceritakan

kepadaku" dia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata,

"Rasulullah SAW mengqiarlrar&u bacaan tasyatrhud. Kedua telapak

tanganku di antara kedla telapak taqgan beliau, seperti saat beliau

mengajarkanku surah Al Qg'an. Beliau menguiapkan, 'segala bentuk

keaglngan milik Allah, (demikian iuga) segala ibadah dan segala

yang baik. Keselamatan (selalu) untuktnu, wahai Nabi, (demikian

jusd) lrasih sayang Atlah dan segala kebaikan-Nya. Keselarnatan

(semoga selalu) untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang

shalih. Aht bersaksi bahwa tiada illah selain Allah dan aku bersal<si

bahwa Muhammad adolah hamba serta Rasul-Nya'.

Saat itu beliau rrasih bersama kami (masih hidup), dan ketika

beliau telatr wafat kami memb aca,'Keselamatan untuk Nabi' w3e35

3e35 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (lll47-
48) dari Abu Nu'aim, dari Saif. Sementara Al Hafiztr dalam Foth Al Bari
(A26A\ r&Fpyinggung bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu
Awanatr dalam Shahih-nya, As-Sarraj, Al Jauzaqi, Abu Nu'aim Al
Asbahani, Al Baihaqi, dan Abu Bakar bin Abu Syaibah. Semuanya

meriwayatkannya dari Abu Nu'aim. Abu Nu'aim ini adalah Al Fadhl bin
Dukain, guru Ahmad, dan Al Bukhari.
Hadits senada telah berlalu beberapa kali, dan terakhir hadits no. 3921.

Hanya saja dalam hadits ini terdapat tambahan, yaitu bahwa mereka -
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3936. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Abu Umais
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mende,ngar Ali bin Al
Aqmar menuturkan dari Abu AI Atrwash, dari Abdullatr, batrwa dia
berkat4 "Siapa yang se,nang bertemu Allatl esok dalam keadaan
muslim hendaknya menjaga shalat saat shalat-shalat itu
dikumandangkan (sudatr diadzankan). sesungguhnya Allah telatr
menetapkan jalan-jalan p*unjuk kepada Nabi kalian, dan shalat
merupakan salah satu jalan pehrnjuk tersebut. Jika kalian shalat di
rumatr kalian sebagaimana orang yang enggan berjamaatr shalat di
rumahny4 maka kalian sungguh telah meninggalkan Sunnatr Nabi
kalian, dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian maka kalian
telah tersesat. Tidak ada orang yang bersuci (wudhu atau mandi) lalu
menyempurnakan bersucinya, kernudian menuju salatr satu masjid di

setelatr Rasulullah SAW wafat- b€rl<ata, ,Assalaamu ,alan Nabf
(tT.ogu keselarnatan selalu utuk Nabi) dengan bentuk kata ganti orang
ketiga tunggal sebagai ganti dari ungkapan mereka "Assalaimu 'alaika

?yy"h!f Nabf'(semoga keselamatan selalu rmtukmu, watrai Nabi) dengan
bentuk kata ganti orang kedua tunggal,
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antara masjid-masjid ini kecuali Allah mencatat setiap langkahnya

sebagai satu kebaikan dan mengangkat derajatnya dengan itu pula,

serta menghapus dosanya. Aku telah memperhatikan, bahwa kami

(para sahaba| tidak ada yang meninggalkan jamaah (tanpa udzur.

Penj) kecuali orang munafik yang kemunafikannya amat nyata.

Batrkan ada orang yang dipapatr oleh dua orang lain sampai didirikan
di barisan stralat (berjamaali).rr3e36
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, 3937. Sulaiman.bin. Harb,menceritak4p.,kepada kami, Syubah

.menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al A'masy, dari Abu Wa'il,
dari Abdullah, dia berkat+ "Suatu 4qalam aku sh4lat bersama

Rasulullah SAW. Beliau mernperlama. berdirinya sehingga 'aku

(sempat) merencanakan keburykan." .I(atrai bertenya, "Apa yang

engkau rencanakan?" Abdullah menjawab, "Aku mere,ncanakan untuk
duduk dan meninggalkanNabi SAW."

3e36 
Sanad hadits ini shahih. Abu Umais adalah Utbah bin Abdullah bin Utbatr
bin Mashd Al Mastrdi. Ia perawi tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ahmad,
Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'd, dan ulama hadits lainnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (l/181) dari Abu Bakarbin Abu
Syaibah, dari Al Fadhl bin Dukain (Abu Nu'aim dengan sanad di sini).
Hadits senada (mahaahu) yang pmjang telah berlalu dengan sanad dha'if
(3623). Di sana kami juga telah menyinggung riurayat dari Muslim. Kata
laahukaoi tambahkan dari naskah kode Kaaf. '

Dalam naskah ko& Haa' tertulis wa lau ra'aitwraa, pengganti katz wa
laqad ra'aitunaa. Pembetulan berdasaxkan naskah kode Kaaf.
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Sulaiman berkata, "Muhammad bin
kepada kami hadits yang sama.3e3'

it t-,V $l"rtqtt\tt'i.

Thalhatr menceritakan

$:"; -r1rAit l:"

3938. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan'kepada
kami, Said (rnaksudnya bin Abdurratrman Al Jumahi) menceritakan
kepada kami dari Musa bin Uqbatr, dari Al Audi, dari Ibnu Mas'ud,
balrwa Rasulullatr SAW bersabda, "Neraka diharamkan melahap
setiap orangyang hatinya lembut, perilahnya baih dan del<at dengan
manttsia."3938

3e37 Kedua sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3766.
Ungkapan Sulaiman bin Harb dalam sanad kedua, "Muhammad bin
Thalhah menceritakan kepada kami hadits 5xang sama," maksudnya adalah
Muhammad bin Thalhatr bin Musharrif menceritakannya dari Al A'masy
dengan sanad seperti ini.

3e38 Sanla hadits ini shahih. Sa'id bin Abdurrahman bin Abdullatr bin Jamil AI
Jumahi Al Madani adalah seorangi hakim di kota Baghdad, yang juga
perawi yanlgtsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Numair, Al Ijli,
Al Hakir\ don ulama hadits lainnya. Ibnu Hibban menilainya sangat cacat
tanpa menyebutkan alasannya. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al
Kabir Q111452453) tanpa menyebut kecacatannya. Dalam Tarikh
Baghdad (9167-69) terdapat biografinya yang baik.
Mengenai Al Audi, aku tidak dapat memastikan siapa dia. Yang raajih
menurutku, dia adalatr salah satu dari dua orang, yaitu Amr bin Maimun
Al Audi dan Hr''ail bin Syarahbil Al Audi. Keduanya adalah murid Ibnu
Mas'ud. Aku tidak menemukan hadits dengan sanad seperti ini kecuali
dalam Al Jami' Ash-Shagir (3702) yang hanya dinisbatkan kepada
Ahmad. Pensyarahnya, Al Munawi menuturkan batrwa Al Hafiztr Al Iraqi
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tanpa kata,layyin, dan
dia katakan hadits ini hasan gharib."

Dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib (31263) disebutkan hadits semakna dari
Ibnu Mas'ud, lalu Al Mundziri berkata, "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi

Musnad Imam Ahmad - EI



: )at nJ ? t:) 6?l ;:rr"; ; ; d:L -rlrq
il' .p qdL 'i6 l' l?,f 'o,-.:t y" gJ *',#',*
ULy cVAt olrc'Pt1 iJui ,e.:?rr?t'* *t *
.16r ;it. r# ,d) "i s-'ol, ,91'i1.3'11 ,')-L,i- t]

.(at";i ;' rL A I ri,bP i:?t
3g3g. Musa bin Daud *.rr."*** kepada kami, Zrthair

menceritakan kepada kami dari Abu Al Harts Yahya At-Tamimi, dari

Abu Majid Al Hanafi, dari Abdullah, dia berkata, "Kami bertanya

kepada Nabi SAITV tentarg (cara) berjalan dengan jenazah. Beliau

bersabda, '(Caranya) dengan berialan khabab (cecepatan ialan
antara lari dan jalan cepiat). Jitra ia (mayit) orang yang baik maka

dipercepat atau disegerakan menuiu kebaikan. Jila dia tidak seperti

itu malra jauhilah penghuni nerakn. Jenazah itu diiringi, bukan

mengiringi. Bulan termasuk golongan kita orang yang berialan

mendahului j enazah,."3e3e

dan Ibnu Hibban dalam Shahih-nya. At-Tirmidzi menyatakan hadits ini
hasan."
Namrm alcu tidak menanukannla dalam Sunan At-Tirmidzi meski telatr

mencari susatr payah. Hanya saja, al<u nyaris dapat memastikan batrwa

riwayar At-Tirmirtzi diperoleh dari sanad lain yang berbeda dengan sanad

yang ada di sini, karena perawinya di sini, Sa'id bin AMurrahman, tidak
diberi kode dalryn At-Tahdzib dengan kode At-Tirmidzi. Jika sanad

riwayat At-Tirmidzi sama dengan di sini, tentu akan diberi kode At-
Tirmidzi dalam At Tahdzib, insya Allatr, kecuali ia meriwayatkannya dari
jalur guru lain dari Musa bin Uqbah.
Jika setelatr itu aku menemukannya, dalam At-Tirmidzi, maka aku akan

menerangkannya dan menyelesaikan tahqiq isnadnya dalam buku
laqjutan, insya Allah.

3e3e Sanad hadits ini dha'if. Hadits ini ulangan hadits no. 3734. Ytata sair
dalam naskah kode Kaaf ada dalam dua tempat "yt'aiial atau tu'ajial".
Kami memilih salah satunya dengan yaa' dan yang lain dengan taa'
sehingga di sana terbuka perbedaan riwayat. Meksipun begitu, yang

terdapat dalam dua naskah asal adalah dengan yaa' dalam dua kata
tersebu! sehingga tidak tampak adanya perbedaan (riwayat. Penj).
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3940. Yatrya bin Satd menceritakan kepada kami dari Ibnu
Ajlan, dia berkata: Aun bin Abdullah menceritakan kepadaku, dia
berkata: Abdullah berkat4 'Tika kalian melrdengar sebuatr hadits dari
Rasulullatr SAW maka persangkakanlah bahwa beliau telah
melaksanakan hadits tersebut dengan baik dan menyampaikanny4
serta orang yang paling takut kepada Allatr terhadap hadits itu."3e40

:Jv -^3i $:L :ru i;. j izl, L\; ,-'* -rq r \
,

y't'd-'fiL-ii flt * t et;|* &,$:"rL\'

3941. Rauh dan Muhammad bin Jdfar me,nceritakan kepada
kami, keduanya berkata: Syubatr mencerftakan kepada karrri, Rauh
berkata: Al Hakam menceritakan kepada kami dari lbratrim, dari
Abdurrahman bin Yazid, bahwa dia (pernah) berhaji bersama
Abdullah. Dia melempar jumrah al latbra dengan tujuh kerikil dan
menrposisikan Kabah di sebelah kirinfra sedangkan Mina di sebelatr
kanannya. Dia berkata, "Ini adalah tempat suratr Al Baqarah
diturunkan."3eal

Sanad hadits ini dha'if. Hadits ini ulangan hadits no. 3645 dengan sanad
yang sama. Y:ata ahyaaftu di sini dalam naskah kode Haa' tertulis
ahya'uhu. Kami menetapkan yang ada dalam naskatr kode Kaa/karena
sesuai dengan riwayat yang lalu.
Sanad hadits ini shahih. Al Hakam adalah Al Hakam bin Utaibah. Hadits
ini diriwayatkan dangan panjang dalam hadits no. 3874.
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3942. Rauh rnenoeritakan kepada kami, Hammad me,nceritakan

kepada kami dari Hammad, dari Ibratrim, dari Abdunalman bin

Yazid, bafuwa ketika Abdullatr masuk ke dalam lembatr (saat

melempar jumratr) ia memposisikan jumrah menrbujur (di depannya)

sedangkan gunung di (belakang) punggungn)ra, kemudian dia

melempar jumratr. Dia berkata, "Ini teurpat strah Al Baqaratt

diturtrnkan."3s2

+pi*tu';- du,4,ioi' jn 
"):'*'*G'!;'b,:J;1t> ,Jut'r;t f io' * Ut :rG!'-ci ,:,?l
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3943. Abu Sa'id, bokas budak bani Hasyim, menceritakan

kepada kami, Za'idatr me,lrceritakan kepada kami, Ashim

menceritakan kepada kami dari Zifi, dari Abdullah, dia berkata,

"seorang budak hiam berterru deirgan Nabi SAW lalu meninggal

dunia. Ketika jenazahnya dihadapkan kepada Rasulullatr, beliau

bersabda, 'Lihatlah, apakah dia meninggallcan sesuatu?' Mereka

3e42 Sanad hadits ini shahih. Hammad, grrru Ra,tr, adalah Hammad bin
Salamah. Sedangkan Hamma4 gunr Hammad, adalah Hammad bin Abu

Sulaiman.
Hadits ini ringkasan hadits sebelumnya. Kata 'bahwa Abdullah bin
Mas'ud" dalam naskatr kode Hoa'tertulis 'batrwa AMullatr bin Yazid".
hi adalah suatu kesalahan. Kesalatran ini t€latl diperbaiki berdasarkan

naskah kode Kaaf.
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menjawab, .Dia meninggalkan--uang dua dinat'. tseliau lalu bersaMq

'Ini-adalah dua besi panos'.n3%3
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3944. Asbath dan Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami

hadits s@ara makna. Keduanya berkata: Mutharrif menceritakan

kepada kami dari Abu Al Jahm, dari Abu Ar-Radhradh, dari Ibnu
Mas'ud, dia berkata, "Aku pernah memberi salam kepada Nabi SAW
saat beliau sedang shalat, lalu beliatr membalasnya kepadaku. Suatu
hari aku mernberi salam kepadanya, tapi kali ini beliau tidak
menjawab, sehingga aku merasa ada sesuatu dalam hatiku. Aku pun
bertany4 'Aku pemah memberi salam kepada engkau saat shalat dan
engkau menjawab salamku itu. Tapi kini engkau tidak menjawab
salamku'. Rasulullatr SAW menjawab, 'Sesungguhnya Allah
menetaplran urusan-Nya sesuai kehendak-Nyat :t3e44

t.:? ,r.i 'i. '* d;f 
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-r,.'.. ,"i, . :,..e'..t1, ' 'os# * :t-*t i ,t*-'*U?t r*Jt f e2| * s:rt3 ;f

te41 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3843 dan 3914.

3e44 
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 3885. Di sana kami
telah membicarakannya secara rinci.
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3945. Abdul Watrab bin Atha' menceritakan kepada kami, Satd

bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Azratr,

dari Al Hasan Al Urani, dari Yatrya bin Al lazzar, dari Masruq, batrwa

seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud dan bertanya, "Aku
diberitahu bahwa sesungguhnya engkau melarang menyarnbung

rambut (al waashilaft)?' Ibnu Mas'ud menjawab, "Ya." Wanita itu
bertanya, "Apakatr engkau telah menemukan alasannya dalam Kitab
Allah atau mendengarnya dari Rasulullatr SAW?' Ibnu Mas'ud

menjawab, "Aku menemukannya dalam Kitab Allah dan

mendengarnya dari Rasulullatr SAW." Wanita itu bertanya lagi, "Aku
telah mencari-cari di antara dua sampul Mushaf, tapi aku tidak
menemukan apa yang engkau katakan." Ibnu Mas'ud menjawab,

"Apakatr kamu menemukan ayat (7 suratr Al Hasyr), '...apa yang
diberilran Rasul lcepada kalian maka terimalah dia. Dan apa yang
dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah...." dalam Mushaf?"
Wanita itu menjawab, "Ya." Ibnu Mas'ud melanjutkan,

"Sesungguhnya aku mendengar Rasulullatr SAW melarang wanita
mencabut rambut wajah (an-naamishah), wanita yang memperuncing
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gigl (al waasyirah), wanita penyanrbung rambut (al waashilah), dan

wanita pembuat tato (al waasyimah) kecuali bila ada penyakit (yang

menyebabkan dia harus begtu)." wanita itu berkata" "Bisa jadi itu
terjadi pada salah seonmg istrimu?" Ibnu Mas'ud berkata ke,padanya'

'Masuklah (dan lihatlah sendiri)! "

Wanita itu pun masuk. Kernudian ia keluar dan berkata "Aku
tidak melihat ada masalatr." Ibnu Mas'ud menjawab, "Jika begitu aku

tidak mengingatkan (kecuali) pesan seonang hamba png shalih
(Syu'aib, dalam surah Huud ayat 88. Penj), "...aku tidak in_gin

menyalahi kalian (dmgan mengerjakan) apayang aht larang

* fG r f.J l e;i,iu * i";i e* -r1r1

i>,*t y\,& n' Jrrj6 'jf i' 1" *,y)j ,t'j
.6w *tt "p::?n' e d- .b.* yrt )rl'|utt

3946. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata:
Abu Bakar mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wa'il,
dari Abdullatr, dia berkata, '?.asulullatr SAW bersabda, 'Siapa yang
mengambil harta seorang muslim tanpa hak maka ia bertemu Allah
s ementara Atlah marah kqadanya'. rr3e{6

Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i Ql28l)
dari jalur Khalaf bin Musa, dari ayatrnya dari Qatadah, narnun ia tidak
meriwayatkan redaksinya secara sempuma. Ia hanya meriwayatkan
hingga kalimat, "Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW dan
menemukannya dalam Kitab Allah," lalu dia berkata, "Selanjutnya dia
menuturkan sisa redaksi haditsnya." Lihat hadits no. 3881 dar.4129.
An-namishah ad^lah wanita yang mencabut bulu wajatr. Al waasyirah
adalah wanita yang mempertajam gigr dan mempertipis bagran tepinya.
Yang terakhir ini dilalukan oleh wanita tua agar menyerupai wanita
muda. Al waashilah adalah wanita yang menyanrbung rambut dengan
rambut orang lain.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3576 dan 3596.
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3g4l.Asvad bin Amir menceritak 

^'Oi*it"rni, 
Abu Balcar

mengabarkan kepada kami dari Al Alnasy, dari lbratrim, dari

Alqamah, dari Abdullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya terdapat
kesombongan seberat biji dzanah (atom), dan tidak masuk neraka

orrngyoig datun-Minya da iman seberat biii dzanah'.n3e47

-r :.3 ;y. ;,lAr * .S;. I s?f'r;f u:r, -r1t^
a2.
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3948. Aswad menceritakan kepada kami, Abu Bakar
mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Amr, dari Muhammad
bin Abdurratrman bin Yazid, dari ayahnya dari Abdullah, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang beriman bukanlah orang
yang gemar melaknat, buknn orang yang gemar mencemarkan nama
baik orang lain, bukan ?lgng yang berbicara buruk, dan bukan orang
yang berbicara kotor' ."3%8

3*'Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3913.
3s8 Sanad hadits in shahih. Al Hasan Uin ernr adalatr Al Fuqaimi. Muhammad

bin Abdurrahman bin Yazid adalah An-Nakha'i. Hadits ini ulangan hadits
no. 3839.

F - Musrd Imen Ahmad



iv -A;ti'i.'rb tli, ,li'ori;i ci A* -rq tl
,i, * ,;u i.t * 4q'e; * *ilt';r:..;,b eTii*
;e fi|*' i b3'F €" ;4;,ir,.'*t Y \t i-'
,l ,|,*",int,* A.*tyi,,. !P:'*
*?, * i 4 lp :i :tf,i''f Lt+e,Jt ri;'r,;t*
l' "F €.ti,h't,rtb ? ^i*i,rfb t ; €) * iy
'L+',t ,Li!)r €d ci ,rrarr'y'6 * ur7;u b:'*
? at'J r{t c;gi,e ? ^i* t,r5& r;'-* t,:^l; 6,-;i ;
L -^br,€f U 

-+, er,rty iyttP:,l.kit.;s.,Fj
.<";', o_ji ;; ,,tb

3g4g. Rauh dan Affan berkata: Hammad bin Salarnatr

menceritakan kepada kami. Afran berlcata: Atha' bin As-Sa'ib

mengabarkan kepada kami dari Murrah Al Hamdani, dari Ibnu

Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau UersaUda "Tuhan kita ridha dan

lcagm terludap dua orang, (pertama) orang yang bangun dari
alasnya dan selimutnya di lengah-tengah kchmrga dan warga

lrampungnya uttt* shalat. Tuhut kita akan berfinnan, 'Wahai para
malaikatlat, lihatlah hamba-Ku ini! Ia bangun dari alas dan

selimutnya di tengah-tengah keluarga dan warga kampungnya untuk

shalat lcarena mengharaplran apa yang ada di sisi-Ku dan lcarena

tahtt pada apa yang ada di sisi-Ku'- (Kedua) seseorang yang

berperang di jalan Allah lalu dia dan posukannya terdesak, tapi dia
menyadari akibat (bontk) melarikan diri dan apa (kstntungan)

lrembali (f.dak lari dai musuh. Peri), maka ia kembali hingga
(alrhirnya) darahnya tertumpah hanya lcarena mengharaplcan apa

yang ada di sisi-It$n Allah Azzawa Jalla berfirman, 'Lihatlah kepada

hamba-Ku. Ia kcmbali (lre medan perang. Peni) karena
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mengharaplwn apa yang ada di sisi-Ku dan larena tahtt terhadap

opolorg ada di i*i-Xuiampai (akhimya) daiahnya tertumpah' ."3%e
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3950. Rauh me'nceritakan kepada kami, Syubah menceritakan
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ishaq, dia berkata:

Aku mendengar Abu Al Ahwash bercerita dari Abdullatr bin Mas'ud,
dari Nabi SAW, batrwa beliau pernah berdoa dengan lafazh berikut
ini, "Ya Allah, aht memohon kcpada-Mu petunjuk, ketakwaan,
l<e s u ci an, l<c lcay a an."39 

50

U. 'i. 'rt3 $:r, 
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Sanad hadits ini shahih. Bagran kedua dari hadits tersebut berkaitan
dengan keistimewaan tegas (pantang mundur) dalam peperangan. Bagran
ini juga diriwayatkan oleh Abu Da'ud (21326) dari jalur Hammad.
Sedangkan bagran pertama dari hadits ini berkaitan dengan ibadatr (shalat)
malam. Bagian ini dituturkan oleh AI Haitsami dalamMajma'Az-Zawa'id
(21255). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Ya'la, dan Ath-Thabrani dalamll Kabir dengan saiad hasan."
Hadits ini seluruhnya terdapat dalam At-Targhib (ll2l9-220).
Penyusunnya menisbatkannya kepada Ibnu Hibban dalam Shahih-nya,
lalu ia juga menuturkan riwayat Abu Daud.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3904.
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3951. Rauh dan Affan me,lrc€ritakan kepada kami secara makna,

mereka berkata: Hammad bin Sirlamatr me,lrceritakan kepada kami dari
Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu Llbaidah bin Abdullah bin Mas'ud
(sedangkan Affan berkata: Dari ayahrya, Ibnu Mas'ud), dia berkata,

"Sesungguhnya Allah telatr- rlnengutus nabi-Nya untuk memasukkan
seseorang ke dalam surga. Beliau memasuki gerejq dan ternyata ada

orang-orang Yahudi di sana. Saat itu seorang Yatrudi sedang

membticakan kitab Taurat. Ketika mereka sampai pada sifat Nabi
SAW mereka diam. Sem€ntara di sisi lain terdapat seseorang yang
sedang sakit. Nabi SAW lalu bertany4 'Mengapa kalian diam?'
Orang yang sakit itu menjawab, 'Mereka sampai pada sifat seorang
nabi, sehingga mereka diaur'. Kemudian si sakit itu datang beringsut
(sambil merangkak) dan mengambil Taurat lantas membacanya
hingga sampai pada pembahasan tentang sifat Nabi SAW dan
umatrya. Lalu dia berkata" 'Ini adalah sifatuu dan sifat umatrnu. Aku
bersaksi bahwa tiada illah selain Allah dan sesungguhnya engkau
utusan Allah'. Kemudian ia meninggal dunia. Nabi SAW bersabda,
' (Jruslah s audara kalian'."395r

3e5r Sanad hadits ini dha'if kareqp Abu lJbaidatr tidak mendengar dari
ayahnya. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8/231). Al
Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-
Thabrani. Dalam sanadnya terdapat Atha' bin As-Sa'ib yang sudatr kacau
pikirannya (ifi;htalath). Al Haitsami mengabaikan kecacatan inqithaa'
(putusnya sanaQ dan menerapkan kecacatan yang tidak sepatuErya (yaitu
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3952. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan

kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami dari Abu

Ubaidah, dari Abdullatr bin.Mas'ud, dia berkata, "Jangan mengatakan

batrwa si futan mati syahid, atau si fulan terbunuh secara syatrid.

Sesungguhnya ada orang yang berperang dengan tujuan me,ndapatkan

ghanimah (harta ritmPasan perang), berperang dengan tujuan

dikenang, dan berperang dengan tujuan posisinya dipandang. Jika

kalian 
-tidak 

ada jalan lain- harus menjadi saksi, maka bersaksilalt

turtuk pasukan yang dikirim oleh Rasulullatr SAW dalam sebuatr

ekspedisi dan mereka semua terbruruh. Lalu mereka berkata, 'Ya
Allah, sampaikanlatr kepada Nabi kami SAW tentang ka-i, batrwa

kami telah bertemu dengan-Mu, kami ridha dengan-Mu, dan Engkau

ridha dengan 1^o1 r.rr3e52

ikhtitaath. Peqj) karena Hammad bin Salamah mendengar dari Atha'
sebelum pikirannya kacau berdasarkan pendapat yang lebih kuat.
Dalam naskatr kode Haa' tertulis "tiba-tiba beliau bertemu dengan

seorang Yatrudi." Kalimat ini salah, sebab yang dimaksud adalah beliau

rnenernukan sebagian orang Yahudi. Pembetulan ini didasarkan pada

naskah kode Kaaf daln Maj ma' Az-Zawa' id.
Kalimat "luu akhaahtm" adalah kata kerja perintah dari katad dasar

walaa, yalfi. Maksudnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat agar

mengurusnya, seperti memandikan, menshalati, dan menguburkannya,

karena ia mati dalam keadaan muslim.
3es2 Sanad hadits ini dha'if karena munqathi' (terputus). Namun ma'naa

hadits ini shahih.Ia telah diriwayatkan oleh oleh sekelompok ulama dari
hadits Abu Musa, yaitu "Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang

lelaki yang berperang dengan tujuan disebut pemberani, yang berperang

@I - ['tnsnsd Imam Ahmad
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3953. Rauh dan Muhammad bin Ja'far menceritakan ke'pada

kami, keduanya berkata: Syubatr menceritakan kepada kami dari

Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar Umaratr bin Umair

menceritakan. Ibnu Ja'far atau Ibratrim (Syubatr ragu-ragu) berkata

dari Abdunatrman bin Yazid, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata,
,,Aku shalat bersama Rasulullatr sAw di Mina sebanyak dua rakaat,

bersama Abu Bakar sebanyak dua rakaat, dan bersama Umar CIuga)

dengan tujuan disebut ksatria, dan yang berperalg 91gT tujuan riya"

epit<atr hal itu termasuk (berperang) di jalan Allah? Beliau menjawab,
,,brong yong berperang dengan tujuan ruenjadiltan lgama Allah sebagai

ogo*i yong t"rtinggr,irakn dialah yang berperang diialan Allah'" Lifila;t

Al Muntaqa(41924198).
Sedangkan titonpok pasukan yang disebutkan dalam hadits tadi adalah

p"* u[ti baca Al e,rhn (Al Qurra) yang jumlahnya tujuh puluh orang'

yang dikirim oleh Rasulullah sAw untuk kabilah-kabilah Ri'I, Dzakwan,

iJshiyyah, dan bani Lihyan, sebagai pasukan bantuan untuk memerangi

musuir-musuh mereka. Mereka meminta Nabi SAW membantunya,

namun mereka justnr membunuh pasukan yang dikirim Rasulullah SAW

di daerah slmw Ma'unah, dengat cara menipu mereka'

Anas bin Malik berkata, "Lalu kami membaca ayat Al Qur'arl tentang

mereka, (tetapi) ayat tersebut di-nasilt tilaawah (teksnya sudah dihapus

dari mushaf). Ayatnya yutu,, "sampaikanlah lcepada masyarakat kami

tentang kami bahwa-kami telah bertemu dengan Tuhgn kami. Dia ridha

kepadi kami dan Dia membuat pami ridha kepada-Nya." Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhaxi dan ulama hadits lainnya. Lihat Tarikh lbnu

Katsir (4171-74).
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dua rakaat. Kalau saja keberuntunganku empat rakaat seperti dua
ralcaat yang diteri*u. n3e53
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3954. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus

menceritakan kepada kami dari Az-Ztthi, dari tlbaidillah, dari
Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud, batrwa Rasulullatr SAW
bersabda, "semalam alru membacaknn (At Qur'an) kqada jin,
merelra adalah penghuni gunung Hajun."3es4

U dJ dt? ri $:L r-rr.ir ,* u it;u- t/r, -rloo
q 1c.Ar *;J i g,; * edt?'i6?i:lu,rL

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 3593.
Sulaiman Al A'masy mgu-mgu, dia mendengar hadits ini dari Umarah bin
Umair atau dari Ibrahin An-Naktra'i, dari Abdurrahman bin yazid.
Keragu-raguan ini tidak memperngaruhi ke-shahih-annya,,sebab kedua
orang tersebtt tsiqah. Riwayat sebelumnya diriwayatkan oleh Abu
Mu'awiyah dari Al A'masy, dari lbrahirn" tanpa ada keraguan..Begitu juga
riwayatberikutnya, dari Suffan dari AI A'masy (4003).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Numair dari Al A'masy, dari
Ibrahim (4034).
sanad hadits fun dha'if karena munqathi'(terputus), sebab ljbaidillatr
lidak terjumpa dengan paman ayahnya (yaitu Abdullah bin Mas'ud).
Lihat hadits no. 3810.
I,afrz.}a rufaqaa' bi al hajuu" maksudnya mereka adalah kelompok yang
menernani di Hajun. Hajun --{engan huruf iaa' berharakat fathah-
adalah ruuna gunung tinggr di Makkah, sebagaimana dijelaskan dalun.er-
Nihayah.
Kata n{aqaa" --dalam naskah kode Haa'- ditulis tanpa hamzah,
sehingga dapat disalahpahami oleh pembacanya. Di sini kami
memberinya harakat berdasarkan naskah kode Kaaf.
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3955. Hisyam bin Abdul Malik menceritdcan kepada kami, Abu

Awanatr dan Yatrya bin Hammad menceritakan ke'pada kami, dia

berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik
bin umair, dari Al Uryan bin Al Haitsam, dari Qabishah bin Jabir Al
Asadi, dia berkata, *Aku pergi bersama seorang wanita tua dari bani

Asad untuk menemui Ibnu Mas'ud RA, dia berkat4 'Aku mendengar

Rasulullatr SAW melalarat para wanita yang memerintatrkan orang

untuk berbuat hal itu kepada diri mereka, mencukur bulu wajahny4
para wanita yang memgikir gtgr, dan para wanita yang membuat tato,

(yaitu) wanita-wanita yang mengubatr ciptaan Allah'.u

Yatrya berkata, tt tr1 **11^ooY3e55

3e5s Sanad hadits ini shahih. Uryan bin Al Haitsam bin Al Aswad seorang

tabi'i yang tsiqah. Ibnu Sa'd berkata, "Ia termasuk tokoh dan orang
terpandang dalam kabilatr Madzhij." Al Bukhari menulis biografin)ra
MamAl Kabir (4lll85).
Qabishah bin Jabir bin Wahb bin Malik Al Asadi adalah seorang tabi'i
senior dan tsiqah. Ya'qub bin Syaibah berkata, "Ia termasuk salah satu
ulama peringkat pertarna (ath-thabqah al uulaa) di antara kalangan pakar
frkih Kufatr setelah para satrabat. Ia saudara Mu'awiyah sesusuan. AI Ijli
berkata, "Ia termasuk orang{rang yaigf$hih.' Ibnu Khirasy berkata, "Ia
orang hebat dan termasuk salatr satu tabi'in pilihan. Hadits-haditsnya yang
diperoleh dari Ibnu Mas'ud adalah hadits-hadits shahih!' Al Bukhari
menulis biografinya dalanAl Kabir (4llll75).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalamAl Kabir saat menulis
biografi Uryan dari Musa dan Abu Al Walid, dari Abu Awanah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Yatrya bin
Hammad, dari Abu Awanah, dan dari jalur Al Husain bin Waqid, dari
Abdul MalikbinUmair.
Mengenai kata al mutanamish-shaat, Ibnu Al Atsir berkata, "An-
naamishah adalah wanita yang mencabut atau mencukur buku mukanya.
Sedangkan al mutanamish-shah adalah wanita yang memerintahkan orang
lain untuk melakukan itu."

.(
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, 3956. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada kami dari Abdul Malik, dari Al Uryan bin Al Haitsam, dari

Qabishatr bin Jabir Ai Asadi, dia berkata: Aku pergi bersama seorang

wanita tua untuk menemui Ibnu Mas\rd (alu ia menuturkan kisatrnya).

Abdullatr berkata" "Aku me,ndengar Rasulullah sAw melaknat

para wanita yang memerintalrlcan orang berbuat hal itu kepada diri

mereka, menctrkur bulu wajatrny4 wanita yang mengikir gigi, dan

wanita yang membuat tato, (1laitu) wanita-wanita yang mengubalt

ciptaan Allatr."3e56

* r dt? i $:"r !?t * U iV rJ:L -Yl oY
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At mutafallijaat berasal daxi kata dasar al falaj -{engan huruf/aa' dan

laam berharakat fathah- artinya sela antara gigi seri dengan grgr

ntbaiyyah (gigi antara gigi seri dan grgl tari.g). Al mutafalliiaat adalah
para wanita yang melakukan itu karena ingrn mernperindah
penampilannya.
Al musyimaal dengan syfiz bertitik berasal dari kata dasar wasyn yarrg

artinya sudah kita ketatrui. Sedangkan al muusimaat dengan sllz tanpa

titik berasal dari kata wasm yang artinya tanda atau pengenal Kedua kata
int (muusimaat dan muusyimat) dekat secara makna. Lihat hadits no.

3945.
3e56 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

.,yt
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3957. Hisyam menceritakan kepada kami, Abdul Malik

menceritakan kepada kami, Abu Awanatr menceritakan kepada kami

dari Abdul Malik, dari Abdunatrman bin Abdullah bin Mas'ud, dari

ayalrnya, dia berkata, "Rasulullah sAw bersabda, 'Pembunuhan (yang

ittot*kon oleh) seorang muslim kqada saudaranya (sesama muslim)

adalah kelatfuran, dan 
-mencacinya- 

adalah kefasikanr'n3e57
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3958. Hisyam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Abu

Awanatr menceritakan kepada kami dari Hushain, dia berkata: Ibrahim

menceritakan kepadaku dari Nahik bin Sinan As-Sulami, batrwa dia

mendatangi Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Aku membaca suratr

Al mufashshal dalarn safu rakaat." Abdullah menjawab, "Bacaan cepat

secepat membaca syair." (atau: melernpamya seperti melempar kurma

yang jelek [maksudnya menrbacanya tanpa renungan. Penj])

Sesungguhnya suratr At mufashsial dipisah agar kalian membacanya

secara terpisah. Aku telatr mengetatrui suratr-sura?r yang sama (dalam

jumlahnya) yang oleh Rasulullatr SAW dibaca bersamaan sebanyak

dua puluh suratr, yaitu Ar-Ratrmaan dan An-Najm (berdasarkan

susunan Ibnu Mas'ud RA). Setiap dua surah dalam satu rakaat."

3es7 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini sudatr berlalu sebelumnya dari jalur
Abu Wa'il dari Ibnu Mas'ud. Lihat hadits no. 3648 dan 3903.
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Dia menyebut Ad-Dukhaan dan 'Amma yatasaa'aluun (An-
Naba') dalam satu rakaat.3e58

e*, "?;',li *'* u?i;:rt; Ui* u:-r; -Ylol
:Jvift *t y\t ,*|;,,f :, * f L:";- lttt(:

.(:fi i,*:f
, 3959. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syubatt

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dia mendengar Abu Wa'il
bercerita dari Abdullah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,
"Bagi setiap pengkhianat ada bendera (sebagai tanda pengena!) pada
Hari Kiamat. Akan dikatalran,'Inilah pengkltianatan si fulan'."3lse

:Sv ,rLZ'*'-e $'L'>:tt:> ,.i*. u'", -r11.
,iG p:* lu' & ",;, * :' * * LU f: fi'+
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3960. Sulaiman bin Daud me,nceritakan kepada kami, Syubatr

menceritakan kepada kami dari Manshur, dia berkata: Aku mendengar
Abu Wa'il bercerita dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Amat buruk bagi seseorang di antara kalian (atau: amat buruk bagi
seseo.rang di antara mereka) untuk berkata, 'Aht lupa ayat ini dan

Sanad hadits ini shahih. Ibrahim dalam sanadnya adalah lbrahim At-
Taimi. Natrik bin Sinan As-Sulami adalah perawi tsiqah.Ia disebutkan
oleh Ibnu Hibban dalam A ts - Ts iq at namun nisbatnya dalarn At- Ta'j il (425)
datAl Fath (2/214) sebagai Al Bajali.
Hadirc senada ada (hadits no. 3607 dan 3910) dari jalur lain.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dengan panjang dituturkan pada hadits
no.3900.

,idr,lt) ev
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ayat itu', tetapi sebenamya dia sedang dibuat lupa' Berusahaloh

lcalian mengingat-ingat Al QTtr'an, lcarena demi Dzat Yang iiwalar

berada di tangan-Nya, Al Qur'an lebih cepat lepas dari hati orang'

orang (yang ienghapalnya) daripada (kecepatan lari) hewan-hewan

t"*i*i*i tepas aari taii penambatryB:fie6o

,f!)t *ULrrat vtl ,f ;.'ot,* $:-,, -r11\
) ' to t ' .irr ,F '/., t\:& :r[u;:;.; i.l f -U *qq)-tdl; .- L J . . ,.

y )*ii1:; >t-r.i,rr * ukt,io ,# ot<i 7v; ;\
n $u ,utlrr :v? i:uf y'&u ,!)Qt ;;l'-y
*.;iit ltstil; ,iv 'yfs i7'; 6\,# ;;'; r-r 'r1 ,:oj;|,

. aa t )'

& \t *,,t:tl'.;. r1ltiV,tt,-i il u$t'#l :JG',d\
tu; u *t y\t,rl- i' );'{ ,;;u ,l*jirr'"l;j

W'rl 46rylf ir,.-,it ;; i;,? #'
3961. shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Al Harts bin

Abdunahman mengabarkan kepada kami dari Mujatrid, dari Ibnu

sakhbaratr, dia berkata, "Aku berangkat pada pagi hari bersama

Abdullah bin Mas'ud dari Mina menuju Arafatr 
-selama 

itu- dia

membaca talbiyah. Abdullah adalah seorang lelaki aadam (ymg

berwarna agak hitam atau sawo matang. Penj). Dia mempunyai dua

jalinan rambut dan tampak seperti orang desa. Lalu seoftmg laki-laki

ghaughaa' ftelas sosial rendah atau jelata. Penerj) datang berkumpul

dengannya. Mereka berkata, "Hai orang Arab badui (a'raabii), hari ini

bukan hari membaca talbiyah.Hatr ini adalatr hari (membaca) takbir'.

Saat itu Abdullah berpaling kepadaku dan berkata, 'orang-orang itu

bodoh atau lupa? Demi Dzat Yang mengutus Muharrrmad SAW

dengan membawa kebenaran, aku pergl (untuk haji) bersama

Rasulullah SAW dan beliau tidak pernalr meninggalkan talbiyah

3e6o 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3620.
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hingga melontar jumratl Aqabah, kecuali mencampurnya dengan

Ou".rn) takbir atau t?rtrlil'. "3sr

*'rtcLt ,i *'r?t ,r:.^, lf i |;j 6te - rllY

yb,& n' Jh',;l:, 6,iu .lr,?,r !* i t*
i:,t q"8,;, kok fii,y,t3 #" "t:i,Pa; Pi
e'$i5;::trii LL u$*,:r;.; )t? et'r't|
,,.;& JL;tilir ,i'iet .6,t'J oi U'fiLi';, :Jv ,\o,-eb

'J;'iJrG ,teL it i.t:rii'r*tt c,iv & ttLJ;- j
,lfit|rF-rrU ,Ptf h' ;* lt J;jiG'+
'rlt,*) i er 

"rl|'Jt,*:, i 4 "rlL'rl', f-/;*1'rlt ,F ,i: i'rh:r:)L4t 1? i f oL&
<*i*tr''t(*; iu,

J\t#'"i,V ):i. i";,rtj r*,-l.,Lii,.i.,r'"? itt it3
'F" tb'*, ors'iti,lXl'r1,Ui ? *t

3962. Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amrbin Maimun, dari

Abdullatr, dia berkata, "Aku tidak pematr melihat Rasulullatr sAw
mendoakan ftebunrkan) kepada orang-orang Quraisy kecuali dalam

suatu hari. Saat itu beliau sedang shalat dan sekelompok orang

3e5r Al Harts bin Abdurratgnan bin Abu Dzubab addatr perawi fsl'gai. Ibnu

Hibban menuturkannya dalam Ats-Tsiqat, dia berkata, "Dia termasuk

orang yang ahli (aI mutqin)."
Ibnu Sakhbaratr adalatr Abu Ma'mar Abdullah bin Sakhbarah. Sebagian

kandungan hadits sudatr dituturkan sebelumnya secara ringkas dengan

sanaddha'if (3739). Lihat hadits no. 3199 dan 3549.
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Quraisy sedang duduk-duduk. sementara itu ada janin hewan (unta

aiau kambing) berada dekat de,ngan beliau. Mereka berkata, 'Siapa

yang akan mengambil janin itu dan melemparkannya ke atas

p*lg*grru,. uqtatr bin Abu Mu'aith berkata, 'Aku'. Ia mengambil

j*i"1t"-aan metetattannya di atas punggung Nabi SAW. Sementara

ieliau tetap dalam keadaan sujud, hingga datang Fathimatr dan

mengambilnya dari punggung beliau. Rasulullatr sAw lalu berdoa,

'ya7llah, siksalah iekelompok orang Quraisy itu. Ya Allah, siksalah

Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, siksalah Syaibah bin Rabi'ah- Ya Allah,

silrsalah Abu Jahl bin Hisyam. Ya Allah, Siksalah Uqbah bin Mu'aith'

Ya Allah, sil<salah way bin Khalaf (atau umayyah bin Khalafl'.

Aku telatr melihat mereka semua mati terbunuh dalam perang

Badar lalu diseret menuju sumur kecuali (asad) Ubay atau UmalSralr"

karena ia seorang lelaki yang gemtrk dan jasadnya telah terpotong-

potong."3e62

* et;.t * ? 
*',j1 spl * U ;31 ti:''- -r1 1r

Gl r'6t?l,iv *t ybt ,!*',it ,f Yt * *;''*
)vi,ej,fyj'i6 .#fi '*!t'J,?i3i'*!t';,G.*'"-lt
'etfi;W'#*'i.i;.'-rk-;1 :ult e\| ,.!yt G.

.&tt4-, f:t,V-
3963. Azhar bin Sad me,nceritakan ke'pada kami, Ibnu Aun

mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dari Abidah, dari Abdullah,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Manusia terbaik adalah generasi

yang forsamalan, lalu generasi beilattnya setelah merelca, lalu

generasi berihttnya s etelah merekn. "

Perawi berkata, "Aku tidak pasti apakatr beliau mengatakan

tentang yang ketiga atau yang keempat,'setelah tnereka, lalu datang

re62 Sanad hadits ini ihahih. HadiS ini ulangan hadits no;. 3722,3723, dart

3775.
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generasi yang kesaksian salah seorang dari mereka mendahului
sumpahnya dan swnpahnya mendahului kesaksiannya'."3e63

): *ifo t3'"; 
'jti 1r:; $:.,; *t'* t:lL -r11r

,tu;u: yiot e,;t e*i ;pii'ol'J;; i; *
6l * :r'S e'ol, p |dS'^*.Lt El *|J I

..-,r-1-- ;.'&i, o y'-;-

3964- Abdush-Shamad me,lrceritakan' t"praunu-r, Hammam
menceritakan kepada kami, dia berkata: .Ashim menceritakan kepada
kami dari Ztrr, dari Ibnu Mas'ud; batrwa seluruh umat manusia
diperlihatkan kepada Nabi SAW. Lalu umat Nabi SAW diperlihatkan
kepada beliau. Banyalarya jumlatr mereka membuat beliau kagum.
Lalu ada yang berkata, "Di antara mereka terdapat tujuh puluh ibu
orang lang masuk surga tanpa hisab.i3w .,

Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3594.
Aztrar bin Sa'd ke-tsiqah-zwrya telatr ddelaskan dalam keterangan hadits
no. 996. Dalam naskatr kode Haa'tertulis "Zahtr bin Sa'd". Ini sebuah
kesalahan. Pembetulan kami lalflrkan berdasarkan naskah kode Kaaf
Kata khalf ditulis dengan hvnrf laam mati. Ibnu Al Atsir berkata, "Khatf
dapat ditulis dengan laam trrdrarakat fathah atau mati. Artinya adalatr
orang yang datarrg setelah orang sebelurmya. Hanya sqia jika ditulis
dengan harakat fathai, digunakan untuk orang yang baik, sedangkan jika.
ditulis dengan harakat mati, digunakan untuk orang yang bunrk. Itu
sebabnya dikatakan, 'lchalaf sidq r(generasi yang baik) dan lrtalf suu'
(generasi yang buruk)'. Makna kedua kata ini 

-baik 
yang dengan fathah

maupnn mati- adalah qarn (generasi) di antara manusia."
Katz qarnii dalam naskah kode Haa'tertulis aqraanii. pembetulan kami
lakukan berdasarkan naskatr kode Kaaf.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3g19. Lihat juga
hadits no. 3806.
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3965. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami dari Ashim, dafl Zin, dari Ibnu Mas'ud,

dia berkata, '?ada masa perang Badar setiap tiga orang diberi jatatt

menaiki satu ekor unta. Dua orang yang menjadi teman Nabi SAW

(satu unta) adalatr Ali dan Abu Lubabah. Ketika tiba giliran

Rasulullatr SAW berjalan kaki, kedua orang itu berkata, 'Naiklah, biar

kami yang menggantikan engkau'. Rasulullah sAw bersabda, 'Kalian

berdu;a tidak tebih htat dariht dan aht bukan orang yang tidak lebih

memerlukan pahala (al air) daripada kalian berdua'."3e65

:Ju ot;;\ I $:";'#a) 6L ?tf i. & 8:L -1111

* e:'6 rl *,;\i'i.il'1'"?';Jtifsi:',3 t'te
'oi 

o;i : u.tirt *t y \, * Ut,it,i A' 2i--- il I'
,:i'r:r'o*ii a;tt':l'f t,i;; tL;,/;i yr'q
,i'r'St af t,j-i*Ar -o$'rL, y ht Jr'$t A)Uu

.(Jt,lo1 lvj
3966. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair

menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dia

berkata: Bukan Abu Ubaidah yang menuturkanny4 tetapi

Abdurratrman bin Al Aswad, dari ayahnya, battwa sesungguhnya dia

3e65 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3901.
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4t * l' j" * gi't; oj*'6cL\ I ,:::.^; 
'iu ,l' l*
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mendengar ,AMullah bin Mas'ud bertata, "Nabi SAW mendatangi
tempat buang air. Lalu dia memerintahkanku mengambil tiga buah
batu. Tapi aku hanya menemukan dua buah batu dan tidak
menemukan yang ketiga. Akhirnya aku mengambil kotoran hewan
yang kering dan membawanya kepada Nabi SAW. Beliau temyata
hanya mengambil kedua batu dan membuang kotoran binatang yang
kering tadi. Beliau lalu bersabdq 'Ini najis'-rr3e66

'"is ;"1frr'f'":, i$, $:-r, ?;i ';. 6_ 6L -rrly

3967. Yahf,a bin Adm meirceritakan kepada kami, SuSan
menceritakan kepada kami. Ia me,lryebutkan sebuatr tasyahhud,
tasyahhud AMullah

Dia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Abu Al
Ahwash, dari AMullatr, dari Nabi SAW.

Dan (dari) Manshur, Al A'masy, dan Hammad, dari Abu Wa'il,
dari Abdullah, dari Nabi SAW, tentang hadits yang sama.3eu'

*ocJ\;j,* 7:) t:ii; i:'T U. A- uL - r 1 1 

^tij,ib ,ltt)L:.)Lf ,:iL; ut rry)'i-;;,;j-tri
f tt;:"r:t rs'rf ,AtG cti'J,Jui' ,y";;,'S:*Ir

sanad hadits im shahih. Hadits senada dengan sanad munqathi' telah ada
pada hadits no. 3685. Di sana kami menlnggung tentang riwayat zuhair
dari Abu Ishaq, yaitu riwayat ini.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari. Hadits ini juga akan
dituturkan pada no. 4056. Lihat hadits no. 4299.
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3920 dan392l.
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3958. Yafrya bin Adam **""ituttan ke.qafa kami' Zuhair

me,lrcer.itakankepadakarnidariAbulshaq,dariAlAswadbinYazid
dan Alqamatr, dari Abdullalu bahwa sesungguhnya seorang 'lelaki

mendatanginyadanberkata,,,Akumembacasura}rA|mufashshal
dalamsafurakaat.''AMulla}rberkata'"Tetapikamumempercepat
bacaannya seperti (kecepata4) baca syair atau seperti melempar kurma

yang jelek (maksudnya'-.irrbu"-yu tanpa renungan. *:"j). Padatral

RasulullahsAwtidakberbuatsepertiyangkamuperbuat.Beliau
membaca surah-suratr yang sania panjang, ar:rahmaan darl. an-najm

dalam satu rakaat."

Perawi berkata: Abu Ishaq me,lruturkan sepuluh rakaat dengan

membaca dua puluh suratr beldasarfan susunan surah Abdullatr' dan

,;ii;;#;ria*i ar" puluh'tersebut' Penj) adalatr At-rah'viir dm

'* dat ,i * E"\$:L ?'n J. ,;x- $:" -r111
o,,; c. _,c. o). ....,k:Ju*iii;lSlij,Pfr).t*l:tfe' / .

.,{t'&| t4$. i;attytGf) oliL ri'.r-'t ?e F ;rbL-l
tj,i::tvr,:;:at 

cb ,i;'iiq i,sc'ri ,-.o' cF a
q6'ot),'JG':ri yit& i' J;r'oti,lr-" : 't_itr-

;L t1,*'.,$t'?r;.-y ,u<:.ir tb et1<:i'1 * :O"t'l ,#li'at
g,lt-*ilt r.x, v.a:t i:i,a't Q*,t

3e68 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no' 3958'
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3969. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdunatrman bin
Yazid, dia berkata, "Aku bersama Abdullah bin Mas'ud di Jam'
(Muzdalifatr). Dia melakukan dua shalat, yang setiap shalat terdiri dari
adzan dan iqamatr serta malcan malam di antara keduanp. Dia juga

melakukan shalat Subuh saat fajar bersinar. (Atau: Saat seseorang

berkat4 "Fajar telatr terbit." dan seseorang berkatq "Fajar belum
teftit."). Kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW
bensabd4 "Kedua shalat ini dipindahkan dari waktunya di tempat ini.
Orang-orang tidak boleh mendatangi Jam' (Muzdalrfrh) hinga
masuk waldu Isya. Sementara shalat fajar pada waktu sekarang
ini."3w

$:"r,io f. €j u **i?tl ;. ,;;-u* -rlY.
,rdl.i' * *L-i i ,"-1, * r'oGJ\,r: *,yl;\.
1frt ,i'ot3i a'Ai 'pi *?'i ,? li,t';?;',il:.il ,iJ

.(4'
3970. Yatrya bin Adam dan Yatrya bin Abu Bukair

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdunatrman bin Yazid, dari
Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah
me'nrbacakanku ayat, "Sesungguhnya Aku adalah Maha Pemberi
Rezeki Yang Mempunyai Kelantan lagi Sangat Kokoh."3e7o

* *,;E-J,l\,rj * U:;\13r* '+r-{:L -rlY\
y\rgrak 6>,lbr? a';.d l' * *rii f'),

3969

3970
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3893.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3771.
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3971. Yatrya menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdurratrman bin Yazid, dari

Abdu,lluh, berkaitan dengan surah An-Najm ayat I l, "Hatinya tidak

mendustalran apa yang telah dilihatnya," dia berkata, 'Rasulullatt

SAW pemah melihat Jibril dalam pakaian sutra yang memenuhi langit

dan bumi."3e7l

,r ,F1"t,8:L 'vti 
i;f itt ?;t 'i a-'d* -rlvY

I' f * d" yj,r );\ri i *1)t "?,r lte;t,,-i
i:: y:: *3 '#: gf" Y eK it J';, t:k :Jei
,d*r'e,qt etk ryiiotitt)) p) f.

.1,nr i;rtwi>t1l'l
3972. Yatrya bin Adam dan Abu Ahmad menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan kepada kami dari Abu

Ishaq, dari Abdurratrman bin Al Aswad, dari ayatrnya, dari Abdullah,

dia berkata, "Rasulullah SAW bertakbir setiap kali ruku', sujud,

bangun, dan turun. Dernikian juga dengan Abu Bakar dan Umar,

mereka mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri mereka,

' Assalamu'alailam wa rahmatullah'."3e72

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadirc no. 3740 dangan isnad

yang sama. Lihat juga hadits no. 3748,3780,3862,3864, dan 3915.

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3736 dan riwayat
panjang hadits no. 3849.
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3973. Yatrya bin Adam dan Husain bin Muhammatl

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isra'il menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Abu Ubaidah,

dari Abdullatr, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
'Perbuatan apa )ang terbaik?' Beliau menjawab, 'Shalat pada

wahunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan iihad di jalan
Allah'. Jika saja aku bertanya lagi, te'ntu beliau akan menambahnya."

(Dalarn riwayat Husain), "(Jika) aku memintanya menambah

lag1 (i s t aza dtuhu\."3q 3

'"J, i*f n ;,\; i' :'?'diL iti U. A 6L -rlvt
'LSL $:L )?\i i *.), * c f / fc * :ry q
i.-< ;>$t'p t y h, * lt J';, rd; i,su I' f '*
,.t *,^#j'; tALi,jr;- ; & t E; ;,;-3J-'ci ) )

^3', *f, da.t i i ,ut',p * i ,rfi 6:*:6J

3974. Yatrfra bin Adam me,nceritakan kepada kami, Abdullah
bin Idris menceritakan kepada kami, dia mendi}lekannya kepadaku

3e73 Isnad jalur Abu Al Ahwash shahih, sedangkan isnad jalur Abu Ubaidah
munqathi'-. Hadits senada de,ngan sanad yang berbeda dan shahih telah
dituturkan sebelurnnya (3890).
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dari catatannya, dari Ashim bin Kulaib, dari Abdurrahman bin Al

Aswad. Alqamatr menceritakan kepada kami dari Abdullatr, dia

berkata, "Raiulullah SAW mengajarkan kami shalat, beliau bertakbir

dan mengangkat kedua tangannya. Kemudian ruku'dan menempelkan

kedua tangannya serta meletakannya di antara dua lutut beliau."

cerita ini sampai kepada Sa'd, lalu dia berkata, "Saudaraku

(Ibnu Mas'ud) benar. Kami memang pernah melakukan itu, tapi

kemudian kami diperintahkan begini (dia memagang kedua lututnya)."

Demikian Ashim bin Kulaib menceritakannya kepadaku'3e7a

et;.\ f l*'* i6, tl'L i'n';. A- 8:'; -Yl vo

t$b *tybt,* )tJh eiCl' 1""*Qb}
;i'r;,3 I;)'{"'"i ,:urt'rf !; er\i

3975. Yahya bin Adam menceritakan kepada karni, Suffan

menceritakan kepada kami dari Mar6hur, dari Ibratrim, dari Alqamah,

dari AbdullalU dia berkata, "Rasulullah SAW pematr melalcukan

shalat. Aku tidak tatru apakah beliau me,nanrbatr atau mengurangi

(rakaat karena lupd. Ed) kemudian beliau melakukan sujud dua

kali."3975

f ;r,f '*ibdu;{,1 U A-{:L -rlv1
'; q; z$ ,5 i,{ .i,r l;; f ,i ,;. ,#'St ^? f lti ,}.1- l- ,'

.Jr:Ati,- *i;i,t$ ''4i, ui6 :iu

3976. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Katsir bin Mudrik, dari

Sanad hadits ini shahih. sebagian kandungan hadits sudatr dituturkan

sebelumnya dalam musnad Sa'd bin Abu Waqash (no. 1570) dan dalam

musnad Ibnu Mas'ud (hadits no. 3588, 3927,dm3928).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3602. Lihat juga

hadits no. 3883, 4032, darr 417 4.
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Abduratman bin Yazid, dari Abdullah, batrwa dia mernbaca talbiyah
pada malam hari (ketika berada dr) Jam'(Muzdalifah). Kemudian dia
berkat4 "Di sinilah aku melihat omng yang diberi watryu berupa surah
Al Baqarah (Rasulullatr SAIV) membaca talbiyafi."reze
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3977. Yah>ra bin Adam menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada'kami dari Yahya bin Abdullah Al Jabir At-
Taimi, dari Abu' Al Majid, dia berkata: Seseorang mendatangi
Abdullah -lalu menuturkan kisahnya- dan dia mulai bercerita
tentang Rasulullah sAw. Dia berkata, "orang pertama yang dipotong
tangannya pada masa Islam atau di antara kaum muslim adalah
seorang laki-laki yang dihadapkan kepada Rasulullah SAW dan
dilaporkan kepada beliau, 'wahai Rasulullah, orang ini telah mencuri'.

3e76 sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits 3549. Lihat juga
hadits no. 3961.
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Wajatr Rasulullah SAW seakan berubah seperti ditaburi debu.

Sebagian di antara mereka berkata" 'Wahai Rasulullatr, (maksudnya

dia berkata) ada apa deagan engkau?' Beliau bersabda 'Tidak ada

yang mencegahht sementara ftalian adalah para penolong syetan bagi

teman lrnlian. Altah Maha Pemaaf dan suka memberi maaf Tidak

selayalcnya bagi seorang pemimpin leetika didatangkan had kecaali

menegalrlrannya (melaftsanalcannya)'. Beliau kemudian membaca ayat,

'...dan hendaHah mereka memaaflwn dan berlapang dada. Apalcah

lamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Altah odalah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'." (Qs.An-Nuur P4: 22)

Yatrya berkata, "Sufian tetatr mendiktekannya kepada

kami."397

,f ,Lst ,-- *'o$:. $1"; ?tl ';. **'. $1";:YtvA

'J; L'*)*t ,bp i;ut,r€tr ;i! r3J.j ,3LJ s csr '$J-
aa

'(V:';1
3978. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Yahya Al Jabir, dari Abu Al Majid Al
Hanafi, dari Abdullah, dia berkata, "Kami bertanya kepada Rasulullah
SAW tentang berjalan membawa jenazah. Beliau menjawab,
'Berjalan dengan kecepatan di bawah lari. Jika ia (mayit) orang yang

Sanad hadits ini dha'ifkarenake4ha'if-an Abu Majid. Kandungan hadits

-dengan 
sedikit tambahan atau pengurangan- telah dituturkan

sebelumnya pada hadits no. 371I dan akan dituturkan kembali pada hadits
no.4167.
Mengenai V,ata usffi,Ibnu Al Atsir berkomentar, "Maksudnya wajahnya
berubah. Seakan-akan sesuatu ditaburkan pada wajatrnya sehingga
mengakibatkannya berubatr. I&ta ini berasal dari kata asfafiu al wasym
yang artinya menusuk kulit dengan jarum kemudian d{ahit. Kalimat di
siniusffi ramaadan artinya seakan-akan ditaburi debu.
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baik'malra ia'dipe,rcepat memperoilehnya (maksudnya memperoleh

kebaikan itu. Penj). Jit(a ia (mayit) yang buruk maka iauhilah
penghuni neralra. Jenazah diihtti (oleh para pengiringnya. Penj),

bulran mengihtti. Orang 1)ang mendahulul jenazah bukan termasuk

(golongan) kita' ."3e7 
8
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3g7g. Yahya bin Adam menceritakan kepada karni, Sfrik

menceritakan kepada kami, Ali bin Al Aqmar menceritakan kepada

kami dari Abu Al Ahwash dari Abdullah, dia berkata, te2{ku melihat di
masa kami (para sahabat) shalat belum akan.dimulai sampai barisan-

barisan kami saling sempurna. Siapa yang senang bertemu Allatl
dalam keadaan Islam nantiny4 maka hendaklatr dia menjaga shalat-

shalat yang wajib tepat pada saat adzan dikumandangkan.

Sesungguhnya shalat-shalat itu adalah bagian dai sunan al hudaa
(alan-jalan petunjuk Nabi SAW). Allah telatr menetapkan jalan-jalan

petunjuk tersebut Nabi kalian."3e7e

Sanad hadits im dha'if karern alasan yang szuna dengan sebelumnya.
Hadits ini ulangan hadits no. 3939. Kalimat laisa minnaa dalam naskah
kode Haa' tertulis laisa minhaa. Pembetulan ini kami dasarkan pada
naskah kode Kaaf.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3936.
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3980. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Wald'

menceritakan kepada kami dari ayatrny4 dari Abu Ishaq, dari
Ma'dikarib, dia berkata, "Kami mendatangi Abdullah. Kami
memintanya membacakan surah thaa' siin miim (yang berjumlah) dua
ratus ayat. Dia menjawab, 'suratr itu tidak ada padaku. Namun kalian
wajib datang kepada orang yang meengambil surat itu dari Rasulullatr
SAW, (yaitu) Ktrabbab bin Al Arat'. Kami lalu mendatangi Khabbab
bin Al Arat dan dii membacakan suratr itu kepada kami."3e80

Sanad hadits ini shahih. Mengenai Ma'dikarib, Al Bukhari telah menulis
biografinya dalam Al lfubir (4l2l4l), "lVla'dikariba Al Hamdani, disebut
juga dengan Al Abdi, orang Kufah. Ia mendengar (periwayatan hadits)
dari Ibnu Mas'ud dan Khabbab bin Al Arat. Sementara yang
meriwayatkan darinya adalah Abu Ishaq Al Hamdani."
Dia juga meriwayad<an hadits lain dari Ibnu Mas'ud. Ia terrrasuk tsiqah
karena tidak pernah ada penjelasan kecacatannya. Biografrnya
tidak ada dalam ArTahdzib dan At-Ta'jil, sehingga tidak ada tanrbahan
dari Al Hafiztr. Batrkan aku hanya menemukannya pada Al Bukhari.
Hadits ini terdapat dzlarnMajma'Az-kwa'id (7184\. Al Haitsami berkata"
"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma4 yang seluruh perawinya tsiqah, dan
oleh Ath-Thabrani."
As-Suyuthi menyebutkannya dalam Ad-Duru Al Mantsur (5/82) tanpa
menisbatkannya kecuali kepada Abu Nu'aim dalamAl Hilyah.
Thaa' siin miim dua ratus adalatr suratr Asy-Syu'araa' yang jumlah
ayatnya 227 ayat. Penyebutan jumlatl dalam hadits adalah pembulatan,
dengan tidak menyebutkan nilai yang bawatr seratus.
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3981. Yahya bin Adaur menceritakan kepada kami, Abu Bakar

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zitr

bin Hubaisy, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah sAw
pernalr membacakanku sebuatr surah dengan jumlah ayattigapuluhan,

y^to ,l,ott Haa' miim (maksudnya suratr Al Ahqaaf)'. (Saat itu), jika

ada surah yang berisi lebih dari tiga puluh ayat dinamakan als-

tslaatsiin.

Lalu aku pergr ke masjid. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang

membaca strah tadi berbeda dengan (cara) yang dibacakan kepadaku

@I 1 Musnad Imam Ahmad



oleh Rasulullatr SAW. Aku pun bertanya kepadanya, 'Siapa yang

membacakan surah itu kepadamu?' Dia menjawab, 'Rasulullatr SAW'.

Lalu aku berkata kepada yang lain, 'Bacalah suratr itu!' Lalu dia

membacanya berbeda dengan bacaanku dan bacaan temanku.

Aku segera pergi mengajak kedua orang itu menemui Nabi

SAW. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kedua orang ini berbeda

denganku dalam bacaan surah?' Beliau tampak sangat maratr dan

wajahnya berubah. Beliau lalu bersabda, 'Sesungguhnya orang-orang

sebelum kalian dihancurkan oleh perselisihan'. "

Perawi berkata: Zin berkata, "Di samping terdapat seorang laki-
laki."

Perawi berkata, "Lelaki itu berkata, 'sesungguhnya Rasulullatr
SAW memerintahkan kalian agar masing;miulng membaca sesuai

dengan yang dibacakan. Orang-orang sebelum kalian dihancurkan

karena perselisihan'. "

Perawi berkata: Abdullah berkata, "Aku tidak tahu apa yang

disembunyikan Rasulullah SAW padanyau atau "apa yang dia ketahui
tentang apa yang ada di hati Rasulullah SAW?"

Perawi berkata, "Lelaki itu adalah Ali bin Abu Thalib."3e8l
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3982. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Basyir Abu

Ismail mengabarkan kepada kami dari Sayyar Abu Al Hakam, dari
Thariq, dari Abdullah. Thariq berkata kepadanya, "Wahai Abu

3e8r 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dituturkan dengan panjang pada hadits
no. 3803. Lihatjuga hadits no. 3824,3845,3907, dan 3908.
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Abdurrahman, seseorang memberi salam kepadamu, lalu kamu

berkata, 'Maha Benar Allah dan Rasul-Nya?'."

Thariq berkata: Abdullatr berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Menjelang Hari Kiamat terdapat salam khusus (untuk orang yang

dikenal atau 'alaika bukan 'alaikum. Penj), meluasnya perdagangan,

hingga seorang istri membantu suaminya berdagang dan tali
silaturrahim diputus'.n3eE2
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3983. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar

bin Abdullatr An-Nahsyali menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdunatrman bin Al Aswad menceritakan kepada kami dari ayahnya,

dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW melakukan

shalat Zhuhur atau Ashar sebanyak lima rakaat. Setelah selesai beliau

ditanya, 'Wahai Rasulullatr, apakatr (rakaat) dalam shalat (ini) telah

ditambah?' Beliau menjawab, 'Tidak'. Mereka berkata, 'Engkau telatr

shalat sebanyak lima rakaat'. Beliau lalu melakukan dua sujud satrwi.

Kemudian beliau bersabda, 'Aku hanya seorang manusia. Aht dapat

3e82 
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 3870.

Basyir Abu Ismail adalah Basyir bin Sulaiman. Nama htnyah-nya adalah

Abu Ismail. Dalam naskah kode Haa'tertulis "Abu Basyir Abu Ismail".
Ini adalah kesalahan yang nyata dan kami telah memperbaikinya
berdasarkan naskah kode Kaaf.
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ingat sebagaimana lralian dapat ingat, dan aht iuga dapat lupa

sebagaimaia katian lups' .n3e&t

et, i. ,-3.5r ,f A.#t t:l'r; :,SuL$l $:"; -r1^t
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3984. Asbath menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syaibani menceritakan kepada kami &ri Al Musalryab bin Rafi', dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata" "Rasulullah SAW bersabda' 'Siapa yang

memktnuh ular maka ia memperoleh niuh kebaikan. Siapa yang

membunuh tokek malra la memproleh satu kebaikan- Siapa yang

membiorkon ulor karena tidrrtt akibatnya maka ia bukan termasuk

golongan kila'."3eu ' l

tt z ' L:f '*',*l $:rrL*l vl:"; -t'lAo).rr.-r Ul f ,Jr)
a..,

i,*t*r1+ iu' &io' );r,**iq#t't:Ji
Sanad hadits ini shahih. Hadits senada telah berlalu, baik yang panjang
maupm yang ringkas. Lihat h6dits no. 3566, 3602, 3883, dan 3975.
Sanad hadits im dha'if,kaxena munqathi' (rerpuus).
Al Musalryab adalah Al Musayyab bin Rafi'. Ia tidak berjumpa dengan
Ibnu Mas\rd RA sebagaimana telah kami jelaskan dalam keterangan
hadits no. 3676.
Asy-Syaibani adalah Abu Ishaq Sulaiman bin Abu Sulaiman.
Hadits ini terdapat dalamMajma'Az-kwa'id (4145). Al Haitsami berkata,

"Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al
Kabir. Para perawi yang riwayat Aknad adalatr para perawi l<rtab Shahih,
hanya saja Al Musyrab bin Rafi'tidak berjumpa dengan Ibnu Mas'ud."
As-Suynthi juga menuhrkannya dalam Al Jami' Ash-Shagir (8909) dan
juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Hibban dan memberinya tanda
dengan tanda shahih. Sementara Anda telatr mengetatrui 'illah-nya. Lrhat
hadits no. 1523, 2037, 3254, dan 37 46.
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3985. Asbath menceritakan kepada karni, Asy'ats m.encAitalcan

kepada kami dari Kurdus, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata"
..Slkelompok orang Quraisy berlalu di depan Rasulullatr SAW. Saat

itu di samping beliau ada Khabbab, Shuhaib, Bilal, dan Ammar.

Mereka bertanya, 'wahai Muhammad, apakah engkau ridha terhadap

nrereka?' Lalu turun ayat sehsblngan derrgan mereka, "Dm berilah

peringatan dengan apo' iong,.diwahyukan itu leepada orang-orang
'yanglahtt 

akai dinmpmkan kqaik Tuhannya (pada llari l{iamat),
'seding 

bagi merelca tidate ada seiNang pelindung dan pemberi syqfaat

pon iaoii Allah, agar maela.bertah,va. Dan janganlah kamu
'mengusir 

orang-orang yang mffyeru Tuhannya di pagi hari dan di

p"ting hari, siedang mereka menghendaki keridhaan-Nya. Ifumu tidak
-*"^ihrl 

tanggung-jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan

merelra p"iliai* memikal tanggung iawab sedikit pun terhadap

perbuatanmu, yang meryvhbtu kanU @erhqk) mengusir mer3ka,
-sehingga 

kamu termasuk orang-orang yang zhalim." (Qs. Al An'aam

[6]: 5l).3eEs

3ets sanad hadits ni shahih. Kurdus adalatr Kurdus bin Abbas Ats-Tsa1abi.

Dikenal juga dengur nama At-Taghlibi. Ia seorang tabi'i tsiqah. Ibnu

Hibban menyeUutnya dalamlts-Isiqat. Al Bukhari menulis biografrnya

dalanAl Kabir (4llD42-243). Asy'als adalatr Ibnu Sawwar'

Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id (7120-21). Al Haitsami

berkata, "Haditr ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani (dia juga

menyebutkan tambatran dari Ath-Thabrani). Para perarri hadits Ahmad

aaaan para perawi kitab shahih, kecuali Kurdus. Yang teraktrir ini

tsiqah."
Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam Tafsir-nya (3/315) dari sini. lalu ia

juga mengutip hadits )rang sama dai Tafsir ,4th-Thabari, dari jalur

.A,Jyats, a*i f*dus. Sementara As-Suyuthi menyebutnya dalamAd-Durr

Al Mantsur (3112-13) dengan redaksi yang sama dan juga menisbatkannya

kepada Ibnu Abu Hatim, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Abu

Nu'aim dalamAl HilYah-
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3986. Muhammad,bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ismail
menceritakan kepada kami dari Qais, dari Abdullah, dia berkata,
"Kami berperang bersama Rasulullatr SAW, sementara para istri tidak
bersama kami, maka kami bertanya, 'Watrai Rasulullah, apakatr tidak
(sebaiknya) kami dikebiri?' Beliau justru melarang hal itu.
Selanjutnya beliau memberi rukhshah dengan mengizinkan kami
menikatr untuk sementara waktu, dengan matrar berupa pakaian."

Abdullatr kemudian membaca ?yil, "Hai orang-orang yailg
beriman, janganlah kalian mengharamkan apa yang baik yang telah
Allah halalkan kepada kalian, dan janganlah kalian melampaui batas.
Sesungguhnya Allah tidak menyulai orang-orang yang melampaui
batas)'(Qs. Al Maa'idatr [5]: 87)3e86

,f ft ; e;et ri? $:", .,3r !r? t::i; -rl^v
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3e86 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslim. Juga terdapat dalam Al Muntaqa (3487) dalr. Tafsir lbnu Katsir
(31214). Pendapat ini yang diambil oleh Ibnu Mas'ud, dia berpendapat
batrwa nikah mut'ah adalatr halal. Lihat pembahasan mengenai
penghapusan nikatr mut'ah dalam komentar aras Al Muntaqa. Hadits
sebelumnya terdapat pada no. 3650 dan 3706.
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3987. Abdush-Shamad menceritakan kepada kami, Hisyam

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran,

dari Hushain, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Suatu malam

kami berbincang-bincang di sarnping Rasulullah SAW hingga obrolan

membuat kami berlama-lama. Kemudian kami kembali ke keluarga

kami. Ketika pagi hari tiba, kami pergi ke Rasulullah SAW' Beliau

lalu bersabda, "Para nabi telah ditampaldcan kepadaht bersama para
umat mereka dan para pengilainya. Ada seorang nabi mulai berlalu
bersama tiga orang umatnya. Lalu seorang nabi bersama selcelompok

orang ('ishaabah). Lalu seorang nabi bersama dengan beberapa

orang ("afar) umatnya. Seorang nabi (berlalu) tanpa satu orang pun

m - ffiuiprd IErn Ahmd'i



dari umatnya. Hingga Musa melaluiku. Ia bersama sekelompok bani

Isra'il. Ketilca alat mtelihat mereka, mereka membuatht kagum- Aht
bertanya, 'Wahai Tuhanht, siapa mereka?' Dia meniawab, 'Ia adalah

saudaramu, Musa bin Imran. Orang-orang yang bersamanya adalah

dari lralangan bani Isra'il'. Alat lalu bertanya, 'Di mana umatlcu?'

Dijelaslran kepadala4 'Lihat sebelah kananmu'. Tiba+iba anak bukit
Malrlrah tertutup dengan wajah-wajah manusia. Alat bertanya, 'Siapa

merelra, wahai Tuhanlcu?' Dia menjawab, 'Mereka umatmu'. Alat
berlrata, 'Aku ridha wahai Tuhanht'. Dia bertanya, 'Apaknh kamu

ridha?' Alcu (Nabi SA\U menjawab, 'Ya'. Dia berkata, 'Lihatlah

sebelah kirimu'. Tibaliba (aku melihat) ufuk yang tertutup dengan

wajah-wajah manusia. Dia bertanya, 'Apakah kamu ridha?' 'Alfli

ridha', jawablat. Lalu dikatakan, 'Sesungguhnya di antara merelca

terdapat tujuh puluh ribu orang yang m6uk surga tanpa dihisab'."

Lalu Ukkasyah bin Mihshan, salatr seorang bani Asad bin
Khuzaimah, bangun dan berkata, 'Watrai Nabi Allah, berdoalah
kepada Allah agar menjadikanku termasuk yang tujuh puluh orang
ifu'.

Rasulullatr SAW pun berdoa, 'Ya Allah, jadil<anlah dia
termasuk dari mereka'. Kemudian lelaki lain berdiri dan berkata,
'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikanku
termasuk dari mereka'. Rasulullatr SAW menjawab, 'Kau telah
didahului oleh Ukkasyatrt .n3e87
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3e87 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3806 dan hadits
yang lebih panjang dari hadits no. 3819 dan 3964.
Akrainaa al hadiits artin,ra kami memperpanjang obrolan kami sehingga
membuat kami terlarnbat pulang.
Ibnu Al Atsir berkata, "Kata alcraa termasuk kata yang saling
bertentangan, yang artinya panjang dan pendek, bertambatr dan
berkurang."

Musnad Imam Ahmad 
- @

t

I

I

I

t

I

I

t

I

t

I

t._



t.( c., c'.,,c c. .,?. .i.,' ia...
ol ;k; J. ot;e j ;;.:t *;tti f ;;';p r!-t-1

.'. .'n t / "
,'^$'oti *t y\t,;- n' A'* g'"; :)v >3!J,,-1 ;r-.t

.i;i
3988. Abdul Watrhab menceritakan kepada kami, Hisyam

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran
bin Hushain, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, '?ada suatu

malam kami berbicang-bincang...(selanjutnya dia menyebutkan

redaksi yang semakna dengan tadi).

Abdul Wahhab menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari

Qatadah, dari Al Hasan, dari Imran bin Hushain, bahwa Ibnu Mas'ud

RA berkata, "Kami berbincang-bincang di sisi Nabi SAW pada suatu

malam...." ( ia menuturkan kelanjutan ceritanya).3e88
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3989. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Sa'id
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan dan Al 'Ala'
bin Ziyad bin Imran bin Hushain, dari Abdullah bin Mas'ud, dia
berkata, "Suatu malam kami berbincang-bincang di sisi Rasulullatr
SAW hingga kami terlambat pulang karenanya...." Perawi kemudian
menuturkan kelanjutan haditsnya.3ese

Kedua sanad hadits ini shahih. Abdul Wahhab ini meriwayatkan hadits
dari Hisyam dan dari Sa'id. Kedua orang ini berasal dari Qatadah. Hadits
ini ulangan hadits sebelumnya.
Sanad hadits ini shahih. Al 'Ala' bin Ziyad bin Mathar Al Adawi Al
Bashri adalah tabi'i yang tsiqah. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

@ - 
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3990. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Hafsh

(maksudnya Ibnu Ghiyats) menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Syaqiq, dari AMull*, lahwa
Rasulullatr SAW memerintatrkan membunuh ular di Mina.3m
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3991. Abdush-shamad dan Hasan bin Musa menceritalcan

kepada kami, keduanya berkata: Hammad menceritdcan kepada kami
dari Ashim, dari Zin bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, batrwa dia
membuat siwak dari pohon araak.Ia orang yang kedua lututnya kecil,
sehingga angrn bisa membuatnya terhuyrng dan itulah yang merrbuat
orang-orang tertawa melihatnya. Rasulullatr SAW lalu bertanya,

"Kenapa kalian tertawa?" Mereka me,njawab, "Wahai Nabi Allatr,
kedua lututnya." Rasulullatr SAW lalu bersabda, "Demi Dzat yang
jiwahr di tangan-Nya, sungguh kedua lutut itu lebih berat daripada
gunung Uhud di timbangan aHrirat."3er

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3586. Lihat juga
hadits no. 3649.
Sanad hadits ini shahih. Hadits terdapat dalam Majma' Az-7swa'id
(91289). Al Hailsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu

399r
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3992. Abdush-shamad dan Affan menceritakan kepada kami

hadits senada. Keduanya berkata: Hammad menceritakan kepada

kami, arr.an berkata: ,Ashim mengabarkan kepada kami dari zirr, dai
Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW membacakanku surah Al
Ahqaaf. Beliau juga membacakan surah itu kepada orang lain. Orang

ini berbeda (bacaannya) dengan (bacaan)ku dalam suatu ayat. Aku

bertanya kepadany4, 'Siapa yang membacakanmu?' Dia menjawab,

'Rasulullah'SAff. Aku lalu mendatangi beliau bersama beberapa

orang. Aku bertanya, 'wahai Rasulullah, bukankah engkau telalt

membacakanku alat ini begini?' Beliau menjawab, 'Ya'- Aku berkata,

'Orang ini mengaku bahwa engkau teldh membacakan ayat tersebut

kepadanya begini begini'. wajah Rasulullah sAw lalu berubah.

Kemudian seorang lelaki yang ada di sampingnya berkata, 'Setiap

Ya'la, fil fiazzat, dan Ath-Thabrani dari berbagai jalur (lalu Al Haitsami

menyebutkan beberapa matannya) yang jalurnya yang terbaik (am*at) di

dalamnya terdapat Ashim bin Abu An-Najud. Ia membuat hadits (riwayat

Ath-Thabrani. Penj) menjadi hasan atas ke-dha'if-awrya. Sementara

perawi hadits Ahnad dan Abu Ya'la adalah para perawi kilab Shahih-"

Hadits yang sama telatr berlalu dari hadits Ali bin Abu Thalib (no. 920).

\
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i orang membaca sebagaimana png ia dengar. Sesunggutrnya orang-
orang sebelum kalian hancur karena perselisihan'."

Ibnu Mas'ud berkat4 "Aku tidak tatru apakatr Rasulullah SAW
memerintahkannya berkata seperti itu, atau dari inisiatifrrya
sendiri."392
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3993. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar
menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zirl, dari Abdultah, dari
Nabi SAW,'hadits senada. Dia berkat4 "Wajah Rasulullatr SAW
berubatr dan beliau bersabda, 'sesungguhnya perselisihan telah
menghancarkan orang-orang sebelutn kalian' ."393
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3994. Abdush-Shamad dan Alfan melrceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ashim,
dari Zin, dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang laki-laki kalangan ahli
shuffah meninggal dunia. Lalu mereka menemukan uang dua dinar di
dalam mantelnya. Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah dua besi
panas."394

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3981. Dalam
naskah kode Haa' tertulis 'Aku tidak tatru bahwa Rasulultatr SAW".
Pembetulan ini kami lala*an berdasarkan naskatr kode Kaaf.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 3943.

3993
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3sss.Abdush-Shamad ",*;,f ffii :";X,
menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami dari

Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW pernatr

berkhutbatr di hadapan para wanita, "Tidak ada wanita dari knlian
yang meninggal dunia dan memiliH tiga orang anak kecaali Allah
alran mememasukkannya ke dalam surga." Seorang wanita yang

paling terhormat di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah,
apakatr yang mempunyai dua orang urak (yang meninggal) akan

masuk surga (iuga)?" Beliau menjawab, "Yang punya dua anak
meninggal, juga di surga."3es
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tees Hadits senada -dengan sanad dha'if- telatr dituturkan sebelurmrya
dalam dialog beliau dengan kaum laki-laki (3554), yang diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, sebagaimana telah kami jelaskan di
sana. Sementara hadits yang ini tidak ada dalam Al Kutub As-Sittah daln
Majma' Az-Zawa'id. Itu sebabnya ia ditambatrkan mengingat hadits ini
berbeda dengan hadits yang di sana. Hadits senada akan dituturkan nanti
dalam musnad Abu Hurairah (no. 7351).
Y'ata ajalluhunna artinya yang palling tua atau paling terhormat di antara
mereka. Dalam naskatr kode Kaaf tertulis ajladuhunna, sementara dalam
naskatr yang ada di bagian haamisy-nya tertulis ajmaluhunna.
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3996. Abdush-Shamad menceritakan kepada kami, Daud

(maksudnya Ibnu Al Furat) menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Zaid menceritakan kepada kami dari Abu Al A'yan Al Abdi, dari

Abu Al Ahwash Al Jusyami, dia berkat4 "Saat Ibnu Mas'ud sedang

berkhutbatr, tiba-tiba ada ular sedang berjalan di pagar. Ia lalu

menghentikan sementara khutbatrnya dan memukul ular itu dengan

tongkat (qadhiib) sampai mati. Dia kemudian berkat4 'Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membunuh ular
malra ia seolah-olah membunuh seorang, musyrik yang lelah halal
, , ,,3996aarannya."
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3997. Abdush-Shamad dan Rauh menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Daud bin Abu Al Furat menceritakan kepada kami,
dia berkata: Muhammad bin Zaidmenceritakan kepada kami dari Abu
Al A'yan Al Abdi, dari Abu Al Ahwash Al Jusyami, dari Ibnu

1ee6 Sanad hadits ini dha'if. Hadits ini ulangan hadits no. 3746. Lihat juga
hadits no. 3984.
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Mas'ud, dia berkata, "Kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang
kera dan babi, apakah hewan-hewan itu dari keturunan Yatrudi?
Rasulullah SAW menjawab, 'Allah sama sekali tidak melaknat suatu
kaum'. (Dalam versi Rauh: Lalu merubah mereka sehingga mereka
mempunyai keturunan, hingga Allah membinasakan keturunan-
keturunan itu.) Namun (hewan) ini adalah (salah satu) makhluk Allah
yang sudah ada (sebelumnya). Ketika Allah murka terhadap orang-
orang Yahudi, Allah mengubah merelca seperti hewan-hewan itu'."3e7
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3998. Abdush-Shamad menceritakan kepada kami, dia berkata,

Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abu Ishaq Al
Hamdani menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari Ibnu
Mas'ud, dia berkata, *Aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
'Pekerjaan apa yang te6aik?' Beliau manjawab, 'shalat pada wafuu-
waHunya'. Aku bertanya, 'Lalu apa?'Beliau menjawab, 'Berbuat baik
kepada orong tuo'. Aku bertanla, 'Lalu apa?' Beliau mer{awab,
'Kemudian jihad di jgl_q Allah'. Jika alcu bemanya lagi tentu beliau
alcur menarnbahnya.''q
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3?47 dar, 3769.
Lihat juga hadits no. 3925.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3973.
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3999. Abdush-shamad menceritakan kepada kami, Mahdi

menceritakan kepada kami, Washil menceritakan kepada kami dari

Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, "Sungguh, aku hafal surah-

suratr yang dibaca bersamaan (al qaraa'in), yang dibaca bersama

Rasulullah SAW, yaitu delapan belas suratr dari kelompok suratr a/
mufoshshal dan dua surah dari kelomp ok haa' miim."3eee
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4000. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Sa'id
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan dan Al 'Ala'
bin Ziyad, dari Imran bin Hustrairu dari Abdullah bin Mas'ud, dia
berkatq "Kami berbincang-bincmg di sisi Rasulullah SAW pada
suatu malam hingga membuat kami terlambat pulang...." Perawi
kernudian menyebutkan redaksi selanjutnya.m

Sanad hadits ini shahih. Mahdi adalah Mahdi bin Maimun. washil adalatl
Washil bin Hay5ran Al Ahdab Al Asadi, seorang penjual pakaian tipis
bermutu baik. Ia perawi yang tsiqah.Ia dinilai tsiqoh oleh Ibnu Ma'in,
Abu Daud, An-Nasa'i, dan ularm hadits lainnya. Para penyustnAl Kutub
As-Sittah meriwayatkan haditsnya. Al Buktlari menulis biografinya dalam
Al Kabir (4l2ll7). Lihat hadits no. 3607, 3910, 3958, 3968, dan 4410.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3989 dengan sanad
yang sama.
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4001. Yatrya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu
Awanatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari
Alqamah, dari Abdullah, dia berkat4 "Kami sedang duduk-duduk
pada sore hari Jum'at di masjid, kemudian seorang Anshar berkata,
'Bila ada di antara kita melihat lelaki lain bersama istrinya lalu dia
membunuh laki-laki itu, rnaka kalian akan mengqishashnya. Tapi jika
dia hanya menyebarkan beritany4 maka kalian akan memberinya
hukuman cambuk. Sedangkan jika dia hanya diam, tentu dia akan
menylmpan amaratr. Demi Allah, jika pagi-pagi aku sehat aku akan
bertanya kepada Rasulullatr SAW'.

.. Dia lalu bertanya kepada beliau. 'wahai Rasulullatr, salatr
searsng di antara kami melihat lelaki lain bersama istrinya. (Jika) ia
membunuhnya maka kalian membunuhnya (sebagai hukuman qishash.
Penj). Jika dia menyebarkannya maka kalian mencambuknya (karena
menuduh zina tanpa saksi. Peni). Jika dia diam maka dia diam
menyimpan amarah? Berilah keputusan hukum!'
' Kemudian turunlatr ayat tentang li,aan. Ternyata, lelaki itu

orang pertama yang mendapat cobaan ini.',4@l

4mr 
Sanad hadits ini shahih.Ibnu Katsir mengutipnya dalam Tafsir-nya (6/6s)
dari sini. Ibnu Katsir berkata, "Muslim berbeda iendiri dalam
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4002. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibratrim dari

Abdunahman bin Yazid, dia berkata, "Aku melihat Abdullah

melempar jUmratr dari bawah l€mbah (bathn al waadii) kemudian dia

berkata, 'Di sini 
-Derni 

Dzatyangtiada tuhan selain Dia- beliau -
yang surah Al Baqarah diturunkan kepadanya- berdiri'."4002
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4003. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim dari

Abdurratrman bin Yazid dari Ibnu Mas'ud, dia berkat4 "Aku shalat

bersama Rasulullatr SAW (di Mina. Penerj) sebanyak dua raka'at,

bersama Abu Bakar dua raka'at dan bersama Umar (uga) dua

raka'at.'ffi

meriwayatkan hadits ini. Ia meriwayatkannya dari beberapa jalur dari
Sulaiman bin Mahran Al A'masy."
Hadits ini sama dengan yang ada dalam Shahih Muslim (11437). Hadits
yang sama akan ditutrnrkan pada no. 4281. Lihat hadits no. 2131.

4002 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3942.{03 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkaskan hadits no. 3953.
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4004. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibratrim, dari Alqamah,
dari Abdullah, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di sebuatr
gua. Lalu furun ayat 'Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk
membawa kebaikan'. (Qs. Al Mursalaat l77l: l). Kami menerima ayat
tersebut dari mulut beliau. Lalu seekor ular muncul dari lubangnya.
Kami berlomba menangkapny4 (namun) ular itu mendaturlui kami
dan masuk (kembali) ke lubangnya. Beliau kemudian bersabd4 'Ular
itu selamat dari keburukan kalian dan kalian selamat dari t<ebaniran
ular itu'."4@[

'* *(!i,r ut?lg:Litl'i.,s+:-d:r; -f . ro
.'^U yio*,J7, zJv y,!, * r1AL * e?.t
4005. Yahfra bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari
Alqamah, dari Abdullah, hadits yang sama. (Hanya saja pada akhir
redaksi. Penj)

Ibnu Mas'ud berkata, "Kami meirerima ayat tersebut dari mulut
beliau yang masih basah (membaca ayat itu)."m5

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3574. Lihat juga
hadits no. 3649.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya. I(ami telatl
menyinggung 

-saat 
menerangkan hadits no. 3574- bahwa Al Bukhari

juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Al A'masy, yaitu riwayat dari jalur
yang ada di sini.
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4006. Yatrya bin Adam menceritak4n kepaaa kami, Zuhair
i menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Al Hurr menceritakan
' kepada kami, dia berkata: Al Qasim bin Mukhaimaratr menceritakan

kepada kami, diu bed(ata: Alqar,natr memegang tanganku dan

menceritakan kepadaku batrwa Abdullatr bin Mas'ud pd-"tr
memegang tangannya'dan mengatakan bahwa Rasulullah SAW
pernatr memegang tangan Abdullatr (bin Mas'ud). Lalu beliau
mengajarkannya oara membaca tasyahhud. Beliau bersabda

"Bacalah, 'segala bentuk keagungan milik Attah, (demikian iuga)
s egala' ibadah'.dan s egala yang baik. Keselamatan (s elalu) untulonu,

wahai Nabi, (demikian jusa) kasih sayang Allah dan segala

kebailranNya. Kese.lamalai (sgmoga setatu) untuk kami dan hamba-
hamba Allah yang shhlih. Ahr bersaksi bahwa tiada illah selain Allah
dan aku bersaksi ba.!1wa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya',
jika kamu sudah menunaikan ini." Atau beliau bersabda, 'Jikn kamu
sudah melalatkan ini malra kamu telah menunaikan shalatmu. Jika
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(setelah itu) ftamu tngin berdiri mafta bangunlah, daniilw kamu ingin

duduk malra duduklah."aM

$:'t #:) $|L ;,Su o:Ut $',jt:, tl ti:"; -t' 'v

;)L:t;
.1al1lir ;; ojias- r4;; )1 Jri

. . ,a

Itd?i;,o6u..

sanad hadits ini shahih. Hadits mengenai tasyahhud yang diriwayatkan

oleh Ibnu Mas'ud sudah disebutkan beberapa kali, dan terakhir hadits no'

3935 dan 3967. Lihatjuga hadits no. 4017.

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3816.

4ff)7' Abu Daud (maksudnya Ath-Tha>'alisr) me'lrceritakan

kepada kami, Zutrair me,nceritakan kepada kami, Abu Ishaq

menceritalcan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda kepada orang-orang yang meninggalkan

shalat Jum'At, "Sungguh, aht berkeinginan menyunth seseorang

mengimami (shalat) sementara aht sendii membakar ntmah-ntmah

orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at JN

,r: *',etiJy.,rj *:^33, $:", ly U 
^11 '{"; - 

t ' 'A

[ 
".,iii 

*i1J; ir' & n' J;i-t'$:Ju l' ]"'r?il#
nl'l,il;ir; 'jui 1F 6 ,trn ,yt'? b,l1 .ii,r J;t

lt a'(' t"/ " '.({,-, ;11 o't.e t'at
t'..: t

-,1008. Umayyatr bin Khatid menceritakan kepada'!yi' Syubah

**C#tatan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari

Abdullatr, dia berkata: Aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata,

"Wahai Rasulullatr, sesungguhnya Allah telatr membunuh Abu Jahl.'

@l - 
l}t6pd Imam Ahmad

,* *;;\i*'tY\t,b";tf :l €i ,?8u;L i
,-,;1)t'* o;;A:;- rj :JG'J



Beliau lalu bersabda, "segala puii bogi Allah yang telah menolong

hamba-Nya dan mengagungkan agama-Nya."&o8

tii.r- :Yu ;;'; kj q i 'Oe:-t,$"t, -t. .t

,r.ir ,? f "# -r"))V 
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g;ti i\i'* ,"\6 tt ,e Fr ;e ";r,
4009. Ishaq bin Isa dan Hasan bin Musa menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada

kami dari Ashim bin Batrdalah, dari Zin bin Hubaisy, dari Abdullatt
bin Mas'ud, dia berkata: Ketika kami dalam perang Badar, setiap tiga
orang dari kita menunggang satu ekor unta. Ali dan Abu Lubabah

adalatr teman Rasulullah SAW. Ketika tiba giliran Rasulullah SAW
berjalan kaki, kedua orang itu berkata, "Tunggangilatr (unta itu) ya

Rasulullatr, biar kami saja yang berjalan menggantikan giliran
engkau." Rasulullatr SAW lalu menjawfr, 'Kalian berdua tidak lebih
lant dariku dan alq bukan orang yang tidak lebih memerlukan pahala
daripada kalian herdua' ."4Ne

Gtl?i :Jtt'aJ-'i.;b c:;Lk,C:'; -r.\ .

.:glt ,iti;i i?i ,-^s:"{.U.

4010. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamatr
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Bahdalatr

Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3856 dengan sanad yang sama.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3901 dan 3965.
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mengabarkan kepada kami. Lalu ia menuturkan hadits yang senada

dengan isnad yang sama.aolo

'q* ; ]3t * UL, ; it:rv sr; * i.t tSrt -r. \ \
| *' '. .' ' ' ) )

ql; hr ,rl- n' J;r G;i rlJ :Jv nr ,* '*i1; * -,6-v *
Qlt,y:tur otl.1-lr €et,,x,Jit iry J\ :, 4t Fi
f'<!i 1!:Li ct ii? Jvi ,,;'\i 4 i:it*J- q q-g
e \D ,g'*:t5W:?i " Liajtl \4ge{.: ,e'*:t5
;nt J'yr';bLL :Jv ,;; ui;t:r- 'ii {@.!ir, u"u$i
;,ryi.t?1 ,u:"nst ?t:itt lY,>X $: *ht j."
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4011. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Malik bin

Mighwal menceritakan kepada kami dari Az-Zubair bin Addi, dari
Thalhah, dari Murrah, daxi Abdullatr, dia berkata, "Ketika Rasulullatr
SAW di-rsra'-kan, beliau dihentikan sampai pada Sidratul Muntaha,
yaitu langit keenam. Di langit keenam ini segala yang dinaikkan dari
bumi berhenti."

Pada lain kesempatan dia berkat4 "Apa saja yang naik dari bumi
lalu dipegang dari Sidratul Muntaha (tidak lepas dari sana. Penj). Di
Sidratul Muntaha (uga) apa yang turun dari atasnya berhenti lalu
dipegang. "Muhammad melihat (JibriA kefil(n Sidratul Muntaha
diliputi oleh sesuatu yang meliputinya." (Qs. An-Najm [53]: 16)

Perawi (Abdullah. Penj) berkat4 "(Sesuatu yang meliputi itu)
adalah kupu-kupu (faraasy) dari emas."

Perawi (Abdullah. Penj) berkata, "Lalu Rasulullah SAW diberi
tiga hal, shalat lima waktu, beberapa ayat terakhir surah Al Baqaratr,

4010 sanad hadis ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya dan hadits
no. 3901 dengan sanad yang sama.
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dan dosa-dosi besar diampuni bagi umatnya )4allg tidak menyekutukan

Allah 'Azza wa Jalla."Nrr

*,*'-V,iv ?,; * lV U t d'";-t' \ Y
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40L2. Katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku membaca di hadapan Abdul Karim dai Ziyad, dari Ibnu

Al Jarrah, dari Abdullatr bin Ma'qil, dia berkata: Ayahku pernah

bersama Abdullah bin Mas'ud. Ayatrku mendengar dia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah sAw bersabda, 'Penyesalan adalah

lobat'."&r2

;* i e6'* lSt eJ ,riV tn'"r;* tl;'L -t' \r
tklu4l,agl 1' '?,fi' 1" ir,#€j rPi
4,i;p,:*'*L,:4 *i*?tt,F; ir S._-,

* nt );t e'P,';i'J,1*ui'-'3,v,ot3:jlrj 7Itj
,r* *, {X,t ;* *r J't*, ;G at E e.t'rL; ^lrXt
ji ?Ci'"n ,;it t . Jai ?Ci'; ,:;ht s ib ,i\t*sr ?u:tt
\, .v ir J'i, tit. Jv i ,iryt u, b ioi "; ,of, 6,

401 I
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3665 dengan sanad

yang sama.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3568. tkmi telah
menerangkannya masalah ini secara rinci di sana.

40t2
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4013. Katsir menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan
kepada kami dari Abn ltz-Zlbair, dari Nafi'bin Jubair bin Muth'im,
dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Kami
bersama Rasulullatr SAW lalu kami tertahan melakukan shalat
Zhuhur, Ashr, Maghrib, dan Isya. Hal itu menjadi beban bagiku. Aku
berkata, 'Kita bersama Rasulultatr SAW dan dalam (pefuangan) di
jalan Allah'. Rasulullatr SAW akhirnya memerintatrkan Bilal
beriqamalr. Beliau melahrkan shalat Zhuhur mengimami kami,
kemudian bangun dan melakukan shalat Ashar mengimami kami,
kemudian bangun den melakukan shalat Maghrib mengimami kami,
kemudian bangun dan melakukan shalat Isya mengimami kami.
Selanjutnya Rasulullah SAW mengelilingi kami dan bersabd4 'Tidak
ada di bumi (ini) pasukan yang mengingat Allah selain kalian'.rr4ol3

i :nt $i-;|*L 6:-,r';)r oat U';t) s* -r.\ r
'r.',: 

tc. c,.. f'-.'-'r.1 t-.. c ). c,...t, I'q,rx it: oj ok iG )ri,f 1' f r€;,ri"G; 
?av,:sA *; *b; j- i' i;;'e,ir;

4014. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqi menceritakan kepada
kami, dia berkata: Khushaif menceritakan ke,pada kami dari Ziyadbin
Abu Maryam, dd Abdullah bin Maqil, dia berkata: Ayalrku pematr
bersama Abdullah bin Mas'ud. Afhku mendengar dia berkat4 "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Penyesalan adalah
tobat'."&14

Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'(terputus). Hadits ini ditutukan
dengan panjang pa& hadits no. 3555. Lihat juga hadits no. 3760. Hisyam
di sini addah Hisyam Ad-Dastuwa'i.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4012.

lz
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4015. Yahya bin Atu Bukair menceritakan.lenfa kami' Isra-il

menceritakan kepada kami dari Abu Hashin, dari Yatrya bin Watsab,

dari Masnrq, dia berkata: Spatu hqri Abdullah menceritakan kepada

kami, dia blrkata, "Rasulullah SAW bersabda ...'." Perawi berkata,

'Beliau lalu gemetar hingp bajimya ikut bergetar'.Redaksi selanjut

sama atau serupa dengan s=Jbelumnya."ol5

i :U: * U:2, $:";';'Sr ut;:L U'# $:r' - t ' \ 1

* 4i-.- .ut y *: ok ,iC,yi l' ':L ;r, €; ,ri' 
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4016. Mutammar bin Sulaimur Ar Raqi menceritakan kepada

kami, Klrushaif menceritahan kepada kami dati Ziyad bin Abu

Maryan dari Atrdullah bin Ma'qil, dia b€rkata, '"Ayahku'pernah

bersama Abdullatr bin Mas'ud, dan Ayalrku mende'lrgar dia bedrata"

'Aku mendexrgar Risulullati SAW bersaMa, "Peryesalan adalah

tobat.'fi16

sanad hadits ini shahih. Abu Hashin Al Asadi {engan huruf ,,aa'

berharakat/athah- adalatr Utsman bin Ashim
Yahya birrWatsab Al Asadi, yang membacakan hadits, adalah seorang

tabl,i tstqah.Ia pembaca Al Qur'an bagi masyarakat Ku!{r' Ia termasuk

orang yang bac-aannya baik. Al Bukhari menulis biografrnya dalam Al
Xatr;r iUaZ08). Hadits yang sama telah ditutrnkan sebelumnya dengan

sanad yang berbeda dan shahih (3670).

Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 4014.

40t5
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4017. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Su$an

mengabarkan kepada kami dert Al A'masy, Manshur Hushain bin
Abdurrahman bin Abu Hasyim dan Hammad, dari Abu Wa'il dan Abu
Ishaq, dari Abu Al Ahwash dan Al Aswad, dari Abdullah, dia berkata,

"sebelumnya kami tidak tahu apa yang kami baca dalam shalat. Di
antara kami ada yang membaca,'Assalamu 'alallaah, assalaamu 'ala

Jibriil, Assalaamu 'ala Mika'ii| ' (keselamatan untuk Allah.
Keselamatan untuk Jibril. Keselamatan untuk Mikail)."

Nabi SAW lalu mengajarkan kami, beliau bersabda,
'sesungguhnya Allah adalah As-Salaam. Jilu kalian duduk pada

ralraat kedua maka bacalah, "segala bentuk keagungan milik Allah,
(demikian juga) segala ibadahdan segala yang baik. Keselamatan
(selalu) untulcmu, wahai Nabi, (demikian iuga) kasih sayang Allah
dan segala kebaikan-Nya. Keselamatan (semoga selalu) untuk kami
dan untuk hamba-hatnba Allah yang shalih....'

@ - 
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Abu wa'il berkata dalam riwayatnya dari Abdullah RA, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika knmu membacanya mafta bacaan

itu akan mengena kepada setiap hamba yang shalih yang ada di langit

dan di bumi."

Abu Ishaq berkata dalam riwayat Abdullatr dari Nabi SAW,

"Jika lramu membacanya maka bacaan itu akan mengena kepada

setiap malaikat yang selalu mendeftatlan diri kepada Allah (al

muqarrib), setiap nabi yang diutus, dan setiap hamba yang shalih-"

(Lanjutan bacaan tasyatrhud): Alu bersalci bahwa tiada illah
selain Atlah dan alat bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta

Rasul-Nya.aor7

'C.#t ,tu.;l,€J *Ltlt 6?i ,)f:ISt ''? $:,^; -1. \ A
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4018. lAauoarzaq *rrr.rr,*- kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Al
Hasan bin Sa'd, dari Abdunahman bin Abdullah, dari Abdullah, dia

berkata, "Kami pematr bersama Nabi SAW melewati sarang semut.

4ot7 Sanad hadits ini shahih. Hushain bin Abdurrahman bin Abu Hasyim
adalah Hushain bin Abdurrahman As-Silmi. Ia putra paman Manshur bin
Al Mu'tamir. Aku tidak menemukan ulama yallLg me-rafa'-kan nasabnya

sedemikian rupa (dengan menambah 'bin Abu Hasyim") kecuali di sini.
Mengenai nasab Manshur, dijelaskan batrwa ia adalah Manshur bin Al
Mu'tamir bin Abdullah bin Rabi'ah. Pendapat lain mengatakan ia adalah
Manshur bin Al Mu'tamir bin Aththab bin Farqad. Mungkin kakek kedua
orang ini diberi nama kunyah Abu Hasyim.
Penjelasan sanad-sanad ini adalah: Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al
A'masy, Hushain, Manshur, dan Hammad bin Abu Sulaiman. Semua

orang ini meriwayatkan dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud.
Hadits ini ulangan hadits no. 3920 dan 4006.
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Tiba-tiba ada yang membakar sarang itu. Rasulullah lalu bersabda,
,Tidak selayalcnya seorang hamba menyipsa dengan sipsa Altahr.r40l8
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4019. Abdwuzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Manshur dan Al A'mas5 dari Dzarr,

dari Wa:il bin Matranah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, 'iRasulullatr

SAW berkhutbah kepada kami, 'Bersedekahlah wahai para wanita,

sesungguhnya ftalian adalah mayoritas penghuni Jahanam pada Hari
Kiamat'. Seorang wanita bukan dari keturunan bangsawan lalu berdiri

dan bertanya, 'Mengapa kami mayoritas"penghuni Jahanam?' Beliau

menjawab, 'Karena kalian sering melalout dan durhafta l<epada
.r .4019suamr'.-'

Sanad hadits in shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id
(4/41). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan

para perawinya adalah para perawi kitzb Shahih."
Hadits senada telatr berlalu dengan sanadhasan (no- 3763).

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3569, hanya saja di
sana tertulis dari Manshur saja, tanpa menyebut "dan Al A'masy". Suffan
yang ada di sana (3569) adalatr Ibnu Uyainah, sementara Suffan yang di
sini adalah Suffan Ats-Tsauri.
Dzarr --dibaca dengan huruf dzaal berharakat/athah- adalah Abdullah
Al Murhibi. Dalam dua naskatr asal tertulis Zirr dengan huruf zaa'. lni
merupakan kesalahan yang pasti. Ikrni telah melakukan pembetulan

berdasarkan keterangan sebelumnya. Lagi pula, yang menerima

periwayatan hadits dari Wa'il bin Mahanah adalatr Dzarr bin Abdullah.
Sedangkan Zin bin Hubaisy tidak pernatr menerima periwayatan hadits

dari Wa'il. Disamping itu, Manshur dan Al A'masy meriwayatkan hadits
(selama ini. Penj) dari Dzarr bin Abdullatr, bukan Zinbin Hubaisy.

@I - 
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4020. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada karni dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Ibnu

Mas'ud yang di-rafa'-kan olehnya kepada Nabi SAW, beliau bersabd4
"Berusahalah lralian mengingat-ingat Al Qur'an. Demi Dzat yang

jiwalru berada di tangan-Nya, sungguh Al Qar'an itu lebih ceryt lepas

dari hati orang-orang (yang menghafalnya) daripada (kecepatan)

hewan-hewan ternak yang (lari lepas) dari tali penambatnya-

Seburulotya-burulotya bagi mereka berkata, 'Aku lupa ayat ini dan

ayat itu', tetopi (yang benu) dia mengatakan bahwa dia telah dibmt
lupa.'fi20

,rj s GGJ1 ,rJ d'# 6:e 9f;iSt'rb $'&:t'r \

*i ^lr?t" *Ut Arliv,Jv )rr..,1* i.t* i;1ti
i,br'.-<i?fi $ts+Gi1 ir Ji', ir;vt

.<ir*\u * tp ,it;{u'ri.;, oyy ,,Su

4021. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari
Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Beberapa orang datang kepada Nabi SAW
dan berkata, 'Wahai Rasulullatr, sesungguhnya teman kami sakit,

bolehkatr kami mengobatinya dengan besi panas?' Beliau diam
sejenak kemudian menjawab, 'Jilca kalian mau maka obatilah dia

4020 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3620 dan 3960.
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dengan besi pg-ryas, dan jika kalian.mau. malu obatitah dia dengan
batu panos'."&21

,rj *'oart srl *'F s?f of;jt :* t:;i; -t.YY

*ht & n' Jy.,'+;).,jG,rru,, it* ;;\i
&b'Ujf stk;Si- &'+"<i uir Lp ,i;-Fi

,
.F"-L'6:-

. 4022. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari
Ibnu Mas'ud, dia berkatq "sesungguhnya aku mendengar Rasulullatr
SAW bersabda, 'Sesungguhnya seorang hamba akan berbohong
hingga ditulis di sisi Allah sebagai tukang bohong, atau berbuat jujur
hingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur'.*4022

f *a;*'* &\i€* *U.&s:L -r.Yt,'*h'&n' 
);,'t& yi *i6,i6 ,i.i r:)l

L@t'i; ,qt', 'ill '#i U>:Jui ,i; tl'; t:)', 7 Fj
'F- t u3,gA.U2L?t fl,';;f rti ,L'r4riilt €:-

.<ie , i ;p,'op qrau +i
4023. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Umaralr, dari Abdurratrman bin yazid,
dia berkata: Abdullah berkata, "Kami bersama Rasulullatr SAW

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3701 dan dituturkan
dengan panjang pada hadits no. 3852. Lihatjuga hadis no. 4054.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3638 dan 3996.
Lihat hadits no. 3845. Dalam naskah kode Haa' tertulis ,,wa innii
sami'tu". Dalam naskah kode Kaaf, wawu ini tidak ada. Tanpa huruf
wawz lebih baik.
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sebagai anak mud4 tapi tak punya apa-apa. Beliau lalu bersabda,

'Wahai para pemudat, siapa di antara kaltan yang memiliki biaya

malra menilrnhlah. Sesungguhnya pernilcahan itu lebih dapat menjaga

pandangan dan kemaluan. Siapa yang 
.!elu.m y3#{" hendanya

berpuasa, lrarena puasa merupakan perisai baginya''"---

'* #\i$:";:tii:.ttr;,rJ 'i.t:t *u'-,, -t.Y 2

'? * "*'; 
'.::li )r'' :Ju ri i ,#:S' "? "f i:tSl

i, ,
rju .,ri-lil Li, "Z.l,rJ,; ,iui ,a;'-rl4iiit;-rtL ?'; ll
J';:, ok Ay",-sitr;G t;- Y jtYs zJG ,{:rrsG ?'it'$l
ii; uiar.,i,u,i;;Ll ,ptA'*; *hr j; ni

a)
- ,l I.oi.

. 4024. Ya'la dan Ibnu Atu Za'idah menceritakair.kepada kanri,

keduanya berkata: Al A'masymeOceritakan kepada kami dari Umarah,

dari Abdurratrman bin'Yazid, dia berkata: Al Asy'ats bin Qais

mendatangi,Abdullah pada hari Asyura'. Saat itu Abdullatr sedang

makan pagi. Abdullatr lalu berkata, 'Wahai Abu Muhammad,

kesinilatr untuk makan pagt'. Al Asy'ats bin Qais menjawab,

'Bukankatl hari ini hari Asyura:?' Abdullatr berkata, 'Apakah kamu

tatru apa itu hari Asytga'? Sesungguhnya Rasulullatr SAW pematr

berpuasa pada hari Asyura', sebelum turun kewajiban puasa

Ramadhan. Ketika kewajiban puasa Ramadhan turun, beliau

meninggalkannya t 
:t4o24

l-"
I

Sanad hadits ini shahih. Umarah adalah Ibnu Umair At-Taimi. Ke-tsiqah-
annya telatr dibahas dalam keterangan hadits no. 342. Ahmad berkata, "[a
perawi tsiqah dantambahannya, apakah layak dipertanyakan?"
Hadits ini ringkasan hadits no. 3sg2.Libatiuga hadits no. 4035.

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim. Hadits ini juga terdapat dalam Al Muntaqa (2215) dan akan

dituturkan kembali pada hadits no.4349.
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."Jt i.6Jtt.rA, fi.'"*
4025. Ya'la menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan

kepada kami dari'Ibrahim, dari Alqamah, dia bertatq "Kami duduk-
duduk bersama Abdullah, dan ada Zaid bin' Hudair bersama kami.
Khabbab lalu mendatangi kami dan berkat4 'Wahai Abu
Abdurrahman, apahatr mereka semua mernbaca Al Qur'an sama

dengan engkau mdmbacanya?',Abdullatr menjawab, 'Jika kamu mau

kamu dapat menyrruh sebagian dari mereka membacanya untukmu'.
Khabbab menjawab, 'Tentu'. Abdullah lalu berkata kepadalcu

(Alqamah), 'Bacalah!' Ibnu Hudair berkatq 'Engkau menyuruhnya
menrbaca, padatral dia bukan yang paling pandai membaca di antara

kami!: Abdullah berkata, 'Ingatlah, demi Allah, jika kamu mau maka

aku akan memberitahukanmu sabda Rasulullah SAW kepadakaummu
dan kaumnya'.

Aku lalu membaca lima puluh ayat surah Maryam. Khabbab
berkata, 'Kamu membacanya dengan baik'. Abdullah berkat4 'Aku
tidak membaca ayat apa prm kecuali dia (Alqamah) juga
membacanya'. Abdullah lalu berkata kepada Khabbab, 'sudatr
waktunya cincin ini dibuang'. Dia menjawab, 'Sesungguhnya engkau

@ - 
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tidak akan melihatnya IagI akll^l(enakan setelatr hari ini sementara

cincin itu adalah cincin emas'."&25

4tr2s sanad hadits iru shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari

(5177.78) dari Abdan, dari Abu Hamzah, dari Al A'masy. Setelatr itu dia

berkata,;'Hadits ini diriwayatkan oleh Ghrmdar dari Syubah'"

Al Hafizh dalam At Fath menjelaskan, "Maksudnya dali Al Atnasy

dengan sanad tersebut. Abu Nu'aim dalam Al Mustakhrai

meri-wayatkannya secara maushul dari jalgr Ahmad bin Hanbal.

Muhammad Uin fafar Oaitu Ghundar) menceritakao kepada kami dengan

sanad yang sama yang ada di sini. Tanrpaknya lradits ini juga terdapat

dalam kitab Az-/uhi karya Ahmad" Jika tidak maka aku tidak

menemukannya .tlam ltlusnad Ahmad.kecuali dari jalur Ya'la bin ubaid,
daxi Al A'masy." (tvtaksud Al Hafizh adalah sanad yang ada di sini)'

Zaid bin Hudair Al Asadi adalah seonmg tabi'i, sebagaimana yang tamp+
dalam sanad hadits di sini. Tidak ada riwayatnya iang lain dalam enarh

buku hadits yang masy&lll. kecuali dalam buku ini. Saudaranya yang
' 

bernama Ziyad bin Hudair adalah seorang tabi'i yan$ terkenal yang Sudah

dijelaskan dalam keterangan hadits no. 3603.
- IGabbab adalah anak dari Al Art, seorang sahabat yang cukup terkenal.

Mengomentari ungkapan Ktrabbab "Ingatlah, demi Allatt, jika kamu mau

ma16u aku akan memberitatrukanmu satrda Rasulullatr SAW k4ada
kaummu dan kaumnya." Al H"fiz,h berkata, "Ia " seakan-akan ingin

menyrnggung tentang pujian Nabi sAW kepada An-Nakha'i (karena

Alqamatr adalah seomng Na\ha'i) dan kecaman terhadap bani Asad

(karena Ziyad bin Hudair adalah seorang Asadi). Pujian Nabi SAW
kepada An-Nakha'i dapat dijurrpai dalam riwayat Ahmad (Al Musnad,no.
3826) dan AlBa"zar dengan satad hasan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata:

Aku menyaksikan Rasulullah sAW berdoa (kebaikan) untuk penduduk

ini, yang terdiri dari keturunan An-Nakha'i atau memuji mereka, sampai-

sampai aku berangan-angan menjadi salah satu dari mereka. Sementara

kecaman Rasulullah SAW terhadap bani Asad sudah dituturkan sebelum

bab at manaaqib dari hadits Abu Hurairah dan lainnya, bahwa Juhainah

dan kabilah lainnya lebih baik daripada bani Asad dan kabilah GatMan."

Kalimat "illaa huwa qara'ahu" dalam naskah kode Kaaf tettttlis"illaa wa

huwa yaqra"'. Sementara dalam Al Bukhari tertulis "illaa wa huwa
yaqra'uhu". Penarnbahan kata "innalca" kami tarnbahkan berdasarkan

naskah kode Kaaf dan naskah Al Bukhari.

Musnad Imam Ahmad - EI



* yJ * f')t *u.i$:', ):tr l'Ci -t'Y1
(St :Jv ,:,!r-n \Fi; ,^b'$;i ; ,:7 9':l e,$'^3:t yt y

U il^*G'op ,:'<'or,

4026. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Sya;k
menceritakan kepada kami dari Ar-Rukain, dari ayahnya, dari

Abdullalr, dia (Syarik) me-rafa'-kannya kepada kami pertama kali,
(namun) kemudian dia (Syarik) menghentikannya pada Abdullah RA,
dia berkata; "Riba 

-meskipun 
banfrak- pada akhirnya (hanya)

sedikit."026

/ *t f U:4tvF;f'"it,ys l$:L -t.YV

& n' Jr.,j6,jri :#f ir * *'o#ti:,':? * y
'e W lf; ;e i|r\i; fAil a, iil,*i,2; ?,r

it,,sr iqs )8t CriV'ol I*'* eI:;'lt |+
.(v[ilr J A]t1 ,!*i Jvtyr;iri

4027. Abu Kamil dan Ya d menceritakan kepada kami, Al
Mas\rd mengabarkan kepada kani dari Al Hasan bin Sa'd, dari Abdatt
An-Nahdi, dari Abdullatt bin Mas'ud, dia berkata, *Rasulullah SAW
bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak mengharamlun sesuatu kcanali
Dia mengetahui bahwa akan ada seseorang yang melahtkannya di
antara kalian. Ingatlah, sesungguhnya aht orang yang memegang
il@ton sarung kalian agar lalian (tidak) jatuh ke dalam neraka
sebagaimana jatuhnya htpu-htpu dan lalat'."

Yazid berkata, "Kupu-htpu atau lalat."4027

4026 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3754.

4027 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3704 dan 3705.
Mengenai hal ini sudah dibahasi secara rinci di sana.
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4028. Rauh meirceritakan kepada kami, Al Mas'ud menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Al Mughirah mengabarkan kepada

kdmi dari Al Hasan bin Sa'd, dari Abdah An-I.Iahdi, dari Abdullah bin
Mas'ud, lalu dia menuturkan haditsnya yang sama.

Perawi berkzita, "Kupu-htpu dan lalot.ffi8 '

); *'-;r.# i iGp ,b,$:r; ):k I sb -t'. Yl

y') ok Pif iu' ,;- n' J;t'of '2,..- i.t * f i
*, * \, * nr,1i,;'d"'e;t;,;i,,^;S ;i',* # ;;
"i\cif u; |Ji :ab # f ,u' lAv!1,t 'vr-i

.1r3;!; * *\,f'ti,,.?
4029. Abu Kamil menceritak.rr't.puAu n"-r, Hammad

menceritakan kgpada kami dari Ashim bin Bahdalatr, dari Zin bin
Hubaisy, arri tUnu Mas'ud, batrwa Ali dan Abu Lubabatr adalatr

teman (kelompok) Rasulullatr SAW pada hari perang Badar. Ketika
tiba giliran Rasulullatr SAW berjalan kaki, kedua orang itu berkata,

"Naiklatr (ke unta) watrai Rasulullatr, biar kami saja yang berjalan
menggantikan engkau." Rasulullah SAW menjawab, "Kalian berdua
tidak lebih htat dariku dan aht bukan orang yang tidak lebih
memerlulcan pahala daripada kalian."ao2e

4028 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

4o2e 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4010.
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4030. tUnu fudnail menceritakan kepada kami, Hanm bin

Antaratr menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Aswad;

dia berkata: Alqamatr,dan Al Aswad meminta izin (maslk) kppada

AMullatr RA, dia berkata" "Sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh
para penguasa yang sibuk hingga meninggalkan walrtu shalat. Maka

shalatlatr pada walrtunya!" Lalu ia bangUn dan shalat di arrtara alru

dengan dia. Kernudian dia berkata" 'Demikian aku melihat Rasulullatr

sAw.'ru30

'-,ab * eti,|* #(!i$:.', f U:tu'^r-r.r\ .

+;li-r:.Xittr-v'u-ifit 'fli :6 ai il 'i6 l' *',t'

N:n Sanad hadits ini shahih meskipun secara sekilas tampaknya munqathi',
karena Abdurrahman bin Al Aswad meriwayatkan dari ayahnya (Al
Aswad bin Yazid) dan paman ayahnya (Alaqamah bin Qais), sebagaimana

dituturkan pada hadits no.3927. Juga sebagaimana akan dituturkan dalam
hadits no. 43ll dan4347.
Harun bin Antarah bin Abdurra,hman Asy-Syaibani adalah perawi tsiqdh.

Ia dinilai tsiqah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan ulama hadits lainnya. Ibnu
Hibban telah menyebutnya dalam Ats-Tsiqat. Sementara Ad-Daraquthni
dan ulama hadits lainnya masih manpermasalahkannya tanpa alasan;

bahkan dia membantah pendapat Ibnu Hibban dan menyebutnya dalam
kategori adh-dhu'afaa' (para perawi yang dha'n. N Bukhari telah

menulis biografinya dalam Al Kabir (4121221) tanpa menyebut
kecacatannya. Hadits ini sudah dituturkan sebelumnya sebanyak dua kali,
yaitu pada hadits no. 3927 d^n 3889. Kami juga telah menjelaskan bahwa
sebagian redaksi hadits yang pertama (no. 3927) telatr diriwayatkan oleh
Abu Daud dan An-Nasa'i dari jalur Harun bin Antarah, yaitu jalur yang

ada di hadits ini.
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4031. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Ibratrim, dari Alqamah, dari Abdullah,

dia berkata, "K"tik" ayat (82 suratr Al An'aam),'Orang-orang yang

beriman dan tidak mencampuraduklan iman mereka denga\

lrezhaliman (syirik), merefta adalah orang-orang. yang mendapat

lreamanan dan merelu adalah orang-orang yang mendapat pelunjull,

turun, mereka bertanya, 'wahai Rasulullah, ulana ada orang yang tidak

pernalr menzhalimi dirinya?' Beliay menjaw_a!, ?1tun,, begitu,
-(tr,ezhaliman) 

ita adalat $irr*' 1*enyehttukiti lttot ;, ftda*iih kattan

mendengar perftataan Luqman lepada analotya, "Dan (ingatlah)

t<ettlca -Luqryqn .berlrata lrepada analotya, di waktu !a- mgryberi

pelajaran kepadaiya, 'HAi Anak*u, ianganlah kamu

mempersehrulun' (Attah),,$Sstl4g!.rnya meqpgyelatukan (Alloh)

adaiah ilenar-benar leezhaiiman" yang besar'-" (Qs. Luqmaan [31]:
13).4oll-i. .. , .. 

". 
,l ..,

'*1A,? * e,i\* ;:1*i ,f ;J''it lJr;-t.rY
eru:cy ,{,t'*\u * i,\';;("r'v 'ii it y
b, J-r[ 'uiii 
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<;X

s3r 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3589.
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4032.Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dari Ibratrim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah

SAW shalat bersama kami. Ada kemungkinan beliau menambatr

(jumlah rakaatnya. Penj) dan ada kemungkinan beliau

menguranginya."

Ibrahim berkata, "Ada kemungkinan ketidakpastian tersebut

datang dari sisiku."

Lalu kami bertany4 "Wahai Rasulullatr, adakah sesuatu telah

terjadi pada shalat?" Beliau bertanya, "Apa itu?" Kami menjawab,

"Engkau melakukarr shalat sebelumnya begini dan begitu." Beliau

bersabda, "sesungguhnya aht hanyalah manusia. Aht juga lupa

sebagaimana halnya kalian. Jika salah seorang di antara lralian lupa

(datam shalatnya) maka sui udlah' dua. knli.'l

Beliau lalu pindatr posisi dan sujud sebanYak duakali o32

* e,;.r.'* #.!i; *i ii'n,r*,;-r.!'r
,E;tly i'.r,.:o ,Yl,.,f ;ri:i 16 :iHI l' -+ ,l ,JGt-..:ib
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4}33.Ibnu Nuinair dan Ya'la menceritakan kepada kami dari Al
A'masy; dari Ibrahim, dari Alqamall dia berkata, 'lAbdullah RA
datang ke Syam. Lalu sekelompok orang dari kalangan Himsh berkata

kepadanya,"'Baoakanlatr'(ayat Al Qur'an) kepada kami'. Lalu dia

mernbacakan surah Yuusuf. Kemudian seseorang dari masyarakat itu

4032 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3602 d^idituturkan
dengan panjang pada hadits no. 3975.Lihat hadits no. 4174.
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berkata, iD--emi Allah,.tidak demikian ayat itu diturunkan'. Atdullah

bertanya, 'Ada apa denganmu! Demi Allatl, aku telah membacanya

demikian di depan Rasulullatr SAW. Orang itu berkata, 'Bagus'.

Ketika orang itu sedang membantatr Abdullatr' RA, tercium

iyoma khamer, maka dia (Abdullatr) berkata,'Kamu minum minuman

yang najis dan mendustakan Al Qur'an? Derni Allah, jangan beranjak

i*rl"i 
- 

ut u mencarnbukmu!' Dia iAu mencambukgya sebagai

' , , tt4033naaa.

*'*et;.|* "#\iY;l F *,{'*-t'rt

' 4034. Ibnu Numair' merre€ritakan kpp{a kami, Al A'masy

mengabarkan kepada kami, dari lbrahim, daii Abdurratrman bin

Yazid,dia berkata, "Ketika Abdullatr melihat Uti-an'fl'e, inbtAt*an
shalat di Mina sebanyak empat rakaat, dia berkata, lAk! $a11. 

di

belakang Rasulullah"$A,W (di -Miry) sebanyak dua rakaat, demikian

pula di belakang. Abu Bakar dan r-lmar. Kalau;pja keberuritirhganku

Srinad hadits ini shahih.Hadis ini adalah ulangan dari hadis no. 3591.

Laa'tuzaawilnii berasal dari kata daszr az'zmvaal yang artinyl pergi dan

bergerak.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3953 dan dituturkan

dengan panjang pada hadits no. 4003. Penarnbahan katalchalfa didasarkan

pada naskah kode Kaaf.

Musnad Imam Ahmad 
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,Jv ,q i4r ,>:'tf * ,;;l q'o\t*'a:'1, o: t:';r
[>,iui ,*',*;y iur *:t1l; b'&n' )]'6*
A';l'ry,L')f,t ;qt I L@, ;1,qtla)t fi1

.t

,(ie )'i'iri ifrr.y'#- t u3 ,/A.'#l',
4035. Io--nu'Numrr'-*.*takan kepada kami, Al A'masy

mengabarkan kepada kami dari Umaratr bin Umair, dari AMurratman
bin Yazid, dia berkatq *Kami masuk (menenrui) AMullatr. (Saat itu)
di sampfirgnya terdapat Alqamatr dan Al Asurad. Dia menceritahan

sebuatr hadits yang aku yalcin tidak diceritakannya kecuali karena aku.

Akulah yang tertua di aniara kaumku. Dia berkat4 'Kami saat ittt
sedang bersama Rasulullatr SAW. Kami adalalt para pemuda yang

tidak memiliki apa-apa. Beliau bersaMa, 'Wahai para pemuda, siapa
di antara knlian yong memiliki lranampuan maka menikahlah, karena
itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Sedangkan bagi
yang tidok mamry fundahya berptosa, lcarena in dalqh perisai
bginya (dari hawa na{3u;'."{ols ,

;r 3f tii V,rf;it *'rt,i'# EJl, & s:;*-t .rr
, rt ' 

trt 
i.*L:rsyili *t* h',& n' Jh'+:)v 'jJ,;

*-o), kk y*oJ oy ,gt..*lLi i J|-iL; i, itr
&j rld'01 t\ G-,Uu;,6, jt'*ir; |tg1r* lq
xg?ls i;J,&U y :f rt,V *'if il e!; yn ;t,

t t a. a t t'

.(o* * U,r.*)t :Jui

4036.,Ya'la mengeritdcan kepada' kami, Umar bin Dzur
mence,ritakan kepada karni dari Al Aizar, (dari Tin'ah), bahwa Ibnu

4035 
Sanad hadits irri shahih. Hadits ini senada dengan hadits no. 3592 dut
dituturkan dengan panjang di hadits no. 4023.
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Mas'ud RA berkata: Aku. mendengar Rasulullatr sAw bersabda'
uKetilra ungkapan lalout diarahlun mala ia akan mengarah kepq4o

orang yonj dtorohkan. Jika ungpapan lalont itu menemulcan alasan

dan jalan yang pantas pada orang (yang diarahlmn) itu' maka labtat

tersibut benar-benar akan menimpanya. (Namun), iilra laknat itu

tidak menemulran alasan pada orang itu (untuk dikenai), malea dia

akan kembati kepada Tuhannya dan berlata, 'Wahai Tuhanhr,

sesungguhnya si fulan telah mengarahlanht kepada si fulan yang

latn, iimun aht iidak *"n"mupan alasan yang tepat dan jalan untuk

menimpanya. Apa yang Engkau perintahlwn (selaniutnya)?' Tuhan

menjawab, ,Kembalilah ke tempat asal kamu datang (orang yang

melaknat. Ed;'.'*o'u

i. J6',r'r1 '* ,#ri $:-r, {-16 il ,::'L -t : IY
7 7.- - 

a ,- z 
. ' ''

#, tt,Pt ybt & n' Jrrjf ,irj 1' l" ,f {tit
,(yq,;:; # ,yl :fr "r#f ,:Jky'q,t'$!r$,1r--..1tr

,yt'k1 ;; i:iw lrir, +'u.,:d,1il;t '*,;ut;iuj
.<1t ikt.',itr o:;<t Jltl :Jui :Ju ,elqt ?;'&

4077. Abu Muhwiyah menceritakar kepadri kaini, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Dzan. dari Wa'il bin Maltanatr, dari

Abdullatr, dia b'erkata, 'tRasulultah'SAW bersabda, ''Wahai para

wanita, bersedekahlah meskipun dari perhiasan lcalion, sesungguhnya

lcalian adalah mayoritas pmghuni Jahanam pada"Hari Kiamat'; Iaht
seorang wanita bukan dari keturunan bangsawan berdiri dan bertany4
.Kenapa kami menjadi mayoritas purghuni Jahanam?' Beliau

4036 Isnadnya munqathi'nilmun sebelumnya telatr dituturkan secara muttashil

dan panjang pada hadits no. 3876, yaltu dari Al Atzar bin Jarwal Al
Hadhrami dari seorang lelaki yang htnyah'nyaadalatr Abu Umair'
Tin,ah adalah nama kabilah atau suku yang kadang-kadang jqga disebut

dengan nama Tin' 
-tanpa 

haa'-, sebagaimana dijelaskan dalam

keterangan yang telah lalu. Lihatll'Lubab karya Ibn Al Atsir (1/183).
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menjawab, 'Karena kalian sering melaknot dan durhaka keryda
suami'."$37

i' *r f *'* #tti $:"; 4td I ,:t:'r' -t'rA
t.::l er, !,H v i,u u>,*i 1]n 

ir' & n' J.r., i6 ,iti
.r6t S*:> ra:l au !Hu6;,'Jj r,SG .(ill p\

a

4038. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Syaqiq, dari Abdullatr, dia berkat4
"Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang meninggal dunia dalam
lreadaan tidak menyehttulcan Allah dengan apa pun, makn ia masuk
surga'. Aku berkata, 'Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan

menyekutukan Allatr dengan apapun malca ia masuk neraka'.'{38

l' ** *,*'* #.!i€*-116 l8'L -r.rl
;,rs."ri'-6.i'F ttt) r:r,i *b,,rt- ir, Jr.,i6 ,iuj

i (iF Uf: iy,v+-wo; orJr

4039. Abu Mu'awiyah meirceritalcan kepada kami, Al Amasy
memceritakan kepada kami dari Spqiq, dari Abdullah, dia berkata
*Rasulullah SAW bersabda, 'Jika kalian bertiga naka janganlah &ta
orang saling berbisik tarpa melifutkan sahabotnya yang loin, kareno
itu memkrotayo sedih' :403e

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4019. Dzalr di sini
adalah puta Abdullah. Dalam dua naskatr asal tertulis "Zirrt'.Ini adalatr
kesalahan. Kami telah menerangkarmya di sana.
Sanad hadits ini shahih. Hadir ini ulangan hadits no. 3625 dengan sanad
yang sama. Lihat juga hadits no. 3865 dan 4043.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3560.
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t 1a h - Cr'€ttt),*i y\t * atJ-r, Jts:Jv i' 1" * a;-z
,6-H 

"i:Ly 
,t:*c.-v or: ict',e6)r"^fi

4!40.lbu tutr'u*iyah dan *r, *r*air menceritakan' kepa.da

kami, keduanyp berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari

Syaqiq, dari Abdullatr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jil@ kalian

bertiga malca janganlah duo orang berbisik tonpa menyertakan

sahabanya yang liin, lcarena itu akan membuatnya sidih."M

'* &\id,""; rlri;'irt'^itt; tJrt;:L -t.t\
ir^i ,;ru,ui iiL iM irr ,ia qG. 'rJn LIL r* ti6 #'i

.aaaaaa,'Fi ,&t?*;'uil ,!i rut ,*',y;otu-rlt 4rd ;'"i
'&it'.kA *oil,i6,q\t"16 a; j;;jLti
,:rs'p: * \,& n' J;r'ot, ;&f 'of iv;,* i

4041. Abu Mu'awiyah dan Ibnu Numair menceritakan kepada

kami, keduanya berkata:-Al A'masy menceritakan kepqda kami dari
Syaqiq, dia berkata, "Kami duduk di depan pintu (rumah) Abdullah,
menunggu dia mengizinkan kami masuk. Lalu Yazid bin Mu'awiyatr
An- Nakha'i datang dan masuk menemui. Abdullah. Kami lalu berkata

kepadany4 'Beritatru dia tentang keberadaan kami'. Dia pun masuk

dan memberitahukannya. Tidak lama ia (Ibnu Mas'ud) keluar
menemui kami dan berkat4 'Sebenarnya aku sudah mengetahui kalian
ada di sini tadi. Aku sengaja membiarkan kalian karena khawatir
membuat kalian bosan. Rasulullatr SAW sendiri menentukan jeda

4040 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
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l' l" c * * *\i $:L d.tv l t:r:t- -r.tY
,rFt e'€"j 61 :yr-,: Pht,p n' JrrjLj 'ji

beberapa hari untuk memberi pelajaran ftepada kami) karena khawatir
kami bosan (bila setiap hari)'."*'

ttit,i4 ,€.;tblt ,!*ic.,i;t ,* 
at;i;i:-:Ii

4042. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Syaqiq, dari Abdullah, dia berkata,
"Rasulullatr SAW bersabda" 'Alat adalah orang yang mendahului
lralian menuju al haudh, (saat itu) aht akan melawan beberapa orang
dan aht berhasil mengalahlcan mereka. Lalu aht berkata, 'Ya

Tuhanht, (mereka adalah) para sahabatht?' Lalu dijawab,
'Sesungguhnya.- kamu tidak mengetahui perbuatan mereka setelah
(wofot)mu'.n4M2

i' 1" t *'* #.!i$:L f irti:";-r.rr
'+,,s?l .ttt:115 *i*bt,k ltJ?r,i6'ii
q3 iu, !r!-$:t'-c,;,1 :Ji *3& }i'r & i' J;)
.-rLl pt *.i,r, 3r{ | }, -6 i ,6:,-rti1.<-,6r ;-,t

.";f li,r, ,is6 ,r:J+ fc'* F I *tru

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3581 dan dituturkan

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3639.dengan sanad
yang sama. Hadits yang sama telatr berlalu dengan berbaghi sanad, dan
terakhir hadits no. 3866.
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4043. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Syaqiq, dari Abdullatr, dia berkat4

"Rasulullatr SAW mengatakan suatu kalimat dan aku menambah

kalimat berikutnya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda'

'Siapa lang mteninggal dunia dalam fteadaan menyelatuftan Allah
dengan apa pun, maka ia masuk neraka'. Aku lalu berkata 'Siapa

yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allatt
dengan apapun maka ia masuk surga'." 1

Riwayat ini sesuai dengan riwayat Abu Bakar dari Ashim dan

berbeda dengan riwayat Abu Mu'awiyah, Aswad rnenceritakan kepada

kami.ry3

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4038. Kalimat
"Riwayat ini sesuai dengan riwayat Abu Bakar dari Ashim dan trcSeda
dengan riwayat Abu Vtutwiyan, Aswa meni:eritakan kepada'kami,'Pada
aklrir hadir merupakan ta'liil bagi riwayat Abu Mu'awiyah dari Al
A'masy yang' telah 'lalu (4038). Maksudriya, Abu Mu'awiyah
meriwayatkan hadits tersebut dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari Ibnu

Masrud. Dengan begitu ia menjadikan kalimat "Siapa yang meninggal

dunia dalam keadaan menyehtukan Allah dengan apa pun' maka ia

nasuk neraka," aibagai ungkapan Ibnu Mas'ud dan menjadikan kalimat

"Siapa yang''mentnglgat duita dalam keadaan tidak menyelattufun Allah
dbngan aW.Wn, maka.ia fiasln/- surgat:" sehagai riwayat yatg marfu'

Maksudnya,juga bi\wi'ibuu Numair lang meriwCya&an tradi* ini dad"

At' Atnasy, aari AUu \ila'il, befteda'dengrin keteiangan tadi, yang

menjadikan *alimat'ilatamri sebagai' sabda Rasulullah"SA.W ilan
,. meniadikan,kalimat ke&a sibagai pe*etaao Ibnu Mas\rd. Juga bahwa

Aswad bin Amir meriwayatlcangla ilari Abu Bakar, d4r.i Ashim, dari,tbu
Wa'il, sebagaimana riwayat Ib,nu Numair dari Al A'masy. Keduanya
(ddarn hal ini) berbeda dengan Abu Mu'awiyatr dalam periwayatannya
daxi Al A'masy, yang menjadikan riwayat pertama sebagai mauquf darr

riwayat kedua sebagai marfu'. Riwayat Abu Mu'awiyah sendiri telah ada

pada hadits no. 3625 dan 4038.
Riwayat yarg. shahih adalah, kalimat (riwayat) yang pertarna marfu'
sedangkan kalimat (riwaya,Q yang kedua mauquf. Riwayat yarlig shahih
tersqbuttelah diriwayatkan oleh Ibnu Numair dari Al A'masy (yaitu sanad

hadits no. ini) dan itu sesuai dengan riwayat Waki'dari Al A'masy (hadits
no. 4231). Hal ini diikuti juga oleh (riwayat) Muhammad bin Ja'far dari
Syubah, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il (hadi* no. 4232,4406, dan
Mzs).Keduanya juga diikuti oleh (riwayat) Aswad dari Abu Bakar, dari
Ashim, dari Abu Wa'il, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad
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4044. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al Atnasy

menceritakan kepada kami dari Spqiq, dia berkata: Abdullatr berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada satu pun yang lebih cembunt

daripada Allah ,4zza wa Jalla, itu sebabnya Dia mengharamkan

semua yang lreji, dan tidak ada yang lebih suka dipuii daripada Allah

Azzawa Jalla'."\.M

)?\Ji f et;.y)* &cii $'L f Ut ul, - t . t o

40/15. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari lbrahim, dari Al Aswad, dia berhata,
..r{ku dan Alqamatr masuk (menemui) Abdullatr bin Mas'ud dan dia

berkata, 'Jika salatr seorang di antara kalian ruku maka bentangkantatt

kedua hastanya pada kedua patranya Sesungguhqa aku seakan-akan

melihat jari-jri iasulullah SAW berbeda-bed"r.#M5

di sini, dan seperti hadits no.38ll dan 3865.Mereka juga dikuti oleh

(riwayaQ Husyaim dari say5rar Abu AI Hakam dan Mughirah dari Abu
wa'il, sebagaimana dalam hadits no. 3552. semua sanad ini b€rasal daxi

hadits lb,nu Mas\rd dalam Al Musnad. Segala puji bagi Allah atas

petunjuk-NyaM4 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3616.

4o.5 sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3588. Lihat juga

hadits no. 3927, 3928, 397 4, dan 4272.
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4046. Abu Mu'awiyatr dan Ibnu Numair menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritalcan kepada kami dari

umarah, dari Abdunatrman bin Yazid, dari Abdullatr, dia berkata,

,,Aku tidak melihat Rasulullatr SAW melakukan shalat sama sekali

kecuali pada waktunya" kecuali dua shalat, yaitu Magt[ib dan Isya

dengan cara drjamak, serta shalat Subtrh saat itu sebelum waktunya'"

Ibnu Numair berkata, "(Yaitu) dua shalat malam (Maghrib dan

Isya). Sesunggutrrya beliau menjamak keduanya s@ara

be,rBamaan."4M6

.'? t i;*'* "#<!i 
$:"; 4t6 I $:L -t'tv

ir; i,Su -^:3iit y.\tfi'Ck ,Jul' y '*ri i ,fiSt

,q isi ?,;;",$'nA;e,P'# 1, i -^n3

i'rJ zri}z-.iS ,41 i rtryi<i' 9q;lui'of '!
tlt?i e;r$yiy:ot}\t Jut cleui t;;\t #- ,.V:? nr 3f

^r'* b1 ,7lr Sv, ,Sv ,:oL,J5. ; Utli e}'l ti;: ':^7.W. t '

,Jv"*3'y\t ib eu;'-fi zJv 'k'e t4'

4u6 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3637. Lihat juga

hadits no. 3893 dan 3969.
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4047. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Umalah, dari Affir,grahman bin Yazid,

dari Atdullatr, dia berkata, "Aku (sedang) menutup diri dengan

kelarnbu Kabatr tatkala'tiga otang' datang. Tubuh mereka penuh

dengan l6mak dan hati mereka tidak cerdas. Mereka adalatr satu orang

Qwaisy dan dua orang besanny4 yaitu dua orang Tsaqafi (atau, 'satu

orang Tsaqafi dan dua orang besanny4 yaitu dua orang Quraisy).
Mereka berbicara mengenai suatu hal yang tidak aku patrami. Salah

satu dari mirbta berkata, 'Menurut kalian apakah Allah mendengar

pernbicaraan kita ini?' Kedua ternannya menjawab, 'Jika kita

menyaringkan suara maka Dia mendengarny4 tapi bila tidak maka

Dia tidak mendengarnya'. Yang lain berkata, 'Jika Dia dapat

mendengar sebagian perkataan kita maka Dia pasti dapat mendengar

seluruhnya'.

Aku lalu menceritakan" hal itu kepada Rasulullatr SAW.

Kemudian Allah menurunkan ayat, 'Karnu seftali-kali tidak dapat

bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan don htlitmu
terhadapmu, bahkan'kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui

kebanyakan dari apa yang kamu trerjakan. Yang denikian itu adalah

prasanglramu yang telah kamu sangfta terhadap Tuhanmu, prasangl<a
'itu t"lih membinasakan kamu, maka jadilah kamu termastik orang-

oran g y ailg m entsi' )' (Qs, Frshshif at [a 1 ] : 22-23).4M7

4047 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3614.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Umarah bin Umair dari Wattb bin
Rabi'ah, dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana hadits no. 3875.

,y':'y bt JiG;'*f 'ii S!; -# #-,ti b;ii *I (,sl

'*1^fu? i ;r'* #\i $:', *-:6 I qt -t.tA
& ni Jrrii,iGir *F ,y *f * c?\i ir rL ii:*l
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4048. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Syrmr bin Athiyyah, dari Mughiratt

bin sad bin Al Akhram, dari ayahnya, dari Abdullah, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabd4 'Jangan lalian siktk berlebihan dengan

lcebun sampai membuat lralian terlalu menytkai dunia''"

Abdullatr berkata, "Yang di Radzan biarlah tetap di Radzan dan

yang di Madinatr biarlatr tetap di Madinah.#4E

i6 ,<it+i y ;t y:: ?.i,r ',1 ,# 'fit Jt:' \

'ro4t Sanad hadits ini shahih. HadiS ini dituturkan dengan Panjang pada no.

3579. Di sana kami telatr moryinggung t€ntang keberadaan hadits ini di

sini. Lihat juga hadits no. 4181, 4184, dan 4185. Riwayat hadits yang di

sini sesuai 
-aerrgan 

riwayat Yahya bin Adam tentang al l&araai Q54) dart

Qais bin Rabi" dari sy[nr, sebagaimana telatr kami jelaskan sebelumnya.

Radzan adalah nama desa di Madinatr. Maksud Ibnu Mas'ud adalah, dia

khawatir dirinya menentang hadits ini dengan memiliki keluarga di

Radzan dan keluarga di Madinah, atau dengan memiliki kebun (yang

diolah) di Madinatr dan di Radzan.
Al Hafiztr dalam At-Ta,jil (479) berkata, "Maksud hadits ini adalah, Ibnu

Mas'ud menceritakan sebuatr hadits dari Nabi SAW tentang larangan

berlebihan dan larangan memiliki atau mengolah kebun. Setelah dia

menuturkan haditsnya, ia gunakan hadits itu untuk mengecam dirinya
sendiri yang telah memiliki dua kebun (.rntuk diolah), satu di Madinah

dan satu lagi di Radzan. Disamping itu, dia juga mempunyai dua

keluarga, satu di Kufah dan satu lagi di Radzan. Radzan --dengan huruf
raa' dandzaaltanpatasydid- adalah nama tempat di luar Kufah.u
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4049. Abu Mu'awiyatr menctritakan kepada karni, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Syaqiq, dari Abdullatr, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang bersumpah dengan suatu
sumpah agar dapat merigdmbil harta muslim"yang lain,'malca ia akan
bertemu Allah dalam keadaan.murkn'. Al Asy'ats lalu berkata, 'Demi
Allah, hal itu' perrratr terjadirpadaku. nahutu, antaia. aku',dengari
seorang lelaki Yahudi terdapat sebidang tanatr.. Lelaki itu mengingkari
(tanah) itu sebagai milikku, maka aku'mernbawanya menghadap Nabi
SAW. Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Apakah kamu mempunyai
bulai?" Aku menjawab, "Tidak." Beiiau kemudian berkata kepada
lelaki Yatrudi itlu, "Bersumpahlaht" Aku berkat4 ",Wahai Rasulullah,
jika dia bersumpatr maka hartaku hilang." Lalu Allatr menurunkan
ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan)
Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, maka
merelra tidak memperoleh bagian (pahala) di aHtirat, dan Allah tidak
akan berbicara'dengan fiereka dan tidak akan memandang mereka
pada Hari Kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Untuk
mereka ada sil<sa yang pedih." (Qs. Aali Imraan l3):77).Me

* *;3tri 6y ,rtt'ettr?_rw ,1 sL -r r o.

ybt & n' J.r, Jv:Ju i' :" * yi;; * * ,/

'ro4e sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3597 dengan isnad
yang sama. Hadits ini perpanjangan hadits no. 3964.
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4050. Abu Mu'awiyah dan Waki' menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Muslim
bin Shabih dari Masruq, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling pedih
silrsanya pada Hari Kiamat adalah orang-orang yang membuat
gambar'." l

Sementara dalam versi Waki'disebutkan derrgan redaksi, "Orang

et;.y.:* )b * 4Ljlr $:";4!a l,t"; -r.o\
is- ak *; f ht.ru'ar J;, Lf,nr * s'-,i1o'F

''.:,bi y r,p i ;'1;&.',;a,3)u
4051. Abu Mq'awiyatr menceritakan kepada tarni;'ru Hajjaj

menceritakan kepada tami aari Hammad, dari Ibratrim, dari Alqamatr,
dari Abdullah, bahwa Rasuiullih SAW plrn.tt tidur mimtuj* E$g"
keluar suara napas, kemudian bangun dan shalat tanpa U..*oOfru.eosli-

(-f't U -;- $:L ,iC #'; k:--,1 ,,13.,; -r.oY
'Ct,F yt*l?IAL|U Ot r.'* Frt'*Ltu:L.i?i,*;*ir'*

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 355g. Lihat juga
hadits no. 3868.
Sanad hadits ini shahih. Hajjaj adalatr puna Artha'ah, sedangkan
Hammad putra Abu Sulaiman. Takhrij hadits ini akan dijelaskan pada
hadits selanjutnya.

4051
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4052. Ismail bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia

berkata: Yatrya bin Zakariya menceritakan kepada kami, Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Fudhail, dari Ibrahim, dari Alqamatr,

dari Abdullah, dari Nabi SAW. Ia kemudian menuturkan redaksi

hadits tadi.aos2

)?<!i i *1,'?,r qri:Y 
P'u.tr3-r- -t'oY

,{-!.u.*:tyb, eU,e;:Jul' f *yj '*
',5,'i ,(tV, r:, xy ,ii ts ,!; \i*l :f, qty :Ju;

';; t$;ri,€, f j{-'tL'i ,ci ii;t?o'd ,W*:A.
..;i*l

4053. Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, 
'Laits

menceritakan kepada kami dari Abdtrnatrman bin Al Aswad, dari

ayat[ry4 dari Abdullatr, dia berkata, 'Nabi SAW (pernah) keluar

untuk membuang hajat. Beliau lalu berkata' 'Berilan aht sesaatu

untuk ber-istinja' daniangan delwtkan atau berikan oht sesuatu yang

bertbah (maftsudnya tulang yang sudah bentbah akibat basah),

jangan juga kotoran hewan'. Aku lalu membawakannya air dan beliau

berurudhu. Lalu beliau berdiri dan shalat. Beliau menunduldcan badan.

Ketika ruku beliau melekatkan kedua tangannya dan meletali;kannya di

antara kedua paha. "los'

sanad hadits ini shahih. Fudhail adalatr pufia Amr Al Fuqaimi. Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah (l/90) dari Abdullatr bin Amir, dari Yahya

bin Zakariya bin Abu Za'idah, dengan sanad seperti dalam hadits ini.

Penslaratr Ibnu Majatr berkata, "Isnad ini, para perawinya tsiqah, hanya

saja di dalamnya ada Hajjaj bin Artha'ah yang pemah men-tadlis-"

Sanad hadits ini shahih. L,aits adalah putra Abu sulaim. Lihat juga hadits

no. 3588, 3966, dan 4045.
Wa laa tuqribnii haa'ilan maksudnya tulang yang sudah berubatr akibat

basah atau lembab. Segala sesuatu yang berubah disebut haa'il. Demikian
diungkapkan oleh Abnu Al Atsir.
Fa hanaa artinya alcabba (doyong). Kata kerja ini akhimya dapat berupa

htruf illah wawii atau yaa^ii. Diungkapkan hanaa, yahnaa, hunuwwan,
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.ibb fk q&'uyir*\ry :Jui ,*yt idu

4054. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ztfiur
menceritakan kepada karni, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari

Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata, !'Kami mendatangi

Rasulullatr SAW untuk keperluan seseorang. Kami meminta izin

kepada beliau agar dapat mengobatinyh dengan besi panas. Beliau

diam saj4 sehingga kami bertanya kembali. Beliau tetap diam, maka

kami bertanya untuk yang ketiga kalinya. Beliau lalu menjawab,

'Obatilah .dia dengan batu panas jika memang kalian mau''

feWrtrnVa 
beliau tidak terlalu suka.'/054

it3l I tfu b:)'t:!\L;:jt:> ,y. iqti d:'L -f . oo

6 ,JGlrt + * ,?\?t'\AL'*'';\i ;t ;r,*iSr r-'*
/ o ,'' 

4 ' '

F.i,r3: S,k eK*;f iu' & n' r;':* ;?,

lr:,' 
- 

.at i;rr'#iylrl,ya,rt y'*'#, :;i
oY'e-'#j f 6 *r?r:1b u9'J&,F $nr!,:--ri'J,&

.'4)i

4055. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, ,^i
me,nceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari

sebagaimana dijelaskan dalam An-Nihayah dari Al Khatthabi. Bahkan
penulis buku ll-.Lisan (181222) mengutip dari Ibnu Salryidih, berkata,

"Yang dikenal dalam semua kaa kerja ini adalatr wawu, itu sebabnya

kami membuat batasan tashrif-tya dengan batasan wa\)u."
ao54 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4021.
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Abdunahman bin Al Aswad, dari Alqamatr dan Al Aswad, dari

Abdullah, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW bertakbir setiap

kali bangun dan turun, berdiri dan duduk. Beliau memberi salam ke

aratr kanan dan kirinya, 'Assalamualailam warahmatullah.

Assalamualaihtm warahmatullah', sehingga sisi pipinya terlihat (oleh

orang yang berada di belakangnya. Penj). Aku melihat Abu Bakar dan

Umar melakukan hal yang sama.u055

,;t;t l r:::L ba) $:,L',)r' i.it$:" u", -1.o1

* yj * ';\i i. ,i;:sr'"?'*<j ,i?ii:'$ I A 'Ju:
\F:t),Ju:,,viir ,J *tf i' & i' J;'3f 

'^lr 
r-

ik ,ra,':l'{) i-;;;'-*rtt i6 ,(}-I,,'L't it-.
.<i.5 1 611 : Jv:,i\:)t C?ty-iAt'*G'-tt:rt ifu,
4056. Sulaiman bin Daud **.*,** f..g"a" m-i, Z,fiai;

menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dia

berkata: Bukan Abu Ubaidatr yang menuturkan hadits ini, tetapi

Abdurratman bin Al Aswad dari ayatrnya dari Abdullah, bahwa

Rasulullatr SAW mendatangi tempat buang air. Lalu beliau bersabda,

"Berilran aht tiga buah batu." Aku mencarinya dan hanya

menemukan dua, maka aku merrbawakan beliau dua buatr batu dan

satu kotoran hewan. Beliau mengambil kedua batu itu dan merrbuang

kotoran hewan. Beliau bersabda, 'sesungguhnya itu najis'."4056

-,fta:,.'i. €C $:-r; ;.-l)'i 
"tL 

$:L'fr. {:L - t . o v

y\t,k )t J';r';r,JG r:r,)),1 l' * f r!::,;J ,r

4'055 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3972.

4056 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3966. Lihat juga

hadits no. 4053.

@ - 
r{ns11d Imam Ahmad



:r,i-;iui 'jri ,^5t g:;;\u ,iG ,rtfr)ur# nP &1ju#t'e*j
';; jt,tr:r? lntc-i' :g qt:l\"oY1 :yu: ybt i:

.O -r Ii jtL):Ji:) $*t*iut'i; r- ;ia,t;.K
':ti 

5r.., jt pl &.:.irr ip i6 'ju ,pl.,t-,-r'#;ht;

4057. Batrz menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid

menceritakan kepada kami, Ashim bin Batldalatr menceritakan kepada

kami dari Abu wa'il, dari Affiullatr bin Mas'ud, dia berkata"

"Rasulullatr SAW menrbagi-bagikan harta r.rnpasan perang

(ghanimah) Hunain di daerah Al Jilrranatr. Mereka mengertrmuni

ieliau. Laiu nasutullah,sAw bersa6a, 'Ada seomng hamba Allah

diutus oleh Allah Azza wa Jalla kcpada kaumnya, (namun) mereka

menganggapnya bohong dan melukai kepalanya' Dia pun mengusaP

daran iiri-arninyo toibil berdoa, "Ya Tuhanht, ampunilah kaumht

ini, karena mereka tidak mengerti'. Sealcan-akan aku melihat

Rasulullatr SAW mengusap dahinya sambil memceritakan hanrba

Allah tersebut'.#5

* |*,jtYPl:tuL-;'uY oii-jr d:* -t'oA

|*,,:i;I' iti ,Jv #!1 * i t?r,r y i t*
-'a'.t)ztu"61!,iyri r;3',f :oie 'r.t Svi,,>l;7'Pl't

i,*r"o$i zJv tk Ur tk- * oi$t *,:y'4r,o?l
t:J* it *y 71i s;;l; 

'Jv 'U)6)rij)'i'uY
Llrt w ,cj t1 Jt:-i;t ,1 ;.ei br';;,i'r SrJ,

4os7 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no' 3611'

o
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4058. Ibnu Adi dan Yazid menceritakan kepada kami, keduanya

berkata, Ibnu Aun mengabarkan kepada kami dari Amr bin sa'id, dari

Hmrdid bin Abdunahman, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Aku

tidakdilarang dari tiga hal."

.br,,, A,n.berkata, 1Amr lupa salah sptunya, sedangkan aku lupa

y*gkto lagi. Tinggal ini (yangkuingat. Penj), yaitu beftisik, daii ini

dan dari itu.'l 
;

Perawi (Ibnu AUn. Penj). berkata, "L4u aku mendatangtrtx.

Saat itu terdapat Malik bin.Mtgarah Ar-Rahawi. Aku melrdap,ati pada

aktrir haditsnya dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhirya aku

seorang laki-laki yang dianugerahi keindatran gebagaimana yang

engkau lihat. Aku tidak suka seseorang mengungguliku de{gan dua

tali sandal atau lebih, Bukanlqh it-u, quatu ,kesombongafl' Beliau

bersaMa,'Itu bukan lresqrbonga4,,,Tetopi,i. $V7mbongan' qaalh

orang yang tidak mengetahui ke,benaran'. Atai' iienentang kebe1a19..1t

dan merendahkan orang'orang'.'rare

'ju 
.i'r * ,? ,!t

,is;&1"&'q
;"e i. , .-

..',
4059. Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dbri'Atiu

Wa'il, dari Abdullah, dia.,berkata, i'Dilapork3n kepadl Rasulullatt

SAW tentang seorang tati-tatci yang tidur pada malam hingga pagi.

40s8 Dalam isnadnya masih ada yang harus dibatras. Ya1.g raaiih menurutku

adalah hadits ini munqathi'. Hadits ini ulangan hadits no. 3644. Di sana

aku merinci pembahasannya. Lihat juga hadits no' 3789'
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Beliau bersabda, 'Laki-laki itu telah dikcncingi syetan di telinganya'.

Atau df leedua telinganya'.rr4o5e

l' + t:k :Jv 
;t1: ei * lH * )i t-i, -t .1.

;v yiY c;tUr t,7,:;'F Pt i,f ?1 ,
d:;s-,:s'{: y\t 'u htirr:r'lJ1;f ol;}',i)

W yU, -+t; ,-dao';lu

4060, Jarir menceritakan kepada kami dari M3nshur dari Abu
Wa'il, dia berkata, "Abdullatr . termasuk orang yang mernberi
pengajian pada hari Kamis. Lalu dikatakan kepadanya, 'Sungguh,

kami sangat senang jika kamu memberi pengajian setiap hari'.
Abdullatr menjawab, ''Aku tidak' ingln me,mbuat kalian bosan.

Sesungguhnya Rasulullatr SAW memberikan- _jeda waktu dalam

memberi nasehat karena khawatir kami bosan'.'ffi

ti i,*')t * i *'* i,f ,i $t-,L-t . 1 \

,iti,?, ib A*#t,F l' *'{ :ck,' Ju yl'r
,:6' *;i, :j.Jut ,!;l*;*ttit:iu d:rt;Lf 4:t
'.5t, $s ,,>ri:a- yrrs)jt ;h;t i A, j; At;A ,: :JV

.,
,6& qi: ai.,:} *;'it*t foirry ,,SGi 6(aL y e';<:-

"ti, iri- * i;f rt:{,t ifror,r:ic,iC';'oJa . .
4061. Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Muhammad bin Abdurratrman bin Yazid, dari ayahnya" dia berkata,

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dituturkan dengan panjang pada hadits
no.3557.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4041.
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"Aku bersama Abdullah hingga tiba di Jumrah Aqabatr. Lalu dia
berkata, 'Beri aku beberapa batu'. Aku memberinya tujuh buatr batu.
Dia berkata, 'Ambilkan tali kendali unta'. Kemudian dia kembali
menuju Jumratr dan melemparnya dari perut lembah dengan tujuh
buatr batu kerikil, sementara dia tetap menunggangi untanya sambil
bertakbir setiap kali melempar satu kerikil, dia berkata, 'Ya Allah.
Jadilranlah ia (ibadah ini) sebagai ibadah haji yang mabrur dan dosa
yang diampuni'. K_emudian dia berkata, 'Di sini orang -ytrlgditurunkan surah Al Baqaratr kepadanya- 6.r6i6r rd06l

Oz

,y;ir; i$ ,y), ,r: *36 upt'Aj, u:", =r.ly
J*,lf , |WLrettli;),'Jui 1## i' * jl
,lt {uJt *'u'i)i!ri'"irr "6 f$1,1ifur f ,i:irr i;

y; C i';,W.'o:i *:t1# io',k lt J?:, ok
4062. Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar

mengabarlcan kepada kami dari Abu Wa'il, dia berkata" "seorang
lelald datang kepideAbdullatr bin Mas'ud.dan berkata, 'semalam aku
membaca surah Al Mufashshal dalam satu rakaat'. Abdullah
menjawab, 'Bacaan cepat Secepat membaca sycir!' Atau 'Ap4katr kau
mernbacanya seperti melanpar kurma yang jelek (maksudnya
membacanya tanpa renungan. Pehj) dan membacanya dengan cepat
secepat membaca syair? Sesungguhnya aku bentul-betul mengetahui
suratr-suratr yang sama yang oleh Rasulullatr SAW dibaca bersamaan,
yaitudua surah dalam safu rakaatt.n4o62

e,;t- * "rp 6:L it}," $:"; LeL {'L - r . 1 r

*:r1l; iu' & n' );r'{t" :Jv yi; /.t *'aziL'*
*l 

Sanad hadits ini shahih.Hadits ini perpanjangan hadits no. 4002.4062 Sanad hadits ini shahih. Sayyar 
"dufuf, 

AUu n Hakam. Hadits ini
ringkasan hadits no. 3968. Lihat hadits no. 3999.
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4063. Hqijaj menceritalcan kepada kami, Su&an menceritakan
kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari
Alqamah, dari Ibnu Mas'u4 dia berkata "Kami bersama Rasulullatt
SAW di sebuatr gua. Lalu tunur ayat'Demi malaikat-malaikat yang
diutus untuk membawa lebaikan'. (Qs. Al Mursalaat l77l: l).
Selanjutnya kami menerima ayat tersebut deri beliau, tiba-tiba seekor
ular muncul dari sisi gu4 beliau bersabda, 'Bunuh ular itul' Kami pun
berlomba menangkapnya, (namun) ular itu mendahului kami (berhasil
melarikan diri). Beliau lalu bersabda, 'Dia selantqt dari kehtnrkan
kalian sebagaimana kalian selamat dari bbantfunnya'.'ffi3

'* te i *'* "*\i rs; ntd I $:L-r . 1l

C *, *bt *U, € ti-r; tit& lv 4!*, i lt *
* if,t,ib * if,t,::V;i a, 

"JL't 
Ur :riii eit2tt

!,l?;ry 'if ,l$ *if,t,lid ,p ?>ut,:F,&n

e€Ll*rif ,i)t1Jr i.irr it>,,lui;,-t1;n h' iJ
A, t$ :!lL i>f-lr,'lfu6 LrriLt r,!.try"#i itLtr
qiri rlfi ca;J$11 ohr'rr; J4r:.)ri>rlrr ,!i?;:s it'-,:r,

aaa

^i'r lt iir y tf 'r'J;;l ,;,r\?r,.tAt ,f.Cy i.,V u)-bt
.Gg 6 ,Gt-tst'u A.';*:;- i ,l-r, ii:* ti-ri;|'ol'"pl:,

4063 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4OO4 dan 4005.

Musnad Imam Ahmad 
- @



4064.. Abu ,Mu'awiyatr- merrceritakan kepada kamil Al A'masy

menceitarcan kdeda kami dari Syaqiq bin Salamah, dari Abdullatr bin

Mas'ud, dia berkata, "Dahulu".kami saa! duduk (tasyatrhud. Penj)

bersama Nabi SAW dalam shalat, kami membaca, 'Keselamatan untuk

efi"f, r"U"tu- .unttrk para hamba-Nya. Keselamatan untuk Jibril'

Keselamatan untuk Mika'il. Keselamatan untu si anu. Keselamatan

*i" ri anu'. Sampai kami mandengar Rasulullah sAw bersabda,
,sesungguhnya Allih adaia:h As-Salaam. Jil@ salah seorang di antara

im"}",a"* 4atiyot) dalam shalat makd bacalah, "segala bentuk

lceagungan milik'.Atiah, (demikian iu*a) segala ibadah_ dan segala

yan;'iaik. Keselamatan (selalu) untubnu, wahai Nabi (demikian

i"rb. kasih sayang Allah dbn segala kebaikan-Nyq. Keselamatan
'glerioga 

selalu) uituk kami dan hamba-hamba Allah yang shalih."

sesungguhnya jika ia membacanya, maka baqaan itu akan mengena

l<epaii saiap hamba yang shalih yang ada di langit dan di bumi.

liau aiUniitkan), ,Alcq bersaksi bahwa tiada illah sglain Allah dan
'alat 

bersalrsi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya'"

Setelah itu ia dapat memilih doa sesuai dengan yang

dileehendafinyqr.n4o6{

':,
'*;:; i iu'l** 

'* 
"#\i $t-,; i$ I $i -t 

11o

Vor-,,{-,; *bt&'i' ,).r, Jri 'i'i 1' ;? r ltp
t-fut ,'1x.rc[ ll ]ut J't-, Jt, it 

"o\utl bf U:; f ft ?;' .(A;'o rtAta,--r) 3zril irr,,u;hu. AtyG)1r
'.-+.* / t" t -'u

.+oos.AbuMu'awiyalrmenceritakankepadakami,AlA'masy
menceritak-an kepada kami,dari, Abdtillah bin Munah, dari Masruq,

A.ri eUOottah, d-ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, 'Tidak halal

darah seorang muslim'yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain

Allah dan bahwa aht adalah seorang utusan Allah lcecaali karena tiga

hal, janda atau duda yang benina, pembunuh'yat'g membunuh

4orr Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3920 dan

perpanjangan hadits no. 4006.
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dengna sengaja, dan orang yang meninggalkan ogamanya yong
memisahkan' diri'dari j amaah' .ffi5

i. :-:)'* #tti $'L L$:" $:'L ,F:l ti:"; -r;11

6t1 ,;-,:ty\t&n' J.rri6 'i6 I' f '*,.J.,
:Jv ev:)l; rli .irr J;, t-,tjv .<Vj#'r;ti?Lk-

.(F3 vlt l,-:? i,, ofur',:34L ,s!t ,r.:t o4!,71

. 4066. Mu'amm4l menceritakan kepada kami, .Sufran
menceritakan kepada kami, Al Almasy me$ceritakan kepada kami dari
T,zrid bin Watrb? dari 4bdullah,,,dia berkata, 'T.asulullatr SAW
bersabda, 'Akan,'munanl bebergp.a fitnah'dan hal-hal )ang kalian
ingkari'. Mereka bertanya, iwahai Rasulullatr, apn perintatr engkau

kepada kami?' Beliau meqiawab, 'Tunaikan saia kewait.$y kalUn
dan mintalah kepada Allah apa yatng menjadi hah lcatiani 14066

€*fur€.r?r f- d,L:r, Sl,j6-r.1v
e";'f !'y c E" i'i3 * f)"i td:*;

:Y,Pif ii'
N67.,Mu'arrrmal barkatq :'Di tempat lain aku menernuksr:

SuSan menceritahan kepada kami, Al Atnasy menceritakan kgpada
kami dari Abu'Wa'ili dari. Amr bjn Syqafirbil, dri AMullalu-dari
Nabi SAW, hadits pr,rg sima deagarr lu6i.nrooz

4065 
Sanad hadits ini shahih. Hadigs ini ulangan hadits no. 3621 dengan sanad
yang sama.M 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 3663.M7 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini uhnlan hadits sebelumnya.

Musnad Imam Ahmad - ,El



j:;tri V',y:;*t t;* *';. ;;l u:L : r . 1 A

&,n' );'gk 'j6 I' r3;f '-^ib c e'i.\* 1#:
*i ,w';.i ulq'n; ,'& r!L'*;-t ,jlJt qP: {'bt
eis !;43l,*'Yl,l' *V'iJ t;;ir
et yiow & ,Ju ,?.ft C,*\i;tit,,Su .<67

.+;
4068. AEwad bin Amir menceritakan ke'pada kami, Isra'il

me,nceritakan kepada kami dari Al A'masy dan Manshur, dari Ibrahim,

dari Alqamah, dari Abdullatr, dia berkatq "Kami bersama Rasulullatr

SAw di sebuah gua. Ialu see.kor ular muncul. Kami kernudian

berlomba menangkapnya, (nanun) ular itu mendahului kami

memasuki lubangnya. Beliad kemudian bersabda, 'uqr 
-itu 

selomat.

dari lrebuntkan lralian sebagaimana lwlian selanat dari

keburulrannya',"

Perawi beikata: Al. A'masy menanrbatrkan dalqn-haditslya:
Abdullah berkata, "Kami menerimh ayat itu dari mulutnya dalam

keadaan masih,basah (mal6strdnya ayat turun kepada Nabi SAW dan

:"\)i *e,if* "*\i$:";i:6 t!* -1.1{ 
,

'4,i,, )i c *t:, ! i*,;t'{ t? ;iu nr **
'a,i;\+; ?.i6Lt 'i;:Ju ,6? :ta$,i>:f

'xr8 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4063. Kalimat

"Kami menerimanya", maksudnya adalah ayat I surah Al Mursalaat,

sebagaimana dijelaskan oleh riwayat-riwayat sebelumnya dan juga

riwayat selanjutnya setelah ini.

@I - 
l}t6nsd Imam Ahmad



lnt J?,in ,tfr.i r4i1 a.r,gv1r6jiir ,Ju; ,:& t41
.$?€otr, ,€;.br uui; ,*t*\t*

4069. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Ibratrim, dari Al Aswad,'dari
Abdullatr, dia berkata, "Kami bersama Rasulullatr SAW di sebuah gUa

Saat itu kepada beliau diturunkan ayat'Demi malaikat'malaikat yang

diutus untuk membawa kebailwn...'. " (Qs. Al Mursalaat U7\: l).

Kami menerima ayat itu dari mulutnya yang masih basah

(karena baru saja turun. Penj). Tiba-tiba seekor ular muncul di antara

kami. Beliau bersabda, 'Bunuh ular itu!' Kami kemudian berebut

menangkapnya untuk membunuhny4 (namun) ular itu mendahului

kami. Beliau lalu bersabda, 'AAah Tnelindunginya dari kebuntlcan

kalian, sebagaimana Dia melindungi kalian dari lcebuntfunnya'."M

'*',*tti orr;l * ,y:"1f3'- # f $'", -r.Y.

,1tV t;::Ji )rr..d r).t i; zJu qt4--t i .9:J
A';t Gv,f orrl b! r'.ti"i; ,i:* J6,,i!id; rrl-ijrvt :.' ' . . , .

,:o-s -!it * ;"; t t *., 1]r; 
h',b,;t' 6,:;i* q

etny olriuf uirl ;;ii te s u Jr*t:Jvi
a; u} ciilJt1-] * t:tl {$-'* JvJ'"gJt ,{05'"ov tl-iri

^4Lj;i?i *tf 1r' & io' JhUf; ui- u3;*4

4070. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Isra'il
menceritakan kepada kami dari Makhariq Al Ahmasi, dari Thariq bin
Syihab, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "r{ku

406e 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
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menyaksikAn dari Al Miqdad bin Al Aswad, 
-perawi 

lain berkata-,
suatu kejadian yang membuatku merasa lebih baik menjadi ternannya
daripada mendapatkan semua yang ditimbang (berupa hal-hal
duniawi. Penj). Dia (Al Miqdad) mendatangi Nabi SAW saat beliau
mendoakan keburukan kepada orang-orang musyrik. Saat itulah Al
Miqdad berkata, 'Kami tidak akan mengatakan kepada engkau
sebagaimana umat Musa berkata "... pergilah kamu bersama
Tuhanmu, dan berperanglah lamu berdua, sesungguhnya kami hanya
duduk menanti di sini saja." (Qs. Al Maa'idah lfl: 2$. Sebaliknya,
kamiakan.berperang di sisi kanan, kiri, depan, dan belakang engkau'.
Akumelihat wajatr Rasulullatr SAW berbinar. Ungkapan itu membuat
betatr senang."4o7o

;,
lC g c! ,. . . rnt ...^ (' t.. t. t . ..:e.

f cr qs;-r-Jr f *7 6?l oirt.'n 
"i 

$1tt -t .v\

II eirr;U *t:rf'tt ,,;ir, :& d.i6 ,l' * e:'^fr r';

il i,iG'Vj yt'ii;;lii * ,,ely. *3i-,;it p3'"*
' .Qj'c.t.'r-'Sn, ? nt'As<{ ;.1 gtt, :a\ y.7 )L:.,

4071. Yazid bin Harun melrceriiakan kepada kami, Syrbatr
pengabarkan kepqda kami dari As-Suddi, batrwa dia mendengar
Murratr yang mendengar Abdullatr 

-syrbatr 
berkata kepadaliu, "Dia

fie-rafs'-ftto hadits ini." CNamun) aku tidak me-rafa'-kamrya
kepadamu- berkata sehubungan firman Allah, "...siapa yang
bermaksud. di dalamnya (Masjidil Haram. Penj) melalailcan kejahatan
secara zhalim, niscaya alun Kami rasakan kepadanya sebagian siksa
yarqpedih," (Qs. Al Han 122):25).

Jika seseorang berniat melakukan kejatratan secara zhalim di
dalam Masjidil Haram sementara ternyata dia merealisasikan niat itu

o7o 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3698. Huruf wauzr
kard tambahkan berdasarkan naskah kode Kaaf dan berdasarkan riwayat
yang lalu.
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di Adn, maka Allah alcan meirimpakan

ke@anya.e7l

siksa yang pedih

. ... .. a.; *.

*,, Srr"A hadits ini shahih. As-Suddi adalah Ismail bin AMurrahman.
, Murrah adalatr puua.syuahulL Al HaEdani. Hadjts ini terdapat d4lun

M ai ma' Az- ?.cw a' id (7 I 7 0).
Al Haitsami b€*ata, "ruots iiri diriwayatkan oleh _Alrryd, Abu Yalla,

dan Al Ba?r,ar. para pera*i riwayat Ahntad adalatr para perawi kitab

Shahih."
Ibnu Iktsir meoguiip hadits ini dalain Tafsir-nya (51571, dari Penafsiran

Ibnu Abu Hatim-yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Sinan dari Yazid bin

Harun, y-g p"a" -akhir 
redaksi hadits (setelatr ungkapan syubatt)

terdapat Ldaksi: Yazid berkat4 "Dia betul-betul me-rafa'-km hadits ini'"
Ibnu- Ihtsir mengomentari hadits ini dengan bed(at4 'Hadits ini
diriwayatkan oleh .Atrmad dari Ytzid bin Hanrn. Aku (Ibnu, Iktsir)
berkata, "sanad ini shahih berdasarkan syarat Al Buk*lafi. Ia lebih layak

dinilai mauquf daipada marfu'.Itu sebabnya Syubatr bersikeras bahwa

hadits ini mauquf'dari ungkapan Ibnu Mas'ud, demikian juga yang

diriwayatkan oleh Asbath, susan Ats-Tsauri dari As-Suddi, dari Murrah,

#*H#*Jt;l];ffi'Iffit -" san (tahalccun) oreh slubah dan

kemudian oleh Ibnu Katsir. ungkapan Yazid bin Harun yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim adalatr ungkapan yang bijak dan

penuh makna. Ibnu Abu Hatim bermaksud batrwa syubah menceritakan

L"t*u ia menerima hadits itu dari gurunya secara marfu'. Dengan

demikian ia telatr me-rda'-kawrya secara riwayat, meskipun secara

kandungan (pendapat) itu adalah mauquf. Ke-marfu'-an merupakan

tambahan informasi dai tsiqah sehingga dapat diterima. Dari perawi kami

mengambil riwayafirya tanpa terikat dengan pendapatnya. Sementara

selain Syubatr meriwayatkan hadits ini secara mauquf.lni bukan 'il/af
(kecacatan) bagr ke-marfu'-an suatu hadits, sebab ke-madu''an
merupakan tambahan informasi dari tsiqah.
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4072. 'Abdutlah bin' Al 'Walid menceritakan kepada kami,

Su$an menceritakan kepada kami, Jabir menceritakan kepada kami,

dari Abdunahman bin Al Aswad, dari Al Aswad, dari Abdullah,

batrwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur atau Ashar sebanyak lima
rakaat, kemudian beliau sujud dua kali. Selanjutnya beliau bersabda,

"Sujud.ini untuk siapa saia di antara kalian yang menduga bahwa dia
(telah shalat dengan jumlah rakaat) lebih atau htrang.""u''

o tc., .. o1,

i,Xi r ?4 €i r g eJ i:,r"#t3:'' -t'vr

'j6'.tifi =\.*b/.1 
-f.t:t!.te;l'**!i if *;

:Jv ,i*#)' fr,';;L;-ii ,,i." **: ,t-:,i,At'q>r.F
'u 6 ij osy';ib u ,Jui ,lv i:?b ,1- o:.t r13

*i yi,& n' );tii,sn y.4'-U o\U',e;it
t t!.. r

* vs crJ-Jl iJl ii)i ,|,;j,,Arp}- :r-*1 i.t Jv ; ,iv'
!4 a a I a' . ) a a :a

*ifu: ..

4ll3.Husyaim menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abu Laila,
dari Abu Qais, dari Huzail bin Syuratrbil, batrwa Al Asy'ari' ditanya
tentang (ahli waris yang terdiri dari) anak perempuan, cucu
perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung.

Perawi berkata, "Dia (Ibnu Mas'ud) menetapkan bagian anak

perempuan sebanyak setengah, saudara perempuan sisanya, dan tidak
merii6erikan apa-apakepada cucu perempuan dari anak laki-laki."

- Dia (Hudzail) berkata, "Lalu mereka mendatangi Ibnu Mas'ud
dan mernberitatrukannya. Ibnu Mas'ud berkata, 'Sungguh, aku tersesat

dan bukan termasuk orang yang mendapat petunjuk jika aku

Sanad hadits ini dha'if karena ke4ha'if-an Jabir Al Ju'fi. Hadits ini
ulangan hadits no. 3883. Hadits yang sama dengan berbagai sanad yang

shahih telatr berlalu, diantaranya hadis no. 3975 dan 3983.

Maksudnya Abu Musa Al Asy'ari. Ed.
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menerima pendapatnya (Al Asy'ari. Pen) serta meninggalkan sabda

Rasulullatr SAW'. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, 'Untuk anak

perempuan setengah, unfuk cucu perempuan dari anak lald-laki
a"par*u-, dan sisanya untuk saudara perempuan sekandungt.n4073

a . .a a . ctlf f f t' i f i. urldt W u:',*t' vt
'rjL ok 6t:iu.i,r * *1:#,,rJ * qttt,,r y

**t)r *F;r q*i+bt;,:t'i l-;
4074. Abdul Quddus bin Balabin Khunais menceritahan kepada

kami dari Mis'ar, dari Sa'd bin lbrahim, dari Abu Ubaidah, dari
Abdullatr, dia berkata" "Rasulullah SAW seolah-olatr berada di batu
panas saat duduk tasyatrhud pada rakaat kedua (lantaran sangat

cepatnya. Psnj)."4o'o 
,

ot'-totl (r. ^.. t o. 1. 1. t. rttz I .t iC.
;re lt*e ,1..1 f f Je 

-.-L, 
dJ, J--, t-i-u -t . Yc

4s rig:j6 *:ryb,J*;,f :y/.ir *yJ
;tW srl i;aLFt,,f.,lj ?* 4&?n;rt2-tt
i ,A-t;2]^i#'; ,,F:rf # ,rJy ,tl, ;'"1,. '-'o'ru

a

.(rJ*l-,

4075. Muhammad bin Salamatr menceritakan kepada kami dari
Khushaii dari Abu Ubaidah, dari ayalrnya (Abdullatr bin Mas'ud),
dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Jika lcamu berada dalam shalat lalu
ragu-ragu, apakah tiga rakaat atau empat rakaat, sementara dugaan

Sanad hadits ini hasan. Ibnu Abu Iaila adalah Muhammad bin
Abdurrahman. Hadits ini telatr berlalu dengan sanad yang berbeda dan
shahih dari jalur Ats-Tsauri, dari Abu Qais (yaitu Al Audi). Lihat hadits
no.3691.
Sanad hadits ini dha'dkarena munqathi'(terputus). Hadits ini ringkasan
hadits no. 3895.

Musnad Imam Ahmad - @t



kuatmu adalah empat rakaqt, malca bertasyahhudlah kemudian

sujudlah dua kati datam keadaan duduk sebelum salam. Kemudian

bertasyahhud lagi, lalu s alam'.n407 
5

i:"* I $:"; "-b", $:", J:, 'i 'r3.1 t:3'L - t . v1
a

Uit'e$a e'€S*' rit :iri 'jri i' "? * lt *;
'qb'dfr ;!L';tl ok t:V,6tl ?f'4b # :fr 

'{,}9
'd ,W7 ,;,rJ,Li*1,r""; ,:{. i ,o'.,'€t$'J.i[

t

:'*
4076. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami,

Khushaif menceritakan kepada kami, Abu ubaidatr bin Abdullatt
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,

"Jika kamu ragu-ragg dalam shalat sementara kamu dalam keadaan

duduk, apakatr sudah melalnrkan shalat tiga rakaat atau empat rakaat,

maka jika kuat dugaanmu telatr melakukan tiga rakaat,.bangunlatr dan

lalrukan satu rakaat (ag), kemudian salam dan sujud dua kali, lalu

bertasyatrhud, kermrdian salam (lag)."*'u

Sanad hadits ini dha'd karbna munqathi' (terputus). Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud (11394.395) dari An-Nufaili, dari
Muhammad bin Salamah, dari Khushaif. Kernudian Abu Daud berkata,

r{Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Wahid dari Khushaif tanpa di-rafa'-
"'ftim. Riwayat Abdul Wahid ini sesuai dengan riwayat Sufran, Syarik, dan

Isra'il. Mereka berbeda dalam hal matdl hadits dan tidak me-musnad-

kannya."
Setelah ini terdapat riwayat dari Muhammad bin Fudhail dari I(hushaif
yangjuga mauquf
Al Mundziri (987) berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i,
dan seperti keterangan sebelumnya batrwa Abu Ubaidah tidak
meriwayatkan hadits dari ayahnya."
Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits sebelumnya, nalnun hadits ini mauquf. Sementara yang sebelumnya

marfu'.
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4077. Muharrrmad bin Yazid me,nceritakan kepada kami, dia

berkata: Al Awwam mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad,

(bekas) budak umar bin AI Khaththab,menceritakan kepdda kami dari

Abu Ubaidah bin Affiulun, M ayahnya, dia berkata "Rasulullatt

SAW bersabda 'Siapa yang bercabar atas kematian tiga anabnya

yang belum baligh makt ia meniliki benteng yang kokoh (ya'g

menjaganya) dari api neraka'. Abu Ad-Darda' bertanya 'Aku

bersabar telatr kehilangan,dua orang anak?' Beliau menjawab, 'Ya, dua

anak (juga bisa),.IJbay bin I(ab dan Abu Al,Mundzir (tokoh para

pembaca Al Qur an) bertanya, 'Aku bersabar kehilangan satu orang

anak?' Beliau manjawab, 'Safir orang (iuga). Namun, (kesabaran

dinilai) pada walau awal mttsibaht:1o77

j; f ,rj *?ti,e?f 'i6'#tu1,t-t.vA
,iGfrlt ,is ?u,it* i;.#,r: * =6t i;I lA ,iv alii \riitsrr tk; .;:tr fu;If 'l ,:" I ;e

on Sanad hadits ini dha'if karcna mtotqathi'(terpunrs). Masalah ini telah

dibicarakan seqra rinci dalam keterangan hadits no. 3554. Di sana kami
juga menyinggung keberadaan sanad hadits ini dan dua sanad hadits

ielanjutnya ttiaits senada tetah dih$u*an pada no. 3995. Hadits yang

sama juga akan dituturkan kembali dalarn hadits no. 7351.

.gdt d.,-Ja i.;'
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4078. Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al
Awwam mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Abu
Muhammad, (bekas) budak Umar bin Al Khaththab, dari ayahnya,

dari Abu U-baidah, lalu dia menuturkan hadits senad4 han)ra saja dia
berkata, "Lalu Abu Dzarr berkata, 'Aku tidak sabar kecuali atas

kehilangan dua orang anak'."

Demikian juga yang diceritakan oleh Yazid kepada kami, dia
berkat4 "Abu Dzar berkata" 'Dua orang anakku telah meninggal
dunia'."{078

t ;G :Js itit $:'; :rti a;rH ui; -t .vl

f: :'tu",(;i vll; ;:"3 ,r: * thAt u'fr j; :*l
?.? ...t 7., 6t t

.t7lh.z.Jl tf. P Qy,te,,,
4W9. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami,

keduanya bertata: Al Awwam menceritakan kepada kami, dia
berkata: Abu Muhammad (bekas) budak Umar bin Al Khaththab
menceritakan kepadaku dari Abu Ubaidah. (Dalam hal ini) kedua
orang itu berMa (dalam hal sanad. Penj) dengan Husyaim. Keduanya
berkata: Abu Muhamma{ bekas budak Umar bin Al Khaththab.oTe

';';";:l uf /.1 *inlG?l?*L(j:", -r.A.
';$-':l ;ryyi \i,sbT : JG, ;;ltr,i,y, ;:)V y ly
h: Er;7;:?r,:y €,!9j6-';ii iG |it3Lri

Sanad hadits ini dha'if, karena munqathi' (terputus). Hadits ini ulangan
hadits sebelumnya dan hadits no. 3554 dengan sanad yang sama.
Ungkapan Ahmad, "Demikian juga yang diceritakan oleh Yazid kepada
kami," maksudnya adalatr Yazidbin Harun, guru Imam Ahmad.
Sanad hadits ni dha'if karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits sebelumnya
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4080. Husyairn'menceritalcan kepada kami, Khalid mengabarkan
,kepada kami dari Ibnu Siriu batrwa Anas bin Malik menpksikan
jemszah seorang lelaki dari kalangan Anshar. Lalu orang-orang
menampakkan istighfar. Hal itu tidak diingkai oleh Anas:

Husyaim berkata, "Khalid be*ata dalam haditsqra, 'Dan
mereka memasukJ<annya dari arah kaki kubur'."

Di lain tempat Husyaim berkata "Sesungguhnya seorang lelaki
Anshar meninggal dunia di Bashrah. Jenazatrnya disaksikan oleh
Anas, sementara orang-or:rng menampakkan istighfar.ffi

'{* ,iC y'*irg $l"r+ti ;'? t:;', -r.A\
.?t h: 8,1'f fl"r;G;yV,f. f

4081. Abdul Ala menceritakan kepada kami, Khalid
menceritakan kepada kami dari Muhammai, dia berkata: Al<u
bersama Anas menghadiri jarnzah" Ialu ia menyunrh agar maft
didatangkan (untuk dikubtrkan. Penj). Mayit itu kemudi:m
dimasuHran dari arah kalci kubur.{El

Sanad hadits ini slwhih- Khalid adalatr Al Hidza'. Hadits ini terdapat
dalam Majma' Az-Zmta'id (31434). Al Haitsami berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahma( dan para adalatr para perawi kitab
Shahih;'
Hadits ini dan tiga hadits selanjutnya bukan merupakan musnad Ibnu
Mas'ud, tapi musnad Anas. Aku (Ahmad Sfkir) tidak mengetahui
alasannya (Imam Ahmad. Penj) menuturtannya di sini.
Sanad hadits ini shahih. Abdul A'la adalah putra Abdul A'la. Sedangkan
Muhammad adalatr Ibnu Sirin. Hadits ini terdapat dalam Majma, Az-
Zawa'id (3143). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh
Ahmad, dan para perawinya adalatr para perawi tsiqah."

Musnad Imam Ahmad 
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' '4082,' Abu Daud merrceritakan kepada kami, Syubatt

menceritakan kepada kami dari Anas bin Sirin, dia berkata, "Anas

adalah,orang,lrang paling baik stralagrya, bailt saat dalanr perjalanan

maupun saat di rumatr

u-L:iG,r-.y i ,/'*'ny v*1il4 $i, -r.Ar
py P e)Lsr e ;t :,?.'r #. Iy';'i

4083. Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid mengabarkan

kepada kami dari Anas bin Sirin, dia berkata, "Aku (pernah) melihat

Anas bin Malik berdiri tegak menghadap sesuatu -saat 
sedang

shalat- dengan memandang sesuatu ito.'*t:

3p!i 
"{* 

i;* 1:", d:*i f ,i^; $:', -1.^t
';t5 ,iir;;e '* #f.ti €";?-:6 iI, ,1tt'"biG ,iv ri'i.
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Sanad hadits ini shahih. Anas bin Sirin adalatr saudara Muhammad bin
Sirin, (bekas) budak Anas bin Malik. Ia, seorang tabi'i tsiqah. Para
penyusun enam buku hadits meriwayatkan hadits darinya. Al Bukhari
menulis biografinya dalamAl Kabir (ll2/33).
Sanad hadits ini shahih.
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4084. Yahya menceritakan kepada kami dari Al Alnasy.
Umarah menceritakan kepadaku, AI Aswad bin Yazid menceritakan
kepadakq dia berkata: AMullatr berkata dan Abu Mu'awiyah berkata:
Al Atnasy menceritakan kepada kami dari Umarah, dan Ibnu la.far
berkata: Syrbatr me'nceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia
berkata: Aku mendengar Umarah dari Al Aswad, dari Abdullata
riwayat hadits yang maknanya: Dia berkata" "Janganlah salatr seorang
di antara kalian memjadikan sebagian dirinya untuk syetan. syetan
memandang wajib bagrnya untuk segera beranjak usai shalat dari aratl

Sungguh, aku benar-benar melihat Rasulullatr SAW lebih
sering beraqiak dari arah kirinya"{&

.. t.... !al-,'...,n-t .. . t. a...3.,f tS* ,f VS dbr-, t + d L*_ l5-l.> -t . Ao

,f,r,J6 fr *3 * \, jr ";, f g, * r,y)r,-j
.(c';,t ,cJsi*S lia oli*\.

4085. Yahya bin SaId me,nceritakan kepada kami dari Suffan
dan Syrbatr, dari Manshur, dari Abu wa'il, dari Abdullah, dari Nabi
sAw, beliau b€rsabd4 *Amat buruk bagi seseorang di antara kalian

P#",r, 'Aku lupa ayat ini dan itu', tetapi (yang benar) dia dilupakan."

,rj * i;):"i'rF $:';'ot * & $'"; -r .Al

€ V q. *t:6,it S;,r 6-,|y r jti .nr *'*,F.tit:t t$)i eaLf ol: ,bG S'*f'oy1 ,So ,ri,+at
.6,Yrj J11,,

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3631 dan dituturtan
dengan panjang pada hadits no.3872.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4020.
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4086. Yatrya menceritakan kepada kami dari Suffan, Manshur

menceritakan kepada kami, dan sulaiman dari Abu wa'il, dari

Abdullah, "seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sAw, 'Apakah

kami akan disiksa lantaran perbuatannya pada masa jatriliryah?'

Beliau bersabda, 'Jilca lumu bertingftah laht buruk dalam Islam malra

lramu alran disilaa lantaran (perbuatannya) pada awal (mosa

j ahiliyyah) dan pada akhir (masa islam)'."a086

tp ;la ot:j, ,r .* * 
,s-?;- u:", -t'AV

?', * Ct Jli-Ait ":; ei*V e';f*ir:L,
,yt,* TtlAt irJ-"hr { ,|:lLJ 6-:JJi'Fj *
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\, & r"t Jrt'o-+t.rUrir 6,iA; ,yt,* i3.ttt
iG .,rio- &r Cri cr,iu: i:,;'-:i ;-'F : *

'i o-yt #,fV i.t *,W Sv1 z;fi
4[8l.Yahfia O,n ,"rUrn*.**an kepada kami dari Su$an,

Manshur dan Sulaiman menceritakan kepadaku dari Ibratrim, dari

Llbaidah, dari Abdullatr, batrwa seomng lelaki Yatrudi datang kepada

Nabi SAW dan berkata, "Wahai Muharnmad, sesungguhnya Allatl
menahan langit-langit di atas satu jari (rraksldnya de,ngan" amat

mudatr. Penj), bumi di atas satu jari, gunung-gunung di atas satu jari,

makhluk-makhluk di atas satu jari, pohon di atas satu jari, kemudian

berfirman, 'Alculah Sang Raja'. Rasulullah SAW tersenym hingga

grgt geratramnya tampak. Kemudian beliau bersabdri (dengan

membaca ayat), 'Dan mereka tidak mengagunglcan Allah dengan

pengagungan yang semestinya...'. " (Qs. Az-Zumar [39]: 67)

4086 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3886. Sulaiman

adalah Al A'masy.
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Yatrfra berkata: Fudhail (maksudnya Ibnu lladh) berkat4

"@eliau tersenyurn) karena kagrrm dan me,rnbenarkan ucapan lelaki

Yatrudi itu.'s7

€j r yJ * o$, ',* *1)r V: ,t*- $1"' -t'AA

A ,F.,*t y\t * n, J-r, JG:Jv i' j" $ 'rL:r
t',fj; Gt?;r,pj'") 'e'& tr,1;[$t qioi
U tr6't;r; O-;$s 6i,i;si;5eiv ;+t*,r.€t tj:-l

{e;Fr
4088. Yatrlra dan Abdurrahman me,nceritakan kepada kami dari

Suffan, dari ayahnya, dari Abu Adh-Dhuha, dari AMullalu dia
berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, 'Setiap nabi memiliki bebempa

orang dekat (wulaah) dari kalangan nabi pula. Sawtguhnya orang
dekatlu dari kalangan nabi adalah ayahht dan kckasih fithanht Azza

wa Jalla'. Beliau kemudian membaca ayat,'Sesungtrtnya orang yang
paling delrat kcpada Ibrahim ialah orang-orang yang mengihttinya,
dan Nabi ini (Muhammad) serta orang-orang yang beriman (bpada
Muhammad), dan Allah adalah Pelindwrg semu, orang-orang yang
beriman." (Qs. Aali'Imraan [3]: 68).ffi

:JG ,f* i ee Ui* e,.:At * ,r*- .ii:* -1.41
'[,r* 

LS,,t]t ,]?r ir ,* ,rrft:,SG L-; i ,#'} 1& LLJ,

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3590. Ib'rahim
adalatr Ibrahim An-NaklEI, U-baidah adalah Lrbaidah As-
Salmani.
Sanad hadits ini dha'if karena muqahi'(terputus). Hadits ini ditutu*an
dengan panjang p1{a hadits no. 3800. Di sana kami sudah menjelaskan
riwayat perawi yang meriwayatkannya soeara maushul.
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4089. Yahya menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi. Jami'

bin Syaddad menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar
Abdurratrman bin Yazid berkat4 "Aku melihat Abdullatr menuruni
lembah, memposisikan jumratr di sisi kanannya sambil menghadap
Kiblat, kemudian dia melempar jumrah dengan tujuh batu kerikil,
yang setiap kali melempar satu batu dia bertakbir. Kemudian dia
berkata, 'Ini --demiDzat yang tiada tuhan selain Dia- adalatr ternpat
berdiri orang yang diturunkan suratr Al Baqarah kepadanya (Nabi
Muhammad SAwl'."aore

,r#tri $:t; ,iv'€], * U L;; u", -r .r.
* i ?lat * r7,, l' 'e ,i:* :SG ;;-,zrti * ,u-tir
tALti1 ,$rsj,irt ui,k;,,,CJt E,i' if jd,j6 i,r

:,J;. titll'-eAt, ,i:ti;st gst)n".,-it ,i.i;'fjr, ;;;;rjt, 
",-!qt 

?7 *, *ht ;; 'Zt lu ,{. o;rl, cals,-a

4090. Yahya Orr, ,rrd a* Wrt i, **."n,*an kepada 
';*;,

keduanya berkata: Al Atmasy me,nceritakan (makna hadits) kepada
kami dari Al A'masy, dia berkata: Abdullatr bin Murratr menceritakan
kepadaku dari Al Harts bin Abdullatr, dia berkata: Abdullatr berkata,
"Orang yang mengambil rib4 orang yang menyerahkan riba (kepada
orang lain), dua orang saksinya, dan pencatatnya -jika mereka

408e 
Sanad hadits ini shahih. Yatrya bin Sa'id pernah mendengar hadits dari Al
Mas'udi sebelumnya, lalu ia bertemu lagi dengan Al Mas'udi setelah
pikiran Al Mas'udi kacau (pikun). Oleh karena itu, ia enggan menerima
hadits lain dari Al Mas'udi. Llhat At-Tahdzib (6/2ll). Hadits ini ringkasan
hadits no.4061.
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me,ngetahui itu riba-, wanita pembuat tatto dan wanita yang minta
dibuatkan tatto untuk alasan kecantikaq orang yang menun&
pernbayaran z*at, dan orang murtad yang telah meujadi Arab badui
setelatr hijratr, semuan),a dran dilakrat berdasarkan lisan Muhammad
SAW pada Hari Kiamat."ffi

:)v ;:.,otri Gi; €1,,#!i * ,r*- t:-:"L -t . 1\
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4091. Yatrya meirceritakan kepada kami dari Al A'amasy dan
Waki', Al A'masy -rlssritqken kepada kami, dia berkata: Znd bin
Wahb menceritakan kepada kami dari Abdullah, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'fulah seorang di antara kalian
dilrumpullran dalam rahim ibunya selama empat puluh hari, (atau-.
empat puluh malam)'."

Sanad hadits ini dha'dkarenake4ha'if-at Al Harts Al A'war. Namun
hadits yang sama dengan dan sanad lain adalatr shahih. Lrhat
hadits no. 3881.
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Riwayat ,Wakit berbunyi, '(Empat puluh) malam, kemudian

menjadi segumpal darah selama itu pula. Selaniutnya menjadi

segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengirim seorang

malailrat kepadanya untuk menetapkan empat hal, (yaitu) amalnya,

ajalnya, rezekinya, dan apakah dia orang yang celalw atau orang

yang berbahagia. Setelah itu roh ditiupkan kepadanya. Demi Dzat
yang tiada illah selain Dia, sungguh akan ada seseorang di antara

lralian yang melalrulwn perbuatan penghuni surga hingga tidak ada

(jarak lagi) antara dia dengan surga kecuali (tinggal) satu hasta, tapi
lceputusan (Tuhan) sudah mendahuluinya, sehingga ia melahiwn
perbuatan penghuni neraka dan meniadi penghuni neraka. Juga aknn

ada seseorang di antara kalian yang melalrukan perbuatan penghuni

nerakn hingga tidak ada (jarak lagi) antara dia dengan nerakn

lrecuali (tinggal) satu hasta, tapi keputusan (Tuhan) sudah

mendahuluinya sehingga ia melakukan perbuatan penghuni surga dan

menj adi penghuni surga."0er

/ i' * *it ), $:"; ot}:' * ,*tJ:t; -1.1Y

r; 'jti *t1ir; h' ,k"dt f )t* r ftil"*i;
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4092. Yatrya menceritakan kepada kami dari Su$an, Sulaiman

menceritakan kepada kami dari AMullatr bin Munatr, dari Masruq,
dari Abdullatl, dari Nabi SAW, beliau bersabda "Tak ada manusia

yang terbunuh secara zhalim keauli alcan ada sebagian dosa yang
ditanggung si anak Adam (Qabil. Petj) dari darah orang itu, sebab

dialah orang pertama yang melahiun pembunuhan."40e2

40er 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3934.

40ez 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3630.
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4093. Yahfra menceritakan kepada kaild dari Su&an, dri Al
A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah, dari Nabi sAw, beliau bersabda

"Jilra mereka beniga maka janganlah dua orang saling berbisik tanpa

melibatlran yang satunya lagi, karena itu membuatnya tak enak

hati."Mt

'rl fiA6':s{i:, ir;bii,:.rt+ist |tri? i"i;:u q)w
E ,O,i,i s:f Jj ir' J;, r;- :Jv .iyA:.:i;i+tJy>';{r

tl .
'(qt q

4094. Yahya menceritakan kepada kami dari At-Taimi, dari Abu

Utsman, dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang lelaki mencium seorang

wanita, lalu ia mendatangi Nabi SAW dan menanyakan bagaimana

menghapns dosanya. Allah lantas menunrnkan ayat, "Dan dirikanlah
shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian

permulaan malam. Sesungg;uhnya perbuatan-perhmtan yang baik in
menghaptskan (dosa) p*ktatan-perbtmtan yang buruk,--" (Qs.

Huud Il]: lla)

M3 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4O40.

ot
ol
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Ia be,ltanya, 'Wahai Rasulullatr, apakah ayat ini (khusus)

untukku?" Beliau menjawab, "(Jntuk semua orang dari umatleu yang

m el ahtkan (ke s al ah an) ."&%

,rj c'6t;l.t 4:*'*s:* &(-':.;-t'to
'oit3'* *ty\t;;f"1; otisvl' 1o'* f;\)i
&i;U,tr'5, L?r rc1k .lr'r.i"',$:- & r&jr';t
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4095. Yatrya menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan

kepada karni, Abu Ishaq menceritakan kepadaku dari Al Ahwash, dari

AbdullalU dia berkata: Muhammad SAW menceritakan kepada kami,

"sesungguhnya seseorang akan selalu berbohong hingga ditakdirkan

di sisi AHah sebagai tulang bohong. Sesungguhnya seseorang aknn

selalu jujur hingga ia ditakdirlwn di sisi Allah sebagai orang yang

sangat jujur."NS

'r,J.- .u.t a ot2L ,r: *}$t * ,t*-u:t, -1.11

.Gw t1;;i:j:r r^"$:,H,ir" ,JG L:3t },k ,s:jlt ,-;

4@6. Yatrya me,lrceritakan kepada kami dari At-Taimi, dari Abu
Utsnan, dri Ibnu Mas'ud, ia berkatq "Siapa yang membeli hewan

yang muhoffalah (]rewar, temak yang susunya tidak diperah selama

beberapa hari sehingga tampak seperti hewan yang menghasilkan

banyak susu. Penj)." (atau mungkin dia berkata: kambing yang

dibiarkan air susunya), maka hendaklatr dia mengembalikannya

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3653 dengan sanad

yang sama. Hadits senada dengan sanad yang berbeda telah dituturkan
pada hadits no. 3854.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4022.

.LA,,P'* Pj y \t *'Ct',g,
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disertai satu sha' (makanan).

penghadangan jual beli.'{o%
Nabi SAW juga melarang

* ,f o;;, ,f iG t3'", n6.) * **- $:t; - t ' lv

;*' *}t f ,f;\fi;,ii.i,r

n)6 Sanad hadits ni shahih. Bagtan pertama hadits ini mauquf, sedangkan

bagran kedua 
-),aitu 

tentang talaqqi al btqruu'- narfu'. Demikian juga
yang diriwayatkan oleh Al Bultnri (413W) dari Musadda4 dari Mu'tamir,
dari Sulaiman At-Taimi, dari ayatrrya, dari Abu Utsman An-Nahdi.
Al Hafiztt berkata, "Demikian kebanyakan orang meriwayatkannya dari
Mu'tamir bin Sulaiman secara mauquf. Sedangkan Al Ismaili
meriwayatkannya dari jalur Abdullah bin Mu'adz, dari Mu'tamir, secara

marfu'. (Narnun) ia menjelaskan bahwa ke-marfu'-aonya ini salah. Hadits
ini juga.diriwayatkan oleh para murid Al Ismaili dari Al Ismaili
sebagaimana yang ada di sini, (frtu) hadits al muhafalah itt mauquf,
sedangkan hadits larangan talaqqi al buyuu'sanadnya matfu '. Sementara

Abu Khalid AI Ahmar meriwayatkannya berbeda dari Sulaiman At-Taimi.
Ia meriwayatkannya dengan sanad yang satna secara marfu'sebagaimana
dikeluarkan oleh Al Ismaili yang juga menyinggung kesalahpahaman
(wahm) Abu Khalid."
Dalam Ibnu Majah (2117) terdapat hadits lain yzng marfu 'dari jalur Jabir
Al Ju'fi dari Abu Adh-Dhuha, dari Masnrq, dari Ibnu Mas'ud (yaitu),
uMenjual hewan-hewan yang muhaffalah adrzlah sebuah penipuan, dan
penipuan tidak halal bagi seorang muslim." Hadits akan dituturkan pada

no.4125. Hadits ini merupakan llnrdrla dha'ifkarena ke4ha'if-an Jabir Al
Ju'fi. Sedangkan bagan kedua hadits tersebut -fitu tentang larangan
talaqqi al buyuu'- telatr diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi, dan
Ibnu Majah, sebagaimana dalam Adz-DzaHta'ir (4775). Hadits ini dalam
Sunan lbnu Majah (2/8). Lihat jugaAl MuntaqaQ94S).
Mengenai al muhafalaft -{engan hl.ntf faa' berharakat fathah dzrr
bertasydid- Ibnu Al Atsir berkata, "Ia adalah kanrbing, sapi, atau unta

)rang tidak diperatr selama beberapa hari sehingga susunya terkumpul
dalam kannrng susunya. Ketika pembeli merneraturya, ia mengira itu
adalatr hewan dengan susu yang deras sehingga menaikkan harga
tawaxann)ra. Namun setelatr itu terbulti bahwa produksi susunya semakin
berkurang. Ia dinamakan al muhaffalah (terkumpul) karena susu
dikumpulkan dalam kantung kelenjar susunya. Ia dikenal juga dengan
nama la musharrah." Lihat Risalah Asy-Syaf i yang telah karri tahqiq
(1658-1664).
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,4097. Yahya menceritakanr kepada kami dari Mujalid. Amir

menceritakan kepada kami dari Masruq, dari Abdullah, dia berkata

sekali atau dua kali dari Nabi SAW, "Semua hakim yang memutuskan

perlrara antar manusia alcan ditahan pada Hari Kiamat, sementara

malaikat memegang tenghtknya dan mendirikannya di atas neraka

Jahanam. Kemudian malaiknt itu menganglcat kepalanya

(memandang) trepada Allah. Jitra Allah mengatakan'suatu kesalahan

malea malaikat tersebut alean melemparlran si hakim ini ke dalam

Jahanam, iaiatuh ke dalamnya selama empat puluh tahunl@7

' . . -1 c..(w-f ,p.tt €ts-

a. a. ) o. t 
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4098. Yatrya menceritakan kePada kami dad Suffan, Ashim

menceritakan kepadaktr dari zirr, dari Abdullah, dari Nabi SAW,

4te7 Sanad hadits ini hasan. Mujalid adalah Ibnu Sa'id. Amir adalah Amir
Asy-Syabi. Hadits ini diriwaptkan oleh Ibnu Majatr (2126) dari jalur

Yatrya Al Qaththan dari Mujalid. Asy-Syaukani menuturkannya dalam

ttati ll Authar (9t163), bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Al
Baihaqi dalamsyahb Al Iman dan Al Bazzar.
Ungkapan, "Jika mengatakan suatu kesalahan," yang ada dalam dua

naSt"t, kitab asal. Sementara dalam Ibnu Majah tertulis, "Jika Allah
berkata, kmparkan dia!'." Demikian juga yang tertulis di dalam lI
Muntaqa (4945), sementara penyusurmya mengatakan bahwa demikian

yang ada dalamAl Musnad dar. Sunan lbnu Maiah.
Aku lebih mengunggulkan riwayat yang ada dalam dua kitat asal, karena

maksudnya adalah, malaikat akan melemparkannya ke Jahanam jika ia
terbukti berbuat curang (ol iuur) dalam hukum-hukum yang

diputuskannya.
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beliau bersabda, -Dtoia fidak akan berhenti atau tidak akan berakhir

sampai ada sororg lelav^dan ahli fuitht menguasai Arab. Namanya

samadengunuub-ffi

i^i e:', P'* * i,#,* Ll; :Jw:-t' 11

'*,F',#., jn' '*Ai 'iv'&i ]i'' * r iY'*
'r, A, 5,,'1,- ti $'-A fir"* rA P',* i t ii;r 7':t,h :
,o?, yrV|Sir;,J- i/lrrilt; V-:; ,t* (*JJ
A e1i X,bi L*,u,.,s. *;,tri ? .h'i'.;;l't*
,i*'esi n ,V;1ui ,ilJt t#, ,Lro.jlt W) ,Wt'.istl*

';'rs :JG.air ;i,'6 P, ybt * Ut *'r;J;i
uigtl;J,it f ''f ,u.1U!'15-

409g-Aku me,mbacakan hadits di hadapan Yahya bin Sa'id dari

Hisyam, aaf,adah menceritakan kepada kami dari Ktrilas, dari

eua"u* bin utbalL dia berkata" 'Abdullatr bin Mas'ud didatangi dan

ditanya temf,mg soorang laki-laki yang menikatri Y*it" tanpa

menyebut -rh-. Ke,mudian laki-laki tersebut meninggal dunia

sebelgm menyctubuhinya? Abdullah tidak menjawab apa pun tentang

kasus tersebrrt, sehingp mereka pulang. Kemudian mereka datang

lagi dan me,nmlnakan hal itu. Kati ini AMullah menjawab, "Aku akan

mljawatnya t-6""r*r" pe,ndapatku. Jika aku benar maka Allatr

Azza wa Jallamay*$uiku de,ngan pe,ndapat itu, sedangkan jika aku

salah maka kesalahm itu darilu. wanita itu berhak memperoleh

mahar wmita-wmita setranla, harta waris, dan ia wajib beriddah."

Lalu seormg lelaki dari Asja' bangun dan berkata 'Aku
menyaksikm Nabi sAw memutuslmn seperti itu." Dia berkaE

4oet Suad hadits mi sluhih. Hadis ini ulangan hadits no. 3573 dengan sanad

)rmgsf,rE-
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"Datangkan orang yang bersaksi untukmu atas pendapat itu!"

Kemudian Abu Al Jarratr bersaksi untuk itu.4oee

fi o\,ul,Jt ,ir3 $:c t;3 ; #r 'rb tlr; - t \ ' '

t ''A li &'!ti;,.t2, "# ,i* ,t, it-;; ,f.ii't-Ii 
C PL, d:Fti y,

4100. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Hisyam

menceritakan kepada kami hadits senada, hanya,saja dia berkata,

"(Hadits ini berkaitan) dengan Barwa'binti Wasyiq." Dia lalu berkata,

"Datangkan dua orang saksimu atas !5eputr1!qg ini." Abu Sinan dan Al
Jarratu d.,u or*g dariAsyja', lalu bersaksi.alo0

4oe Sanad hadits ni shahih. Khilas 
-dengan 

h:uruf khaa' berharakat fathah
, dan laam mati- adalah Ibnu Amr Al Hljri Al Bashri, seorang tabi'i yang

tsiqah. Para penyusun enam kitab hadits telah meriwayatkan haditsnya. Al
Bul*rari telatr rnenulis biografinya MamAl Kabir (2111208).

Abdullah bin Mas'.ud Ia seorang tabi'i senior, tsiqah, dan dihormati. Ia

banyak meriwayatkan hadits, berfatwa, s6rta seorang ahli fikih. Ia latrir
pada masa Rasulullatr SAW, bahkan sebagian orang mengatakan batrwa ia

termasuk kategori sahabat.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Darod (21202-203) dari jalur Khila.s dan

Abu Hassan, dari AMullah bin Utbah, sebagaimana jalur dalam hadits

yang akan datang (4276).

.Abu Daud juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Masruq, dari Ibnu

Mas'ud dan dari riwayat Alqamah, dari Ibnu Mas'ud.

Hadits ini juga akan dituturkan kembali dari riwayat kedua orang tmebut
dan dari riwayat Al Aswad dalam musnad Al Jarrah dan Abu Sinan Al
Asyja'aiyyain dala-qn kitab ini (41279-280).

Ia luga akan dituturkan kembali dalam musnad Maqil bin Sinan Al
Asyja'i dari riwayat Al$mah (16009).

Al Mun&iri berkata, uHadits ini telah diriwayafl<an oleh At-Tirmidzi, An-
Nasa'i, dan Ibnu Majatr. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

Lrhat Al Muntaq a (3 5 66\.
4100 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelunrnya. Barwa'-

dangan huruf baa' dar. wawu berharakat fathah, diantaranya terdapat

@ - 
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4101. Yahfra menceritakan kepada kami dari Al Alnasy. Syaqiq
menceritakan kepadaku dari AMullalL dia berkata, 'I(ami dtduk
(tasyahhud. Penj) bersama Rasulullah SAW di tengah shalat Kami
biasa membaca, "(As-salaam) Keselamatan untuk Allah dari para

hamba-Nya. Keselamatan untuk si fulan dan fulan (me,nyebut nama
seseonmg secira khusus. Penj)." Lalu Rasulullah SAW bersabda,
'Jangan lralian berlrata as-salaam untuk AAah, sesunguhqta
Allahlah As-Salaam. Tetapi jika salah seorang di antara kalian fudr*
Qasyahhud) dalam shalatnya, hendalotya ntembau, "Segala funa*
lceagungan milik Allah, (demikian juga) segala ifudoh dan segala
yang baik Keselamatan (selalu) untulonu, wahai Nabi (demikion
juga) lrasih sayang Allah dan segala kebaiknn-Nya. Keselamatan
(semoga selalu) untuk kami dan hamba-hamba Allah yang sali". Jikn
lcalian membaca itu maka doa itu akan mengenai setiap hamba shalih
yang ada di langit dan di bumi. (Inlu dilanjutkan), "Alat bersaki
bahwa tiada illah selain Allah dan alcu bersalsi bahwa Muhammad
adalah hamba serta Rasul-Nya". Kemudian salah s@orang di antara

Asyjailyah. Wanita ini seorang satrabat. Al Hafizh menulis biografinya
dalan Al Is hab ah (8 /29).
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lralian memilih doa yang disukainya dan berdoalah dengan doa
itu' ."4lol

';,io.et& i:k,!,'FsoL ',rd :e';l:ri' Ul ,iG
,*f i :Jv .<:t;'ia ol 5-i q lii J{rt'oi$ ,,ies ,r',si

U't a$ ,yj?.i,r ijt :Ju .13;tl it);;t; oi'A,io

,fi pi -oju 
i5 fr; wt fi e 3r'u 7 e.;ff;t lrY d.

$,6i g,t:'i'Jfr- ;:, S;l $s eV $l fi ry
4102. Waki' dan Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami

hadits senada. Keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada
kami dari Abu rfr/a'il, dari Abdullah, dia berkata, "Seorang lelaki
mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, 'Dosa apa yang paling
besar?' Beliau menjawab, 'Kamu menyelaiukan Allah, padahal
Dialah yang menciptakanmu'.If,laki itu bertany4 'Lalu apa?' Beliau
menjawab, '$amu membunuh analonu karena talal dia maknn
bersamamu'.' Lelaki itu bertany, 'Lalu apa lagS?'Beliau menjawab,
'Kamu berzina dengan istri tetanggamu'. Lalru Allah menurunkan
ayat, 'Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain
beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamlan Allah
(untuk dibunuh) keanali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina. Siapa yang melalatkan hal itu, malu dia mendapat
(pembalasan) dosa(nya)' (Qs. Al Furqaan [25]: 68) sebagai bukti
pembenaran atas perkataan beliau.'{Io2

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4064.
Maksudnya takut kalau anak ini menjadi beban hidup sehari-hari. Ed.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3612.

4l0l

rt

4l02
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4103. Waki' dan Ib:ru Numair menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Al A'masy me,nceritakan kepada kami dari Abu

Wa'il, dari Abdullah, dia berkata 'I(ami bertanya 'Wahai

Rasulullah...'."

Ibnu Ja'far menceritahan kepada kami, Syrbah menceritakan

kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar Abu Wa'il

bercerita dari Abdullatr, dia berkata, "Kami bertanya, 'wahai

Rasulullatr, apakatr kami akan disiksa lantaran perbuatan kami pada

masa jalriliyyatr?' Beliau me,lrjawab, 'Siapa yang berbuat baik dalam

Islam makn ia tidak disiksa lantaran perbuatannya pada masa

jahiliyyah. Siapa yang berbuat buruk dalam Islam maka ia akan
-disilsa 

lantaran (pterbuatannya) pada awal dan aWtir''"4103

,rj E"#tri $'";,in F'rtt{jul; -t\'t
ri1 ,ju F\i r-,31 eLU,y;E ,JG o:'F $ ,v!a:t

lCt Lb{bG ,,tAt;'oe:' J; !1t'i; ots

e |*i,b si7 iv . 1l1t 
-i*?'n'44t *1r, t :6?t

tQfuTll- u;;6 k1 orsj,:i :t,; L?i,.Ir li

4103 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4086.
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4104. Waki' dan Ibnu Numair menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu
Adh-Dhuha, dari Masruq, dia berkata, "Seorang lelaki berbicara di
Masjid Al A'zham. Lelaki itu berkata" 'Ketika tiba Hari Kiamat ada

kabut yang turun dari langit. Asap ini mengambil pendengaran dan

penglihatan orang-orang munafik serta mengambil orang-orang
beriman seperti halnya dalam kondisi pilek'.

Aku lalu menemui Abdullah dan menuturkan cerita itu
kepadanya. Saat itu Abdullah sedang duduk bersandar, lalu ia pindah
posisi menjadi duduk biasa. Dia berkata, 'Wahai orang-orang, siapa di
antara kalian yang ditanya tentang suatu ilmu maka jawablah. Jika

@ - 
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ilmu itu tidak dimilikinya maka berkatalatr, "Wallahu a'lam" (Allatt

Matra Mengetatrui). Adalah salatr satu ciri keilmuan jika kamu

mengatakan 
-tentang 

hal yang tidak kamu ketatrui- "Allahu a'lam"

(Allah Maha Mengetatrui). Sesungguhnya Allatr berfirman kepada

Nabi-Nya SAW, "Katakanlah (hai Muhammad), 'Aht tidak meminta

upah sedikit pun lcepada kalian atas dahanh\, 4" aht bukan

termasuk orang-orang yang:mengada-adakan'." (Qs. Shaad [38]: 86)

Sesungguhnya orang-orang Quraisy ketika mengalatrkan Nali SAW

dan mengingkari beliau, beliau berdo4 "Ya Allah, bantulah alat

mengalahlran merelca dengan tuiuh (bencana) seperti tujuh (bencana)

Yusuf"

Perawi berkata, "Lalu mereka diadzab dengan masa paceklik.

Pada masa ini mereka memakan tulang dan bangkai karena kelaparan

sehingga salah seorang dari mereka melihat ada asap antara dia

dengan langit lantaran sangat lapamya. Mereka lalu berdoa,'Ya Tuhan

lrami, lenyaplrnnlah dari kami adzab itu. Sesungguhnya kami akan

beriman'." (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 12) Lalu dikatakan kepadanya,

'Jilra Kami melenyapkannya dari merelca, merelca akan kembali (tidak

beriman. Penj)'. Akhirnya beliau berdoa kepada Tuhannya dan

akhirnya adzab itu dilenyapkan. Ternyata mereka kembali

(mengingkari Nabi sAw. Penj), sehingga Allah membalas mereka di

perang Badar, sebagairnana firman-Nya, 'Maka tunggulah hari ketikn

langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah

adzob yang pedih. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah

dari lrami adzab itu. Sesungguhnya ftami alcan beriman".

Bagaimanalrah merefta dapat menerima peringatan, padahal telah

datang kepada mereka seorang rasul yang memberi Penjelasan,

kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia adalah

seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang

yang gtla,,. sesungguhnya (ftalau) Kami alcan melenyapftan sil<saan itu

agak sedikit sesungguhnya ftalian aftan kembali (inglca). (Ingatlah)

hari (lretitra) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras.

Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan'." (Qs. Ad-Dukhaan

[aa]: l0-16)
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Ibnu Numair dalam haditsnya berkata, "Abdullah berkatq

'seandainya Hari Kamat, Allah tidak akan melenyapkan adzab itu dari

mereka.'dlB

'r^{'rti1L -t\.o
l; :Ju i' 1n r,f
1o' &'CttA,q:i

a

tf.
c

U

4105. Waki' menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu

Ishaq, dari Al Aswad bin Yazid, dari Llbaidillah, dia berkata, ttfiku

mernbaca (suratr Al Qamar ayat 17) di hadapan Rasulullatr sAw,
,...maka adatrah orang yang mengambil pelajaran (mudzdzakir)?

Beliau lalu memb ac\'Muddakil)."ar0s

l' l" ,? f:t G: *,*:.itri $:" €tti:"; -t\'1
c*t'))r';rfi'€ ,it),Pt y\, J* 9, J?t jti 'jr-i

. 6 H Ut "oV c-t>tj i,ri c,cr

4106. waki' menceritakan i.,pua"' o"lor,"o, oi'",
menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Abdullatr, dia berkat4
..Rasulullatr sAw bersabda, 'Jika kalian bertiga makn ianganlah dua

orang berbisik tanpa menyerlalran yang satunya lagi, l<arena itu akan

membuatnya tak enak hati'."4r6

,rj r,l:i,ti $:L:'tG i-rt; itt 4trJY; -t\'v
*', y\t & *t);'iyAf .,Jt ,l' '"?iG,iti ,y)t

4to4 Sanad hadits ii:: shuhih. Hadits ini ulangan hadits no. 3613.
4r0s 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 3918.
4to6 Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4093.
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4107. Waki' dan Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Al A'masy menceritlkln ltp'dl kami dari Abu

Wa'il, dia berkata: Abdullah berkata, "seakan-akan aku melihat

Rasulullatr SAW saat beliau bercerita telrtang salah seorang nabi yang

dipukuli oleh masyarakatnlxa hingga mengdir daratr"'

Abu Mu,awiyah berkata, "Nabi itu mengusap daratr dari datrinya

dan berkata,'Ya Tuhanlat, ampunilah masyarakatlat sesungguhnya

merelra tidak mengetahui' ."4ro7

,rj *d3tri $"t fl$ -4)t;1 i::{: il:'' -t \ 'A

ietl ,*'y\' & n' J*i6 'i6 ltY f :-.tj
og',;1r jt'oy;iat, )#, it ny *ft'ou. :!sJt:
bt Jb'eit,,rv:.<ul'i? io' y'Si-,F';f ,Y:;t

i, Lf:, it J\,9,U'o:"iat iY,9ilu, $7,tQi *
&1tfut 4;fi-1 b:"A),tr\t q- 6r,zLtr A rt'$-
,s'4r'6:'5-,y'Stii-ci>:d-$) lie P-V i' Y'$i-

.<O'.xal

4108. Waki' dan Abu Mu'awiyah *"nt"it'kan kepada kami'

keduanya berkata: Af A'masy menceritakan kepada kami dari Abu

Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
,Jangan setrali-lali kalian berbohong, karena bohong itu
menlarahkan pada perbuatan jahat, dan kejahatan akan

mengantarlran (pelahtnya) ke neraka. Seseorang alan senantiasa

: *- sd I ie .?:t, *-'rit';'; ;. * :S\t t q}iU'r'',

4ro7 Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3611 dan ringkasan

hadits no. 4057.
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berbohong sampai dia dicatat oleh Allah sebagai tukang bohong'.

Rasulullah SAW juga bersabd4 'HendaHah kalian selalu juiur,
karena lcejqjuran itu mengarahkan pada kebailran, dan kebaikan akan

mengantarkan (pelafunya) lre surga. Sesungguhnya -seseorang-
akan senantiosa berfrata jujur dgn selalu bentsaha untukiuiur sampai

diutat oleh Allah sebagai orangyang jujur'."
Dalm riwayat Abu Mu'awiyah bunyinya disebutkan redaksi,

"Tidok hanti-hentilryn orang itu berkata jujur dan berasaha untuk
joj*-a'*

i' l" '* f ,f Ea\6;i'"it €t $:L -t \ .1
i -' .' . ' , ' 6 z   d \ ,

,Vt,fr.d Yl i3. Yy ,*, 1Ji i,' & &t Jyt Ju :Ju

1it+ar i6i ?Y:,l,ilt e* JL'^LU yr:.rr ;L,'T

.(*J:tard
4lW- W"ki' dan Yazid menceritakan kepada kami, Ismail

mengabarkan kepada kami dari Qais, dari Abdullah, dia berkata,
'T,asulullah SAW bersabda 'Tidak boleh ada dengki kecuali kepada
dua orang, (pertama), orang yang diberi harta oleh Allah dan
menguasainya dengcn membelanjalcannya untuk kebenaran. (Kedua)

orang yang diberi ilmu oleh Allah lalu ia beramal dengannya dan
mengajarkannlts'lAta

d) f ?:A i **-'*'# $:r; €t6:L -t\ \'
*:t ybt * it Jhdv r,SG )trd 

/.1 r'o;At "*t

Samd hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3638 dan
perpanjengan hadits no. 4095. Lihatjuga hadits no. 3845.
Sanadhadis inishahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3651.
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4110. Wski' menceritalcan kepada karni, Hasan menceritakan

kepada kami dari Yatrya bin Al Harts, dari Abu Majid Al Hanafi, dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kami bertanya kepada Rasulullah SAW

tentang berjalan (mengiringi) jenazah. Beliau menjawab, 'Berialan di

bawai (kecepatan) laii. Jenazah diilatti, bukan mengihtti'-n4lr0

'*i:;/ l' .'? r;3!i $:";'€id3; -t\ \ \

,;;:rL; +\,& n' l;il,iui' 1* * o:1 "-
.<^lr.6st ,slarG.r.t ,t,$t ,At ,:*i;r "61U

4111. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq,

dari Abdullatr, dia berkat4 *Rasulullatr SAW bersabdq 'Tidak

termasuk golongan kita orang yang merobek-rcbek sahnya,
menampar-nampar pipinya, dan meroung-raung dengan panggilan
jahifu,yah'."attr

.'?,r ;i ii;*'* #\i$:L gt$:", -t\ \Y

qt; hr & i' J?rliv,ju "br 
,* tL-i;r #:St

,L';* ;ilt I tdt nytu'rt t;s : { :
.Ge )'i fV 1bu..y'F-t i3,gA.i;:L ,4,

';rl';y

I

Sanad hadits ini dha'ifkarcnake-maihul-an Abu Majid Al Hanafi. Kami
telah merinci masalah ini dalam keterangan hadits no. 3585. Hasan adalah

Ibnu Shalih bin Hayy. Yahya bin Al Harts adalah Yahya bin Abdullah bin
Al Harts. Hadits ini telah berlalu beberapa kali sebelumnya, dan teraktrir
no. 3978 yang dituturkan secara panjang.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3658.
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4112, ![rki' menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Umarah bin Umair, dari Abdurrahman

bin Yazi4 dari AMullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa,
'Wahai para pemuda, siapa di antara lulian yang mampu menilrah

malra menikahlah, sebab menikah itu lebih dapat menjaga pandangan

dan lemaluan. Siapa yang belum mampu maka hendalorya berpuasa,

lrarena puasa itu merttpakan perisai baginya'.n{tt2

'iu.i,r * *; * !9 ej /tr €trt:* -t\ \r
yf ,,lr J;r[ ruiii ,'qQ ];': *jf i' ,k Ct'€ &
,Jttri J\=iourif;r'# of e$',r;'"i,t1ti3 **:x

tr<l nr .pf ":6 GF l) ,.i,r 

"??; 
;

4113. Waki' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Khalid,
dari Qais, dari AMullatr, dia b€rtrat4 "Kami pernatr bersama Nabi

SAW (dalam pep€rangan. Penj), dan saat itu karni masih muda. Kami
bertanya, ''Wahai Rasulullatr, apakah tidak (sebaiknya) kami dikebiri?'
Tapi beliau melarang kami melakukannya. Beliau lalu memberi

keringanan dengan mengizinkan kami menikatri wanita dengan mahar

berupa pakaian hingga waktu yang sudah ditentukan."

Lalu AMullah membaca (surah Al Maa'idatr ayat 87),

"..janganlah kalian mengharankan apa yang baik yang telah Allah
halallran kepada kalian.... ".4r 

13
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4tt2 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4035.

4r13 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3986.
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4114. Waki' menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al

Mughiratr menceritakan kepada kami dari Abu Musa Al Hilali, dari

"y"t,yn 
balrwa pernalr ada seorang lelaki sedang dalam perjalanan,

lalu tiba+iba istrinya melahirkan. Air susu istrinya ini tidak mau

k;i;, sehingga dia menyedofilya sampai air susu istrinya masuk ke

kerongkongannya. Lelaki itu kemudian melaporkannya kepada Abu

Uusiaarr Abu Musa berkata, "Dia (istrimu) telah haram bagimu."

Lelaki itu kemudian mendatang Ibnu Mas'ud dan menanyakan hal ini'

tUi., Vt""'rrd menjawab, "Rasulullah SAW bersabda, 'Penyusuan tidak

haram lrecuali yang menumbuhkan daging dan tulang"*4114

.el*jr'#i'tplrr'-;i t; "'l 9A:5, 4 ifr 't>

t usa Al Hilali 
-seperti 

yang-dikatakan oleh

AbuHatirrr-uaa"t,p€rawlyalgmajhul.Meskipundemikian,Ibnu
Hibban **ufm-,y" dalam 

-Ats-Tsiqat. Sementara- Al Bukhari

menulis biografinya aaimA Kuna (no.648). Hal ini sudatr cukup untuk

menilai batrwa ef UiUti ternrasuk perawi yatgma'ruf dan tsiqah. Namur

ayatr Al Hilali orang yang majhuL 
-Tidak 

ada satu pun ulama hadits yang

menerangkan Uioffiy{ battkan At-Tahdzib tidak menyebutrya dalam

tempatnya yang setrarusnya, yaitu dalam al mubhamaqt'

Hadits ini diriwayatkan-oleh abu Daud (2/180) dari Muhammad bin

Sulaiman Al Anbari, dari waki' dengan sanad yang sama. Juga dari jllur
Abu Daud inilah Al Baihaqi meriwayatkarmya dalam As-sunan Al Kubra

(71461). Abu Daud juga meriwayatkan hadill 
- 
ini . melalui jalur

Abdushshalam bin Muthtfrhir dari Sulaiman bin Al Mughirah, dari Abu

Musa,dariayahnya,dariseoranganakAbdullahbinMas'ud'dari
Abdullah bin Mas'ud.
Dengan keterangan ini, isnadnya semakin lemah dengan adanya sanad

yang putus *turi ayatr Abu Muia Al Hilali dengan Abdullah bin Mas'ud,

karena ini menuqiu}&an bahwa ayatr Abu Musa Al Hilali tidak

mendengar haditsnya dari Abdullah bin Mas'ud langsung tapi melalui

seseorang yang tidak jelas identitasnya. Demikian juga yang diriwayatkan

oleh Al Baihaqi dari Abu Daud.
Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini dari jalur An-Nadhr bin syumail,

dari Sulaiman bin Al tr'tughirah, sama dengan riwayat AMushshalam bin

Muththahir dengan tarnbatran (dari Abdullah bin Mas'ud). Secara lahiriah'

riwayat ini lebif, kuat, karena Al Bukhari -dalam biografi Abu Musa Al

Hilaii- menjelaskan *dari ayahnya, dari Abdullah bin Mas'ud".

t
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4115. Waki' menceritak* t p"Ou kami, Sufyan menceritafan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari Abdullatr, batrwa
dia berkata dalam khutbatr hajatrya "sesungguhnya segala puji hanya
milik Atlah. Kami meminta tolong hanya kepada-Nya dan memohon
irmpun hanya kepada-Nya. Kami berlindung dari kebunrkan-
keburukan diri kami. Siapa yang diberi hidayatr oleh Allatr maka tidak
ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allatr maka
tidak ada yang memberinya hidafh (petunjuk). Aku bersaksi batrwa
tiada illah selain Allah dan aku bersaksi batrwa Muhammad adalatr
hamba serta utusan-Nya. Lalu beliau membaca tiga ayat Al Qur'an
(berikut ini),

Demikian juga Ibnu Abu Hatim, berdasarkan apa yang dikutip oletr
korektor buku Al Kuna pada catatan kakinya.
Abu Musa --dalam redaksi hadits tersebut- yang ditanyakan oleh lelaki
itu adalatr Abu Musa Al Asy'ari.
Kztz ansyara ditulis dengan huruf raa'. Al Khithabi (3/186) berkata,
"Maksudnya sesuatu yang memperkuat tulang. Y*ata insyaar bermakna
menghidupkan dalam firman Nlah'kemudian bila Dia menghendaki, Dia
membangkitkannya kembali'. (Qs. 'Abasa [80]: 22). Terdapat riwayat yang
menulis tata ansyara dengan huruf zaa' (menjadi ansyam), sehingga
artinyz bentuk tulangnya semakin bertarnbah."
Dalam An-Nihayah --dalam riwayat dengan hwuf zaa'- dijelaskan,
"Bentuk tulangnya semakin tinggi dan besar," yang berasal dari kata dasar
nastz yang artinya dataran tinggr.

EI - Musnad Imam Ahmad



"Hai orang-orang yang beriman, bertalcwalah kepada Allah
sebenar-benar talcwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kalian
mati melainlran dalam keadaan beragama Islam." (Qs. Aali 'Imraan

[3]: 102).

"...Dan bertalcwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta satu sama lain,
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu
mengawasi knlian." (Qs. An-Nisaa' [4]: l).

"Hai orang-orang yang beriman, bertalcwalah kamu kepada
Allah dan kntal<anlah perkataan yang benar...." (Qs. Al Ahzaab [33]:
70).0"t

€j *,tcJL, eri e,y.t;y, 6:'r',,.=J t {:', - t \ \ 1

4; Ir & n' J';:rr::.iL:JG.lr ,* *;.# *i, n;iit' 
.60 i-'f fi'o\,?f,,i';';i,ru;:t'tbL *:)
4116. Waki' menceritalcan kepada kami, Isra'il menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu AI Ahwash dan Abu LJbaidah,
dari Abdullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW mengajarkan kami
khutbah hajat. Perai kemudian menyebutkan redaksi hadirc yang sama
dengan hadits tadi, hanya saja tanpa kat4 'sesungguhnyar.n4l16

*f 'f* /.CCV'q'r,*Jt$:r-'€t{:L -r\ \v
e; r;;t i' iP r{t il,,Sv *i / flt * * ;:y,

Sanad hadits ini dha'if karena munqathi' (terputus). Namun hadits ini
muttashil (bersambung) pada sanad hadits IGmi telah
membahas ini secara sempurna dalam keterangan hadits no. 3720 dan
3721. Dalam keterangan tersebut kami menyinggung keberadaan hadits
ini di sini.
Isnadnya dari jalur Abu Ubaidah dha'if karena munqathi'. Sementara
yang dari jalur Al Ahwash shahih muttashil. Hadits ini ulangan hadits
sebelumnya.

4tt6
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4117. Waki' me,nceritakan kepada kami, Al Mas'udi
menceritakan kepada karni dari Jami'bin Syaddad Abu Shakhratr, dari
Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, "Ketika Abdullatr tiba di Jumratt
Al Aqabatr, Abdullatr menunrni lembah, menghadap ke arah Kiblat,
dan memposisikan jumratr di sisi kanannya, kemudian melempar
jumratr dengan tujuh batu kerikil. Dia bertakbir setiap kali melempar
setiap batu. Kemudian dia berkat4 Dari sinilah orang yang diturunkan
surah Al Baqarah kepadanya (Muhammad SAW) melempar
(umra[)."attz

* e,j:r'*,*'!i;ir-*$:.,, €tu:L -t\ \^
i;r1 :'yu: ybt J,*:, J;, ,).tJv 'ju ar * ,f iia
,e:$jL J/6r:!frt:.ii'uf ,int Jt,-r( 'Lii qtollt';L

:6, ;;;'a;iti'j6 .G ? i'ei'oi $i'j12,i;
U; q es r*!i -,y 

n + t;) .iStt,iir. 6i 4L tli
.)6:k A:e, !\L'*: .,sG (+1,,Js;

4118. Waki' me,nceritakan kepada kami, Sufimn menceritakan
kepada kami dari Al Atnasy, dari Ibrahim, dari Abidah, dari
Abdullatr, dia berkat4 'Rasulullatr SAW bersabda kepadaku,
'Bacakan afu Al Qur'an!' Aku menjawab, 'Watlai Rasulullatr,
bagaimana aku membacakannya kepadamu, padahal ia diturunkan
kepadamu?' Beliau me,njawab, 'Aht suka mendengarkannya dari
orang lain'. Ak:l lalu me,rrbuka suratr An-Nisaa' dan membacanya

EI - I{nsnxd hnem Ahmad

4tt7 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4089.



untuk beliau. Ketika aku sampai pada ayat' "Lalu bagaimanakah

|ronyo orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seseorang
'solrsi 

(rasul) dari tUp-.1i40 umat dan Kami mendatangkan kamu

(Muha'mmad) sebagai'sapsi atas mqeka iu (sebagai umatmu)"' Aku

memandan$y4 dan kulihat beliau mengeluarkan air mata'."all8

4llg. waki' me,lrceritakan kepada kami dari Mis'ar dali

Alqamah bin Martsad, dari Al Mughirah bin Abdullah Al Yasykuri,

dari Al Ma'rur bin Suwai4 dari Abdullah, dia berkata, "IJmmu

Habibatr berdoa, 'Ya Allah, berikanlah alru manfaat dengan

(l<eberadaan) suamiht, Rasulullah SAW, Ayahlat Abu Sufyan' dan
'saudaralat, 

Mu,awiyah'. Rasulullatr sAw lalu bersatda, 'Kamu

meminta kepada AJlah ajal yang sudah ditetapkan, hari-hari yang

sudah ditentulan, dan rezeki yang sudah dibagikan. Allah tidak akan

mempercepat salah satu d.ari itu semua sebelum waldunya tiba, dan

tidai alan menunda bila memang saatnya sudah datang. Kalau saja

4rtE sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no' 3606'
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lramu meminta kepada Allah agar Dia menyelamatlanmu dari siksa
neralra dan siksa latbur, tentu lebih baik bagimu,.,'

(Abdullah berkata), "Kemudian disebu&anlah di sisi beliau
tentang kera. (Mis'ar berkat4 "Aku meyakini dia berkata, .Dan babi,)
adalatr sebagian dari yang diubatr rupan),a." (yang asalnya adalatr
orang Yahudi. Ed.)

(Abdullatr berkata), 'Nabi sAw menjawab, 'Allah tidak
memberikan keturunan dan gene,rasi kepada orang-orang yang diubah
menjadi kera dan babi tersebut. Kera (Mis'ar berkat4 .*gti, beliau
juga .b.erkat4 'dan babi') merrang sudatr ada sebelum kejadian
11Or.ll4l 

l9

:; ;'-^a, * UO, €i; 
9f:1t !,- A:"; - r \ y .

4120. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri
menceritakan kepada kami dari Alqamatr bin Martsad hadits dengan
sanadnya juga, (namun) dia tidak ragu m€,nge,nai penyebutan babi.4Eo

,r: *;7 l.j' j" '* "*'!i $'";'€i t3'", -t r y I

;; Yf> ,*t *h, & n' Jrrj6 ,jti ir *l; '* d;tt'o\,f.6 i,::;i,t ry,**';r,* q,y.- F jnf
.eyt?it,ry'frG

4121. waki' menceritrkan kepada kami, Al A'masy
manceritakan kepada karni dari Abdullah bin Murrah, dari Abu Al
Ahwash dari Abdullatr, dia bertata .T.asulullatr sAw bersaM4
'Ketahuilah, sesungguhnya afu berlepas diri dari rasa cinta

Sanad hadits ini shahih. 
_Hadits ini ulangan hadits no. 3g00 dengan sanad

)xang sama, dan ulangan hadirc no. 3gzl.Lihathadits no. 3gg7.
sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits seberumnya.

.ilat e'"a5-l:y,C;tyri;
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seseorang kepada teman delranya. Kalau saia alu boleh menganglat

seorang khalil (teman deftat, t@kasih) tentu aht alwn menganglcat Abu

Balrar (sebagi khalil). Sesungguhnya teuan kalian i(u adalah

lrhalilnya Allah'."at2l

) o61,'- <r.. .

d, 
t-tQt ;-4

$:"r-t\yyf)t r?'r;'* r<;r *'q"5'* €i
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4122. Waki'menceritakan kepada kard dari Al Mas'udi, dari Al
Hakam, dari Dzarr, dari wa'il bin Mahanalr At-Taimi, dari Abdullah,

dari Nabi sAw, beliau bersabd&, "wahai parqwanita, bersedekahlah,

lrarena kalian mayoritas penghuni nerql@!' Seorang wanita lalU

bertmp, 'Mengrya kami me,njadi mayoritas penghruti neralca?'

Beliau me,njawab, 'Karena kaliqn sering melabtat dan durhaka

kqada suami'.{r22

I :' * *d3!i *i6 $:"r'€td1"; -t\ Yr

4123. Waki' menceritakan kepada'kami, SuSan menceritakan

kepada kami dari Al Atnasy, dari Abdullatr bin Murrah, dari Masruq,

dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada

Sanad hadits ini shahih. Hadie ini ulangan hadits no. 3880 dan

perpanjangan hadits no. 3909.
Sanad hadits ini slnhih. Al Hakam adalah Al Hakam bin Utaibah. Hadits

ini ulangan hadits no. 4037.

4l2l
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orang yang ditrunuh secara zhalim lcecaali atas anak Adam yang
Wrtama (Qabil) ado bagian dosa darah orang itu, sebab diatah orang
pertama yang mel ahtkan pembanuhor' .n4t 

23

*.a,a fu, ,;pit ,,f!)t *} €, t!f"; -r \ y r

lt y c €; ert i:6-: *'qr:Ft FSJt * *'0,3:" $:L
:- l;i :r3!.1Jy,j6 ,e l, :? i'W tC, of )+ ;.ra

4124. Waki' dan Abdurrahman -"n.lr,** kepada kami
sebuah hadits secana malrra Ini adalah redaksi Waki': Sufian
menceritakan kepada kami dari Abdul Karim Al Jazari, dari zilad bin
Abu Maryam, dari Abdullatl bin Ma'qil, batrwa ayahnya (frtu) Maqil
bin Muqarrin Al Muzani berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Apakatr
engkau pernah mende,lrgar Rasulullah SAW bersabda 'penyesalan
adalah tobat 2 Ibmu,Mas'ud mcnjawab, ry 4.tAt2a

uvL:r €J f /rG e',€rr,*Jt til'r, €, $:", -r \ y o

?t*t *\u e lt J;rt3'-,; 'ju "i,r * e aiF,y
.!t o O t ) . .
.r>t*ir ,E'li ,try o>i;Irg{.; ,jr-i 'orL-ir 'r.r:ri rr

.(#
4125. Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas\rdi

memceritakan kepada kand dari Jablr, dari Abu Adh-Dhulia, dari
Mpsruq, dari AMullah, dia berkata, "Rasulullatr sAw meirceritakan
kepada kami, beliau bersaMa 'Menjual hewon-henan yang

o'.:' 
sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4092.4t24 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4016. Kami telah
membatrasnya secara rinci dalam keterangan hadits no. 356g. Di sana
kami senpat menyinggung keberadaan hadits ini di sini.
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muhafalah' Tdobh sebuah penipuan, dan penipuan tidak halal bagi
seorang mtts lim'.tt4125

* f:t ,r: r y:t ,* ot:i * *')t 3? tsi; -t \ Y1

*?),JG.'.L:yh, &",;,;i'iA::i i' y
.(kleyb#p::ir

4126. Abdurrahman menceritakan kepadakami dari Suffm, dari
Zabaid, dari Abu Wa'il, dari AMullah bin Mas'ud, dia menceritakan
hadits dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Mencerca muslim adalah
kefasikan dan membunuhnya adalah kehtfuran. A126

* *'.-, i i::'* &\i$:L'€tu:-,, -t\YY

*U'HGi;i,*, *bt d*:, J?rj6 ,ji ar

'r&',.t ,iG +i i.':,'-;'+ riv ot:Jr'*'-^X U:",

4127. Waki' menceritakan kepada kami, Al Ahasy
menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahb, dari AMullalu dia
berkat4'T.asulullah SAW bersabda...."

1125

Hewan temak )rang susun)ra tidak diperah selama beberapa hari sehingga
taryak seperti hewan yang menghasilkan banyak susu. Penj
Sanad hadits ini dha'ifk,arerrake4ha'if-an Jabir Al Ju'fi. Hadits ini juga
diriwayatkan oleh Ibnu Majatr @17) dari jalur Waki'. Kami telah

dalam keterangan hadits no. 4096.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3957.

4126
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Muhammad bin Jdfar me,nceritakan kepada kami, Syubatt

menceritakan k€pada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku

mendengar Zaid bin Wahb bertata: Aku mendengiy Abdullatr bin

Mas'ud menl@aikm dari Nabi sAw (sabda beliau),
,&.nmgtrtryn kaliu, aknt melilut -setelah 

wafatht- beberapa hal

wrg timbul, bhrryfitnah, dan beberapa hal yang kalian ingknri'.

Kr-i lalu bertmlia, 'Wahai RasulullalL apa yang orgkau perintahkan

kepada o-rug yug mengalami hal itu di antara kafui?' Beliau

menjawab, 'Ttoraikan hak oran_g_ atas kalian, sedangkan hak kalian

mintakor ruja kryda Allolt'.aln

c'r1:!i, ;;",*'*'rsy i. ,i;'St * eU; -t \ Y^

'tf 6gb.9:iri i.;rsr,'r$l* og:JGI' f "*i:;

#t ,f f:* Ut';t =d'.i d:-u"r\ utlri;- i ,W;l
tJ ,&,r*b' e;t*';,r1,1 :Ju,s:*r.f \t*

.iA- v,, C>k

4uz8-Abdrrrahm bin MaMi me,nceritakan kepada kami dari

Syubah, fui As-SrddL dari Mmah, dari AbdullatU dia berkata

tentmg ayat (surah lt/|Iil}Jam ayat 7l), "Dan tidak ada seorang pun

doi kaliot ftffiiati Dw*totsi neraka itt...." 'Makzudnya, mereka

memasukinya atag melaluinya, ke,mudian keluar dari sana dengan

mal-mal metdra-'

Akg latu bertmya kepadmp, "(Apakah) Isra'il me'nceritakan

kepadanya d{i Nabi SAW?' Dia me,lrjawab, "Y4 dia dari Nabi

sAw.' Atau dia merjawab de,ngan kalimat yang maksudnya seperti

itull2t

Ke&la smad hadits mi shahih.Iladis ini ulangan hadits no. 4016 dan

MT.
Samd badis mi stuhih. Pada awalnya Syubah menilainya mauquf,

(namun) sert Ahhmahmao bin Mahdi memberitatrunya bahwa tsra'il

ioi*.i"th dei As-Suddi seqara ma$t', Syubah mengakui ke-marfu'-

amya- Ufrrk riuayat Isra'il akao dituturtan pada hadits no. 4141.

@I - Mrsnd IDrm Ahmed
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Hadits ini diriwayatkan ohh Ar-Tirmidzi (145-146) dari jalur Isra:il. At-
Tirrndizi b€r*ata, "Hadits ini lnson. Diri*ayatkan oleh syubph oleh As-
Suddi, namun dia tidak re+afa'*anya.'
At-Tirmidzi juga rreriwapfkamya dari jalur Yatrya bin Sa'i4 dari
syubah dan dari jalurAMurrahmaobinMahdi, dari snrbatr. At-Tirmidzi
berkata, "AMurratrman berlota: Atu beranya kepada syrbah, rsra'il
menceritakan kepadaku dai As-$ddi, dari Muxah, dari AMuUah, dari
Nabi SAW?' Syubah marjawab,'Alu me,odsrgar hadits itu dari As-Suddi
secara 

^orfu' 
nrmrm aku sengaja meninggalkannya. Syrbah tidak

menjelaskan alasamya sengaja meningga[onnya, padahal ia
meriwayatkan socara morfu',sebagaimana Isra'il meriwayatlcannya sscana
yarfu'- Apa yang membuatn]ra m€nilai bahura hadits ini cacat tanpa dalil?
secara latririah syubah meirjauhkan ke+narfu'an beberapJ hadits,
sebagaimana diungkapkan oleh Haiiaj dalan hadits no. 415C, 'Ia tidak
me-rafa'-kan hadits itu kepadaktl namun re-rafa'-fta61yo kepada selain
diriku'. Dia berkata, 'Aku takut re-rafa'-lan hadits itu karena jarang
sekali Abdulleh trc-rafa'-ft2aay,akepada Nabi SAW."
Penilaian cacat hadits senraczrm ini tidak drpat diterima. Lihat Tafsir lbnu
Katsir (5/390).
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,4129. Abdurrahman me,nceritakan kepada kami, ' Suffan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibratrim, dari Alqamah,

dari Abdullatr,'dia berkata 'iAllah melaknat para wanita pembuat tato,

juga yang minte dibuatkan tato, para wanita yang minta bulu

*aj.trry, dicabuti, para wanita yang meminta antara gel seri depgan

grgl rubaiyyah direnggangkan karena alasan kecantikan, dan para

wanita yang mengubatr biptaan Allah."

Perawi berkata "@erkataan AMullatr tersebuQ didengar oleh

seorang wanita di rumatrnya. Wanita itu dikenal dengan nama Ummu

Yp'qub. Ia. lalu mendatangi Abdullatr dan berkata, 'Aku mendengar

engklu mengatakan begini begini?' Abdullatr mbnjawab, 'Mengapa

aku tidak dapat mElaknat oraqg yang dilaknat oleh Rasulullatr SAW

dalam Kitab Allatr?' Wanita itu berkata 'sesungguhnya aku telah

membaca isi yang ada di antara dua sampul (maksudnya Al Qur'an.

Penj), (narnun) aku tidak mendapatkan seperti itu'. Abdullah berkata,

"Jika karnu sudah me,rnbacanya maka kamu pasti menemukannya.

Apakatr kamu tidak membaca ayat (7 surah Al Hasyr), " "'apa yang

diberilran Rasul kepada tcalian maka terimalah dia. Dan apa yang

dilarangnya bagt kalian malw tinggallranlah...."?' wanita itu
me,lrjawab, .Ya'. Abdullatr menjawab,'sesungguhnya Rasulullah

SAW telah melarang itu'. Wanita itu berkata, 'Aku yakin keluarga

engkau melalnrkan hal itu'. Abdullatr menjawab, 'Masuk dan lihatlah'.

wanita itu kemudian melihat, namun tidak mernemukan apa pun

yang diperlukannya. Lalu dia datang ke,lnbali dan berkata 'Aku tidak

melihat apa-apa'. Abdullah menjawab, 'Jika memang keluargaku

(isniku) melakukan itu maka ia tidak akan berkumpul dengan kami'."

Perarri berkata: Aku mende,lrgarnya dari .dbdurrahman bin Abis.

Dia menceritakannya dari Ummu Ya'qub. Dia menden^garnya dari

Ummu Ya'qub. fAu acu lebih memilih hadits Manshur.ar2e

4t2e Kedua sanad hadits ni shahih. Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

jalur Manshur (8/383-384) dari Muhammad bin Yusuf, dari Suffan, dari

Manshur. Kernudian dia juga meriwayatkannya dari jalur Abdunahman

@| - 
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4130. Abdunatrman menceritalmn ke,pada kami, dia berkata:

suffan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim,'dari

Abidah, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Generasilat

(orang-orang yang bersamaku) kemudian merela yang datang

selanjutnya, lremudian merelca yang datang selaniutnya." 
-Beliau

menyebutrya hingga tiga atau empat kali-. "Kemudian datang

masyarakat yang ftcsaksian salah seorang dari mereka mendahului

sumpahnya dan sumpahnya mmdahului kes aks iannya. "

bin Abis, setelatr itu dari lbnu Al Madini, &ri AMurratrman bin Mahdi,
dari Suffan. Dia berkata, "Aku menuturkan hadits Manshur dari Ibrahinu
dari Alqamatr, dari Abdullah, kepada Abdurrahman bin Abis." Lalu dia
berkata, "Aku mendengarnya dari seorang wanita yang dikenal dengan

nama Ummu Ya'qub, dari Abdullah, sarna dengan hadits Manshur."
Ummu Ya'qub ini tidak diketahui nama aslinya. Al Hafizh -4alam At-
Taqrib-berkata, "Tampaknya dia seorang sahabat."
Dalam Al Fath (10/314) dijelaskan, "Catatan: Ummu Ya'qub yang

disebutkan dalam hadits tidak diketahui nimumya. Ia seorang wanita dari
bani Asad bin Khuzaimah. Aku tidak berhasil menemukan biografinya.
Bantahannya terhadap Ibnu Mas'ud menunjukkan bahwa ia sempat

bertemu Rasulullah SAW."
Biar bagaimanapun, ia wanita yang tsiqah, sebab ada kemungkinan dia
termasuk satrabat atau tabi'i senior yang disebutkan tanpa cacat. Al
Bukhari meriwayatkan haditsnya dalam Ash-Shahih. Hal ini sudah cukup
untuk menilai ke+siqah-awrya. Hadits yang diriwayatkan dari jalur
Manshur diriwayatkan oleh oleh Al Bukhari beberapa kali dalam bab Al-
Libas. Di antara tempat yang telah kami singgung tadi.
Muslim (21166) juga meriwayatkan hadits ini. Sementara An-Nasa'i

Ql28l) hanya meriwayatkan sebagian. Lihat hadits no. 3881, 3945,3956,
dar4230.
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Perawi berkata, "Teman-teman kami 
-saat 

kami anak-anak-
melarang kami bersaksi atau bersumpah."al3o

'it<t?t )p'* i6'* flt'r- u:', - t \ r \
.t[,lji :ju.irr "? r p,; /.tt'? f:t,rj r,y,ti

? !,w al1',iur:p;'ri'*'ef fi' !f ,.i,r J;,
'!:'r, fiLl'"A 'iu ,triu '; ,'.Ji,,JG .<d; $: fu,,fi
.q,!;'r:-.;-'oi) ,i:; #:St'4- Jv: ,(qw'u ,fU o1'-#

(\G -*re:ilf) 
'iu 

sriu '; |i'"i ,io

. 4131. Abdurrahman menceritalcan kepada kami dari Suffan, dari

Manshur, Al A'masy dan Al rilashil dari Abu Wa'il, dari Amr bin

Sprahbil, dari Abdullatr, dia berkat4 "Aku bertanya kepada

Rasulullatr SAW, 'Dosa apa yang paling besar?' Beliau menjawab,

'Kamu membuat sehrtu untuk Allah, padahal Dia yang telah

metciptakanmu'. Al<tt bertanya,l4gi, 'Kemudian apa lagi?' Beliau

menjawab, 'Kamu membunuh anabnu dengan alasan Htawatir ia
malun malcananmu'."

-Abdurratrman 
pernatr berkata sekali, '(khawati) dia maknn

bersamamu'.-.

Aku bertanya lagi, 'Lalu apalagi?'Beliau menjawab, 'Berzina

dengan istri tetanggar. rr4l 3 I

4130 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3963. Terjadi

kesalatran cetak dalam matan hadits di sini. Kami telatr memperbaikinya

berdasarkan naskatr kode Kaaf.
Sanad hadits iru shahih. Hadib ini ulangan hadits no. 3612 dall. 4102,

namun di sini dalam sanadnya terdapat tambahan berupa'dari Amr bin
Syurahbil' di antara Abu Wa'il dan lbnu Mas'ud. Demikian juga pada

hadits no. 4102. Tampaknya 
-menurutku- 

Abu Wa'il mendengar hadits

ini dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Amr bin Syurahbil, dari Abdullah
bin Mas'ud. Kemungkinan Amr ingin mempekuatnya dengan cara

meriwayatkannya kadang-kadang begini dan kadang-kadang begitu. Al
Bukhari telah meriwayatkan hadits ini beberapa kali. Sementara Al Hafizh

4l3l

@ - 
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4132. Batrz bin Asad me,nc€ritakm k4ada kami, Syubatt

menceritakan kepada kami, Washil Al AMab menceritakan ke,pada

kami, dia berkata, "A,ku mendengar Abu Wa'il berkata, Affiullah
berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Dosa apa .y^{ng
terbesar?' Lalu dia -"not lrlarr haditsnya (sama dengzm di atas)."1132

€j * ttt'*'axsY *'i'rzJul, -t\rr
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4l33.Muhammad bin Ja'far menceritakan' kepada U"rnr, t*UUn
menceritakan kepada kami dari Washil, dari Abu Wa'il, dari

Abdullalu dia berkat4 "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW....'
Dia kemudian menuturkan redaksi hadits yang sama.al33
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4134. Ali bin Hafsh me,nceritakan kepada kami, Warqa'

menceritakan kepada kami dari Manshur, dri Abu Wa'il, dari Amr

membahasnya secara panjang lebar rrengeoai pqmmbatun sanad tersebut.
Silakan rujr:trxAl Fath (8/378 daa2?/l0l-l02).

4132 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

4t33 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadis sebelumnya.
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bin Syuratrbil, dari Abdullatr, dia berkata: Aku bertanya, "Wahai

Rasulullatr, dosa apa yang terbesar?" Lalu dia menuturkan haditsnya.

Kernudian dia mernbaca ayat, "Dan orang-orang yang tidak

rytenyembah tuhan yang lain p.elerta Allah...dalam kcadaan terhina."
(Qs. Al Furqaan [25]: 68-69).atY
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4135. Abdurratrman menceritakan kepada kard, Su$an

menceritakan kepada karni dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari

Abdullatr, dari Nabi SAW, beliau berdo4 "Ya Allah, ahr memohon

lcepada-Mu hidayah, ketahwaan, kesucian diri, dan kekayaan.Ar3s

*',tl:-t rlj * ir&' $:", ,,-'), '* t:-:|L - t \ 11

l>,*i yht ,* bt J.rri6 'i6 1' 1" * ;;\i €l
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4136. Abdtrratrman menceritakan kepada kami, Suffan
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari
Abdullah, dia berkata, "Rasulullatr SAW bereabda, 'Kalau saja aht
boleh mengangkat seseorang- menjadi kelcasih, tentu alcu akan

menjadikan lbnu Abi Suhaf"h sebagai let(asih'.r'4136

4t34 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

4135 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 3590.
Nama lain dari Abu Bakar, ayatrrya bemama Abu Quhafah. Ed.

4136 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4121.

@I - Musntd Imam Ahmad
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4137. Abdurratman menceritakan kepada kami, SuSan
menceritakan kepada kami dari Al Alnasy, dari Umarah, dari
Abdurrahman bin Yazid, dari AbdullalU dia berkata, "Aku tidak
melihat Rasulullatr SAW melakukan shalat kecuali pada waktunya,
hanya saja beliau pernatr m€,lrgumpulkan antara Maghrib dengan Isya'
dalam satu waktu, dan pada hari itu beliau melakukan shalat Subuh
tidak pada w8ktrm16."al 37

.itxj3!'* #\i$l* nrd l$lt--t\ r^
4148. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Umaratr hadits senada.al3E

l' 1" 
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4t37 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 4046.4138 
Sanad hadits iru shahih. Hadits ini uhnlan hadits sebelumnya.
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4139. Abdunahman menceritakan kepada kami dari Suffan dari

Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Abu Al Ahwash, dari

Abdullatr, dia berkata, "Sungguh, aku bersumpatr sembilan kali bahwa

Rasulullah SAW bisa terbunuh lebih aku sukai daripada bersumpatr

satu kali batrwa beliatr tidak bisa terbunuh. Hal itu dikarenakan Allatl
telatr menjadikan Nabi dan menjadikannya syahid."

,' Perawi berkata, 'Hal itu aku tuturkan kepada Ibrahim." Ibrahim

menjawab, "Mereka diberitahu batrwa orang-orang Yahudi telatr

meracuni beliau dan Abu Bakar."4l3e
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4140. Abdul Malik bin'Amr menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, dan Abdurrazzaq (menceritakan kepada

kami), Su$an mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq dari Abu

tJbaidah dari Abdullatr, dia berkata, "Ketika ayat'Maka bertasbihlah

dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah amryn kepada-Nya.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat." (Qs. An-Nashr

[l10]: 3) turun, sementara Abdurrazzaq berkata: Ketika ayat"Apabila
telah datang pertolongan Allah dan kemenangan." (Qs. An-Nashr

[10]: l) turun, beliau banyak membaca, "Maha suci Engkau, Ya

Attah dan dengan memujiMu. Ya Allah, ampunilah alat
Sesungguhnya Engkau Maha Penerima t obat."4r 

4o

4r3e 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3873.

4rtr0 Sanad hadits ini dha'if karena munqathi' (terputus). Hadits ini ulangan

hadits no. 3891.
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4141. Abdunatrman menceritakao kepada kami dari Isra'il, dari

As-Suddi, dari Munah, dari AMullah (me'ngenai surah Maryam ayat

71, "Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali mendatangi

neralca itu...."), dia berkata" "Rasulullah SAW bersabda, '(Maksud

ayat itu adalah) orang-orang -semuanya- 
mendatangi neralca,

kemudian keluar dari sana dengan amql-amal mereka'.r4l4l
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4142. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,
Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bn Zatd mengabarkan
kepada kami dari Ashim bin Abu An-Naju4 dari Abu \Va'il, dari
Abdullah bin Mas'u4 dia bertata, *Rasulullah SAW tnembuat suatu

garis kepada kami. Kemudian beliau bersaMa, 'Ini adalah jalan
Allah'. Beliau kembali me,rnbuat beberapa garis di sebelatr kanan dan

kiri garis pertama, lalu bersabda" 'Ini adalah beberapa jalan'.

4t4t 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4128. Keberadaan
hadits ini telah disinggung di sana.
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(Dalarn riwayat Yazid disebutkan dengan redksi), .'Yang
bermacam-macarn, yang pada masing-masing jalan-jalan ini terdapat

syetan yang mengaj ak (menempuhnya)'.

Beliau lalu membaca (surah Al An'aam ayat 153), 'Dan bahwa
(yang Kami perintahkan) ini. adalah jalan.Ku yang lurus, maka

ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang tain),
karena jalan-j alan itu menceraiberaikan kamu dari j alan-Nya. . .'. "0' 

t'

{r{: 
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam lI
Ivlustaclrak (2/318) dari jalur Abu Baliar bin Ayyasy dan dari jalur
Hammad bin Zaid, keduanya berasal dari Ashim.
Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini shohih, namun AI Bukhari dan
Muslim tidak meriwayatkannya."
Untuk rirvayat dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy akan dituturkan pda

hadits no. -l-137.

Ibnu Katsir --dalanr Tafsimya (31427128')- mengutip dari lI lfiusnad" 
dari jalur yang akan dituturkan teriebut. Ibnu Katsir berkata, "Demikidn
hadits yang diriwaya&an oleh Al Hakim dari Al Ashim, dari Ahmad bin
Abdul Jabbar, dari Abu Bakr bin Ayyasy. Al Hakim mengatakan bahwa
hadits ini shahih namun tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ar-Razi, Warqa', dan Arm
bin Abu Qais dari Astrirn" dari Abu Wa'il (Syaqiq bin Salamah), dari lbnu
Mas'ud seciua nnrrtt'.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yazid bin Hanur, Musaddad, dan An-
Nasa'i dari Yahya bin Habib bin Arabi dan Ibnu Hibban, dari hadits Ibnu
Wahb. Keempat orang tersebut (mengambilnya) dari Hammad bin Zaid,
dari Ashirn" dari Abu Wa'il, dari lbnu Mas'ud.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al Mutsanna dari Al
Himmani, dari Hammad bin Zaid.
Sementara itu Al Hakim meriwayatkan hadits ini seperti iru dari Abu
Bakar bin Ishaq, dari Ismail bin Ishaq Al Qadhi, dari Sulaiman bin Harb,
dari Hammad bin Zaid. Al Hakim berkata. 'rHadits ni shahih, namun Al
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.'

. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Hakim dari hadits
Ahmad bin Abdullatr bin Yunus, dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Ashim,
dari Zin, dari Abdullah bin Mas'ud, secara marfu'.
Al Hafizh Abu Bakar bin Mardawaih merirvayatkan hadits ini dari hadits
Yahya Al Himmani, dari Abu Bakar bin Ay,vasy, dari Ashim, dari Zin. Al
Hakim menilai hadits ini shahih, seperti yang Anda perhatikan dari dua
jdur.
Ada kemungkinan hadits iru terdapat pada Ashim bin Abu An-Najud dari
Zrrr darL dari Abu Wa'il (Syaqiq bin Salamah), yang keduanya berasal

@| - Musnad Imam Ahmad
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4143. AMurratunan menceritakan kepada kami, Za'idah

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Syaqiq, dari Abdullah, dia

berkata, *Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda" 'Sesungguhnya

termasuk marutsia yang paling beiat adalah orang yang masih hidup

pada saat Kiamat terjadi, serta orang yang meniadikan htburan
.- t, tAl43seDagil m(NJru .'

tf* ,f';'"? c::.t -t \ t r

)1
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4lU. AMurratrman me,nceritakan kepada kami, Sytbah
menceritakan kepada kami dari Ali bin Al Aqmar, dari Abu Al
Ahwash, dari AbdullalL dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hari
Kiamat terjadi (pada orang-orang yang beiat)." Atau redaksinya

berbunyi, "Hari Kiamat ttdak te4adi kecuali pada oranS-orang yang
, . . rAl44patmg DeJat.

dari Ibnu Mas'ud. Keterangan ini merupakan penelitian yang sangat

berharga. Lihat hadits no. 3652.
Ayat, "Dan bahwa (yang Kami perintahknn) ini adalah jalan-Ku yang
lunts," dibaca oleh Hamzatr dan Al Kisa'i dengan innaberhtakat kasrah.
Sernentara qira'aat tujuh lainnya dibaca dengan berharakat/athah. Di sini
kami menyadur yang bftarakat lrasrah, karena riwayat yang ada di sini
dituffitan tanpa huruf warar sebelum kata inna. Riwayat ini dapat jadikan

alat pembuktiaa (istisyhaad) sehingga inna mematg wajib dibaca kasrah,

mengingat ia ada pada permulaan kalimat.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3844. Lihat hadits

selanjutqra dan hadits no.4342.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3735. Lihat hadits
yang telah lalu.

4t43

4144
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4145. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Za'idah
menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Syaqiq, dari Abdullah, dia
berkata, "(Sebelumnya) kami saling berbicara dalam shalat. Sebagian
di antara kami memberikan salam kepada sebagian yang lain, batrkan
ada yang menyampaikan keperluannya (dalam shalat).

Suatu ketika aku mendatangi Nabi SAW, aku memberi salam
kepada Uitiati saat sedang melakukan shalat, tapi beliau tidak
membalas salamku. Aku merasa sedih atas masalatrku yang lalu dan
yang sekarang. Ketika beliau usai shalat, beliau bersabda,
'Sesungguhnya Allah menetapkan untsan-Nya sesuai kehendak-Nya.
Dia telah menetapkan agar kalian jangrin berbicara dalam
shalat'.rdl4s

Sanad hadib ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3575. Lihat hadits
no. 3944. Kata yuushii dalam naskatr kode Haa' tertulis yu'minu. lni
merupakan kesalahan yang jelas. Pembetulan ini didasarkan pada naskah
kode Kaaf, Kata haudtsa ditulis dengan huruf haa'berhmakatfathah darr
daal berharakat dhammah. Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya, kesedihan
dan pikirannyapada masa lalu dan sekarang."
Dikatakan hadatsa, yahdutsu, huduutsan. Ketika kata hadatsa disebut
berbarengan dengan kata qaduma maka daal kata hadatsa dibaca
dhammah dengan tujuan penyamaan bentuk kata dalam sajak (izdiwaaj)
dengan kataqaduma.
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4146. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan

kepada kami dari Humaid bin Hilal, dari Abu Qatadatr, dari Usair bin

Jabir, dia berkata, "Angin merah bertiup kencang di Kufatr. Lalu ada

seseorang yang tidak lagi bisa berkata kecuali, 'Wahai Abdullah bin

Mas'ud, Kiamat telah datang!'."

Abdullafu yang tadinya bersandar tiba-tiba duduk biasa, lalu

berkata, "Kiamat tidak akan terjadi hingga warisan tidak lagt

dibagikan danharta ghanimah tidak lagi membuat bangga."

Abdullah melanjutkan, "Akan ada sepasukan musuh siap

menyerang kaum muslim, dan kaum muslimin pun mempersiapkan

diri menyerang mereka." @ia mengatakan itu sambil mengarahkan

tangannya ke arah negeri Syarn). Aku lalu bertanya, "Maksud engkau

Romawi?" Dia menjawab, 'Ya." Abdullah berkata, "Pada peperangan

tersebut terdapat pertahanan (raddah) yang kuat. Kaum muslim

membentuk pasgkan garis depan (syurthah) berani mati yang tidak

akan kembali kecuali dalam keadaan menang. Mereka berperang

hingga malam memisahkan mereka. Kelompok ini dan kelompok

yang itu kembali. Masing-masing tidak menang. Pasukan berani mati

tadi ternyata musnah. Lalu katun muslim membentuk pasukan berani

mati (syurthah) lain yang tidak akan kembali kecuali dalam keadaan

menang. Mereka berperang hingga malam memisahkan mereka.

Kelompok ini dan kelompok yang itu kembali. Masing-masing tidak

menang. Pasukan berani mati ini pun musnah lagi.

Lalu kaum muslim kembali membentuk pasukan berani mati

(syurthah) lain yang tidak akan kembali kecuali dalam keadaan

menang. Mereka berperang hingga petang. Kelompok ini dan

kelompok yang itu kembali. Masing-masing tidak menang. Pasukan

berani mati yang ini pun musnah.

Pada hari keempat, seluruh muslimin yang tersisa bangkit (untuk

menyerang) mereka. Allah telah menciptakan serangan terhadap

mereka. Muslimin yang tersisa berperang hebat....'

@t - Dtnsnsd Imam Ahmrd



(Kemungf,inan perawi berkata "Pe,perangan yang belum pernah

dilihat sebelumnya." Atau ke,mungkinan juga perawi berkat4

"Peperangan yang karni tidak pernah lihat sebelumnya'")'

,'...bahkan jika bunrng melintas di sekitar mereka maka burung

itu tidak dryat melalui mereka hingga jatuh mati. (Aktrirnya) mereka

saling meirghitung jumlah mereka yang asalnya seratus orang'

(N.-*) -*rt tidak menemgkan kecuali satu orang laki-laki. Lalu

ghanimah mana yang akan dibanggakan? Harta waris yang mana yang

hendak fifoagikan?

Ketika mereka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba mereka

mendengar berita yang lebih heboh. Seseorang berteriak mendatangi

mereka bahwa Dajial telah memimpin keturunan'mereka. Mereka

meninggalkan semua )ang adu di tangan mereka dan perg

-*ghun p. Mereka mengirim sepuluh orang pasukan berkuda

sebagai pasukan terrdepan (pengntai)-"

Rasulullah sAw lalu bersabda "Alil sungguh mengetahui

nama-namt, mereka, nama-nama ayah merelca, dan warna htda-laila

merelra. Merela adalah past*an berhtda terbaik di muka bumi saat

itu'.'A16

4t46 sanad hadits ini stuhih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 3643. Di sana

telah kami singgung batrwa Muslin telah meriwayatkan hadits ini dengan

panjang. Kami tambahkan di sini bahwa Al Hakim jugh meriwayatkann),a

it"t-, -Al Mwndrak (4t47U77) dengan panjang melalui jalur Ibnu

ulay5ralL dari Ayyub. Al Hakim berkata, "Hadits tersebut shahih

UerOasa*an syarat Al Bulfiari dan Muslim, Ilamull keduanya tidak

mengeluarkannya." Pendryat ini disetujui oleh Adz-flzahabi.
K^"i perlu meryerbaikiqra, bahwa bahwa Muslim telah

meriwayatkanryra. Dengan derrikian hadits ini bukan bagran dari hadits

susulan (Al Mustadrak)bagi duabuku Shahih-

Dalam naskah k& Haa"terdapat tambahan katz'an-asiir di antara kata

Humaid bin Hilal dan Abu aahdah. Tarnbatran ini mumi sebuah

kesalahan- IGrri telah meryerbaikiqra berdasarkan naskah kode Kaaf'
Asy-Syrtttah --dengan qyrrz berharakat dhammah darr raa' mati-
oalrU kelonpok pasukan pertama yang maju ke medan perang. Yafri'u

artinya kembali. Mengenai kalimat nahada ilaihim,Ibnu Al Atsir berkata,

"Nahada al qaum li ,adutnihim arlinya ketika mereka mengarah ke

musuh dan menyerangDya."
Ad-dabarah --{engan huruf daal dan raa' berharakat fathah- artinya

serangan dalam perang. Kata ini merupakan kata benda (ism) dari kata

Musnad Imam Ahmad - @t



/t * ot;l oJ * o:l:, * lir:,l.c;t- -r \ rv
osl g:oiW-,t1 ,p,r+; hr & n' J.r, Ju:Ju 4L,-

'(&Ji
, 4147.Ismail menceritakan kepada kami dari Sulaiman dari Abu

IJtsman, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Janganlah adzan Bilal menghalangi salah satu dari kalian dari
sahurnya, karena dia melalatkan adzan agar orang yang sedang
shalat malam di antara kalian dapai kembait (tidur) dan
mengingatkan orang yang tidur di antara kalian. Kemudian dia tidak
dapat mengatakan demikian hingga berkata demikian'."

Maksudnya mengisyaratkan bahwa adzan Bilal tidak berkaitan
dengan terbitrya fajar. Penj.araT

* * ;s.t: ,,;i'* &\i t3'", ut6 l,Jl, -r \ r,^

4,Y,t Ju; :Ju,L:.; p:, *b, ,* lt J;r'7s:Ju it
,i' ip iu ,l \y:r? i" ,*, U 

"J 
u a:"ir:.r 3t :.,t-,!trr

,'Jo ,:,.)iL,.*3 *h, j- i J';rL?t ir ,ltii,; -.

dasar idbaar. Fa yata'addu banuu al ab artinyamereka saling menghitung
fiurnlah). Fa laa yajiduunahu dalam naskah kode Haa'tertulis wa laa
yajiduunahu. Kami menetapkan di sini apa yang ada dalam askah kode
Kaaf. Ytata yuqsam dalam naskah kode Haa'tertulis Wqaasam. Kata bi
naas aktsardalam naskatr kode Haa' tertulis bi naas huwa aktsar.
Penulisan kata huwa ini adalah suatu kesalahan dan tidak kami temukan
dalam naskah kode Kaaf. Oleh karena itu, kami membuangxya.4147 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits 3617.

:)Pi )\,itq:Jv 'i 
q\,

il'*l i;#,r 4);r<*.;
1it's3i'it,'rkjie;.q',q):,SG ti
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4148. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkatq
"Rasulullah SAW membagi-bagrkan uang. Lalu seorang lelaki Anshar

berkata, 'Pembagian ini tidak diniatkan atas dasar mencari ridha

Allah'. Aku pun berkata, 'Wahai musuh Allah, aku akan mengabarkan

kepada Rasulullatr SAW tentang perkataanmu itu!'

Aku kemudian mernberitatrukan hal itu kepada Nabi SAW, dan

wajalr beliau langsung memeratr. Beliau lalu bersabd4 'Kasih sayang
Allah untuk Musa, dia telah disakiti lebih dari itu tapi dia tetap
t , , .14148DersaDar ."

,;i,ir ,i:s;: €f i.tt'r'y epl Et:"1.{"i -r\ 11

',F :r;!;i).d ,iv'-^5L ;;'"rlt ,y i:tt; d:-t; rYr-i
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€d.f i,' r'{i *k,
4148 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini kepanjangan hadits no. 3902. Hadits
dengan isnad yang sama telatr ada pada hadits no. 3608.

Musnad Imam Ahmad - EI



ct1;j * tk tt;'ti'&il'rir;.k,y ,:"5l;ltu.5n a;'t:,

.(d' q J1;t?t 
"t: 

4Y,(<t trL3i^l

4149. Ismail menceritakan kepada kami, Daud mengabarkan

kepada kami. Juga ada Ibnu Abi za'idah dengan makna yang sulma.

Kedua orang itu berkata, Daud menceritakan kepada kami dari Asy-

Syabi, dari Alqamah, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud,

"Apakah ada seseorang dari kalian yang menemani Rasulullah sAw
di malam jin?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Tidak ada seorang pun dari

kami yang menemaninya. (Tetapi) kami kehilangan beliau pada suatu

malam. Kami bertanya-tanya, jangan-jangan beliau ditipu lalu

dibunuh, atau disergap? Alfiimya kami bermalam pada malam yang

pahng buruk yang pernatr dilalui oleh suatu masyarakat. Ketika

menjelang subuh (atau perawi berkata, "pada waktu satrur"), tiba-tiba

kami (melihatrya) datang dari Arah gunung Hira'. Kami pun

bertanya, 'Wahai RasulPllatl- (apa yang terjadi)?' Lalu mereka

menuturkan apa yang terjadi pada mereka (sehubungan kehilangan

beliau. Penj). Bpliau kemudian bersabda, 'Jin pemanggil

mendatangiht (agar) alat mendatangi merelra dan membacakan (Al

Qur'an. Penj) kepada mereka'. Beliau lalu membawa kami ke tempat

tersebut dan memperlihatkan kepadaku bekas mereka dan jejak api

mereka'."

Perawi berkata: Asy-Syabi berkata, "Mereka menanyakannya

tentang zaad (makanannya). "

Ibnu Abi Za'idah berkata: Amir berkata: Mereka lalu

me,nanyakannya tentang zaad (makanannya). Mereka termasuk

kelompok jin al jaziirah. Dia menjawab, "Setiap tulang yang

disebutkan nama Allah kepadanya akan berada di tangan kalian

sebagai (makanan) yang lebih banyak dagingnya. Setiap kotoran

hewan adalah sisa hewan-hewan kalian, maka jangan beristinia'
menggunalan kedua benda itw, lcarena itu mempaknn makanan

s audara-saudara kalian dari lulangan j in.nal 
+s

4t4e Sanad hadits ini shahih. Muslim telah meriwayatkan hadits ini (1/l3l)
dari jalur Daud, dari Amir (yaitu Asy-Syabi). Demikian juga At-Tirmi&i
(4/183), At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih". Sementara Abu
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4150. Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, Syubatt

menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari

Abdurrahman bin Yazid, bahwa dia (pernatr) berhaji bersama

Abdullah, dan dia melempar jumratr dengan tujuh batrl kerikil.

Dia berkata, Dia (Abdullah) memposisikan Kabah di sebelah

kirinya dan Mina di sebelatr kanannya. Dia (Abdullatr)berkata, 'Ini

adalatr tonpat berdiri orang yang diturunkan suratr Al Baqaralt

kepadanya'.14l5o

,iC #t *'&$1'- i*:;'r-3Jti:r, -t\o\
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Daud (1/32) juga meriwayatkannya dalam penggalan rqdaksi yang

ringkas- Lihat hadits no. 3788 dan 3810. Lilrpit Nashb Ar-Rayah (lll39-
l4r).
Y,zta ightiita berasal dari kata dasar ghiilal -ikut benfitk fi'lah dengan

huruf pertama berharakat kasrah- berasal dari dasar ightiyaal yang

artinya ditipu lalu dibunuh di tempat yang tidak diketahui oleh seorang

pun. Kata ustuthiira artinya diarnbil dengan cepat (disergap dan diculik.
Penj) seakan-akan burung membawanya terbang. Kedua kata kerja ini
berbentuk kalimat pasif.

4150 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4117.
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4151. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubah
menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dia berkata: Aku
mendengar Dzar menceritakan dari Wa'il bin Matranah, dari Abdullatt
bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda (kepada para wanita),

"Bersedelrahlah kalian (para wanita). Sesungguhnya kalian adalah
maypritas penghuni neralca. "

Seorang wanita yang bukan dari kalangan bangsawan atau

bukan'dari yang terpandai di antara wanita-wanita lain bertany4
"Wahai Rasulullah, dalam hal apa?" atau "Karena apa?" atau "Dengan
alasan apa?" Beliau menjawab, "Karena kalian sering melabtat dan

durhaka kepada suami."4r 5l

,!.1,'* \t'*,<;":t ;:*'* $:-,; 3U, d:" - r \ o Y

iti 'j6 ,i' j* df lr y 76ri C 
=qt 

f itti, ;.
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4152. Batrz menceritakan kepada kami, Syubatr menceritakan
kepada kami, Al Hakam menceritakan kepadaku dari Dzar, dari Wa'il
bin Matranah, dari Taim Ar-Rabab, dari murid-murid Abdullatr, dari
AbdullatU dia berkat4 "Itasulullah SAW bersabd4 'Bersedekahlah

lralian, lrarena lcalian adalah mayoritas penghuni neraka!' Seorang
wanita yang bukan dari kalangan bangsawan lalu berkata, 'Dalam hal
apa? Sebab apa dan kare,na apa?' Perawi lalu menuturkan hadits
secara le,ngkap.'4ls2

4t5t 
Sanad hadis ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4122.4ts2 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

.a.."f'
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4153. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatt

menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku
mendengar Abu Wa'il berkata: Aku mendengar Abdullah berkata:

Aku bertanya, "Apakah kamu mendengarnya dari Abdullah?" Dia
menjawab, "Ya. Dan ia meriwayatkan hadits ini secara marfu', beliau
bersabda, 'Tidak ada satu pun yang tebth cemburu daripada Allah
Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Dia mengharamlcan perbuatan keji,

dan tidak satu pun yang lebih suka dipuji daripada Allah. Oleh larena
itu, Dia suka memuji Dzat-Nya sendiri'.'Ars3

'^fr 1:; /.,t''*'# $:r, * U.'rU $"; - r \ o r

al; ,t):)w ri,-- /, 4ie lA;"oiLU,!:tJ'*
i;U ,ttll:sr'E? r"-ii ,"itr !*lb y; vi4K'ftAt
?i,iv ,W.i;.*t y\t & )t J';:r rk ,1, 1p;1,

f t Y ,e,,ft'; c;:t; ,JIiir,1i'; ur4
4154.r*"--* bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syrbafr

menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, batrwa dia
mendengar Abu Wa'il bercertta bahwa seorang lelaki datang menemui
Ibnu Mas'ud dan berkata, "Sesungguhnya aku membaca seluruh suratt

al mufashshal dalam satu rakaat." Ibnu Mas'ud bertany4 "Apakatr

4153 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini perpanjangan hadits no. 4044.
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secepat membaca syair? Aku sungguh mengetatrui surah-surah yang

sama (umlatr ayaUrya) yang beliau gabungkan suratr-suratr tersebut.

Beliau menyebutkan dua puluh surat dari suratr-suratr al mufashshal,

yaitu dua surah pada setiap rakaat."4lsa

'*'*$:-r;:)Gav1;) *;'k d:L -t\oo
e:,':;?(t'e,:y €,L*ivil" €j c e,;l,i *

n'
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,r'ri;u. ^b:r'!:H"-rL ok :-*:r,r JG ,C* Jlt (4 $ ,Jv

.iF. &,,Su,sii&:&
4155. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada

kami, dia berkata: Syubatr menceritakan kepada kami dari Sa'd bin
Ibrahim, dari Abu Ubaidah. Hajjaj berkata dalam haditsnya, "6ku
mendengar Abu Ubaidah dari ayatrnya (Abdullah bin Mas'ud), batrwa

Rasulullatr SAW ketika duduk pada dua rakaat pertama (tasyahhud

awal) seakan-akan beliau (duduk) di atas batu panas."

Aku bertanya kepada Sa'd, "Sampai berdiri?" Dia menjawab,

"Sampai berdiri."

Hajjaj berkata: Sfrbt berkata, "(Saat itu) Sa'd menggerak-

gerakkan kedua buah bibirnya (mengatakan) sesuatu."

Aku bertanya, "Sampai berdiri?" Dia menjawab, "Sampai
berdiri."als5

4154

4l 55

Ibnu Mas'ud mengingkari cara membaca secepat itu. Penj

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no.4062.
Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan

hadits no.4074.

El - [tnsnxd Imam Ahmad



*i:,213 $1"r:Y6,atl; , * ';.'i3"' $:t' -t \ o1

r .1, "? ;.#tSt "? * qr i )" ;',{'r.--Jt Y}i
l.ui-'ie',i(r'fr *,ry'\,e;^,f :P i *t*
i,' l;:; 6; ,'*iiu ;,:ut S-t +bt * dt ^1 

r*
'3l0 iJv ,lfi ,'f1 €ct ''o-i"i'F, *3 *\' it"
')!V,,ot # u;'t rii';i,E Lfi't o $tt tt l' ki
i ;* f;S v3,-,* ;k';'t, ryt s" 4i': ri$'..

(;t]*trr1 t'*i JG '1-,16t

4ls6.MuhammadbinJafardanHajjaj*",,,oit,t.*t"p"a,
kami, keduanya berkata: Syubatr dan Yazid menceritakan kepada

kami, lt Mas'udi mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb, dari

Abdunatrman bin Abdullatr, dari Abdullatr bin Mas'ud, dari Nabi

SAW, batrwa beliau bersabda...."

VersiriwayatHajjajberbunyi,"Kamisedangbersama
Rasulullatr SAW, lalu beliau bersabda. "''"

Sedangkan versi riwayat Yazid berbunyi, "Rasulullah SAIM

-"rgu*prlkankami. waktu itu jumlah kami empat puluh orang. Aku

adalatr orimg yang paling terakhir datang. Beliau bersabda, 'Kalian

adalah orang-orang yang akan ditolong (mengalahkan musuh),

orang-orang yang memperoleh (rampasan perang), dan orang-orang

yong aifukokon (wilayah-wilayah baru). siapa yang memperoleh hal-

hal tersebut maka bertahnalah ftepada Allah. Hendalcnya ia

memerintahkan lcebailan dan melarang lceburuknn' Siapa yang

berbohong atas namaht maka tempatilah tempatnya di neralra' ."

Dalam riwayat Yazid ada t i'btl"", "Dan hendaHah

b er s i I aturrahim."4r 
s6

)

4rs6 Kedua sanad hadits in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3801.
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- 4157. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatt

dan Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Isra'il mengabarkan

kepada kami dari Simak bin Ilarb, dari Abdunahman bin Abdullatt

bin Mas'u( dari ayahnp, dari Nabi SAW, beliau bersabda 
-dalam

riwayat Abdurrazzaq berbrmyi, "Aku mendengar Rasulullah SAW

bersatrda-, 'Allah memberi nibnat kepada orang yang mendengar

sebuah hadi* darifu lalu mengingatnya hingga menyampaikannya.

Betapa banyak orang lwtg disampailcan lebih lant .ingatannya
terhadap hadits itu da;pada-or(mg yang mendengarnyar.n4ls7

,:JG Le.;'r 
!^* $:L re';'r-U d:L - r \ o A

bt,* 4t,fi' j*'*,f;ti .urj **L;';*L'+
i:L:, * ;" *t e J*')t * M;iu fi *,t *

). .. ' tc . t c..(L;) )1PS,_€

4t57 Kedua sanad hadits ini shahih- Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-
Tirmdizi (31372) dari jalur Ath-Thayalisi dari Syubah. Dia berkata,

"Hadits ini hasan shahih." Pensyaratr Sunan At-Tirmidzi menisbatkan

hadits ini kepada Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

i.6l1 6 ,Jv ,Ls-j) '^;{t'.ttt d'* A; lt ,Le"; Jt,

.*t1"r; io' * ,4t JlE; ok ujui' +'o\.";ri'ol
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4158. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syubatr dan Hajjaj berkata: Syubah menceritakan kepadaku. Haiiaj

berkata: Dia berkata: Aku mendengar uqbatr bin wassaj dari Abu Al
Ahwash, dari Abdullatr, dari "Nabi SAW, beliau bersabda,

"Keutamaan shalat laH-taki bersama orang banyak adalah dua puluh

lima derajat dibanding shalatnya sendirian."

Hajjaj berkata: Syubatr tidak me'rafa'-kan hadits ini kepadaku,

namun dia me-rafa'-kannya kepada orang lain, dia berkata" 'Aku
k*rawatirme-rafa'-|,awry4karenaAbdullatr jarangsekalime-rafa'-kan
(haditsnya) kepada Nabi SAWr.,4l5E

1o. -...t c t ', ia.. tc. 
"1,. 

t

€.,' f ?ry o" i;e G?i ifi tl:r, "#. ^;* - t \ o 1

ors p':y\t *,},'oi ';r); /.t f '""zJt f;\i
,iib 
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4159. Batrz menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan

kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami dari Muwarriq, dari

Abu Al Ahwash Al Jusyami, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW
mengunggulkan shalat berjamaatr terhadap shalat sendiri^an dengan

aua pututr tima shalat. Semuanya sama dengan shalatnya.alse

4t58 Sanad hadits ini shahih. Uqbatr bin Wassaj -{engan huruf waw
berharakatfathah dansun bertasydi&- adalatr lbnu Hushain Al Azdi. Ia
seorang tfui'i tsiqah. Ibnu Ma'in dan ulama hadits lainnya menilainya
tsiqah.Ibnu Abu Hatim telatr menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-
Ta'dil (3lll3l8).
Abu Daud berkata, 'Tidak ada yang meriwayatkan hadits darinya kecuali

Qatadah."
Dugaan ini tidak benar, sebab Syubah mendengar hadits darinya dan
meriwayatkan darinya, sebagaimana yarag ada di sini. Pembahasan

mengenai keengganan Syubah me-rafa'-kan hadits ini telah dijelaskan
sebelumnya, dan itu tidak membuat hadits ini menjadi cacat. Lihat
keterangan hadits no. 4128. Hadits ini ulangan hadits no. 3564 d^13567.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya secara

ma'naa. Muwarriq di sini adalah Muwarriq Al Ijli. Lihat hadits no.4323.

[ 

4se
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4160. Muhhamad bin Ja'far menceritak* tiuau ka*i, Syotut,
menceritakan kepada l6ami, dia berkata: Aku mendengar Abu Ishaq

menceritakan dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia
berkata, "Sesungguhnya Muhammad SAW telatr mengajarkan
beberapa pembuka, pengumpul, dan penutup beberapa kebaikan."

Dia berkata, "Jika kalian duduk di setiap dua rakaat maka
bacalah, 'Segala bentuk keagungan milik Allah, (demikian juga)
segala ibadah dan segala yang baik. Keselamatan (selalu) untulonu,

wahai Nabi (demikian juga) lasih sayang Allah dan segala kebaikan-
Nya. Keselamatan (semoga selalu) untuk kami dan hamba-hamba
Allah yang shalii. (Lalu dilanjutkan), alat bersaksi bahwa tiada illah
selain Allah dan alru bersal<si bahwa Muhammad adalah hamba serta
Rasul-Nya'. Lalu hendaHah salah seorang di antara kalian memilih
doa yang disulrainya l<epada Tuhannya Yang Maha Perkasa lagi
Maha Mulia."
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Sesungguhnya Muhammad SAW bersabda, 'Apakah aht tidak
mengabarkan kepadamu apa itu al 'adhh?'." Beliau berkata, "Al 'adhh

adalah mengadu domba dan banyak bicara yang menimbullan
permusuhan di antara manusia." Sesungguhnya Muhammad SAW
bersabda, 'seseorang alcan berlata juiur hingga ia tertulis (di ski
Allah) sebagai orang yang jujur, dan (seseorang) alan berbohong
hingga ia brnlis (di sisi Allah) sebagai ukang bohong'."at@

*ov;\ei *'r1J-$:t; #';'H$:", -r\1\
'i),Ju 6 *3 1ln 

i' Jb ;' ,f lt'? t f;*i ,-j
(f 6els.i.t,{f Gi €li'qt:*3

4161. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatr
menc.eritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari
Abdullatr, dari Nabi SAW, batrwa beliau bersabda "Kalau saja alat
orang yang (dapat) mengangkat seseorang menjadi kelcasih (l&alil)
dari kalangan umatht, tentu aht akan mengangkat'Abu Bakar."4r6l

Sanad hadits ini shahih. Pada halcikatnya hadis tersebut terdiri dari tiga
hadits. Pertama adalatr hadits rasyahhud yang sudah dituturkan beberapa
kali, dianaranya hadits no. 3877 dn 4101. Kedua a&lah hadits anjuran
berkata jujur. Hadits ini juga sudali berlalu beberapa kali, diantaranya
hadits no. 4108. Ketiga adalah hadis mangadu domba (al 'adhh). Hadits
ini diriwayatkan oleh.Muslim (2/289) dari jalur Muhammad bin Ja'far,
dari Syubah, dengan sanad yang sama.
Arti a/ 'adhh --4engan huruf hia berharakat fathah dan dhaad mati-
telah dijelaskan dalam hadisnya. Ibnu Al AtsA be*at4 "Demikian kara
ini diriwayatkan dalam beberapa buku hadits. Sementara yang terdapat
dalam buku-buku kata-kata gharib (kata-kata jarang terdengar) ditulis a/
'idhh 

-dengan 
huruf 'alz berharakat kasrah dan dhaad berharakat

fathah-. Aku tidak tahu mengapa harus memaksakan seperti ini? Kataal
'adhh -4engan huruf 'arn berharakat fathah dan dhaad mati- adalah
bentuk mashdar dari 'adhaha, ya'dhahu.Ia merupakan bentuk mashdar
qiyaasi (sesuai kaidah), sebagaimana dalam buku-buku ensiklopedia
bahasa Arab (ma'aaj im).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4136.

4l 6l
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4162. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatt
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari
Abdullatr, dari Nabi SAW, beliau berdoa, 'Ya Allah, alu memohon

kepada-Mu hidayah, ketalcwaan, kesucian diri, dan keknyaan."al62

f |;t,;t ,tj ,r:^;i 6* * U 'rLJ t3", -t \ 1r

s'r;;- ok fi ,*, ^l;br ,b

4163. Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatt
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Aswad, dari
Abdullalr, dari Nabi SAW, beliau membaca ayat ini, "...adakah orang
yang mengambil pelajaran (muddakir)Z" (Qs.Al Qamar l54l: l7).4t63

oi *'* c'* :w ;:GLj .e';'rU $"; - r \ I r,,

'J, :\?J JE) ,,.;rrli * dc.J\ I Y;i ,Lt* Ju ,or:l
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4162 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4135.

4163 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4105..
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4164. Muhammad bin Ja'far dan Affan menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Syubatr menceritakan kepada kami dari Abu

Ishaq.

Afran berkata: Abu Ishaq mengabarkan kepada kami dari Al

Aswad.

Muhammad berkata dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku

mendengar Al Aswad menceritakan dari Abdullah, dari Nabi sAw,

batrwa beliau membaca'suratr An-Najm lalu sujud (kaena suratr itul'

Orang-orang yang bersama beliau juga ikut sujud, kecuali seorang

kakek tua yang menganrbil segenggam kerikil atau tanatr dan

meletakkannya ke datrinya serta berkata, 'cukuplatr ini bagiku'.'

Abdullatr berkat4 "Sungguh, telatr kulihat dia setelatr kejadian

itu terbunuh dalam keadaan kafir "al6

'*'rtu;Y.,tj *'^;1 ,3'", *';'q$:t; -t\1o

|p1 :Jui'jbfd'i i,' J;rA';,,ju ^hr 
l? ,f ;:"* ,rj
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€,G34 oLiw ,F. I pl*'oli+ Jtr*;-t t'3 (;J'
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.rLir *,Ft *f e.y ut atrlj
4165. Muhammad bin Ja,far menceritakan kepada kami, syubatt

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu lJbaidah, dari

Abdullatr, dia berkata, *Rasulullah SAW lewat di depanku ketika aku

sedang shalat. Beliau bersabda, 'Mintalah, makn knlian akan diberi

permintaan itu, wahai lbnu Ummi Abdl'

Umar berkat4 "Aku dan Abu Bakar kemudian berlomb4 tapi

Abu Bakar berhasil mendatruluiku. Setiap kami berlomba dalam

kebaikan, selalu Abu Bakar Srang menang."

4t64 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3805.
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Dia berkata, "Sesungguhnya sebagian doaku yang nyaris tidak
pernatr aku tinggalkan adalatr, 'Ya Allah, alru meminta kepada-Mu
kenilonatan yang tiada henti, kesejuknn hati yang tidak pernah habis,
dan selalu menemani Nabi Muhammad SAW di surga tertinggi, surga
yang abadi:.n4165

o. 'at o. - ,. l-t -,1A. t.t lo t6. t -.'.t.
f p ,f ,*-S i:ri UJ> .b U J--i, Li-t> -t\11
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4166;. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatr

menceritakan kepada kami, dan Yatrya dari Syrbatr, dari Abu Ishaq,
dari Arm bin Maimun, dari Abdullatr, dia berkata, "Kami bersama
Rasulullah SAW di Qubah dalam jumlatr sekitar empat puluh orang.
Rasulullah SAW bertany4 'Apakah lcalian suka menjadi seperempat
total penghuni surga?' Kami menjawab, 'Ya'. Rasulullatr SAW
bertanya lag1, 'Apakah kalian suka menjadi sepertiga total penghuni
surga? 'Kami menjawab, 'Ya'. Beliau lalu bersabd4 'Demi Dzat yang
jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya. Alu sungguh berharap
lralian menjadi setengah dari total penghuni surga. Hal itu (karena)
surga tidak dimasuki keanali oleh jiwa yang muslim. Kalian
(dibandinglran) dengan para musyrik tidak lain hanya bagailean

4t6s Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3662. Hadits selengkapnya dari hadits 3797. Lihatjuga hadits
no.4255 dan 4340.
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sehelai bulu putih dalam tubuh sapi betina hitam, atau bagaikan

sehelai bulu'hitam dalam tubuh sapi betina merah':4166

iat c ..., !nr.or'dtPf* $lr, *'i i?J {'*:t \ 1v
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4167.M1hammad bin Ja'far me,nceritafuan kepada kami, Sytrbatr

menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, dia berkata: Aku
mendengar Abdullah bin Salamatr berkata: Aku mendengar Abdullatt

bin Mas'ud berkata 'Nabi kalian SAW telatr diberi kunci-kunci segala

sesuatu, kecuali lim4 'sesangguhnya Allah, hanya di'sisi'Nya saialah

pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia Yang mentuntnkan hujan,

dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada sborang pun
yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya

besok Tak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia
alan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui '(dan) Maha

Mengenal'." (Qs. Luqmaan [31]: 3a)

lemr bin Murrah) berkata: Aku bertanya kepadanya (Abdullah
bin Salamah), "Apakatr engkau benar-be,nar mendenlarnya dari
Abdullatr?" Dia menjawab, "Y4 lebih dari lima puluh Lu1i.rrrt67

4t66 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3671.
4t67 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3659.
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4168. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ,*n*
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Yahya bin Al
Mujabbir berkata: Aku mendengar Abu Majid (maksudnya Al Hanafi)

berkata: Saat aku sedang bersama Abdullatr RA, dia berkata, "Aku
swrgguh teringat lelaki pertama png dipotong tangannya oleh beliau.

(Saat ito), seorang pencuri dibawa ke hadapan beliau, lalu
diperintatrkan agar tangannya dipotong. Seakan-akan tampak rasa

menyayangkan di wajatr beliau. Para satrabat lalu bertany4 'Watrai

Rasulullah, engkau sepertinya kurang senang mernotong tangannya'.

Beliau menjawab, 'Apa yang menghalangiht? Janganlah kalian
menjadi para pembantu syetan terhadap saudara kalian.

Sesungguhnya bila perkara hadd sudah sampai kepada seorang
pemimpin, maka dia wajib melaksanakannya. Sesungguhnya Allah
Maha Pemaaf dan menytlcai maaf."

"...dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada.

Apqfoh lralian tidak ingin Allah mengampuni lcalian? Dan Allah
adaloh Malu Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs.An-Nuur [24]:
22).0'*

4168 Sanad hadits ini dha'if karerta status Abu Majid Al Hanafi yang maihul
(tidak dikenal). Hadits senada telah ada pada hadits no. 3711.
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4169. AMurrazaq monceritalcan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Yatrya bin Abdullah At-Taimi, dari

Abu Majid'Al Hanafi, lalu dia me,nuturkm hadits se'lrada (dengan

yang tadi) dan berkata, "Seakan-akan wajah Rasulullah sAw kecewa

G.p.rti) ditaburi debu."aro

,FS ; *'*'* G:L rrL';'rU tiw -t \ v'

6;&,i$'-^Ar'fr,'^3b *irlyorrj i" i e;.\V
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4170. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syrbah

menceritakan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Ibrahim bin

Suwaid. Dia adalatr imam masjid Alqamatr setelah Alqamatr, dia

berkata, "Alqamah shalat Zrufiur bersama kami, aku tidak tahu

apakat dia sudah melakukannya sebanyak tiga atau lima rakaat. Lalu

(hal itu) dikatakan kepadanya. Dia bertanya, 'Kamu juga, watrai

A'war?' Aku menjawab, 'Ya'. Alfiirnya dia pun sujud dua kali. Dia

kemudian menceritakan (hadits) dari Abdullah, dari Rasulullatr SAW,

kasus yang sama dengannya."alTo

4169 Sanad hadits ini dha'd. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

Yahya bin AMullatr At-Taimi adalah Yahya bin Abdullah bin Al Harts Al
Jabir, atau Al Mujabbir At-Taimi. Penilaian terhadap ke+siqah-znrrya

telah ada dalam keterangan hadits no. 2142.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/159) dari
jalur Al Hasan bin tlbaidillah, dari Ibrahim bin Suwaid, dengan ry]r"g.

4t70
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:.4171. Muhammad bin Ja'far menceritd(an kepada kami, Syubatt

menceritakan kepada kami, dan Haiiaj dari Syubah, dari Salamah bin
Kuhail, dari Isa Al Asadi, da/, Zirr, dari Abdullah, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Ath-thiyarah* termasuk syirik. Tidak ada seorang
pun di antara kita kecaali (akan merasalrannya), tetapi Allah alan
menghilanglcannya dengan tawakal."arl 1

,rJ * lrL *'*'it:r
t. tOt t ,t iA,
;J.t^;; L-iJ> -t\vY.F

a

6,,&,tf h' ,,l;" l' );r,f :t * r lti;,; ,vbt

Mengenai keraguan dalam lralirnqt, "Aku tidak tatru apakah dia telatt
melakukannya sebanyak tiga atau lima rakaat,u tampalcnya muncul dari
Salamatr bin Kuhail, sebab Al Hasan bin Ubaidillah menjelaskan secarzl

pasti batrwa ia shalat sebanyak lima rakaat, tanpa ada keraguan dalam
riwayat tersebut.
Kalimat, "Kamu juga, wahai A'war?" adalah ringkasan. Dialog
selengkapnya adalatr --.+ebagaimana terdapat dalam redaksi Al Hasan bin
Ubaidillah-, "Ketika ia salaru orang-orang berkata, Wahai Abu Syibl,
kamu shalat sebanyak lima rakaat'. Dia menjawab, 'Tidak! Aku tidak
melalnrkannya'. Mereka berkata lagi, Ya. (ima rakaat)'. Saat itu aku
berada di antara orang-orang tersebut dan masih anak-anak. Aku
kemudian berkata, 'Benar, engkau telah shalat sebanyak lima rakaat'. Dia
berkata kepadaku, 'Kamu juga wahai A'war mengatakan itu?' Aku
berkata, Ya'.' Lihat hadits no. 4032.

Thiyarah ata'o tathayyur adalahperasaan seseorang mengenai adanya
pertanda buruk lantaran suatu kejadian atau fenomena alam, misalnya
mendengar suara burung hantu berarti akan ada yang mati.Ed.
Sanad hadits ini shahih.Isa Al Asadi adalah Isa bin Ashim. Hadits ini
ulangan hadits no. 3687.

4t7t
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4l|2.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatt

-"rr"oi,ut* kepada kami dari Jabi, dari Abu Adh-Dhuha' dri
Masruq. dari Abdullah, daxi Rasulullatr sAw,'batrwa beliau salam ke

rilirli'f.in* dan kirinya hingga aku tlapat melihat putih piiinya'

Aku tidak lupa(lagi) setelatr ini dengan aPq,)ang q"d,$.1r lupakar:'

':' 
itll"Muha$rilad bin Je'far meuceritafq f?ada k?fi,iry!fr

menceritakan kepada ka{qi dari Manshtr {an S}ltIT, dari Ibrahim'

dari Abidab es-satmani, dari auaullalu dari Nabi fAw, beliau

bersabda, "Manusia terbatik ad.alah generasilat, -(mudialt 
generasi

berihilnya, kemudian generasi berilatnya. sqlelah itu akan datang

g"n"rori yang l<esalsian merepa mendahulii.sumpah meyepa dan

sump ah mereka mendahului kes aks ian mereka'"4r7 
3

"Assalamua'lailatm
rahmatullah."!172

rahmatullaht.' Assalantua'lailatm

$:J:"j )*z'* u $Y .b ;.';i;i eY - t \ vr

4t72 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ringkasan hadits no' 4055'
4t73 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4130. Sulaiman

adalah Sulaiman Al A'masY.
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4174. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatr
menceritakan kepada kami, dia ber*ata: Manshur me,nulis surat
kepadaku dan alru menrbacakarmya, dia berkata: Ibratrim
111s166sitekan kepadalcu dari Alqanat\ dari AMullah, dia bertata,
"Rasulullah SAW pernatr melalcukan shalat, aku tiddr pasti apakatr
beliau me,nambatr atau memgrrmgi jrmrlatr ralcaatrya, (Ibrahim lupa
yang bertata erlku lupa ryakatr beliau menambah atau mengurangi"
itu anqamah atau Abdullah). Kemudian beliau menghadap kepada
kami. Kami lalu meinberitahu jal tersebut. Beliau kernudian melipat
kakinf dan memgfudap Kiblat. Beliau sujud dua kali. Setelah selesai
beliau kembali menghadap kepada kami, lalu bersabd1 'Jika terjadi
sesuatu dalam shalat maka aka tentu akan mmgabarkannya kepada
kalian. Namun aht hanya seorang manusia. Aht dapat lupa
sebagaimana kalian. Jika aht lupa kalian hants mengingatkanht dan
sidpa saja di antara kalian yang ragu-ragt dalam shalatnya maka
pikirkanlah yang paling defut dengan kebenaran lalu sempurnakan
shalat itu dan salam, kemudian sujttd duo kali'."ar7a

t,

' Duduk tasvahhud. Ed4t74 
Sanad nudit irri shahih.Ibrahim adalah Ibrahim bin yazid An-Nakha'i.
Hadits ini dituturkan dengan panjang pada hadits no. 4032. Lihat juga
hadits no. 4170.
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4175. Muhammad bin Ja'far me,nceritakan kepada kami, Syrbah

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari
Abdullatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika kalian bertiga nalca
janganlah dua orang saling berbisik tanpa menyertakan yang satunya
lagi, lrarena itu bisa membuanya tidak enak hati. Juga janganlah
seorang wanita bergaul dengan wanita lain dengan tuluan
menggambarkan wanita tersebut kcpada suaminya.'4 t 7s

'*:e $:"; 
'v6 1€; , -e 'i'rZJ u:L -r \ y1
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4176. Muhammad bin Ja'far dan Hajiaj rrr*"oirt o t r.A.

kami, keduanya berkata: Syubah me,lrceritakan kepada karni dari
Manshur, dari Abu Wa'il, dari AbdullalL dari Nabi SAW, beliau
bersaMa, 'Amat buntkbagi seseorang di antam kalian...."

4t7s 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini t€rdiri dari dua hadirc: Pertarna adalatr
hadis berbisik, yang telah ditutud@n beberapa kali sebelurnnya, dan
terakhir no. 4106. Kedua adalatr hadits bergaul (al mubaasyarah), yarrg
telah dituturkan pada no. 3609 dan 3668.
Kalimat "ajla ythzinuhu" darrt"ajla tan'atuhaa" artinya dengan tujuan itu.
Ibnu Al Atsir berkat4 "sernuanya dialek yang benar. Huruf jiirr-nya
dapat dibaca fathah dankasrah."
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(Atau dengan kalimat) "Amat burttk bagi seseorang di antara

merelra untuk berkata, 'Alat lupa ayat ini dan ayat itu'. Tetapi (yang

benar) dia dilupakan. Berusahalah kalian mengingat-ingat Al Qur'an.
sesungguhnya Al Qur'an lebih cepat lepas dari hati orang-orang

(yang menghafalnya) daipada (lrecepatan) hewan-hqtan ternak yang

\epas) dari tali penambatnya." rT 6

:)v ,rioa'*'* t|'L fl' u'r3J ri"* -t \ vY
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4177. Muhammad bin Ja'far me,nceritakan kepada kami, Syubatt

menceritakan kepada kami dari Manshur, dia berkata: Aku mendengar

Abu Wa'il bercerita dari Abdullatr, dia berkata, "Kami biasa

mengucapkan, 'semoga keselamatan untuk si fulan dan si fulan'. Lalu
Rasulullatr SAW bersabda, 'Bacalah, osegala bentuk keagungan milik
Allah, (denikian iuga) segala ibadah dan segala yang baik.

Keselamatan (selalu) untulonu, wahai Nabi, (demikian juga) lasih
sryang Allah dan segala kebaikan-Nya. Keselamatan (semoga selalu)

untuk lrami dan hanba-hamba Allah yang shalih. Alat bersaksi bahwa

tiada illah selain Allah dan alu bersaksi bahwa Muhammad adalah

hamba serta rasul-Nya". Jil@ kalian mengatakan, "Keselamatan
(semoga selalu) untuk kami dan hamba-hamba Allah yang shalih",

4176 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4020 dan

merupakan hadits panjang dari hadits no' 4085.
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berarti laalian telah mendoakan keselamatan untuk setiap hanfuyurg
shalihyang ada di bumi dan langit'."at77
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4178. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Spbah

menceritakan kepada kami dari Manshur dan Zubai4 dari Abu Wa'il,
dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersaMa" "Menucimaki

seorang muslim adalah suatu kefasilan; sedangkan memhmtrtnya

adalah lrelatfuran."

Dalam hadits Ztabnd,"Aku mendengar Abu Wa'il

,Ju;*) ;:" 
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4179. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadakami, Spbah
menceritakan kepada kami, Rukain menceritakan kepadahl dia
berkata, err{ku mendengar Al Qasim bin Hassan mnoceritakm dri
Abdurrahman bin Harmalatr, dari Abdullatr bin Mas'u4 bahwa

4177 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no.4l0l. Lihat juga
hadits no. 4160.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no.4126.4t78
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Rasulullatr SAW me,mbenci sepultrh hal, yaitu: Ash-Shufratr,'

mewarnai ubaq me,manjangkan sarung (hingga melebihi mata kaki),

cincin emas, (atau perawi bertata), gelang emas yang melingkar'

bermain dadu, berhias tidak pada tempafilya, berjampi-jampi kecuali

dengan al mu'awwidzatarz, me,ngalungt* jlt?l r^azl', dan merusak

(susu) bayi tanpa mengfualanginSra sama sekali'''/l7e

,Ju 1*'*'* €*;L U 
"-YJ 

u:L - t \ A'
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4180. Muhmmad bin Ja'far menceritakan kepadakami, Syubatt

menceritakan kepada kmi dari Mugtrirah, dia berkata: Aku

mende,ngar Abu Wa'il b€rc€rita dari Abdullah, dari Nabi SAW, beiiau

bersabda, "Aht adalah orong yang mendahului lcalian menuju Al

Haudh. Sunglguh, bebaapa laki-laki dai ftalian ditampaklcan

lrepadalu kemudian mqeka tercabut dariht, malca aht berlata,

'Wohot Tuhanht, (Ou*an*nU merelrn para sahabatht?' Lalu

ditratalran kepadaht, 'Kannu tidak mengetahui perbuatan merekn

s etelah (wafat)mu'.'Arn

' M"nggunakan wewangian hasil campuran z.a'fararrdengan lainnya. Penj.

' Mengeluarkan sp€rma di luar kemaluan istri. Penj. !,

Maksudnya menyetubuhi istri yang sedang menyusui sehingga hamil, dan

akibatrya air susu berhe,nti. Penj.

Isnad hadits int shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3605 dan no.3774.

Sanad hadits im stuhih. Hadits ini ulangan hadits no. 4042.

a

4179

4t80

@ - 
I}t6a1fl Imam Ahmad



. ,t . c . -tfir,qhtaCv'5:t g.'t'*'e 6'"rLtt;u:-r; -t \^\
t-n t. ,.'n . If.r; UIJ> edu , rt) l. 9'.

5- . .
,4., a . . r. . ar.

.^d1t

€Ft,f ru, y\t ;b:, J;rtlra:Jv yt *'* *

4181. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syrbah menceritakan
kepada kami dari Abu At-Tay5ralX dari seorang lelaki dari Thalyi',
dari Abdullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang karni tabaqqur
(penyebaran di berbagai wilayatr) dalam keluarga dan harta"

Abu Hamzatr 
-saat 

itu sedang duduk di sisinya- berkatq "Ya,
Akhram Ath-Tha'i menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari
Abdullah, dari Nabi SAW. AMullah bertat4 "Bagaimana dengan

keluarga di Ra&an, keluarga di MadindL dan keluarga di suatu

tempat lain?"

Syubah berkata: Aku berkata kepada Abu At-Tay5rah, "Apa itu
tabaqqur?" Dia menjawab, "Jumlah 5rang banlak."altl

4r8r Kedua isnad hadits ini masih dipertanfkan- Salah satunya dha'dkarem
ke-majhul-an lelaki dari lebilah Tha)ryi' t€!:sebut Sementara yang yang
satunya lag1 shahih berdasarkan kajian-
Al Hafizh telah men-rahqiq kedrn sanad ini dengan dua sanad lairrnya
secara mendalam dalam bukunya, At-Ta'jil (478479, yaitu hadits no.
4184 dan 4185). Dia menjelaskan kebaikan hadits yang satu dan menilai
salah hadits yang lain. IGmi akan mengutipnya" Penjelasannya di sini apa
adanya. Selanjutrya kami akan mengomentari pandangan )4ang menurut
kami benar, krsya Allah.
Al Hafiztr berkata: Abu Hanrzatr dari Akhram Ath-Tha'i, dari ayahnya,
dari Ibnu Mas'ud. Juga Abu Hamzah dari ayahnya" dari Ibnu Mas'ud
(maksu&rya hadits no. 4185). Juga dari Syubatr: Dia tidak tahu siapa
kedua orang itu. Mengenai kedua orang ini, anak gr:nr kami berkata,
"Tidak mengenalnya."
Aku (Al Hafizh) berkata: Ahmad berkata: Hajjaj menceritakan kepada
kami, Syubah menceritakan kepada kami dari Abu At-Tayyah, dari

i;i 4* ,isl,r :i:,is ilt; okr,l:F I ,SA.:lri', Jjli
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seorang lelaki Thayyi', dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW
melarang tabaqqur (keluarga atau harta yang menyebar di berbagai
wilayah)." Perawi berkata: Abu Hamzatr 

-yang 
saat itu sedang duduk di

sampingnya- berkata, "Ya, Akhram Ath-Tha'i menceritakan kepadaku
dari ayahnya, dari Abdullah, dari Nabi SAW. Abdullah berkata, "Lalu
bagaimana dengan keluarga di Radzan, keluarga di Madinatr, dan
keluarga di sini dan di sana?'r
Syubah berkata: Aku bertanya kepada Abu At-Tayyah, "Apa iat At
Tabaqqur?" Dia mer{awab, "(Jumlah yang) banyak."
Ahmad juga meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Ja'far, dari
Syubah.
Aku mendengar Abu Harnzah menceritakan dari Ibnu Al Akhram, dari
ayahnya (maksudnya sanad hadits no. 4185), namun dalam dua naskah
asal tidak terdapat kalimat "dari Ibnu Al Akhram". Tampaknya
penambahan ini berasal dari Al Hafizh, guna menjelaskan sanadnya.
Kesimpulannya, Abu Hamzh 

-kepada 
Syubah- menambahkan kata

"dari ayahnya" dalam sanadnya. Hal ini berbeda dengan Abu At-Tayyah
yang berkata, "dari seor:rng lelaki Thayyi', dari Abdullah" tanpa
menyebut "dari ayahnya".
Kata ganti (dhamiir) dalam riwayat tersebut kembali ke Ibnu Al Akhram,
bukan kepada Abu Hamzah. Sedangkan Abu Hamzah dikenal sebagai
tetangga Syubah. Namanya Abdurrahman. Para ulama hadits berbeda
pendapat mengenai nama ayahnya. Biografinya terdapat dalarn At-
Tahdzib (61219) sementara dalam buku tersebut tidak terdapat riwayatnya
yang berasal dari ayatrnya.
Putra guru kami 

-saat 
berbicara lentang biografi Akhram Ath-Tha'i-

menegaskan bahwa Abu Hamzah di sini adalah Maimun Al A'war. Bukan
seperti yang dikatakannya. Sementara ia sendiri menentangnya di sini dan
berkata, "Tidak diketahui.' Padahal Maimun Al A'war perawi yang
diketahui. Ia termasuk perawi yang disebut di dalam At-Tahdzib. Jadi,
tidak perlu keterangan lanjutan (istidrak).
selain Syubah juga terdapat perawi lain yang meriwayatkan matan hadits
ini dengan isnad jayyid, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dalarn Al
Musnad (hadits no. 3579,4048, dan 4234) dx At-Tirmidzi dari riwayat
Al A'masy, dari Syimr bin Athiyyah, dari Al Mughirah bin Sa'd bin Al
Akhram, dari ayahnya, dari Abdullah, lalu dia menuturkan haditsnya.
Redaksinya, "Jangan kalian menjadikan tanah untuk dikelola, (dan jika
lralian lalatkan itu. Penj) maka kalian mencintai dunia.,,
Berdasarkan keterangan ini, maka Ibnu Al Akhram dalam riwayat
Syubah'adalah Al Mughiratr bin Sa'd bin Al Akhram. Ia dinisbatkan
kepada kakeknya. Dengan demikian ayahnya adalah Sa'd bin Al Akhram.
Kami memberikan keterangan lanjutan bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar
mengikuti langkah Al Hafizh Al Husaini, bahwa yang berbicara dengan
Syubah di majelis Abu At-Tayyah adalah Abu Hamzah --{engan huruf
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haa'taipatitik dan 24s'--.- serta menganggrynya trang dikenal s€bagai

tetangga Syubatr. Menurutku ini perkiraan png salah"

nalaiiaua naskah Al Musnad yang ada padakrl yaitrr na-skeh ko6,e Haa'

$ang tingkat kesalatrannya seaifig dan naskah ke Kaaf {gffigbrcmr
i- iif*&"pi dEngarr ni.UO terhlis Abu Jamah-1*ry"h,nrf7irrz
dar- raa'-' Tepatrya dalam riwayat ini dm dalam riwaltat hadits no'

4185. Bahkan aaum naskah k& Kaaf, di atas hunrf raa'rcrtulis tanda

ihmaal yang biasanya dilatoilran oleh para peqfalin mrBa lalu trlattg sanpt

teliti. Dengan demikian maka ia adalatr Abu Jamah Nashr bin Imran

Adh-Dhubi'i. Dia dan Abu ArTay,rah (Yazid bin Humaid Adh-Dhubat)

adalah dua orang grx.u Syubatr. Keduanya hidrp sanr masa. Keduanya

meninggal drmia pada tahun 218 H atau kedumya wafrt hanya rydt
wattu-seaiut. Abu Jamrah Nash menwalatkan hadi.ts dari Abu At-

Tayyah. Sedangkan Abu Harnzah 
-yang 

tetaogga Syrta!- kafni tidak

-er"muk"n uutti uatrwa ia pernah bertemu dTry Abu At-Talyah atau

meriwayatkan hadits darinya Ada kerrunglinan ryTarr1ra terubah

(mushahhafl da,i. jiin dzn raa'menjadi haa' dr'n zaa' dalam sebagian

naskah Al-inusnad yang ada pada kedua Al Hafi,ll terscbut, atau salah

satunya, atau putra guru ke&ra Al Hafizl tersebut Akibatnya psrkiraao

yang salah tadi diikuti oleh yang lain- .-s"a-gu, 
Akhram Ath-Tha'i, periwayatan &ri syrtah mengenain)ra

r-guik"oo (mudhthaAb). Anda melihatnya di sini dia q4ota dalam

isnaanya "Akhram Ath-Tha'i dari ayaturya dari Ab&rllah'. Sementara dia

berkata dalan hadits no. 4184 "Ibnu Al Akhram --{elaki dari Thayyt'-
dafi AMullah bin Mas'red". Sementara Anda dapat lihat.di 'l^laln"n 

At-Ta'iil
(25) tertulis "Akhram bin Abu Akhram Ath-Tha'i dari ayahnyq dari lbnu

I\das'ud, dm dbtr Hamzah darinya adalah oraqg yang tidak diketatnri

(majhut).
em ounu Hajar) be*ata, "Yang benar dalam ricB]tat t€rsebut adalah dari

ebu runrzatr--yang namaq'a'AMurrahmar dai Abu Al Aklnarn'

sebagaimana akan aku pastikan nanti datam biografi Abu Hamzah dalarn
' Al Kunaa."
Maksud Ibnu Hajar adalah keterangan yang telah kami kutip tadi. Besar

dugaankq kekacauan periwayatan ini bexasat dari syubah, karena ia

mendengamya dari Abu Jamrah dalam pemapran (hadits) di majelis

mudzakaratr Abu At-Tayratr. Tampalurya dia tidak berusalra melakgkan

tatsabbut (cek ulang).
Al A'masy telah membenarkan keberadaannya dalm riwayatrrya dari

Syimr bin Athiyyah, "daxi Al Mughirah bin SaU bin Al Akhram dari

uyut yu, dari Ibnu Mas'ud". Inilatr riwayat yurg slnhih yang tidak

mengandung idhthiraab danwahm (dugaan yang salah)-

Al A'masy 
-dalam 

riwayat iri- juga diikuti oleh Qais bin Ar-Rabi'dari
Syimr pada Yahya bin Adam dalam brb Al Kluraai, sebagaimana kami
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4182. Muhammad bin Ja'far me,lrceritakan kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami dari Ismail bin Raja', dia berkata: Aku
mendengar AMullah bin Abu Al Hudzail menceritakan dari Abu Al
Ahwash, dia berkata: Aku me,nde,lrgar Abdullah bin Mas'ud bercerita

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kalau saia aht orangyang (dapa)
menganglrat seseorang menjadi kekasih (l:halA, tuntu aht akan

menjadikan Aht Bakar sebagai kekasih (khalil). Tetapi dia saudara
dan sahabathr. Allah telah mengangkat sahabat kalian sebagai

kekasih.#ra

,f! f J.tt'* ^;L 
$:"; ;L U.'"LYJ {:"; -t \ 

^r
6 *i ybt * 4, it$1:,Lli 'iti.i,,r * r F.tt
V';Nt.iijr qal;i?6 ,g;li6'au ,tr;';-t 'ii

'(Jf;t
.pil,;t?sr g?,.AAt, ;; l,SA

singgrmg dalam keterangan hadits no. 3579 dan 4048. Segala puji milik
Allah. Lihat Majma' Az-hwa'id (ll25l).
Sanad hadits ini shahih. Ismail bin Raja' bin Rabi'atr Az-Zrl}ralLdr adalatr
perawi yang tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Muhammad bin Ja'far,
Syubab-Abu Haturu An-Nasa'i, dari ulama hadits lainnya. Al Bukhari
telatr menulis biografinya dalam Al Kabir (llll353). Versi lengkap hadits
ini disebutkan pada no. 4161.

4182
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4183. Muhammad bin la'far me,lrceritakan kepada kami, Sytbah
menceritakan kepada kami dari Washil, dari Abu Wa'il, dari

Abdultalu dia berkata 
-aku 

menduga ia telah me'rafa''kan hadits ini
kepada Nabi SAW- batrwa beliau bersabda, "Menjelang Kiamat
terdapt hari-hari harj (banyak pembanuhan), hari-lui saat ilmu
hilang, dan hari-hari saat kebodohan meraialela.n

Abu Musa bertata "Al Harj 
-menuxrt 

dialek Al Habaqr-
adalah pembrmuhan.'d I t3

f ,61 ,r) *'*tl:i; *';;'rHu:"; -t\^t
.^o.-ii; li'r ,i; ,3t,.? r#r, ir '?,f .&'n'y; r;ali i.ttr?)r.,..

.Jd,ri#tri eFt *,#Lf;,pi
. 4184. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syrbah

me,nceritakan kepada kami dari Abu At-Ta$nah, dari Ibnu Al
Aklrram? --s@rang lelaki dari Thalyi'- dari Abdullah bin Mas'u(
dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang tabaqqur (berbanpk-
banpkan) dalam keluarga dan hartaals

ri:'.;; ,;G* $:L ,e'i'r-? u1", -r\Ao,,

t:JG ,*t y\, * ,it f :t * t yJ ,f L:";:-i;

4183
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3695, 3817 dan
3841, namun semumya berasal dari hadits Ibmu Mas'ud serta Abu Musa
Al Asyari RA. Para perawi di sana m€mastikan ke-madu'-aa hadits-
hadits tersebut. Mereka tidak ragu meirgenai hal itu sebagaimana Syubah.
Secara kasat mata riwayat-riwayat tersebut tampalmf juga menunlrkken
bahwa tafsir kata al harj jruga marfii'. Namrm dalam riwayat ini tafsir itu
berasal dari keterangan Abu Musa. Kernungkinan inilah yang me'rrbuat
Syubah ragu terhadap ke-marfu'-an hadits ini.
nrahfi ixtad munqathi'. Y\,al;ri telah membahas masalah ini secara rinci
dalam keterangan hadits no. 4181.
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. 4185. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatt

menceritakan kepada karni, dia berkata: Aku mendengar Abu Jamrah

bercerita, dari ayaturya, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau

bersabd4..."

Abdullatr berkata "Bagaimana orang mempunyai tiga-keluarga:
(satu) keluarga di Madinah, t"to di san4 dan satu di sani?"4r85

'* $:.t, LC;r* $'", .e ;.'H $:"; - t \ 
^1

lir, e*t :i; 6'C; iu* Jv, :,:lt i flr oi
'rsl:, til:tlr:* 

-C$:-rr,,rG,€#t 
tf €j *:'.'1,L)

,^'a"u
qE hr;- i' J;r'Jt- ,jG ,d it3 t i ir ,* s; jy,,a

*rfur;:jui ,{,bt?it
a a a a aa a

';! FitUl ,*ijt,.
,(vt
'i,io ,q-uy:st'4'O,i6 .tLf i ,io ,Vj.:'gt-X,-;r ji

.G:tii,*rri.rir w e3ry' $,jti,tlf
4r8s Sanad hadits ini shahih, namun dangan adanya idhthiraab pada Syubah.

Hadits ini pelengkap hadits sebelunurya. Kedua hadits tersebut, dalam
hadits no. 4181, merupakan satu hadits dengan dua sanad. Sementara di
sini dijadikan dalam dua hadits.
Ucapan Syubdx, "Aku mendengar Abu Jamratr bercerita dari ayahnya,
dari AMullah,u tidak seperti apa adanya. Hal ini telah dijelaskan oleh Al
Hafizh berdasarkan apa yang kami kutip darinya saat menerangkan hadits
no. 4181. Maksud dia adalatr, Abu Januah berbeda dengan Abu Ar
Tayyah yang meriwayatkan "dari Ibnu Al Akhram Ath-Tha'i, dari
ayahnya."
Ungkapannya di sini "bercerita" maksudnya menceritakan hadits ini dari
Ibnu Al Akhram dan berkata di dalamnya "dari ayahnya". Dhamiir $ata
ganti) pada kat^ abiihi kembali kepada Ibnu Al Akhram, bukan kepada
Abu Jamrah.
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4186. Muhammad bin Ja'far me,nceritakan kepada kami, Sptiatt
menceritakan kepada kami, dan Hajjaj, Syrbah menceritakm kepada
karri dari Al Walid bin Al Nzar. Hajjaj berkata: Aku mende,ngar Abu
Amr Asy-Sfrbani. Muhammad berkata dari Abu Amr Asy-Slaibani,
dia bedcat4 '?emilik rumah ini 

-sambil 
mernberi.isyarat ke rumah

AMullah, ia tidah menyebutkan nama kepada kami- menceritakm
kepada kami, dia bedcata, 'Aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Perbuatan apa yang paling disukai Allah?" Beliau menjawab, 'Shalat
padawabutya."

Dalam versi riwayat Al Hajjaj berbrmyi, "(Shalat) berdasarkan
wahunya." Abdullatr bertanya "Ke,mudian apa?" Beliau manjawab,
"Kemudian berbuat baik kepada kedw orang h.a-u AMullah
bertanya, "Ke,rtudian rydl" Beliau,menjawab, "Berjihad di jalan
Allah." (AMullah berlcata), 'Jika aku meminta tambah (bertmya lagi)
temtu beliau akm me,nanbahlcannya#tr

,r<; ,trlSr Jri t) ,qL'$:- ,-? ,A'ilt ,s's.t-, bi', i
.<Urk irr ii" '6; ,-? ,+t3l, rt;:;t-,

4l87.Muhammad bin Ja'fr -*".rit"t - kepada i*,r, Syrtah
me,nceritahm kepada kami dai Mmshur, dari Abu $ra'il, dri
AbdullalL dari Nabi SAW, belian tersaU0a '"kseorang akan selalu
berkata jujur dan berusaha wt* itu, sampai ia ditulis sehgoi orarrg
yang sangat jujur. Ada pla seseorang yang selalu b*bohong dot
berusaha untuk selalu berbhong, sanpai ia diulis sebagai tukang
bohong."ars

eri t 1F'*:e $:", * U'r-J $:", -r\^v
,tr;t i'; y> ,JGfi *t ybt * d,f lt* * ,!),

4186
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3890, 3973, dan
3998.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4095. Lihat hadits
no.4160-

4lE7
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4188. Mtrlrarrmad bin Ja'far menceritakan kepada **, ,*n*
me,lrceritakan kepada kami dari sulaiman, dari Abu wa'il, dari

Abdullah, dia berkata, "Aku telatr diberitahu tentang ftedatangan)
kalian. (Narnun) kekhawatiranku mernbuat kalian bosan

meirghalangiku untuk keluar (menernui kalian). Rasulullah SAW

(datrulu) biasa me,lnberi pengajian berselang"hari karena }hawatir rasa

bosan muncul pada karni."{l8t

,F: otl:L'* -^?t $:", ;L U 'rZJ $:"; - t \ 
^1

b,.v,it *l' i* * ft 6: * 9,u,r!ti4tr:b,
,o66'-6i2lyi.Aryry :d::.lrr eJC ^fr7;t *
l' :f ,P', qi rrfur ,!k1:, it d*lr:Ut'i'f |rl, iv-:'

i t ", i* tt;l;)Lf, nr lr .lr v !f i*:f fi*srL,lt
aa

'(d-rt
4189. Muhammd bin Ja'far me,nceritakan kepada kami, Sytbatt

menceritakan k€pada kami dari Sulaiman, Manshur, Hammad, Al
Mughiratr dan Abu Has-yim dari Abu wa'il, dari Abdullah, dari Nabi

SAW, beliau {alam tasyahhud- membac4 "Segala benuk

keagungan milik Allah, (demikian iuga) segala ibadah dan segala

yaig iaik Keselamatan (selalu) untulonu, wahai Nabi, (demikian

juga) kasih sayang Allah dan segala ftebaikan-Nya. Keselamatan

(semoga selalu) untuk kami dan hamba-hamba Allah yang shalih. Aht

4rE8 sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4060 dan ringkasan

hadits no.4041.
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bersaksi bahwa tiada illah selain Allah dan aht bersaksi bahwa

Muhammad adalah hamba serta Rasul-Nys-'Atts

);r'* i6 $:-r;'e* i.,*:; 
"r? 

c;1" - r \ 1 .
t. 

. a . 
^ 

'

,,Su rt;rybt *,it f :t "? r;;: ei *,*<t?t
if;tif;t 7$ ri ,:\ t:5', u3t ,*i-1o"Ji ,S 1iy1

bf ll ,,Su ,tlri& 6rf :Jv <q\P-'frt JL V\1;t ;i
.Q; t;i:;. ok-

4190. AMurrahman bin Mahdi mcnceritakan kepada kami,

Suian menceritakan kepada kami dari Manshur dan Al A'masy, dari

Abu Wa'il, dari AMullah, dari Nabi SAW, beliau bersabdu "Jika
kalian bertiga maka janganlah dua orang berbisik tanpa yang satunya

lagi. Jangan pula seorang wanin..bergaul dengan wanita lain lalu
wanita itu menganfurkan wanita lain tersebut k?pada suaminya

hinga seakan-akan saaminln itu melihafirya. "
(SuSNan) berkat4 "Aku mendapat infomrasi dari Manshur

batrwa redaksinya (ada tanrbahan), "kectali antara keduanya terdapat
r . -4190wmran.-

,jr; ou'1.1 '*'\* $:c jL U 'rZJ {:", -r \ 1\

4191. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatt
me,nceritakan kepada kani dari Sulaiman, dia berkata: Aku
memde,ngar Abu Wa'il berc€rita dari AbdullalL dari Nabi SAW, beliau

Sanad hadits ini shahih. Abu Hasyim adalah Abu Hasyim Ar-Rummani
Al Wasithi. Hadits ini ringkasan hadits no. 4177.
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4175.4190
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bersabdq "Jil(a tralian bertiga...." Lalu ia menuturkan hadits

senada.al9l

f :6r'a.',vrit 
|* ct:.L f')t W u:", -t \ lY

.. . , . zo 6,, a. a. .., c. ,..,.. ). .t" ' ' 
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4192. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abdul Wahid

bin ziyaa menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin ubaidillah,
dari Ibrahim bin Suwaid,'dari Abdurrahman bin Yazid, dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata" "Jika zudah masuk waktu petang biasanya

Rasulultatr SAW mengucrykan, 'Kami memasuki petang sementara

lrerajaan tetap milik Allah. fugala puji bagi Allah, tiada ilah selain

Allah Yong Maha Satu, tidak ada iefun untuk-Nyd."atez

*'oGtt ,tj ,r ir}:" $:', *!)t't? tu";, -t \ 1r

;>,*if }u' & i' J.rrj6 'j6 i' l" "" *;;<!i €i
.(*)S:";-Y ori*lr Syio:r'ra Ptt e €t

q\$. eUaorrafrmao me,nceritakan kepada karni, Sufian
menceritakan kepada kard dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari

AbdullalL dia berkata "Rasulullatr SAW bersabda, 'Siapa yang

{rer sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
4tv2 Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (21317)

secara panjang dari Qutaibah bin Sa'id, dari Abdul Wahid binZiyad.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dand (41477) secara panjang dari
jalur Al Hasan bin Ubaidillah.
Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi,
dan An-Nasa'i."
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bermimpi bertemu aht dalam fidwrya naka dio^-telah 'melihathl

Sesung;guhnya syetan tidak daryt nerytq'upaih." r{l 
e3

i ,k;f t:J-,'* 16'* #1)t:*t-1r- -t\ qt
'^lL?r; 

;*.tr J, iti ,i6 !, *'* ,r* y'r: * fG' 
1fiurl}j- ,Y:: ? ?rt'rfs, ,i!-; ?lY' ,:!7 i;PV l*3

4194. Abdurrahman menceritakm kepada kami dari Suffan, dari

Salamatr, dari Isa bin Ashim, dtriZitr bin Hubaisy, dari Abdullah, dia

berkata, *Rasulullatr SAW bersataa" 'Ath-thiyarah' adalah

(perbuatan) syirik. Ath+hiyarah adalah (perbuatan) syirik. Tetapi

)Aon akan menghilangkannya dengan tawakal' -dr%

lczt c. c,- (....,...t c. ...rSlrrbli:r; _t\1o
*P r f €),r ow r,f
-:ti 

f.t'* t4U-4 i or,r-,j ,;.; €j iilrie ,,Su

iy ,-!t * ??, ,iio3Jt **:L;n?tt #.'vr; *,*!rr;t
,;rr.^1$r'u (t ci ,tiy.'-iib.s ,Ja i?G !, ib Jo 69
it;;,iu'ri;&, yh, ,-b n, );':w;iij;*-<t
-fri:;L\ $.,itir,rGrl- ,*4yb,,p a' );'

*ry 4cr.],t'-lr ,ilr
4195. Abdurrahman me,lrceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Abu Qais, dari Hudzail, dia belkat4 "seorang lelaki datang kepada

4t93

a
Sanad hadits ini shahih. Hadits ial ul-ngan hadits no. 3559 dall.3799.

Kepercayaan akan terjadinya suatr malapetaka lantaran kejadian alarn,

yang sebenarnya sama sekali tak adahubrmgannya dengan peristiwa yang

akan terjadi tersebut. Contobnya adalah percaya tentang adanya orang

yang mati bila mendengar suara bunmg tertentu. Ed.
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 4171.4194
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Abu Musa dan Salman bin Rabi'atl. Lelaki itu bertanya kepada kedua
orang tersebut tentang (pembagian waris yang terdiri dari) anak
perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara
perempuan. Keduanya menjawab, 'Unfuk anak perempuan setengatr
dan untuk saudara periempuen setengah. Datanglatr kepada Abdullatr.
Sesungguhnya dia akan mengikuti (pendapat) kami'.

Irlaki itu lalu me,ndatangi Abdullah dan mengabarkannya
(pendapat kedua orang itu). AMullah berkat4 'Aku akan jadi sesat dan
bukan texmasuk orang )rang memperoleh petunjuk (bila mengikuti
pendapat mereka). Aku sunggrrh akan mernutuskan masalatr tersebut
berdasarkan keputusan Rasulullah SAW. . .'."

(Atau rcdaksinya berbunyi), '(Aku akan memutuskan masalatr
tersebut) sama dengan keputusan Rasulullah SAW.' @emikian
redaksi ve,rsi Suffan): Anak perempuan memperoleh setengah, cucu
perempurn dari anak lald-laki seperienam, dan sisanya untuk saudara
perempuanr.rrfl95

,rj * .,l3!i '*'or+r, $:", #lt + il:", -r \ q1

oi *<t.og-ly ,ju *i {,?l !o
t lr.e;.

a .-.

4196- AMurrahman me,lrceritakan kepada kami dari Suffan, dari
Al Ahasy, dari Abu Wa'il, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau
bersaMa "Tido.k selayabrya seseorang menjadi lebih baik dari yunus
bin Matta.ar%

'Jrr;- l; rjti ,orr.i-L Ui.1l-31 ; t-:f6 -r \ lv

f.tt
,j;;

if,
+dq

.Qli';;-u;,4€,[;l

sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 369l dan 4073.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits 3703.

4195

4t96
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4197. Abu Ahmad Az-Zt$an menceritakan kgpada kami

dengan sanadny4 Rasulullatr sAw berkata "Jangan sekali-kali ada

di antara lealian yang berkata, 'Ahr (Rasulullah SAW lebih baik

daripada Yuntu bin Matta'.il4|n

Lffi, li;*'*L6 $:', *1,'* 6:i; -r\ 1^

iG ,i$ ,;u/. lr "? r ,s+b$:rr?'rl: I G:L ,iG

?*.@?;,t;"J-v> 'iui *"r:o h, * it J?t?.
y:'ri *i *i k *,A,1 ;iA, 

iitr s -; c-,;r.-'d$

,*, ^tr\t ii i,|s;; ,lui *& ,:;,it -yt I;i e
/ it ar .;ti ,:kri,i;to:t.t,,s.tbv .rtii!r,alf[;1

'(W:r: ti3#i t1a"'*<'
4198. Abdurrahman menceritakan ke,pada kami dari Sufinaq dari

Umaratr bin Al Qa'qa', dia berkata: Abu Zlr:r,:ah menceritakan kepada

kami, seorang teman kami menceritakan kepada kami dari AMullatt
bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW berdiri di antara kami dan

bersabda, 'sesuatu tidak menular kepada sesuatu yang lain'- l,allu

seorang Arab badui berdiri dan berkata,'\trahai RasulullalL awal kudis

yang ada di bibir seekor unta atau di etornya dapat me,lryebabkan

kudis kepada seluruh kumpulan unta'. Rasulullah SAW menjawab,

'Lalu apa yang menyebabkst unta pertama terkena fudis? Tidak ada

penularan penyakit, tidak ada meramal nasib dengan butang hantu,

dan tidak ada shafar. Allah menciptakan setiap iiwa (nafs) lalu
menalrdirlran hidupnya, hal-hal yang akan menimpanya, dan

rezebinya' ."4198

4te7 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelurnrya-

4re8 Sanad hadits ini dha'if karena keadaan perawi dari Ibnu Mas'ud tidak

diketahui. Mengenai Umarah bin Al Qaqa bin Syubrumah Adh-Dhabbi,
ia adalah perawi yarrg tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu MaIn, An Nasa'i,
dan ulama hadis lainnya.
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4199,. Abdrtnatrman menceritakan kepada kami dari Suf,an dari

Al A'masy dari Abu Wa'il dari Abdullatr, dia berkata, "Aku shalat dan

melakukan qiyaam al lail bersama Rasulullah SAW, Beliau masih
tetap berdiri (dalam shalat dengan waktu yang lama) sehingga aku
(sempat).tt erencanakan keburukan. "

Kami bertanya kepadanyrA "Apa Snang Anda rencanakan?"

Abdullatr mer{awab, "Aku sempat berencana untuk duduk dan
muringgalkan beliau (stralat sendirian).'{t e

4199

Ibnu Abu Hatim telah meoulis biografinya dalam Al Jarh wa ArTa'dil
(3111368-369). Abu Z;r;d:ahbin Amr bin Jarir lebih dikenal dengan nama
kunyah:nya. Sedangkan nama aslinya masih diperselisihkan. Pendapat
yang raajih menyatakan bahwa narnanya Haram. Nama ini yang
dipastikan oleh Al Bukhari yang menulis biografinya dalam Al Kabir
(4121243-24). Demikian juga nama yan-g dipastikan oleh Ahmad dalam
Al Musnad, sepgrti dalarn hadits no. 8968. Ia (Abu Zur'ah) merupakan
salatr satu ulama tabi'in.
Ibnu Ma'in dan ulama hadits lairmya menilainya sebagai perawi tsiqah.
Temannya 

-yang 
meriwayatkan hadits dtri Ibnu Mas'ud- adalah

perawi fng tidak dik@al. Ia tidak disebutkan oleh Al Hafiztr dalam Al
Mubhanat, At-Tdhdzib, darr. At-Ta'jil untuk ddelaskan lebih lanjut.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (31200) dari Bandar, dari
Abdurrahman bin Mahdi, dengan sanad yang sama.
Malora hadits ini telah dituturkan sebelumnya dari hadits Ibnu Abbas
dengan dua sanad yatg shahih (hadits no.2425 dan 3032). Lihat juga
haditsno. 1502 dan 1554.
Mengenai kata an-nuqbah -4engan huruf zrrn berharakat dhammah darr
qaaf yarrg mati- Ibnu Al Atsir berkata, '(Artinya adalatr) yang pertama
kali muncul akibat gatal-gatal atau kudis." Bentuk jamaknya adalah an-
nuqb -4engan huruf qaaf mati-.Ia dinarnakan nuqbah (lubang) karena
ia melubangi kulit.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3937.
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42[O.Muhammad bin Ja'far mencerit^kan kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami dari Sulaiqan, di1 lgrkata: Aku

mendengar Abu Wa'il bercerita dari AMullalL dari Nabi SAWnQahwa

beliau bersabda, "sesungguhnya perlara yang pertama-lyli yang

diputuskan di antara pori t;o*io idotot masalah darah!,'a2m

'*:e $'.,, :lv oG;, ,rl, U'r3 ti:* -tY.\
,

"dt *:,* * f.tt,rj €it$:r;,iuei| otilU,-

iy.t Jv,qqt U)tl ::G,Fl,i6 fr .*; *hr i+

42't.Muhammad bin Jafar .-t'#-;;,il' -;^
kami, keduanya berkata: Syubafu menceritakan kepada kami dari

Sulaiman. Affan berkata: Sulaiman menceritakan kepada kami dari

Abu Wa'il, daxi Abdullatr, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda'
"Terdapat bendera (penancla) untuk setiap pengl&ianat (orang yang

tidak memenuhi janji) pada Hari Kiamat."

Dalam riwayat Ibnu Ja'far berbrmyi, "Akan dikatakan, 'Inilatl
pengkhianatan si fulan! t :A2ot

,iG ot:41,'*'e $:"; ,;L, U 'r-3J U:"; -rY.Y

fi *', y\, ,k"dt ,f :t * rL:",;.,f:;,:i

4zoo 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits to.3674.

42ot 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3959.
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4z[2.Muhammad bin Ja'fat' menceritakan kepada kami, Sy,rt"f,
menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku
mendengar Abu Wa'il b€rc€rita dari Abdullatr, daxi Nabi SAW, beliau
bersabdq "Terdapat berulera (penanda) untuk setiap penglrtianat
padt,Hari Kiamat."

Ibnu Ja'far menembahkan, "Akan dilatakan, 'Inilah
penglrhianatan si fulan P 3AZU|

,itt ot,Jt'* -r;3,$:L ,rL U'H t!'L -ry.r
iu' .J- dt j;rt'leil ,F,i,;io' *,.rL:'u-f:f:'+
:,)ti c1ii rFt;rA-'i'joqrinq ,# ;i *,rib

-dt:t,{'t it,€F ?, d,,jt ;r:oq+'4
4203. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syrbatr

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku
mendengar Abu Wa'il b€rcerita dari AMullah, dia berkat4 "seakan-
akan aku melihat Rasulullah sAw saat beliau bercerita tentang
seorang nabi, dia bertata, 'Masyarakanya memuhrlinya sampai
roboh'. Nabi itu lalu mengusap dahbrya dan berkata, 'Ya Tuhanlat,
ampunilah masyarakatht, karena merelca sebenarnya tidak
mengetahui'.n42o3

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya, hanya saja
di sini tidak disebutkan nama Affin. sanad hadits ini tidak ditutrukan
dalam naskah kodre Kaaf. Keberadaannya dalam naskah kode Haa'
kemungkinan adalatr kesalahan dari para penyalin naskatr, karena tidak
ada alasan menunrnkan hadits ini setelah keberadaan isnad hadits
sebelumnya.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4107. Lihat juga
hadits no. 4331.
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4204. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatr
menceritakan kepada kami dari Sulaimaru dia berkata: Aku
mendengar Abu Wa'il bertata: AMullah berkata, "Rasulullah SAW
merrbagi-bagikan harta. Lalu seorang lelaki berkata, 'Sesungguhnya
ini pembagian yang tidak didasari oleh keinginan memperoleh ridha
Allah'.

Lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu
kepadanya. Wajah Rasulullatr SAW langsung memeratl."

Syubah berkata, 'Alru me,nduga Abdullatr berkata, '...dan
maratr, sehingga aku lebih suka untuk tidak memberitahukannya."

Syubah berkat4 "Aku memperkirakan Abdullatr berkata
'@asulullatr SAW bersabda), "Semoga Allah mengasihi kita dan
Musa."

Syrbah ragu-ragu kalimat, "Semoga Allah mengasihi
kita dan Musa. Dia telah disakiti lebih dari ini tapi ia tetap bersabar."
Kalimat ini tidak ada adakeraguan, (yaltu kalimat), "Dia (Musa) telah
disakiti tebih dari ini lalu ia bersabar.n42m

420a Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4148. Lihat juga
hadits no.4331.

L
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4205. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman. Aku mendengar Ibrahim

At-Taimi dari Al Harts bin Suwai4 dari Abdullatr, dia berkatq "Aku
masuk me,ne,rrui Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang demam. Aku
berkata 'Wahai Rasulullalu engkau sedang sakit panas sekali (demam

tinggi)?!' Beliau menjawab, 'Aht mengalami sakit panos bagaikan

dua orang dari kalian sakit panas'. Aku bertanya, '(Apakah itu
artirya) engkau me,mperoleh pahala dua (kali lipat)?' Beliau

menjawab, 'Ya'. Atan 'Beoar'. Beliau kemudian bersabda, 'Tidak ada

seorang muslim pun yang terkena lul yang.menyakitkan, baik berupa

tertust* duri atau Wn yang lebih dari itu, kecuali Allah menghapus

lresalahan-lresalahannya, sepeni pohon menggugurkan daunnya; .n42o5

)#t ot2):"'*'-e $:L * U'rU €e - r Y . 1

y\t.;- n' J;rlf ir * r !tt,'* At €.iLi
f;# *f ;;lv,iG * fr2Ll,t n u;i a?, 6 F t

42os 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3618 dan 3619.

Al wa'k adalatr sakit panas (demam). Pendapat lain mengatakan bahwa a/
wak adalah rasa sakit akibat sakit demam (alamuhaa). Penderitanya

disebut mau'uuk, demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Al Atsir.

@I - 
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42}6.Muhammad bin Ja'far me,lrceritakan kepada kami, Syubah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman dan Manshur, dari Abu

Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Abdullab bahwa Rasulullah sAw
ketika melihat masprakat Quraisy mendrrhakainya' beliau bersabda
uYa Allah, banUlah aht mengalahkan mereka dengan tuiuh

(bencana) seperti tuiuh (bencana pda masa) Yusuf'"

Perawi berkata, "Lalu mereka diadzab dengan masa paceklik,

hingga segala sesuatunya hangus. sarrpai-sampai mereka mernakan

salah satu dari dua perawi tersebut (sulaiman atau Manshur)

berkata" "Hingga mereka.-".ut* kulit dan bangkai's€rta tbtuar aari

seseorang sesuatu yang bentuknya seperti asap. Idu Abu su$an

mendataiel beliau dan berkata, 'Watlai Muhamma( sestmgguhnya

kaummu menderita, maka berdoalatr kepada Allah agar melery4kan

(adzab ini) dari mereka'. Rasulullatr sAw lalu berdoa, 'Ya Allah, jika

merelw mengulanginya makA timktlkon fumbali musibah itu'. -
demikian dalam hadits Manshur-. Beliau ke,mudian membaca (surah

Ad-Dukhaan ayat 10), 'Mafta unggulah hari ketika langit membawa

lrabut yang nyata...' ."426
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4207. Waki' me,nceritakm kepada karni, Suffan menceritakan
kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari Muhammad bin
Abdurrabman bin Yazi4 dri ayahrrya dari AbdullalU dia berkata,
"Rasulullah SAW UersaUaa 'Siapa yailg memintq-minta sementara ia
memiliki apa yang menanhrybqn, ,naka permintaannya datang pada
Hari Kiamat sefugai sesuatuyang mer&k atau mencalcar mulcanya'.
Me,rcka bertaq.a $rahai Rasulullah, berrya nilai kecukupannya?'
Beliau me,njawab, 'Lirna puhrt dirt arn atou qrras sejumlah itu'."4207

'*sT i r*;',s,ri;il€* *u:";-ry.A
u; : 

ju *3 * b, * ;t f !, * *';.aiL * e,/.\' ) . . .'.
i; e.6:;3 t e.iu;r',F ri"tt :i;t ,y ,ql11, I

. -t

'(6;i Ctt i c'J$tb

4208. Waki" menceritakm kcpada kami, Al Mas'udi
meirceritakan kepada kami dai Amr bin Murratr, dari Ibrahim, dari
Alqamalr, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabdq "Apa
hubunganht dengan dunia? Perumpamaanht dan dunia seperti

4207 
Sanad hadits ini dha'ifkaremke4ha'if-mHakim bin Jubair. Hadits ini
ulangan hadits no. 3675 dengan sanad yang sama. Kami telah membahas
hadits ini secararinci di sana

@l - 
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hari ying panas, lalu pefu meningolkan pohon itu"A2oB
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4209. Waki' menceritakan kQada kami; Isa bin Dinar Oekas

budak I(huza'ah) menceritakan kepada kmi dari ayahnya dari Amr

bin Al Harts bin Al Mushthalaq, dari Ibnu Mas'ud, dia berkat4 "Kami

tidak berpuasa Ramadtran pada masa Rasulullah SAW selama dua

puluh sembilan hari lebih banyak daripada kami berpuasa sebanyak

iiga pulurr 6r'i.*a2oe

* *i,ir$1';:'tv;;)t *t€td:L -tY\.
y\, e i, J?, 'i6 'i6 i' l" fi t:tit; * -il' I i'

el o tl.,
€t q e *,y(-"ry,/ r'!i e : .itl t € t iG':rLi
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4210. Waki' dan Abdurrahmm memceritakan kepada kami,

keduanya ber,kata: Su8/an memceritakm kepada kami dari Abdullatt

bin As-sa'ib, dari z3yNzan, dari Abdullalu dia berkata, *Rasulullatt

SAW bersaMa (dalaur versi Waki'berbmyi), 'Sesuttgguhnya Allah

[ 

420e

Sanad hadits ini stnhih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3709. Y-ata qaala

berasal dari kata da5xrr qailwlah yang artinya istiratrat pada siang hari

meskipun tidak dengan tidur. Dftatakan, 'Qaalaa, yaqiilu, qailuulatan fa
huwa qaa'iI."
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulmgm hadits no. 3871.
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memiliki malaikat yang furjalan-jalan )nng menyampaikan salam
dari umatht kepadafol' .d,2to
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4211. Waki'menceritakm k€pada kami dari Suixan, dari Ashim

bin Kulaib, dari Abdrurahan bin Al Aswa4 dari Alqamatr, dia
bertata: AMullah Hat4 'Aku mengimami kalian shalat seperti
shalat Rasulullah sAw." Lalu dia mengangkat kedua tangannya di
awal.a2ll

lty * f:i,r: *d:;!i €* €rtJ* -ry\y

* * JL* i>=*;*h,& n' J*j6 'jr-iy ;,t,Yr?l,l ,lVtQ.tt # frt,sc{','#-
ee-i;i'1+., o;g bIti,1} ,t1' ::'uji:JG- ,<itrl;;

4212. Waki' menceritakm kepada kami, Al Atnasy
menceritakm kepada ka'ni dri Abu Wa'it, dari Abdullatr, dia berkata,
'T.asulullah sAw uersatae 'siqn wrg furcumpah shabr' dengan
tujwn mengambil harta ssoflng nruslim, padahar ia berbohong
dengan sunpalnya itu, moka ia br@nu Ailah dalam kcadaan Alloh
murlrn kepadanya'. Lalu tunmlah ayat (77 suratr Aali rmraan),

':|l Sanad hadits im shahih.Hadits iai ulmgan hadits no. 3666.42tt 
Sanad hadits ini shahih.Hadits i"i 

"fatrgan 
hadits no. 36g1.

' Sumpah yang mewajibkan pelahmya rrclakukan isi sumpatr. penj.

' 'rT 
jY{>virg;.

@ - 
Musmd ImemAhnd



,sesungguhnya orang-orang yang menulcar ianji(nya dengan) Allah

dan siipah-sumpahh"r"t- i"n{on harga ying sedikit "' :/.212
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4213. Waki'dan Humaid Ar-Ru'asi menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Abu

wa'il. Humaid berkat4 "syaqiq bin salamah." dari Abdullah, dia

berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, 'Perkara pertamg-yang alcan

disidanglran di antara manusia adalah masalah darah':4213

";; 
,iv o1)r'* -^* $:", .i* ;t U:"; -tY \ t

.i?i1!:(:
4214. Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, SVotrU

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, qiq berkata: Alcu

mendengar Abu Wa'il menuturkan hadits tersebut.a2la

'* 06 * #')t *jL$, $:r, gt$|'L -tY\o

c** Gt| {*Ht ,F: ,il-'lit a?'J L A
,a. a . c.t

-,1 ,f 4t
:. ''.:{t lL
.<^l;,lr,st

\t * ir Jr, Jv:iu l' ,." * 9i; * gt;

4zt2 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4049.
42t3 Sanad hadits ini shahih. Humaid Ar-Ru'asi adalah Humaid bin

Abdurrahman. Hadis ini ulangan hadits no. 4200.
4214 

Sanad hadits in shahih. Hadi6 ini ulangan hadits sebelumnya dan hadits

no.4200 dengan sanad yang sama.
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4215. Waki' menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami, dan Abdunatrman dari Suffan, daxi Zubaid, dari

Ibratrim, dari Masruq, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda" 'Tidak termasuk golongan kita orang yang menampar-

nampar pipWa, merobek-robek salannya, dan meraung-raung dengan

panggilan j ahitiyyah' .n421 
5

tott lt, a. ..'ii's &1 .* f ,4 * "*\i$:", eri$:t, -tY\1

'i6 
ir * r ;t1t ,ti'* #\| :*7 oA. * ,*1St

* ytls;;i6 ,i6 lt y * *'*,€i svi,1..;;it1
y)Atyy 1i|1'€rf A'*:jf '-t*t:1 ,'j-,1^l;hr

'(..iJ$

4216. Waki' me,nceritakan kepada kami, Al A'masy
me,nceritakan kepada kami dari Syaqiq, dari Abdullatt. Juga

Abdurratrnan dari Suffan, dari Manshur. Juga Al A'masy dari Abu
Wa'il, dari AMullatr, diaberkata, "Surga."

Woki' berkata: Dari Spqiq, dari Abdullah, dia berkat4
'T.asulullah SAW UersaUaa, 'Sesungguhnya surga lebih delrat kepada

salah satu dari kalian daripada tali sandalnya. Dan neralra begitu
jugo'-"o"u

'*iy a etj\'* "#<!itfl:L estrt:* -tY\v

i ,;.; /61 ?) ,*i y\t & n' J.r, JG :Ju.lr ,*
"&ui A* I i; ;' d ;,:& i r.!,'J,li:,t; i:.'

42ts 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4l I l.

4216 Kedua sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3923.
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4217. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy

me,nceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari AbidalL dari Affiullah,
dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Manusia terbaik adalah

generasilat, kemudian generasi berihmya, kcmudian generasi

berihttnya. Kemudian datanglah suatu gen*asi yang kesaksian salah

seorang dari mereka mendahului surnpahnya dan sumpahnya

mendahului kcs aksiannya' .frr1

i # *'oat,ti ,ri'3:'$:"' €)$:"' -tY\^
'rLi y\t ,k'At');ren -17 ,,^1't !'?itt :Ju ;,Jt1

.*fki' ,;'t:si d *,C i.''l-3"oti i;;'ub
9rr.

4218. Waki' menceritakan ke,pada kami, Suffan menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Klnlnair bin Malik, dia berkata:

Abdullah berhata, "Aku pernah mernbaca tujuh puluh suratr dari mulut
Rasulullah SAW, seurentara Zaid bin Tsabit (masih) merrpunyai
jambul."nzts

;;jlt,tj :9'*o&U 4$1';"€.'t€* -rY\1

n>,*t y \t& n' Jrri6'i6 it * *9:v'*
rl;f ;, ,aeL, ) bf ; u ok J,6u'wil'iri q ui

V! f;\l J*G ?;l;bt;6',YtT iu',

4219. Waki' me,nceritakan kepada kemi, Basyir bin Salman

me,nceritakan kepada karni dari Say5rar Abu Al Hakarn, dari Thariq,
dari Abdullatr, dia berkata" "Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang
ditimpa lrefakiran lalu dia mengeluhkannya kepada orang-orang,
malra dia pasti tak akan berhasil memenuhi kebutuhannya. Tapi bagt

42t7 
Sanad hadits ini shahih. Hadig ini ulangan hadits no. 4173.

42tB Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3906 dan 3846
den_San sanad yang sama. Lihat juga hadits no.3929.

Musnad Imam Ahmad 
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yang mengeluhlan kefakirannya itu kcpada Allah, niscaya Allah akan-*iUuinyo 
rezeki yang cepat:atau kcmatian yang tertunda'-u42re

E:*L€j f ?16 * g,rt\t:'3 tU'r, -tYY.

:["Gf ,l' *,5u1 .i?i,ij; ,tj $'*zlz

-*s ,ojiu

o .i t. u c

1f'7Y/
4220. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

rnenceritakan kepada kami dari Basyir bin Abu Ismail dari Sayyar dari

Abu Hamzah, lalu ia me,lruturkanhadits di atas.

(Abdultah bin Ahmad) bertata ayatrku berkata, Itu adalah yang

benar (Salyar Abu Hamzah)

'Dia berkata' "Dan , Sayrar bin Abu Al .-4akam tidak
meriwayatkan satu hadits p,- aiti ffrariq bin Syihab."a22o

I ;;*'* ,#\i ; i.,:. 'iil", €i t-"* - t Y Y \

)€.\'# ;),,i6 *' * e -e;", i t'r'*'o{l #

g:b'*.U7 ftt l"t*,t:)v ,1iy.- l:*> oCat

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3869 dan 3696

d""gan sanad y'ang sama- I(mi telah menibirhasnya secara rinci di sana-

Ungapan "kematian yang tertuoda" dalam naskah kode Haa' tertulis
tematian yang eepat ('aajiI)".
Kami menetapkan riwayat yang ada dalam naskah kode Kaaf karena

riwayat ini yang sesuai dengan riwayat sebelumnya dengan sanad yang

sama. Namun kedua riwayat tersebut berbeda dengan riwayat yang juga

telalr lalu dalam riwayat Abu Ahmad Az-Zttbaii (3869).

Sanad hadits ini shahihfii dzaatih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

Namun kami melihat AMurrazzaq melakukan kesalahan dalam

ungkapannya "Dari Sayrar Abu Hamzah." Yang benar adalah "Sayyar
Abu Al Hakam." Yang disebut terakhir ini berbeda dengan yang di+ariih
oleh Imam Ahmad di sini sebagairnana kami terangkan pada kesempatan
yang lalu (3696).

@ - 
[tnsmd Imam Ahmrd
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4221. Waki' menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Umaratr bin Umair Al-Laits, dari
Wahb bin Rabi'atr, dari AMullah, dia berkata, "Sesungguhnya aku

(sedang) bersembunyi dengan penutup Kabah tatkala dua orang

Tsaqafi dan besan merek4 seorang Quraisy, atau dua orang Quraisy
dan besannya seorang Tsaqafi. Tubuh mereka penuh dengan lemak
dan hati mereka kurang cerdas. Mereka saling berbicara mengenai

suatu hal di antara mereka. Salah seorang dari mereka berkata kepada
temannya, 'Apakah menurutmu Allah mendengar pembicaraan kita?'
Yang lain menjawab, 'Menurutku Dia mendengar jika kita bersuara
tinggr dan tidak mendengar jika kita memelankan suara'. Yang lain
lagi berkat4 'Jika Dia mendengar sebagian yang kita katakan, tentu
Dia akan mende,ngar seluruhryra'.

Aku kemudian mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal itu
kepada beliau. Allah lalu menurunkan ayat (22 surah Fushshilat),

"Kalian sama sekali tidak dapat bersembunyi dari Tiersalesian
pendengaran, penglihatan dan laiit kalian terhadap lalian bahkan
lralian mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa
yang lcalian kerj akan. n 

.4221

422t 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 3875 dan 4048.
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4222. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al Alnasy

menoeritakan kepada kami dari Umarah, dari Abdurrahman bin Yazid,
dari'Abdullatr. Dia lalu menuturkan hadits se,nada. Kemudian turun
ayat Q2-23 surah Fushshilat), "Kalian sama sekali tidak dapat
bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan hiit
kalian terhadap kalian bahkan kalian mengira bahwa Allah tidak
mengetahui kebanyakan dari apa yang kalian lcerialan. Yang

demikian itu adalah prasanglca kalian yang telah kalian sanglcakan

terhadap Tuhan lcalian, prasangka itu telah membinasakan lalian,
malra jadilah lratian termasuk orang-orang yang merttgi."azz2

* U tk $:"; otSr'* €) $:", -tYYr
,:P ut t-,rf,it o.ii',*-tb e! rj6,L6t tf A

.(qtt.otlolr; :JG ,{J2i;(}trr Lf ,"i,r J;t[ 'Lij 'ju
4223. Waki' me,nceritakan kepada kami, Amr bin Abdullah

menceritakan kepada kami, Abu Amr Asy-Syaibani menceritakan
kepadaku, dia berkata: Pemilik rumatr ini (maksudnya Ibnu Mas'ud)
menceritakan kepadaku, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
'Wahai Rasulullatr, amal apa yang teftaik?' Beliau menjawab, 'Shalat

padawalAuflyf .n4223

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya dan hadits
no.4047.
Sanad hadits ini shahih. Amr bin AMullatr bin Wahb An-Nakha'i adalah
perawi tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan ulama
hadits lainnya.
Hadits ini ringkasan hadits no. 4186.
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4224.waki, merrceritakan kepada kami, Isra.il .*.*.**

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdunatrman bin Al Aswad, Al

aswaa dan Atqamah mengabarkan kepada kami dari Abdullatr, battwa

Nabi SAW bertakbir saat setiap kali bangun dan turun'

Diaberkata,''HalitujugadilakukanolehAbuBakardan
lJmar."4224

,r1t'? *G*t,€j * *j * €':ti-,- -tYYo

;i; ii,r ,b i$t lf ,"i,r t? I ti- i #"St "?'t ';<!t )r.\'V'..2.. i.. . "- 'K-Gk-.&-rkdr*",'e'i*F €ot- .

4225. Waki'menceritakan kepada kami dari ayahny4 dari Abu

Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad dan Abdunahman bin Yazid,

arri ,tUa,rllah, batrwa Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar bertakbir

setiap kali bangun dan turun.a225

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4055. Dalam

naskatr kode Haa'tertulis, "dari Abu Ishaq, dari Abdurratrman bin Al
er*ua dan Alqamatr, atau dari salah satu kedua orang ihr." Kalirnat

ter.eUut -"-pui* kesalatran yang sangat jelas berdasarkan riwayat-

riwayat sebelumnya. Kami memilih untuk menetapkan apa yang ada

dalamnaskah kode Kaaf.
Sanad hadits ini shahih dilihat (dari sisi Abdurrahman bin Yazid) dan

munqathi'dilihat dari sisi Abdurrahman bin Al Aswad. Namun riwayat-

riwayat sebelumnya menjelaskan bahwa isnadnya muttashil dan

euarr""t-* bin Al Aswad meriwayatkan dari ayahnya, Al Aswad, dan

Alqamah. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

4225
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4226. Wrki' menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu
Ishaq, dari Abu Ubaidab dari AMullah, bahwa Nabi SAW ketika
perg ke tempat tidurnya meletakkan tangan di bawah pipi dan berdoa,

"Ya.Allah, lindungilah afu dari adzab-Mupada hari (seluruh) hamba-

Mu iibangkitkar;A226

ylt i)'* ,*\i 'i6 
'orj, i6 'i6 €t et -tYYV

ttf 7;<t.;V't1 :st-,:f i' & i' J.r.,iG ,iG !, * ,f
. 3. .. ,,. p{ji-

42z7.waki' menceritakan t"jl1*1T l*^^,Suffan
bertata: Al Ahasy berkata dari Abu Wa'i[, dari Abdulla]r, dia
bertata: Rasulullah SAW bersabda "fidak selayalotya bagi seorang
pun berkata, 'Aht lebih baikdari Ytmts bin Matta':14227

l' 1" * f:t,rj *d:itri $:'; €trJ:* -tYY^

.t6i € 
-y:lu 61F- * t y bt J* :t J';:,,srs : Jvi

;rfuiu
:

t}i -L

4228. Wrki' menceritakan kepada kami, Al A'masy
me,nceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Abdullatr, dia berkata,

Sanad hadits ini dha'if karcna mwrqathi' (terputus). Hadits ini ulangan
hadits no.3932.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4197.

4226

4227

@ - 
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,Rasulullatr SAW biasaqra memberikan pelajaran dengll^ cara

berseling hari karena khawatir rasa bosan muncul pada kami-"422s

wp.rk &v;l

,iti ,u€fb ,X\t,ju .*ryi ,zx elt<!' ,-),irii ,t1'

,lcju; -is;d ,-'.*iL: '^.:i

.tilGlt; C q otf

.r* u-1, Ya; :y'+,-iui

t

4228 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4188.
422e Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4191.

)ty? f:t,ri rd3tri G:"''€td:L -tYY1

ti3;1 ef;t'if;t ;6 ly ,*tf h' * bt J-r, i6 'i6

4229. Waki' menceritakan kepada kami, Al Atnasy

menceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari AffiullalU dia berkata

"Rasulullatr SAW bersaffia, 'Janganlah seorang wanita bergaul

dengan wanita lain lalu wanita itu mengambarknn (menceitaftan)

wanita lain tersebut kcpafu suaminya hingga seakan-akan suaminya

melihanyat .n422e

e e,i.\* :H["'o6 $:"r€r{:"; -tYr'
,?&;r$t r,7r:, :rjr .irr'r3, ji it f ',t''-^-$,

Jt+ Li ,t ,1ii;tu '* ,F.',titiji$,o$ 'i'!itj
t1 irr,-) c ,rrlt ;r. 6 Li:j n ,Uui ,:^i6 ,:*A il ,1i
lr#r:tr';L'3$ Qlli;;. J;['#,; C'rleL 1 t1 : Jv, !f'J
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4230. Waki' menceritakalr kepada kami, Sufran menceritakan
kepada kami dili Mmshur, dari Ibrahim, dari Alqamatr, dari
AMullalL dia berkata "Allah melaknat para wanita pembuat tatto,
para wanita yang minta dibuatkm tatto, para wanita yang minta bulu
wajahnya dicabuti, dm para wanita )4ang meminta antara gtgr seri
dengan gg rubaiyywbnyadireirggangkan karena alasan kecantikan. "

Ketika hal itu didengar oleh seorang wanita bani Asad yang
dipanggil dengan nnne Ummu Ya'qub, maka ia lalu mendatangi
Abdullah'dan berkana, "Aku be,nar-benar telah membaca isi y*g udu
diantara dua smpul (mdrsudnya Al Qur'an. penj), (namun) aku tidak
mendapatkan (rya ymg kamu katakan. peni)?' Abdullatr berkata,
"Apakalr kamu tidrk menemukan ayat (7 surah Al Hasyr), ,...apa yang
diberikan Rasul kwdo kalian mala terimalah dia. Dan apa yang
dilarangnya fugi kalim rnaka tingalkanlah...,.,, Wanita itu berkata,
"Aku telah melihat rya )ang kamu katakan tersebut terjadi pada
seb4gran istrimu'. Abdullah me,lrjawab, .pergilah (masuk) lalu
lihaflah'.

wandta itu kemrdim ihr masuk dan melihat. Kemudian kembali
dan Hata, 'Aku tidak melihat rya-apa'.

Abdullah menjaumb, 'Jika memang itu terjadi padanya maka
kmi tidak akm mengrnnpuliryat :4230

i' j" * f:t ,r: r;:i!i $1.,t €r,-:* -ryr\
J_r, Jv ,,s?t';?, t *;* h' ,k )t J;rjti ,ju
.<16r ilur:t:.i 'oG ;),*, * ii,r j; .u,r

.i?it ,y'' t#, i,r, 3r{ v iru ,y ,'-ir
4231. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy

me,lrceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Abdullatr, dia berkata,
'T.asulullah SAW suatu kalimat dan aku mengatakan
kalimat lain. Rasulullah sAw bersabda, 'siapa yang meninggal dunia

4230 
Sanad hadia mi shahih.Hadits ini ringkasan hadits no. 4129.

y:, tupl

@I - 
Musnrd rnnrn Ahmrd



dalam kcadaan menyehttulun Allah dengan (sesuatu) maka ia no.suk

nerakn'. Aku bertatq "Siapa yang meninggal dunia dalam keadam

tidak menyekutulcan Allah dengan apa pun maka ia masuk surga"423t

fi'o\,Lfi ,*t ybt ,k ltJ;'i6 'jd !,* *
.<t\.'br'y i.fu; ,iG

4232. Ibnu la'far menceritalcan kepada kami, Syrbah
me,nceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari
AMullah, dia berkata" *Rasulullah SAW bersabda....Lalu ia
menutu(tan hadits yang senrya, hmya saja dia berkata

redaksi), n... semqilara ia membuat sehfir bagi AUah

tta| -. ta. . r. .iO* ter'_ P)

,r: * ,tGL\,ri r Et?lt i ,r'€, t3'", -tYrr
ybt;-'*1,
.GrJ\ ,:i;,lrj ,

4233. \[aki'menceritakan kepada kami dari ayahnya,Isra'il dad
Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata, '\Iabi

Sanad hadits ini slwhih. Hadits ini ulangan hadits no. 4043.
Y,,,zta"syaian" tambahan dari naqkah kodre Kaaf. Kata tersebut tidak ade
dalam naskah kode Haa'k:rrer:nada kesalahan.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebeiwnnya. Namrm
kata "Al Alnasy" dalam sanad tidak ada dalam dua naskah asal. Syubah
sama sekali tidak meriwayatkan hadits dari Abu Wa'il. Ia tidak p€Nrah
bertemu dengan Abu Wa'il. Ia meriwayatkan hadits dari Abu Wa'il
melalui perantara peraw lain. Hadits ini sendiri akan dituturkan kembali
dengan riwayat dari Subatr, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il (hadits no.
44C,6 dmr M25). Hilangnya kata 'Al Atnasy' dari sanad 

-socarameyakinkar menrpakan kesalahan para penyalin mslcah Al Musnad.
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SAW berdoa" 'Ia AAah. Ah. memohon kepada-Mu hidayah,
ketaltwaant, ke,sucian diri, dan kakayasn'.'4233

i t * #\i ;'ttv:,, t3'", "g) t-:', - r Y r r

i,* yj *',iati;\i i * iri;*'1l6ltii t^z
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4234- Waki' menceritakm kepada kami, SuSan me,nceritakan
kepada kami dari Al Ahasy, dili Syimr bin Athiyratr Al Kahili, dari
Mugftirah bin SaU bin Al Akham Ath-Tha'i, dari ayatrnyra, dari Ibnu
Mas'ud, dia bertata *Rasulullelr SAW benabd4 'Janganlah kalian
nenhmt adhdhai'ah (kebrm ymg ditanami dan diolah. penj), lcarena
itu akan membuat l@tion 

Tenyr.kai dania'.n4234

dvr\t d*,Jv'&1 ;? * U ,F$:r, -rTyo
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4235.Yahya oa * menceritakan ke,pada kami dan Syubah,

dia berkata: Abu Ishaq meinceritakm kepadaku dari Al Aswad, dari
AMullalL bahwa Nabi sAw membaca surah An-Najm. Beliau dan
orang{rang yang bersama beliau melakukan sujud, kecuali seorang
kakek tua yang mengambil segenggam kerikil atau debu. Dia

.(6tur et*;t

*t 
Sanad hadits mi shahih.Iladits ini ulangan hadits no. 4162.42v 
sanad hadib im shattih-Hadits ini ulangan hadits no. 3s7g dai 404g.
sutran di sini adalah su8ian Ats-Tsauri. Dalam hadits no. 3579 adalah
Su$mn bin U),ainah- Uhat hadits no. 4181, 4184, dan 4185.
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mmbawa kerikil atau debu itu begini (dia meletakkannya di dahi

Rasulullah SAW)."

AMullah bin Mas'ud berkat4 *Aku srmgguh melihat lelaki tua

itu terbunuh dalam keadaan kafir.r42ls

,rj * ,;ut ';;w si, o$ * ,t*- $:", -tr11
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4236.Yatrfra qgenceritakan kepada kami dari Suflan, etn"JUin

As-Sa'ib me,nceritakan kepada kami dari Abu Ab&trrahman As-
Sulami, dari AMulirh, di" b€rkat4 'Rasulullah SAW bersaMa 'Alhh
tidak menuntnkan penyaHt kccuali menurtnknn pula obat unubtya-
Orang yang mengetahui obat itu alran mengetahuiny-a, sementara

yang tfutak mengetahuinya tidak akan mengetahuinya' .4236

'... lo 1.4t tt :.-F u. .t.:z-tl4;1 * ,ad"-L -tYrv'aX $:t;

c193r5 rljy:Jv,t;lialt ey rd E ,tI?'"rUt ,)* *,
.P 

"*. ifi;'";';,&) $,Jv,t2!*',1; $u
4237. Yahya menceritakan kepada kami dari Syubalu dan dari

Mutrammad bin Ja'far, Sytrbatr menceritakan kepada kami, Al Hakam
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Nabi
SAW, beliau melalcukan shalat Zhuhur lima rakaat, maka dikatakan
kepada beliau 'Apakatr (umlah rakaat) shalat telatr ditambah?' Beliau

ybt *Atof irr **'-&i,*e,j\'*#,l1,;

423s 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4164.

4236 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no.3922.
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balik bertanya 'Maksudnya?' Mereka menjawab, 'Engkau shalat
sebanyah lima rahaat'.

Beliau lalu melipat kakinya dan sujud dua kali, setelatr itu
salam.a237

i;*'*'or* $:t;,j6 oG: * ,---u:r; -ryr^
;rLt ,^{{Jt ,ral fil, i* ,Jv i' ,.r * e, ;. *, *
|ry ttt'aU ie tb:.'F 4 gqtj ;G3',#, i *
"Vt? lnt aJ :rr:r;f Ju":Jv ,?-**1 t;";i 'ii
JE d'e;- | fui:-- 6,6,6 #-:ilr J$ ,tJF (,'CU-

);7u *fi:Ju ,ik''#-;'r{ tb #-,tts ct1 :}\t
'# +ctiii;fr;LI ta :'ii,,:G ,:*, yb,'ov A,

q-, :)u ,1or^,I,it G r?seb ,!/ ,;\ {-€li.i.i-rt!;
,,,i .o . l. .. .. ... 6 o. -. , .. , t .,

.t'JJr 3; cdll J.g t p 
€..1 f :* tf ts*

4238. Yahya menceritakan kepada kami dari Sufinaq dia
berkata: Sulaiman me,lrceritakan kepada kami dari Umarah, dari Wahb
bin Rabi'atr, dari AbdullalL dia berkat4."Aku (sdang) bersernbunyi
dengan penutup Kabah, lalu tiga omng pria datang, (yaitu) satu orang
Tsaqafi dan dua orang besan dari ketunrnan Quraisy. Tubuh mereka
penuh dengan lemak dan hati mereka tidak cerdas. Mereka
berbincang-bincang mereka meirgenai suatu hal. Salatr seorang dari
mereka berkata, 'Apakah me,nurutnu Allah mendengar perkataan
kita?' Yang lain menjawab, 'Dia mendengar kata-kata yang kita
tinggikan suaranya. Adapun yang kita pelankan, Dia tidak

4237 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4174. Lihat hadits
no.4072.
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mendengat'. Yang lain lagi berkara, 'Jika Dia mendengar t"brgro,
tentu Dia akan mendengar seluruhnya'.

Aku lalu menceritakan hal itu k€pada Rasulullah SAW- Allah
kemudian m€,lrurunkan ayat Q2-23 surah Fushshilat),'I{alian sarnt

selrali tidak dqat bersemburyi dari persaksian pndanguott"
penglihatan dan hrlit lcalian terhadap kalian bahkan kalian nengira
bahwa Allah tidak mengetahui lcebanyakm dari apa Wrg kalian

l<erjalcan- Dan yang demikian in adalah prasangka lcalian yang telah

kalian sangkakan terhadap Tuhanmu prasangla .itu telah

membinasakan knlian, maka iadilah kalian termasuk orangorong
yang merttgf .'4238

Dia berkata "Manshur menceritakan kepadaku dari Mujahi(
dari Abu Ma'mar, dari Abdullah, sama seperti itu."

, ,1 :.i, r.6t;: i* S..sr : h 'r1,:, ip ,-#- ,{'", - r rrlur. 1., LJ | .J - e'
. a.

Y--:, jl g,f 6l k; ; ,:^;Ir';7 1*,iu .ir * * #

4239. Yatrya menceritalcan kepada kami dari Slubalu dari Al
Hakarn, dari Mujatrid, dari Abu Malnar, dri AMullah.

Perawi berl<at4 "Aku mendeng@ya talu kali dia wafa'-ls
hadits ini, ke,mudian meninggalkamya (tidak m*rafa'-kan- Penj)."
Batrwa dia (AMullah) pemah melihat soorang amiir atau seormg
lelaki salam sebanyak dua kali. Lalu dia b€rkat4 "Dari mana dia
mernperolehnya?d23e

Kedua sanad hadits in shahih- Abtr Malnar adalah Ab&llah bin
Sakhbarah Al Kufi. Sedangkan yang bertata, "Manshur memitakan
kepadaku" dalam isnad kedua adalah Sulaiman Al A\nasy. Maksudnya
dia mendengar hadits itu dari Urnarah bin Umair dan Manshur melalui
dua jalur.
Hadits ini ulangan haditano.4222.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/162) dari
Atmad bin Hanbal dan Al Baihaqi QnTq dari jalur Al Musnad. Hadits
ini sangat ringkas. Selengkapnya dijelaskan oleh riwayat Muslim dari
Zuhair bin Haxb, dari Yatryra bin Sald, dari Syubah, dari Al HakarL dan
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4240. Waki' menceritalcan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah,
dia berkata" "Ketika turun surah Al An'aam ayat 82, 'Orang-orang
yang beriman dan tidak mencampuradukkon iman mereka dengan
kezhaliman (syirik)... 'para satrabat Rasulullatr SAW merasa terbebani,
maka mereka bertanya, 'Wahai Rasulullatr, siapakah di antara kami
yang tidak menzhalimi dirinya?' Beliau bersabda, 'Bulmn seperti yang
kalian duga. Zhalim tersebut adalah seperti halnya perkataan
Luqman lrepada anabtya, "Sesungguhnya mempersehtnlcan (Allah)
adalah benar-benar kahaliman yang besar." (Qs. Luqmaan [31]:
t3).0'*

,r: *'o$:" tr*;,rri r;:)t *i'€i d:";-rY r \

fi ,*, *h, Jb ;, rr lt*,r ,f;li ,rj *d6J\
Manshur dari Mujahid, dari Abu Ma,mar, batrwa seorang amiir yarrg
berada di Makkah nrelakukan salam sebanyak dua kali. Lalu AMullatr
bertanya, "Dari mana dia mendapatkan Sunnatr itu?"
Al Hakam dalam hadisnya mengatakan bahwa Rasulullah sAW pernatr
melakukan itu.
Ungkapan Ibnu Mas'ud "annaa ,aliqahaa,, artinya dari mana dia
mempelajari itu?
Dalam naskah kode Haa' tertulis "'aliqtahaa". sementara dalam naskah
kode Kaaf tertulis "fa'altahaa". Di sini kami lebih memilih menetapkan
apa yang ada dalam catatan kal<r (haamisy) naskah kode Kaaf, karena
sesuai dengan yang ada di dalam shahih Muslim. Lihat hadits no.4172.424u 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4031.

:ju ar .ri
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4241. Waki' dan Abdurratrman menceritakan kepada kani,

keduanya berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr, dari Nabi sAw, bahwa belian

memberi salam ke arah kanan dan kirinya, "Assalanrualaifun
warahmatullah. Assalamualailam warahmatullah," hingga putih

pipinya terlihat.

Abdurrahman berkat4 "Kami dapat melihat putih pipi beliau

dari sini. Kami dapat melihat (putih) pipi U"ti* dari sini.d2ar

,r) r,ft * '#'!i'*L6 $'-'- €t$:"' -tYtY

*t,f+;rtify o*ir JtttU't:ju irr * e ,or--\t
p:rybtey

4242. Waki' menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari seorang lelaki, dari Abu Al Ahwash,

dari Abdullah, dia berkata, "Berjalan kaldlah me,lruju masji{ kr€na
berjalan menuju masjid termasuk petunjuk dan Srmnah Mutrammad
sAw.'nf242

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4172. Lihat hadits
no. 4239- Dalam naskatr kode Haa' tertulis "AMurrahman berleta,
hingga dia melihat Qnraa)" dan "hingga dia melihat (yaraa)" dengan
membuang Y,ata bayaadh pada kalimat kedua. Di sini kami menetapkan
berdasarkan apa yang ada dalam naskah kode Kaaf.
Sanad hadits ini dha'f karena ketidakjelasan guru Al Ahasy. Hadits
senada telah ada pada hadits no. 3936.
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4243. Waki' menceritakan kepada f."*i a.ri lro'it, O* OO,

Ishaq, dari Abu l-lbaidalt dari AMullatr, dia berkat4 "Aku pernatr

bertanya, 'Wahai Rasulullah, arnal apa yang paling utama?' Beliau
menjawab, 'Shalat padawabunya'- Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa
lagi?' Beliau menjawab, 'Berbuat baik kepada kedua orang tua'. Alcu
bertanya lagi, 'Kemudian apa?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan
Allah Azza wa Jalla'. Jika saja aku merninta tambah (bertanya lagi),
tentu beliau akan menamb?hkmnya"4243

c6. '.'.. c. , t., ia. '-.tt c, n ..,7g-
;--e a-:; tf :t* eJ> OLi-, ,f s*- Li-r> - t y t t

o\; ,t1 ::p: ybt ,k it J';:r i6 'j6 4i.,-'it y
'qu''i;2!'

424. Yatrya menceritakm kepada kami dari Suffan, Manshur
menceritakan kepadaku dari Khaitsamah, dari orang yang mendengar
Ibnu Mas'ud berkat4 "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak (boleh)
berbicara pada wahu malam sebelum tidur kecuali bagi orang yang
(hendak) shalat dan musafir':42$

Sanad hadits ini dha'd karena munqathi' (terputus). Beberapa sanad
shahih hadits ini sudah berlalu, baik yang ringkas maupun yang lengkap,
san teraldiir no. 4186 dat4223.
Sanad hadits ini dha'f karena ketidakjelasan perawi yang
meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini ulangan hadits no. 3603
dar.3917. Lihat hadits no. 3686.

4244
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4245. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Munah, dari Masruq,
dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak halal
darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain
'Allah dan bahwa alcu adalah seorang utusan Allah lcecuali dalam
lrasus tiga orang: membunuh hingga diqishash, janda atau duda yang
beruina, serta orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan
diri dari jamaah'.n424s

,rJ rltcJ\,j *,Y.,;\$:';'g) u:"; - t Y t 1

u?'"ii ,)T.i; ,!+ €j jii;ii$'i' if i6 ,i6 r"*
.r, li'l& d !;ri ;at'*l- i,br';3 1J,
',iG 

,19''-i'd3 &:r"lt i|p :Jui ,tllt'ri; t:-'lf*l oi-Jlt

r:bG ,:^)i ,rit ,i:i-;*t; ,yv * S.*r*jfi;. l;t,J

*b, * d, 1j;, &'e?'d,io,:,Aii & *;'i.:hi
,(e,^ oti\ v s. tr; 'jw 

'n*t ,*r\ti i|yf 6k &3
e,x,io',t rL 

"t\ d1.'t,t!,hr,li',iG,# t;r:r;,ir-i
,rit\i;G- ltff s, i.i-.jry:jw ,*?G e d *_

424s 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4065.
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42$6.waki' menceritakan Z*;n"*r, Isra'il menceritakan
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dia berkata: Abdullah
berkata, "Aku sampai pada Abu Jatrl pada hari perang Badr. Saat itu
kakinya sudatr terluka. Dia sedang mempertahankan diri dengan
pedangnya dari orang-orang. Aku berkata, 'Segala puji bagr Allatr
yang telatr menghinakarunu, wahai musuh Allah!' Ia tidak lain kecuali
laki-laki yang dibunuh oleh kaumnya sendiri'. Aku lalu mulai
menyerangnya dengan pedangku yang tidak terlalu bagus. Aku
berhasil mengenai tanganny4 sehingga pedangnya jatuh. Aku lalu
mengambilnya dan menebasnya dengan pedangnya sendiri hingga aku
merirbunuhnya.

Kemudian aku pergr menemui Nabi SAW. Aku seakan-akan
terangkat dari bumi (maksudnya berjalan dengan cepat seakan-akan
melayang. Penj). Lalu aku kabarkan beliau tentang terbunuhnya Abu
Jatrl. Beliau bersabda, 'Demi Allah yang tiada illah selain Dia (lwmu
membunuhnya)? ' Beliau mengucapkan itu sebanyak tiga kali. Aku
berkata, 'Demi Allah yang tiada illatr selain Dia'.

Beliau kemudian pergi berjalan bersamaku hingga (sampai)
pada (jasad) Abu Jahl. Beliau bersabda, 'segala puji bagi Allah yang
telah menghinakanmu, wahai musuh Allah! Orang ini adalah Fir,aun
umat ini'."

Perawi (Waki') berkata: Ayatrku dari Abu Ishaq, dari Abu
Ubaidah, menambahkan kalimat: Dia berkata: Abdullah berkat4
"Beliau lalu menyerahkan pedangnya (Abu Jatrl) kepadaku sebagai
harta rarnpasan."426

4246 
Sanad hadits ini dha'tf karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3824 dan riwayat lengkap hadits no. 4008.
Orang yang berkata, "Ayahku dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah,
menambahkan kalimat, '...'." adalah waki'. penambahan redaksi ini
berasal dari ayahnya Al Janah bin Malih, dari Abu Ishaq As-Subai'i.
Fa nadara saifuhu artinya jatuh, sedangkan kalimat "ka'annamaa uqailu
min al ardh" artinya terangkat dari bumi. Maksudnya seakan-akan ia
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4247. Muhwiyah bin Amr menceritakan kepada karni, Abu
r*hrq me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari

Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'u4 dia berkata, "Aku me,nernui Nabi

SAW pada hari perang Badr. Aku beltat4 'Aku telah membrmutr ^{bu
Jahl'. Beliau UersaUda, 'Demi Allah yang tiada illah selain Dia?' Ak:rt

menjawab, "Demi Allah yang tiada illah selain Dia'. Beliau

mengulangi kalimat itu sebanlak tiga kali. Beliau lalu bersabda,

'Allol, Maha Besar. Wala puii bast Allah yang telah menqatiianii-

W, telah menolong hamba-I'Iya, menghanatrkan kclompok-

kclompok dengan s endirian. P ergilah, tunj uftkan i as adnya kepadafu '.

Kami ke,mudian pergr dan sampai pada jasadnya Beliau lantas

tersatOa, 'Orang ini adalah Fir'aun umat ini'-'4247

'J;LnL*etq* e<ti$:L €)r** -rYt^

?" € *, Yh',P,it{'*l''*'ji :t Y

berjalan dengan sangat ringan bagaikan melayang (termgkat) kare,na rasa

gpmbira-42o Sanad hadits ini dha'ifkarcna munqathi'(terputus). Muhwiyah bin Amr
meriwayatkan dari Abu Ishaq Al Fa%ui Ibrahim bin Muharmad bin Al
Haf,ts, dari Suffan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Subait-
Hadits ini ringkasan hadits sebelurmrya. Kami telah msnyinggung tentang

keberadaan riwayat ini dalam keterangan hadits no. 3824, bahwa Ibnu

Kafsir mengutip rirvayat ini dalam buku Tarikh-nyapnBD-
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4248. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Ibratrim, dari Alqamah, dari Abdullatr,
dia berkafa, "Aku (r€rnah) berjalan bersama Nabi SAW di sebuatr
lahan pertanian di Madinah. Lalu beliau melewati sekelompok orang
Yahudi. Sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian lain,
'Tanyakan pada dia (Muhammad) tentang roh'. Sebagian dari mereka
berkata, 'Jang;an kalian bertanya kepadanya!' Akhirnya mereka
bertany4 'Wahai Muhammad, apa itu roh?' Beliau yang tadinya
duduk bersandar pada tulang ekor kemudian berdiri, sementara aku di
belakangnya. Aku menduga beliau mendapat watryu. Lalu beliau
bersabda (me,mbaca surah Al Israa' ayat 85), 'Dan mereka bertanya
lrepadamu tentang roh. Katakanlah, "Roh itu termasuk urusan
Tuhanhr, dan tidaHah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit".'
Lalu sebagian dari mereka berkata, '@ukankah) kami sudatr bilang,
janganlatr kalian bertanya kepadanyat .n4248

?fu' {:6 I )b"*'or}:" tI'r; e{j il'L -ry r1

i6 'i6 >;x/ i' * r"'eV*t *;ir sri .u t'F'*a t-

,l U {}i y e}c'U. ,t1 ,'rL, y\t & n' J.r,
.(W*r\i.,r*t

4248 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3688 dengan sanad
yang sama Hadits ini juga merupakan riwayat lengkap hadits no. 3898.
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4249. Waki' menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami dari Ammar bin Mu'awiyatr Ad-Duhni, dari Salim bin

Abu Al Ja'd Al Asyja'I, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkatq

"Rasulullah SAW bersabda, 'Ibnu Sumalryah tidak diajukan dua hal

sama selrali kecuali ia memilih yang paling mendekati kebenaran dari
, rA249

Keauanya .--

* 
=| 

i )\,f ,Y);tr;r'- 4 t u:"; ; t T o'

,* dt J\"tr'ie ,,:lvl' f ;,|<tr'r-^2b,f et;\
,g#' 6.i?;t'4'i),at Jt-, G-:Jt-;s F't i-r ii,r

i g ? :o Y U- u;r "ifi, 
qrlrr A t'rrr:;

:*Uf ,{,rf h' Jb'4t'^L'.Sa 'ji.er i.,6f
t,rg 

l;*,!-9A fl S g',ii':i rfli,ili!,ai ain i ei
ali *tyir' &'o$iau 'ju ,{O.f'1$.e3>:4;i
'"1.1 :Jui ,q.:;its ,/6.ii Le iif ,.i,r J;t 6- ,'* ivi ,,?L

425..Waki' menceritakan kepada kami, Isra'il -'k1
kepada kami dari Simak bin Haxb, dari Ibratrim, dari Alqamah dan Al
Aswad, dari Abdullah, dia berkata, "Seorang lelaki datang kepada

Rasulullah SAW dan berkata, 'Watrai Rasulullatr, aku bertemu dengan

seorang wanita di kebun, lalu aku merangkulnya ke (tubuh)ku,
mencumbu dan menciunnya. Aku berbuat segalanya terhadap dia,
hanya saja aku tidak menyetubuhinya?' Nabi SAW diam tentang hal
itu, lalu turun surah Huud ayat 114), '...sesungguhnya perbuatan-
perbuatan yang baik dapat menghapusknn (dosa) perbuatan-
perbuatan yang buruk. Hal itu mentpalcan peringatan untuk orang-

424e 
Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 3693 dengan isnad yang sama.
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orang yang ingat'. Beliau lalu memanggil orang itu dan membacakan
ayat tersebut. Umar bertany4 'Apakatr (hukum) itu khusus untuk dia?
Atau unttrk semua orang?' Beliau menjawab, 'Untuk semua

orang!.'Azso

/. tt' * dat ,tj * ,y:?\,f €t $:", -tYo\
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4251. Waki' menceritak* t.p"a" n"-r, Isra'il -"r."r,**

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullatr, dia
berkata, "Rasulullah SAW menceritakan kepada kami di Mina sambil
menyandarkan punggungnya ke kubah merah. Beliau bersabda,
'Apalrah lcalian suka menjadi seperempat total penghuni surga?'
Kami menjawab, 'Tentu'. Rasulullatr SAW bersabda, 'Apalah kalian
suka menjadi sepertiga total penghuni surga?' Kami manjawab,
'Tentu'. Beliau bersabd4 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di
Tangan-Nya. Aku sungguh berharap kalian merupaknh separuh dari
total penghuni surga. Alru akan menceritalan kepada kalian tentang
itu, tentang sedikitnya (jumlah) muslimin di antara manusia-mansia
lain pada hari itu. Mereka (dibandingkan) dengan musyrikin tidak

42so 
Sanad hadits ini shahih.Ibnu Katsir menuturkan hadits ini dalam Tafsir-
nya (4/402) dari jalur ini. Ia juga menisbatkan hadits ini kepada Muslim,
At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Jarir. Hadits ini perpanjangan hadits no.
3854 dan 4094.
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lain hanya bagaikan sehelai htlu putih dalam tukrt sapi baina l'itoi
atau bigaikai sehelai bulu hium dalam tukrt sapi Mirra Pdill
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4252. Abu Ikmil menceritakm kqada krrri, hbair
me,nceritakan kepada kmi, Hmman menceritakm kepada kmi dali

utsnan bin Hassan, dari Fulfah Al Ju'fi, dia bertata, 'Aku t€ltejd
deirgan orang-orang yang meagejutkan AMullah sehubrmgan d€ngru

mustraf-mushaf. I-alu kami masuk menemuinya. Seorang lelaki dai
mereka 1mg datang b€ftat4 'Kami me,ndatmgi engtau bukm rmtuk

bertunj'n& tapi (kar€na) berita ini mengejutkm krni'. Abdullah

bertata, 'sesunggUhnya Al Qur'm diturunkan kepada Nabi kalim dari

tujuh pintu de,ngan tujuh hunrf (diale$, dan sesmgguhnya kitab

r"U"t"-"1o ditunrnkan dari satu pintu dengan satu hunrf-tf2s2

42st 
Sanad hadits fui shahih. Hadits ini riwayat lengkaP hadits no- 4166-

4252 Sanad hadits in shahih. Abu Hamrnam adalah AI trralid bin Qais As-
Sakuni.
Mengenai Ut$nar bin Hassaru dalam At-Ta'jil dijelaskm, 'Ibnu Hibbm
menyebutqra dalam Ats-Tsiqat.Ia juga disebultan oleh Ibnu Abi Ilatiml
tapi kedua ahli hadits ini tidak menjelaskan tentang kecacatam,l'a- thlm
Al Jarh wa At-Ta'dil (3llll48) karya Ibnu Abi Hatim dijelaskan, 'Um
bin Hassan Al Amiri disebut juga Al Qasim bin Hassm --{Errrn Ursrrnn
lebih tepat- meriwayatkan hadits dari Fulfulah Al Jut. Serenka Aht
Harnnram Al Walid bin Qais meriwayatkan hadits darinya- Ahr

Ayahku berkata demikian." Pernyataan ini sudah crrhry
sebagai penilaian ke-tsiqah-armya
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Mengenai Fulfulah Al lut, para ulama hadits masih bqbeda pendapat

mengenai namaayahnya.
Dalarn Al Kabir (4llll4f-l4l) Al Bukhari berkata, "Ia putra

AMurrahman." Sementara dalam At-Tahdzib dikatakan, "Ia putra

AMullah-" Dia perawi yary tsiqah. Ibnu Hibban menyebutnya dalam lts-
Tsiqat, sedangkan Al Bukhai menulis biografinya dalam Al Kabir
(4t1t242-243). Biografinya dalam Al Kabir seperti yang telah kami
jelaskan dan ia tidak menjelaskan kecacatannya.
Al Bukhari juga menyinggrmg keberadaan hadits ini dalam biografinya.
41 Snlrhari bcftata, "Dia mendengar AMullatr berkata, 'Al Qur'an
dihrunkan k4ada Nabi kalian SAW dcngan tujuh huruf." Sulaiman bin
Daud (Abu Ar-Rabi) menisbatkannya dari Abdullah, dari bin Daud, dari
Su$pn, dari Al WalidbinQais, dari Al Qasimbin Hassan, dari Fulfulah.
Zuhair be*ata, "(Fulfulah adalah) Utsntan bin Hassan."
Al Butfiari juga menyinggrmg adanya perbedaan pendapat )Nang

diisyaratkan oleh Ibnu Abi Hdim. Ibnu Abi Hatim -saat 
menulis

biografi Fulfulah QnN2-93> juga berkata "Al Qasim bin Hassan
meriwayatkan hadits darinya. Sebagran ulama hadits mengatakan bahwa
dia adalatr Utsman bin Hassan. Aku mendengar Ayahku mengatakan itu."
Berrdasarkan teks yang.aku pedtatikaq kedua orang itu (Al Qasim dan
Utsman) adalah dua orang bersaudara Keduanya merupakan anak Hassan
Al Amiri. Keduanya mendengarkan hadits dari Fulfulah, dari Ibnu
Mas'u4 sementara Abu Hammam mendengar hadits itu dari kedua orang
tersebut. Kadang-kadang Abu Hamrnam meriwayatkan dari yang satu.

Kadang-kadang juga meriwayatkan dari yang satunya lagi.
HadiS tersebut v6a dzlmt Maj ma' Az-/nwa' id (7 1 L 52-1 53).
Al Haitsami berkat4 "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam
sanadnya terdapat Utsman bin Hassan Al Amiri yang telah dijelaskan oleh
Ibnu Abi Hatim tanpa menerangkan kecacatannya dan tanpa menilai ke-
tsiqah-annya. Sernentara para perawi lainnya adalah para perawi tsiqah."
Ibnu Abi Daud meriwaya&an hadits ini dalam buku Al MashahdQS\ dan
jalur Abu Usamah, dari Zuhair.
Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam bukunya, Fadha'il AI Qur'an (20-
21), dari buku Ibnu Abi Daud tersebut. Namun ia alpa menisbatkannya
keptdaAl Musnad.Lilnt jaga hadits no.3929.
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4253. Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar menceritakan

kepada kami dari Amr bin Murratr, dari Abdullah, dia berkata, "Nabi

tatian sAw telah diberi segalanya kecuali lima kunci kegaiban.
,sesungguhnya Allah, hanya di sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang

Harf Kfamat...'." (Qs. Luqmaan [31]: a0)-tzst
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4254. Sufyan (maksudnya Ibnu Uyainatr) menceritakan kepada

kami dari Mis'ar, dari Alqamatr bin Martsad, dari Mughirah Al
Yaskuri, dari Al Ma'rur, dari Abdullatr, dia berkata, "IJmmu Habibah
berkata, 'Ya Allah, berikanlatr aku manfaat dengan (keberadaan)

suamiku Rasulullah SAW, saudaraku Mu'awiyatr, dan ayahku Abu
Suffan'. Rasulullah SAW lalu bersabd4 'Kamu meminta kepada Allah

42s3 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadis no. 4167.
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ajal yang sudah ditetapkan, peninggalan yang pasti diberikan, dan
raeki yang sudah ditentukan bagiannya. Tidak apa pun dari hal-hal
itu yang dopot maju sebelum waloanryn tiba dan juga tidak mundur.
Sebaihya kamu meminta kqada Allah agar Dia menyelamatkanmu
dari siksa neraka dan siksa htbur'.

Rasulullah SAW kemudian ditanya tentang kera dan babi,
apakah hewan-hewan itu menrpakan sebagian dari (makhluk. Penj)
dari png diubatr rupany4 atau hewan-hewan yang ada sebelum
pengubatmn itu? Nabi SAW me,njawab, 'Tidak! Tetapi hewan-henan
itu berasal dari hayan-hewan sebelumnya. Allah tidak pernah
menghancttrkan suatu lroum lalu menjadikan merekn berkctuntnan
ata|u memiliki generasi' - "

AMullah bin Ahmad berkat4 "Aku merrbaca.hadits ini di
hadapan Alahku dari sini hingga atfiir. I^alu dia mengakuinya.d2s

'fG ,;::t; i:"sy: e:s. :Jv tt 'i A:6 r** - r y o o

';.i6 ;.".tyb',k,;,3f .ir * r)i * )F,,r: U
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-rrq
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Sanad hadits ini shahih. HadiE ini ulangan hadia no. 4120.
Maksud AMullah bin Ahrnad adalalu ia tidak mendengar hadits-hadits
berikutqra (yang setelah hadits di atas. Penerj) dari ayahnya $naitu Imam
Ahmad). Namun ia membacanya di hadapan ayatrnyq lalu ayahnya
mengakui keberadaan hadits yang &'bacanya. Metode seeerti ini tennasuk
metode yang sah dalam ilmu periwayatan hadits dan merupakan metode
yang aute,ntik rrnunrt para ahli hadits. Kalimat "hingga akhif

hadits no. 4269-Pada akhir hadits ini dia Hata, "Sampai di
sini aku rnernbacanya di hadapan Ayahku." Dengan begltu, kata "sampai
di sini" adalah alfiir hadits yang dibacanya di hadapan ayahnya.

@I - 
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4255. Muawiph bin Amr menceritakan kepada kami, dia

be*ata: 7a'idah me,nceritakan kepada kami, Ashim bin Abu An-
Najud menceritakm kepada karni dari Zitr, dari Abdullah, bahwa
Nabi SAW me,ndatanginya di antara Abu Bakar dengan Umar saat

AMullah sedmg shalat. Lalu dia membuka dengan surah An-Nisaa'
drn membacany:r socara bersarnbrurg. Nabi SAW lalu bersaMa
'SiaW lnng ingin membaca Al Qur'an tanpa ada perubahon
sebagaimana (saat) diturttnlan, maka bacalah Al Qur'an berdasarkan
bacaor lbnu Ummi AM'.

Lalu dia maju dan meminta Nabi SAW kemudian Uersabda
'Mintaloh, naka kanu akan diberi dengan apa yang kanru minta.
Mintalah, ilalu kanu akan dibqi dengan apa yang kanru minta.
(Mintalah, ,noka karru akan diberi dengan apa yang kamu minta).'

Abdultah bertata (sehubungan dengan apa )rang dimintmya),
'Ya Allalr, aku me,mohon kepada-Mu iman yang tidak pernah kerrbali
(pada kekufiran), keirikmatan )rang tidal( habis, dan mene,mmi Nabi-
Mu di surya abadi ymg tertinggi'.

Uma RA lalu mendatmgi AMullah untuk membuatnya
gembir4 @i dia menernrkan Abu Bakar RA telatr mendahuhrinya.
Dia bertata, 'Jika kamu lakukan maka karnu be,lrar-benar selalu omng
),mg srngat cepat meraih kebaikan'.il2ss

42ss 
Sanad hadits ini stuhih. Sebagian hadits senada telah ada sana&sanad
yamg nunqahi' dari Abu Ubaid"h, dari Ibnu Mas'ud (362,3W1, dan
4165)- Hadits-hadits senada dengan sanad yang shahih jugatelah ada dari
hadits Umar bin AI Khath0rab (no. 175 dan 265).
Scmentara rdaksi riwayat dalan Maj ma' Az- Zaw a' id (9 /287 -288), "Sirya
]mg suka membaca Al Qur'an tanpa
sebagaimma (saat) ia ditunurkan, maka ia hendaknya membacan5ra
berdasatan bacaan Ibnu Ummi AM." Redaksi seperti ini telah ada dalam
hadits no. 35.
Al Haibami bqkata, "Hadits ini telatr diriwayatkan oleh Aha{ Al
Bamr, dan Ath-Thabrani. Dalam sanadnya terdapat Ashim bin Abu An-
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4256. (Abdullatr bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayatrku: Amr bin Mujammi'Abu Al Mundzir Al Kindi menceritakan

kepada kalian, dia berkata: Ibratrim Al Hajari mengabarkan kepada

kami dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkatq
"Rasulullah SAW bersabda 'Sesungguhnya Allah membalas setiap

Najud 
-yang 

meskipun dha'i1z- namun haditsnya dinilai hasan. Pata
perawi riwayat Ahmad lainnya adalatr para perawi kitab Shahih.

Sementara para perawi riwayat Ath- Thabrani yang lain adalah para
perawi kitzb Shahih, kecuali Furat bin Mahbub. Ia perawi yang tsiqah."
Aku tidak tahu alasannya tidak menuturkan seluruh hadits. Kemungkinan
hadits yang utuh ada di ternpat lain yang tidak aku ketahui.
Kzta sahala dibaca dengan huruf sirz tanpa titik yang berharakatfathah
dar haa'tanpa titik dan tanpa tasydid.
Ibnu Al Atsir berkata,"Sahala" artinya membaca seluruh surah An-Nisaa'
tersebut secara terus-menerus dan bersarnbung. Katu ini berasal dari kata
dasar sahl yang artinya menuang. Sebagian riwayat meriwayatkannya
dengan hurufTirz (menjadi sajala. Penj)."
Jika dengan jiim (sajala) maka artinya membaca secara bersambung, yang
berasal dari kata sajaln maa'an yang artinya menuang air secara terus
menerus.
Kata"yas'alu" dzlam naskatr kode Haa'tertulis "sa'ala". Perbaikan di
sini didasarkan pada naskah kode Kaaf. Penambahan kalimat "Mintalah
maka...." yang ketiga kalinya kami tambahkan berdasarkan naskah kode
Kaaf.
IAfazh "in fa'alta" dalam naskah kode Haa' tertulis "innii fa'altu". Yang
terakhir ini jelas suatu kesalahan yang telah kami perbaiki berdasarkan
naskalr kode Kaaf. Lihat juga hadits no. 3440 dan344l.
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satu lrebailran anak Adam dengan squluh kali lipat hinga tuiuh ratus

lrali lipat, keanali puasa. (Ahatt @rman), "Pttasa tmtuk-Ku dan Aht

yang-alran membalasnya"- Bagr orang yang berpuasa terdapat dua
'lrebihagiaan, 

lcebahagiaan saat ia berkrka dan kcbahagiaan pada

saat Hai Kiamat. Sungguh, fuu mulut orang yang berpuasa lebih

hantm daripada aroma kcsturi'-il5

42s6 
Sanad hadits in dha'ifl<rrrerrzke4ha'ifa Ibrahim bin Muslim Al Hajari'

sebagaimana telah karri jelasken dalam keterangan hadits rw- 3623.

Arnr-bin Mujanrmi' bin Yazid bin Abu sulaiman Abu Al Mundzir As-

Sakuni dinisbatkan k€pada As-Sakun, salah satu kabilah dari Kindah.

Demikian dijelaskan oleh lb'mr Hit$an dalallnAts-Tsiqat-
Ibnu Hibban b€xtata" "Dia rclalnrkm kesalahan-"

sementara Al Bulfiari dan An-Nasa'i tidak menyebutnya d^larn Adh-

Dhu'afa'.
Ibnu Khuzaimah rnenilai shohih hadits ini, natntm dalam Al Mutabi'at.
Begifu juga dalam At-Ta'iit. Semtara ihr Ibnu Ma'iq Ad-Daraquthni,
dan lainnya menilainf,a dlta'{.
Ibnu Abi Hatim dalaq Al Je* wa At-Ta'dil (311865) berkata, "Aku
bertanya kepada Al,ahku trmg€Dai hadiB tersebut. Dia lalu menjawab

bahwa hadits itu dha'if.'
Namun hadits itu dip€rcteh dari para guru Imam Ahma{ dan kita

batrwa Ahad smgat bcxhati-hati sehuhmgan dengan guru

dan haditsnya. Ia smgat waspada dalam hadits di mana

mereka (para gurunya Penj) relakukan kesalahan.

Hadits ini terdapat dalam Moirna' Az-hwa'id (3/179-180). Al Haitsami
berkat4 "Hadits ini diriwayalkm oleh oleh Ahma( N Bo--zr secara

ringkas, Ath-Thabrrani dalm Al l(abir...Hadits yang ada pada Ath-
Thabrani ini memiliki beberapa jalur saoad yang sebagian perawinya
adalatr para perawi kit^b Jflrohih. Sementara ddam sanad Ahmad terdapat

Amr bin Mujanrmi' yng dha'if-'
Dernikian penjelasan Al Haitsmi. Namun alasan ke4ha'if-an hadits ini
menurutku adalah lb,rahim Al Hajari.
Sedangkan redaksi hadits srrzifi berdasarkan hadits Abu Hurairah yang

ada dalam Shahihain dan lairmya fJhat At-Targhib wa At-Tarhib (2/57-
s8).
Al Khuluf adalah perubahan bau mulut. Kata ini pada asalnya diungkapan
untuk tumbuh-tumbuhan yang mrmcul setelatr kemunculan yang lain. Ia
diungkapkan untuk mulut karcna arcman)ra yang muncul setelatr arolna
yang sebelumnya. Demikian dijelaskan oleh Ibnu Al Atsir.
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4257. (Abdullatr bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan
Ayahku: Amr bin Mujammi', menceritakan kepadamu, Ibrahim Al
Hajari mengabarkan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr
bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jika salah seorang
dari lralian didatangi oleh pelayannya dengan membawa makanan,
mala dia hendalorya mendekatkan dan mendudukJrannya pada
malranan itu, atau menyupkanryn. Hal itu karena dialah yang
mengurusi panas api makanan ita dan asapnya."42s7
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4258. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayabku, Amr bin Mujammi' menceritakan kepadamu, Ibrahim Al
Hajci menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr
bin Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang pertama
lrali membebaslan budak dan menyembah berhala-berhala adalah

sanad hadits ini dha'if karcmke4ha'if-an Ibrahim Al Hajari. Hadits ini
ulangan hadits no. 3680.

4257

I
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Abu Khuza,ah Amr bin Amir. Sesungguhnya aht melihat dia sedang

menarik usus-u:tusnya di neralu.frsE

'pu:*
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42s8 Sanad hadits im dha'if seperti isnad hadits sebelurmrya. Hadits ini
terdapat dalam Majma, Az-fua'.id (11116). Al Haitsami berkata, "Hadits
ini diriwayatkan oleh Ahmad. Di dalam sanadnya terd4at Ibrahim Al
Hajari, pera*i ymgdlra'rf." Sementara redaksi hadits shahih, seperti yang

diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurairah, dan yang terakhir dapat

dilihat pada hadits no.7696 yang akan datang.
Hadits tersebut jug"a diriwayatkan oleh Al Bulfiari (81213), Muslim, serta

ulama hadits lainnya. Lihat Jamharah Al Ansab karya Ibnu Hamr Q22-
223) serta komentar kami dalam buku tersebut.
As-sawaa'ib -+eperti dijelaskan oleh Ibnu Al Atsir- "Datrulu jika
seseorang bernadzar tiba dari perjalanan, sembuh dari sakit, atau nadzar
lainnya, maka dia akan berkata, "(Jntaku saa'ibah (bebas atau tidak
terikat)'. Dengan demikian, unta itu dapat memperoleh air dan makanan
secara bebas. Susunyajuga tidak diperatl dan ia tidak dijadikan sebagai
tunggangan. Demikian juga ketika sesoorang mernbebaskan budaknya, dia
akan berkatq Dia (maksudnya budalatya) adalah saa'ibah (bebas)'.
Dengan begrtu tidak lagi ada hubungan 'aql @ela darah) antara tuan
dengan budalrry4 juga tidak ada lagi hubrmgan saling mewariskan."
Kata salryaba berasal dari kata tasyiib ad-dawaab (membebaskan hewan)
yang artinya melepaskannya serta membiarkannya p€rgi dan datarrg
sekehendaknya. Perbuatan tasyiib ini yang dilarang dalam firman Allah,
"Allah sama sekali tidakpernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah,
washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat
kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti." (Qs.
Al Maa'idah [5]: 103). Hal yang sama seperti ini juga dilakukan oleh
orang-orang bodoh pada masa sekarang, berupa tasyiib sapi atau hewan
ternak sebagai bentuk raldzerr kepada orang yang dianggap sebagai wali,
seperti Ahmad Al Badawi dan Ibrahim Ad-Dasuqi, mereka berebutan
syirik jahiliyyah. Kami memohon keselamatan kepada Allah.

,€: *Llr;:t*;f il i'"."1 iri -tYol
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4259. (Abdullatr bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayatrku: Husain bin Muhammad menceritakan kepadamu, Yazid bin

Atha' menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Al Hajari, dari Abu

Al Ahwash, dari Abdullatr, dari Nabi SAW, hadits yan-g s,lma, tanpa

menyebut kalimat "dan menyembatr berhala-berhala".a25e

):t.4::r,
# i' * c r;li €j rU4,e';\$:'r L**;' :' ,n'
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4260. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayahku: Amr bin Mujammi' menceritakan kepadamu, Ibratrim Al
Hajari menceritakan kepada l<ami dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatt
bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya

orang miskin bukanlah orang yang berkeliling yang kemball (ke pintu
rumatr yang lain. Penj) untuk memperoleh satu dan dua suap atau satu
atau dua buah htrmc'. Aku lalu bertanya, 'Wahai Rasulullatr, lalu
siapakatr orang miskin itu?' Beliau menjawab, '(Dia adalah) orang
yang tidak meminta-minta kepada orang-orang, sementara dia tidak
memiliki sesuatu yang mencul*pinya dan tidak mengingatkan orang-
orang tentang dirinya (agar) ia diberi sedekah'."42@

Sanad hadits ini dha'if seperti hadits sebelunnya. Abu Ishaq Al Hajari
adalah Ibrahim bin Muslim. Hadits ini ringkasan hadits sebelunmya.
Sanad hadits ini dha'ifkarenake-dha'if-an Al Hajari. Hadits ini ulangan
hadits no. 3636.

,,rj e bt; ,tr:!f il .n' ,*l ju -rY1.
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4261. (Abdullatr bin Ahnad) be,lkata: Aku merrbacadi hadapan

Ayatrku: Al Qasim bin Malik me,nceritakan kepada kalian, dia berkata:

ei Uu.lrri mengabarkan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari

Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda 'Tangan itu ada

tiga, (pertama) tangan Allah yang luhur (al 'ulyaa), (kedua) tangan

pemberi yang berada setelah tangan -Pertama, dan (lcetiga) tangan

peminta-minta yang hina (as -suflaa)' -n4261

1

',*'.r:L,,rj ,p -?;,t*=f il a' -rpl Ji -tY1Y

l' j" t f;\i oi ? U4t et;ltli; 'Js fG F
4261 Sanad .hadits ni dha'if kar€Nra ke4ha'if'an Al Hajari. Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Hakim (p/1amAl Mustadral< (l/408) secara lengkap

dari jalur Syubatr dan Jarir dari Ibrahim Al Hajari.
Hadits ini juga ada dalam Majma' Az'fua'id (3/97). Al Haitsami

menisbatkarurya kepada Ahnad dm Abu Ya'la. Al Haitsami berftata,

"Para perawi adalatr orang{rang yang dinilai tsiqah."
Hadits ini juga ada dalarn At-Tughib wa At-Tarhib (2ll0). Penulisnya
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, yang para perawinya

secara umum dinilai tsiqah. Al Hakim juga meriwayatkanya dan menilai
sanadnya shahih." Narnun aku tidak mene,mukan Al Hakim menilainya
shahih, batrkan dia berkata (setelah menuhukan hadits Malik bin
Nadhlah), "Pendukung riwayatnya adalah hadits yang masy{rur dari
Abdullatr bin Mas'ud.' I.alu dia nrenututan haditsnya. Redaksi hadits

shahih.
Al Hakim meriwayatkannya dari hadits Malik bin Nadhlatt, dia berkata,

"Sanad hadits ini shahih, namlrl Al Bukhad dan Muslim tidak
mengeluarkannya."
Hadits itu juga dalam dalam At Taryhib wa At-Tarhrb. Penyusunnya

berkata, uHadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam
Shahih-rrya;'
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q26L (AMullah bin Ahmad) berkata: Aku meinbaca di hadryan

Ayahku: Ali bin Ashim menceritakan ke,padamu" dia berkata: Ibrahim

Al Hqiai menceritahan ke,pada kami dari Abu Al Ahwash, dari

eUArmb dia berkata "Rasulullah SAW UersaUaq 'Mencacimaki

se"iiiig muslim adalah suatu kefasikan, sedangkot membumrtnya

adalrt kehtfuaa. Keharaman hartmya sama dengan kcharanan

romwotlys'.'d,262

U * $.L =4 * Lii :t,=f il i' ,:;l i6 -rY1r
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A63. (AMullah bin Ahad) be*at& Aku membaca di hadrym
Ayahku: Ali bin Ashim menceritakm kepada kami, Ibrahim Al Hajui
menceritakm kepada karni dni Abu Al Ahwaslu dari Abdullah bin
Mas'u{ dia bertata 'T,asulullah SAW bemsabaa 'Waspadalah komr.

dangn Ata dadu yang btmda yang songat terlarang.

62 S d hadits ni dha'dkf,@?keflu'ifa Al Hajat As-Suyrilti telah
rryftrtrdrrn hadig ini dalam Al Jani' Ash-fughir (4634) dm hmya
rrsri$atlrarm)ra k€pada Ath-Thhmi serta menmdainya deng4 taoda
sluldh. Pensyarah bukuqra (Al Mamwi) bqtat4 "Nilai hadits ini
rrE:rrang seperti yang dikatakamya (marcuAnya As-Suyuthi- Penj)."
Al Haitsmi bekat4 "Para perawin5na adalah para perawi fub gmlrih.'

Nmm aku -setelah m€ncili secara serius- masih tidak
rnenemukan$ra dalam Majma' Az-7wa' id.
Redaksi p€rtama dalam hadits ini telah b€rulang bebetzpa kali
sebelrn'mya dengan sanad-samd yarrg shahih, dan terakhir hadis no.
4t78-
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Sesungguhnya lreduanya

Arab'."4263

merupakan periudian dari bangsa non-

to t,. .ic.
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4264. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayahku: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al
Hajari mengabarkan kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari Affiullatr,
dia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa, 'Bertobat dari dosa adalah

meninggallran dosa rtu, kemudian tidak mengulanginya 
t 

:4264

Sanad hadits ini dha'ifkarcnake4ha'if-xr Al Hajari. Hadis ini terdapat

dalarr Majma' Az-hwa'id (8/ll3). Al Haitsami berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Para perawi riwayat Ath-
Thabrani adalah para perawi kitab Slrahih."
Kalimat "iyyaalatm wa haataani..." terdapat dalam dua naskah asal dan
juga dalam ,4 z-Zawa'id. Begitu juga yang tertulis dalar.n Az-Zawajir karya
Ibnu Hajar Al Maki Ql2l2. cetakan Boulaq, tahun 1284). Pentashih lz-
bvajir, Syaikh Muharnmad Ash-Shabbadl menulis dalam catatan
kakinya, "Demikian yang ada dalam naskeh-naskah asli yang ada pada

karni. Kemungkinan kata itu didasarkan pada pendapat orang )'arg
mewajibkan tarda aldpada setiap rszr tatsniyah." Apa yang ditulis oleh
Astr-Shabbagh memang benar.
Al Ki'ab adalah biji-biji dadu. Bentuk tunggalnya lca'b dan ka'bah. Biji ini
diberi tanda-tanda yang sudah kita ketahui-
Sanad hadits ini dha'd karena ke4ha'if-an Al Hajari. Hadits ini ada

dalam Majma' Az-Zawa'id (10/199-200). Pengarangnya, Al Haitsami,
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Sedangkan sanadnya
dha'if"
As-Suyuthi menuturkan hadits senada dzlanAl Jami' Ash-Shaght (3413)
dan menisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi dalam Asy-
Syu'ab sambil memberinya tafia dha'if.
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4265. (Abdullatr bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayahku: AIi bin Ashim menceritakan kepada kami, Ibratrim bin
Muslim Al Hajari menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash,
dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabd4 'Hendaklah

lralian menyelamatkan wajahnya dari api neraka meskipun hanya
dengan sebuah lrurma'.n4265

U ,* $:"; ,,i ,p Ll; {Gf il i' '":L)iG -ry11
ir Jrr Jv:Jv i' l" ,r'y;;tt ,rj e'oQt * g-"A
'21 ,'& i'";!i yu+,r\c'€'Liie sy,*, *\, j:"

.(Iu;'>jt? d)ty ,: iF,
4266. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayahku: Ali menceritakan kepada kami dari Al Hajari, dari Abu Al
Ahwash, dari Abdullah, dia berkata,'?,asulullah SAW bewbd4 'Jilca

salah seorang dai kalian dibawakan makanan oleh pelayannya,
hendaHah dia menduduklrannya bersamanya atau tuangkan makanan
untubtya, lcarena dialah yang telah mengurus panas dan api makanan
ilrr;t4266

Sanad hadits ini dha'ifl<aremke4ha'if-an Al Hajari. Hadits ini ulangan
hadits no. 3679.
Sanad hadits ini dha fi Hadits ini ulangan hadits no. 4257.
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4267. (Abdullatr bin Ahmad) berkara: Aliu membaca di hadryan

Ayatrku: Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Atha' bin As-

Sa'ib mengabarkan kepada kami, dia berkata, *Aku mendatangi

Abdurratrman. Tiba-tiba (aku temukan) dia sedang melakukan

mengobati seorang bocah lelaki dengan besi pmas- Aku ke,mudian

bertany4 'Engkau me,ngobatinla de,ngan terryi besi panas?!' Dia
menjawab, 'Ya ini merupakan terapi orang Arab- Abdullah bin
Mas'ud berkatq "Rasulullatr SAW bersabda, 'Seswgtrtryn Allah
tidak menuntnkan suatu penyakit keanli menmotkot ofutnya- Obat

itu tidak dikctahui oleh orang yang tidak mengenhui di antara knlian
dan ia dikctahui oleh orangyang mengetahuinya'.42fl

'u,a g:* ,,ri ,-& irij :tr:!f il i' '?|ic -rYl^-/ rP:(, J L , .

* /;\i *i 
" 
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4267 Sanad hadits ini hasan. Ali bin Ashim t€,rmasuk onqg )rang
mendengarkan atau berguru hadits kepada Atta' bin As-Sa'ib pada atfiir
hayatrya. Sedangkan Abu AMurrahman addah Abu Ab&rrahan As-
Sulami. Hadits ini telah berlalu tanpa redaksi kisah pengobatan dengna
menggunakan media besi panas dengan sanad-saoad yamig shahih, d"n
terakhir pada hadits no. 4236.
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4268. (AMullah bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayahku: Mu'awiyah bin Amr menceritalcan kepada kami, dia-berkata:
Za'idah menceritalcan kepada kami, Ibrahim Al Hajari menceritakan
kepada kami dari Abu Al Ahwash, dari AMullah, dari Nabi SAW,
beliau bersabd4 "fuswtguhnya Allah membuka pintu-pintu langit di
sepertiga malam teraWtir, kemudian Dia turun lce langit dunia dan
membentangkan Tangan-I{ya serta berfirman, 'Adakah hamba yang
meminta kqada-Ku? Aht pasti mengabulkannya'. (Demikian) hingga
terbitfajar.42s

I $:"; ,€j e:.'l; :[cf il n, iil iLj -1Y11

et;\$:'; Uyt ?/t * U.'"i<". s:', 'ju lr3,;iti:'3
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-11",!\ i JGq::{':*bt *
d*6r'r,,rj &'-?;e^ Jt,laf ; ^i'r + j61

A69. (Abdullah bin Ahmad) be*ata: Aku merrbrca di hadapan
Ayahku: Abu Ubaidah Al Haddad me,lrceritakan kepada kami, dia
bertata: Sr.kain bin Abdul Aziz N AMi meirceritakan kepada karli,
Ibrahim Al Hajari menceritakan kepada kami dari Abu Al Ahwash,
dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Tidak alranfakir orang yang tidak boros':426e

Sanad hadits ini dha'd karena ke4ha ry'an Al Hajari. Hadits ini telah
berlalu sebelumnya dengan sanad yang shahih (hadits no. 3821).
Sanad hadits ini dha'ifkarenake4ha'if-an Al Hajari. Abu Ubaidah Al
Haddad adalah AMul Wahid bin Washil As-Sadusi, seorang perawi
tsiqah dan menrpakan salah seorang guru knam Ahmad. Dalam hadits

a
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(AMullatr bin Atrmad) bedcata, "Sanrpai hadits ini, aku

membaca di hadapan Ayatrku, dan sejak hadits (berikutnya) ini
Ayatrku menceritakan kepadalcu."

'* o*'*a* $:t, 1L U'r-3J t.-J]'"; -tYv.

to

,,F
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42(O.Mutrammadbin Ja'far -*"*** kepada karni, Syrbah
menceritakan kepada kami dari Sulaimaru dari Ibrahim, dari Abu
Ma'mar, dari Abdullalu dia b€*ata (sehubungan dengan surah Al
Qarnar ayat 1, "Telah dekat (danngnya) saat itu fun telah terbelah

bulan."), "Bulan pernatr terbelah pada masa Rasulullah SAW dalam

dua bagian atau dua belahan.' *,
(Yang ragu dalam kata tersebut adalah Syubah), yang satu

belahan berada di belakang gunrmg dan belahan Fqg satmya legi

yang akan datang (no. 75M) Ahmad bqtata, "@ia adalah) orang Kufrh
yatgtsiqah."
Ibnu Matn berlrat4 "Ia termasuk orang yang dinilai tsiqah- I(rmi sama
sekali tidak menemukan kesalahan pada apa yang kami peroleh darinSra"
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-hwa'id Q0n5D. Al Haitsami
berkat4 "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad serta Ath-Thab,rani dalam
Al Kabir d^n Al Ausath. Sementara dalam terdapat Ibrahim bin
Muslim Al Hajari. Iaperawi yangdha'if,"
As-Suyuthi juga menuturkan hadits ini dalam Al Jani' Ash-Shaghir
(7939) dan menisbatkannya kepada Ahnad sambil mernberinya tanda
hasan. Selanjutrya Al Manawi datang dan menilai Al Hajari sebagar
perawi yarydha'if.
Kata 'aala berasal dari kata dasar 'ailah yang artinya kefakiran-
Maksudnya "Tidak akan fakir orang yang membelanjakan hartarya socara
ekonomis, tidak pelit dan tidak berlebihan."
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berada di-atas gunmg" Rasulullah SAW bersabda "Ya Allah,
saksikntlah-ano

* ;:r:J,'* -r;3 tr* rrlr'i;. 33J,U1", - r y v \
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4271. Mftrmtad bin Jaft menceritakm kepada kami, Syrbatr

me,nceritakmkqadatmi dni Sulaimm, dari lbrahinn, dari Alqamatr,
bahwa lbmr l[rs'rd pcrnah bermu deqgrr Utsmm di Arafah. Dia
ke,mudian bcduem dengrqa dm berticara kepadanya. Utsman
ber*afia kqda Ihu Mas'u( 'Apatah kmu mau de,lrgan seorang
wanitamrdaymg akm aku nikrhlrm kqadmu"'

Ibnu l\[as'rd talu memmggil Alq@ah d-, menceritakan bahwa
Nabi SAW pemah UcrsOaa, "Eiqn di uttoa kalian yang sudah
mttmry rrraka nunikahlah, koaa ia.lcbdlt dryt menjaga pandangan
dan kenahtut Siqa yotg tidak moryu ,naka lrcndaHah ia berptasa
karqu saugululu pt osa ,nqtryl@ pisairya atau perisai
bagiryo-frr

Saoad hadits mi sholih. Hadis lai rrlrngen badits no. 3583. Hadits yang
di sini Eryafm rimlrat Al Ah6y dari Ibrahino, dari Abu Ma'mar,
yang disingBurg oleh lb,nu Katsir, s€bagaimasa png telah kami kutipkan
di sme bahwa Al Buffiari dan Muslim telah rneriwayatkan hadits ini.
r ihat ketcrmgm hadib rc. 3924.
Sanad hadits ini sluhih- tladits ini ulangan hadits no. 3592 dmr
perpanjangen hadi6 no. 4112.
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4272. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubatt

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Ibrahim, batrwa Al
Aswad dan Alqamatr sedang bersama Abdullah di rumahnya.
Abdullah bertanp, "Apakatr mercka zudah stralat?" Mereka
memjawab, "Ya."

Dia pun shalat krsama me,reka tanpa adzan dan iqamatr. Dia
berdiri di bagian tengah dari mereka" lalu berkata, "Jika kalian bertiga
maka lakukanlah demikian. Jika kalian lebih (dari tiga) maka salatr

seorang hendalcnya menjadi imam. Hendaklah kalian meletakkan
kedua tangan di antara kedua patran)ra saat dia nrku lalu merunduklatr.
Seakan-akan al<u melihat jari-jari Rasulullah SAW saling
berpencaran.'d272

iy 7 i;ti * 3*r' $:", * ';; 'rZJ 6* - r Y Yr
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4272 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini perpanjangan hadits no. 3588 dan

4045. Lihatjuga hadis no. 3928 dan 4053.
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4273. Muhmmad bin Ja'fa me,nceritahan kepada kami, Sa'id

me,nceritakan kepada kmi dari Qatadalt dari Khilas dan Abu Hassan,

dari -Abdullah bin U6ah bin Masb4 dai AMullah bin Mas'ud,
batrwa Srrbai'ah binti Al Harts melahirkan baynya setelah suaminp
me,ninggal, berselang lima belas malam. Abu As-Sanabil lalu datang
me,nemuinlra Dia berkata, "Sepertinya kamu sudah be,rencana untuk
me,nikah 0agr)? Krnu belum bisa melakukan itu sebelum waktu yang
paling lrma"

Subai'ah:lalu p€rgi me,nernui Rasulullah SAW dan mengadulcan
pe*atam Abu As-Smabil. Rasulullah SAW bersabda" "Akt As-
futubil telah bobohong. Jika ada seseorang yang kamu sukoi maka
bantalah dia krydohl' Alau beliau brsaMa, '...beritahukan
kepadahl" ralu Rasulullah SAW meinberitahu bahwa iddahnya telatr
usai.''r2"3

IY7;;ri *|r,Ls:L j*U i' + ,e;:'; -rYYr,
'X \i.Lei' ?i.g.rLir')*'ttl,€iil. ir "?'*

Iddahnya sudah selesai dengan melahirkan, bukan dengan menunggu
saryai eryat bulan se,puluh hari atau iddah wafat. Penj.
Sanad hadits ini shohih. Abu Hassan di sini adalah Abu Hassan Al A'raj.
Hadits ini ada di dalam Majma' Az-fua'id (512-3). At Haitsami,
pengarangnlra, bedrat4 "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para
perawinya adalah para perawi kttarb Shahih.' Kisah Subai'atr ini terdapat
dalam Shahilrain dar buku hadits lainnya dari jalur selain Ibnu Mas'ud.
Iihat syarah kemi terhadap kitab lr-Risalah karya Asy-Syaf i (1711)
danAl Mutaqa (3799 dan 3800).

4273
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A74. AMullatl bin Bakr renceritalcan kepada kami, Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Khilas, dari Abdullah
bin Utbatr, batrwa Subai'ah bin Al Harts (lalu dia menuturlcan hadits
yang sama atau senada).

Dalam haditsnya ini Rasulullah SAW bersabda, "Jika orang
yang sehtfu' (sqadan) mendatangimu (melamar) rnaka fuwalah dia
kcpadalru" Atau "Beritahukan kcpadaht". Dalam sanadnya tidak
terdapat Ibnu Mas'ud.a27a

.b:;iti i.t *'y p,v?it'? Jttj- t y vo
..4.

4275. Abdul Wahab b€d@ta, "Dari Khilas, dari Ibnu Utbah
sgcara murs al.'fr?S

Sanad hadits ini shahih, hanya saja hadis ini mtmal. Hadits ini ut-'rga.
hadits sebelumnya. Namrm ke*rulrr,alanrrya bukan menpatan kecacatm
terhadap ke-maushulawryao kar€na yatg maushuJ merupakan tambahan
dari perawi yang tsiqah.
Di sini AMullatr bin Utbah tidak mendengar hadits ini dari pamaonya
(yaitu Ibnu Mas'ud). Dengan begtrr dia pernatr meriwayatkan hadits ini
secara mursal dan pernah pula reriwayatkamya secara maushul &i
pamarmlla ata'u maushu, dad Subai'ah sendiri, sebagaimana telatr kami
tahqiq dalam syarah lcami tedradap Ar-Risalah karya Asy-Sf.fi
berkaitan dengan hadits ini.
Sanad hadits ini shahih, hanya saja hadis ini mursal seperti sebelurnrya.
Isnad yang seknarnya tidak sqerti yang tampak di sini, karena kalau
begitu tentu dia terputus paratr dan tidak dapat diperbaiki. Namrm maksud
Imam Ahmad di sini adalatr bahwa Abdul Wahab bin Atha' Al Khatraf
mengikuti Abdullah bin Bala. Dia meriwayatkan hadits ini dari SaId bin
Abu Arubah, dari Qatadah, dari Khilas, dari Ibnu Utbatl secara mursal
tanpa menyebut Ibnu Mas'ud dalan sanadnya.
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4276. Mtrhmmad bin Ja'fu bc*e, 'Soorang lelaki menikatt

dan meninggat sebehrm seryat meny*u jumlah mahar yang akan
dia berikm kepada istri4ra-"

Sald menceritakan k€pada kmi dili Qtadatr, dari Khilas dan

Abu tlassm Al Ataj, dri Abellah bin Utbah bin Mas\r4 dia
b€rkat4 'Mcrclra bolak-balik bcrgdim mene,rrui lbnu Mas'ud

hal itu (hukum mahr istri mmg tersebut Penj) selarna
s€bqlan atau hmpir s€bulm- Medra be*at4 "Engkau harus
memuhrskm pe*ara wanita itr!' IbNru Mas'ud menjawab, "Aku
memutuskm dia merryeroleh malrr sedlai dengan wanita sejenisnya,
tidak kurmg; tidak mengmia)ra Iamqetorcn harta waris dan wajib
b€riddah. Jika ini benar maka ihr berasal dni AIlalL dan jika ini salatr
maka itu dariku s€rta dari syetan, dm fi1ffi serta Rasul-Nya tidak
bertanggmgjawab."

Ialu sekelompok orang dfri kabilah Asyja'berdiri, diantaranya
Al Jarra,h dan Abu Sinan. Mereka b€*ata, "Kami b€rsaksi batrwa

@t - Musnrd rmrm AhD.d



Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara yang berkaitan dengan

seorang wanita dari (kabilah) kami bernama Barwa' binti Wasyiq,

sama dengan keputusan yang engkau buat."

Ibnu Mas'ud sangat gembira mendengar tgl itu, saat

pendapatrya sesuai aengan k€putusan Rasulullatr SAW.1276

3b Jvt ,'* $:"; iv ,io F. dr. l' |^? v;:-L - r Y vY

;;rii| ,\ * y i *^; ,P -lit,u,j jti :[.r::-f " i'
,.t'tti1Pi-^!/.i' **o* *: *tiV'*

a.
'oi ,F'-l ,fit:":r t$'r:; * ,y; GTi ,?), ,;. ej :#
:Ju'.fr it ,**.riiit f i ,r3ii-7 i.t jt,&v 

'iu ,ri* l*:s-

okt:.76ir lt?iv ,i7 i.t z|ru'il;f ,ii^ LlLt ot-?

42...Abdurarr bin Bakr Jj#' 1*i?f:
berkata: Sa'id menceritakan kepada kami. (Abdullah bin Ahmad)
berkata: Ayatrku berkata: Aku membaca di hadapan Yatrya bin Sa'id

dari Hisyam, dari Qatadah, dari Khilas dan Abu Hassan, dari Abdullatt
bin Utbatr bin Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud didatangkan masalatr

tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seoftIng lelaki tanpa

menyebut nilai matrarnya. Lelaki itu kemudian meninggal dunia
sebelum menyetubuhinya. 

.Lalu 
mereka bergantian mendatangi Ibnu

Mas'ud, sampai dia menuturkan haditsnya

Hanya saja perawi berkata, "Suaminya bernama Hilal." Aku
menduga dia berkata, "Bin Murrah."

Sementara Abdul Wahab berkata, "Suaminya adalatr Hilal bin
Munah Al Asyja'i."4277

4276 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4099 dan
4 1 00. Kami telah men-takhij -nya di sana.
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4278. Bahz dan 'Affan, keduanya berkat4 Hammam

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari
Khilas dan Abu Hassan dari Abdullatr bin Utbah batrwa Ibnu Mas'ud
didatangi s€cara bergantian berkaitan kasus seorang wanita yang telatt

dinikatri lalu suaminya meninggal dunia. Lalu perawi menuturkan

haditsrya.

Perawi be*ata, 'Al Jarratr dan Atu Sinan lalu berdiri. Keduanya

bersaksi bahwa Nabi SAW pernatr memltuskan dengan keputusan

yang sama (dengan Ibnu Mas'ud) di kaumnya, kabilatr Al Asyja bin
Raits berkaitan dengan Barwa' binti Wasyiq Al Asyjailryah. Nama

suaminya adalah Hilal bin Marwan.

'Affan berkata, uNabi SAW pernah memutuskan dengan

keputusan itu di masprakatnya, kabilah Al Asyja bin Raits berkaitan
dengan Barwa' binti Waslq Al Asyjai yatr. Nama suaminya adalah

Hilal bin Marwan.'a278

IGdua sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelurnnya.
Ungkapan "Abdul Wattab berkata...." Pada akhir hadis maksudnya adalah
Abdul Wahab bin Atha' Al Ktraffaf, yang meriwayatkan dari Sa'id, dari

Qatadah dengan sanad ini. Pada hakikatrya ini merupakan sanad ketiga.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya. Al Hafrzh
dalam Al Ishabah (6/290) menyinggung hadits ini saat membahas biografi
Hilal bin Marwan dari riwayat Sa'id, dari Qatadatr. Al Hafidr menilainya
sebagai hadits siaftih dan menisbatkannya kepada Al Harts bin Abu
Usamah, Ath-Thabrani, Ath-Thahawi, dan Ibnu Mandah.
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427g.Umar bin LIbaid Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami

dari Ashim bin Abu An-Najud, daizirl bin Hubaisy, drri Abdullah,

dia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda 'Hari-hari tidak al<an

berakhir dan masa tidak habis hingga seorang lelaki-lari lreluargalcu

memimpin Arab. Namanya sama d*gon namaht"n4279

;'!i, .'r ) bo*l, r.i :' b t*'i.'# u:ie;\t d\ ,f ,t*\,fi * ,* U 
'1*s' r; "'-- - t Y A'

,6, . 2 l,z I z ,

+-- ,f eL* d'*'8 Pi e iu' & ;nt J't-, ok iJu l' 1" 
'*z -t ,,^o ,

yq'*j ,(br &|W iY-r'> ,irt 1b ?ri.'r& ,h
.1ar i;it s;I-i>t:-r'>,ii:b ?,i.'t+,F

4280. Umar bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Abu

Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr, dia berkat4 "Rasulullah

SAW memberi salam ke aratr kanannya hingga putihnya pipinya

kelihatan, sambil berkatq 'Assalamualailatm warahmatullah,' darr ke

arah kirinya hingga putih pipinya kelihatan sambil berkata,

' As s alamual ailatm w arahmatul I ah'."428o

Kalimat, "Dalam Al Asyja'bin Raits," maksudnya adalah kabilah asal

Barwa'. Mereka keturunan Al Asyja'bin Raits bin Ghathafan bin Sa'd bin

Qais bin Ailan bin Mudhar.u
Lihat Jamharah Al Ansab (23S) karya Ibnu Hazrn, Al Inbah 'ala qaba'il
(S ) karya Ibnu Abdul Barr dan Al-Lubab fi Tahdzib Al Ansab (l/51)
karya Ibnu Al Atsir.

427e 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 3572 dan4098.

4280 Sanad hadits ini shahih. Abu Ishaq di sini adalah Abu Ishaq As-Subai'i.
Hadits ini ulangan hadits no. 4241.
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4281. Abdurratrman bin Muhammad Al Muharibi menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Ibratrim....

(Abdullatr bin Ahmad) berkata: Ayahku berkata, "Yang lain
berkata: Dari Alqamatr, ia berkata: AMullah (bin Mas'ud) berkata,

"Ketika kami berada di sebuatr masjid pada malam Jum'at, tiba-tiba
seorang lelaki Anshar berkata, 'Demi Allah, jika seorang laki-laki
mene'rnukan lelaki lain bersama istrinya lalu dia menuduhny4 pasti

dia akan dicambuk. Kalau dia membunuh laki-laki itu tentu dia akan
diqishash, tapi jika dia diam (saja) pasti dia benar-benar memendam
amarah. Demi Allah, pada pagr hari aku sungguh akan menemui
Rasulullah SAW'.

Pada pagi harinya dia menemui Rasulullah SAW dan berkata,
'Wahai Rasulullah, jika seorang lelaki menemukan seorang lelaki lain
bersama istrinya lalu dia menuduhnya, pasti dia akan dicarnbuk. Kalau
dia membunuh laki-laki itu, tentu dia akan diqishash. Tapi jika dia
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diam saja berarti dia di'am dengan memendam amarah?' Beliau lalu

berdoa, 
-'Ya 

ipah, bwlaltan1ah.! Yo Atloh, bulmlcanldh!'

.KemudianfimnlatlsuratrAn-Nuurayat6,'Danorang-orang

yangmenuduhistrinya(berzina),padahalmerelatidakmempunya!"sakii-salrsi 
selain diii mereka sendiri, maka kesal<sian orang itu'ialah

empat lrali bersumpah dengan "'T:^*!l'h' 
sesungguhnya dia adalah

termasuk orang-orang yang benar""

fi ^br 
t:;L; 0+,")t'+ :JG,*t"\itct- -tYAY 

,

?'i ,;* iti;r|of ,,br y *'i?i,f; ,"4 * etltV
ir. ;,y i'r:i''#l;;'''Ft !' ":a'e ;* *i *
'ft't i Jfiv,gL^i '4b ,lnt'Jr-rl,{';* ',iJ.

.e:# k,e|'fi. 6 Cy gsj *i,;:q
4282. Ibnu..,Idris rnenceritakan- ke'pada kami, dia lerkafa: Aku

me,ndengar Al Hasan bin Ubaidillah menuturkan 
-dari- 

Ibrahim, dari

Alqamail, bahwa'dia, mengabarkan kepZrda merekA dari A,bdullat5

Rasulullah sAw shalat sebanyak lima rakaat, riraka sebagian orang

berbisik-bisik kepada yang yang lain. Mereka lalu berkata kepada

beliau, "wafiai Rasulullatr, engkau shalat lima rakaat?" Beliau

kemudian sujud bersama mereka dua kali, lalu salam. Beliau lantas

bersabda, "sesungguhnya alcu manusia' Atat lupa seperti halnya

lralian (iuga dapat lupa)."a282

*

4281
Maksudnya berilah solusi. Penj.

Isnadnya munqathit dari jalur ini karena Ibrahim An-Nakha'i hanya

-"rr*"yu** dari Alqamah. Oleh sebab itu, Ahmad di tengatr-tengah

isnadnya berkata, "Selain dia berkata, 'Dari Alqamatr'." Maksudnya selain

Abdurrahman Al Muharibi me-maushul-kawrya. Ia meriwayatkan hadits

tersebut dari Ibrahim, dari Alqamatr, dari Abdullah. Hadits ini telah

berlalu secara maushulpadano.400l dari jalur Al A'masy'

sanad hadits in shahih.Ibnu t&is adalah Abdullah bin Idris Al Audi.

Hadits ini perpanjangan hadits nro.4237.
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4283. Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Abu Qais, dari Al Huzail, dari
Abdullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW melaknat wanita pembuat
tato, wanita yang minta ditato, wanita penyambung rambut, wanita
yang rambutnya disambung lelaki muhallif ,lelaki yalrrg di4ahliil
(muhallal lahu)', penganrbil riba" dan orang yrang monberikan riba
(kepada orang lain).n2t3

'* f ,r! *Ll:-Ytt *';.";lr**-tY^t
tLtrTt *:rir ir .;2 i, Jhcrr ri6 nt $'n-L ,!_:;
ilt Ft:d SiJti Si,J6n*?tr-,+ .t1j1tjd, ':'rljg

lt o. l.
.a-der)

Yang menikahi wanita yang sudatr dicerai tiga kali dengan maksud wanita
itu menjadi halal untuk suami sebelumnya yang telatr menceraikannya.
Penj.

Lelaki yang telah menceraikan istinya sebanyak tiga kali thalak dan
hendak kembali lagi kepada istri setelatr istrinya lepas dari muhallil.Penj.
Sanad hadits ini shahih. Malara hadits sudah dituturkan beberapa kali
sebelumnya dalam beragam riwayat, diantaranya hadits no. 4230 d^n
3809. Lihat juga hadits no. 1364.
Dalam naskah kode Haa'tertulis "dari Abu Al Hurlzail". Ini kesalahan,
yang benar adalatr "Al Hudzail bin Syuratrbil" ini didasarkan pada naskah
kode Kaaf. Dalam naskatr kode Haa' juga terdapat kata al muwaasyimah
sebagai ganti kata al muutasyimaft. Perbaikan ini didasarkan pada naskah
kode Kaaf.
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4284.Aswad bin Amir menceritakan kepada kami' Suffan

mengabarkan kepada kami dari Abu Qais, dari Hudzail, dali Abdullalu

dia berkata "Rasulullah SAW melaknat wanita pembuat tatto, wanita

yang minta ditato, wanita penyarnbung rambut' wanita yang

,arnlutnya disambung, lelaki *ihoittl, lelaki yang di+ahliil (muhallal

lahu),pengambilriba,danorangyangmemberikanriba(kepadaorang
lain)."lzaa

4285. Abdwrazzaq menceritakan kepada kami' Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu LIbaidah, dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, "6ku bertanya kepada Rasulullah SAW,
.Amal apa yang terbaik?' Beliau menjawab, 'shalat pada waktunya,

berbuat-baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di ialan Allah

Azza wa Jalla'.'4285

)-p A ,tr) f '# 6?i :Ju of:l)t \? t::'-L - t Y^I

JLi\1 ,q;)ti e:Slrj;i,ie ,ui r"ts.i;\t 4i i
,',Ft,5,re $t; ib,* * ulft W iv-r' : rfirt qr1.

;1r1-; as| i: ,;*")t .t? 6 6-ii ,r;,,-, i' 'rb'; ti?
a./'/

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelunnya. Dalam

naskah kode Haa' tertulis al muushilah wa al muhaUi.l<arni menetapkan

apa yang ada dalam naskah kode Kaaf.
s""ia iuaitt irri dha'if karena munqathi'(erputus). Hadits ini ringkasan

hadits no. 4243.
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4286. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata:
Ma'mar mengabarkan kepada karni dari seorang lelaki, dari Amr bin
Wabishatr Al Asadi, dari ayahnya, dia berkata, "Aku berada di Kufatr,
di rumatrku. Tiba-tiba aku mendengar (suara) di pintu,
'Assalamu'alailrum, apakatr aku boleh masuk?' Aku menjawab,
' Wa' alailatmus s alam, masuklah !'

Ketika dia masuk, ternyata Abdullah bin Mas'ud. Aku berkata,
'Wahai Abu Abdurratrman, waktu kunjungan apa ini?'* Saat ifu tepat
tengatr hari. Dia menjawab, 'Hari bagiku berlalu lama'. Lalu aku
menuturkan tentang orang yang aku ajak bicara.

Pertanyaan ini merupakan bentuk pengingkaran atas keterlambatan. penj.
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Lalu dia meriwayatkan hadits kepadaku dari Rasulullatr SAW

dan aku menceritakannya. Dia mulai meriwayatkan hadits kepadaku,

dia berkata, .Aku mendengar Rasulullah sAw bersabd4 "Akan

terjadifitnah,yangsaatituorangyangtidurlebihbaikdaripada
oiong yang berbaring. Yang berbaring lebih baik daripada orang

yrng iua"k. orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri.
'Oring 

yang berdiii ieUii baik daripada orang yang berjalan. Orang

yongTLrioTon bbih baik daripada orang yang berkendaraan. Orang

yang menunggang tebih baik daripada orang yang ihtt serta' Semua
'yaig 

terbuiin aho* fitnah tersebut berada di dalam nerapa". Aktt

iat., U"rtunya, "Wahai Rasulullatr, kapan itu terjadi?" Beliau

menjawab, 'Itu terjadi di ayyaam al hari (hari-hari peperangan)"'

Aku- bertanya, "Kapan itru ayyaam al hari?" Beliau menjawab, "saat

seseorang tidak mempercayai teman dudulorya". Aku bertanya lagi,

"Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mengalami

itu?" Beliau bersabda, "Tahanlah diri dan tanganmu serta masuklah

l<e rumahmrzl,, Aku bertanya, "wahai Rasulullah, apa pendapat engkau

jika seseorang memasuki rumahku (saat fitratr itu terjadi. EdX" Beliau

menjawab, "Masuklah ke kamarmu!" Aku bertanya 'Wahai

Rasututtatr, bagaimana jika dia juga masuk ke kamarku?" Beliau

menjawab, "Misuklah ke masiidmu dan lalatknnlah demikian! (Beliau

menggenggam pergelangan tangarurya dengan tangan kananrrya) dan

kntakan, 'Tuhanht Allah,' sampai kamu mati dalam lceadaan seperti

itu' .u4286

4286 Sanad hadits ini dha'tf karena guru Ma'mar tidak diketahui. Namun

berdasarkan isnad hadits berikutnya, diketahui bahwa dia adalah Ishaq bin

Rasytd. Dengan demikian hadits ini menjadi shahih. Pembahasan tentang

ini akan dikemukakan nanti.
Kata a'aliju berasal dari kata dasat wuluuj. Dalam naskah, kode Haa'
tertulis himzah laam khaa'(singkatan dari kalimat ilaa akhirihr. PenJ).

Ini merupakan penrbatran tulisan. Kami telah memperbaikinya

berdasarkan naskah kodre Kaaf
Nahr azh-zhahiirah (pertengahan siang hari) 

-seperti 
yang dijelaskan

oleh Ibnu Al Atsir- adalatr "saat matahari berada pada ketinggian

puncak. Seakan-akan ia sampai ke bagian leher (nahr), bagian di atas

dada.u

Musnad Imam Ahmad - @I



G, *,1' iP s?iGat,';'4u:L -rY^v
'^*,r: i. :-); e :,;;r, a orLLl f ";t r:;i,rl.,'; Jr

.:,j*\i
4287. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullatt

(maksudnya Ibnu Al Mubarak) mengabarkan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Rasyid, dari Amr bin
Wabishatr Al Asadi.428i

4287 Sanad hadits ini shahih.Ishaq bin Rasyld Al Jaz:rn adalah perawi tsiqah.
Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Al Ijli, dan ulama hadits lainnya. Al
Bukhari telatr menulis biografinya dalamAl Kabir (l/11386).
Amr bin Wabishah bin Mabad Al Asadi adalatr seonmg tabi'i yang telah
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat. Ayahnya (yaitu Wabishatr
bin Mabad Al Asadi) adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Ia
datang kepada Rasulullah SAW sebagai duta masyarakatnya (unt*
belajar tentang Islam. Penj) pada tahun 9 H, lalu kembali lagi ke wilayah
masyarakataya. Kemudian menetap di Al Jazirah. Ia mempunyai riwayat
(musnaQ yang akan dituturkan pada jilid 4ha1.227.
Hadits ini ulangan hadits sebelumnya. Hadits ini terdapat dalam Majma'
Az-Zawa'id (71301-302). Al Haitsami berkata, "Ahmad meriwayatkan
hadits ini dalam dua sanad. Para perawi salah satu sanad tersebut adalah
para tsiqah." (Maksudnya adalah sanad hadits ini dan sanad hadits
sebelumnya).
Al Haitsami juga berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud
seczna ringkas." Tepatnya pada Sunan Abu Daud (41162\ dari jalur Syihab
bin Khirasy, dari Al Qasim bin Ghazwan, dari Ishaq bin Rasyid Al Jazai,
dari Salim, dia berkata, "Amr bin Wabishah Al Asadi menceritakan
kepadaku dari ayahnya, Wabishah.u
Al Mun&iri berkata, "Dalam sanadnya terdapat Al Qasim bin Ghazwan
yang tidak diketahui secara pusti (syibh majhul). Juga terdapat Syihab bin
Khirasy Abu Ash-Shalt Al Jarasy. Ibnu Al Mubarak berpendapat bahwa
dia perawi yang tsiqah. Sementara Ahnad dan Abu Hatim Ar-Razi
berpendapat bahwa dia perawi yang tidak bermasalah (/ca bc s). Ibnu
Hibban berpendapat batrwa dia orang yang shalih dan termasuk orang
yang sering melakukan kesalahan sehingga mengeluarkannya dari
kelayakan untuk dipertimbangkan. Ibnu Addi berpendapat bahwa
sebagian hadits yang diriwayatkan olehnya munkar."
Isnad yang berasal dari Abu Daud ini lsldepat tambahan "dari Salim".
Namun tidak diketahui identitas dari Salim ini?
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4288.Ab&xrazzaqmenceritakankephdakami,IbnuJuraij

mengabarkankepadakami,AbdahbinAbuLubanatrmenceritakan
tepaiatcu bahwa Syaqiq bin Salamatr berkata: Aku mendengar Ibnu

Mas,ud berkata, ..ii, mendengar Nabi SAW bersabda, 'Amat buruk

seorang laki-taki atau bagi seseorang untuk berftata, "Alcu lupa surat

ini dan surat itu atau oyit tni dan ayat itu". Tetapi (yang benar) dia

dilupalean'.n4288
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4289. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy (berkaitan dengan firman

en"t, ,,Dan dia telah melihat salah satu ayat Tuhannya yang paling

besar.,), Ibnu Mas',ud berkata, "Nabi sAw telatr melihat pakaian

sutra hijau dari surga yang menutup ufilk'"

Yang paling tepat -menurutku- 
adalatr, tambahan ini merupakan

tesalatran y*g biru jadi berasal dari Syihab bin Khirasy- atau Al Qasim

bin Ghazwan. Salah satu dari dua orang ini tidak seimbang dalam hal

ingatan dan keatrlian dibandingkan dengan Abdullatr bin Al Mubarak dan

Matmar.
4288 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no' 4176'
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Hadits ini dituturkan oleh Ibrahim dari Alqamah, dari

Abdullatr.a2se
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4290. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Isra'il

menceritakan kepada kami dari Simak, bahwa dia mendengar Ibrahim
bercerita dari Alqamatr dan Al Aswad, dari AMullah bin Mas'ud, dia
berkatq "Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan berkata,
'Wahai Nabi Allah, aku membawa seorang wanita di kebun. Aku
melakukan segalanya terhadapnya, mencium dan memeluknya" hanya

saja aku tidak menyetubuhinya. Oleh karena itu, lakukan apa saja

terhadapku'.* Nabi SAW tidak mengatakan apa-apa kepadanya,

sehingga orang itu pergi. Umar lalu berkata, 'Allah telah menutup
(aibnya) jika saja ia menutup dirinya!'

428e 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3971.* 
Maksudnya, berilah aku sanksi apa saja. Penj.

@ - 
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Pandangan Rasulullah sAw tetap mengikuti lelaki itu. Beliau

lalu bersabda, 'Bawa lcembali orang itu kepadaht!'

Mereka Gara sahabat) pun membawanya kembali kepada

Rasulullatr SAW. Beliau kemudian membaca suratr Huud ayat ll4),
,Dan dirilranlah shalat pada kedua tepi siang (pagt dan petang) dan

pada bagian permulaan daripada malam. sesungguhnya perbuatan-
'perbuatin 

yang baik itu menghapuspan (dosa) perbuatan-perbuatan

yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat''

Mu'adz bin Jabal lalu bertanya, 'Itu khusus untuk dia atau

ulntuk semua orang, wahai Nabi Atlatr?' Beliau menjawab, 'untuk
, ,,4290

semua orang :'
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4291. Suraij menceritakan kepada kami, Abu Awanatr

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ibrahim, dari Alqamatt

dan Al Aswad. Lalu dia menyebutkan haditsnya.a2el

'? ,-p Jr; ,f Ut;.16?1 6f)1t 3? t::"; - t Y 1Y
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4292. Abdurrazzaq menceritakan ke'pada kami, Isra'il

mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Abdurrahman bin

Abdullah, dari ayatrnya, dia berkatq 'T'{abi SAW bersabda, 'Siapa

yang membantu lcaumnya (dengan cara) zhalim, mala itu bagailran

sanad hadits ini shahih. Hadirc ini perpanjangan hadits no. 4250. Lihat

hadits no. 3653.
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
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unta yang jatuh ke dalam sumur lalu dia menarik(nya) dengan (cara)

menarik ekornya' .n42e2
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4293. Ab&xrazzaq menceritakan kepada kami, Isra'il

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin
Yazid, dia berkata, "Aku bertolak dari Arafah bersama Ibnu Mas'ud.
Ketika tiba di Muzdalifatr dia melakukan shalat Maghrib dan Isy4
masing-masing shalat tersebut dengan adz,xr dan iqamatr. Dia
menyelingi keduanya dengan makan malam, baru tidur. Ketika
seseorang berkata, 'Fajar telah terbit', dia melalukan shalat Subuh,
kernudian berkat4 'Sesmgguhnya Rasulullah SAW bersaMa, "Kedtn
shalat ini (Maghrib dan Isya) diakhirkan dai waldunya di tempat ini.
Adapun Maghrib (diakhirkan knrena) orang-orang bartt tiba di sini
hingga masuk wahu malam. Sedangkan shalat Subuh (dilalculran)

pada saat fni'1 Kemudian dia wukuf (di Muzdalifah). Ketika langit
terang (sebelum matahari terbit. Penj), dia berkata, "Jika Amirul
Mukminin (Utsman. Penj) benar maka dia bertolak saat sekarang".

42e2 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3726 dmringkasan
hadits no. 3801.
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Belum selesai Abdullatr berbicara, temyata Utsman sudah

bertolak'."a2e3

# i' "? r;9V ,;j *?t gt::1St'r3 tflr, -tYlt
to .td' :', 4 *i y1&' * d' e'u? :Jv 1rJ

c.r 6- e'jt1> ,Jui ,s'Afv 6 :* ta ,:"^'i 1Jy-tr

'()v
4294. Abilxrazzaq menceritakan kepada kami, Ayahku

mengabarkan kepadaku dari Mina', dari Abdullah bin Mas'ud, dia

berkata, "Aku bersama Nabi SAW pada malam utusan jin (datang).

Ketika selesai beliau menarik napas. Aku bertanya, 'Ada apa?' Beliau

menjawab, 'Aht diberitahu tentang kematianlat, wahai lbnu

Mas'ud."4294

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3893 dan riwayat
lengkap dari hadits no. 3969. Lihat juga hadits no. 4137 dan4138.
Sanad hadits ini shahih. Ayah Abdurrazzaq adalah Hammam bin Nafi Al
Himyari Ash-Shan'ani. Ia perawi yang tsiqah.Ia dinilai ,srqal, oleh Ishaq

bin Manshur. Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsiqat. Sedangkan Al
Bukhari menulis biografinya dalamAl Kabir (4D1237).

Mina' bin Abu Mina' AlY'hanaz adalatr (bekas) budak Abdurr"ahman bin
Auf. Ia termasuk tabit senior, sampai-sampai sebagian orang salah

dengan menganggapnya sebagai satrabat. Ibnu Hibban menyebutnya
dalam Ats-Tsiqat, sementara Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan ulama hadits

lainnya menilainya sebagai perawi yarrg dha fl Tampaknya mereka

menilai demikian karena ke-syiah-armya. Namun Al Bukhari menulis
biografinya dalam Al Kabir (4l2l3l) tanpa menjelaskan kecacatannya, dia
berkata: Ahmad berkata dari Abdurrazzaq, Ayahku mengabarkan
kepadaku, Mina' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku belajar
surah Al Baqarah dan Aali 'Imraan dari Abu Hurairatr. Aku baligh saat

Utsman dibai'at." Biografinya juga ada dalamAl Ishabah (61217-218).

Hadits ini terdapat dalamMajma'Az-Zawa'id (9122). Al Haitsami berkata,

"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Mina' bin
Abu Mina', orumg yang dinilai tsiqah oleh lbnu Hibban dan dinilai dha'if
oleh mayoritas ulama. Sementara perawi lainnya adalah perawi yang
tsiqah;'
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4295. Abdrmazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aku

berlreinginan memerintahkan seseorang mengimami (shalat) orang-
orang, sementara aht melihat dan membakar rumah-rumah orang-
orang yang tidak mengilatti shalat Jum'at'.tt42e5
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Hadits ini menunjukkan batrwa utusan jin (yang p"rr,"t datang menemui
Nabi SAW. Penj) tidak hanya satu. Utusan yang diceritakan dalam hadits
ini adalah utusan jin yang teraktrir. Lihat hadits no. 4149 dN 4296.
Kernudian aku menemukan Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam Tafsir-
rrya (71481) dari sini. Ibnu Katsir berkata, "Demikian aku melihat dalam
Al Musnad dengan riwayat yang ringkas."
Al Hafizh Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam bukunya, Dala'il An-
Nubuwwah, dia berkata, "Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub menceritakan
kepada kami, Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, (h) Abu
Bakar bin Malik (maksudnya Al Qathi'i) juga menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, Ayahku
manceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdunazzaq menceritakan
kepada kand dari ayahnya, dari Mina', dari Ibnu Mas'ud." Lalu dia
menuturkan haditsnya yang panjang.
Kemudian Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini sangat gharib, maka sebaiknya
tidak diperhatikan. Kalau pun hadits rni shahih, tampaknya kejadian ini
setelah beberapa utusan jin yang datang menemui beliau di Madinatr.*

42es 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4007.
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4296. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami dari Abu Fazarah Al Absi, dia berkata:

AUu2aia @ekas budak Amr bin Huraits) menceritakan kepada kami

dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Pada malam jin, dua dari mereka

tertunda. Keduanya berkata, 'Kami akan shalat Subuh bersamamu,

wahai Rasulullah'. Nabi sAw lalu berkata kepadaku, 'Apakah kamu

membawa air?' Aku menjawab, 'Aku tidak membawa, hanya ada

kantong kulit berisi perasan kurma (nabiidz)'. Beliau bersabda, 'Ini

adalah kurma yang enak dan airnya dapa.tStenyucikan'. Beliau pun

berwudhu (dengan perasan buah tersebut).razeu

,rj e # *L(rtflr; nY'i et;l.u:^' -tYlv
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4297. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Abu Al
Ahwash, dari Abdullatr bin Mas'ud, dari Nabi sAw, beliau bersabda,

"Merelra meninggalkan shalat Jum'at. Aku sungguh berkeinginan

menyuruh para pembantulru mengikat kayu bakar, kemudian alat

memerintahlran seseorang untuk mengimami orang-orang, sementara

42e6 Sanad hadits ini dha'd. Hadits ini perpanjangan hadits no. 3810. Lihat

hadits no. 4294.
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alat sendiri membakar ntmah-rumah mereka yang tidak mengihtti
shalat Jum'at.u4297
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4298. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabatr
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Abdullah bin Utsman,
dari Al Qasim, dari ayahnya, batrwa Al Walid bin Uqbah
mengakhirkan shalatnya dalam satu kesempatan. Lalu Abdullatr bin
Mas'ud berdiri dan shalat pun diqamatkan. Lalu ia shalat mengimami
orang-orang. Al Walid mengutus (seseorang) kepada Abdullatr bin
Mas'ud, dia berkata, 'Apa yang membuat engkau melakukan itu?
Apakah ada perintatr dari Amirul Mukminin kepada engkau
sehubungan dengan yang engkau lakukan? Atau engkau mengambil
kebijakan sendiri?' Abdullah bin Mas'ud menjawab, 'Tidak ada
perintah kepadaku dari Amirul Mukminin dan aku tidak membuat hal
yang baru. Tetapi Allah dan Rasul-Nya tidak mau kami menunggumu

42e7 sanad hadits ini shahih.Ibrahim bin Khalid bin ubaid Al Mu'adzdzin
Ash-Shan'ani. Ke-tsiqah-annya telah dijelaskan dalam keterangan hadits
no. 544. Kami tambahkan di sini bahwa Al Bukhari telah menulis
biografinya dalam Al Kabir @l I /284).
Rabah adalatr Ibnu Zaid Ash-Shan'ani yang ke+srqah-awrya terah
diuraikan dalam keterangan hadits no. 1432. Hadits ini riwayat lengkap
hadits no. 4295.
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berkaitan shalat kami sementara kamu

keperluanmu'.n4298

(sibuk) dalam
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4299. Ab&mazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Alqarnatr bin Qais,

dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW pergi membuang hajat. Beliau

menyuruh Ibnu Mas'ud memberinya tiga buah batrl tapi dia hanya

membawa dua buatr batu dan satu kotoran hewan. Beliau lalu

membuang kotoran itu dan bersabdq 'sesungguhnya kotoran itu naiis.

Berilah alat batu' .n42ee
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Sanad hadits ni shahih. Al Qasim adalah anak AMurrahman bin
AMullah bin Mas'ud. Hadits ini terdryat dalam Majma' Az-Zawa'id
(1t324). Al Haitsami b€rkat4 uHadits ini diriwayarkan oleh Ahmad dan

Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Para perawinya tsiqah-" Lihat hadits no.

3790, 3889, dan 4030.
Sanad hadits ini shahih. Hadits serupa dengan dua redaksi (waih) yary
berbeda telah dituturkan sebelurnnya pada hadits no. 3685, 3966, dan

4056. Namun di belakangnya tidak terdapat tambahan redaksi "Berilatr
aku batu." Penambatran ni shahih dan autentik.
Al Baihaqi meriwayatkan dalam redaksi seperti ini (l/103) dari jalur Ishaq

Al Hanztrali dari Abdurrazzaq. Jalur ini menrpakan riwayat Ma'mar dari

Abu Ishaq, dari Alqamah. Al Hafizh menyinggung riwayat ini dalam
mukadimah Al Fath (346) berkaitan de,ngan jalur-jalur hadits ini.
Sementara Al Majd bin Taimiyyatr dalam Al Muntoqa (162) juga

menyinggung keberadaan tambatran redaksi tadi.
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4300. Yahya bin Zakariya bin Abu Za'idah menceritakan
kepada kami, dia berkata: Isa bin Dinar menceritakan kepadaku dari
ayahnya, dari Umar bin Al Harts bin Abu Dhirar, dari Ibnu Mas'ud,
dia berkata, "r{ku tidak pernatr puasa bersama Rasulullatr SAW
selama dua puluh sembilan hari lebih banyak daripada aku berpuasa
b.-.qqlu beliau selama tiga puluh |r-i.*4300

).2!

*;;tj di c Utrt ;Y 6;') U ,-;" ti'L -rr. \

ir ry., ,).iG ,i,i ;* ;i * d? / )f ;; i:) €i
et* ft; :Ju .y 'ij $*'l,l11\ ,*i * ?nt ,j-;

A:* .(r*lci -^*i; ,wrf> ,JG.r* 'li ,f;.2rifr

"r:"j
4301. Yatrya bin Zakaiya menceritakan kepada kami, Isra'il

menceritakan kepada kami dari Abu Fazaratr, dari Abu Zaid, mantan
budak Amr bin Huraits, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah
SAW bertanya kepadaku, 'Apakah ada sesuatu yang menyucikan
bersamamu?' Aku menjawab, 'Tidak ada'. Beliau bertany4 'Apa ini
yang ada dalam wadah lculit? ' Aku menjawab, 'Rendaman kurma
(nahidz)'. Beliau bersabda, 'Perlihatkan itu padaku. Ini adalah kurma
yang enak dan air yang dapat menyucikan '. Beliau lalu berwudhu
dengan nabiidz itu dan shalat'.'/301

4300 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 4209.430r 
Sanad hadits ini dha'if.Hadits ini ulangan hadits no. 4296.
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4302. Yatrya bin Zakariya menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ismail mengabarkan kepadaku dari Qais, dari Ibnu Mas'ud,

dia berkata, "Kami bersama Rasulutlatr SAW sementara kami tidak

mempunyai istri, maka kami bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah

tidak(selaiknya) kami dikebiri?' Beliau melarang itu, lalu membaca

suratr Al Maa'idah ayat 87, '.Hai orang-orang yang beriman,

janganlah knlian mengharamkan apa saja yang baik yang telah Allah
-nai*nn 

kepada lmlian, dan ianganlah kalian melampaui batas.

sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui

6o1*t."4302

;.$'*LeL si-r- :Jv (-i't'; ,*u:-'; -tr'r'*:, 
J;, Ji,Ju r2i--- it,f Iy i * *;*

Gt 3t'j ,{u -rh tYir !.: e. F', ^;;?tt
.:^?L i-\*i JL u.*'s ,u-i 6.t ,yr*t ,qg

,/'a

4303. Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami, dia

berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari zud biln Jubair, dari

Khisyf bin Malik, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, 'lRasulullah sAw
memutuskan dalam diyat pembunuhan tidak sengaja sebanyak 20 unta

jantan yang berumur dua tatrun jatan (ibnu nakhaadh), 20 unta betina

yang berumur dua tahun jalan (bintu maHtaadh), 20 unta betina yang

berumur tiga tatrun jalan (ibnah labuun),2o unta yang berumur empat

4302 Sanad hadits ini shahih.Ismail adalatr anak Abu Khalid, sementara Qais

adalah anak Abu Hazim. Hadits ini ringkasan hadits no. 4113'
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tahun jalarl. -(hiqqah), 20 unta yang berumur lima tatrun jalan
(iadza'ah).'4303

,rj r ,IGJI, sri e yri * e-f: U *-;- tl"L - rr. t

€.,r:t';11 :Jv *3 *\,&"dtf lt* * ii\t
.G,Hv o6J1 3y ,o.tr,€i 6i 7';rt

4304. Yahya bin Zakariya menceritakan kepada kami dari
ayahnya, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullatr, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "Siapa yang bermimpi bertemu alcu
dalam tidurnya maka dia telah melihatku. sesungguhnya syetan tidak
dap at m eny erup ailaL"43m

/.r6t,f ;t / fi*'*';p$:r,-rr-.o
"-l ,Ju 91fu l' ii ili :Ju (€4'^AL ;*!r :Jv i:*,
:;iiJo)r €''i$t ,# (€+. *i ^-r?nt ,l-; ir S:, '.,
ar a;r2 Ut ,l,f "* ivll' ,ofut: br;iLsrr,ir L$.3r1

ii,r yt 'ntl oi Wi ,;pstLsr.tr ,r; ,pj qL'rtU; ,'.lik;
iri ;,j ;:,:; tt-,1;) oi'"pi:,

4305. Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Ar Hasan
bin Al Hurr, dari Al Qasim bin Mukhaimarah, dia berkata: Alqamah
memegang tanganku, dia berkata: Abdullah memegang tanganku, dia
berkata: Rasulullah sAw memegang tanganku lalu mengajarkanku
bacaan tasyahhud dalam shalat, "segala bentuk keagungan milik
Allah, (demikian juga) segala ibadah dan segala yang baik.

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3635. Di sana kami
sudah menyinggung keberadaan hadits ini.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4193.
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Keselamatan (selalu) untulonu, wahai Nabi, (demikian iuga) lusih

sayang Allah dan segala kebaikan-Nya. Keselamatan (semoga selalu)

untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang shalih. Alat bersaksi

bahwa tiada illah selain Allah dan aht bersaksi bahwa Muhammad

adalah hamba serta Rasul-Nya-"a3os

,#,r it$t'* ;:$y'* * U'# ti'", - tr. 1

')-' 
* t?u ,rl"ri-i- b3 ,;; €jt i, * e'u? :Ju:

Jft,e' q i';i,fryut$1 :Ju,*ty\ti* at

' ,ot-l.#4rr :v'At,vu,iu .<L'At W'k,lSajt' e,;

4306. Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari za'idah,

dari Sulaiman, dari Syaqiq, dia berkat4 "Aku bersama Abdullah dan

Abu Musa. Keduanya sedang berbincang-bincang. Mereka bercerita

tentang Rasulullatr SAW, bahwa beliau bersabda, 'Menjelang Hari
Kiamat terdapat hari saat ilmu diangkat, kebodohan diturunkan, dan

banyak terjadi al harj'. Keduanya mengatakan bahwa al hari adalah

pembunuh*.r/306

n-,,ii' ;p ltu ;i:"tsr;'* ,* U '# tu'"; - tr. vt:. y . . r-

\t ,biJt n il:) ti? 
'ju "i,r ^:, ,f ai * ,#'; & et, lP; L

'-Lrj ,u eryi ti*;;r ,r ir ,J;:., U tlr ,Jv {&: *

Sanad hadits ini shahih. Al Husain bin Ali adalah Al Ju'fi Al Kufi Al
Muqri'. Ke-tsiqah-amrya telah diuraikan dalam keterangan hadits no.

1284.
Mengenai Al Hasan bin Al Hurr bin Al Hakam An-Nakha'i' ke+siqah-

annya telah berlalu dalam keterangan hadits no. l2l5. Ia adalah paman

(dari pihak ibu) Al Husain bin Ali Al Ju'fi.
Penuturan hadis tasyahhud telah terulang beberapa kali, diantaranya

hadits no. 3622 dalr4l89.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3841 dan 4183.
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4307. Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Za'idah

dari'-Simak, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari ayatrnya, dari
Abdullah, dia berkata, "Kami melakukan perjalanan pada waktu
malam bersama Nabi SAW. Kami berkata, 'Wahai Rasulullatr,
sebaiknya kita tempelkan tubuh kita ke tanatr (maksudnya beristirahat.
Penj) lalu kita tidur, sementara hewan-hewan tunggangan kita mencari
makan'. Rasulullah SAW pun melakukannya. Kemudian beliau
bersabda, 'Sebagian dari kalian menjaga!' Aku berkata, 'Aku akan

menjaga kalian'.

Tetapi rasa kantuk mendatangiku, sehingga aku tertidur. Aku
tidak bangun kecuali matahari telatr terbit dan Rasulullah SAW juga
tidak bangun kecuali karena suara kami. Beliau lalu memerintalrkan
Bilal untuk mengumandangkan adzan, kemudian dia qamat.

Rasulullatr SAW kemudian shalat mengimami kami."a307

Sanad hadits ini shahih. Dua hadits lain yang senada yang riwayatnya
lengkap atau panjang telatr ada pada hadits no. 3657 dan 3710.
Y:ata imtasaszaa maksudnya menyentuhkan tubuh mereka ke tanah.
Namun asal-muasal kata ini tidak aku ternukan sedikit pun dalam buku-
buku ensiklopedia batrasa Arab. Sementara dalam naskah kcdre Haa'
tertulis amassatnaa. kri jelas salah. IGmi menetapkan di sini berdasarkan
yang ada dalam naskatr kode Kaaf,

@I - Mnsnxd Imam Ahmad
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4308. Zakaiya bin Addi menceritak* t"puau kami, dia

berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Abdul Karim, dari

Abu Al washil, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullatr SAW,--beliau

bersabda "Lelaki muhallil dan lelaki muhallal lahu dilalcnat."43oB

oa\ di U ;; rtt'eflt 
'"*1t I 'r:t- -tr' 1

lb q?i ryirs iJv i' 1* ,r ,r;\i oj? ,t;;\,rj *
.6i'it',rG'&"i ,ie ,:lti y\t ,* 4t

4309. Abu Ahmad Az Zubui menceritakan kepada kami,

Yunus bin Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Abu

Al Ahwash, dari Abdullah, dia berkata, "Mereka (para sahabat) pernah

membaca (surah Al Qur'an) di belakang Nabi SAW (saat shalat). Lalu

beliau bersabda, 'Kalian telah mengacaukan bacaan Al

Qur'anht'.n4309

sanad hadits ini shahih. ubaidillatr di sini adalatr ubaidillah bin Amr Ar-
Raqqi. Abdul Karim adalah Abdul Karim bin Malik Al Jazari. Sedangkan

Abu Al Washil, Al Hafiztr telah menulis biografinya dalam At-Ta'jil darr

berkatq "Ia tidak diketahui. Demikian dikemukakan oleh Al Husaini-"

Dengan demikian Al Hafizh mengikuti Al Husaini.
Namun menurut kami, dia perawi yarrg tsiqah karena Al Bukhari telah

menulis biografinya dalam Al Kuna (no.739). Al Bukhari berkata, "Abu
Washil dari Ibnu Mas'ud sementara Abdul Hakim meriwayatkan

darinya." Al Bukhari tidak menjelaskan kecacatannya. Ini sudah cukup

sebagai bukti ke+srqah-at apalagtr dia termasuk kalangan tabi'in. Dalam

Al Kuna tertulis dari Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud, ini merupakan

kesalatran cetak.
Hadits-hadits yang senada dengan hadits ini telah berlalu dalam redaksi

hadits-hadits lain, dan terakhir hadits no. 4284.

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id
(2lll0). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
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4310. Yazid menceritakan kepada kami, Hajjaj mengabarkan

kepada kami dari Fudhail, dari Ibratrim, dari Alqamah, dari Abdullah,

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak masuk surga o!7ng
yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat dzanah'-"4310

l:L ,f ,t6;\:; 'rU 6?i ttsiru U "i- 
c:e -tr\ \'*rd 

)n /,P'a;;,i6yj ;s,*\t i *)
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r-i<; ,iu U ,r: t2 f., { ,P e 6:n#:r,i ,4
.'^:):6k iy Sa- *, y\t ;o lt J'yt ots

4311. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Abdurratrman bin Al Aswad,

dari ayahnya, dia berkata, "Aku masuk menemui Ibnu Mas'ud
bersama pamanku di Al Hajirah. Dia berdiri untuk shalat dan kami

berdiri di belakangnya. Ibnu Mas'ud menarikku dengan salatr satu

tangannya dan menarik pamanku dengan tangan yang satunya lagi,

membuat kami maju sehingga masing-masing kami manjadi satu sisi

sejajar. Kemudian dia berkat4 'Demikian Rasulullah SAW
melakukannya ketika jumlah jamaah tiga orang'."4311

4310

Ya'la, dan Al Bazzar. Para perawi Ahmad adalatr para perawi kitab
Shahih;'
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3947. Al Hafiztr
telah menyinggung dalam At-Tahdzib (8/293) 

-saat 
menuturkan biografi

Fudhail bin Amr-, bahwa At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits ini dari
jalumya.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3927 da13928.
Lihat juga hadits no.4272.

431t
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4312. Yazid bin Harun me,nceritakan kepada kami, Al Mas'udi
mengabarkan kepada kami dari Simak bin Haft, dari Abdurrahman
bin Abdullah, dari ayahnya, Ibnu Mas'ud RA dia berkata, "(Datrulu)
ada seorang lelaki dari masyarakat sebelum katia& sedang berada di
kerajaannya. Dia mereilmg lalu me,nyadri bahwa kerajaan dan
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kekuasaannya akan lepas dariny4 dan semua miliknya telatt

memalingkannya dari beribadah kepada Tuhan-nya.

Pada suafu malam ia keluar secara sembunyi-sembunyi dan

berjalan cepat dari istananya dan tiba di kerajaan lain. Ia menuju
pesisir dan membuat bata dengan menerima upah. Ia makan dari hasil
itu dan bersedekah dengan sisanya. Demikian seterusnya hingga kabar
tentang kepribadiannya, ibadatrny4 dan keistimewaannya sampai ke
raja mereka. Raja mereka lalu mengirim (orang) untuk
mendatangkannya, tapi ia tidak mau datang. Raja lalu memanggilnya
lagi, dan dia tetap tidak mau datang. Bahkan dia berkata, 'Apa
urusanku dengan dia?'

-'"Raja kemudian menaiki tunggangannya. Ketika lelaki itu
melihat raja, ia segera lari menghindar. Raja pun menelusuri jejaknya,
(namun) tidak menemukannya, maka raja memanggllnya, 'Wahai
hamba Allah, sesungguhnya tidak ada yang membahayakanmu
dariku'. Raja terus melakukannya hingga akhirnya menemukannya.
Raja bertanya, 'Siapa kamu? Semoga Allah mengasihimu'. Lelaki itu
menjawab, 'Aku fulan bin fulan, pemilik kerajaan anu. Aku
merenungi keadaanku lalu aku menyadari bahwa semua yang aku
miliki dan nikmati telah membuatku berpaling dari ibadah kepada
Tuhan-ku. Aku pun meninggalkannya dan datang ke sini untuk
beribadah kepada Tuhanku'. Raja berkata, 'Kamu bukan orang yang
paling memedukan apa yang telatr kamu lakukan daripada aku'.

Raja itu lalu turun dari tunggangannya dan melepaskannya serta
mengikuti lelaki itu. Keduanya lalu beribadatr kepada Allah.
Keduanya berdoa kepada Allah agar dimatikan bersama. Akhirnya
keduanya meninggal dunia."

:Abdullah berkata, "Kalau saja aku berada di Rumailah Mishr,
aku akan menunjukkan kuburan mereka kepada kalian berdasarkan
ciri-ciri yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada kami."43l2

43t2 
Sanad hadits ini hasan karenaYazid bin Harun mendengarnya dari Al
Mas'udi setelah Al Mas'udi berubah (pikun). Hadits ini terdapat dalam
Majma' Az-Zawa'id (10/218). Al Haitsami berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan redaksi senada. Dalam
isnad keduanya terdapat Al Mas'udi yang 

-saat itu- sudah rancu
hafalannya."
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4313. Yazid dan Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al
Walid bin Al Aizar, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Abdullatr bin

Mas'ud, dia berkata, ".Aku bertanya kepada Rasulullatr SAW, 'Wahai

Rasulullatr, amal apa yang terbaik?' Beliau menjawab, 'Shalat pada

wahu-waldunya'. Akl bertanya lagi, 'Lalu apa, wahai Rasulullah?'

Beliau menjawab, 'Berbuat baik kepada orang tua'. AL<tt bertanya

lagi, 'Lalu apa, wahai Rasulullatr?' Beliau menjawab, 'Jihad di jalan

Allah'.

Kernudian aku diam. Jika aku bertanya lagi, tentu beliau akan

menambahnya kepadaku. ua3 I 3

Al Labin ---dengan laam berharakat fathah dall. baa' berharakat lcasrah,

atau dengan laamberharakat kasrah dat baa'mati- adalah sesuatu yang

digunakan untuk membuat bangunan dari tanah lernpung. Ada yang

berbentuk bujur sangkar dan ada juga yang berbentuk empat persegi

panjang. Bentuk tunggalnya adalah "labinah".
Rumailah Mishr adalah tanah lapang di bawah benteng Al Jabal. Dulu
dikenal dengan Maidan Ahmad bin Thulun. Di sinilah istana dan taman-

tamannya berada. Sekarang ini dikenal dengan nama Maidan Shalahuddin
atau Al Munsyiyah, di Kairo. LitrrtAn-Nujum Az-Zahirah (4149).

4313 Sanad hadits ini hasan karena Yazid bin Harun dan Abu An-Nadhr
mendengamya dari Al Mas'udi setelah Al Mas'udi berubah (pikun. Penj).

Hadits ini telah dituturkan beberapa kali dengan sanad yang semrum)xa

shahih, diantaranya hadits no. 4186 dari jdur Syubatr, dari Al Walid, dari
Al Aizar. Juga dari jalur Abu Ubaidah, dari ayahnya, seperti dalam hadits
4285 dengan redaksi senada.
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4314. Y azid(maksudnya bin Harun) menceritakan kepada kami,

Al Awwam mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad (bekas

budak Umar bin Al Khaththab) menceritakan kepadaku dari Abu

Irbaidah, dari Abdullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Siapa saja suami istri muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang

anak dari anak-analotya dan merekn belum mencapai usia baligh,

maka ketiganya akan menjadi benteng yang kokoh bagi keduanya dari

api nerafta'. Abu Dzar llau bertanya, 'Dua orang Anakku telafu

meninggal, wahai Rasulullatr?' Beliau menjawab, 'Dua iuga'' Ubay

Abu Al Mundzir, tokoh para atrli baca Al Qur'an, lalu bertany4 'Satu

orang Anakku telatr meninggal dunia, watrai Rasulullatr'. Rasulullah

SAW menjawab, 'Satu (iuga). (Namun) ha.l. itu (dapat diperoleh

dengan lresabaran saat) pertama lrejadiant -n4314

f e:,iv,-;'r,j. it{' 6?i'*i uL -tY\ o
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4!t4 Sanad hadits ini dha'if karcna munqathi' (terputus). Hadits ini ulangan

hadits no. 4079. uraian secara rinci mengenai hadits ini ada dalam

keterangan hadits no. 3554.
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4315. Yazid menceritakan kepada kami, Al Awwam bin

Hausyab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq Asy-

Syaibani menceritakan ke,padaku dari Al Qasim bin Abdurratman,

dari ayaturya, dari AbdullalU dia berkata" 'T.asulullatr SAW bersabdq
'Keberlangsungan Islam akan hilang pada tiga puluh lima, atau tiga

puluh enam, atau tiga puluh tujuh. Kemudian iika merelca hananr

malra itulah jalan orang yang hananr. Jika mereka tetap eksis malca

yang tersisa bagi mqeka adalah agama mereka selama tuiuh puluh

tahun':A3t5

i:;'*i5i\''* ^;I $?l osir6 U'"i t;;:L - rr \ 1
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4316. Yazid bin Hanur me,nceritalcan kepada kami, Syubatt

me,ngabarlcan kepada kami dri As-Suddi, dari Murrah, dari Abdullatl

-Yazid 
berkatq "Syrbah tidak mau me-rafa''l<at hadits ini dan al<u

tidak me-rafa'-kann)ra kepadanru."- Maitan dengan $rah Al Haii
ayal 25, "... dan siopa yang bermaksud di dalamnya melakakan

kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya

sebagian siksa yang pedih," (Abdullah) berkata, "Jika seorang lelaki
berniat melakukan kejatratan secira zhalim di dalamnya (Masjidil
Haram. Penj) dan dia --di 'Adn- merealisasikan niat itu, maka Allatt
akan merasakan kepadanya siksa yang p€dih."a3to

43t5
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3707 dengan sanad

yang sama. Hadits senada dengan riwayat lengkap telah ada pada no.

3758 dengan sanad berbeda.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4071. Orang yang

berkata "Syubah tidak mau me-rafa'-kat hadits ini," adalah Yazid bin
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4317. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamatr

mengabarkan kepada kami dari Ashim, darr Zin, dari Abdullah. Ada

yang bertanya, "'Wahai Rasulullatr, bagaimana engkau mengenal

umatmu yang belum pernah engkau lihat pada Hari Kiamat?" Beliau

meniawab, "Mereln berwarna putih pada bagian muka, tangan, dan

kafff;ifussa bagian paha, dari belus-bekas wudhu.'A3t7

'* l $""r; as3'y';,Fa 6?i'4; t*L - tr \ 
^' ) '' 'r'

J4i6 'i6 li f * yj'* f!; *'i r6i'*',#t
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,:dk ef",1!,* $u,:c+i it) ly rtj'!!fb;l
A';i'ri'r1,!Lk *',r]1's-r'tL it ,Fr,lfili ,'!:'t6 eiu

.16 , , 
tt, t i '

q#ir, * e*",:i;fti;t:rf ,;*f atLii*'ri,',:*ry1 1
,d;,;<b2",r5l*'t;:r ,4 4 r-t,;i'J-,3'J'oi ;l:"7

4318. Yazidmenceritakan kepada kami, fuanait bin Marzuq
mengabarkan kepada kami, Abu Salamah Al Juhani menceritakan

Harun. Kami telah menjelaskan sebelumnya batrwa keengganannya ini
bukan kecacatan bagi hadits im. Ke-marfu '-an hadits ini shahih.

4317 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3820.
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kepadakamidariAlQasimbinAbdtrnahman,dariayatrnya,dari
lbdullatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda' "seorang hamba

yangketilrnditimpakesusahandankesedihanmengucaplrandoaini,
'Ya Allah, sesungguhnya alu hamba-Mu' anak hamba-Mu' Nyawaku

berada di tangan_Mi, keputusan-Mu pasti berlalcu -pada 
dirifu,

taledir-Mu adalah adil terhadap diriku. Alat memohon kepada-Mu -
dengan segala Nama yang menjadi milik-Mu yang Engl<au sendiri

menentukan diri-Mu i"ngin Narma itu, atau yang Engpau turunl<an

Nama itu dalam Kitab-Mu, atau yang telah Engkau aiarkan Nama itu

lrepada seseorang dari makhluk-makhluk-Mu, atau yang telah Engkau

simpan (ista'tsarta) dalam pengetahuan ghaib yang ada pada-Mu-

agir Al Qur'an meniadi taman hatiht, cahaya hatiht' penerang

{esedthantlat, dan penghilang pesusahanku', niscaya Allah

menghilangkan pesuiahannya dan menggantipan kesedihannya

dengan kegembiraan."

Mereka(parasa}rabat)lalubertanya,.Apakatrselayaknyabagi
kami mernpelaj ari kalimat-kalimat (doa) tersebut?' Beliau menj awab,

'Tentu! Selayaknya bagr orang yang mendengarnya untuk

m ernp e I aj a r iny a' ."43 
| I

:i'; cY ti'; !t; t|?l t:irri U "i 
ti'L -tr\ 1

yt *'* Ltt Grll;et '^fr ti ; i;, * :Jv'6;.i)t
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43lg.Yazidbin Harun menceritakan kepada kami, Hammad bin

zaid mengabarkan kepada kami, Farqad As-sabakhi menceritakan

kepada tami, dia berkata: Jabir bin Yazid menceritakan kepada kami

bahwa dia mendengar Masruq me,lrceritakan dari Abdullatr, dari

43t8 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no.3712 dengan sanad

yang sama.
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Rasulullatr SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya alat pernah
melarang kalian berziarah lrc lcuburan, maka (sejak sekarang)
berziarahlah ke lafiuran. Sesungguhnya aht pernah melarang kalian
menyimpan daging-daging Kurban lebih dari tiga (hari), mala (sejak

sekarang) simpanlah. Sesungguhnya aht pernah melarang kalian
(membuat minuman anggur) di wadah-wadah, makn (sejak sekarang)
buatlah minuman anggur di wadah-wadah itu dan jauhilah segala
yang memabukkan."41|e

l? ,f ;; ; it , $1"; iJE d U !6 6:"; -try .

'u"..'

.1r J, Jv:JG t3i-,- d/..1r rL * otit)"J, +fut c.,-+ irr
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4320. Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dia
berkata: Suffan bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdullah bin
As-Sa'ib, dari Zadzan, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabd4 'Sesungguhnya Allah memiliki malailwt
yang berlreliaran di bumi yang menyampaiknn salam dari umatlat
kepadaleu'.n4320

c, c. c. ) ., 11o., c. ,c ..:a, | .t ,1A,o-f ,J.t ,f L|b ,/ ,l.lS o-f C.l t.j.u :h,. U;J-- -tfY \
' ,oL c .. c . 

' 
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43re Sanad hadits ini dha'if karena ke-dha'if-an Farqad As-Sabakhi,
sebagaimana kami terangkan dalam 1312133.
Tampaknya yang dimaksud dengan Jabir bin Yazid adalah Al Ju'fi. Jika
menrang benar dia, maka ini merupakan kelematran lain dalam isnadnya.
Hadis ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (4/26-27). Al Haitsami
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Di dalam
sanadnya terdapat Farqad As-Sabakhi, perawi yang dha fl" Lihat juga
hadits no.1246 dan 4558.

4320 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 4210.
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4321, Mu'adz rnenceritakan kepada kanii, Ibnu Aun

menceritakan kepada kami. Ibnu Abi Adi (uga menceritakan kepada

Imam Ahmad. Ed) dari Ibnu Aun, Muslim Al Bathin menceritalcan

kepada kami dari Ibratrim At-Taimi dari ayat[rya, dari Amr bin

Maimun, dia berkata, '|Aku tidak pernatr kehilangan" (atau) "Jarang

sekali aku kehilangan Ibnu Mas'ud pada hari Kamis...(versi Ibnu Abi

Adi, "Pada malafn Kamis.")...kequali aku mendatanginya. Selama itu

aku tidak peryah mendengamya menpmpaikan sabda Rasulullatr.

Sampai suatu lietika pada waktu petang dia berkata, 'Rasulullah SAW

bersabda'. (Versi Ib:ru Abi Addi, "Dia berkata, 'Aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabda'.'). Lalu dia (Ibnu Mas'ud) me,nundu**an

kepalanya. Aku melihatrya berdiri dengan kancing bajunya yang

lepas. Dia menaqgis dan urat lehemya mernbesar. Lalu dia berkata, I)i
bawah ini atau di atas ini atau hampir seperti ini atau nyaris seperti

inir.1432t

432t Sanad hadits ini shahih. Hadits senada telah dituturkan sebelumnya dari

Muslim Al Bathin, dari Abu Abdurratrman As-Salami, dari Ibnu Mas'ud
(3670). Di sana kami sonpat menyinggung keberadaan riwayat Muslim
Al Bathin dari Ibrahim At-Taimi, dari aphnya, dari Amr bin Maimun,
batrwa riwayat tersebut juga diriwaya&an oleh Ibnu Majah dan lainnya,

dan itu adalah hadits ini. Lihat juga hadits no. 4015.

Musnad Imam Ahmad - @I



trl{. ;. fG * A, ';. 'rb $:"; L';r t:i'* - t ry y

*\t ,)* lt J';:r,!;t:)v >r,* 
/.1 ,f fr ."i:'*

;,2 :"iI',V ! A. 4A,7t af;f r,)e\i it; * t
u ,'i |rfi:rLj *\, ,* bt J* Gf:.if,ji ,r'tflf
& n' J;r'.$u dk3& *:r+ il'* i,';;; Gf-ii

tkl /irf .&, i ;3 G- :|.rn ":l*, i,+tp:.t J :ot

.(,,t) :Jv *tkr tk ;/ pf :ili j6 ,(.,l,.1 :Jv ,$'-?,
,;y clt,p'St lui,ptf 1r' & n' )-i';i'js''# os i r,gf 'jf;& 

"3y;* 
* ts.a :tt,y Y4

5,rdu y ,f ,:tr4i;ff s.,"16 :riyt
4322. Rauh mencsritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Batrdalah, dari Zin bin
Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW
membacakanku surah Al Ahqaaf. Beliau juga membacakan surah itu
kepada orang lain. Orang ini berbeda (bacaannya) dengan (bacaan)ku
dalam salatr satu ayatnya. A!, bertanya, 'Siapa yang
membacakanmu?' Dia menjawab,'Rasulullah SAW membacakamya
kepadaku'. Aku berkata kepadanya, 'Sungguh, Rasulullatr SAW
merSrbacakannya kepadaku begini begini'.

Aku pun mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu sedang
bersama seorang laki-laki. Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah,
bukankah engkau telah membacakan kepadaku begini begini?' Beliau
menjawab, 'Ya'. Orang itu berkata, 'Bukankatr engkau telah
membacakan kepadaku (uga) begini begini?'Beliau menjawab, 'I.a'.

Wajah Rasulullah SAW lalu berubah. Kemudian laki-laki yang
berada di samping beliau berkatq 'Masing-masing dari kalian berdua
bacalah sebagaimana yang ia dengar. Sesungguhnya orang-orang
sebelum kalian hancur atau dihancurkan karena perselisihan'.
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Aku tidak tahu apakatr Rasulullah sAw memerintatrkannya

(berkata) itu, atau dia senhiri yang berinisiatif demikian.'4322

yi;ei'*ib rn'.L :rriiJ;itir' I u:", -trYr
yb,,b";tf ),':? * f?\i,rj *|t;r /,;
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4323. Abu Daud dan Affan menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah,
dari Muwarriq Al Ijli, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "shalat beriamaah mengungguli shalat

sendirian sebanyak dua puluh lima kali shalat, masing-masing shalat

seperti shalatnya."

Affan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Abu Al Awwam

menyetujui (keberadaan) hadits 1rri.rra323

f;*i ,rj .,i;ti7 ,'*, ,r 76,;i, "? 
$:,L -trY t

.'+,iG pi yir' & ultll )rr.--, i.t f
4324. Abdul Wahab menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari

Qatadah, dari Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud,_bahwa Nabi SAW
bersabda sama dengan redaksi hadits sebelumnya.a32a

4322 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3993.

4323 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini yang sama telih berlalu pada no. 4159
dengan sanad yang sama. Sementara hadits )rarlg sama juga telatr berlalu
pada no. 3567 dengan sanad dari Sa'di, dari Qatadah, dari Abu Al
Ahwash, tanpa menyebut nama Muwarriq Al Ijli di antara Qatadah dan

Abu Al Ahwash, sebagaimana sanad hadits berikutrya. Tampaknya

Qatadah mendengarnya dari Muwarriq, dari Abu Al Ahwash dan Abu Al
Ahwash langsung. Dengan demikian dia meriwayatkannya berdasarkan
duajalur.

4324 
Sanad hadits itn shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
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4325. Abu Qathan menceritakan kepada kami, Syubatr

menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ibrahim, dari pamannya
(dari pihak ibu), dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa seorang lelaki
berkata kepada Rasulullah SAW, "Aku bertemu seorang wanita di
sebuah kebun di Madinah. Lalu aku berbuat segalanya terhadapnya
selain bersetubuh." Lalu turun surah Huud ayat ll4, "Dan diril<nnlah
sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada
bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-
perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatqn
yang buruk. hulah peringatan bagi orang-orang yang ingat."4325

*:-); i *'*L'.Jjrt#r, *t t$:L -trYl,..,
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432s Sanad hadits im shahih.Ibrahim di sini adalah Ibrahim bin Yazid An-
Nakha'i. Pamannya (dari pihak ibu. Penj) ada kemungkinan bernama Al
Aswad bin Yazdi An-Nakha'i. Ada kemungkinan Abdurrahman bin Yazid
An-Nakha'i 

-kedua 
orang ini memang pamannya-. Ada kemungkinan

juga Alqamah bin Qais An-Nakhat paman (dari pihak ayah) Al Aswad
dan Abdurratrman.
Ibrahim meriwayatkan hadits ini dari ketiga orang tersebut, baik dalam
bentuk riwayat lengkap maupun singkat, sebagaimana telah dituturkan
sebelumnya dalam hadits no. 3854, 4250, 4290, dan 4291.
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4326. Abu Qathan menceritakan ke,pada kami, Al Mas\rdi

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Amr, dari Abu Ubaidah, dari

Abdullatr bin Mas'ud, bahwa seorang lelaki mendatangi Rasulullatt

sAw dan bertanya, "Kapan Lailatul Qadr terjadi?" Beliau bertanya,

"Siapa di antara kalian yang ingat malam ash-shahbawat?" Abdullah

menjawab, "Aku, Ayatr dan Ibuku menjadi tebusan untuk engkau.

Sesunggut[rya di tanganku terdapat beberapa kurma yang kugunakan

untuk makan sahur sambil bersembunyi dari fajgli belakang hewan

tungganganku. Itu terjadi saat bulan kecil terbit."a326

ly:?\c;:ri F tt ,'tr7 I $:l:iJ; $g -trrv
d:Ju,+l ,f ';u/.ir *i *')ty * )? .r
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4327. AIfan menceritakan ke,pada kami, Abu Awanatt

menceritakan kepada kami. Abu Nu'aim (iuga menyampaikan kepada

kami), Isra'il menceritakan kepada kami dari Simak, dari

Abdurrahman bin Abdullatr bin Mas'ud, dari ayahnya, dia berkata,

"Rasulullatr SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi

makan riba" kedua orang saksin-ya, dan pencatatrrya."4327

Lrtat $'", :6-:'i jtlt |t? t::.LLr* U:* -trY^

*lG,,;i.t ,u.t r yJ * *1, *U -,urt$1";{+;
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Sanad hadits ini dha'if karena munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan

hadits no. 3565 dengan sanad yang sama dan ulangan hadits no.3764-
sa,id bin Amr adalatr sa'id bin Amr bin Ja'dah bin Hubairah Al Makhzumi
yang dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban. Al Bukhari berkata, "Dia disebut

Sa'd." Maksud Al Buldari dengan huruf 'alz mati dan huntf pertama

berharakat/a thah. Dem*ian dijelaskan oleh Al Hafizh dalam At-Ta'jil-
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 3809. Lihat juga

hadits no. 4284.
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4328. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid birZiyad

menceritakan kepada kami, Al Harts bin Hashirah menceritakan
kepada kami, Al Qasim bin Abdunatrman menceritakan kepada kami
dari ayahnya, dari ,Ibnu Mas'ud, dia. berkata, "Rasulullah SAW
bersabda kepada kami, 'Bagaimana jilu kalian merupaknn
seperempat jumlah penghuni .surga. [Jntuk knlian seperempat dan

untuk orang lain tiga perempatnya?' Mereka Gara sahabat)
menjawab, 'Allah ddn Rasul-Nya yang tahu'. Rasulullatr bertanya,
'Bagaimana jika kalian merupal<an sepertiga jumlah penghuni
surga?' Mereka (para sahabaQ menjawab, 'Itu lebih banyak'.
Rasulullah bertanya, 'Bagaimaia jika knlian me:rupakari setengah
jumlah penghuni surga'?,'Mereki (para sahabat) menjawab, 'Itu lebih
banyak'. Rasulullah SAW bersabda 'Penghuni surga pada Hari
Kiamat berjumlah 120 batrisan.'Dori jumlah itu ka,lian sebanyak
delapan puluh barisant :4328

'; fG ri?i al-- ;'st; tfir; i& u:L - rrY 1

Li.t ,ari;', r:-':tiu 6 :* lt f ,r# /'r) * rtr{.

' .1:fu, ;iibl. rril;r?>,Ju,r'ql i; tU3,F

tl t.,d-r t)

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id
(10). Al Haitsami berkata, "Hadib ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
Ya'la, Al Bazzar, dan Ath-Thabrani dalam tiga kitabnya. Para perawi
mereka adalah para perawi kitab Shahih, kecuali Al Harts bin Hashirah
yang dinilai tsiqah;'
Ke-tsiqah-an Al Harts telatr dijelaskan sebelumnya dalam keterangan
hadits no. 1376. Lihat juga hadits no.4251.
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4329. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamatr

menceritakan kepada kami, Ashim bin Batrdalah mengabarkan kepada

kami dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, bahwa mereka

bertanya, ,'wahai Rasulullatr, bagaimana engkau mengenali umatmu

yang belum pernatr engkau lihat?" Beliau menjawab, "(Mereka)

berwarna putih pada bagian mulu,^tangan, dan lcaki hingga bagian

paha, karena bekas-bekas wudhu.'A32e

/'r) *'t+ /.fc'*"9 $:t;ib $:-'' -trr'
ybt & n' );' €iL:irf lv '2i-,- /.t'oi ,#

.Lfq*tg-r't,i:r; y *t
4330. Affan menceritalcan kepada kami, Hammad menceritd<an

kepada kami dari Ashim bin Batrdalah, dari zirr bin Hubaisy, dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Aku mengambil dari mulut Rasulullatt

SAW tujuh puluh surah, dan tidak .^ada seorang pun yang

menandingiku dalam tujuh puluh tersebut. "a330

'i. fb 6?l :JG "^:L'i. "9 
$1", ir* $:", - t rr \

-f [;'ut. q,Y,t I lv'3i-,- i: f y;: eJ * -::q
'-?l'ol dgV t,*i y \t * Ut e ir'; U
,yf Equ.st;!Li,y,*,*\t ib',41 t i;,

.(?of:i',A?rurii>,2st y ;; rili iiy :Jui c)r1j

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4317.

Sanad hadits ini shahih. Hadits dengan riwayat lebih lengkap akan
dituturkan pada hadir no. 4412 dengan sanad yang sama. Sementara itu
terdapat sebagian redaksi hadits yang senada dengan sanad yang sama,

tepahya hadits no. 3599. Lihat juga hadits no. 4218.

4129
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4331. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Bahdalah
mengabarkan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas,ud, dia
berkata, "Seorang lelaki Anshar membicarakan sesuatu yang
menyinggung Nabi SAW. Aku merasa tidak tenang sebelum
mengabartannya kepada beliau. Aku sungguh rela bila dapat menebus
pembicaraan tersebut dengan seluruh keluarga dan fiartaku. Beliau
lalu bersabda, 'Mereka (umgt Musa AS. Penj) telah menyakiti'Musa
'Alaihissalam lebih dari itu, tapi dia tetap bersabar,. Beliau lalu
menceritakan perihal seorarg nabi yang dianggap berbohong oleh
masyarakatnya. Mereka melukainya saat dia mendatangi mereka
dengan membawa perintatr Allah. Lalu dia berdoa 

-sambil'mengusapdaratr dari wajatrnya-, 'Ya A.llah, ampunilah masyaraliatku,
sesungguhnya mereka tidak mengeta\rui'.tA33t,

il:'i; ; iyc t?i :JG \; $:L LtrL tI"L -rrry
:,:iG;-'t *ht & i,' J;r';:i,rri; it * f.t, e)'*
"at |Ji>b {eib'dbii o*r |:rf-"; 17dr *'&; s:t>

.e4 t#i (, ,r:i ) A"rtl ,J.'"lt 5i cd;j ,d;bf
4332.Affan *"r."*** kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Batrdalatr
mengabarkan kepada kami dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas,ud, bahwa
Rasulullalr sAw bersabda, "Alcu adalah orang yang mendahului
kalian menuju Al Haudh. sesungguhnya aku aknn merawan beberapa
orang laki-laki dan alu mengalahkan mereka. Aku pun berkata, 'ya
Tuhanla4 (mereka itu) para sahabatlat, para sahabatrail' Lalu

433t 
sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 4zo3 dan4z(/..
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dilratakan kepadalat, 'Kamu tidak mengetahui perbuatan mereka

s et elah (wafat)nu' .n4332

* rG e ,js * dt? l t:::Lirb u:L -trrr
*i y\t 'v 

lnt Jt-.,'* 8L Clt i,Su3) i,Sv yt*U
'-. , ,. ,.y i ,or1l t:,
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.l* A ('-S'ri ,i'11 ,r:k,iA'rj,tr) #i e
4333. Affan ,n"rr*,** kepada kami, Abu Awanatr

menceritakan kepada kami dari Firas, dari Amir, dari Masruq, dari

Abdullah, dia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari

Rasulullah SAW. Lalu dia jatuh dan wajahnya berubatr, dia berkat4

"Beginilah, atau hampir seperti i,ti.rr4333

$ oi.-silt'; ;w Gl ib $:r; orb c* - trrt
Ac\\t -* iur J, jd 

'ju 4!,--dl.il :t?"ol ,*:t; #:St *
Je,, ,<;u a J;l',ty.,t;i,yt?i,, J:;i 6> :'rt-,, ^*

(&'; '^t-r,r' ,'o7)?'J; '^AL ,ir* '; i:ii"lt> ,i:; ori;

43lq. XAanmenceritakan t p"Au m*i, ffu*-am menceritakan

kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami batrwa

Abu Abdunahman bercerita kepadanya bahwa Abdullah bin Mas'ud
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah ttdak menurunkan

penyakit kecaali juga menuntnkan obat bersamanya'."

4332 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4180.

4333 
Sanad hadits ini shahih. Firas --dengan huruf/aa'berharakat kasrah dan
raa'tanpa tasydid- adalatr Firas bin Yahya Al Hamdani Al Kharifi Al
Mukattib. la tsiqah dan merupakan salah satu murid Asy-Syabi. Al
Bukhari telah menulis biografinya dalam Al Kabir (4llll39). Sedangkan

Amir adalatr Asy-Syabi. Hadis ini ulangan hadits no. 4015 dan ringkasan
hadits no. 4321.
Yalcbuu dapat diartikan orang yang berhenti untuk mencari atau seperti

berhenti karena sesuatu yang tidalc disukainya.
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Dalam versi lain riwayat Affan disebutkan dengan redaksi,

"Kecaali menurunkan penyembuh bagi penyakit itu. Orang yang
mengetahui obat itu akan mengetahuinya, sementara yang tidak
mengetahuinya tidak akan mengetahuinya.' A33a

-^r;i; ;;:G rfil'^:Jt';."b $:L Lb $:L -tyyo

y\t-+ at);r'tg:)v,>j,a it* rt *'r: *
;* *a;4,J6,i9'it,h eC;i1F r €*)
\ ,^:tL !ii, ,(W W o!,'e W) ,',Si-;;,tAS

, , JO

;y"ti ,^A:^:b, ,fl $:JJG $*t,r;*. l-B 6t*-;iS

4335. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah
menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah mengabarkan kepada
kami, dari Zin bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kami
bersama Rasulullatr SAW di sebuatr kaki bukit. Beliau sedang
melakukan shalat, sementara mereka (para sahabat) sedang tidur.
Tiba-tiba seekor ular melalui beliau dan kami terbangun. Beliau
bersabda, 'Sesuatu yang menghalangi kalian (menyerang)nya telah
menghalanginya menyerang kalian'. Lalu turunlah surah Al Mursalaat
ayat 1-2 kepada beliau, 'Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk
membawa kebaikan, dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan
kencangnya'. Aku menerima ayat ifu dalam keadaan masih segar di
mulut b"lity (atau) sementara mulutnya masih segar dengan ayat
tersebut."4335

4334

4335
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini singkatan hadits no. 4267.
Sanad hadits ini shahih. Hadits senada telah berlalu beberapa kali,
diantaranya hadits no. 3574 dan4069.
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4336.Affan menceritakan kepada nutnr, Abdul Wahid binZiyad
menceritakan kepada kami, Al Harts bin Hashirah menceritakan

kepada kami, Al Qasim bin Abdurratrman menceritakan kepada kami

dari ayatrnya, dia berkata: Abdullatr berkata, "Aku pematr bersama

Rasulullatr SAW pada hari Hunain. Orang-orang melarikan diri
meninggalkan beliau dan tinggallatr delapan puluh orang dari

kalangan Muhajirin dan Anshar yang setia bersama beliau. Lalu kami

mundur sekitar delapan puluh langkah. Kami tidak lari. Mereka
(delapan puluh orang tersebut. Penj) adalah orang yang diberi
ketenangan jiwa oleh Allah.

Rasulullah SAW berada di atas baghf -nya berlalu beberapa

langkatr. Baghl-nya membawa beliau menjauh, lalu beliau turun dari
pelana. Aku berkata kepada beliau, 'Berilah semangat! Semoga Allalt
meninggikan (derajat) engkau'. Beliau lalu bersabda, 'Berikan alat

Sejanis hewan tunggangan peranakan dari kuda dan keledai. Ed.
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segenggam debu!''. Lalu beliau melemparkar.rnya ke wajdr mereka
(para musuh) hingga mata mereka penuh debu. Beliau lalu bersabda,
'Mana Al Muhajirin dan Al Anshar?'Aku menjawab, 'Itu mereka!'
Beliau bersabda, 'Panggil mereka!' Lalu aku memanggil mereka.
Mereka datang dengan pedang-pedang di tangan kanan mereka,
bagaikan cahaya api. (Akhirnya) kaum musyrik mundur 1rri.'r4336

U."b $tL ,:trtl ,;; ;'#', or* t-:G -rrrv
* y.Ut';.;th? c:L ,Lk Jtt3"lLL *'# :iG ,-^i =*
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4337. Affan dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami.
Hasan berkata: Dari Atha'. Affan berkata: Atha' bin As-Sa'ib
menceritakan kepada kami dari Amr bin Maimun, dari Ibnu Mas'ud,
Hasan berkata: Ibnu Mas'ud menceritakan kepada mereka sabda
Rasulullah SAW, "Terdapat suatu knum di neraka selama yang
diinginlran Allah. Lalu Allah mengasihani mereka dan mengeluarkan
mereka dari neraka. Mereka ditempatkan di surga terendah. Merel<a
mandi di sungai yang disebut Al Hayaawan. Para penghuni surga

4336 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id
(6/180). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al
Bazzar, dan Ath-Thabrani. Para perawi Ahmad adalah para perawi kitab

. Shahih, kecuali Al Harts bin Hashirah. Yang terakhir ini adalah perawi
yangtsiqah."
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menamakan mereka dengan nama Al Jahannamiyytun. Kalau saia

salah seorang dari merelm bertamu lcepada penduduk dunia, tentu dia

alwn membentangkan tilam untuk mereka, memberi malran merel(a,

memberi minum mereka dan menyelimuti mereka. " Kurasa beliau juga

mengatakan "dan tentu akan menilahlun mereka."

Dalam versi Hasan ada tambahan, "Dan itu tidak

menguranginya s edikit pun.'A337

fr /") * fc r6? l$:L'u*sg -trr^
,*i * b' * U' ili-y' e'1# ,:,, l' *'r
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4338. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanatt
menceritakan kepada karni dari Ashim, dari Zilr bin Hubaisy, dari

AMullatr bin Mas'ud, dia lrne-rafa.kan hadits kepada Nabi SAW,
beliau bersabda, "Siapa yang berbohong atg-s namahr secara sengaia

maka tempatilah bangkunya di Jahanam.a338

Sanad hadits ini shahih. Terdapat dalam Maima' Az-Z,owa'r'd (10/383). Al
Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la.
Para perawi keduanya adalatr para perawi tatab Shahih, kecuali Atha'bin
As-Sa'ib. Dia tsiqah, namrm kemudian mengalami kepikunan
(ikhtalath)." Karni menambahkan bahwa Harnmad bin Salamatr
mendengar dari Atha' sebelum Atha' mengalami kepikunan (ih*tilath).
La farasyahum -{engan huruf raa' tanpa tasydi&- artinya
membentangkan kasur untuk mereka. Dalam Lisan Al Urab, farasyahu
firaasyan wa afrasyahz artinya menrbentangkan kasur untuknya.
Ibnu AI A'rabi berkata, "farasytu zaidan bisaathan, afrasytuhu wa

farrasytuhu artinya membentangkan kasur untuktya saat bertamu."
Lahafahum --dengan huruf fraa' tanpa tasydid- artinya menutupi
mereka dengan selimut atau mantel.
Dalam Lisan Al 'Arab dijelaskan, "Abu LJbaidatt berkata, 'Lihaaf adalah
sesuatu yang digunakan untuk menutup. Lahafn ar rajula, alhafahu
artinya aku menutupinya."
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3847.
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4339. Affan dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami
dari Ashim bin Bahdalah, dari Zin bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud,
balrwa Rasulullatr SAW bersabda, "Umat-umat manusia diperlihatkan
kepadalru dalam suatu hari perlatmpulan. umatlru lambat
(menampaklran diri) lcepadafu. Lalu merela diperlihatkan lcepadatat.
Banyalotya jumlah dan kondisi mereka membuatlu kogum. Mereka
memenuhi tanah datar Qqn gunung."

Dalam versi riwayat H.asan ada tambahan, "Lalu (Allah)
bertany4 'Apakah kamu sentrlg wahai Muhammad?' Aku menjawab,
'Ya'. Lalu Dia berkata, 'Sesungguhnya engkau bersama mereka'."

Dalam versi riwayat Affan dan Hasan disebutkan, "Lalu Dia
SWT berfirman,'Wahai Muhammad, di antara mereka terdapat tujuh
puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Merela adarah
orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak meramal nasib, dan
tidak berobat dengan besi panas dan hanya kepada tuhan mererra
merelra bertawakal'."
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Lalu ukkasyatr berdiri dan berkata, "wahai nabi Allatr,

berdoalatr kepada Allah agar menjadikanku bagtan dari mereka'"

Beliau lalu berdoa. Kemudian oftmg lain berdiri dan berkata" 'Watrai

nabi Allah, berdoalatr kepada Allah agar menjadikanku bagian dari

mereka." Rasulullatr SAW menjawab, 'Kamu telah didahului oleh

Uktrasyah':433e

/i),f {.'A. /. fb'*ig $:-';'ot* t3'"; -trt'
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4340. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan

kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari zirr btn Hubaisy, dari

Ibnu Mas'ud, dia berkat4 "Nabi sAw memasuki masjid diapit oleh

Abu Bakar dan umar. Saat itu Abdullatr sedang shalat dan membaca

suratr An-Nisaa' hingga ayat seratus yang pertama."

Ibnu Mas'ud lalu berdoa sarnbil tetap berdiri shalat.

433e Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3819, riwayat

singkat dari hadits no. 3987, 3989, dan 4000, serta perpanjangan hadits

no.3964.
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Nabi SAW bersabda, "Mohonlah kamu pasti diberi, mohonlah
lramu pasti diberi." Kemudian beliau bersabda, uSiapa yang
membuatnya suka membaca Al Qur'an tanpa ada perubahan persis
seperti saat ia diturunkan, rnaka bacalah berdasarkan bacaan lbnu
Ummi Abd.'

Keesokan harinya Abu Bakar menemuinya unfuk mengabarkan
berita gembira. Dia (Abu Bakar RA) bertanya kepadanya, "Apa yang
kamu minta kepada Allah semalam?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Aku
meminta, 'Ya Allah, aku memohon kepada-Mu iman yang tidak
goyah, kenikmatan yang tidak habis, dan menemani Muhammad di
surga abadi yang tertinggi."

Lalu Umar datang. Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya Abu
Bakar telah mendahuluimu." Umar pun berkata, "Semoga Allah
mengasihi Abu Bakar. Setiap kali aku berlomba dengannya untuk
mendapatkan kebaikan, dia selalu menang'. "4340

t3-,; iu.t; c* {:6 u:-rr-rrr \

4341. Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Za'idah
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abu An-Najud, dat', Zin,
dari Abdullatr, batrwa Nabi SAW mendatanginya diapit oleh Abu
Bakar dan Umar, lalu dia menuturkan hadits yang senada.a3al

e etr\'* #<!i epi ""* t:i:', Lw $:^; -rrry
Ac\z
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n* 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini perpanjangan hadits no. 4255.434r 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini utangan hadits sebelumnya.
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4342. Affan menceritakan kepada kami, Qais menceritakan

kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibratrim, dari

Abidah As-Salmani, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkat4 "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya ada bagian

dari al bayan (tutur bahasa yang indah) yang merupalan sihir.
Manusia terbejat adalah mereka yang masih hidup pada saat Kiamat

terjadi, dan orang-orang yang meniadilcan lcuburan sebagai
.. ,r rr4342m$Jru .-'
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4343.Affan menceritakan kepada nu*r, larir (matsudnya bin

Hazim) menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Ibratrim, dari Alqamatr bin Qais, dari
AMullah, dia berkata, uAllah melaknat para wanita yang minta ditato,
para wanita yang minta bulu wajahnya dicabuti, para wanita yang

4342 Sanad hadits ini shahih. Qais adalatr Qais bin Ar Rabi' Al Asadi.
Sedangkan Ibratrim di sini adalah Ibrahim An-Nakha'i. Beberapa redaksi
hadits senada telah berlalu secara terpisah, yaitu hadits no. 3735,3778,
384,4143, dar. 4lM.
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meminta antara gigi seri dengan gsgi rubaiyyah-nya direnggangkan,

dan para wanita yang mengubah ciptaan Allah."

Kernudian dia berkata, "Tidakkah aku melaknat orang yang

dilaknat oleh Rasulullah SAW?!"

Lalu seorang wanita dari Bani Asad berkata, "Aku menduga itu
terjadi pada keluargamu. "

Abdullatr berkata kepadany4 "Pergilah (masuk kerumatrku.
Penerj) dan lihatlah!"

Lalu wanita itu berkata, "Aku tidak melihat apa-apa pada

keluarganya tapi aku tidak menemukan laranagn itu dalam al mush-
haf (Al Qur'an)."

Abdullah berkat4 "Tidak demikian, Rasulullah SAW telatt
mengatakannya."43a3
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43M. Abu Abdunahman (Abdullah bin AhmaQ menceritakan
kepada kami, Sinan menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim
menceritakan kepada kami dari Al A'masy dari Ibrahim dari'Alqamatr
dari Abdullah dari Nabi SAW berupa hadits yang senada.a3*

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4230. Lihat juga
hadits no. 4283 d2i4284.
Status sanad hadits ini shahih. Masih dipertimbangkan. Aku tidak
mengenal siapa Sinan di sini. Demikian yang ada dalam dua naskah asal.
Dugaan kuatku telah terjadi tashif $esalahan penulisan. Penj). Yang tepat
adalah Syaiban. Tepatrya Syaiban bin Farukh, salatr satu murid Jarir bin
Hazim, salah satu guru Abdullah bin Ahmad. Namun aku tidak dapat
merubah apa yang ada dalam dua naskatr asal tanpa .ugumen yang pasti
atau mendekati pasti. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya dan termasuk
ziyadaat (tambahan) Abdullah bin Ahmad.
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4345. Affan menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan

kepada kami dari Zibatd, Manshur, dan Sulaiman- Mereka

mengabarkan kepadaku bahwa mereka mendengar Abu Wa'il
menceritakan dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Mencacimaki seorang muslim adalah suatu kefosikan, sedangkan

membunuhnya adalah kekufuran. "

Zubaid berkata, "Aku bertanya kepada Abu Wa'il sebanyak dua

kali, 'Apakah engkau mendengarnya dari Abdullah, dari Nabi SAW?'
Abu Wa'il manjawab, cYar.,4345
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4346. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada n*, O,

A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim At-Taimi, dari Al
Harts bin Suwaid, dia berkata: Abdullah berkata, "Aku masuk

4t4s 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4178. Lihat juga
hadits no. 4262.
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menemui Rasulullah SAW. Saat itu beliau sedang demam. Lalu aku

meletakkan tanganku di atas (tubuh)nya dan berkata, 'Watrai

Rasulullah, engkau sedang sakit panas sekali (demam tinggi)!' Beliau

menjawab, 'Aku mengalami sakit panas sebanding dengan yang

dirasakan dua orang dari kelian'. Aku bertanya, '(Apakah) itu
(artinya) engaku memperoleh pahala dua (kali lipat)?' Beliau
menjawab, 'Benar. Tidak ada seorang mulanin yang terl<ena satu

penyakit ringan atau yang lebih dari itu, kecuali akan dihapusl<an

oleh Allah dosa-dosanya, bagaikan pohon menggugurknn

daunnya'."4346
'
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4347. Mutrammad bin Ubaid memceritakan kepada kam.i,

Muhammad (maksudnya bin Ishaq) menceritakan kepada kami dari
Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnla, dia berkat4 "Aku dan
Alqamatr menernui Abdullah bin Mas'ud pada tengatr siang hari.
Ketika matahari condong dia melakukan iqamah shalat dan kami
berdiri di belakangnya. Lalu dia meraih tanganku dan tangan temanku
serta memposisikan kami sejajar dengannya. Dia berdiri di antara
kami. Kemudian dia berkata, 'Demikian dahulu yang dilakukan oleh
Rasulullah SAW saat orang yang berjamaah berjumlatr tiga orang'.

4346 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4205.
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Kemudian dia shalat mengimami kami. Seusai shalat ia berkata,
.Akan muncul masyaiakat yang menlatctrirtan shalat dari waktu-

waktunya. Janganlah kalian menunggu mereka unluk shalat.

Jadikanlatr shalat bersama mereka sebagai shalat .rn.5'.rr4347

o . , ., c . tt.c ..1a. c.t ,, , oJ_1 lUrrt _tf tA* tP * f"," Li-u Jrr9 il -r
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43 4S.Muhammad bin'Ubaid menceritakan kepada kami, Mis'ar
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari lbrahim, dari Alqamah,
dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,
'Sesungguhnya alru hanya manusia biasa yang bisa lupa,

sebagaimana kalian, maka siapa saja di afltara kalian yang ragu-ragu
dalam shalatnya, pertimbanglcanlah yang paling dekat dengan yang
benar lalu sempurnatrail (shalatnya) dan bersujudlah sebanyak dua
l(ali'."4348 t. r.

o.'.,.21 ot ,ol-t ,7A, .2t,o, a, t.. :4.

uo oj.^e ,; 
":..^e)t 

Lib, * A +-r*, Uib -tf tl

-il iot *'b #U:iiti jt:>:Ju+i i,f!)t *
i;.ii;'r.irf ,ig,liririr j ilr ,ti;.1 t;i u |tJ ,u:u i

4347 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4030 dan
4311.
Y:ata'an naahiyataihi dalam naskah kode Haa' tertulis 'an naahiyatihi.lni
adalah kesalahan. Yang benar adalah yang terdapat dalam naskah kode
Kaaf. Dalam salah satu naskatr lain, dalam catatan pinggirnya terdapat
kata'an jaanibaihi.

4348 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no.4174. Lihat juga
hadits no.4282.
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4349. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami dari Umarah, dari Abdurralman
bin Yazid, dia berkata, "Al Asy'ats bin Qais masuk rnenernui Abdullatt
saat Abdullatr sedang makan pagr. Lalu dia berkata, 'Wahai Abu
Muhammad, mendekatlatr ke makanan ini'. Al Asy'ats bertanya,
'Bukankah hari ini hari Asyura'?' Abdullatr menjawab, 'Hari Asyra'
hanyalah hari saat Rasulullah SAW pernah berpuasa pada hari itu
sebelum puasa Ramadhan. Ketika (kewajiban) puasa Ramadhan turun,
beliau meninggalksilmya'. n434e

-^x ; ,# ,f ,r:i!i $:t, 
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4024.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4154.
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4350. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al

A'masy menceritakan kepada kami dari Syaqiq bin Salamah, dari
Abdullatr, dia berkata, rrA,ku betul-betul mengetatrui suratr-suah yang
sama )rang dibaca oleh beliau, dua (suratr) dalam satu rakaat."4350

'* #cti ; oS $:"; 
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4349

4350
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4351. Abdullatr bin Al walid menceritakan kepada kami,

Suffan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu wa'il,
dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda"
,Alat adalah orang yang mendahului kalian menuiu Al Haudh.

Sungguh akan ada beberapa laki-laki ditarik dariht, malta alat

berkata, 'Ya Tuhanlat, merela para sahabatht?' Lalu dijawab, 'Kamu

tidak mengetahui perbuatan merela setelah (wafat)mu' -"a3sr

,tc}\,rj ri$, s", {!t; I' if rsY -tYoY

at'i ie $yy U; A :JG ,tli;.1 irr '? f ,* ei *

4352. Abdullatr bin Al Walid menceritakan kepada kami,

Suffan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidatr,

dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Ketika suratr An-Nashr ayat

l,'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan', turun,

beliau sering berdoa, 'Maha Suci Engkau, wahai Tuhan kami dan

dengan memujimu. Ya Allah, ampunilah alat Sesungguhnya Engkau

Maha Penerima tobat'."43s2
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Sanad hadis ini shahih. Suffan di sini adalah SuSan Ats-Tsauri. Hadits
ini ulangan hadits no. 4332.
Laa yuWrtajalanna artinya ditarik, berasal dari kata dasar khali yang
artinya menarik, mencopot.
Sanad hadits int dha'dkarcna munqathi'(terputus). Hadits ini ulangan
hadits no. 4140.

4152
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4353. Abu Sa'ia menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamatr menceritakan kepada kami dari Ali bin Zard, dari Abu Rafi',

dari Ibnu Mas,ud, batrwa Rasulullatr sAw pada malam jin menggaris

di sekelilingnya (Ibnu Mas'ud). salatr satu dari mereka 0in) datang

seperti sosok hitam pohon kurma. Beliau bersabda kepadaku, 'Jangan

tinggalkan tempatmu!' Lalu beliau merrbacakan Al Qur'an kepada

mereka. Ketika dia melihat sekelompok sosok hitam, sepertinya itu

merek4 Nabi SAW bersabda, 'Apakah ada air bersamamu?' Aku

menjawab, 'Tidak ada'. Beliau bertany4 'Apakah ada perasan larma
(nabidz) bersamannt ?' Aku menjawab, 'Ya'. Lalu beliau berwudhu

dengan nabidz tersebut.a3s3

4353 Sanad hadits ini shahih. Ali bin Taid adalah Ali bin Zain bin Jud'an.

Sedangkan Abu Rafi' adalatr ash-shaa'igh Nafi'bin Rafi'.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam Sunnah-nya

(1128) dari jalur Muhammad bin Abbad Al Mald, dari Abu Sa'id, bekas

budak bani Hasyim dengan isnad yang sama.

Ad-Daraquthni berkata, 'Ali bin Zaid adalatr perawi yalnrg dha'if,
sedangkan Abu Rafi' tidak ada kepastian batrwa dia pernatr mendengar

dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini juga bukan mushannafaat Ilarrrnd bin
. Salamah."

Keterangan ini rancu. Kami telah menyatakan ke+siqah-an Ali bin Zaid
pada hadits no. 783. Sedangkan Abu Rafi'Ash-Shaa'igh seorang tabiS

yang separuh usianya dialamai pada masa jahiliyah dan separuhnya lagi
pada masa lslarn (mukhdharam). Ia perawi yang tsiqah dan cukup

terkenal. Ia meriwayatkan hadits dari para senior kalangan sahabat,

termasuk empat khalifah dan para sahabat sesudah mereka. Itu sebabnya

keraguan mengenai apakah ia pemah mendengar dari Ibnu Mas'ud atau

tidak, merupakan hal yang tidak perlu. Kajian khusus masalatr ini akan

diuraikan lebih dalam dalam keterangan hadits no. 4379.

Adapun mengenai hadits ini bukan nrushannafaal Hammad bin Salamah,

merupakan alasan yang sangat lematr dan mengherankan )4ang pematt

kami dengar. Lihat juga hadits no. 3788 dan 4296 serta Nashb Ar'Rayyah
(vr4t-142).
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4354. Abu Sa'id dan Ibnu Jafar berkata: Syubatr menceritakan

kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami. Muhammad
(maksudnya Ibnu Jafar) berkata: Dari Abu Ishaq, dari Abu Al
Ahwash, dari Abdullatr, dia bersabda, "Rasulullah SAW bersabda,
'Kalau saja alcu dapat mengangkat seorang kekasih (khalil) di antara
umatlan, maka alru akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasih'.'t43s4
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4355. Abu Qathan me,nceritakan kepada kami dari Al Mas'udi,
dari Ali bin Al Aqmar, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dia
berkata, "Siapa yang senang bert€xnu Allah dalam keadaan muslim
nantinya, hendaklah dia menjaga lima shalat saat shalat-shalat tersebut
dikumandangkan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan jalan-jalan
petunjuk untuk Nabi-Nya, dan lima shalat tersebut merupakan bagran

43s4 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4161 dan singkatan
hadits no. 4182.
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dari jalan-jalan petunjuk itu. Sesungguhnya aku tidak menduga salah

seorang dari kalian kecuali ia memiliki masjid yang digunakan untuk

shalat di rumatrnya. Jika kalian shalat di rumatr kalian dan

meninggalkan (shalat) di masjid-masjid kalian, maka kalian sungguh

telatr meninggalkan Sunnatr Nabi kalian. Jika kalian meninggalkan

Sunnatr Nabi kalian maka kalian sungguh tersesat."4355
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4356. Abu Qathan menceritakan ke,pada kami, Al Mas'udi
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari
Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Ketika surah An-Nashr ayat l,
'Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan', furun,
beliau sering berdoa, 'Maha Suci Engluu, Ya Allah dengan memujimu.
Ya Allah, ampunilah alar Sesungguhnya Engkau Maha Penerima
tobat. Ya Allah, ampunilah aht. Maha Suci Engkau, Ya Allah dengan
memujimu. Ya Allah, ampunilah ahl Maha Suci Engknu. Ya Allah
den g an m emuj imu'."43 56
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4355 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini riwayat lengkap hadis no. 3979.

4356 Sanad hadits ini dha'if karena munqathi' (erputus). Hadits

ryrnan]angan 
hadits no. 4352.
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4357. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari

Abdullal.r, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di sebuah gua'

(Saat itu) kepada beliau telatr diturunkan suratr Al Mursalaat ayat l,
,, Demi malailrat-malailut yang diutus untuk membawa ftebaiftnn."

Kami merierima ayat tersebut dari rntrlut beliau ddlam keadaan

basatr (maksudrrya langsung. Penj). Tiba-tiba seekor ular rmrnOul di

antara kami, maka kami cepat-cepat hendak membunuhnya, (namun)

ular itu sudah kabur. Nabi SAW lalu bersabda, 'Allah telah

melinduigi ular itu dari kebandrat _lralian sebagaimana Dia

"^iiL * grlt'* ,#\i$:L u:6 l t:::"; -tYoA
''i ,;i)bt ev pj y\t 'v hi j;:'Lf :,$rr
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4358. Abu Mu'awiyah menciritak-tk.prdl, kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Ibratrim, dari Alqamah, dari Abdullah,

bahwa Rasulullatr SAW pernah lupa (umlatr rakaat) dalam shalatnya,

lalu beliau sujud sebanyak dua kalisujud satrwi setelah berbicara.a3ss
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Sanad hadils ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4069. Lihat juga
hadits no. 4335.
Sanad hadits ini shahth. Hadits ini ringlasan hadits no. 4282. Lihat juga

hadits no.4348.

4357
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435g.Ab, Mr'u*iv"f, ."*eritakan t.p"a" n#, Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Abdurrahman bin Yazid,
dia berkatq 'Abdullatr melempar jumratt Aqabatr dari perut lembatt
dengan tujuh buatr kerikil dan bertakbir untuk setiap kerikil yang

dilempar. Dikatakan kepadany4'Orang-orang melempar jumratt
Aqabah dari atas lembah?!' Lalu dia berkata, 'Ini adalah tempat
berdirinya orang yang surah Al Baqaratr ditunurkan kepadanya'.n43se
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4360. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritalcan kepada karni dari Ibrahim, dari Abu Ma'mar, dari
AMullah, dia berkata, "Bulan terbelatr saat kami bersama Nabi SAW
di Mina hingga sebagian (potongan)nya berada di belahang gunung.
Lalu Rasulullatr SAW bersabda,'Bersalcilah kalian! "'a3@
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4361. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Murratr, dari Masruq,

4'5e 
Sanad hadits ini shahih. Hadie ini perpanjangan haditsno. 4150.4360 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringasan hadits no.4270.
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dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak

termasuk golongan kita orang yang menampar-nampar pipinya,

merobek-robek salcunya, dan meraung-raung dengan panggilan
jahiliyyah'."4361
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4362. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Al
Mas'udi menceritakan kepada kami dari Abu Natrsyal, dari Abu Wa'il,
dia berkata: Abdullah berkata: Umar bin Al Khaththab mengungguli
orang-orang dalam empat hal.

(Pertama) dalam hal para tawanan perang Badar. Umar
menyarankan agar mereka dibunuh, lalu Allah menurunkan surah An-
Anfaal ayat 68, "Kalau saja tidak ada ketetapan yang telah terdahulu
dari Allah, niscaya kalian ditimpa siksa yang besar karena tebusan
yang lralian ambil."

(Kedua) dalam hal hijab. Umar menyarankan agar para istri
Nabi SAW menutup diri mereka. Lalu Zainab berkata kepadanya,

436r 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4215.
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"Engkau menyarankan kami, wahai Ibnu Al Khaththab, sementara

watryu turun di rumah kami?" Allah lalu menurunkan surah Al
l*uaab ayat 53), "... Apabila kalian meminta sesuatu (lceperluan)

kepada mereka (istri-istri Nabi), mala mintalah dari belakang

tabir...."
(Ketiga) dalam hal doa Nabi SAW untuknya, "Ya Allah,

lantl@n Islam melalui Umar."

(Keempat) dalam hal pendapatnya mengenai ftepemimpinan)
Abu Bakar. Dialatr orang pertama yang berjanji setia kepada Abu

Bakar.a362

4t62 
Sanad hadits ilr hasan. Abu An-Nadhr Hasyim bin Al Qasim mendengar

hadits ini dari Al Mas\rdi setelatr Al Mas'udi be,nrbah (pikun. Peni).

Abu Natrsyal 
-seperti 

dikatakan Adz-Dzatrabi- adalah perawi yang

tidak dikenal. Sementara Al Husaini berpendapat bahwa dia perawi yang

tidak diketahui (maj hul).
Al Hafizh dalarnAt-Ta,jilwtt4 "Ibnu Hibban menyebutnya dalamlts-
Tsiqat."
Aku berkata, "Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kuna (no. 734)
tanpa menjelaskan kecacatannya. Bagr kami ini merupakan indikasi ke-
tsiqah-awrya."
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ad-Daulabi dalamll Kuna (21142) dmt
Al Hasan bin Ali bin Affan, dari Zaid bin Al Hubab, dari Al Mas'udi,
dengan isnad yang sama dan redalcsi yang senada. Kemudian dia (Al
Mas'udi. Penj) berkata: Aku motdengar Al Abbas bin Muhammad
berkata: Aku mendengar Yatrya bin Mu'in berkata: Al Mas'udi
meriwayatkan hadits ini dari Abu Natrsyal. Tidak ada orang lain yang
meriwayatkan darinya kecuali Al Mas'udi.

.,Hadits ini juga ada dalam Majma' Az-Zawa'id (9167). Al Haitsami
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, N Baz.ar, dan Attt-
Thabrani. Dalam isnadnya terdapat Abu Nahsyal )rang tidak aku kenal.
Sementara perawi lainnya tsiqah."
Hadits ini juga ada dalam Ad-Duru Al Mantsur Qn0l-202) dan hanya

dinisbatkan kepada Ath-Thabrani serta Ibnu Mardawaih. Ialu penulis ld-
Durr Al Mantsur (5/214) menuturkan lagi hadits ini dan hanya

menisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih. Lihat hadits no. 208,3632,
3634,dar3842.
Kata baaya'ahu dalannaskah kode Haa' tertulis taaba'ahu. Ini kesalahan
penulisan. Ikmi telah memperbaikinya berdasarkan naskah kode Kaaf
dan beberapa sumber lain yang telah kami singgmg.
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4363. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Ashim

(maksudnya bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar)
menceritakan kepada kami dari Amir bin As-Simth, dari Mu'awiyah
bin Ishaq, dari Atha' bin Yasar, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Rasulullalr SAW bersabda, 'Setelahlru akan terdapat para pemimpin
yang mengatakan apa yang tidak dilalcukan oleh mereka dan

melalailan apa yang tidak diperintahl<an kepada mereka'.n4363
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4363 
Sanad hadits ini shahih. Ashim bin Muhammad bin ZaidbinAbdullah bin
Umar bin Al Khaththab seonmg perawi yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh
Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Daud, dan ulama hadits lainnya. Para penyusun
enam buku hadits telah meriwayatkan haditsnya. Abu Hatim telah
menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3111350). Sedangkan
Mu'awiyah bin Ishaq bin Thalhatr bin Ubaidillah Abu Al Aztrar Al Kufi
adalah seomng tabi'i tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu
Sa'd, dan ulama hadits lainnya. Al Bukhari telatr menulis biografinya
dalam Al Kabir (4lll33).
Hadits ini tidak aku temukan kecuali di sini. Redaksi senada akan
dituturkan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang lain dengan isnad berbeda
(hadits no. 4379). Mungkin itulatr yang membuat penulis Majma' Az-
Zawa'idtidakmenuturkannya dalam bukunya. Lihat juga hadits no. 3790.
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4364. Hasyim menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan
ke'pada kami dari Abdul Malik bin Maisarah, dia berkata: Aku
mendengar An-Nazzal bin Sabrah Al Hilali menceritakan dari Ibnu
Mas'ud, dia berkata: Aku mendengar seorang lelaki membaca ayat
yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW dengan bacaan yang
berbeda. Aku pun membawa orang itu kepada Rasulullah SAW. Aku
melihat rasa tidak suka di wajatr beliau. Beliau bersabda, 'Masing-

masing lredua orang itu baik. Janganlah lalian berselisih."'

Dugaan kuatku (Syu'batr), Mis'ar berkata: Ia menyebut kalimat
"Janganlah kalian berselisih. Sesungguhnya masyarakat sebelum
lalian berselisih, sehingga Atlah menghancurkan mereka."43&

y:t * |ziL Gt * ,11,L.1 tlr; "etl tJt; -rYlo
qr hr & ^r,' J;r;ti;:it u,!-:Ju;rr ,* '*i:;'F
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4322. Riwayat
Mis'ar yang disinggung oleh Syubah di sini telah berlalu sebelumnya
pada hadits no.3724.
Riwayat tersebut juga telah disinggung dalam keterangan hadits no. 3907.
Syubah meriwayatkannya dari Abdul Malik bin Maisarah. Ialu dia ragu-
ragu mengenai apakah dia mendengar kalimat ,,Janganlah kalian
berselisih" darinya atau tidak. Yang pasti ia mendengar kalimat itu dari
temannya, Mis'ar, dari Abdul Malik.

c
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4365. Hasyim menceritakan kepada kami, Muhammad

(maksudnya Abu Thalhatr) menceritakan kepada kami dari zlbaid,
dari Munah, dari Abdullah, dia berkata, "Orang-orang musyrik telah

menghalangi beliau menunaikan shalat Ashar hingga matahari

menguning atau memerah."

Beliau SAW bersabda, 'Merelw telah membuat kita sibuk

hingga ketinggalan shalat Ashar. Semoga Allah memenuhi perut dan

latburan mereka dengan api', ata.u 'semoga Allah mengisi perut dan

kuburan mereka dengan api'.n4365
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4366. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad
(maksudnya bin Zaid) menceritakan kepada kami dari Ashim, dari
Abu Wa'il, dari Ibnl Mas'ud, dia berkat4 "Ketika Rasulullatr SAW
mernbagi-bagikan harta ghanimah perang Hunain di Al Ji'ranah,
orang-orang berdesak-desakan mengerumini beliau. Lalu beliau
bersabda, 'Sesungguhnya terdapat seorang hamba dari hamba-hamba
Allah yang diutus oleh-Nya lcepada masyarakatnya. Lalu mereka
memulailinya dan melukainya. Hamba Allah itu lalu mengusap darah

436s 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadis no. 3829.
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dari dahinya dan berkata, "Wahai Tuhanht, ampunilah
masyarakatlat, (karena) s esungguhnya mereka tidak mengetaltui ".'

Seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW mengusap daratr

dari dahi beliau sambil menceritakan lelaki tersebut, lalu bersabda,
'Wahai Tuhanht, ampunilah masyarakatht, (karena) sesungguhnya

merelra tidak menget ahui' ."4366
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4367. Yurus menceritalcan kepada kami, Hammad
(maksudnya bin Zaid) menceritakan kepada kami dari Ashim, dari
Abu Wa'il, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata, "Seorang lelaki
ahli shufaft meninggal dunia" temyata mereka manemukan uang
sebanyak dua dinu di dalam mantelnya. Mereka lalu mengadukan hal
itu kepada Nabi SAW, beliau pun bersabd4'Itu adalah dua besi
panos'.n4367
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Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4057. Lihat juga
hadits no.4203 dan 4331.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telatr berlalu sebelumnya dari riwayat
Ashim, dari Zin bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud. Lihat hadits no. 3843,
3914,3943, dan 3994 dengan redaksi senada. Pada hadits pertama kami
telah menyinggung keberadaan riwayat lain dalam Majma'Az-Zawa'id,
yaitu isnad hadits yang sekarang.
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4368. Yunps menceritakan kepada kami, Syaiban

menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari
Ibrahim, dari Abidah As-Salmani, dari Abdullah bin Mas'ud, dia
berkata, 'lSeorang cendekiawan datang kepada Rasulullah SAW dan
berkata, 'Wahai Muhammad, -atau: Wahai Rasulullah-,
sesungguhnya Allah 

-pada 
Hari Kiapat- menahan langit-langit di

atas satu jari (maksudnya dengan sangat mudatr. Penj), bumi-bumi di
atas satu jari, gunung-gunung di atas satu jari, pohon-pohon di atas
satu jari, air dan tanah di atas satu jari, serta makhluk-makhluk
lainnya di atas satu jari. Dia mengerak-gerakkan jari-jari-Nya itu, lalu
berfirman, 'Alailah Sang Raja'1"

Rasulullah SAW tersen;rum hingga tampak gigi gerahamnya,
membenarkan perkataan orang tersebut.. Kemudian beliau membaca
surah Az-Ztxnar ayat 67, "Dan merekg lidak mengagungkan Allsh
dengqn pengagungary yang gemestinya .padahal bumi seluruhnya
dalam genggaman-Nya pada Hari Kiamat dan langit digalung dengan
tangan kanan-Nya. Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa
yang merelra p ers elaluknn.n4368

436E 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini riwa/at panjang hadits no. 4087.
Al habr --dengan huruf ftaa' berharakat fathah atau kasrah- adalah
orang yang pandai, yang luas ilmunya.
Ibnu Al Atsir berkata, "An-nawaajid min al asnaan adalah gigr yang
tampak ketika tersenlnrm. Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa itu
adalah bagran glgl yang paling belakang. Sementara di sini yang
dimaksud adalah ya,ng pertama."
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4369. Aswad menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan

kepada kami dari Manshur. Lalu dia menuturkan hadits tersebut
dengan isnad yang sama dan redahsi yang senada.

Ibnu Mas'ud berkata, "Rasulullah SAW lalu tersenyr.m hingga
gigi geratramnya tampalc, guna mernbenarkan perkataanny,a.#3@
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4370. Sulaiman bin Hayran menceritakan kepada kami, Al
A'masy mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dari Abdurrahman
bin Yazid, dia berkata, 'Abdullah melempar jumrah dari penrt lenrbatr,
maka aku berkata, 'Orang-orang tidak melerrpar dari sini'. Dia
menjawab, Ini adalatr tempat berdiri orang yang surah Al Baqarah
diturur*an kepadanya'. "a370
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436e 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.

4370 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 435i.
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4371. Yunus menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir

menceritakan kepada karni dari ayalnya, dari Sulaiman Al A'masy,

dari Syaqiq bin salamah dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata,
*Ketika lkami sedang berjalan bersama Rasulullah SAW, beliau

melalui-beberapa orang anak-anak yang sedang bermain. Di antara

mereka terdapat Ibnu Shayyad. t alu Rasulullah SAW bertanya,

'Taribat yad.aaka (tanganmu berdebu),* apakah knmu bersaksi bahwa

aht utusan Allah?'Dia balik bertanya, 'Apakatr kamu bersaksi batrwa

aku utusan Allah?' Umar lalu berkata, 'Biarkan aku "mbirebas

lehernya'. Rasulullatr SAW lalu bersabda, 'Jika dia orang yang lmmu

talafii (Dajjal) maka kamu tidak qkan pernah mampu

(membunuhiyai'."utr ,:
r ii '

': ,

,-cG ih ,.J* ii.t , i- $(L t3'", ;; t*Y - trvYr-- LJ : - lJ. V.-,.
y b, * ht );r,f.i t:rri :)ti,>1!a i,,f ):'*

.Lf Uq)d.r,i:r;4*t
4372. Yunus menceritakan kepada kami, Harnmad (maksudnya

Ibnu Salamatr) menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zin, dai
Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Aku mengambil dari mulut Rasulullah

SAW tujuh puluh surah (Al Qur'an). Tidak seorang pun yang

menandingiku dalam tujuh puluh tersebut."a372

Ungkapan Arab yang artinya bisa jadi memuji atau menghujat. Penj.

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (21372)

dari jalur Jarir, dari Al Atnasy. Hadits senada telah ada pada no. 3610'
Sanad hadits ini slnhih. Hadits ini ulangan hadits no. 4330.4177
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4373. Yunus menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai'

menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami dari

Abu Ma'syar, dari Ibratrim, dari Alqamatr, dari Abdullah, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Hendalotya yang tepat di belalcanglu (dalam

shalat) adalah orang-orang yang biiaksana dan berilmu, kemudian

orang-orang yang htalitasnya di bawah mereka, kemudian orang-
orang yang lamlitasnya di bawah merelca. Janganlah kalian saling
berselisih, sehingga hati kalian juga berselisih, dan hindari suara
hittk-pihtk seperti di pasar."a373

4'7' 
Sanad hadits im shahih. Khalid adalah AlHadzdza'. Abu Ma'syar adalah
Ziyadbin Kalb At-Tamimi Al HanAali.
Liyaliyanii, demikian redaksi dalam naskatr kode Haa' &ngan yaa'
setelatr laam dan sebelum nuun wiqaayah. Kalimat ini terrnasuk dialek
yang satr, sebagaimana beberapa alasan yang dikernukalcan oleh Ibnu
Malik dalam Syawaahid At-Taudhih dengan pernbatrasan yang cukup
panjang (11/15).
Alasan yang paling baik 

-menurutku- 
adalatr alasan ketiga, yaitu

kdimat adalatr'kalimat mu'tall yang diperlakukan seperti kalimat shahiih
..." Aku telah menjelaskan kalimat ini secara rinci dalam syaratr milikku
terhadap Sunan At-Tirmidzi (l I 4r',0).

Dalam naskah kode Kaafkalimat ini tertulis "liyalinii" dengan membuang
hurufyaa'.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Muslim (l/128), dan Abu
Daud (l/253). Ketiganya berasal dari jalur Yazid bin Zurai'.
Mengenai kalimat ulu al ahlaam wa an nuhaa,Ibnu Al Atsir berkata: Itu
artinya orang-orang yang bijaksana dan berilmu. Kata ahlaarz merupakan
bentnk jamak dari kata hilm.TampaY,rrya kata itu berasal dari kata anaah
yang artinya sabar dan memastikan suatu hal sebelum menerimanya.
Sikap ini adalah ciri orang bijaksana.
Ibnu Al Atsir berkata, "Kata an-nuhaa artinya akal atau kecerdasan.
Bentuk tunggalnya nuhyah. ta diberi nama demikian karena dapat
mencegah pemiliknya melakukan perbuatan buruk.'
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4374. Syuja bin Al Walid menceritakan kepada kami, Abu
Khalid (yang berada di bani Dalan), Yazid Al Wasithi menceritakan
kepada kami dari Thalq bin Habibm, dari Abu Aqrab Al Asadi, dia
berkata "Aku mendatangi AMullah dan menemukannya sedang
berada di lotengnya. Aku mendengamya berkata, 'Maha Benar Allah
dan Rasul-Nya'. Lalu aku naik untuk menemuinya. Aku bertany4
'Wahai Abu Abdunatrman, me,ngapa tadi engkau berkata 'Maha
Benar Allah dan Rasul-Nya? Dia menjawab, 'Rasulullatr SAW
pernatr mengabarkan kepada kami batrwa malam Al Qadr (atuh) pada
tr{uh (malam) terak}rir dari bulan Ramadhan. Pada pagi harinya
matatrari terbit tanpa sinar. Aku naik dan melihat ke matatrari lalu

Al Khattrttrabi (1/184-185) be*ata, nBeliau memerintahkan agar orang
yang mengiringinya adalatr orang )ang berakal adalatl agar mereka dapat
merenungi shalat Nabi SAW dan juga agar mereka dapat menggantikan
beliau menjadi imam shalat jika beliau hadats di tengatr-tengatr shalatnya.
Juga dimaksudkan agar mereka dapat mengingatkan Nabi SAW jika
beliau terlupa atau terjadi sesuatu dalam shalatnya."
Hausyaat al aswaaq +ebagaimana dijelaskan oleh Al Khaththabi-
artinya suara berisik dan godaan-godaan yang biasa terjadi di pasar. Ia
berasal dari kata al hausy yang artinya bercampur baur.
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berkatq 'Maha Benar Allah dan Rasul-Nya. Maha Benar Allah dan

Rasul-Nyat.*4374
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4375. Attab menceritakan ke,pada kami, Abdullah dan Ali bin

Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: AMullatr mengabarkan
kepada kami, Musa bin Ulay bin Rabatr mengabarhan kepada kami,
dia berkatq eer{ku mendengar Ayahku berkata dari Ibnu Mas'ud,
batrwa Rasulullah SAW mendatanginya pada malam jin dengan
membawa tulang, kotoran hewan, dan sepotong arang (fahmah).Ialu
beliau bersabda, 'Sungguh, jangan kamu beristinja dengan satu pun
dari ini ketit@ kamu hnng air'."!375

4374 
Sanad hadits ini shahih. Abu Khalid adalatr Yazid bin Abdurra.hman Ad-
Dalani Al Wasithi. Mengenai ke-tsiqah-amrya telatr dipaparkan dalam
keterangan hadits no. 2137 d^ln2315.
l,:;tazh "yang berada di Dalan" maksu&rya, dia adalatr Wasithi. Ia pernah
singgah di bani Dalan bin Sabiqah bin Nasyih, sehingga ia dinisbatkan ke
bani Dalan meskipun ia bukan termasuk bani Dalan. Lthtt Al Ansab
ftertas ke-220) danLubab Al Ansab (l/408).
Dalam naskah kode Haa' terjadi kekeliruan penulisan (tashhifl yang
cukup mengejutkan. Di sana tertulis alladzii kaana yahtunu fii banii wa
al 'aan".

Hadits ini perpanjangan hadits no. 3857 dao 3858.15t> 
Sanad hadits ini shahih. Abdullatl adalah Ibnu Al Mubaralq yaitu Musa
bin UIay bin Rabah, pelnimpin Mesir yang pada tatum 60 H.
Ia perawi yalng tstqah. Ia dinilai tsiqah oleh Ib,nu ilda'fur, Al Ijli, dan
lainrmya.
Abu Hatim Hata, 'Dia lelaki yang stralih dan menekuni periwayatan'
haditsnya, tidak menarrbah dan tidalc mcngurangi, shalih hadits. la
termasuk perawi tslqd, dari kalangan orang Mesir."
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4376. Abidah bin Humaidatr menceritakan n"r* tami aariif

Mukhariq bin Abdullah Al Ahmasi, dari Thariq bin Syihab, dia
berkata: Abdullah bin Mas'ud berkat4 "Sungguh, aku pemah
menyaksikan dari Al Miqdad suatu kejadian yang aku menjadi
ternannya lebih aku sukai dari apa pun yang ada di bumi. Dia adalah
salah satu pasukan berkuda (dalam perang). Dia mendatangi Nabi
SAW dan berkata" "Bergembiralatr watrai Nabi Allah! Demi Allah,
kami tidak akan mengatakan kepada engkau sebagaimana bani Isra'il
berkata kepada Musa SAW, '... pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan
berperanglah kalian berdua, sesungguhnya kami hanya duduk
menanti di sini saTa'. (Qs. Al Maa'idah [5]: 2a). Tetapi sungguh kami

Al Bukhari telah menulis biografinya dalamAl Kabir (4111289). Ayahnp
(Ulay bin Rabah bin Qashir Al-kktrmi) seorang ta;bi'i tsiqah. Ayahnya
lahir pada tahun 10 H. Dengan begltu ia sezaman dengan Ibnu Mas'ud
meskipun aku tidak menemukan petrmjuk yang memberikan keterangan
bahwa ayahnya meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas'ud selain hadits ini.
Hadits ini juga dituturkan oleh Az-Taila\ dalam Nasb Ar-Rayah (lll40)
dengan redaksi yang lebih panjang berasal dai Dala'il An-Nubuwaah
kar)ra Al Baihaqi dengan sanad png sampai kepada Musa bin Ulay bin
Rabah dari ayahnya.
Kata Ulay dibaca dengan huruf 'orn hharakat dhammah dalam bentuk
tashgir. Sebagian orang juga mengmgkapkannya dengan hunrf 'alz
berharakat/a thah ( Ali). Lihat juga hadits no. 4053, 4149, 4299, dan 43 8 1.

Musnrd Imair Ahmed -- @l
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akan berada di depanmu, di sini kananmu, di sisi !!rimu, dan di
belakangmu, hingga Allah memberimu kemenan EZrl .n437 

6
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4377. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ayahku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq. Dia berkata: Abdtrratrnan
bin Al Aswad bin Yazid An-Nakha'i menceritakan kepada kami dari
ayatrnya, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "(Surat Al Mursalaat
ayat l), 'Diemi malaikat:malaikat yang diutus untuk membawa
lcebaikan', turun kepada Rasulullatr SAW pada malam tlar." Kami
(Yazid An-Nakha'i d1&) lalu bertanya, "Apa itu malam ular, watrai
Abu Abdurratrman?" Dia menjawab, "Ketika suafu malam kami
berada di gua Hira' bersama Rasulullah SAW, seekor ular muncul dari
gunung. LaJu Rasulullatr SAW memerintahkan kami untuk
membunuhnya, nztmun kami gagal. Beliau lalu bersaM4'Tinggallan
ular itu. Allah telah melindunginya dari keburukan lmlian
sebagaimana Allah melindungi kalian dari keburakannya' :43't7

*1: 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3698 dan 4070.4!n 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini riwayat panjang dari hadits no.4357.
Dalam naskatr kode Haa'tertulis fa bainamaa. Perbaikan ini dilakukan
berdasa*am naskah ke Kaaf.
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4378. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, Abdurrahman bin Al
Aswad bin Yazid An-Nakha'i menceritakan kepadaku dari pamanny4
Abdunatman bin Yazid, dia berkat4 "Alcu berdiri bersama AMullah
bin Mas'ud di depan (lokasi) jumratr. Ketika dia berdiri di depannp,
dia berkata, 'hi adalah tempat berdirinya orang yang suratr Al
Baqarah diturunkan ke,padanya pada hari beliau melontar jumratr'.
Abdullah bin Mas'ud lalu melontar jumrah dengan tujuh kerikil. Dia
bertakbir untuk setiap kerikil yang dilontarkannya, lantas
berar{a16.'1378
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Sanad hadits im shahih. Hadits ini riwayatpanjang hadits no. 4370.
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4379. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayahku

menceritakan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Al Harts (aku

menduga malcsudnya Ibnu Fudhail), dari Ja'far bin Abdul Hakam, dari
Abdunatrman bin Al Miswar, dari Abu Rafi', dari Abdullah bin
Mas'ud, balrwa Rasulullatr SAW bersabda, "Tidak ada seorang nabi
pun yang diutus oleh Allah kepada suatu masyarakat keanali pada
nabi tersebut terdapat kelompok hawariyytun dan para sahabat.
Merelra mengambil Sunnahnya dan mematuhi perintahnya. Kemudian
generasi-generasi sesudah masyarakat itu rnenggantinya. Mereka
mengatalran apa yang tidak merela lalatkan dan melahtkan apa yang
tidak diperintahlran kcpada mereka."437e

437e 
Sanad hadits ini shahih. Orang yang berkata, I'Aku menduga rnaksudnya
Ibnu Fudhail." {alam pandanganku-adalah Ibrahim bin Sa'd bin
Ibrahim bin Abdurrahman bin Aui ayatr Ya'qub. Dugaan perawi benar.
Hadis ini akan dituturkan lagi pada hadits no. 4/;02 darijalur Abdullatr
bin Ja'far Al Makhrami
Mengenai Al Harts bin Fudhail, ke{lsiqah-awrya telatr dijelaskan
sebelumnya dalam keterangan hadits no. 2390.
Mengenai Ja'far bin Abdullah bin Al Hakam Al Anshari, ke+siqah-annya
telatr dijelaskan sebelumnya dalam keterangan hadits no. 434. Kami
tambahkan di sini bahwa At Bukfiari menulis biografinya dalam Al Kabir
(t/2/r95).
Abdurrahman bin Al Miswar bin Makhramah bin Naufal adalatr seorang
t^bi'i tsiqah. Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsiqat. Tidak ada
haditsnya yang lain yang diriwayatkan dalam enam buku hadits selain
hadits ini dalam Shahih Muslim, seperti yang akan kami terangkan nanti.
Mengenai Abu Rafi', Al Hafizh dalam At-Tahdzib tentang biografi
Abdurrahman bin Al Miswar menjawab bahwa Abdurrahman
meriwayatkan hadits dari beberapa onmg guru, diantaranya Abu Rafi',
bekas budak Rasulullatr SAW.
Keterangan ini tampak menyinggung riwayat yang ada di sini. Namun aku
nyaris dapat memastikan bahwa Abu Rafi'di sini adalatr Abu Rafi'Ash-
Shaa'igh Nufai'bin Rafi'yang telatr disebutkan dalam hadits no. 4353.
Meskipun demikian, hadits ini shahih. Ia diriwayatkan oleh Muslim
dalam Shahih-nya (1129-30) dari jalur Ya'qub bin Ibrahinr\ dari ayatrnya
dengan sanad yang sama. Dalam redaksi Mtrslim terdapat tambahan -setelah kalirnat "dan mereka melahtlun apa yang tidak diperintahkan
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tcepada mer&a."- benrpa kalimat "Siapa yang beriihad dengan

tangannya malu dia ordng beriman Siapa yang berjihad dengan

muiunya malu dia orang berinan. Siapa yang beriihad dengan hatinya

matca dia orang berhnan. Di belalans itu fidok ada iman, (meskiptttt)

sebiji sawi."
Abu Rafi'berkata: Aku menceritakan hadits tersebut kepada AMullah bin
Umar, lalu dia mengingkarinya. Lalu Ibnu Mas'ud datang dan singgah di

Qanatl AMullatr bin Umar memintaku ilut mengunjungi AMullatl bin
Mas'ud, maka aku pergi b€rsarna AMullah bin Umar. Ketika kami dudulc,

aku bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hadits tersebut. Lalu dia
meriwayatkan hadits itu kepadaku sebagaimana aku meriwayatkan hadits

itu kepada Ibnu Umar."
Redaksi yang ada dalam Muslim ini 

-rnenurutku-, 
selain yang ada di

hadits no. 4402, menunjukkan batrwa Abu Rafi'Ash-Shaa'igh mendengar

hadits ini dari Ibnu Mas'ud. Ini artinya tidak seperti yang diinginkan oleh

Ad-Daraquthni, yang meragukamya tanpa alasan, berdasarkan apa yang

kami utarakan dan kami bantatr dalam keterangan hadits no. 4353.
Khuluuf merupakan bentuk jamak dari kata fi:half,Ibnu Al Atsir berkat4
"Al klrclf adalatr setiap orang yang datang setelatr orang lain berlalu.
Hanya saja jika dibaca dengur fuiruf lamt betharakat fathah ntaka

digunakan untuk kebaikan, sedangkan jika dibaca dengan hunrf lacm mati
maka digunakan untuk kebtrnrkan."
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4380. Ya'qub rnenceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan

kepada kami dari Shalih. Ibnu Syihab beikata: Ubaidillatr'bin
Abdullah bin Utbatr menceritakan kepada kami batrwa Ibnu Mas'ud
berkata, "Ketika kami bersama Rasulullatr SAW bersama sekitar

delapan puluh orang laki-laki Quraisy, tak ada yang lain kecuali orang

Quraisy, aku tidak melihat kulit wajah laki-laki sama sekali yang lebih

baik dari wajah mereka pada hari itu. Lalu mereka menyebut beberapa

wanita dan membicarakannya sehingga aku lebih suka diam. Aku lalu
mendatangi beliau dan beliau membaca dua kalimat syahadat,

kemudian bersabda, 'Selanjutnya (amma ba'd), wahai orang-orang

Quraisy, sesungguhnya kalian adalah orang yang layak memimpin

selama lralian tidak mendurhakai Allah. Jilra kalian mendurhakai-Nya
mala ia akan mengutus seseorang yang menguliti kalian seperti kayu

ini ditulit{.
(Saat itu) terdapat kayr di tangan beliau, kemudian beliau

me,nguliti kayr itu hingga tampak licin.'{380
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4380 

Sanad hadits mi shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-fuwa'id
(51192). Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahnad, Abu
Ya'la" dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath. Para perawi riwayat yang
dikeluar*an oleh Ahmad adalatr para perawi Shahih. Sementara para
perawi riwayat Abu Ya'la adalatr para perawi tsiqah."
Shafrihah al wujuuh artinya permukaan kulit wajatr. IGlimat yalhaahtm,
s4erti dijelaslen oleh Ib,nu Al Atsir, b€rasal deri lahautu asy-syajar yang
artinya aku menguliti pohon atau menganrbil kulit pohon. Yashlid artinya
licinmengkilat.
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4381. Yaqub menceritakan kepada kami, Afhku
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Abu Umais
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(yaitu Utbatl bin Abdullatr bin,Utbah bin Abdullatr bin Mas'ud)
me'nceritakan kepadaku dari Abu Fazarah, dari (Abu) Zaid, bekas
budak Amr bin Huraits Al Makhzumi, dari Abdullah bin Mas'ud, dia
berkata, "Suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW di Makkah.
Saat itu beliau bersama beberapa orang sahabat. Beliau bersabda,
'Berdirilah bersamalu satu orang dari kalian, tapi jangan orang yang
di hatinya terdapat pengWtianatan meski sebesar dzarrah'.

Aku lalu berdiri bersamanya dan mengambil bejana dari kulit.
Aku tidak mengira kecuali bejana itu berisi air. Lalu aku keluar
bersama Rasulullah SAW hingga kami tiba di dataran tinggi Makkah.
Aku melihat sosok hitam yang bergerombol. Rasulullatr SAW lantas
membuat garis untutku dan bersabd4 'Berdirilah di sini sampai aku
datang kepadamu!'

Ialu aku berdiri, sementara Rasulullatr SAW menghampiri
sosok-sosok hitam tadi. Aku melihat mereka mengerubungi beliau.
Beliau mengobrol bersama mereka sepanjang malam hingga
(akhirnya) mendatangiku bersamaan dengan waktu fajar. Beliau lalu
bersabda kepadaku, 'Kamu masih berdii, wahai lbnu Mas'ud?' Aku
berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, bukankah e,ngkau bersabda
kepadaku, "Berdirilah sampai aht mendatangimu" ?'

Beliau lalu bertanya kepadaku, 'Adakah bersamamu air untuk
wtdhu?' Aku menjawab, 'Ya'. Lalu aku membuka bejana kulit,
ternyata ternyata berisi ur nabidz (perasan kurma), maka aku berkata
kepada beliau, 'Demi Allah, sungguh aku telah mengarnbil bejana
kulit itu dan aku mengira isinya air, tapi ternyata-isinya nabidz..
Rasulullalr SAW bersabda, '(Ini) htrma yang enak dan air yang dapat
menyucikan '. Beliau pun berwudhu menggunakan air nabidz tersebut.

Ketika beliau berdiri shalat, dua sosok dari mereka datang dan
berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, sungguh kami ingin engkau
mengimami shalat karri'. Beliau kerrudian membariskan mereka di
belakang, kemudian shalat mengimami kami.

Ketika beliau telah selesai shalat, aku bertanya, 'Siapa mereka,
wahai Rasulullatr?' Beliau menjawab, 'Mereka jin Nashibin (nama
sebuah tempat di Jaziratr Arab. Penj). Mereka datang untuk
mendishtsikan beberapa hal yang terjadi di antara mereka. Mereka
juga meminta beknl kcpadaht dan aht membekali merelu,. Aku
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bertanya kepada beliatr, 'Walrai RasulullalU adal@h e'ngkau memiliki

sesuatu yang dapat dijadikan bekal unttrk mereka?' Beliau bersabdq

'Aht membeluli merelw dengan kotoran lecring dan kotoran basah.

Kotoran yang merela temulcan merefta nilai sebagai gandum dan

tulang yang merelca temuftan merefta nilai sebagai sesuafir yang

berharga'.

Oteh karena itu, Rasulullatr SAW melarang beristinja

menggunakan kotoran dan hrlang."a3El
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Sanad hadits ini dha'iflszrctraketidaktatruan mengenai identitas Abu Zaid
(bekas budak Artr bin Huraits), sebagaimana kami terangkan dalam
keterangan hadits no. 3810.
Di sini, dalam dua naskatr asal disebutkan dengan narna "Zaid".
Kemungkinan fulr:rlf lunyaft terbuang secara tidak sengaja oleh para

penyalin, sebagaimana yang ditunjuklorl oleli Maima' Az-kwa'id
(8/313.314).
Al Hitsami berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam
sanadnya terdapat Abu Zaid (belos budak Amr bin Huraits), perawi yang

tidak dikeatru i (maj hut) !'
Al Haitsami juga berkata "Hadits ini juga diriwaptkan oleh Abu Daud
dan lainnya secara ringkas atau singkat." Malcsudnya adalah hadits no.

3810. Lihat juga hadits no. 3788, 4149,4296,4353, dan4375.
Ar-raj'ah adalatr kotoran, atau tahi, atau tinja, atau sejenisnya. Ia disebut
raj'ah $embali) karena ia kembali dari benhrlnya semula setelah

sebelumnya berupa makanan atau lairmya.
Dalam naskatr kode Haa'tertulis "dari Ibu Ishaq" bukan ulbnu Ishaqn.

Perbaikan di sini didasarkan pada naskatr kodre Kaaf,
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4382. Yaqub menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku
menceritakan kepadaku dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Abdurrahman bin
Al Aswad bin Yazid An-Nakha'i menceritakan kepadaku tentang
tasyalrhud Rasulullatr SAW pada per.tengatran shalat (tahift awal)
dan akhir shalat (tahift akhir) dari ayahnya dari Abdullah bin
Mas'ud, ia berkata" 'Rasulullatr SAW mengajarkanku bacaan

tasyahhud di tengah shalat dan akhir shalat.'

Kami menghafalnya dari Abdullah saat dia mengatakan bahwa
Rasulullah SAW pernah mengajarinya bacaan tasyalrhud.

Ketika duduk di tengatr dan akhir shalat di atas pantatnya yang
kiri, beliau membaca, uSegala bentuk keagungan milik Allah,
(demikian juga) segala ibadah dan segala yang baik. Keselamatan
(selalu) untulonu, wahai Nabi, (demikian jusa) knsih sayang Allah
dan segala kebaikan-Nya. Keselamatan (semoga selalu) untuk kami
dan hamba-hamba Allah yang shalih. Alat bersalai bahwa tiada illah
selain All"ah dan aht bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta
Rasul-Nya."

Jika beliau duduk di tengah shalat (rakaat kedua) beliau
langsung bangun setelah me,mbaca tasyahhud tersebut. Tapi jika
duduk Gakaa| terakhir shalat maka setelah membaca itu beliau berdoa
dengan doa yang beliau inginkan, baru kemudian salam."4382
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4383. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Abdturahman bin Al Aswad

bin Yazid An-Nakha'i menceritakan kepadaku dari ayahnya tentang

berpalingnya Rasulullatr SAW (usai shalat. Penj).

Perawi berkata, "Aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada

Abdullatr bin Mas'ud tentang berpalingnya beliau seusai shalat, beliau

berpaling ke kanan atau ke kiri? Abdullah bin Mas'ud berkat4 'Beliau
berpaling ke arah mana saja yang beliau inginkan, tapi ke aratr kiri
langsung me,nuju kirnaml6'.rr4381
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4384. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritalcan

kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, batrwa Abdunahman bin Al

4383 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini riwayat panjang hadits no. 3872. Lihat
juga hadits no. 3631 dan,t084.
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Aswad menceritakan kepadanya, Al Aswad menceritakan kepadany4
Ibnu Mas'ud menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW
datrulu sering berpaling ke kiri menuju kamar-kamarnya.'380
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4385. Ya'qub .rrrrrritutan kepada **r, Or*, -.n.*,**

kepada kami dari Ibnu Ishaq. Muhammad bin Kab Al Qarazhi
menceritakan kepada kami dari orang yang diceritakan oleh Abdullatr
bin Mas'ud, dia berkata, 'Kami pernah bersamanya (Abdullah) pada
hari Jum'at di masjid Kufah. Saat itu Ammar bin Yasir menjadi
Gubernur Kufatr untuk pemerintahan Umar bin Al Khaththab,
sedangkan Abdullah bin Mas'ud mengatur baitul mal. Abdullatr bin
Mas'ud melihat bayangan matatrari sudah condong ke Timur (masuk
waktu Zhuhur), lalu dia berkata, 'Kalau saja temanmu ini (Ammar)
menepati Sunnah Nabi kalian, maka dia akan keluar sekarang (untuk
shalat)'.

Demi Allah, belum selesai Abdullatr bin Mas'ud bicara, Ammar
bin Yasir (keluar) dan berkata, 'Ayo, sekarang (waktunya)
shalat'."4385 

-

sanad hadits ini shahih. Hadits ini singkatan hadits sebelumnya dan
ulangan hadits no. 3872.
sanad hadits ini dha'if karena guru yang memberikan riwayat kepada
Muhammad bin IGb tidak diketatrui. Hadits ini terdapat dalam Miima,
Az-kwa'id (21183). Al Haitsami Mata, "Hadits ini diriwayatkan oleh
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4386.Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayalrku menceritakan

kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Abdurrahman bin Al Aswad

bin Yazid An-Nakha'i menceritakan kepadaku dari ayat[ry4 dia

berkata, "r{ku dan Pamanku, (Alqamatr) masuk menemui Abdultatt

bin Mas'ud pada waktu zruhur, dan saat itu dia sedang melakukan

iqamatr untuk shalat. Kami pun berdiri di belakangnya. Dia meraih

tanganku dan tangan Pamanku, kemudian memposisikan salatt

seorang dari kami di sebelatr kanannya dan yang satunya di sebelatt

kirinya, sedangkan dia berdiri di antara kami. Kami berbaris sejajar di

belakangnya

Kemudian dia berkata" 'Demikian Rasulullatr SAW

melalnrkannya jika mereka (yang shataQ berjumlatr tiga orang'. Lalu

dia shalat mengimami kami. Ketika nrku dia mengapitkan (kedua

tangannya) dan melekatkan kedua hastanya di kedua pahanya serta

memasuktan kedua tangannya di antara dua lututrya. Setelatr salam

dia menghadap ke kami lalu berkata" 'sesungguhnya akan muncul

masyarakat yang mengakhirkan shalat dari waktu-waktunya. Jika

Aknad. Dalam sanadnya terdapat perawi ),ang namanya tidak
disebutkan."
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me,reka melalcnkan itu janganl& kalian menunggu mereka untuk
shalat. Jadikanla?t shalat bersama mereka shalat sebagai shalat
sunah'.'13t6
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4387. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayatrku menceritakan
kepada kami dari Ibnu Ishaq. Al Harts bin Fudhail Al Anshari Al
Khathmi menceritakan kepada kami dari Suffan bin Abu Al Auja' As-
Sulami, dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dia berkata, "Terjadi gerhana
matahari pada masa Utsman bin Affan, sementara Abdullatr bin
Mas'ud berada di Madinatr. Utsman keluar dan mengimami orang-
orang sebanyak dua rakaat, yang setiap rakaat dua kali sujud.
Kemudian dia pergi dan masuk ke rumalrnya. Abdullatr bin Mas,ud
duduk menghadap ke ruang Aisyah, sedangkan kami duduk
menghadap kepadanya. Lalu dia berkata, 'sesungguhnya Rasulullah
sAw memerintahkan kami unhrk shalat ketika gerhana matahari dan

'386 sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4z7z d*i
4347.

- 
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bulan. Jika kalian melihatnya dan te,pat me'ngenai matatrari dan bulan

maka bersegeralatr shalat. Sesungguhnya jika shalat itrrr benar yang

diperingatk* t.puA" kalian maka kalian telatr melalnrkalmya, kalian

tiiaf< faUi. Jid tidak maka kalian telatr berusatra mendapatkan

kebenaran dan kalian telah memperolehnya'."4387
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4388. Sa'd bin Ibratrim mencditakan kepada kami, Ayahku

mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Abu ubaidatr bin

Abdullatl dari ayatrnya batrwa Nabi SAW pada dua rakaat (tatti)'at

awal) seakan-akan berada di atas batu panas.

sa'd berkata, nAku bertanya kepada Ayahku" 'Hingga beliau

bangun?' Dia menjawab,'Hingga beliau bangun'. "43E8

sanad hadits ini shahih. susEn bin Abu Al Auja' As-sulami telatr

disebutkan oleh Ibnu Hibban ddamAts-Tsiqat.
Dalam Al Mizan karya Al Butfiari dijelaskan bahwa dalam haditsnya

masih ada yang perlu dipertimbangkan. Maksudnya adalatr h&dits "man

ushiiba bi qatl aw khabal...." Sedangkan dalam At-Tahdzib, penulisnya

berkata, mengutip dari Al Bukhari, "Dalam dirinya masih ada yang perlu

dipertimbangkan.' tni memberi kesan batrwa maksudnya adalah perawi,

bulan riwayatnya. Terdapat pe6edaan besar antara dua ungkapan

tersebut.
Secara lahiriah, apa yar,qo ada dalam Al Mizan adalah yang benar, dan

hadits yang perlu ditinjau kembali tidak berarti cacat pada perawinya. Hal

ini diperkuat dengan realita batrwa Al Bukfiari dan An-Nasa'i tidak

menyebutnya dalam kelompok adh4hu'afaa' .

Abusy[aih Al Khaza'i Al Kabi adalatr seorang satrabat yang merneluk

agama Islam pada hari Fathul Maf&ah. Ini memiliki satu musnad yang

akan dituturkan nanti (4/3 1 -3 2, 61384-386).

Hadits ini terdapat dalam Majma'Az-fuwa'id Q1206-207). Al Haitsami

berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Atrmad, Abu Ya'la, dan Ath-
Thabrani dalamAl Kabir daaAl Bazzar. Paraperawinya tsiqah."

Sanad hadits ini dha'if karcna mwtqathi'(tetP"tus). Hadits ini ulangan

hadits no.4155.
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4389. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayatrku menceritakan
kepada kami dari ayatrnya, dari Abu LJbaidah bin AbdullarL daxi
ayahnya, bahwa Nabi sAW ftetika berada) pada dua rakaat (pertama),
seakan-akan beliau (duduk) di atas batu panas." Bisa jadi dia berkatq
"Pada dua rakaat pertama."

Perawi berkata, "Aku bertanya kepada Ayahku, Tlingga beliau
bangun?' Dia menjawab, Tlingga beliau bongpl'."4380

t t 7a. -
C-p ot-r--b; -tf 1.

4390. (Abdullah bin Ahmad: Ayahku berkata,) Nuh bin yazid
menceritakannya kepada kami, Ibratrim bin sa'd mengabarkan kepada
kami, dia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Abu l-Ibaidatr
bin Abdullah, dari ayatrny4 dia berkata, "Rasulullah sAw ketika
duduk pada dua rakaat pertarya seakan-akan berada di atas batu
panas."

Perawi berkat4 "Aku bertanya kepada Ayahku, 'Hingga beliau
bangun?' Dia menjawab, 'Hingga beliau bangu1,.,43e0

t
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43te 
sanad hadits ini dha'if v,arcna munqathi' (terputus). Hadits ini ulangan
hadits sebelumnya.43eo 
Sanad uait" ini dha'rf \yera munqathi' (terputus). Hadits ini ulangan
hadits sebelumnya. Nuh bin yazid bin say5rar at na4raaai adalah prr"*i
tsiqah.Ia dinilai tsiqah olehAhmad, An-Nasa'i, aan utama hadits lainnya.
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4391. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Syaiban menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari

Abidah As-Salmani, dari Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Penghuni surga yang teraHir masuk

surga dan penghuni nerala yang paling teraWir keluar dari nerala
adalah seorang lelaki yang keluar dari neraka dalam keadaan

meranglrak. Allah berfirman kepadanya, 'Pergilah dan masuHah ke

surga'. Lalu ia mendatangi surga. Kemudian dibayangknn baginya
(seolah-olah) surga telah penuh, sehingga ia kembali dan berkata,

'Wahai Tuhanht, alat temukan surga telah penuh'. Allah berfirman,

'Pergilah dan masuHah ke surga'.

Muhamrnad bin Al Mutsanna Al Baz.zx berkata, "Aku bertanya kepada

Ahrnad mengenai orang itu." Ahnad menjawab, "Tulislah riwayat hadits
darinya. Ia perawi yang tsiqah.Ia berhaji bersama Ibrahim bin Sa'd. Ia
juga mendidik anaknya."
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Dia pun mendatanginya lcembali. Lalu dibayangkan baginya
(seolah-olah) surga telah penuh, sehingga ia kembali dan berkata,
'Wahai Tuhanlat, aht temukan surga telah penuh'. Allah berfirman,
'Pergilah dan masuHah ke surga.'

Dia pun rnendatanginya kcmbali. Lalu dibayangkan baginya

(seolah-olah) surga telah penuh, sehingga ia lcembali dan berkata,
'Wahai Tuhanlat, alat temukan surga telah penuh'. (Sebanyak tiga

lrali). Allah lrembali berfirman, 'Pergilah, untulonu (sesuatu) yang
sama dengan dunia dan sepuluh luli lipatnya'. Atau 'Sepuluh kali
yang sama dengan dunia'. Orang itu lalu berkata, 'Wahai Tuhanht,

apalrah Englau menertawakanlat, padahal Engknu adalah Raia?'.u

Dikatakan, 'Ini adalah penghuni surga yang paling rendah

posisinya'."a391 /
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4392. Ziyad bin Abdullah Al Bal&a'i me,lrceritakan kepada

kami, Manshur menceritakan kepada kami dari Salim, dari ayahnya
dari Abdullah, dia berkat4 "Rasulullah SAW bersaMa, 'Tidak ada

seorang pun lrecaali dititipkan kepadanya qarin (pendamping) dari
lralangan jin'. iNlerckt (para sahabaQ bertany4 '(Termasuk) engkaq
watrai Rasulullah?' Beliau me,lrjawab, '(Juga) alar Hanya saja Allah
telah menolonght mengatasinya sehingga ia (qarin yang bersama

43er 
Sanad hadits fun shahih. Hadits senada telatr ada dari Al A'masy, dari
Ibrahim (hadits no. 3595).
Al Buktnri (11/385) juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Manshur.
Sernentarz Muslim (1/68) meriwayatkarurya dari jalur Manshur dan jalur
Al A'masy. Keduanya dari lbrahim. Uhat juga hadits no. 3714, 3899, dan
4337.
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Rasutullah SAW) memeluk Islam. (Oleh karena itu) ia tidak

mten gaj alclat ke anli p ada keb aikan' .n13el
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4393. Al Walid bin Al Qasim bin Al Walid menceritakan

kepada kami,..Isra'il menceritalcan kepada kami dari Manshur, dari
Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, yang mendengar terjadinya
gerhana. Dia berka,ta, "Kami, para sahabat Muhanmad SAW,
menganggap ayat-ayat ftejadian-kejadian alam) sebagai keberkatran.
Sedangkan kalian menganggapnya sebagai ancaman. Sesungguhnya
kami pernah ketika sedang bersama Rasulullah SAW tidak
mempunyai air. Rasulullah SAW lalu bersabda kepada kami, 'Carilah
orang yang mempunyainya'. Maksudnya adalah air. Kami pun
mencarinya. Setelah dapat beliau menuangkannya ke dalam suatu

bejana kemudian meletakkan telapaknya di dalam bejana tersebut, dan

air pun keluar dari sela-sela jarinya. Kemudian beliau bersabdq 'Mari
(mengambil) air yang dapat menytcikan yang diberlahi dan
mengambil keberknhan dari Allah!'

43vt sanad hadits ini shahih. salim di sini adalah salim bin Abu Al Ja'd.
Hadits ini ulangan hadits no. 3802. Lihat juga hadits no. 3926.
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Aku mengisi per-utku dengan air itu. Orang-orang ,juga
benrsatra meminumnyra. Sunggrrlr, kalni mendeng.t -b:g* tasbih
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4394. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban

menceritakan kepada kami dari Abdullah (maksudnya bin Umair),

dari Abdunahman bin AMullatr (maksudnya Ibnu Mas'ud), dari

ayalrny4 dia berkata, i'Rasulullah SAW bersabda, 'Pembunuhan

seorang muslim terhadap saudaranya adalah kelatfuran, dan

mencacinya adalah kefasikan' ."a3ea

fG,f :-t'i lg $:L ;; u k rJY - rYr o

,u nt J,_rrjti 'iti )rru-- it *;r1: ,i e'Ht ,rJ i
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",, 
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari
(61432433) dengan redaksi yang sama dari jalur Abu Ahmad Az-Z;lfrlairi,
dari Isra'il.
At-Tirmdizi (4/301) juga meriwayatkan hadits senada dari jalur Az-
Zubairi.
Hadits ini perpanjangan hadits no. 3762. Lihat juga hadits no. 3807.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4345.
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4395. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad

bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abu An-Najud,

dari Abu Wa'il, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Rasulullalt SAW

bersabda, 'Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain
sealran-alran ia menggambarkan wanita lain itu lcepada suaminya'.

Atau 'Mendesltipsikannya untuk suaminya'. Atau
'(Mendeslcripsikannya) untuk seorang lelaki seakan-akan lelaH itu
melihat langsung wanita itu. Jila kalian bertiga maka ianganlah dua

orang berbisik tanpa teman yang satunya, karena itu akan

membuatnya susah hati. Siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah

palsu agar dapat mengambil harta saudaranya (atau) harta seorang
muslim lain, maka ia aknn bertemu Allah dalam lceadaan Allah murka
kepadanya'."

Perawi berkata, "Al Asy'ats bin Qais mendengar Ibnu Mas?ud

menceritakan hadits ini dan berkata, "Rasulullah SAW
mengrmgkapkannya berkaitan dengan kasusku dan kasus laki'laki
yang karni laporkan kepada Nabi SAW karena masalah sumur."43e5

fG ;f aAr'.j lb $'"; ;; U';; cY -1111,.
;l'r'-u;rr\,fll :y e'# /.1 r rt /'",)'aril:# i

Sanad hadits ini shahih. Senada dengan ini adalatr hadits-hadis yang telatr
lalu dengan beragam sanad, diantaranya hadits no. 4049,4191,4212, dan
4229. Pemrbatran kata "ilaihaa ftepadanya)' diarnbil dari naskah kode
Kaaf,
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43g6.Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, H*r-rOii,
Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari
Ztra bn Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud 

-berkaitan 
dengan surah An-

Najm ayat 13,"Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu
(dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain.'r- fix berkata,
"Rasulullah SAW bersabda 'Alcu melihat Jibril AS memiliki enam
ratus sayap. Dari bulu sayapnya, segala yang berwarna-warni,
mutiara, dan batu yaqut, berguguran'.u43%

.ti '-,'-'r, n. 'rt. tif.. to tc.o , cl. oi o | .'-?.
54t caaJ.,,c \:iJ> ,f ,)-l ovt cu.4. lt ,f I *
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'c,,\tl i :Jv'{- t t ,y'$ ,;.; I i6 :lv .'a-l UJfi

yb,*itJ;r*frfi,rUf iicjtLt))Lj * jt

43s..Hasan bin Musa ."".* X* X
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Alqamatr bin Qais
(dan ia tidak mendengarnlxa darinya) dan seorang lelaki bertanya
kepadanya tentang hadits Alqamatr, yaitu hadits berikut ini, batrwa

'r3e6 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3915. Lihat juga
hadits no. 397L dai4289.
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Abdullah bin M'as'ud mendatangi Abu Musa Al Aq/ari di rumatrnya'

Lalu waktu shalat tiba Abu Musa berkata, "Majulatr watrai Abu

Abdurratrman. sesungguhnya kamu yang paling tua usianya dan

paling pandai." Abdullatr bin Mas'ud menjawab, "Majulah kamu

watrai Abu Musa. Sesungguhnya kami yang mendatangimu di

rumatrmu dan masjidmu, makakamu lebihberhak'"

Abu Musa pun maju. Dia melepas kedua sandalnya. usai

salam dia (Abdullah bin Mas'ud. Penj) bertanya' "Apa yang kamu

inginkan dengan melepas kedua sandal itu? Apakatl kamu sedang

Ueiaaa di lembah yang suci? Sungguh, aku melihat Rasulullatr SAW

shalat dengan memakai kedua sepatu bootnya dan kedua

sandalnya."4397

6t;L.l $'t-';^3 r1:", ,;; U'# U:.,t -trl^
*tyiu' ,t; u;tli,i' 1"'*i* f?\t,ri *
,r'6ur,k)L3';lbf i;; '.'$:*lt ;p orit*1- r{!C

.ki;.a;At * t;;t;;. )s: Jt'6?t ;
4398. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami,. zuhair

menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kgpada kami dari

Abu A1 Ahwash.'Dia mendengamya dari AbdUllatr, batrwa Nabi SAW

bersabda kepada orang-orang yang meninggalkan shalat l:urrr'at, "Aht
sungguh iigin sepali agar seseorang mengimami (shalat) para
jamaah, sementara aht sendiri membalcar ntmah orang-orang yang

meninggalknn shalat Jum' at."43e8

sanad hadits ini dha'ifkarena munqathi'(terputus). Abu Ishaq As-subai'i

tidak mendengar hadits ini dari Alqamatr. Hadits ini terdapat dalam

Majma'Az-Zawa'id Ql6Q. Al Haitsami b€*ata,'Hadits ini diriwayatkan

oleh Ahmad. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang namanya tidak

disebutkan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani secara

muttashil dengan para perawirrya yugtsiqah."
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no.4297.Ifulimat "dari
Abu Al Ahwash" dalam naskatt kode Haa'tertulis "dari Al Ahwash". Ini
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43gg. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ztthair
menceritakan kepada kafti, Abu Istraq menceritakan kepada kami, dia
berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin Yazid berkata: Abdullah
bin Mas'ud menunaikan ibadah h4ii. Lalu Alqamah menyurulrku
untuk selalu tetap bersamanya. Aku pun selalu tetap bersamanya. Aku
bemsamanya. . .. [.alu dia menuturkan haditsnya,

Ketika fajar terbit {ia bertata "Sekarang qamatlah!" Aku
menjawab, "Wahai Abu Abdurratrman, waktu seperti ini bukan
kebiasaan engfuu unhrk shalat?" Dia berkata, "sesungguhnya
Rasulullah SAW tidak melakukan shalat pada waktu sekarang ini
kecuali shalat ini di tempat ini pada hari ini. Terdapat dua shalat yang
digeser dari waktunya. @ertarna), shalat Magtrib saat orang-orang
banr datang dari Muzdalifatr. (Kedua), shalat Subuh saat fajar telah
terbit. Aku melihat Rasulullah SAW melakukan itu.u43e

jelas merupakan kesalahan Pe6aikan di sini didasarkan pada naskatr
kodcKaaf.

13ee 
Sanad t"Ot" i"i shahih. Hadits ini singkatan hadits no. 3g93 dan 3969.
Iafazh tuhawwalaani 'an waqtaihimaa dzlam naskah kode Haa'tertulis
tuhawwalaa 'an waqtihimaa, ini merupakan kesalahan. Perbaikan di sini
didasarkan pada naskah kode Kaaf,,
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4400. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Hudaij, saudara Zuhair bin Mu'awiyatr, dari Abu
Ishaq, dari Abdunah bin Utbah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,
"Rasulullah SAW mengutus kami ke,pada Raja Najasyi. Kami
berjumlah sekitar delapan puluh oftmg laki-laki. Di antara mereka
terdapat Abdullah bin Mas'u4 Ja'far, Abdullah bin Urfuthah, Utsman
bin Mazh'un, dan Abu Musa Sementara kaum Quraisy mengirim Amr
bin Al Ash dan Umarah bin Al Walid dengan membawa hadiah.
Ketika keduanya menemui Raja Najasyi, kedua orang itu bersujud
ke,padanya, lalu mendekatinya dari sisi kanan dan kiri, kemudian
berkata kepadanya, 'sekelompok orang dari anak keturunan paman
kami singgah di wilayah engkau. Mereka tidak menyukai karni dan
agama kami'. Raja Naja,syr bertanya, 'Mana mereka?' Dia menjawab,
'Mereka berada di wilayah engkau. Utuslah (orang) untuk (menemui)
mereka'.

Ia lalu mengutus (orangrya. Penj) ke,pada mereka. Ja'far lalu
berkata, 'Aku adalatr junr bicara kalian pada hari ini'. Mereka pun
me,ngikutinya. Mereka memberikan salam dan tidak bersujud (kepada
Raja Najasyi). Mereka (orang-orang yang ada di sekitar Najasyr)
bertanya, 'Mengapa kamu tidak bersujud kepada ruja'l' Dia (Ia'far)
menjawab, 'Kami tidak b€rsujud kecuali kepada Allah Azza wa Jalla'.
Dia (Najasyi) bertanya 'Sirya itu?' Ja'far menjawab, 'Sesungguhnya
Allah telatr mengutus Rasul-Nya kepada kami dan Rasul itu
memerintahkan kami agar tidak bersujud kepada seorang pun kecuali
kepada Allah Azza wa Jalla. Dia (uga) memerintatrkan kami
melakukan shalat dan mengeluarkan zaY,at'.

Amr bin Al Ash lalu berkata" 'Sesungguhnya mereka (kaurn
muslim) menentangmu sehubungan dengan Isa bin Maryam'. Najasyi
bertany4 'Apa pendapat kalian mengenai Isa bin Maryam dan
ibunya?' Mereka menjawab, 'Karni berpendapat sebagaimana firman
Allah, "Ia adalah kalimah Allah dan ruh-Nya yang disampailan
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lrepada seorang wanita .perawan yang- tid!!.menikah yl"g l!:k
pi*ot disentui oleh satu pun manusia dan tidakmempunyai anakq-'

Najasyi lalu mengangfuat seporong kayu gari lTtai kemudian

berkata, 'Wairai **yurituiHabsyah, para pendet4 dan para dt:
demi Allah, mereka iidak menambabkan sesuatu yang menyalnai ini

terhadap apa yang kita yakini me,lrgenai Isa. Selamat datang untuk

kalian dan untuk orang yang kalian darang darinya. Aku bersaksi

batrwa dia adalah utusan eu"t, itulah yang kami temukan dalam krjil:

Dia pula rasul yang dikabarkan oleh Isa pura Maryam, Singgatrlatr di

,rr*u saja kalian mau. Demi Allah, kalau saja aku tidak berada dalam

kapasitas sebagai raja, tentu aku akan mendatanginya hingga aku

dapat membawikan kedua sandalnya dan mernbersitrkannya'.

Lalu Najasyi memerintatrkan untuk me,lrgambil !udi"l, kedua

oftmg yang lain (utusan masyarakat Quraisy. Penj) guna dikenrbalikan

kepada kedua orang itu. Kemudian Abduliah bin Mas'ud cepat-cepat

tiogg" mencapai daerah Badar. Dia menduga Nabi SAW

memohonkan ampun untuknya (N"j*yr) kaika ajalnya tiba."m

4t{n Sanad hadits ini shahih. Mengenai Hudaij bin Muawiyah sudatr dibahas

dalam keterangan hadits no. 7gf d- ka,i menilai t 4i5"l" hosan- Di

sini kami menanrbahkan bahwa Al Bultmri telah menuliskan biografinya

dalam At Kabir (zlltl}7) dan beltata, "Mercka masih memperselisitrkan

sebagian haditsnya." (Hudaij. Peni)

fUai:ts ini terdapat dian iaina' Az-kwa' id $n4J. Al Haitsami berkata'

"Hadits ini diriwayatkan oieh Ath-Thabrani. Dalam sanadnya terdapat

Hudaij bin Mu'a#yap. Ia dinilai tsiqaht_o1eh Abu Halru ia berkata,

"Sebalian haditsnya ada yang dha'if." Sement19.'g .Py MaIn dan

ulama laimrye -.rrit"ir,y" 
-seUug"i 

perawi yary dhf if. Al Haitsarri alpa

mengaitkan teberadaan hadits ini dalam /' Musnad'

Ibnu I(atsir mengutip naaits ini dari sini (Al Musnad,3/69). Ibnu Katsir

berkat4 ulsnad t atr i"i be anyyio dan kuat, sedangkan redaksinya

hasan. Hadis ini mengindikasikan bahwa Abu Musa termasuk orang

yanghljrahdariMakkahkeHabsyah-kecualip.enyebutannamanya
adfr, ladis ini dianggap sebagai tadrii yatg dilalokan oleh para

perawi-. Wallahu a'lai.Hadrgini juga diriwayatkan dari Abu Ishaq As-

Subai'i dari jalur lain."
Kemudian dalarn Kitab Ad'Dala'it karya Abu Nu'aim juga terdapat hadits

yang panjang yang diriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Musa'

ir"ai'""rh nuaitr tersebut terdapat keterangan "Rasulullah SAW

mernerintahkan kami agar bertolak hsama Ja'far bin Abu Thalib ke

wilayah Najasyl....u
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4/;01. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Zuhair
menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dia
berkata: Aku melihat soorang lelaki bertanya keprd, Al Aswad bin
Yazid yang sedang mengajar Al Qur'an di masjid. If,laki itu bertanya,

"Bagaimana karru membaca kata muddakir? Dengan hrtruf dzaal atau

daaf!" Dia rnenjawab, "Tidak Tetryi de,ngan huruf daal." Kemudian
dia berkata, "Alei me,ndeirgar Abdullatr bin Mas'ud tierlota, 'Alu

Kemudian Abu Nu'aim CrG'71) berkata, "Demikian png diriwayatkan
oleh Al Hafizh Al Baihaqi dalam Ad-Dala'il daijalur Abu Ali Al Hasan
bin Salam As-Sawwaq, dari LJbaidillah bin Musa." Lalu dia muryebutkan
isnad yang o6a hingEa kalimat, "[alu dia memerintahkan karni
membawa makanan dan pakaian-n Dia bcdota" "Ini sanad yang shahih."
Secara lahiriah hadits ini rnenunjukkan bahwa Abu Musa b€rada di
Mal&atr" lalu keluar bcrsma Ja'far bin Abu Thalib ke wilayah Habsyah.
Yuig slwhih adalah yang dari Yazid bin AMullah bin Abu Budatt" dari
kakeknya Abu Burdah, dari Abu Musa" bahwa mereka mende,ngar kabar
tentang keluamya Nabi SAW saat mereka sedang berada di Yaman. t-alu
mereka hijrarh dat"m keloryok ydng hjumlah sekitar lima puluh orang
lebih laki-laki datam pe,rahu. Perahu itu lalu terdanpar di wilayah
Habsyah, wilayah Najasyi. Mereka kemudian bertemu dengan Ja'far bin
Abu Thalib serta t€Nnan-temannya. Ja'far menyuruh mereka tinggal
bermukinu maka mereka bermukim Uenamanya hirgg" mereka
mendaangi Rasulullah SAW pada masa perang Khaibar.
Dia berkata "Abu Musa menpksikan dialog yang terjadi antara Ja'far
dengan Najasyi dan reriwayatkannp-" Dia berkata, "Kernungkinan
perawi salah palrun dalam hadisnya, 'Rasulullah SAW menyurutr karni
bertolak...." Wallahu aTant.
Apa yang disanpaikarinya tadi merupakan tahqiq (penelitian) ),ang baik.
Kisah hijrah ke Hahs5ph telah ditutu*an sebelumnya oleh hadits Ummu
Salamatr (no. 17,t0) dengan isnad yang shahih.
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mendengar Rasulullah sAw menrbaca kata muddakir dengat huruf

ioor."$fi'
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MOz. Abu Said menceritakan kepada kami, Abdullah bin Jafar

(maksudnya Al Makhrami) menceritakan kepada kami, dia berkata: Al

iuttt bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Al

Hakam, dari Abdunahman bin Al Mswar, dari Makhramah, dari Abu

Rafi', dia berkata: Ibnu Mas'ud mengabarkan kepadaku bahwa

Rasulullalr SAW bersab,da, 'Tidak ada seorang nabi pun kecuali aknn

ada selrelompok hawariyyrun bersamanya dan para sahabat' Merekn

mengilatti jejalorya dan mematuhi petuniulotya. Kemudian setelah itu

datang generasi-generasi pemimpin yang mengatakan apa yang tidak

merelra-lalatkan dan melalarkan apa yang tidak diperintahknn kepada
, ,,4402mereul."

'r4or Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4163.
4/02 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no.4379. Di sana kami

telah menyinggung keberadaan hadits ini.
Ja'far bin-Abdultat ui, Al Hakam dalam dua naskah asal tertulis 'Ja'far

bin Abdullah bin Abu Al Hal6m". Penarnbatran kata uAbu" tersebut

adalatr keliru. Aku tidalc mendapatkan bukti pendukung penarnbahan itu,

sehingga aku membuangnYa.
oatam-nastatr kode Haa't€rtulis "hawarftytt". Dernikian juga dalam

naskatr kode Kaaf, hanya saja di sini terdryat penrbetulan yang tarpak
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M03. Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami.
Abu Ahmad berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Abu
Qais, dari Huzail, dari Abdullatr, dia berkata, "Rasulullah SAW
melaknat wanita penyambung rambut, wanita yang rambutrya
disambung, lelaki muhallif ,lelaki muhallal lahu*, wanita pembuat
tato, wanita yang ditato, pemakan riba, dan orang yang mernberi
makan riba (membayarkan uang riba).'ru3

d:!tri ,f ';; i ,;-'$:'; f U'd. $:L -Lt,t

*h,& i' )-te* .Jv,5!,-.- it,f u.-i, ej'#
q q;,ifi,' {Gt} ->c'A,) * i,l i rd n'F::

.e ,/ff!t',sL. ,'tif'.5 ,t 
" 

,G?;l

44o4.. Ali bin Batr menceritakan kepada kard, Isa bin Yunus
menceritakan kepada kami dari Al Ahasy, dari Abu Razin, dari Ibnu
Mas'ud, dia berkata" "Aku bersama Rasulullah SAW dalam sebuah
gua ketika surah Al Mursalaat ayat l,'Demi malaikat-malaikat yang
diuttts untuk mernbawa kebailcan', turun. Aku membacanya hampir

jelas menjadi "hawar$4ruua'. Namun boleh saja diungkapkan dengan kata
hawarlty dengan maksud jenisnya (iraadah al j ins).

Yang menikatri wanita yang sudah dicerai tiga kali, agar wanita itu
menjadi halal untuk suami sebelumnya png telatr nrenceraikannlNa. Penj.
Irlaki yang telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali thalak dan
hendak kembali lagi kepada istri setelah isrinya lepas muhalliL Penj.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4284. Llbat juga
hadits no. 4308 dan 4328.
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bersamaan dengan yang dibacakan oleh beliau kepaddku, hanya.saja

aku tidak tafru dengan dua ayat yang mana beliau mengakhirin)ra."'l'lof

* 6;f ,tcJ;\ yi 1u'* sV iiL u:', -t t 'o
,*iti:r;'ri *:tybt& n' Jnirf .i,r '?,r ))\t

';'u 
tr{ & )3.,'o\* 

"tt r;il, i Ll q. 6i

;. i-'L:ui 
'.ir1 

|*iC .ui dfr-,;ruj t*t ;e'^;*V
.tik,ya:

4/l,O5. Alfan menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan

kepada kami, dia berkata: Abu Ishaq me,ngabarkan kepada kami dari

Al Aswad, dari Abdullatr, bahwa Rasulullatr SAW membaca suratt

An-Najm talu sujud' Tidak ada seorang pun )'ang ada di sana kecuali

(ikuO sujud selain seorang lalci-laki )rang me,ngambil segenggam

kerikil lalu meletakkannya di wajatrrya. Beliau bersabda, 'Cuhtplah

orang ini!'
Aku melihat lelaki itu setelatr kejadian itu terbunuh dalam

keadaan kafir."eos

,ri * o:lr'*;* $:', * U iH $:', -t1.1
*,'uk'&'t qr hr & n' J';:, Jv:JG ir ,* ,f ,fbJ_l-t.-.,

:t?iv s .<r6r"br iLif 11; .i, JrL; ;r'-(,;1 :,sli',i-'l

Sanad hadits ini shahih. Abu Razin di sini adalatr Abu Razin Al Asadi,
Mas'ud bin Malik. Hadits ini singkatan hadits no. 3574. Lihat juga hadits
no.4377.
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4235.

.-^?,Jlt"i,r iLif *,i.'S;x | ;i -g u ,i;t rfb :,
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44,06. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, Sytrbah
menceritalcan kepada kami dari Sulaiman" dari- Abu wa.il, dari
Abdullah, dia berkata, "Rasuluflah sAw mengatakan suatu kalimat
dan aku mengatakan kalimat berikutnya @eliau bersabda,) ,siapa
yang meninggal dunia sedangkan dia menjadikan selaiu bagt Altih,
malra Allah memasulckannya ke daram neralw,. Sedangkan aku
berkat4 'siapa yang meninggal dunia sementara ia tidak membuat
sekutu bagi Allah, maka Allah memasukkannya ke surga,."ffi

,it, ot:Jr';?e $:^; jLU'HuL -rr.v
:Jv'rt-,r*\t *;i f lt*rLA,F:(:,u-tl

l'),'i'H'+Ly r;<.-tb tsjl>,srlt j.t:i-'\ii# 4 f;y

.(g;;;r'*:rfk ,F gil.W ;if;tif;r ;ri
4407 - Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, sy,bah

menceritakan kepada kami dari sulaiman, iiu berkata: Al<u
mendengar Abu wa'il bercerita dari Abdullah, dari Nabi sAW, beliau
bersabdq "Jika kalian bertiga malca janganlah dua orang berbisik
tanpa yang satunya lagi, karena hal itu akan membtntnya tak enak
lati, dan iangan seorang wanita bergaur dengan wanita rain
lremudian wanita itu menceritakan sifat-sifat rorilo hin itu kepada
suaminya,hingga seakan-sekan suaminya memandang sendiri wanita
lain itu.'N1

,iG ;'a:*,'*'# 6:"; ;L';;'H, u:"r, _ r [ . A
v'c--iri ,jnr Ji.,u d; ,j,i i, * GLA,f,r(t iu.
il fsliq)E :#f i> : Jri,tu.'t?ryi !';lr ; rfu
ffi 

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4232. Lihat juga
hadits no. 4043.4,,7 
sanad hadits ini shahih.Hadits ini singkatan hadits no. 4395.
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4408. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syubatr menceritakan ke,pada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku

mendengar Abu Wa'il bercerita dari Abdullah, dia berkat4 "Kami

bertanya" 'Wahai Rasulullatr, apakah engkau berpendapat bahwa

perbuatan kami pada masa syirik membuat kami disiksa karananya?'

betau menjawab, 'Siapa saia di antara kalian berkelahtkan baik

pada masa Islamnya, malra ia tidak disiftsa lantaran perbuatannya

pada masa syirik. Tapi bagi yang berkclahtkan buntk pada masa

Islamnya, makn ia akan disiba lantaran perbuatannya pada masa

syink dan masa Islamnya'."wE

,ri *ir:)r'*:e $1", le U'rzJ $:", -tt'1
'e\e:i4r,#;e??\';)l6fr I' i* ,, f:t
pi .C ri$ *t y\t ;* lt J';:, ok '€*l'ol!^Y

.Wlfut-a$ c-a1ae'rJu

MO9. Mtrhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syubatr menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Abu Wa'il,
dari Abdullatr, dia berkatq "Sesungguhnya aku sudah diberitahu

bahwa kalian sudah berkumpul, hanya saja aku khawatir membuat

kalian bosan, maka ak"u tidak mau menemui kalian. Rasulullah SAW
biasa membuat jeda beberapa hari untuk memberikan pengajian,

karena khawatir muncul rasa bosan pada diri kami (bila setiap hari.

Ed;."4+s'

44ot 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4103.u$ 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4188 dengan isnad
yang sama. Hadits ini riwayat panjang hadits no.4228.
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Ml0. Affan menceritakan kepada kami, Mahdi menceritakan
kepada kami, Washil me,nceritakan kepada kami dari Abu Wa'il, dia
berkata, "Suatu hari kami pergi mengunjungi Abdullatr bin Mas'ud
pada pagr hari setelatr shalat Subuh. t"alu kami memberi salam di
pintu dan kami diizinkan (masuk). Kemudian seorang lelaki dari suatu
kelompok masyarakat berkata, 'Aku telah membaca seluruh suratr Al
mufashshal semalam'. Ibnu Mas'ud berkata, 'Apakatr secepat
mernbaca syair?"

Sesungguhnya kami telatr me,ndengar bacaan (Al eur'an) dan
aku hafd gabungan-gabungan suratr yang pemah dibaca oleh
Rasulullah SAW, 1laitu delapan belas surah dari ftategori) al
mufasluhal dan dua surah dari ketompok haa' miim."{ro

,rJ r i?G!i 'tti$:';U+ $:";'ttt* $f -rr\ \

,\:r&i #' [sf ,!, ,S;:rG_:'J,SG ,-#+ 1r "+ * J),

.:^ Ibnu Mas'ud mengingkari cara membaca secepat itu. penj.
4410 sanad hadits ini siahih. Mahdi di sini adalah r.aurra bin Maimun,

sedangkan Washil adalah Washil bin Ibnu Hagran Al Ahdab.
Hadis ini perpanjangan hadib no. 3999 dan 4350 serta ulangan hadits no.
4t54.
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4/ll. Affan menceritakan kepada karni, Mahdi menceritakan

kepada kami, Washil Al Ahdab me,nceritakan kepada kami dari Abu

Wa'il, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, uAku bertany4 'Wahai

Rasulullatr, dosa apa yarlg pating besar?' Beliau menjawab, 'Kamu

membuat selaiu untuk Allah, padahal Dia Yang telah

menciptalanmu'. AL<t bertanya lagi, 'Watrai Rasulullatr, LPL lagi?'

Beliau menjawab, 'Kemudian lamu betzina dengan istri
tetanggamut;t44tl

^r'A. u.t'Gl? *'i.\b $:'tLG; $:"; -rr\Y
&;3f {,;i6-tlv-b|.*:Jv fi )* /.t * rt y": *
f;i:r,k ,ji *r ybt *'ultie,;,y ,rj i"A.
it,;; c(r(..i-.f t q'!:rb'# ,i* [> 'yui 

,:us;5 u
;*'g1 :. rLj rl, X,' *'r!t iti' *L'a;|L:;
Ut r;*b,W. qg$ .i,*,6.p;lr q:tL'rt t :L q
F f lft ;,L"r,,W. Gt:t,tAt'{, p:, * b, *
"i,U.f i ,f !1 q;,,:q;:'i,te,i|)Lu,rry',fu,
ti i ,* |*fft ,1,); |t*; i$v ,:,?il ,1t'u4t1 ,g'H. Jv

'ry yi'-:rr1 ,Js .(&;* eitl,io ,tJ'rilt

.LtV*ts.
| ,i:r;

44rr 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini singkatan hadits no. 4l3l dan 4134.
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Ul2. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah dari Zin bin
Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Dulu aku masih bocah. Aku

menggembala kambing milik Uqbatr bin Abu Mu'aith' Lalu Nabi

SAW dan Abu Bakar datang. Saat itu merekalari dari (kejaran) orang-

orang musyrik. Keduanya berkata, 'Wahai bocah, apakah kamu

memiliki susu yang dapat lramu berikan sebagai minunan kepada

kami? 'Aku menjawab, 'Aku hanya orang yang diberi amanat. Aku
bukan orang yang (berhak) mernberi kalian minum'. Nabi SAW
bersabda 'Apaknh kamu mempunyai hewan betina berumur dua tahun

jalan yang belum dikawini oleh pejantan?' Aku menjawab, 'Y4
(ada)'.

Aku lalu membawakan keduanya hewan tersebut. Nabi SAW
kemudian melepaskan tali pengikatnya dan mengusap arnbingny4 lalu
berdoa, dan ambing itu lantas menjadi penuh. Selanjutnya Abu Bakar

mendatangi beliau dengan membawa batu besar yang sudatr pecah.

Abu Bakar mernerah di batu itu, kemudian beliau dan Abu Bakar
meminumnya. Aku juga meminumnya. Beliau lalu berkata kepada

ambing hewan itu, 'Susutlaftl'Ambing itu pun menyu.sut. Setelah ifu
aku mendatangi beliau dan berkata, 'Ajarkan aku ucapan itu!' Beliau
menjawab,'sesungguhnya kamu anak yang (alcan) diajarlcan'.

Aku mengambil dari mulutrya tujuh puluh strah. Tidak ada

seorang pun yang menandingiku dalam tujuh puluh tersebut."{12

re t ,e , u. kt*,t'*'# tlL LtrL $:"; -t t \ r
^ 

'n ;.y\t,b|;t,f :t.'b r f;\i eri e,!4t,rri i:,

44t2 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini riwayat panjang hadits no. 3597,3599,
d^ra4372.
Al jadza' adalah hewan yang masih muda. Untuk kambing, al jadza'
adalah karnbing berumur satu tatrun. Maksud hewan di sini adalatr
karnbing, berdasarkan redaksi sebelumnya, 'Apakatr ada karnbing yang
belum dikawini oleh pejantan?"
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4y'13. Affan menceritakan kepada kami, Syrbatr menceritakan
kepada kami dari Ismail bin Raja', dari Abdullatr bin Abu Al Hudzail,
dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Kalau saja alu orang yang (dapat) mengangkat kekasih (khalil),
tentu aht akan menjadikan Abu Bakar sebagai lceleasih (khalil). Tetapi

dia saudaralat dan sahabatht. Allah telah mengangkat sahabat kalian
s ebagai kekas ih (khalil) ."aar3

,f /,ill ;J. ;tb, G'L'rg $r, Lk U'* - t t \ t

q!-tr *i_',;'.5;1lr 1F:? b,i:it &,rifur '";qLl';
qc.>l ;t; At {:6#. g, E? ; aTrtr'";',;'& t
\t * lnt J?.,tsl ,n trlrl Y f#) *i qp hr & Cl
ttt .n.! n cit .. ,. ?(tr. -... -..o - . .? '-*': rir';,y &)t r11;\t.,1f ,y.d.'Ft*
JL,, i* :)v'.4L'J:t U iiT r>',ti iyr,5 ;iVG
.l,r ,.-i-l :Jvb-lte.,$,:J; & cL ,j696\t,;r
*Uti6,1,t &ti,iiil * .& i',,tr,
,Ju" o6 l;,A ,1ri1lrl d;f C1 :yQ.*} y\,
j;f nr )j$,*t qp hr ,* i' J?,iw lJJ )ir

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4182 dan riwayat
panjang hadits no. 4354.
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4414. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan
kepada kami, Atha' bin As Sa'ib menceritakan kepada kami dari Asy-
Syabi, dari Ibnu Mas'ud, bahwa para wanita pada masa perang Llhud
berada di belakang kaum muslim. Mereka membunuh orang-orang
yang terluka dari kalangan orang-orang musyrik. Kalau saja aku dapat
bersumpah pada hari itu, aku berharap sumpatr itu manjur, tidak ada
seorang pun dari kami yang menginginkan dunia" hingga Allatr
menurunkan surah Aali 'Imraan ayat 152, "...di antara kalian terdapat
orang yang menginginlean dunia dan di antara kalian terdapat orang

@I - Mlrtrtd Inrm Alnrd,
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ydng menginginlcan alchirat. Kemtdian Allah memalinglun lcalian dari
mereka untuk menguji kalian...."

Ketika para sahabat Nabi SAW melanggar apa yang

diperintalrkan kepada mereka, Rasulullatr SAW menyendiri bersama

sernbilan orang, yaitu tujuh orang dari kalangan Al Anshar dan dua

orang dari kalangan Quraisy. Beliau oftIng kesepuluh. Ketika mereka

(musynkin) mulai mendekati beliaq beliau bersabdq "Semoga Allah
mengasihi laki-laki yang menjauhkan merelca dari kita." Lalu seorang

lelaki Anshar bangkit dan berperang sesaat hingga (akhirnya) ia

terbunuh. Ketika mereka (musyrikin) mulai mendekati beliau lagi,

beliau bersabda, "semoga Allah mengasihi laki-laki yang meniauhkan

merelra dari kita.u

Demikian beliau mengatakan hal itu hingga sudah tujuh orang

terbunuh. Beliau lalu bersabda kepada dua orang sahabafrryq "Kita
tidak melayani para sahabat kita." Abu Suffan lalu datang dan

berkata, "Luhurlah Hubal!" Rasulullatr SAW bersabda, "Kataftanlah,
'Allah Maha Luhur dan Maha Agung!'. " Mereka pun berkata, "Allatt
Matra Luhur dan Matra Agung!" Abu Suffan berkata, "Kami memiliki
lJzza. Kalian tidak memiliki Uzza." Rasulullah SAW bersabda,

"Katalcanlah, 'Allah pelindung kami dan orang'orang kafir tidak
memiliki pelindung'." Abu Suffan berkat4 uHari (ini balasan) untuk
perang Badar. Satu masa kami menang dan satu masa kami kalah. Ada
masa kami sedih, ada masa kami gembira. Labu pahit (hanzhalah)
(dibalas) dengan labu pahit. Si fulan (dibalas) dengan si fulan. Si fulan
(dibalas) dengan si fulan." Rasulullatr SAW menjawab, "Tidak sama!

Orang-orang yang terbunuh dari pihak kami adalah orang-orang
yang hidup, dan mereka diberi rezebi., sementara orang-orang yang
terbunuh dari pihak knlian tersiksa di neraka." Abu Suffan berkata,

"Di kelompok itu ada satu pencincangan mayat, hal itu bukan

kebijaksanaan dari kelompok kami. Aku tidak meiryrruh hal itu, tidak
melarang, tidak menyukai, tidak membenci, tidak merasa susah, dan

tidak merasa senang."

(Mendengar itu), kaum muslim pun mencari-cari (di mana

mayat yang dicincang itu. Ed). Ternyata Hamzatr penrtrya sudatt

terbedatr. Hindun telah mengambil hatinya dan mengunyahnya,
(namun) dia tidak mampu memakannya. Rasulullatr SAW kemudian
bertany4 'Apalcah Hindun memakan sesuatu dari hatinya?" Mereka
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me,njawab, "Tidak!" Beliau. bsrsabda, "Sungguh, Allah tidak

memasulrlran sedikit pun dari tubuh Hamzah ke dalam neraka." '

Rasulullah SAW lalu meletakkan Hamzah dan menshalatinya.

Kernudian (asad) seorang Anshar didatangkan dan diletakkan di sisi

Hamzah, dan beliau menshalatinya. Jasad Anshar itu lalu diangkat

sernentara Hamzah dibiarkan. Lalu jasad (muslim) lainnya

didatangkan dan diletakkan di samping (asad) Hamzatr dan beliau

menshalatinya. Lalu jasad orang itu diangkat sementara (asad)

Hamzatr dibiarkan. (Demikian) hingga Rasulullah sAw 
-pada 

hari

itu- melakukan shalat jenazah sebanyak tujuh puluh kali."'t4r4

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-kwa'id
(6/109-110). Al Haitsami berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad.
Dalam sanadnya terdapat Atha' bin As-Sa'ib yang sudatr berubatr pikun."
Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam Tafsir-nya (21262-263) dzla At-
Tarikh (4l4}4l). Dalam At-Tarikh dia berkata, "rA,hmad sendirian
meriwayatkan hadits ini. Sanad hadits ini juga memiliki kelematran dilihat
dari adanya Atha' bin As-Sa'ib."
As-suyuthi meriwayatkan hadits ini dalam Ad-Dun Al Mantsur (2184-85)

dan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Al Mun&ir.
Penilaian hadits ini cacat lantaran adanya Atha' merupakan penilaian
yang tidak baik, karena Hammad bin Salamah mendengar hadits ini dari
Atha' sebelum dia berubatr pikun.
Rahiquuh berasal dari kata rahiqa --dengan hunrfflca'dibaca kasrah-
yang artinya menyelubungi atau mendatangi. Demikian dikatakan oleh
Ibnu Al Atsir.
KatA"li shaahibaihi" dalam naskah kode Haa'tertulis "li shaahibihf'.lni
merupakan kesalahan. Perbaikan di sini didasarkan pada naskah kode
Kaaf dan referensi-referensi yang disebutkan.

'An ghair mala'in minnaa (bukan kebijaksanaan dari kelompok kami)
maksudnya terjadi bukan dari hasil kesepakatan tokoh-tokoh kard.
"Buqira bathnuhu" maksudnya dibelatl dan dib*a.
"Fa laakathaa" artinya mengrmyah.
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4'r5 Sanad hadits ini dha'if karr.xra alasan yang ekan kami sebutkan. Hadis ini
tertera dalam kitab Majma' Az-hwa'id (3/133), dan penulisnya (Al
Haitsami) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la 

-AbuYa'la menambahkan redaksi: Dinar atau sapi betina- Al Bazzaq dan Ath-
Thabrani dalam kitab Al Ausath. Para periwayat dalam riwayat Imam Ahmad
adalah para periwayat badrts shahih. "
Ini merupakan kecerobohan Al Hafiz:h Al Haitsami, sebab dalarn sanad hadits
ini terdapat Ibrahim bin Muslim Al Hajari yang dha'rt apalzgi riwayatnya
dari Abu Al Ahwash, sebagairnana telah kami jelaskan pada hadits no. 3623.
Selain itu, Ibrahim bin Muslim Al Hajari bukan periwayat hudits shahih.
Babkan tidak ada seorang pun dari para pemilik kitab hadits yang enarL
kecuali Ibnu Majab, yang pernah nrcriwayatkan hadis darinya.

,GAI

44L5. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami dari Ibrahim Al Hajari, dia berkata: Aku mendengar Abu Al
Ahwash (menceritakan hadits) dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, 'Tahukah kalian sedekah yang terbaik?' Para satrabat

menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih tahu'. Beliau bersabda, 'Yaitu
sebuah pemberian yang salah seorang di antara kalian memberikan

lrepada saudaranya dirham (uang), hewan tunggangan (kendaraan), dan

susu lrambing atau susu sapi betinat:t$t'

-^f;['; €tL $:"; ), t;."lL $:r, Lr* $'", -t t \ 1
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4416. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin T*;id

menceritakan kepada kami, Ashim bin Bahdalah menceritakan kepada

kami, dan Manshur bin Al Mu'tamir pun menceritakan kepada karni dari

Abu Wa'il, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Seburuk-buntk ucapan salah seorang di antara mereka -atav salah
seorang di antara kalian- adalah, "Aht lupa ayat anu karena ini dan

itu."Padahal dia dibuat menjadi lupa. Hendaklah kalian selalu
mengingat (ayat) Al Qur'an, (karena) sesungguhnya ia lebih cepat

hilangnya dari dalam dada orang-orang (yang menghafolnya) bila
dibandinglun dengan hewan ternak yang lepas dari tali yang mengikat
kedua kaki depannya (atat beliau bersaMa) dari tali yang mengikat
kcdua kaki depanny a' .'#16

-d;[. ;.fG';p e $:-,, ;e U'rZJ $:", -rr\v
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&llT.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, SV,r'Uuf,
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Wa'il, dia

11t6 Sanad hadir ini shahih. Hadits ini diriwayatkan olch Hammad bin Zaid dari
Ashim bin Bahdalah dan Manshur bin Al Mu'tamir, keduanya meriwayatkan
dari Abu \ila'il.
Hadits ini ulangan hadits no. 4176 dan perpaqiangan hadits no. 4288.
Mengenai asyaddu ufashshiyan Ibnu Al Atsir b€rkata, "Maksudnya lebih
cepat kelnar. contohnya, Tafashshaitu min al 'omr tafasluhiyyan arlhya alr;u
keluar dan lcpas dari masalah tcrs€but.
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menceritakall dari Abdullah, dia !g[kat4 "Kami biasa berbicara di dalam

shalat, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan salam

kepada beliau, rurmgn beliau tidak me'njawab salamku, sehingga aktr

merasa tak enak. Rasulullah SAW kemudian bersabda, 'Sesunguhnya

Allah memperbanti hulatm kepada Nabi-Nya sesuai lcehendak-Nya'."

Sytr,bah berkata, "Aku kira beliau bersaMa (untuk menenrskan

sabda sebelumnya), 'Tentang sesuatu yang Dia ltehendaki, dan di antara

hal yang Dia perbanti hularmnya untuk Nabi-Nya adalah larangan bagi

lralian berbicara dalam shalat' .'4r7

4418. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Abdurrahman bin Al Aswad,

dari ayatrnya, dari AMullah, dia berkata,'T.{abi sAw shalat zruhur lima

rakaat, maka para sahabat bertanya, 'Apakatr ada penambahan rakaat

dalam shalat (Zruhur)?' Beliau kemudian sujud dua kali.'#r8

tlrp i;* iv:e $:"; j:- u 'rzJ $:t, - r r \ 1

.(it*.t

ut7 Sanadhadits in shahih.Hadi6 iniringkasanhadits no. 4145.
/Kr8 

Sanad hadits im dha'if karcna Jabir Al Ju'fi dianggap dha'f.Hadi6 ini
ringkasan hadis no. 4072.
fUdits senada telah bcrulang kali dikcmrkakan relalui sanad yang shahih,

dan yang terakhir nrcnjelaskan pengertian hadits ini adalah hadits no. 4282

dan 4358.
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4419. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku^ mendengar Manshur

menceritakan dari Ktraitsamah bin Abdurrahman, dari Affiullah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak boleh berbicara pada malam hari

kecuali untuk dua orang" atalu "untuk salah satu dari dua orang, yaitu

orangyang shalat dan musalirt 344te

c, o._ lo,lnt.,.ia., ,.o. ,;.rJZ.1 lflJ;_tty.f ,r* €..' f 4^'i L!r> -F ;
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4420. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Abu Qais, dari Huzail bin Syurahbil, dia
berkata, "Seorang lelaki bertanya kepada Abu Musa Al Asy'ari tentang
seorang wanita yang meninggalkan (warisan) untuk anak perempuan,

cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudara perempuannya? Abu
Musa menjawab, 'Setengah bagian unfuk anak perempuan dan setengah

44re Sanad hadits ni dha'if karcna munqathi'(terputus), sebab Khaitsamah tidak
pernah mendengar hadits ini dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini ulangan hadits no.
4244. Ka$i telah manjelaskan cacat hadits ini secara rinci pada hadits no.
3603, dan di sana kami juga telah rnenyinggrurg sanad hadits ini.

,tt .. .
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bagran (ainnya) untuk saudara per€mpuan. Datangilah Ibnu Mas'u4 dia
pasti mendukung (pendapat)ku (ini)'.

Mereka kemudian mendatangi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkat4
'sungguh tersesat aku jika berbuat demikian dan tidak (pula) aku
termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk Sungguh, aku akan

benar-benar memberikan keputusan dalam masalatr ini dengan keputusan

Allah'.'

Syu'bah berkata, "Aku menernukan redaksi ini, 'Sungguh, aku
akan benar-benar memberikan keputusan dalam masalah ini dengan

keputusan Allah: bagi anak perempuan setengah bagian, bagi cucu
perempuan dari anak laki-laki se,perenam bagian, agar sempurna menjadi
dua pertiga bagian, dan sisanya bagi saudara perempuan'.

Mereka kemudian mendatangi Abu Musa untuk memberitahukan
ucapan Ibnu Mas'ud tersebut. Abu Musa lalu berkata, 'Janganlah kalian
bertanya kepadaku tentang sesuatu selama orang alim ini (maksudnya

Ibnu Mas'ud) masih berada di antara kalian'.'#2
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4195.
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44zl.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, **'O*
menceritakan kepada kami dari Jami' bin Syaddad, dia berkata: Aku
mendengar Abdurrahman bin Abi Alqamah berkata: Aku mendengar
Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami tiba bersama Rasulullatr SAW dari
Hudaibiyyah. Mereka menceritakan bahwa mereka (banr saja) singgah di
tanah yang ber-dahas. Yang dimaksud dengan dahas adalah pasir.
(Waktu itu) beliau bertanya, 'Siapa yang akan menjaga kita (ronda)?'
Bilal menjawab, 'Aku!' Rasulullah SAW bersabda, 'Jilra demikian, maka
tidurlah!'

Mereka kemudian tidur hingga matahari terbit. Orang-orang lalu
terjaga. Di antara mereka adalah fulan dan fulan, dan juga Umar. Kami
berkata, 'Berbicaralah kalian'. Yakni berbicaralah kalian (kepada
Rasulullah). Nabi SAW kemudian terjaga. Beliau bersabda, 'Kerjakanlah
oleh lralian (shalat) sebagaimana yang lcalian kerjakanl'Kami kernudian
mengerjakan (shalat). Beliau bersabda, 'Demikianlah yang. hants
dilafulran oleh orangyang tertidur atau lupa'.

Unta Rasulullah kemudian tersesat, sehingga aku mencarinya. Aku
kemudian menemukan talinya tersangkut di sebatang pohon. Aku lalu
membawa unta itu kepada Nabi SAW, lalu beliau menungganglnya
dalam keadaan bahagia. Apabila Nabi SAW mendapatkan wahyu, maka
(proses penerimaan wahyu itu) sangat berat bagi beliau, dan kami dapat
mengetahui hal itu pada diri beliau. (Tandanya), beliau akan memisahkan
diri seraya menjauh ke belakang kami, lalu menutup kepala dengan
bajunya, dan hal itu menjadi sangat berat bagi beliau, hingga kami
mengetahui bahwa wahyu sedang diturunkan kepada beliau. Setelah itu
beliau mendatangi kami dan mernberitahukan bahwa kepadanya telah
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diturunkan (ayat), 'Sesungguhnya Kani telah memberikan kepadamu
kcmenangan yang nyatal " (Qs. Al Fath [48]: l).'#2t

:Js l9'* ,;3 tf* ,rL 'i 'r3"i $:"' -tr,YY
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Wzz.Muhammad bin Ja'far rn"rr."rit f*, kepada kami, Syr'bah
menceritakan kepada kami dari Hamrnad, dia berkata: Aku mendengar
Abu Wa'il berkata: Abdullah berkata, "Kami saat tasyahhud biasa
membaca,'Assalaamu'alallaah (keselamatan bagr Allah)'. Rasulullah
kemudian bersabda, 'Jangan ucaplcan keselamatan bagi Allah, sebab
Allah adalah As-Salaam (Maha Pemberi kcselamatan). Alcan tetapi,
bacalah, "Penghormatan bagi Allah, juga shalawat dan kebailcan.
Semoga lreselamatan bagi engkau wahai Nabi, dan rahmat serta
lreberlrahan Allah. Semoga kcselanatan (iuga) teranrah kcpada lcami dan
lamba-lumba Allah yang slulih. Afu bersaksi bahwa tidak ada illah
keanli Allah, dan alu bersalci bahwa Mulwnmad adalah lumba serta
utusan-Nya.'#n

v.r-!r ,jrti '* -^;t tr"- ,rL U 'rZJ $:", - r r yr',:&)*Xt& 
n' J;)it-,j,i,1, * *,!.t, j: *

Sanad h.dits ini shahih. Hadib ini pcrpaqiangan hadits no. 3657 dan 3710.
Lihat pula hadits no. 4307
Sanad hadis iar shahih. Hadib ini pcrpanjangan hadis no. 4189, dan
ringkasan hadi6 no. 4382.
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4/;23. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sytr'bah

menceritakan kepada kami dari Washil Al Ahdab, dari Abu Wa'il, dari

AMullah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Dosa

apakah yang paling besar?' Beliau menjawab, 'Menyehttukan Allah,
padahal Dialah yang telah menciptakan lcamu, benina dengan istri
tetanggamu, dan membunuh analonu karena dia makan bersamamu'
(atau), (karena) dia memalan makananmri.'ffi3

zJv ,,tt1iL,'*'* ew .e'i'# $:L -[rYt
rit):jE fi,,{,rt'lut * Ctf )t*rf.tr6'c,4
;6 'tt ii;; u; Lr; ct:*e€t:e tsi> ;:r3t ,*t--'r6 {t( 'F

.(A'H'fit V\twif;tif;r
4424. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar

Abu Wa'il (menceritakan hadits) dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, 'Jika lcalian bertiga malw janganlah dua orang berbisik tanpa
menyertakan yang satunya lagi, karena itu bisa membuatnya tak enak

hati. Juga janganlah seorang wanita menceritakan seorang wanita lain
kepada suaminya, AinSSa) seolah-olah suaminya itu dapat melihat
langsung wanita ters ebut' .'424

lo.'.,o11 .,lat ..ia. 'o. t.r".t..1a.

Gl f dl^J-, ,f -o* Lib -F LJ. J-e-rr, U;J> - t t Y o

,I?r-^;)t *j;v?rt * it J?,iv,iv,.i,r ,ri r ,y,t,

u21 Sanad hadits im shahih. Hadits ini perpanjangan hadits rro. 4411. Ajal,
pcnjelasan tentang kata ini telah dijelaskan pada hadits no. 4175.4u Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. ,1407, berilut sanadnya
(dan bukan cuma redaksi haditsnya).
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4425. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Abu Wa'il, dari Abdullah,

dia berkata, "Rasulullah SAW mengucapkan satu kalimat, sedangkan aku

menambatrkan (kalimat) yang lain,' Barangsiapa meninggal dunia dalam

lreadaan menyelattukan Allah, maka Allah alan memasukkannya ke

dalam neral(fl'."

Abu Wa'il berkata: Abdullatr berkata, "{ku menambahkan,

"Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan

Allah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga'.'#2s

,Ol,.ji,1
!^ t.4,t,,:Jv ,t:tiJ,L *iib,$1r; * U'rZJ tlL -ttY1

) :Jv oft,.lr +i, * y\i * o:t- ,#1 i;*'d;
,y,a,- * ,:t:-ayt * b Li 6j ti'* yLb).'€Ll'J1;-

2t426. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sytr'bah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar

Umarah bin Umair menceritakan hadits dari Al Aswad, dari Abdullah,

dia berkata, "Janganlah salah seorang di antara kalian memberikan bagian

kepada syetan. Dia akan berpendapat bahwa sebaiknya dia berpaling dari

arah kanan, (padahal) sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW lebih

sering berpaling dari arah kiri."4426

Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4406, berilart sanadnya
(dan bukan cuma redalsi haditsnya).
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadig no. 4084. Lihat pula hadits
no.4384.
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4427. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar

Umarah bin Umair atau Ibrahim 
-Syu'batr 

ragu-menceritakan dari

Abdurrahman, yaitu Ibnu Yazid, dari Affiullah, dia berkata, "Aku shalat

bersama Nabi SAW di Mina dua rakaat, juga bersama Abu Bakar dan

Umar. Sernoga aku mendapat keberuntungan dari emPat rakaat (ryg
diwajibkan itu) dengan dua rakaat yang akan diterima (oleh Allah).'#?

* * ot lr'*'-e $:tL * U'rZJ $:t -ttY^
,C)t',F 'i6 if ,i' * r )?\i p.dr * i7 i irr

,'+rsr;tj ,';;;tjtj ,t;!i t!\ ,l:J,ki ,ir"t2vi ,k;i
,g7,4t 'rl;. 6.tli le)tt ,y:-rL)t e:ti ,j-Li.'a4|$rt

.iVtU- *t yv?" 
"r* #J gr.J..b o;tl|

4/,28. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Abdullah bin Murrah, dari

Al Harts Al A'war, dari Abdullah, dia berkata, "Orang yang memakan

riba, orang yang membayarkannya, orang yang menyaksikannya, dan

orang yang mencatatnya jika mereka tahu, juga wanita yang berprofesi

427 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadis no. 4034 dan pengulangan
hadirc no. 3953. Di sana kami telah menjelaskan bahwa keraguan dari
Syu'bah itu tidak hadits ini. Pendapat yang lebih utama adalah
hadits ini bersun$er dari Sulaiman Al A'rnasy, dari Ibrahim
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sebagai tukang tato, wanita yang membuat tato-dan wanita yang meminta

ditato untuk kecantikan, orang yang tidak membayar ?2,kat" serta orang

Arab yang murtad setelah htjrah, (mereka) adalah omng-orang png akan

dilaknat oleh lisan Muhammad SAWpada Hari Kiamat (kelak).'#28

:)u ,,;r1)7,'* # $1.t; ,L U',rU $I,t -ttYl
z tc z c \. cz c. - r1,..' ,, tiet.c ), o. , .
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442g.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sytr'bah

me,nceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aliu mendengar

Abdullah bin Murrah menceritakan dari Masruq, dari Abdullah bin
Mas'ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Tidak halal darah seorang

muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: (1) nyawa dibayar nycwa
(qishash), (2) pezina yang sudah pernah meniluh, dan (j) orang yang

meninggallun agamanya serta memisahkan diri (atau) memisahlan diri
dari jamaah (kaum rnuslim)'.'aze

:Jv ,ot'*'* $:-r- ,rL U ig $:"; -ttr.
'; tlr;i1 :Jv'of; ,ls * * o:l/'* ;7 i/. it * L4
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:*i*bt* dtit,aru'G:6

Sanad hadits in dha'if karena Al Harts Al A'war inr dho'if. Hadits ini
ulangan hadits no. 4090. Lihatjuga hadits no. 4402.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no.4245.
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4y'.30. Muhammad bin Ja'ftr menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar
AMullah bin Murrah (menceritakan hadits) dari Masruq, dari Abdullah,
dia berkata, :Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipi,
orang yang merobek-robek kantung Oaju), dan orang )4ang menyeru
dengan seruan jahiliyah."

Sulaiman berkata, "Aku kira Abdullah me-rafa'-kan hadits ini
kepada Nabi SAW."430

tl'L * U'rZJ 6Y -rrr\
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443l.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, SVo,U"f,
menceritakan kepada kami dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah,
dari Abdullah, dari Nabi sAW, batrwabeliau shalat zruhur lima (rakaat),
maka dikatakan kepada beliau, *Apakah 

ada penambahan rakaat di dalam
shalat (zruhur)?" Beliau (balik) bertanya, "Memangnya kenapa (kalian
bertanya) demikian? " Para sahabat menjawab, "sesungguhnya engkau
shalat lima rakaat." Beliau kernudian sujud dua kali setelah salam.

4430 Sanad hadits in shahih. Keraguan sulaiman Al A'masy rnengenai status
marfu'hadits ini mungkin terjadi ketika dia menceritakan n"as i"i kepada
syu'bah saja, sebab hadits ini telah diriwayatkan oleh waki' (hadits no. +i t t1
dan Abu Mu'awiyah (hadits no. 4361), yang keduanya meriwayatkan a"ri ei
A'rnasy s*aa marfu', dan Al A'masy tidak ragu akan har itu. Hal ini
diperkuat oleh riwayat Zubaid dari Ibrahiq dari Ma.snrq, dari Abdullah yang
be,ntatus marfu', yaitu pada hadis no. 3658 dao 4215.
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Syu'bah berkata, *Aku mendengar Sulaiman dan Hammad

menceritakan bahwa Ibrahim tidak tahu apakah beliau shalat tiga atau

lima rakaat.'#31

."a.. tt., o?...* ;:fr, * a;r $:r; * u.'r:.; t;:r; -ttrY
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M32. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata,
*AMullah berkata, 'Aku seolah-olah melihat (warna) putih PtPl
Rasulullah saat beliau salam ke aratr kiti'."{432
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4433. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id bin

Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al
Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW lebih
mengunggulkan shalat berjamaah daripada shalat sendirian sebanyak dua
puluh lima kali lipat. Seluruh shalat yang dua puluh lima itu adalah

seperti shalatnya (yang telah dia kerjakan).{33

4132

4433

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3237 d^Dperpanjangan
hadits no. 4418.
Sanad hadits ini shahih. Hadie ini ulangan hadits no. 4280.
Sanad hadits in shahiih. Hadits ini ul ngrn hadits rc. 4324.
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4434. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami dari
Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia berkata, 'Allah melaknat
wanita yang minta ditato, wanita yang minta dicukur bulu wajah atau
alisnya, dan wanita yang meminta grgrnya direnggangkan (agar terlihat
cantik)."

Syu'bah berkata, "Aku kira Manshur berkata, '(Wanita) yang
merubah ciptaan Allah. Sesungguhnya Rasulullah telah melarang
perbuatan tersebut'.'43a

o6JI.,rj c ,F,t;\6'L )L!',;',# $:"; -rrYo
,; (t, *3 *vbt J:"U, :j. :Jv,l' # '*i.# €j r
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U3s.Husain bin Muhamnud menceritakan kepa.da ;, Isra'il
menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Ubaidah, dari
AHullah, dia berkata, 'T.Iabi SAW buang air besar dan aku bersama
beliau. Beliau kemudian bersabda kepadaku, 'carikan unukht tiga
batu!' Aku kemudian hanya menemukan dua batu dan satu kotoran
binatang yang sudah kering. Aku membawa kedua batu dan satu kotoran

'r'r' Sanad hadits inishahih. Hadie ini ringkasan hadits no. 4343 da\4344.
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itu kepada beliau, dan beliau hanya mengambil ttdu1,P:,tu itu serta

membuang kotoran tersebut. Beliau bersabda, 'Ini naiis'''*"

i n - c - k t g'r; -eC'i.'r;l C:t; -rrr1€;tEf*f
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4436. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu wa'il, dari Abdullah,

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,'Janganlah dua orang berbisik

tanpa (melibatkan) teman merelra, karena itu dapat membuatnya tak

enak hati' .'il16

4437. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abu Wa'il, dari Abdullah'

dia berkata, "Rasulullah membuat sebuah garis dengan tangannya, lalu

beliau bersabda, 'Ini adalah jalan Allah yang lurus'. Setelah itu beliau

membuat garis di arah kanan dan kiri beliau, lalu bersabda, 'Ini adalah

jalan-jalan (yang lain). Tidak ad.a satu ialan pun dari jalan-ialan (yang

lam) ini kecuali di sana terdapat syetan yang menyeru untuk

(melalui)nya1 Setelah itu beliau mernbaca (a)'at), 'Dan bahwa (yang

1135 Sanad hadits in dha'if karem munqathi'(t€rputus). Namun hadits ini telah

dikemukakan tadi dengan sanad-sanad yarrg shahih, dan yang teralfiir adalah

hadits no.4299.
aa'6 Sanad hadits in shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4424'
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Kami perintahlwn) ini adalah jalan-Ku yang lunts; maka ihttilah dia:
dan janganlah knmu mengihtti jalan-jalan (yang lainl'."u31
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4438. Husain bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Abu

Kudainah menceritakan kepada karni dari Atha bin As-Sa'ib, dari Al
Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari AMullah, dia berkata,
"Seorang Yahudi bertemu dengan Rasulullah yang sedang berbincang-
bincang dengan para sahabat. Orang-orang Quraisy kemudian berkata

ftepada Yahudi itu), 'Wahai orang Yahudi, sesungguhnya orang ini
mengaku sebagai nabi'. Orang Yahudi itu menjawab, 'Aku akan bertanya
kepadanya tentang sesuatu yang hanya diketahui oleh seorang nabi'.
Orang Yahudi itu kemudian datang dan duduk (di dekat Rasulullah), lalu
bertanya (kepada beliau), 'Wahai Muhammad, dari apa manusia
diciptakan?' Beliau menjawab, 'Wahai orang Yahudi, dari semua unsur,
spenna laki-laki dan sperma perempuan. Sperma laki-laki adalah
spenna yang kcntal. Darinyalah (terbentuk) tulang dan urat saraf.
Adapun spenna perempuan adalah speruna yang cair. Darinyalah

4117 
Sanad hadits itrt shahih. Hadits ini ulangan dari hadits rro.4142.
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(terbentuk) daSW dan darahl Orang Yatrudi"itu'kenrudian bertata'

'seperti itulah yang dikatakan oleh umat sebelurn kamu'"#3t
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443E Sanad hadits in dha'if karena Husain bin Hasan Al Asyqar dha'if,

sebagaimana yang telah kami jelaskanpada hadits no' 888'

Hadits ini tertera-<lalam lhl?lb Majma' Az-tua'id (81241) danpenulisnya (Al
Haitsami) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahma4 Ath-

Thabrani, dan Al Bazzar dengan dua sana4 yang pada salah satu sanadnya

terdapat Amir bin Mudr& orang yang dianggap tsiqah oleh Ibnu Hibban,

*rnoo dianggap dha'if oleh yang lain. Adapun para periwayat lainnya,

adalah or*g-orarg yang *iqah. Adapun dalam sanad yang diriwayatkan oleh

semua orang, terdapat Atha' bin As-sa'ib, dan Atha' mengalami kerancuan

hafalan""
Lihatjuga hadits no. 4091.
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4p,3g. Abidah -yakni 
Ibnu HumaiF menceritakan kepada kami

dari Manshur, dari Abu Wa'il, dia berkaa, "Abdullah selalu merrberi

pengajian pada setiap hari Kamis atau senin terhadap hari-hari (yang

i"-r bergulir). Kami kemudian berkata, atau dikatakan (kepada

Abdullah), .wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya kami menyulcai

hadits engkau dan kami pun menginginkarurya. Kami senang kalau

engkau bersedia mengajar kami setiap hari'. Affiullah belkata,

'sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk melakukan hal itu,

hanya saja aku tidak ingin membuat kalian bosan. Aku akan mernilih

waktu yang tepat untuk menyampaikan nasihat kepada kalian,
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sebagaimana dulu Rasulullah selalu memilih walcAr yang tepat untuk
menyampaikan nasihat kepada 5.rnir.,4'43e
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O*i.Nashrbin Bab menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari

Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda,'Barangsiapa meminta sesuatu yang tidak
dibutuhlrannya, maka sesuatu itu akan datang pada Hari Kiamat dalam
bentuk bekas luka di wajahnya. Tidak halal sedekah bagi orang yang
memiliki lima puluh dirham atau emas yang senilai dengan itu'.'#

uc . a. .t . U _, _1. a . i9 O -t,f *t 4. tw ,f c!:P e:* 9f3)rltq$-t- -rrr\
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Saoad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 40@. Lihat juga hadits
no.,1409.
Sanad hadits ini shahih. Hailaj adalah Ibnu Artha'ah- Pengertian hadits ini
telah dijelaskan tadi dari jalur yang lain, dari Ibnu Mas'ud yainr hadits no.
4207.
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4441. Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Martsad, dari Al Mughirah

bin Abdullah Al Yasykuri, dari Al Ma'rur bin suwaid, dari Abdullatr, dia

berkata, "Lfmmu Habibah berdoa, 'Ya Allatr, beri aku kebahagiaan

dengan (keberadaan) suamiku yaitu Rasulullah, Ayahku yaitu Abu

Suffan, dan saudaraku yaitu Mu'awiyah'. Nabi SAW kemudian bersaMa,

'sesungguhnya engkau memohon sesuatu yang telah ditetapkan, rezeki

yang telah ditentukan bagiannya, dan kcnntnan yang pasti diberikan.

Semua itu tidak akan disegerakan sebelum tiba waHunya dan tidak akan

ditanggahlun jika sudah tiba masanya. Seandainya engkau memohon

lrepada Allah agar Dia memeliharamu dari siksa neralca dan siksa htbur,

niscaya itu akan lebih baik bagimu'.

Seorang lelaki kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, apakah kera dan

babi itu hewan yang telah diubah?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya

Allah belum pernah mengubah suatu kaum atau membinasakan suatu

kaum, leemudian menciptakan keturunan dan penents kaum itu.

Sesungguhnya kera dan bgbi memang telah ada sebelum itu')Mr

iG ,as 'o gJ ,;' irl:.i : [i:.-f ; l' *1i$ - r r r Y

1r4t Sanad hadits ini shahih. H.dits ini ulangan hadits no. 3925 daa4l20 de'ngan

sanad yang tertera di sini, scrta pengulangan hadig no. 4254, namrm dengan
sanad yang berbcda.
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4442. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku membacakan (hadits)

kepada Ayahku dari sini, lalu dia mengukuhkannya. Dia berkata,:

Muhammad bin Idris Asy-Syaf i menceritakan kepadaku, Sa'id bin
Salim 

-yakni 
Al Qaddah- mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, bahwa Ismail bin Umayyah mengabarkan

kepadanya dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata, "Aku mendatangi

Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, lalu dua orang lelaki yang

melakukan jual-beli suatu barang mendatanglnya. Salah satu dari mereka

berkata, 'Aku membeli barang ini seharga sekian'. Sementara yang satu

lagi berkata, 'Aku menjualnya sekian'. Abu Ubaidah kemudian berkata,

'AMullah bin Mas'ud pernah mendapat masalah seperti ini, lalu dia
berkata, "Aku pernah menghadap Rasulullah SAW dalam masalah seperti

ini. Beliau kemudian memerintahkan penjual untuk bersumpah. Setelatr

itu beliau memberikan hak pilih kepada penrbeli, jika dia ingin maka dia
boleh mengambil (barang ihr), tapi jika ia tidak ingin maka dia boleh
meninggalkan (barang itu).'*2

u2 Sanad hadits ini dha'dkartlra sanadnya munqdthi' (terpunrs). Sebagaimana
sering kami kemukakan, Abu Ubaidah bin AMullah bin Mas'ud tidak pernah
bertemu dengan ayahnya (Abdullah bin Mas'ud). Sa'id bin Salim Al Qaddah
adalah orang yang aiqah. Dia dianggap tsiqah olehlbnu Ma'in dan yang lain,
Damun dipcrsoalkan oleh sebagian lain, karena dia menganut paham
Murji'ah.
Al Bukhp'i menulis biografinya dalam kitab Al Kabir (AYUD, dia berkata,
"Sa'id bin Satim Al Qaddah ini mcnganut paham.Mudi'ah"" Aku berkata,
*Inilah faktor yang menrbuat dha'if ivtayat seseorang, jika dia orang yang
jujur dan nrcngetahui haditsnya."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kiab As-Sunan Al Kubra
(51332-333) dari jahu Ahmad bin Abid Ash-Shafar, dari Abdullah bin Ahnad
bin Hanbal dengan sanad ini.
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4443.(Abdullah bin AhmaQ berkata: Aku mEnrba,u'O' 

'"*O"oAyahku, (lalu) dia berkata: Dikabarkan kepadaku dari Hisyam bin Yusuf

tentang penjual dan pernbeli (yang ada) dalam hadits Ibnu Juraij

(sebelum ini), dari Isma'il bin umalyah, dari Abdul Malik bin ubaid.

Ayahku berkata: Hajjaj Al A'war berkata: @ari) Abdul Malik bin

Ubaidah.

Ayahku juga berkata: Husyaim juga menceritakan kepada kami,

dia berkata: Ibnu Abi Laila mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin

Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud. Dalam sanad ini tidak ada (kalimat)

'Dari ayahnyu'.*t

4443 Sanad hadits int dha'fi seperti sanad hadits sebelumnya. Hadits ini ulangan

hadits sebelumnya, tapi di sini knam Ahmad ingin manjelaskan bahwa

periwayat hadits ini meengambilnya dari Ibnu Jurarj.

Mereka berbeda pendapat tentang nama guru Imam Ahmad. Sa'id bin Salim

menyebutkan bahwa namanya adalah Abdul Malik bin Umair, Hisyam bin
Yusuf menyebutkan bahwa narunya adalah Abdul Malik bin lJbaid. Hajaj Al
A'war menyebutkan bahwa namanya adalah Abdul Malik bin llbaidah.
Hisyam bin Yusu4 kelsiqah,-antya telah dikemukakan pada badits no. 454.

Akan tetapi Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini darinya melalui perantara

yang tidak diketahui identitasnya.
Adapun hadits riwayat Hajjjaj Al A'war, hadits ini diriwayatkan oleh An-
Nasa'i (2/230) dari jalur Hisyam bin Yusuf.
Adapun Abdul Malik bin lJbaid atau bin lftaidah, biografinya tertera dalam

Y,ttzb At-Tahdzib, nal:trtr- penulisnya tidak memberikan komentar apa pgn

tentang dia. Namun demikian, An-Nasa'i meriwayatkan haditsnya sebanyak

satu buah, yakni tentang jual beli, yaitu hadits ini'
Pendapat yang lebih kuat menurutku, hal itu (Abdul Malik bin [Jbaidah atau

bin LIbaiQ merupakan kekeliruan dari periwayat. Abdul Malik bin Ubaid atau

bin tlbaidah adalah Abdul Malik bin Umair, seperti riwayat sebelurnnya.

Setelah itu, Imam Ahmad menambahkan sanad yang lain untuk hadits ini
yang diriwayatkan dari Husyaim dari lbnu Abi Iaila, dad Al Qasim bin
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'l I I l. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayahku, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dia
berkata: Aun bin Abdullatr menceritakan kepada kami dari Ibnu Mas'ud,
dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersaMa, "Jika penjual
dan pembeli bersenglreta, maka perkataan (yang menjadi patoknn)

adalah perkataan penjual, sefungknn pembeli mendapatkan hak pilih
fichiyarJ)';M

Abdurrahrnan, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Mas'ud. Namun sanad ini
pun terputus. Akan tetapi sanad ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/305) dari
AHulllah bin Muhammad An-Nufaili, juga oleh Ibnu Majah (219) dari
Utsman bin Abi Syaibah dan Muhammad bin Ash-Shabah. Ketiga orang ini
rneriwayatkan dari Husyaim, 'Ibnu Abi kila memberitahukan kepada kami
dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya."
Dengan aemitiaD, ketiga orang yang tsiqah d^D tsabt inrtah yang telah
menambahkan redatsi, "dari ayzhnya" ke dalam sanad hadits ini, sehingga
penamb"hrn rcdaksi iu dapat diterima. Dengan trmfuahen rendaksi inilah
sanad hadits rrenjadi baik dan UcrsamUung. Kami "lran mengcmukakan
redaksi hadits yang terdapat dzlam Sunan lbnu Majah ihr pada hadits no.
4447.141 Sanad hadits in dha'if karcm mwqathi'(terputus). Aun bin Abdullah bin
Utbah bin Mas'ud belum pernah bertemu dengan paman ayahnya, yaitu
Abdullah bin Mas'ud.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (51332) dari jalur Suqfan bin Uyainah
dan Yahya Al Qaththan, dari Muhamrnd bin Ajlan tscam singkat, seperti
yaug tertera di sini. Setclah i0t, Al Baihaqi meriwayatkan badits ini dengan
redalsi yang lebih panjang dari yang tertcra di sini, dari jalu Ya'qub bin
Abdrurahrnn, dari Ibnu Ajlan S€lanjutnya Al Baihaqi bertata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dari Ibnu Uyainab, dari Ibnu Ajlan, yakni pada

riwayat Az-Za'faruni dar Al Muzani dari Asy-Syaf i. Az-7a'farurri
kemudian berkata: Abu Abrlillah berkata. Yang dirnaksud dengan Abu
Abdillah adalah Asy-Syafi'i. Ini hadits yang terputus sanadnya, dan aku tidak
pernah nrngetahui ada orang yang menyanrbuttg sanadnya dari Ibnu Mas'ud.
Hadits ini juga diriwayatkan dari jatur yang lain."
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4445. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan

Ayahku, Waki' menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Al

Qasim bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersaMa,

"Jika penjual dan pembeli bersengketa, sementara'tidak ada buHi di
antara lrcduanya, maka perkataan (yang meniadi patokan) adalah

perkataan pemilik barang (penjual), atau keduanya saling
mengembalikan (uang dan barang).'M

';t 6:* ,oJ * i,Y; :[,;f , jb' +] ju -rrr1
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4446. (AMullah bin Ahmad) berkata: Aku memhca di hadapan

Ayahku, Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dia be*ata: SuSan
menceritakan kepada kami dari Ma q dari Al Qasim, dari Abdullah, dari
Nabi SAW, beliau bersaMa, *Apabila penjual dan pembeli berselisih,
sementara barang (yang diperjualbelikan) masih seperti apa adanya,

1115 Sanad hadits iar dha'ifkarenz t€rptus. Al Qasim adalah Ibmr Abdurrahman
bin AMullah bin Mas'ud" Riwa)ratnya dari kakeknya (Abdullah bin Mas'ud)
adalah riwayat yangmursal, sebagairnana telah kami sebutkan pada hadits no.
3889. Narnrn demikian, nanti kami okan menjelaskan bahwa dia
meriwayatkan hadits iri dari ayahny'a dari kakclmya.
Hadia ini ringkasan badits scbelumya.
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malca perkataan (yang menjadi patolcan) adalah perkataan penjual, atau
lredtmnya saling mengembalikan (ung dan barang).'ffi
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4447. (l+bdullah bin Ahmad) berkata: Aku membaca di hadapan
Ayahku, Umar bin Sa'd Abu Daud menceritakan kepada kami, Suffan
menceritakan kepada kami dari Ma'n, dari Al Qasim, dia berkata:
AMullah dan Al Asy'ats bersengketa, lalu Al Asy'ats berkata, "@arang)
ini (seharga) sepuluh," sedangkan Abdullah berkata, *(Barang) ini
(seharga) dua puluh." AMullah kemudian berkata, "Datangkanlah
seseornng (yang menjadi penengah) antara aku dengan engkau." Al
Asy'ats berkata, "Hanya engkau yang ada di antara aku dengan dirimu."
AMullatr berkata,'Aku akan mernutuskan dengan keputusan Rasulullah
SAW, 'Apabila penjual dan pembeli bersengketa, sementara tidak ada
bubi, malu perlutaan (yang menjadi patokan) adalah perfuaan penjual,
atau kedtmnya saling membatalkan jual beli' .'#1

Sanad hadits ni dha'if karena munqathi' (terputus), seperti sanad hadits
sebelumnya.
Ma'n adalah Ibnu AMurrahrnan bin Abdullah bin Mas'ud saudara Al Qasim.
Dia perawi yang tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Al tjli, dan
yang lain. Al Bulfiari menulis biografinya dalam kitab ,{ I Kabir (4lll390).
Hadits ini pengertian hadits sebelumnya.
Sanad hadiu ini dha'if karena munqathi' (terputus), seperti sanad hadits
sebelumnya.
Hadits ini pengertian hadits sebclumnya dan ringkasan hadits sebelumnya.
Hadits inilah yang diriwayatkan oleh Abu Daud (3/305) dan Ibnu Majatr (2/9)
dengan redaksi yang panjang dari jalur Ibnu Abi Laila, dari Al Qasim bin

- Musnad Imam Ahmad



Abdunahman, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud' Kami telah menyinggung

n"aitr irri,t .titatnenjelaskan tentang sanad yang tiga pada hadits as' M4f '
Redaksi Ibnu Majah adalah, "Abd;[ah biu Mas'ud menjual seorang budak

dari budak Imara'h, lalu keduanya bersengketa mengenai harga. Abdullah

berkata, ,Aku menjual kepadamu dengan harga dua puluh ribu'. Semenara Al

Asy,atsberkata, .;,ku mrrs"ti darimu dengan harga sepuluh rib.'. Abdullah

L"rfutu, ,Jika engkau ingin maka aku akan menceritakan kepadamu sebuah

hadis yang *ia.rrg", dari Rasulullah'. Al Asy,ats berkata, 'silakan!'

Abdullah *rkata, .Af,r mendengr Rasulullah SAW bersabda, "Apabila di

antara penjual dan pembeli tidik ada bukti dan barang yang dijual masih

seperti'apa adanyi, malw perlataan (yang menjadi pot240- adalah

p,i*onoi pmiuai, atut keduanya saling membatalkan jual beli." oleh
L."* itg,'aku bermaksud membatalkan pembelian'. Abdullah bin Mas'ud

kemudian mengembalikannYa."
Ini sanad yangbaik datmuttashil.
Hadits s"p"rti ioi juga diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi yang

panjang a"ri 1"t* euu ru Umais utbah bin Abdullah bin utbah bin Mas'ud,

ifrri eUa"r.t un bin Qais bin M,hammad bin Al Asy'ats, dari ayahnya,

dari kakeknya, dia berkata, "Al Asy'ats membeli seorang budak dari budak

khumus, dari Abdullah, dengan harga dua puluh ribu. Abdullah kemudian

mengirim surat kepada Al Asy'ats reminta pembayaran mereka. Af Asy'ats

berkita, .Sesgngguhnya akg mengarrbil mereka dengan harga sepu6h ribu.
Abdullah berkaa-, 'Piiihlah seseorang yang akan menjadi (penengah) antara

aku dengan engkau!' Al Asy'ats b€rkata, 'Engkau (yang menjarli

di antara engkau dengan aku!' AMullah berkata, 'Aku pcrnah mendengar

Rasulullah SAW bersabda, ,'Apabila peniual dan pembeli bersengkcta,

sedangkan di antara mereka tidak ada bul*i, malra itu tergantung pada

perlaiaan pemilik barang, atau keduanya saling meninggallun (iual-beli)."
Ini sanad yanghasan.
Abdunahman bin Qais bin Muhammad, biografinya tertera dalam kitab lt-
Tahdzib, namun penulis kitab ini tidak memberikan konrentar aPa pun.

Penulis krtab At-Taqnib berkomentax tentangnya, 'l(Abdurrahman bin Qais
bin Muhammad) adalah sosok yang tidak diketahui identitasnya." Namun

dalam kitab I t-Tahdzib nanranya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatirn Sayanpya
penulis htab At-Tahdzib ini tidak rengutip bahwa Ibnu Abi Hatim

menyebutkan kecacatan pada sosok Abdunahrran bin Qais bin Muharnmad.

Dengan demikian, Abdunahman bin Qais bin Muhammad adalah sosok yang

tidak diketahui identitasnya, namun dapat diterima haditsnya. Pendapat ini
lebih diunggulkan karena Abu Daud dan Al Mundziri tidak mernberikan

komentar apa pun tentang hadits ini. Selain itu, dia diperkuat oleh riwayat
senada darijalu Ibnu Abi Iaila, dari Al Qasirn, dari ayahnya, dari kakeknya,

yang terdapat dalam Sunan Abi Daud dzt Sunan lbni Maiah, seperti yang

kami sebutkan tadi.
Ayah Abdunahrnan adalah Qais bin Muhammad bin Al Asy'ats. Qais bin
Mnhammad adalah perawi yang tsiqah. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban
dalan Ats -Ts iq at dan Al Bukhari dzlan Al Kabir (4 I I I I 52).
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Musnad Abdullah bin Umar bin Khathab RA

Dia adalah Abdullah bin Umar bin Al Khathab bin Nufail Al
Qurasyi Al Adawi. Ia berasal dari bani Adi bin Ka'b bin Lu'ai. Dia
masuk Islam sejak awal di Makkah bersama ayahnya, Umar bin Al
Khathab. Ketika itu dia masih belum baligh. Dia kemudian hijrah ke
Madinah bersama ayahnya.

Ibnu Umar berkata, "Aku dihadapkan kepada Rasulullah pada hari
perang Badar, dan saat itu aku berusia tiga belas tahun, namun beliau
menolakku. Aku (kembali) dihadapkan kepada beliau pada hari perang
Uhud, dan saat itu aku benrsia anpat belas tahun, namun beliau
menolakku. Aku dihadapkan (lagi) kepada beliau pada hari perang
Khandaq, dan saat itu aku berusia lima belas tahun, maka beliau
menerima aku."

Dengan demikian, Ibnu Umar dilahirkan kira-kira sebelas tahun
sebelum hrjrah, sebab perang Badar terjadi tahun 3 Hijriyah.

Abdullah seorang laki-laki shalih, sebagaimana disabdakan oleh
Rasulullah SAW (lihat hadits no. M94).

Jabir bin Abdullah berkata, *Tidak seorang pun dari kami yang
menernukan dunia kecuali dunia mengalahkannya dan dia mengalahkan
dunia kecuali Abdullah bin Umar."

Dia sosok yang sangat mengikuti Rasulullah. Dia tidak takut di
jalan Allah akan celaan orang-orang yang mencela.

Khalid bin Sumair berkata, "Al Hujjar menceramahi orang-orang
yang fasik di atas mimbar, 'Sesungguhnya Ibnu Az-Zabair telah merubah
kitab Allah'. Ibnu Umar kernudian berkata kepadanya, 'Engkau telah

Ayah Qais adalah Muharnmad bin Al Asy'ats bin Qais Al Kindi, soorang
tabi'in yarrg tsiqah.Ibnu Hibban rnenyebutkannya dalan A*-Tsiqat dan Al
Bukhari mencantumkan biografinya dalam kitab Al Kabir (llllZ2).
Dari jalur inilah 

-yakni 
jatur Abu Umais dari Abdurrahman bin Qais- Al

Baihaqi meriwriyatkan hadib ini (51332), dia berkata, "Sanad im hasan dan
maushul. Hadits ini telah diriwayatkan dari beberapa jalur dengan sanad yang
mursal. Iika jalur-jalur tersebut disatukan malo hadits ini akan kuat." Lihat
htab Al Muntaqa (2952-2956).

@l - Musnad Imam Ahmad



berdusta. Engkau telah berdusta. Engkau telah berdusta' Dia tidak

mampu melakukan itu, dan tidak juga engkau (ika) bersamaiyta'."

Menurut pendapat yang paling shahih, Abdullah bin umar

meninggal dunia tahun 74 H. Semoga Allah merahmati dan meridhainya'

Sanad yang paling shahih dari Ibnu Umar adalah

(l) Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar,

(2) Malik dai Az-Ztfii. dari Salim, dari ayahnya,

(3) Suffan bin Uyainah dan Az'Z;.r*fi, dari Salim, dari ayahnya,

(4) Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Salirn, dari ayalmya,

(5) Hammad binzaiddari Ayyub, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dan

(6) Yatrya bin Sa'id Al Qaththan dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi',

dari Ibnu Umar.
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4448. (Abdullah bin Ahmad) berkata: Ayahku menceritakan

(hadits) kepadaku dari kitabnya, Husyaim bin Basyir menceritakan

kepada kami dari Abdullah, dan juga Abu Mu'awiyah, Ubaidullah bin

Nafi' mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, bahwa

Rasulullah SAW menetapkan pada hari Khaibar dua bagian untuk kuda

dan satu bagian unfuk penunggangn)ra.

(Dalam versi riwayat Abu Mu'awiyah), "Beliau menetapkan tiga

bagian untuk orang dan kudanya; satu bagian untuk orangnya dan dua

bagian untuk kudanya'.'#8

148 Sanad hadits im shahih. Husyaim, ke-rsrgai-annya telah dikemukakan pada

hadiS no. lJ{. $ahkan, kami tambahlren di sini bahwa Al Bukhari

L
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4449. Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan

kepada kami dari Ziyad bin Jubair, dia berkata, "Aku melihat seorang

lelaki datang kepada Ibnu Umar, lalu mengajukan pertanyaan kepadanya.

Lelaki itu mengatakan bahwa dia pernatr bernadzar untuk pwrsa setiap

hari Rabu, dan kebetulan hari itu bertepatan dengan Hari Raya ldul Adha
atau Idul Fitri. Ibnu Umar kemudian menjawab, 'Allah memerintahkan
(kita) untuk memenuhi nadzar, (namun) Rasulullah melarang kita untuk
berpuasa pada Hari Raya penyembelihan (Idul Adha)t :t444e

mencanhrmkan biografinya dalam kitab Al Kab;ir (412124!). Diriwayatkan
dari Ibnu Al Mubaralq dia berkata, "Hafalan orang-orang dapat diubah olch
masa, namun rnasa tidak dapat mc'ngubah hafalan Husyainr"
ljbaidullah adalah Ibnu Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Al
Khaththab, salah satu dari h$uh ahli fikih (fuqaha' as-sab'ah), sekaligus
imam yang tsiqah, kuat hafalannya" dan dapat dipercaya. Tidak ada seorang
pun )rang hafalannya lebin kuat darirya pada hsdits Nafi'.
Amr bin Ali Al Fallas berkata, "Aku menceritakan kepada Yahya bin Sa'id
tenbng ucapan lbnu Malik (yang rrenyaakan) bahwa Malik lebih kuat
hafalannya pada hadits Nafi' dari Ubaidullab- Yahya bin Sa'id kemudian
marah danberkata: Abu Hatimberkata dari Ahma4 ubaidullah adalah orang

)rang paling kokoh, paling hafal dan paling banyak riwayatnya di antara
merckat."
Nafi' adalah budak Abdullah bin Umar. Dia seorang imam besar di kalangan
tabi'i& sekaligus orang yang tsUah dan dapat dijadikan huijah-
Imam Malik berkata, *Jika aku mendengar Nafi' menceritakan hadits dari
Ibnu Umar, maka aku tidak akan peduli jika aku tidak mendengarnya dari
orang lain."
Ismail bin Umayyah berkata, "Kami rnenginginlan Nafi' @udak Ibnu Umar)
menperbaiki kesalahan dalmi'rab, narmrn dia menolak."
Al Bulfiari mencanturnkan biografinya dalam kitab Al Kabir (41218+85).
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3127\ dari Ahnad bin Hanbal dari
Abu Mu'awiyah. Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan olch Al
Bukhari, Muslinr, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah."

"'te Sanad hadits ini shahih. Yrmus adalah Ibnu Ubaid Ziyad bin Zubair bin
Ha1ryah adalah seorang tabi'in yang tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Ahmad,
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, 4450. Husyaim menceritakan ke,pada kami dari Yahya bin Sa'id,

dari Muhammad bin Yahya Ibnu Hibban, dari Ibnu LImar, dia berkata,
*Rasulullatr SAW bersabda, 'Apabila kalian bertiga, makn janganlah

dua orang berbisik tanpa (melibatlwn) yang satu(nya lagt)'.'4t'

Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan yang lainnya. 6l Brrkhari mencantumkan

biografinya datam kitab At Kabir (2lll3l7). Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bukhari (41209-210) dan'Muslim (ll3l4), keduanya meriwaya&an (hadits

ini) dari jalur ZiyadbnJubair.
Dalam hadits ini, para pensyarah hadits mengalami kestrlitan -seperti
biasanya- dalam menyiupulkan kata-kata dan menenhrkan berbagai

kemungkinan. Mereka menganggap bahwa Ibnu Umar tidak mengeluarkan

fatuia,(dalam masalah iri); karena adanya beberapa dalil yang saling bertolak

belakang oihat hal ini dalam kiab Fath Al Baari 41210 dzn syarh An-Nawawi

ata Shahih Muslim 8/6, misalnya). Namun mEnurut kami, ini bukanlah tujrrrn
Ibnu umar. Dalam hadits ini, dia justnr ingi" memberitahukan hukum kepada

sang penanya h*um dao bentuk fatwa (yang dikeluarkan) dalam masalah

ini, sekaligus nrenginfonnasikan kepadanya dalildalil yang dia jadikan

pegangan dalam mepgpluarkan fatwa. Dia memberitahukan kepada sang

penanya bahwa memeduhi wdzar rnerupakan suatu hal yang wajib, akan

tetapi puasa pada hari raya adalah.suatu hal yang diharamkan
Tujuan dari pemberitahtran ini adalah menyanpaikan informasi kepada sang

pernnya bahwa puasa'yang Allah larang dan taramkan' jika dilaksanakan

oleh seseorang, maka puasa itu adalah puasa yang batil. Sebab puasa itu
adalah ibadah ye8g dilakukan oleh seorang hamba dengan cara yang

terlarang. Jika dia melalukan p"asa tersebut, berarti dia telah melanggar
ketentuan Allah. Di lainpiha( mewajibkan puasa kepada diri sendiri melalui
nrdz.ar, hal ini tidak dapat menghilangkan hukum haram yang telah

disaryaikan RasUlutlah. Dengan demikian, ruidzar tersebut telah gugUr dari

dirinya. Walhasil, dia tak ubahya seperti orang yang bema&ar untuk
melakukan puasa pada setiap hari Rabu, namun dalam batas-batas yang

dizbkan Allah. Sebab dia tida! pernah bernadzar untuk melakukan puasa

pada hari yang diharamkan ini. Tapi jika dia beiniat untuk melalorkan puasa

pada hari yang diharaokan ini, maka nudzafirya adalah mdz.at yang batil.
Selain itu, dia prm qnnjadi orang yang berdosa. Sebab dia telah berlrrdzar
untuk rnelakukan kemaksiatan. Hat ini sangat jelas sekali.

'1450 Sanad hadits inr shahih tstapi &rputus, sebab pada hadits no. 4871, hadits ini
diriwayatkan oleh Muharmad bin Yahya dari soonng lelaki, dari ayahnya.
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4451. Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya
memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memerdekakan bagiannya
pada seorang budak, maka dia dttuitut untuk menyempurnakan

kemerdelraan budak itu dengan nilai yang sepadan'.'#sr

a

€..1
$:", -t toy

'u'evf * ';L 
/.t { & ,iC f i *,-, '* |tu-J;L

JS,riyllr ,iC'i 1#) *f, L;J:d ,* d rvr
Yahya bin Sa'id adalatr orang Anshar. Muhammad bin Yahya bin Hibban bin
Munqidz Al Anshari adalah soorang tabi'in yang tsiqah.fiis dianngglp tsiqah
oleh Ibnu Ma'i4 Abu Hatiq An-Nasa'i, dan yang lain.
Nanti akan dijclaskan ungkapan Ibnu Ishaq yang nrnmj'rkkan bahwa
kedudukan Muhammad bin Yahya bin Hibbat tsiqah.
Al Bukhari mencantrmksn biografinya dalam kitab ,{ I Kabir (1111165-266).
Hadits ini diriurayatkan olch Abu Daud (4/414) dari jalur Abu Shalih dari
Ibnu Umar. Hadits (yang scperti) ini pun "ken dikemukakan dari riwayat Abu
Shalih, yakni hadis no. 4685.
Al Mundziri berkata" "Hadits yang sarna dengan hadits ini diriwayatkan oleh
Al Bukhari dan Muslim &ui hadiB Nafi', dari IJmar."
Hadits yang sama dengan hadits ini juga akan dikem*akan dari badits
AMullah bin Dinar, dari lb,nu Urnar, yaitu hadits no. 4564, dol dari hadits
Nafi', dari Ibnu Umar, yaitu hadits no. 4664. Pengertian hadits ini telah
berulang kali dikemukakaq yang diambil dari hadits Ibnu Mas'ud dan hadits
yang terakhir adalah hadits no. 4436.

' Maksudnya dia diperintahkan untuk nrmerdekan budak itu secara penuh,
bukan $6gi1ry1y1 saja. Penj.+r5r Sanad hadits int shahih:. Hadib senada telah dikermrkakan pada hadib-hadits
yang terletak setelah Musnad Unrar, yaitu hadits no. 397, dari jalur Malih
dari Nafi'.
Hadits ini diriwayatkan oleh para penrilik kitab hadits yang enarL dan yang
lainnya. Liht kitab I I Munuqa (3380-3386).

.l
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4452. Husyaim menceritakan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata, "Kami sedang betsama Ibnu Umar ketika dia bertolak dari

Arafah menuju Jam' (Muzdalifah). Dia kernudian mengimami kami

shalat Maghrib. Setelah selesai dia berkata, '(Mari kita) shalat (Isya)'. Dia

kemudian shalat (Isya) dua rakaat (karena diqashar). Setelah itu dia

berkata, 'Demikianlah yang dilalcukan Rasulullah di tempat ini,

sebagaimana yang aku lakukan (tadi)'.'#52

Sanad badits iri shahih. Penge'rtian hadits ini telah dikerinikakan pada

pertengahan Musnad Ibnu Abbas, yang diaribit dari hadils Ibnu urnar, yaitu

Laisio. 2534, dari jalur Syu'ba[ dari Al Hakam bin Utaibat] dari Sa'id bin

Jubair. Di sana t-irri i"L. telah menyinggung h"q! T1--Hadits ini

, diriwayatkan oleh At-Tirmia+ (ztotl gauAbu Daul (21136137), koduanya

meriwayatkan dari jalur tsmiil bin Abi Khali4 dari Abi Ishaq As-Subai'i,

dari Sa'id bin Jubair.
#;i"i p* airi*uy"itiuo oleh At-Timidzi dari jdlur ffian Ats-Tsauri,

dari Abu ishaq, dari- Abdullah bin Malih dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi

berkata, ,Mghammad bin Basyar berkata: Yahy5 (rnalrsud"ya Ibnu sa'kl Al

Qaththan) berkata, Yang benar adalah hadits sufyan'." At-Tirmi&i berkata

ligi, .Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Sufyan lebrh shahih daripada

yii aUo,aya*cn oleh-lsmail bin Abi Khalid. Hadits yang diriwayatkan

!ud* adalah 1o.dits hasaa shahih." At-Tirmi&i berkata, "Isra'il (uga)

meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishaq, dari AMullah dan Kbatid bin Malilq

dari Ibnu Umar. Hadits Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar adalah hadits iasan

shahihjuga. Hadits ini diriwayatkan oleh Salarnah bin Kuhail dari sa'id bin

Jubair. ea"p* Abu Ishaq, sesunggubnya dia nnriwayatkan (tEdits ini) dali

Abdullah dan Khalid bin Malik, dari Ibnu l]maf,."
At-Tirmidzi ingin mencacatkan riwayat Ismail bin Abi Khalid ini dengan

menyatakan bahwa (riwayat) yang shahih adalah riwayat Abu Ishaq dari

Abdullah dan Khalid, dari Ibnu umar (bukan Abu Ishaq dari sa'id bin Jubair,

sebagaimana yang tertera di sini, penj), dan bahwa Abu Ishaq tidak pernah

meriwayatkan naaits ini dari Sa'id bin Jubair, meski pada dasarnya hadits ini
valid dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, dari selain riwayat Abu Ishaq.

Ini merupakan pencacatan paling mengejutkan yang pernah aku lihat, sebab

At-Tirmidzi menanpik kalau Abu Ishaq pernah mendengar hadits ini dari

sa'id (bin Jubair), namun dia mcnyebutkan dalil atas penaryikan tersebut,

sementara syubhat tidak ada. Akan tetapi, Abu Ishaq meriwayatkan hadits ini
dari Abdullah dan Khalid (Ibnu Malik). Mengapa demikian? Kami tidak tahu.

Musnad Imam Ahmad - EI
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Argurnentasi yang menrbatalkan pencacatan (At-Timidzi) ini adalah hadits
Abu Daud dari jalur Syrik, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair dan
AMullah bin Malih keduanya (Sa'id bin Jubair dan Abdrillah bin Malik)
berkata, "Kami shalat bersama Ibnu Umar...." Dengan demikian, Abu Ishaq
telah menyatukan keduanya (Sa'id bin lubair dan AHullah bin Malik).
Dalam sanad ini terdapat p€nguatan Syarik terhadap Ismail bin Abi Khalid
pada periwayatan Abu Ishaq terhadap hadits ini dari Sa'id bin Jubair.
Pencacatan tersebut dilakukan oleh At-Tirmidzi karena mengikuti gruunya,
yaitu Yahya bin Sa'id Al Qaththan. Yang pasti, para imam tidak merestui
pencacatan ini. Oleh karena itu, Muslim meriwayatkan hadib ini (l/365) dari
jalur Ibnu Numair, dari Ismail bin Abi Khalid, dengan sanad yang tcrtera di
sini.
Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari riwayat Snr'bah, dari Al Hakam
dan Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Jubair.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dari berbagai jahu. Riwayat
Abu Ishaq dari Abdullah bin Malik akan dikemukakan pada hadits no. 4676.

ls Jit ,"1'l
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4453..[usyaim lenceritlkal kepada kami dari Ya'la bin Atha'

dari Al Walid bin Abdurrahman Al Jurasyi, dari Ibnu'Umar; bahwa dia

bertemu dengan Abu Hurairah yang sedang menceritakan hadits dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa mengilcuti ienazah kemudion

dia menshalatlwnnya, maba baginya (pahala) satu qirath. Jika dia

menyal<silrnn penguburannya, makn baginya (pahala) dua qirath"'

Qirath itu lebih besar daripada bukit Uhud.

. Ibnu Umar kemudian berkata kepada Abu Hurairah, "wahai Abu

Hirr, periksa kembali apa yang engkau ceritakan dari Rasulullah." Abu

Hurairah kemudian bbrdiri menghampiri Ibnu Umar, sampai dia

membawanya kepada Aisyah. Abu Hurairah berkata kepada Aisyah,

"Aku mohon padamu karena Allah, apakah engkau pernah mendengar

Rasulullah SAW bersabda,'Barangsiapa mengikuti ienazah kemudian

dia menshalatkannya, maka baginya (pahala) satu qirath. Jika dia

menyalaikan .penguburannya, maka .baginya 
(pahala) dua qirath'?"

Aisyah menjawab, "Ya." Abu' Hirairatr berkata, "sesunggtrhnya

menanarn benih pohon lurrna dan melalnrkan jual-beli.di pasar tiq{
menyibukanku dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku hanyh mencari

satu kalimat dari Rasulullah yang dapat beliau ajarkan ke'padalcu, juga

makanan yang dapat beliau berikan kepadaku."

Ibnu Umar lalu berkata kepada Abu Hurairah, *Wahai Abu

Hurairah, engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah di

antara kami, dan (engkau adalah) Ortrng yang paling mcngetahui hadits

beliau di antara kami.'#53

4151 Sanad hadits ni shahih. Ya'la bin Atha' Al Amiri Ath-Tha'tfi, ke-tsiqah-
annya telah dikemukatan pada hadits rlo. 754. Al Bukhari mgncanJumlcan

biografinya dalam kitab Al Kabir (4lU4l5).
Al Walidbin Abdunahman Al Jurasyi Al Himshi adalah seorang tabi'in yang

tsiqah. Dia dianggap tsigah olehlbnu Ma'in, Abu Hatinu dan yang lain.
Abu Az-Zur'ah Ad-Damsyiqi berkaa, '(Al Walid bin Abdunahrnan Al
Jurasyi Al Himshi) adalah orang lama yang haditsnya berstatusiqryrd (baik)."
Al Bukhari mencantumkan biografi Al Walid dalam kitab Al Kabir (412/147'
148).
Al Jnrasyi --dengan dhamah hurufitm dan fothah huruf ra- adalah nisbat
kepada bani Juray, keturunan Himyar. Pada kedua naskah asal tertera lafazh
Al Qurasyi pada posisi Al JurasyL Ini merupakan suatu kesalahan. Lihat kitab
At-Tahdzib dan At-Taqrib. Lihat juga pembahasan tentang nisbat dalam kitab
Al Waraqah (l:,o,l. 127) danAl-Lubab (ll22l).

Musnad Imam Ahmad - @I
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4454. Husyaim menceritakan kepada kami, Ibnu Atrn mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Jika orang yang berihram tidak menemukan sepasang sandal,
maka hendaklah dia memalcai sepasang khuf (sepatu boot) dan
memotong bagian bawah dari kedua mata kaki(nya):4451

tt I t. \. tt.t. . t. ^ , -,.a 6 lo. t -.iA.
P ,J l.rll J:.cJ )* A ,5*- Ur;l f'nl,6 Ub -ttoo

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Mustinl dan yang lain dari hadits
Abu Hurairah.
Muslim juga pernah meriwayatkan kisah yang terjadi ai antarj'eUu Hurairah
dengan Ibnu Umar, seperti yang ada di sini, dari riwayat Amir bin Sa'd bin
Abi Waqash (11259-2@).
Al Wadiy -derganfathai hunrf wawu, kasrah hunrf dal, dan tasydid pada
hurufya-- adalah pohon lcumra yang masih kecil. Bentuk tunggalnya adalah
wadiyah.
Ash-Shafaj adalah mashdar marrah datr At-Tashfiiq. Nannm yang dimaksud
di sini adalah jual beli, sebab salah satu -penjual aau pembeli-
menjabatkan tangann)ra ke tangan yang lain. Malsud Abu Hrnairah adalah
bercocok tanam dan melakukan perniagaan tidak menghalanginya untuk
menghafal Sunnbh Rasulullah.
Sanad hadits rni shahih. Hadits ini ulangan hadits yang akan dikemukakan,
yaitu no. 4482.
Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al Muwaththa'(l/303) dari
Ibnu Umar.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh para pemilik kitab hadits yang enam. Hadits
ini juga tertera dalam kitab Al Muntaqa (2432).
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Llbaidullah bin Umar, Ibnu Aun, dan yang lain mengabarkan kepada

kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki bertanya kepada

Nabi sAw, ..Dari mana seseorulng berihram?" Beliau menjawab,
,,Tempat ihram untr* penduduk Madinah adalah dari Dzul Huladah,

tem*t ihram untuk pinduduk Syam adalah dari Juhfah, tempat ihram

uniuk penduduk Yaman adalah dari Yalamlam, dan tempat ihram untuk

pendudukNajd adalah dari Qarn."

Ibnu Umar berkat4 "Orang-orang menyamakan Dzat 'kq dengan

Q"-.'*tt

u56.Husyaim menceritakan kepada kami, Ibnu Aun mengabarkan

kepada kami dari Nafi" dari Ibnu umar, bahwa Nabi SAW bersabda,
,,Jiko orong yang berihram tidak menemukan sePasang sandal, malca

hendaHah dia memakai sepasang khuf dan memotong bagian bawah dari

ke du a mat a kaki (nY a) .' 
as 6

Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh syailihani (Al Bukhari

dan Muslim) dan yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa

(2344).
ifoOit ini juga diriwayatkan oleh Malik (1/306-307), kecuali ucapan Ibnu

Umar, "Dan orang-orang menyamakan....' Redaksi ini merupakan redaksi

tarnbahan y"og h*y" teidapat dalam Musnad Ahmad, sebagaimana terdapat

p"fu a"fu* *;itot it Mun[aqa. Lihat hadits terdahulu yang terdapat pada

irlusnad Ibnu Abbas, yaitu hadits rro.2128,2272, dan3066'

Sanad hadits im shahih. HadiB ini ulangan hadits no. 4454, berikut sanadnya.
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4457.Husyaim menceritakan kepada kami, Humaid -.riguburk",
kepada kami dari Bakr bin Abdullah, dari Ibnu Umar, dia berkata,
*Talbiyah Rasulullah SAW adalah, 'Labbaika allahumma labbaika,
labbailra laa syarika laka labbaika. inna al hamda wa an-ni'mata laka
wa al-mulka, laa syariika laka'." (Aku memenuhi panggilan-Mu ya
Allah, aku memnuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tiada
sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji
dan'nihnat adalah milik-Mu, dan [uga] kerajaan. Tiada sekutu bagi-Mu).

Ibnu Umar menambahkan pada bacaan talbiyah ini, "Labbaika
labaika wa sa'daika, wa al khaint fii yadaika, labbaika wa ar-raghbaa
ilaika wa al amal." (aku memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi
panggilan-Mu, aku mefirenuhi panggilan-Mu. Semua kebaikan berada
dalam kekuasaan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, permohonan hanya
diajukan kepada-Mu, dan juga perbuatan).{57

44s7 Sanad hadits in shahih.Humaid adalah Ibnu Abi HumaidAth-Thawil.
Bala bin Abdullah adalah Al Mrzani.
Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dari Nafi', dari Ibnu umar (l/307). Hadits
ini juga diriwayatkan oleb Syaikhazi (Al Bulfiari dan Muslim), sebagaimana
dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa Q405).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (2/98), dan Al Mundziri
menisbatkannya kepada At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.
Lafa?h,Cr1r ldapat dibaca) dengan fothah huruf ra dan (bagian akhirnya)
dibaca panjang.

Diriwayatkan juga: i1r --dengan dhamah huruf ra- dan (bagian akhirnya)
dibaca pendek.
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M58. Husyaim menceritakan kepada kami, Yatrya bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Abi Salamah, dari Ibnu

Umar, dia berkata, "Kami berangkat pas-pagl menuju Arafah bersama

Rasulullah. Di antara lrami ada yang mengumandangkan takbir dan ada

pula yang mengumandangkan talbiyah.'#58

,1458

Ibnu Al Atsir berkata (tentang lafazh itu), *tg;i' etiil. p1r2 @an permohonan

hanya diajutwn.kepada-Mu), dalam saturiwayirt, "ult rV')ts dibaca (bagien

akhirnya) panjang. Kedua lafadr ini berasal dari kzta ar-rughbah' sepetti

Al Qadhi,Iyadh berkata dalam kitab Masyariq Al Anwar (11295: 1328),

"Kami meriwayatken lafbrh itu dengan fatlph dan diamah hunrf rg..

Baranliiapa inem-fathah-kaihuruf ra, maka harus membaca panjang (bagian

akhir lafazh tersebut). lni adalah bacaan terbanyak yang diriwayatkan dari
para guru kami. Barangsiapa men-diamah-l<an hlruf r4, maka harus

membaca pendek (bagian akhir lafazh tersebut). Seperti itulah lafazh itu
dijunpai. pada sebagian guru kami. Namun kedua bentuk lafazh tersebut

dapat dijunpai pada Attab dan Ibnu Isa, yaitu guru kami. Ibnu As-Sikkit
berkata, 'Kedua lafazh tersebut merupakan dua dialek (dalam bahasa Arab),

seperti ulilr dan r(.i3r '. $s!6gian dari mereka berkata, 'seperti ii'--aengan
dibaca panjang dan pendek (pada bagian akhirnya)- seperti 9i33. Namun

Abu Ali Al Qali meriwayatkan ketiga bentuk lafazh tersebut. Makna lafazh

tersebut dalam hadits ini adalah permintaan dan masalah."
Sanad hadits ni shahih. Abdullah bin Abi Salamah adalah Al Majsyun.
Secara zhahir, sanad hadits ini muttashil, sebab Abdullah bin Abi Salamah

mendengar (hadits ini) dari Ibnu Umar, dan dia sering meriwayatkan hadits
dari Abdullahbin Umar.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (11363) dari Ahmad bin Hanbal dan

Muhammad bin Al Mutsanna, keduanya (Ahmad bin Hanbal dan Muhammad
bin Al Mutsanna) meriwayatkan (hadits ini) dari AMullah bin Numair.
Hadits ini pun diriwayatkan dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Umawi dari
ayahnya.
Keduanya, yakni Abdullah bin Numair dan Yahya bin Sa'id Al Umawi,
meriwayatkan (hadits ini) dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abdullah bin
Abi Salamah, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Seperti
itulah sanad yang diriwayatkan oleh Abu Daud (2/99-100) dari Ahrnad bin

Musnad Imam Ahmad - Et
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4459. Husyaim mencetitakan kepada kami, Yunus mengabarkan

kepada kami, Ziyadbin Jubair mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku
berSama lbnu Umar di Mina, lalu dia bertemu dengan seoftmg lelaki yang

akan menyembelih seekor unta dengan posisi mendekam. Ibrtu Umar
berkata, 'Bangkitkanlah unta itu, (dan sembelihlah) ia dalam keadaan

berdiri dan terikat, demi mengikuti Sunnah Muhammad SAW'."4{5e

I 6:t- {g ,r: i ,ys\$?l "# $:", rrr1.
'u'evf * ; .u.t € *,Jv ;; i * r A.r,Jt

,p,iv Li tu ,i$t, q.Pt # * ;td ,yt,

Hanbal, dari Abdullah bin Nurnair, dari Yahya bin Sa'i4 dari Abdullah bin
Abi Salamah, dari Abdullah bin AMullah bin Umar, dari ayahnya. S€pcrti itu
pula sanad yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Umar bin Husain, dari
Abdullah bin Abi Salamah, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari
ayahnya. Seperti itu pula sanad hadits mendatang, yaitu hadits to. 4733,yatg
diriwayatkan oleh Itinam Ahmad dari Ibnu Numair, yang sanad ini sama

dengan sanad yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.
Mereka semua menambahkan nama Abdullah bin Abdullah bin Umar ke
dalam sanad (hadits ini). Dengan demikian, tidak adanya nama Abdullah bin
Abdullah bin Urnar dalam sanad hadits ini, boleh jadirkarena kelfiilafan para
penyalin hadits, dan boleh jadi pula karena kekhilafan Husyairq grru Imam
Ahmad, ketika dia meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Sa'id, dia
mendengar hadits ini darinya secata mursal, yakni dengan tidak adanya nama
Abdullah bin Abdullah di dalam sanad. Atau, boleh jadi Yahya bin Sa'idlah
y ?n g lr,re-murs a I -kan hadits ini.
Meski begitu, pada prinsipnya hadits ini shahih. Abdullah bin Abdullah bin
Umar adalah seorang tabi'in yang *iqah. Dia sosok yang diwasiatkan oleh
ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar. Dia anak sulung. Dia juga dianggap
*iqah olehwaki', Abu Zur'ah, Ibnu Sa'd, dan yang lain.
Sanad hadits itn shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Syaikhaar (Al Bukhari
dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (2737).

@ - 
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M(O.Husyaim menceritahan kepada **r, Ismail bin Abi Khalid

mengabarkan kepada kami, Abu Ishaq menceritalmn kepada kami dari

Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Aku bersama Ibnu Umar ketika dia

bertolak dari Arafah. Dia mendatangt Jam' (Muzdalifah), lalu shalat

Maghrib dan Isya (di sana). Ketika dia selesai, dia berkata, 'Rasullah

melakukan di tempat ini se'perti png telatr alcu ldnrlon (tadi)'."

Husyaim berkata pada suafu kesempatan, "Ibnu Umar mengimami

kami shalat Maghrib. Setelatr itu dia berlrata, '(Mari kita) shalat (IsF)'.
Dia kemudian shalat (Isya) dua rakaat, lalu berkata, 'Dernikianlah yang

dilalolkan oleh Rasulullah terhadap kami di tempat ini'.'ffi

'#'i it'+L: )r-,,'i. ,H 6?l "#J, $:-r- -tt1\
c J* *t ;r'\t * Ut'of ,rL i.t * e6'* {r it:
;qt$1 ,af;-r)t, ,il-?,, ,;6st j$;5,i6 ,t#t',fr

.<;*lt,*Ktt
M6l. Husyaim menceritakan kepada karni, Yahya bin Sa'id,

Ubaidullah bin Umar, dan Ibnu Aun mehgabarkan kepada kami dari
Nafi', dari Ibnu (Jmar, bahwa Nabi SAW ditanya, "Apa yang boleh

dibunuh oleh orang yang sedang ihram?" Beliau menjawab, "Dia boleh

membunuh lralajengking, tilcus, buntng mjawali, burung gagak, dan

anjingyang galak.'46r

'1460 Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. M52.4$t Sanad hadits ini shahih. Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh Syailrtani (Al
Bukhari dan Muslim), Abu Daud An-Nasa'i, dan Ibnu Majalf sebagaimana
dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa Q494\
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al Muwaththa' (11327).

Lihat kitab 'Aun Al Ma'buud QllOT-108).

Musnad Imam Ahmad 
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4462. Husyaim menceritakan kepada kami, Atha bin As-Sa'ib

mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa

dia mendengar ayahnya berkata kepada Ibnu Umar, "Mengapa aku hanya

melihatnu menyalami kedua nrkun ini, Hajar Aswa{ dan Rukun
Yamani?" Ibnu Umar menjawab, "sesungguhnya aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda,'Sesunguhnya menyalami kedua ruhtn ini
dapat menghapuskan dosa-dosa'. Aku (iuga) mendengar beliau bersabda,

'Barangsiapa thawaf selama seminggu seraya menghitungnya, dan

shalat dua rakaat, maka itu sebanding dengan (pahala) memerdekakan
seorang budak'. Aku fiuga) mendengar beliau bersabda, 'Tidaklah
seorang lelaki mengangkat dan meletal<knn l<aki(nya), l<ecuali akan

diwajibkan bagtnya septluh kebaikan, dihapus untulotya sepuluh
keburukan, dan ditinggil<nn (kcdudukan)nya sepuluh deraj at' .'#62

Al fuwaisiqaft adalah tikus. Asal makna al fusuuq adalah keluar dari
istiqanrah kepada kezhaliman. Tikus dinamakan dengan fuwaisiqah yanrg
merupakan bentuk tashghir dari kata faasiqah, karena ia keluar dari
lubangrrya menuju manusia dan melakukan perusakan. Demikian yang
dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. .w2 
Sanad hadits ini hasan, karena Husyaim mendengar hadits ini dari Atha' bin
As-Sa'ib, setelah Atha' mengalami kerancuan hafalan.
Abdullah bin Ubaid bin Umar bin Qatadah bin Sa'd bin Amir adalah seorang
tabi'in yang tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Abu Hatinr, Abu Zur'ah, dan
yang lain.

@ - 
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#163. Husyaim mengabarkan kepada kami' Ubaidullah

mengabarkan kepada kami dari Nafi" dari Ibnu umar, dia berkata,"Aku

pernah melihat Rasulullatr menyalami Hajar (Aswad), sehingga aku

selalu menyalaminya, baik dalam keadaan *tit t"op* mudah''#3

*€:6*P*
'S>it *i 4t

*"$ *,*l:#,6r -rr1r

*:t {' }r' ,l- it Jiti Jr:, ,Ju'} i.l

Daud Al Atba'r bertate "Auullah bin,LJbaid tryasuk peirduduk Makkah

yang pding fasih."
ir"lil yrtiA'71.-fot dnE tertera redalsi'terikut yan! a.*utip dari Al Bulfiari

a"r". uau Al Ausath, "Dia (Abdullah bin lJbao titlak pcrnah mendcqgar

aari ayahnya.,, Namun sanad ini menurjrrkkan kekeliruan perkataan tersebut,

,iU.U'pada kenyataannya AbdulUn -Lit Ubaid pernatr bertemu dengan

avahnva. dan pernah mendengar ayahnya.mgngajukan pertapyaan kepada

Xffiri.n btr "J;. fr-ti "i"" a*.-*"n6 hadits yang 
-secaia 

tegas

*t*"irf.t"" bahwa Abdullah bin Ubaid ini mendengar dari a1a!1Va,

ff"Jit" irri tert€ra'pula dalam kitab At'Targhtb wa At=Tarhib (2ll2g), dm

;;it k16t ini menisbatkan hadits ini kepada Ahmad, At-Tirmidzi -hadits
;;;a"*r" dengan ini_, Al Hakim _-Al Hakim berkata, "(Hadits ini)

iiofiinsanadnya,,;-, Ibnu Khuzaimah -dalam 
S;ahih-tya hadits ya-ng sama

;il; h"di"il-,'d- Ibnu Hibban'dalamshahih-nya dengan redalcsi vang

ringkas. . -peiutis kiab At-Targhib wa At-Tarhib berkata' "Mereka semua

meriwayatkan dari Athaibin As-Sa'ib,dari Abdullah"'

HaditsiniiugaterteradalamkitabMaimaAz;Zawa-'id(31241)"ti
penulisnya 1eI uaitsamil berkata, ltladits ini diriwayatkan oleh Ahmad.
'Datam (.u*Ory" terdapat Atha'bin As-Sa'ib, dan Atha' bin As-Sa'ib

mengalami kerancuan hafalan."
Al Iiaitsami juga berlot4 *Ibnu Majah rneriwayatkan sebagiannya." Hadits

yang diri*ayatfan oleh ibnu Majah ini akan dikemukakan secara ringkas

pada hadits no. 4585.w3 's-ua uaitr in shahih. ubaidullah adalah Ibnu umar bin Hafsh bin Ashim'

Hadits yang sarn! dengan hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/360) dali

jalur Yahya, dari Ubaidullah, dari Nafi"

Musnad Imam Ahmrd - @I
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4464. Husyaimlrnenceritalgn kepada kami, lebih dari sahr orang,

dan Ibnu Aun mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia

berkata, "Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah bersama Fadhl bin

Abbas, Usamah bin 7aid, Utsman bin Thalhah, dan Bilal. Beliau

kemudiah niemerinthhkan Bilal (untuk menutup pintu Ka'bah), malo
Bilal menutup pintu (Ka'bah) untuk mereka. Beliau berada di dalam

IG'bah sampai batas walctu png dikehendaki oleh Allah, Setelah itu
beliau keluar."

Ibnu Umar berkata, "Orang pertama yang aku temui dari mereka

adalah Bilal. Aku lalu berkata, 'Di mana Rasulullah SAW shalat?' Bilal
mgrjawab, 'Di sini, di antara kedln timg ini'.'#

ltl ,fr i.t f pr; g, .i'r

.Vr#'of *;ttLi
# * "# $:r, -tt1o

*,# ,;.",3ivi"&ir,' J;'

4465. Mu'tamir menceritakan kepada kami dari Ubaidullah dari

Nafi', dari Ibnu tlmar, bahwa Rasulullah SAW melarang bejana yang

tetruat dari pohon yang buatnrya seperti labu dan bejana yang dicat

dengan ter, untuk diguna*an merryimpan perasan kurma.ss

Sanad hadits ni shahih.
Hadits seperti hadits ini juga diriwayakan oleh Syaikhani (Al Bulfiari dan

Muslim). Lihat kitab Al Muntaqa (781 dan 782).
Ajaafa Al Baaba artinya menutup pintu.
Sanad hadits iru shahih. Mu'tamir adalah Ibnu Sulaiman. Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim (21128) dari jalur IJbaidullah dan nama-nama
lainnya yang dia sebutkan dari Nafi'.

@I - N[ngnsd Imam Ahmad
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U66.Mu'tamir menceritalcan kepada kami dari Ubaiauffafr' dari

Nafi" dari Ibnu umar, dia berkata, "Rasulullah sAw b€rsaMa,'*Apabila

salah seorang di antara kalian sampai pada hari Jum',at maka dia

hendabya mandi'.'ffi

iti 'iri *y.t*g6drirr #7:#u:if irr #'*'#133i -ttlv
.&'#aY-l' r*,Y'ipY:

/p167. Mu'tamir menc€ritakan kepada kami d4ri Ubaidullah, dari

Nafi,, dari Ibnu umar, dia berkata, *Rasulullah sAw bersaua,

'Barangsiapa membawa seniata--untuk menyerang lumi' maka dia

m*anin dari golongan kami'.'#1 r' i.

t*'{, l
.1t ,L n' J?t

.J
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Muslim juga meriwayatkan hadits ini dengan redalsi yang panjang dari jalur

Malih dari Nafi'.
p&.;d* hadits ini juga diriwayatkan ole\ An-Nasa'i, Abu Dau4 dan At-

ffriia* dari beberapa ;"l,1*. fin"t krtab At Munnqa (47 45 , 47 47 , dn 47 48) .

Sebagian hadits yang senada telah dikemukakan pada hadits Ibnu umar dan

Ib,nu Abbas, yaitu no. 3257 dan 3518.

s"*a n"air- in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab l,
Muwaththa' (l I 125') dari Nafi '.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh para penyusun kitab hadits yang enart'

sebagaimana diielaskan dalam kitab Al Muntaqa (300)'

Hadits ini telah dikemukakan pada kisah dalam hadits Ibnu Umar dan Ibnu

Abbas, yaitu hadits no. 3059.

Sanad'hadits int shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malilq syaiHtani

(Al Bukhari dan Muslim), An-Nasa'i {1n Ibnu Majatr, sebagaimana

diietaskan dalam kitab Al Jami' Ash-Shaghir (8647)'

Musnad Imam Ahmad - @I



4468. Mu'tamir menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari

Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah menjadikan hewan

tunggangannya sebagai penghalang (antara beliau dengan Kiblat), dan

beliau shalat seraya menghadap ke hewan tunggangannya itu.ffi8

i^ f t'P * e.blt irr,;.'d;'&$:r, -1111
'o$ Ll ,7 1> ,*t iv \t ,)* yt',|';; Ju :Ju ,*
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' ,4469:,Mu'tamir menceritakan hadits ini kepada kami, aku

mendengar Burd (menceritakan hadits) dari Az-Zuhri, dari Salim, dari

Ibnu Umar, dii berkata, "Rasulullah SAW bersabda,'Tidaklah seseorang

bermalam selana tiga malam kecuali wasiatnya sadah tertulis'. Setelah

itu, al<u tidak pernatr bermalam satu malam prn kecuali wasiatku sudah

tertulis.'#e

m Smad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/142) dari

AhmadtinHarfial dengan sanad ini.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari (11487479) dari Muhammad

- bin Abi Bakar Al Muqaddami dari Mu'tamir dcngan sanad ini. Yu'arridhu
alaa raahiuhu -dengan tasydid hunrf raa-, yakni beliau rncnjadikarmya
sebagai pcnghalang.
lafazfi'alaa terdapat pada dua naskah asal untuk kalimat ini, nannm tidak
ada daiamsiahih Al Bukhari Muslim.we Sanad hadits in shahih. Burd adalah Ibnu Sinan As-Sya'mi, orang yang

tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Ibau Ma'in, hhaitn, An-Nasa'i, dan yang
lain.
Abrnad berkatA "(Dia) orang yang hadisnya baik."
Yazid bin Zurai' berkata, 'Aku tidak pernah melihat orang Syam yang lebih
tsiqah duipada Burd."
Al Bukhari rnenulis biografinya dalam kitab I I Kabir (ll2l34).
Salim adalah Ibnu Abdillah bin Umar, seorang imam yang tsiqah, terkenal,
dan dapat dijadikan hujjah.
Malik berkata, "Pada masa Salim bin Abdullah, tidak ada seorang pun yang

lebih mirip dengan oreng-orang shalih terdahulu dalam hal zuhud dan

keutamaan seda penghidtrpannya daripada dia."
Hadits semakna juga diriwayatkan oleh Al Jama'ah. Lihat kitab Al Muntaqa
(327t).

@ - 
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4470. Mu',tamir bin Sulaiman menceritakan kepadaku dali

Ubaidullah, dari Nafi" dia berkata,,"Alm melihat Ib$u umar shalat sryatt

di atas hewan hmggangannya ke mana pun hewan tunggangann>'a itu

mengfudap. Aku tl-rAi"o menanyalran hal itu kepadanya, dia lalu

meniawaU, 'Aku p€fitafi melihat Abu Al Qasim (Rasulullah)

melalcukannYa

i

il ,7 i.\ * *E * &r i3 tsir'#€* -ttv\
.te:rr\;b' dty'+rJ ol ,# *t*P h' * btA

u7|. Mu,tamir menc€ritakan kepada kami, I'Jbaidullalt

menceritakan kcpada l<ami dari Nafi', dari Ibnu Umar' Nabi SAW

melarangrnrnl*tt susu hewan ternak milik omng lain kecuali de'ngan

izindai mct€ta.nt

it *.irr i! ,*'o;:\i'J:,;-'i.'o(;1.€* -ttvl

.!pr y.'.t- tttt;+r;. 6-

sanad hadits in shahih. Hadits yang sama dengan hadits .ini juga

diri*"y"tk " olii Syaihhand (Al Btrkfari-dan Mtulim) dan f'ang lainn' Lihat

btab Al Muntaqa (833 dan 834).

i*ua 1"aie A imn*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bul&ari dan

fuf*fi- a*gan redaksi y*g p*j-i, Jebagaimana dijelastan dala:n kitab lI
iiiiqo t+k+). na<fitsyang p-j-g ini rkan dikemukakan pada hadis no.

4505.

4471
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u72.Ishaq bin Yusuf Al Azraq menceritakan kepada kami dari

ubaidullah -yakni 
Ibnu Umar-, dari Nafi" dari Ibmu Umar, bahwbdia

menjamak dua shalat, yaitu Maghrib dan Isya, saat mega merah

menghilang. Dia berkata, "Rasulullah menjamak kedua shalat itu jika

perjalanan beliau tergesa-ges, 1*472

'# g?f ,16.ribir ,# o&'i'og" $:", -ttvrta
tt
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M73. Utsman bin Utsman -yalmi 
Al Ghathafani- menceritalcan

kepada kami, Umar bin Nafi' mgngabarkan k.ep4da dari ayahnya,

dari Ibnu Umar, dia berkata,."Rasulullah SAW melarangQitzn'.'t

Qua' adalah memculur scbagian ranrbut dan memyisaftan sobagian

yang lain.{?3

{72 Sanad hadiis ini shohih. Pengcrtian haatits ini diriwayaflohole,h $ziltiarj (Al ,

Bukhari dan Muslim).dan yang laini Lihat tlrteb Al Mattqa(1534.1535)'
u73 Sanad hadits ini shahih. Utsman bin Utsman Al Ghathfani qry grqng,{ang 

,

tsiqah.
Imam Ahmad berkata, "orang yang shatih lebih baik daripada orang-orang

yalagtsiqah.'
Dii dianggqp rsdgai oleh Yahya binMa'in. , .

Al B*hari bcrkata, "Dia a orang yang rancu haditsnya."

Aku berkala, ,.Ahmad lebih mengeaal guru-gun[rya, dan lcbih selcktif
terhadap nrereka serta badits'hadits rnereka'"
Umar b1n N4fi' adalah budak Ibnu IJmar, sekaligus anak dari budaknya. Dia

orangyang tsiqah.
Ahmad berkata, "Dia adalah anak Nafi' yang paling tsiqah."
Ibnu uyainah berkzta,'"ziyad bin sa'd berkata kepadaku ketika kami tiba di
tirrpat lJmar, .Ini adalah anak Nafi' yang paling hafizh, dan haditsnya dari

Nafi' adalah hadits yang shahih'."
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (21165) dari Muharnmad bin Al
Mutsanna, dari Utsman Al Ghathfani, dengan sanad ini."
Muslim juga nrcriwayatkan hadits ini dengan beberapa sanad yang larn, yang

senruan)ra bersumber dari Nafi', dari Ibnu Umar.
Penafsiran qaza' yarlg dianfiil dari ucapan Nafi', ditunjuklcan oleh beberapa

riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim ini terdapat satu riwayat yang

menyatakan bahwa penafsiran tersebut adalah ucapan Ubaidullah bin Umar,

sebab diatah yang meriwayatkan hadits ini dari Umar, dari Nafi'.

@ - 
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ut4.Ishaq bin yuror.*r**r, kepada kami dari sufran, dari

Ibnu Ajlan, dari Al Qa'qa' bin Halcim, dia bdrlata, "AMul Aaz bin

Marwan menulis Gurao kepada Ibnu umar, 'Ajukanlatr keperluanmu

kepadaku" Ibnu Umar kemudian menulis (balasan) t"p"91 Atdul'Aziz

bin Marwan, .Sesungguhnya Rasulullatr pemah bersaMa, ',Sesunguhnya

tapgan yang ili oui- t"bth baih dariWda tangan yang di bowah' day

mrulailah f*t* memberi pemtberian) kepada leelnrgamul Al6tl tidak

meminta sesuatu kepadamu, namun alg tidak akan menolak rezeki yang

Allah karuniakan kepadaku melalui dirimu"'ffi

Tafsirtentangqaza,jllgxalrandikergrrkakanpadabadislo.4gTS,5lT5,dao
5356.u74 ianua u"ac mi shahih. Su&an 8d8l5h Ats-Tsauri. Ibnu Ajlan adala!

Mtrhammad bin Ajlan. Riwayaiyang marfu' rmtuk hadits ini disebtrtkan oleh

As-suyrthi dalanr-kitab Al io*i' Ain-St oght, (10027), dan dia menisbatkan

hadits rcrsebut kspada elmaa'aan Ath-Thabmni. Sementara pensyarah kitab

tersebu! .al uu*."i, mengutip dari Al Haitsami, '?ara periwayat hadits ini

(hadits yangmarfu') adalatr para periwayat hadits shahih'"
Aku telah mencari ungkapan tersebut dalam kitab Maima Az'7a wa'id, nelnrn

tidak rnenemukannYa.
Al Bulfiari rncriwiyatkan (31235) dari jahu Ayyub dan MalrlC dari Nafi', dari

Ibnu Umar, secara marfu" "Tangan yang di atas lebih baik daripada tan-gan

yang di bawah, sebai nngan yoog di ans adalah orang yang memberi'
'sedinglran 

taflgan yang di atas adalah orang yang !nemi?ta'-'- -

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim (1/282) dari jalur Malik dari Nafi''
Hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, sebagairnana

dijelaskan &hm kitab I t-Targhib wa At-Tarhib (2110)'

rtrat naaits yang terdapat pa& Musnad Ibnu Mas'ud, yaitu hadits to.426l

Musnad Imam Ahmad - EI
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4475. Abdul Anz bin AMush-Shammad menceritakan kepada
kami, Ayynb mengabarkan ke'pada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW bersaMa, "Orang-orang yang membuat gambar
alran disiksa pada Hari Kiamat, dan dikatakan (k"pofu mereka),
'Hidupkanbh (oleh kalian) apa yang telah kalian ciplakor'.'473

4Lf # i # ,r'ii t3:", Es\$:", -trvl
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4476. Ismail menc€ritakan kepada kami, Aypb menceritakan
kepada kami dari Sa'id bin Jubair, bahwa lb,nu Umar mclakukan shalat
sunah di atas hewan hmggangannya. Jika dia ingin melalcukan shalat
witir malca dia turun (dari atas hewan tunggiangannya), lalu melakukan
slralat witir di atas tanah.{?6

,Ju ,b i. *'* ,rfr $'";'U*t €* -rrvv
;r'h, & il' J;, o'; ,Jut *ofilr -fr|y;:;i j:t'-i

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syail:hani (Al
Bnkhari dan Muslim), sebagaiman tcrtera dalam kitab I t Muntaqa (733).
Lihathadits terdahulu pada Musnad Ibnu Mas'ud, )aitu hadits no. 4050.
Sanad hadits ini Shahih.Ismail adalah Ibnu 'IIlayyah. Hadits irrr mauquf pada
perbuatan Ibnu Umar. Namun demikia4 dia pemah meriwayatkan bahwa
Nabi SAW melakukan shalat witir di atas hewan tunggangannya. Hal ini
sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (833). Juga
sebagaimana yang akan dikemukakan pada hadits mendatang, yaitu hadits no.
4519. Lihat pula hadits no.4470.

.i)\Ji
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4477. lsmail menceritakan kepada kami, Ayyub merrceritalcan

kepada kami dari Nafi" dari sa'id bin Jubair, dia berkata, *Ah bertanya

kepada Ibnu Umar, '(Bagaimana hutum) soonmg lelaki yang monuduh

istrinya betzina?' Ibnu Umar menjawab, 'Rasulullah pernah memisahkaO

antara dua saudara bani Al Ajlan. Beliau bersaffia, *Allah Maha,'Taha

bahwa salah seorang di antara mereka berbohong. Siqpakah di antara

kalian berdua yang akan bertobat?" Kedtia orang itu menolalc (untuk

bertobao. Betiau meirgucapkan pedGtasn itu k€pada mqreka setruyak

tiga kali, namun mereka tetap menolah, maka beliau mernisatrkan

kcdua46'.'4tZ

ta-
drtl d;E

t a.9J}
'j6 g.r; '*'*i 61; ;,r;tJ\

I ,.<,p ) ,n th bf air; fi
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4p/78. Ismail menceritakan kspada kami, Aynrb memceritakan

kepda kami dari Nafi" dia berkata, "Ibnu umar menyerukan sbalat di

Dhajnan, lalu dia menyenr, 'shalatlah kalian di ternpat-ternpat kalian'.

Setelah itu dia menceritakan hadits dari Rasulullah SAW bahiwa beliau

pernah mernerintahkan seseorang untuk meiryerukan (panggilan shalat),

4n sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2/245) dari

Ahmadbin Hanbal dengan sanad ini.
Al Mundziri berkata, "Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Al Bulfiari,
Muslinq dan An-Nasa'i."
Hadits seperti hadits ini telah dikemukakan secara ringkas pada hadits Ibnu

Umar, yaitu hadits no. 398.
Lihatjuga hadits no. 2131, 4001, dan 4181.

Lihat pula hadits mendatang, yaitr,r hadits no. 4527 , 4693, d^l 4945 .
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maka orang itu-pun menyerukan (panggrlan) shalat. Setelah itu, orang itu
menyeru, 'shalatlih kalian di tempat-ternpat kalian!' fitu dilakukan) pada

malam yang dingin, atau rnalam yang turun hujan, atau di tengah

p€rjalanan'.'478

*e6
'j6 
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U79. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyttb menceritaltan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersaMa, "Barangsiapa merawat (atau: memelihara aniing) ktkan untuk

berbunr, bulran pula muk (menjaga) tqnah, maka setiap hari palulonya
berhtrang sebanyak dw qirath. " Ditanyahan kepada Ibmu Umar,
'sesungguhnya Abu Hurairatt bcrkata, 'tlan (iuga) anjing rurtuk
(menjaga) tanamau'. Ibnu Umar menjawab, 'Darimana Abu Hurairalt

i"*ilrl"i tanaman?'.'#D

'(n Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Syolfiazi (Al Bukhari
. dan Muslim), sebagairnana dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa.

Dhajnaan 4engatfathai hunrf dhad yaag bcrtifik satu di atas dan sutzn
huufT'uz- adalah sebuah tcryat atau guung di Maf&ab yang terletak
antara' Maklcah dengan Madinah.u?e Sanaa naaits in Siahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik delam kitab lI

..1;!vlu*aththa'(3/138) dari Nafi', tarya nrnyebutkan narna Abu Hrrairah-

. .,fladits ini diriwayatkan oleh Muslim (11462) dari jalur Malik.
tladits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Salim bin Abdullah bin

'r'trmr, dari ayahnya, yang akhirnya adalatr Abdullah (yaloi Ibmu Umar)
berkata, "Abu Hurairah berkata, 'Aau anjing (utuk menjaga) tanaman'."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Salinu dari ayahnya, yang
alfiirnya adalah: Salim berkata, "Abu Hurairah berkata, 'Atau anjing (untuk
menjaga) tananranr. Waktu itu Abu Hurairah adalah orang yang merryunyai
tanamall"
Muslim juga meriwayatkan hadits Abu Hurairah dari jalu Az-Ztthri, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, yang akhirnya adalah Az-Ztbn berkata,
"Ucapan Abu Hurairah itu dikemukakan kepada Ibnu Umar, namun Ibnu
Umar tidak mengingkari riwayat Abu Hurairah tersebut. Akan tetapi, masing-

@ - 
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rt480. Isrnail menceritakm kepada kami, AyyUb mengabqrkan

kaada kami dari Nafi" bahwa Ibnu umar ditemui oleh putranya yaitu

Abdullatrbin,Abdull"l,,vangsagtitrrsedangberadadidalamrumah.
Anak Ibnu umar <aua"rilr, Ln Abdullah) berkata "sesungguhnya aku

tidak akan merasa aman bila tahun ini terjadi p€Perangan di antara

manusia, kemudian engkau dipalingkan dari Ka'bah. Bagaimana jika

engtcau di rumah saja (faat U"pogr* untuk melakukan ibadatr haji dan

umrah. penj)?,, lunu umar menJawab, 
.'sesungguhnya Rasulullatr pernah

;;rd t**trmelakukan' ib"a*' unrah), lalu orang-orang "Quraisy

menghalangi beliau dari lQi'bah. Jfta aku terhalang'dari Ka'batr maka

.1", 
-rk n ,iA.1.u3* hpa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah' Allah

rnasing dari mreka meriwayatkan ses,ai &ngsn yang dide,ngarn)"d- Bahkan

Ibnu Umar meriwayatkai ila"tti tamlala1 .f"r.*".3*tf-,I: 9,1111
riwayatnya. Oraag-orang Vanu iol*- tt ftTot iu tidak mungkin saling

mendustakan *,.ro ,J""gi"''ivi ie*"a"p sebagian yang !in: Bahkan ciri

il"g -.r.r.t;d. dirt;;A;"a"rtn rcjuj,ran-dan amanah" Semoga Allah

meridhai mereka."
i;;;g"*i rrrr aa bidhaain, Ibnu Al Atsir berkata,'YaLni aniing yang biasa

untukberbunr'
oituot-bahwadhariyaaltulbuwaadhraahushaahibuhrrartinya
."Ji"."t " anjing inr 

'oan 
membujuknya rurtuk berbunr. ljlfacn tersebut

dijamakkan menjadi dhiwar.
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berfirman (surah Al"Ahzaab ayat 27),.'sesuitgguhnya telah ada pada

(diri) Rasulullah suriteladan yang baik'. Sesungguhnya aku telah bemiat

melakukari ibadah Umrah."

Setelah itu dia melakukan perjalanan, hingga ketika dia tiba di

gurun pasir, dia berkata, "Aku tidak melihat masalah umrah dan haji (ini)

melainkan SAtu. Alru persaksikan kepada kalian batrwa aku telah berniat

melaksanakan ibadah haji, disamping ibadah umrallku."

Setelah itu dia tiba di Maklcah, lalu thawaf untuk haji {an umrah

dengan satu kali thawaf.$o

$:-r;-tt^\
irSr't Jf,.Jl qlt
.)r$:sl'u*

rt48l. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub, me'ngrbarlcan

kepada kami dari Nafi', dari lb,nu Umar, dia berkata"Alcu mclihet peda

masa Razulullah SAW kaum laki-lalci dalr karmr Psr€mpuan semuan)ra

bcnvudhu dari satu bejana.'fl I

S:an d h.dit ini shahih, Haditr ini diriwayattm sccala ringtas olch Mdik
daLm kitab I I Muwathrta' O1329 dan 330) dari Nafi'.
Hadis ini diriwaptkan olch Al Buthari (413-5) dari jalu Malik"
Hadis s€makna diriwayatkan dengan redaksi yang panjang oleh Al Bukhari

lari Salur Juwairiyalr, dari Nafi '.
:;.Itaaits ini juga diriwayatkan oleh Muslinu scbagaimana tcrdapat ddam kitab
'"tAl Fath.

Fitnah yang disinggrmg dalam hadio ini adalah turuotr)ra pasukan Al Hajjaj
rmnrk rnemeraagi Abdullah bin Az-Zubair di Mald<ah Pengcrtian hadits ini
akm dikennrkakan pada hadits no. 4595.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1/30) dari
jalur Hamnad, dari Ayyub.
Al Mrmdziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu
Majah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Br*hari, namun tanpa redaksi, 'Dari
satu bejana."

@ - 
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u82. Ismail menceritakan kepada karri, Ayytrb merrgabatkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, balrwa s€ofimg lelalri bertanya

kepada Rastrlullatr, "Ya Rasulullah, apa fqg boleh 1**i oleh orang

yung s"dung ihram?" Atau dia bertanya, "Apa yang harus ditinggalkan

oleh oiang yang sedang ihram?" Beliau menjawab"'Janganlah dia

memalrai kcmeia paniani (gamis), celana paniang' serban' dan sepasang

sepatu boot, kecuati au'idok *rn"mulun sandal. Barangsiapa tidak

*Znemulun sandal maka dia hendaknya memalrai sepasang sepatu boot

di bawah kedua mata kaki(nya)' Jangan nula (dill;nalui) bunrus dan

pakaian yang terle4tlth oleh walut dan zofaran''*""

8 ,-* i.t * gv'*'+"1 s*t *ul$:"' *t tlr 
. .

,y'fu. ?l:'*:: * b, ,k yt J';) iv :itttTte G Jv

o.y'* ,*J!'of'lt i,A't aa
J-9.itt

)

I

.-2 . t | .a',iK ,:!i'06) ,-?.) tJ
4483. Ismail menceritakan kepada kami, Aynrb mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia berkata tentang hari

4482 Sanad hadits in shahih.Hadits ini merupakan perpanjangan hadits no' '$456'
pada hadits 

"o. 
+iS+ tu,,,i telah menyinggrmg bahwa hadits ini diriwayatkan

olehbanyak orang'
Makna al burnus sudah diketahui secra umrur
Ibnu Al etsir berLata, Z"i^ adalatr setiap pakaian Vanq la-Sian 

(penutup)

kepalanya ,n"rry"roi*g dengannya, baik berupa baju besi' jubah' jas hujan'

mauPun Yang lain."
Al waras adalah tumbuhan berwama kuning, yang (biasanya) digrmakan

untuk menceluP Pakaian.
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Asyura, "Rasulullah SAW berpuasa pada hari itu, dan beliau (pun)

memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu." Namun ketika (puasa)

Ramadhan diwajibkan, beliau meninggalkan (puasa hari Asyura),

sehingga Abdullah bin Umar tidak berpuasa pada hari Asyra, kecuali

hari Asyura itu bertepatan dengan hari-hari saat AMullah bin Umar biasa

melakukan puasa sqnah pada hari itu.4483

,ffi. t3;el irti 'tt> :&U i6 V.i), :,Sv ,9V '6. ok-
a- -

'(J=l

4484, Isnrail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarlcan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar (hak rmtuk

membatalkan atau menenrskan jrral-beli. Penj) lqingga mereka berpisah,

atau sampoi jwl-beli itu adalahiual beliyangmemptnyai hakHiyar'.'i

Ada kernungkinan dalam riwayat Nafi' berbunyi, "Alou salah satu

dari keduanya berkata, 'Lahrkan kh$nrl'.'4

Sanad hadits ini shahih. Hadis yang sama dengan badits dalam kitab ,{,
Muntaqa.Q2l6) dengan redaksi yang panjang
Penulis kitab Al Muntaqajuga rnenisbatkan hadits ini kepada Syailihani (Al
Bukhari danMuslim). Lihat hadits no. 4349. Ucapan periwayat illa'an tatiya

.'alaa shaumi}i maksudnya adalalu kecuali hari Asyura bertepatan dengan

iad-hari saat Ibnu Umar terbiasa nrclakukan puasa sunah.
Sanad hadits ilni shahih. Hadits ini telah dikemukakan pada hadits no. 393

dari jalur Malih dari Nafi'.
Syailhani (Al Bulfiari dan Muslim) juga meriwayatkan hadits ini
sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa (2880).
Asy-Syaf i meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al Umm (3/3) dari Malik
dan Ibnu Ibnu Juraij. Keduanya (Malik dan Ibnu Juraij) meriwayatkan dari
Nafi'.
Asy-Syafi'i juga meriwayatkan dari Su$an bin Uyainah, dari Abdullah bin
Dinar, dari Ibnu Umar.
Asy-Syaf i menjelaskan hadits ini dan mengemukakan bantahan atas orang-
orang yang menentangnya dan tidak mengambil (hukum)nya, maksudku tidak

@I - 
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Mss.Ismailmenceritakankepadakami,Ayyubmerrgabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia menceritakan bafiwa

Rasulullah SAW sering mengunjunginya, baik dengan mengelldarai

hewan tunggangan maupun dengan berjalan kaki. Maksudnya (beliau

mengunjungi) masjid Quba.e8s

:#r *Llt j3t:?lt+ttrir, lt
,1486. Ismail menceritakan kepada karri, Ayyub mengabarlcan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia bertata, *Rasululla[

mengambil khryar maiells. Asy-Syaf i juga rne,ribanah M{ik-dcngan hadits

ini p-ada pembahasan tentang silang pendapat antara syaf i deirgan Mahlc

yang dimastrkkan ke dalam kitab Al Umm (712M).

if"ait ini juga akan dikennrkahan melalui jalur SuSnn bin Uyainah dari

AMullah bin Dinar, yaitu hadits no. 4566.

Al bai'aani adalah pcnjual dan pembeli. Dikatakan kePada penjual dan

perrbeli: bayyi'un 
-deagatfathahhrjtruf 

ba dn tasydid pada huntfya yang

Lerharakat kisrah- danbaa'i'un Demikianlah yang dikatakan olch Ibnu Al
Atsir.

'r4E5 Sanad hadie in shahih. Hadits ini dtiwayatkan oleh Abu Daud (2/169) dari

jalur Ubaidullah dari Nafi'.
Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari' Muslirrt dan

An-Nasa'i dari hadits Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar."
Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Al Muwaththa' (1/l8l) dari

Nafi'.
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mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadlian kepada kaum laki-laki

dan perempuan, kepada orang yang mer.deka dan'budak, sebanyak satu

sfta'- kurma atau satu sha' sya'ir (sejenis gandum). Orang-orang

kemudian mernperkirakan (ukuran satu sla ) tersebut dengan setengah

satir sia' bilrr (gandum)."

Ayyub berkata: Nafi' berkata: Ibnu Umar selalu mernberikan

kurma kecuali padq satu tahun, yaitu pada tahun kurma jarang diternukan,

sehingga dia mernberikan sya'ir.N6

i

itt't,, it ,f g6'* rrfr 6?l Eat€'; -r t^Y

'u W'k Y'*'rt:,1.+l' ; *trp I' e it J?3,*
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U87. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyttb mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibrru' Umar, dia berkata, "Rasullah

mengadakan perlombaan pacuan kuda. Beliau melepaskan kuda-kuda
yang telah dipersiapkan dari Haffa atau Haifa, menuju bukit Wada', dan

meiepaskan kuda-kuda yang belum dipersiapkan dari bukit Wadd"

menuju masjid bani Zuraiq. Waktujtu aku seorang penunggang kuda,

dan aku dapat mendatrului orang-omng. Kuda (yang aku tunggangi)

melesatkanku ke masjid nani Zuraiq

iitB.

Sanatl hadits iil shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah,

sebagaimana dijelaskan dalam kiab Al Muntaqa (2084), keouali ucapan Ibnu
tlmar, "Orang-orang kemudian menperkirakan (ukuran) tersebut setelah itu
dengan setengah sia' bnrr (gandum)...."
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2/28) dari jalw Hanunad, dari
Ayyub.
Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari, Muslirn, At-
Tirmidzi, dan An-Nasa'i." Lihat hadits no. 3291.
Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah,
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (4490).
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4488. Ismail menceritakan kepada kard' Aynrb mengabarkan

kepada kami dari Nafi" dari Ibnu umar, dia berkata, nRasulullah sAw

beLbda, ,sesungguhnya satu bulan itu (erdiri dari) dua puluh sembilan

hari. oleh karena itu,' janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat

hiilal (Ramadhan) ari ioigontah kalian berbukn sampai kalian melihat

hilal'(Syawa0. Jitu *L"a*S menghalangi kalian (untuk melihat hilal)

malra perkiratrantah hilal (itu)'. "

Maknatadhmiralkhait(merrpersiapkankuda)adalahmembinakudadengan
memberikan makanan aiar ia rnen;aai ge-.rk. Setelah itu ia tidak diberikan

-"k"rr" lagi, kecuali;,k""* yang menguatkan. Tuj,annya adalah agar ia

menjadi lincah dan gesit.

tvt"ou*t satu pendapat, makna kalfunat tersebut adalah memasang pelana di

"at 
mau a"i -.."t"it"" pakaiannya, agar bagian bawahnya menjadi

Gtoi"gut, sehingga lemah-lernaknya hilang dan dagingnya menjadi keras'

OemitianUn yang dilcutip dari kitab An-Nihalnh'-nin7-ii" nlifadatahsebuah terrpat di dekat kota Madinah. Dua pendapat

*i.rt *-" tempat ini tcrtera di dalur Mu'iam'Al Buldan (31303 dan 381).

|tilW h wiao' adalah bukit yang bisa digunakan untuk melihat Madinah

a"ri it"*y". Bukit ini pasti diinjak oleh setiap omng yang akan pergi ke

Mal&ah.
Dalam kitab Al Muntaqa disebutkan, "Dalam Shahih Al Bukhari dan Shahih

Muslim disebutkan sebuah riwayat dari Musa bin AqabalU png mengatakan

bahwa jarak antara Hasn ke bukit wada' adalah enam atau tujuh mil.

Sementara dalam Shahin A Auflrari ada sebuah hadits Suffan yang

mengatakan bahwa jarak dari HaSa ke bukit wada' adalah lima atau enam

mil,iedangkan jarak dari bukit Wada'ke rnasjid bani Z,Naiqsatu mil."

ttaiits ini itaniitemukakan secara ringkas pada hadits no. 4594.

+e.i,r OK 6jri
,
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Nafi'berkatao "Apabila dua puluh sembilan hari telah berlalu, maka

Abdullah (bin Umar) mengutus orang untuk melihat (hilal). Jika hilat
terlihat, maka (kerika) itulah (dia berbuka). (Tapi) jika hilal tidak terlihat,

namu-n pandangannya tidak terhalang oleh awan dan kelabu (cuaca

bunrk), maka keesokan harinya dia berbuka. Jika pandangannya

terhalang oleh awan atau kelabu (cuaca buruk), maka dia berpuasa."488

iv'# it ,f gg'* *i: u?t ,pa'1.t3'"r,-t t^l
Y ,rVv.,:t'i'ri;'.-, ,S{t'ttt; ,pi iV \t ,* lt J?:tiG
aK 'Liti 

'^:J, 
?f Lf LiL:i;r i6 .({qt ?7 *t n, fi

448t Sanad hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkari juga oleh Muslirr, kecuali
perkataan Nafi' tentang pcrbuatan lbnru Umar. Sesrmgguhnya perkataan Nafi'
itu banya terdapat dalam Musnad Ahma4 sebagaimana dijelaskan dalam
kitab Al Muntaqa (2104). Lihat juga hadits no. 3515 dan 4300.
Mengenai lafazhfa'in ghumma 'alailum (ika rnendung menghalangi kalian
[utuk melihat hilal]), Ibnu Al Atsir berkata, "Dikatakan ghumma 'alainaa al
hilaal (hilal terhrtup dad kami), jika pandangan terhalang oleh rnendtmg atau
yang lainnya. Kata ini diarrbil dari ghamamtu as-syaia, yang maknanya aku
menutupi scsuatu. :

Pada lafazh ghumma terdapat dhamiir IliIaL Narnrn boleh juga ghumma
disandarkan kepada zharafi yabi fa'in htntum magh'muuman blaifum,
fo'abniluu (iika kalian terhalang (oleh awan), rnaka sempurnakanlah oleh
kalian (bilangan satu bulan).
lAfazt. hilal adak disebutkan (dalam hadits ini) karena tidak diperlukan.
Mengenai lafazh faqduntu lahu (maka pcrkirakanlah ia), Ibnu Al Atsir
berkata, 'Yakni perkirakanlah bilangan satu bulan, sarrpai engkau

r4(rnenggenapkannya menjadi tiga puluh hari." Menurut satu pendapat
,r':perkirakanlah tenpat-teryat keberadaan bulan. Hal itu menunjukkan bahwa

,l;r,rsatrr bulan itu dua puluh sernbilan atau tiga puluh hari. Ibnu Sirij berkata, "rni
menrpakan lrtilhab bagi orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah dengan
pengetahuan ini. Adapun sabda Rasulullabr' Malu sempurnalcanlah bilangan',
meiupakan khithab rurtuk rurrur& yarrg khithab ini tidak ditentukan kepada
sosok tertentu. Dikatakan bahwa qadartu al 'amra aqdunthu wa aqdinthu
(aku memperkirakan suatu hal), apabila aku menperbatikan dan
mcrenungkan hal tersebut.
Al qaur 4eirrgan dua fathab,fathah padahvruf qaaf dan ta- adalahbentuk
jamak dari kata qatrah, yaitu wama kelabu yang diterbangkan oleh sesuatu
yang hitarn, seperti asap.
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M8g. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi" dari Ibnu umar, dia berkata, 
*Rasulullah sA$r

bersabda, 'sesungguhnya orang ya4g memaniangkan bajunya karena

sifut sombong, malw Aiah tidak melihatnya pacla Hari Kiamtat""

Nafi' berkata, 'tAku kemudian diberitatrukan bahwa Ummu

Salamah berkata, 'Bagaimana dengan kami?' Beliau menjawab'

:tpri*Sk""lah) patuiingkal'. Ummu Salamah bedota' 'Jika dernikian'

;;k" ielapak- rami (rnasrh) 'rampak?' Beliau menjawab;

'(Paniangleanlah) satu hasta, dan mereka (kaum peremptan) tidak boleh

lebih dari ittt'.'#e

{.se Sanad badits ini shahih, stttu* marfu'-nya terdapat pada hadits Ibnu Umar'

Hadits ini airiwavatican oleh Al Jarna'alu-sebagaimana dijelaskan dalam kitab

Al Munnqa(7M).
pada riwayat t,Iafi' dari Ummu Salamah terdapat periwayai fan-S tidak jelas

identitasnya, setab Nafi, hanya berkata, 'A6 diberitahukqn ] .(d.aq.IPk
,iupu l,a"g memLeritahukan kepadanya itu). Kendati demikian,

periwayat y-g ;duf je-las itu dapal diketahui identitasnya, sebab hadits ini

iiri*"y"*an o'tel en-rtasa-i Qngg-1oo) dari jalur Ayyub bin Musa, dari

Nafi', dari Shafrya[ dari Ummu Salamah'

Hadits ini juga diri*uyutt uo oleh An-Nasa'i dari jal,r Ubaidullab dari Nafi',

dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah'

Hadits ini juga airi*oyoit- oleh Abu Daud (4/l 1t) dari jal}r Abu Bakar bin

Nafi,, dari uy"n"ly",'a.ri Shafiyatr, dari Umnu SalamalU dan dari jalur

Ubaiiullah, aariNafi', dari SulaimanbinYasar, dari Unmru Salarna|: . ..
Sanad-sanad yang disebutkan tadi merupakan sanad-sanad yang shahih dan

bersambtrng.
Ayyub bii Musa bin Amr bin Sa'id Al Ash, ke'*iga\11n1a lelalr
drtlmukatan pada hadits no. 465. Dia bukanlah Ayy'b bin Abi Tamimah

yang ada dalam sanad Ahmad di sini. Shafiyah adalatr anak.perenpuan Abu

i-lU"iA ,ttr-fsaqafiyah, istri Abdullah bin Umar, seorang tabi'in wanita yang

tsiqah. Bahkan sebagian pihak menyebutkan bahwa dia seorang sahabat.

Lihat hadits no. 2958.

-({'
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>i,. MgO. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyrb mengabarkan

krlgda kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
melarang muzaabanah.

Muzaabanaft adalah menjual buah (kurma mengkal yang masih
berada) di pohonnya dengan (pembayaran berupa) tamar (kurma matang
yang sudah kering), dengan ukuran yang telah ditentukan. "Jika buah
kurma $rang mengkal) itu lebih (banyak daripada buah kurma matang
yang sudah kering), maka itu merupakan (keuntungan)ku. (Tapi) jika ia
kurang (banyak dari buah kurma matang yang sudah kering), maka itu
merupakan (kerugiaan)ku. "

Ibnu Umar berkata: 7-aidbinTsabit menceritakan kepadaku bahwa
Rasulullah memberikan keringanan pada jual-beli 'ariyah, (dengan
imbalan yang disesuaikan) dengan perkiraan dari buah yang masih berada
di atas pohonnya.4eo

4'f{ 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab l/
Muwaththa' (21128) dari Nafi' dengan redaksi yang singkat.

"Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dalam kttab Ar-Risalah (906)
^"ldari Malik. Hadits riwayat Malik ini akan dikemukakan pada hadits no. 4528.
" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bulfiari (41321) dan Muslim (l/450) dari

jalur Malik.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bulfiari dan Muslim dari banyak jalu,
dari Ibnu Umar.
Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Ismail, yaitu Ibnu [Ilayyah,
berikut dengan sanad dan redaksi yang tertera di sini. Namun Muslim tidak
menyebutkan riwayat Ibnu Umar dzri Zaid bin Tsabit yang ada di sini.
Sebaliknya, Muslim meriwayatkan riwayat Ibnu Umar danZaidbin Tsabit itu
secara terpisah, yaitu hadits no. 449 dari (1) jalur Ibnu Ulayyah, dari Ayyrb,
dari Nafi', Ibnu Jumar. (2) dari jalur Sa'id bin Al Musayyib, dari Salirn, dari

@ - Musnad Imam Ahmad



ayahnya. (3) dari jalur Malilq dari Nafi', dari lbnu Umar' (a) dari beberapa

jalur (lain) dari Nafi''
b"*iiA* pula Al Bul1ari, meriwayatkannya di beberapa tenpat dalam

Shahih-nya.
Hadits ZiiaAinTsabit ini akan dikemukakan dalam Musnad Imam Ahmad

secara benrlang kali, antara lain juz 5, hadits no. 180, cetakan Al Halabiyah'

Makna lafazhil muzabanahtelah diAfsirkan dalam hadits tadi. Makna lafadt

ini pun telah dikemukakan pada pcnjelasan hadits lbnu Abbas yang

-"rrrb"hur tentang larangan 6uat uetll secara mtnabazai (hadits no. 1960).

Lihatjuga hadits no. 3173,3361, dan 4590.

Tentang- lafazh al araaya, Ibnu Al Atsir berkata, '?ara ulama berbeda

pendapat tentang penafsAannya. Dikatakan bahwa manakala Rasulullah

melarang muzaiaiah, beliau meriberikan keringanan pada sejumlah

mrnabaiah, yaihr jual beli secara 'ariyah,yaitu orang yang tidak menpunyai

pohon ktma dari kalangan orang-omng yang membutuhkan' 19$adang
menjumpai buah kurma yang masih mengkal, namun dia tidak memiliki uang

*tot *r"reli buah kuma yang masih mengkal itu untuk keluarganya. Dia
juga tidak mempunyai pohon kurma unhrk memberi makan keluarganya.

Afan tetapi, dia mempunyai kelebihan makanan pokolq yaitu matang.

Dia kemudian menditangi pemilik pohon kurnra, lalu berkata kepadanya,
,.Juallah buah kurma dari satu atau dua pohon kurma itu kepadaku, dengan

(imbalan yang disesuaikan) dengan perkiraan terhadap kurma yang sudah

matang." Setelah itu dia memberikan kelebihan kurma rnatang yang

dimilikinya kepada pemilik pohon, sebagai pembayaran (atas buah kurma)

y*g maiih birada di atas pohonnya. Tujuan tansaksi ini adalah dia

merryeroleh kurma mengkal. Dalam hal ini Rasulullah memberikan

keringanan jika yang diperjualbelikan itu kurang dari lima wasaq.

Lafazhal aariyyah adalah sesuai dengan wadz.znfa'iilai namun mengandung

makna wadzan maf'uulah. Kata ini berasal dglti araahu ya'raahu (dia menuju

sesuatu), jika dia menuju sesuatu itu. Lafazh ini menpunyai kemungkinan

sesuai dengan wadzanfa'iilah, 11amun menpunyai makna wadzan faa'ilah.
Kata ini berasal dari ariya ya n (seseorang telanjang) jika dia melepas

pakaiannya. Dengan demikiaru nanpaknya jual beli ini terlepas dari transaksi

yang diharamkan. Alhasil, makna ariyat adalahkharaiat (kehtar)."

}.atar/3 al kharsh - engatfathai huruf kha dan srkar hunrf raajetasal
dari ucapan mereka, "kharasha an-nahlata wa al htrmata, yaffitrushuhaa

kharsha." (Dia memperkirakan kuma drn an88ur), jika dia memperkirakan

kurma mengkal yang berada di pohonnya menjadi kurma matang, dan buah

anggur menjadi anggur yang sudah kering. Dengan demikian' lafazh ini
berasal dari al lhirsh yatgberarti azh-zhan (perkiraan), sebab makna al khizr
adalah memperkiraan dengan dugaan. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu
Atsir.
(Catatan: 'ariyah masuk dalam kategoi muzabanall. Namun demikian,
,ariyah adalah jenis taksaksi yang dibolehkan oleh Rasulullah jika kurang

dad lima wasaq, sedangkan mtrzabanah sama sekali dilarang. Perbedaan

antara ariyah dan muzabanah addah, harga yang diberikan dzlalrtl. 'aiyah

Musnad Imam Ahnad - @I
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4491. Ismail menceritakan ke'pada kami, Ayyub menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang

menjual anak dari janin yang masih berada dlam kandungan.eel

disesuaikan dengan jurnlah buah yang ada di atas pohon' sedangkan dalam

muzabanah imbalan sudah ditentukan terlebih dahulu, meskipun buah yang

ada dr atas pohon belum diketahui banyaknya. Penj.)
aaer ; 5.o"6 hadits ini shahih. Hadis ini telah dikemukakan pada hadits no. 394

' darii"l* Malik, dari Nafi'.
Hadits ini tertera dalam kitab Al Mtryvaththa' (21149'150) dengan redalsi
yang panjang. Adapun hadits dengan redaksi yang singkat sebagaimana

tertera di sini, diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmi&i, sebagaimana

dijelaslcan dalam kitab I I Muntaqaa (2790). Sedangkan hadits dengan redaksi
yang panjang, pengertiannya diriwayatkan oleh Syaikhazd (Al Butfiari dan

Muslim) dan yang lain, dcngan redaksi yang berbeda-beda, sebagaimana
dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa (2791 -2793).
Pengertian hadits ini telah dijelaskan pada hadits Ibnu Abbas, yaitu hadits no.

2145 danz64's.
Per{elasan mengenai habl al habalahiugttelah dikemukakan di sano.

Namun demikian, di sini kami akan menambahkan perkataan lbnu Al Atsir.
"'Al habal adalah mashdar yang digrmalon rurtuk menamal scsuatr yang
tidak diketahui, sebagaimana sesuatu yang tidak dikefrhui itu dinamakan
(uga) dengan al haml. I.afazh al habal ini dimasuki oleh hunrf ta g\aa
menunjukkan identitas betina pada sesuatu tersebut. Dengan demikian, yang
dimaksud dengan al habal yang pertarna adalah kehamilan yang ada dalam
perut unta, sedangkan habal yarrg kedua adalah janin yang ada dalam perut
unta.
Sesungguhnya beliau melarang jual-beli tersebut karena dua alasan: pertama,
jual-bcli tersebut mengandung rmsur penipuan.

' ' Kedua, jual-beli tersebut ditujuan untuk sesuatu yang beltrm diciptakan, yaitu: menjual sesuatu yang akan dikandrmg oleh janin yang rmsih berada dalam

'''penrt unta, yang janin ini diperkirakan berjenis kelamin betina. Dengan
demikian" jual-beli tersebut adalah jual-beli terhadap sesuatu yang akan lahir
dari sesuatu yangjuga akan dilahirkan.
Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan habl al habalah adalah jual-
beli sarryai batas waktu tertentu, yang janin yang masih berada dalam penrt
unta itu akan melahirkan. Jadi, batas waktu tersebut tidak dapat diketahui dan
jual-beli ini tidak sah."
Pendapat yang pertama adalah pendapat yang shahih, sebab itu yang ada di
dalam hadits, sebagaimana telah kami singgung tadi. Jadi, pengertian yang
pertama merupakan pengertian yang sudah jelas (tertentu).

@ - Musnad Imam Ahmad
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Mg2. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan

kepada kami dari Nafi" dari Ibnu urna.p, dia berkata, "seorang lelaki

bertanya, .Ya Rasulullah, apa yang engtau perintahkry kepada kami jika

kami akan shalat malanr?' Beliau menjawab, 'salah seorang di antara

kalian (hants) shalat dengan &n rakaat .dua rakaat. Apabila dia

khawatir Subuh (tiba) naka dia (hants) shalat satu rakaat' Dengan

demikian, satu rakaat ini akan me4iadi shalat witir baginya untuk shalab

shalat yang telah dia kerjalcan pada wafuu malam' ''4e2

'oi :fr i.t * g6'*'qi (tf ,Et-',\.$:t, -t tlr
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44g3.Ir*"il'.*; *"* kami, Ayyub -****"n
kepada kami dari Nafi" dari Ibnu tlmar, bahwa Rasulullah melarang jual

beii buah kurma yang belum matang, juga buah gandum yang belum

memutih serta bebas dari kerusakan. Beliau melarang (hal itu) kepada

penjual dan pembeli.ee3

Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'alr"

sebagaimana dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa. Lihat hadits terdahulu" yaitu

no.2837 dan 3408.
sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab l/
Muwaththa' (2t124) dengan redalsi yang singkat dari Nafi'. Hadits ini juga

diriwayatkan Lt"n at Jama'ah dengan lafazh yang tertera dalam kitab l/
Muwaththa', kecuali At-Tirmidzi.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah dengan teks yang tertera_di sini,

kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majab sebagaimana dijelaskan dalam kitab /{I
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M94. lsmail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan

kepada kami dari Nafi" dia berkata: Ibnu Umar berkata, "Aku bermimpi

di ta4ganku ada sepcitong sutra yang tebal. Tidaklah aku menggunakan

sutra'untuk memberi isyarat ke suatu tempat di dalam surga, melainkan ia

akant''membawaku terbang ke tempat itu. Hafshah kemudian

menceritakan mirnpi itu kepada Nabi sAw, lalu beliau bersaMa,
, Seiungguhnya saudaro taki-lakimil adalah orang yang shalih'. l' (Atau).

'sesunggthnya Abdullah (bin Umar) adalah orongyang shalih'l#%

';:f 
, ji t f g6'*'*fi 6?l trc"y.$:r; -tt1,o
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Muntaqa (2851 dan 2852't. Lihat hadits terdahulu pada Musnad Ibnu Abbas,

yaitu no. 3173 dan 3361.
Yazhu artinya nanpak buahnya, atau memerah, atau menguning.
Hikmah dari larangan ini adalah memelihara dari penipuan dalam jual beli
serta memelihara makanan pokok agar tidak dipermainkan oleh orang-orang
yang tidak bertanggrurg jawab, sehingga makanan pokok tidak tersedia ketika
diperlukan oleh orang-orang, sebagaimana dapat Anda lihat sekarang di
negeri kita, bahkan di seluruh dunia, sebab mereka mengikuti syetan dan

menerapkan undang-undang yang berseberangan dengan semua syariat.
41e4 Sanad hadis in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/351) dari

jalur Ismail, yaitu Ibnu Ulayyall dari Aynrb, dengan sanad ini. At-Tirmidzi
berkata, "Hadits ini hasan shahih."
Pensyarah Snnaz At-Tirnidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) serta An-Nasa'i." Lihat hadits no. 6330.

@I - 
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4/,95. Ismail menceritakan kepada karni, Ayyub menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu lJmar, bahwa Nabi SAW bersabda,
*setiap lwlian adalah pemimpin, dan akan dimintai

pertanggungjawaban. Orang yang menguntsi untsan orang banyak

adalah pemimpin, dan almn dimintai pertanggungiawaban atas orang-

orang yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagt

keluargannya, dan alan dimintai pertanggungiawabannya. Seorang istri
adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai
pertanggungiawalannya. Seorang fudak adalah pemimpin atas harta

tuannya, dan akan dimintai pertanggungiawabannya. Comkanlah,

masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian alcan

dimint ai pert anggungi awaban.;aes

,;tftG o;1 ,,i,:A F Jotti o;t ,,.tt :A F * $3 i;jr & SIut'i ,:i'a,?
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Mg6. Ismail menceritakan ke,pada kami, Ayyrb menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila Rasulullah
SAW kembali dari perjalanan haji atau berperang, maka beliau naik ke
tempat yang mendaki dari permukaan tanah atau ke puncak. Beliau lalu

ues 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/91).
Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslinu At-
Timddzi, dan An-Nasa'i."
Redaksi hadits ini ada dalamSznan At-Tinnidzi (3133).
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membaca, ,Allahu akbar allahu akbar. laa ilaaha illallah wahdah, laa

syariika'iah, lahu at mullcu wa lahu al hamdi,+ wa'huwa 'alaa laili
iyai'rn qadiir. aayibuun, taa'ibuun, saajiduun, .'11b!duun' 

lirabbina

iaamidu,un. shadaqallahu wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazama al

ahzaaba wahdah,.,, (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada

illah selain Allah, tiada selafiu bagi-Nya, bagi-Nya lrcraiaan dan bagi-

Nya pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. [Kami adalahJ

orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertobat, orang-orang

yan; bersiiud, arang-orang yang beribadah. Kepada Tuhan lwmilah'tt*irl 
memuji. Altah telah membenarlran janji-Nya, menoloag hamba-

Nya, {an mengalahkan kelompok-kelompok itu seorang diO'*ou

iB'; it ,f p6'*',+i t3'^; trA,\$:", -t tlv

rt u?U'* ,:rbt ci ,{,, {; \t *'u{, v)GJ i
.L:;J-

44gl..Ismail menceritakan kepada kami, Ay.yub menceritalcan

kepada kami dari Nafi" dari Ibnu lJmar, dia berkata, "Ia (biawak) pernah

diberikan kepada Rasulullah 
-mdksud 

Ibnu Uriar adalah biaWdr-,

namun beliau. tidak memakannya, (tapi) beliau 0uga) tidak

mengharamk anrrya.' 
;4e7

sanad hadits im shahih. Hadits seperti ini daiwayatkan oleh Abu Daud (

3/a3) dari jalur Mahlc dari Nafi'.
Al Mrurdziri berkata, *Hadits ini diriwayatkan oleh Al Buktari, Muslinl dan

.An-Nasa'i."
*Dofoto artinya kembali dari perjalanan beliau. Ibnu Al Atsir berkata,

"flrkadang perjalanan (sda) disebut dengan qufuul, yakni ketika berangkat

dan kernbali- Namun kebanyakan kata ini digrmakan unh* kembali."

Alfadfad artinya tempat yang mendaki dan tinggi'
esy-iaraf artnya puncak yang tinggi, yang dapat digunakan untuk melihat

sekelilingnya.
sanaa naaits im shahih. Hadits semakna diriwayatkan oleh syaikhanr (Al
Bukhari dan Muslim) dan yang lain, seperti hadits mendatang, yaitu hadits

rrc. 4262. Lihat kitab Al Muntaqa (4582). Lihat juga hadits yang ada dalam

Musnad Ibnu Abbas, yaitu hadits no.2684,3219, dan3246.
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4/,98. Ismail menceritakan kepada kami, Aynrb menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu lJmar, bahwa oftrilg-orang Yahudi

datang kepada Nabi SAW sambil membawa seorang lakiJaki dan

seorang perempuan dari golongan mereka yang melakukan perzinaan.

Beliau lalu bertanya, "Apa yang lcalian tetnulmn dalam kitab l@lian?"

Mereka menjawab,.'Kami (harus) melumuri wajah mereka dengan arang,

dan mereka pun (harus) dihinakan." Beliau bersabda, "Kalian telah

berdusta! Sesungguhnya di dalam kitab kalian terdapat hulatm rajam

(bagi pezina). Coba bawa Taurat, lalu bacalah iika kalian memang

jujur." Mereka kemudian mendatangkan Taurat, dan mereka (pun)

mendatangkan pembacanya yang buta sebelah, yang bernama Ibnu

Shuriya. Ibnu Shuriya kemudian membaca (Taura$. Hingga ketika dia

sampai di suatu ayat di dalam Taurat, dia meletakkan tangannya di ayat

tersebut. Dikatakan kepadanya, 'Angkatlah tanganmu!" Dia kemudian

mengangkat tangannya. Ternyata kata rajam nampak (di sana). Ibnu

Shuriya berkata, atau mereka berkata, "Wahai Muhammad,

sesungguhnya di dalam Taurat memang terdapat hukum rajam. Akan

tetapi kami manyembunyikannya di antara kami." Rasulullah kemudian

memerintahkan laki-laki dan perempuan itu (untuk dirajam), maka

keduanya pun dirajam.
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Aku melihat yang laki-laki condong kepada yang perempuan untuk
melindunginya dari (lemparan) batu dengan tubuhnya.ees
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4499. Ismail menceritakan kepada kami, Ay3rb menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu (Jmar, dia berkata, ;'O*rrg-orurrg

memimpikan suatu mimpi, lalu mereka menceritakan mimpi itu kepada
Rasulullah SAW. Beliau kemudian bersabda, 'sesungguhnya aht,, (atau)
'Aht dengar mimpi ,kalian tepat pada tujuh (hari) terakhir (bulan
Ramadhan). Barangsiapa di antara kalian ingin mencarinya (Lailatul
Qadar) maka hendalotya mencainya pada tujuh hari terakhir (bulan
Ramadhan)t.tA4ee

* ; ut"ol g5'* r; $:L kat6L -r,o..
i;G ,t'rt-,j trbt *t* Ct ;lJu ,?,c eiz;;y: ^trt

sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh syaikhan (Al Bulfiari
dan Muslim), kecuali ucapan Ibnu Umar, ,.pembbcanya yang buta, yang
dislbut Ibnu shuriya." Redaksi ini merupakan tambrhan yang hanya terdapai
ddzm Musnad Ahrna4 sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Munnqa
(4019 dan 4020). Lihat hadits terdahulu pada Musnad Ibnu Abbas, yaitu
hadits no. 2368.
Nusakhkhimu wujuhahumaa artinya melumuri (wajah) keduanya dengan as-
sukhaam 

-dengan dhamah huruf srz dan tanfa tasydid pada nuruf ffa-.
As-sukhaam adalah sesuatu beruranra hitam yang ada di bagian bawah periuk
atau arang.
sanad hadits iai shahih. Pengertian hadits ini diriwayatkan oleh syaikhani (Al
PfqT q,n Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntiqa
(2-30,3): Lihat hadits yang terdahulu pada Musnad Ibnu Abbas, yaitu hadits no.
2052, 2149, 2303, 2352, dan 3456, serta Musnad Ibnu Mas'ud yaitu hadits
no.4374.
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4500. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritalcan

kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya yrang

sedang haid dengan thalak satu. Umar kemudian menanyakan (hal itu)

kepada Nabi SAW, dan beliau memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk

istrinya, lalu membiarkannya sampai dia mengalami haid yang kedua,

lalu membiarkannya sampai dia suci, lalu menceraikannya sebelum

menggaulinya. Beliau bersabda, "Itulah 'iddah yang diperintahkan oleh

Allah untuk mencerailwn lcaum perempuan sesuai dengannya."

Oleh karena itu, Ibnu Umar (selalu mengemukakan jawaban

berikut) jika ditanya oleh seorang suami yang menceraikan istrinya saat

sedang haid "Adapun aku, aku menceraikannya dengan thalak satu atau

thalak dua. Lalu Rasulullah memerintahkanku untuk menrjuknya, lalu

membiarkannya sampai dia mengalami haid yang kedua, lalu

membiarkannya sampai dia suci, lalu menceraikannya sebelum

menggaulinya. Adapun engkau, engkau menceraikannya dengan thalak

tiga. Sesungguhnya engkau telah bermaksiat kepada Allah dengan

(melanggar) perintah-Nya kepadamu (ketika) menceraikan istrimu, dan

istrimu pun telah terpisah (ba'in) darimu.'{5m

4500 
Sanad hadits in shahih, meskiprm naryaknya terputus, karena ucapan Nafi',
"Bahwa Ibnu Umar...." sehingga hadits ini menjadi mirip dengan hadits yang

mursal. Pasalnya, Nafi' tidak mengalami kisah yang ada dalam hadits ini.
Demikian pula, hadits ini )rang berstatus mada'prm diriwayatkan oleh Imam
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4501. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu (Jmar, diame-rafa'-kan hadits ini, dia

berkata, (Rasulullah SAW bersabda), "sesungguhnya ke&n tangan itu
melakukan sujud sebagaimana waiah melalatkan suiud. Apabila salah

seorang di aittara kalian nteletaklran wajahnya mafu dia hendalotya

meletalrhcan kedua tangannya, dan apabila dia mengangkat (wajah)nya

malra dia hendal+nya menganglcat kedua tangannya.'As0r

Malik dalam krt^b Al Muwaththa' (2196): Dari Nafi', bahwa Ibnu Urnar....'
Namun pada hakikatnya sanad ini muttashil, sebab hadib ini telah
diriwayatkan oleh para imam yang hafizh dari Imam Malik, dari Nafi', dari
Ibnu Umar. Di anara sanad-sanad yang mutashil tersebut ad"lah sanad yang
diriwayatkan oleh Al B"khari (9/301-306) dan Muslim (1142), yang keduanya
meriwayatkan dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. l

Hadits ini juga diriwayatkan oleh para hafizh yang tsabit drriNafi', dari Ibnu
Umar, baik yang terdapat pada Shahih Al Bulchari, Shahih Muslim, rqaupun
kitab-kitab hadits lainnya.
Riwayat yang tertera di sini diriwayatkan oleh Muslim (11422) dari Zuhair bin
Harb, dari Ismaif dari Aynrb, dari Nafi'.
Di dalam kitab Nizham Ath-Thalaq fi Al Islam (no. 12-24) Alor telah
memberikan pe4ielasan secara rinci tentang beberapa riwayat hadits ini, juga
tentang pendapat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa thalak yang dijatuhkan
pada masa haid adalah jaurh atau sah, dan dalam kitabkl aku lebih
mendukung pendapat yang menyatakan bahwa thalak rcrsebut tidak sah atau
jatuh.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (l/338) dari
Ahmad bin Hanbal dengan saned y21g tertera di sini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l/165) dan Hakim (11226),yaag
keduanya dari jalu Ismail bin Ulayyab, dengan sanad ini.
Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih karcna telah memenuhi kiteria hadits
shahih Al Bukhari dan Muslim, mskipun mereka tidak mencantumkannya
dalam Shahih-nya." Pendapat ini disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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I q502. Ismail menceritalcan kepada kami, Ayyub mengabarkan

I t oada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW

I Uosabda, 'Barangsiapa meniual pohon latrma yang telah disetnai, maka

I i:::;Xffi;l:,nitik 
peniuat' tcecuati pembeti mensvaratkan (buahnva

I

I tf ,e i; f *c'* rr'5 6?i tra't,$:.', -to.Y

i e\t^$A'e eg*tir'?",P}t
I 0503. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

I t"pada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW memberikan

I pJangan (harga) pada baju besi, nilainya tiga dirham.a503

I

I ,i,; * y, f e6 * *i: (tf trvJyn,, -to.t
I * i', J*.Ir Jr, w ,rb ok uk ?'t\i'ol f4'"t
1."
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I
,

I "o' Sanad hadit s ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jarna'al1

I sebagaimana dijelaskan dalam kitab ll Muntaqa (2849).

I UUirat 4errgan lusrah hunrf Da yang tidak bertasydid dan yang

I bertasydid- artinya dikawinkan.

! tUnu Al Atsir berkata, *Abartu an-nal<hlata wa abbartulna (aku

I .rngawinkan pohon kurma), fahuwa ma'buurah wa mu'abbarah (wk,a ia

I adalah yang dikawinkan). Bentuk ism-nyaadalah al ibaar."
[ 4s03 Sanad hadits iat shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'alq

I sebagaimana dijelaskan dalam kitab ll Muntaqa (4067).

I Uadits senada telah dikemukalcan pada hadits Sa'd bin Abi Waqash, yaitu

I tradis no. 1455, namun sanadnya dha'if.

I
I
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4504. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ib:ru lJmar, dia berkata, "Sesungguhnya aku

tahu bahwa tanah boleh disewakan' pada masa Rasulullah dengan

(imbalan) sesuatu yang tumbuh di atas sungai kecil, dan sedikit jerami."

Aku (Nafi') tidak tahu jumlah imbalan itu. Sesungguhnya Ibnu

Umar pernah menyewakan tanahnya pada masa (kelfialifahan) Abu
Bakar, LJmar, dan Utsman, serta masa-masa awal kel*ralifahan

Mu'awiyah.

Pada akhir masa Kekhalifahan Mu'awiyah, Ibnu Umar mendengar

bahwa Rafi' meriwayatkan hadits dalam hal itu, bahwa Rasulullah

melarang (menyewakan tanah), maka lbnu Umar kemudian mendatangi

Rafi' bersama denganku, lalu dia bertanya (tentang hal itu) kepada Rafi'.
Rafi' menjawab, 'Ya, Rasulullah telah melarang menyewakan tempat

bercocok tanam (tanah)'. Ibnu Umar kemudian meninggalkan perbuatan

itu, dan dia (pun) tidak menyewakan (tanah)nya (lagr). Oleh karena itu,
apabila Ibnu Umar ditanya (tentang) hal itu, dia (selalu) menjawab,

Perlu dirnaklumi bahwa yang dimaksud dengan menyewakan tanah di sini
sedikit berbeda dengan sewa-menyewa yang terjadi di Indonesia, yang
imbalan diberikan ke,pada orang yang menyewakan, sedangkan penyewa
mendapatkan manfaat. Misalnya seseorang menyewakan rurnah, maka
imbalan diberikan kepada si pemilik rumah, bukan kepada penyewa.
Menyewakan tanah yang dimaksud di sini lebih identik dengan
menggarapkan lahan oleh si pemilik tanah kepada orang laiq dengan
imbalan. Jadi, irnbalan ini diterima oleh si pcnyewa, bukan oleh orang yang
menyewakan. Penj.

@ - 
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.Mgnurut Ibnu Khudaij, Rasulullah sAW telah melarang menyewakan

tempat bercocok tanam (tanahl'''{5m

4su Sanad hadits itr shahih. Hadits ini diriwayatkan nula oleh A.! Bukhari (5/18-

19) dari jalur xammaa, dan Muslim (1t453) dari jalur Yazid bin z-utai" yamig

keiuanya meriwayatkan dari Aynrb, dari Nafi"
i"at v*g ,"aui[i"vu ,inadaiuga diriwayatkan oleh Abu Daud (3/268) dari

jalur Az-Zubri, dari SalinU dari Ibnu UnPr
Sekelumit rcotunl prngertian hadits ini pun telatr dikemukakan pada hadils

V*g rctt o dala"m Misnad Ibnu Abbas, yaitu hadits Pi 1q87 
dan 2598'

Hadits ini akan dikemukatan berkali-kali pada Musnad Rafi' bin I(hudaij,

antara lainhadits no. 15868, 15873, dan 15880'

Al arbi'aa adalah bentuk jamak dari kata rabai' Aengatfothah hluraf ra-,
yang artinYa swrgai Yang kecil.
iUoi 61 it i, Srrtutul'Maksudnya, rnereka menyewakan tanah dengan

imbalan tertentL Setelah itu, rnereia mensyaratkan kepada penyewa tanah

agar apayang tumbutr di atas srmgai dan anggul (diberikan kepada mereka)."

Irlasalah menyewakan tanah mertrpakan masalah yang sangat rumit' karena

berdarrpak pada sektor ekonomi dan sosial' Pasalnya, para pemilik kekayaan,

yaitu para fuan tanah, telah berlebihan dalam masalah ini, dan mereka pun

dikuasai sifat rakus dan tamak. Akibatnya, mereka telah atau harpir

menghisap darah para Penyewa dan penggarap lahan' bahkan mereka

-"ni-puik* para penyewa-dan penggarap lahan- ini di terrpat yang lebih

rendah daripada binatang. Akibatnya, muncul kekhawatiran akan terjadinya

bahaya yang sangat besar dari sikap mereka ini'
Adaiunlbnu Hizrry dia menganrbil tekstual hadits ini dan hadits-hadits lain

y*i ,"-u dengannya. Dia menegaskan tidak boleh menyewakan tanatr

i"o!u, imbalan apa pu& baik dinar, dirharq barang, makanan tertentu,

-"riprn hal lainnya. 
-Dia 

berpendapat bahwa hal itu sama sekali tidak
-ip"itot"tt"r. 

Kecuali si pernilik tanah memberikan tanahnya kepada

seseorang yang akan menggarapnya dengan benitr,,h:Y1', tenaga' dan

peralat n sendii, kemudian ai" ou"titao imbalan atas hal ini. Dalam hal ini'
pemilik tanah berhak memperoleh bagian tertentu dari apa yang Allah

tonruottu, di atas tanahnya, baik setengd sepertiga, seperenpat, maupun

ketentuamrya lainnya. Adapun sisanya, diberikan kepada si penggarap lahan,

apakah bagiannya lto u""v"t atau sedikit. Jika si penggarap lahan ini tidak

mendapatkan hasil apa puru maka dia tidak berhak mendapat bagtan apa pu&

dan si pemilik tanahlugi tidak berkewajiban apa prm terhadapnya. Inilah cara

yang diperboletikan.-Tipi jika ada orang yang enggan menerapkan cara ini,

maka hendaklah dia tetap menguasai tanahnya'"

Lihat kitab Al Muhalla pada masalah I 330, jld. 8, hal' 2ll -224'

Semoga Allah memberikan taufik kcpada seseorang dari- ulama hadits,

sehin[ga dia dapat menghirrpun setiap hadits yang bgrkenaan dengan

-"."i"h ini, lalu meneliti sanad-sanadnya, menguraikan kelemahan-

kelemahannya, serta mengelonpoldran dan menjelaskan hadits-hadits yang

shahih sanadnya, lafazhnya, dan maknanya di antara hadie-hadits tersebut.
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4505. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Ingatlah, hewan ternak seseorang tidak boleh diperah
susunya lrecuali dengan izin darinya. Apakah sala)h seorang di antara
lralian sukn kamarnya didatangi (oleh seseorang), lalu pintunya
dihancurkan, lalu apa yang ada di dalamnya dikcluarkan?
Sesungguhnya di kantung susu ternak mereka terdapat makanan salah
seorang dari tnereka. Ingatlah, hetvan temak seseorang itu tidak boleh
diperah suilnya keamli dengan izin darinya (atau: ' dengan
perintahnya).'Asos

,iv,* it ;f gs'*:*rfr:tf k?\i:'; ro.1

,ffrr,,:bt,p n *:, {'\t *Ut'€|tb
,y. G:qt 'x. ,#,<;, ,#. e 

=lr:i;. 
6,st) ,11:ri;.

1fi63'fii U * ,;-s; k ok 'fi ,la:"L o1*t :,sv

Tujuanqra adalah mencari solusi dalam permasalahan yang agung ini, insya
Allah.

'505 Sanad hadits im shahih. Hadits ini mertpatan hadits no. 4471, namrrn dengan
redaksi yang lebih pmjang. Hadits ),ang tertera di sini 

-yang 
prlaksinya

lebih panjang dari hadits w. 4471- diriwayatkan oleh Syail:han (Al Bukhari
danMuslim).
Iafizh al masyrubah -{engan dhamah ataufathah huruf ra- artinya kamar.
Lafazh yuntatsal maa fiiha artinya dikeluarkan dan diambil apa yang ada di
dalamkamar.
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4506.Ismailmenceritakankepadakami,Aryubmengabarkan

kepada kami dari Nafi" dari lbnu Umar, dia berkata, "Aku shalat

beisama Nabi SAW dua rakaat sebelum Zttrhur, dua rakaat setelahnya,

dua rakaat setelah Maghrib di rumah beliau, dan dua rakaat setelah Isya

di rumahbeliau."

Ibnu Umar berkata lagi, "Hafshah menceritakan kepadaku bahwa

beliau selalu melaksanakan shalat dua ralcaat ketika terbit fajar dan ketika

muadzin mengumandangkan adzan."

Ayyubberkata,..AkukiraNafi'berkata,.Yangringan,dandua
rakaat setelah shalat Jum'at di nrmatr beliau'"{str

,JG * it * P('* *f: ew 

"vA\$:"' 

- t o 'v
'oi'Jr;l ;y ,li'1u,.\:;G rt1 ,:p,: {'\t ;b !, J';:, Jtl

.1\usr'ir4

4507. Ismail menceritakan kepada kami, Aryub mengabarkan

kepada kami dari Nafi" dari Ibnu Umar, dia berkata, "Janganlah ftalian

bepergian dengan membawa Al Qur'an, (lcarena) alat khawatir ia akan

diambil oleh musuh."aso1

Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh syaiwtazi (Al Bukhari

dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (1155). Lihat

juga hadits mendatang, yaitu hadis no. 4591, 4592 dan4660'-s*oa 
hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam

futab At Muwaththa' (2/5) dengan redaksi, 'Rasulullah SAW melarang

bepergian dengan membawa Al Qur'an ke tanah musuh."

Imam Malik birkata, "Itu karena dikhawatirkan Al Qur'an akan diambil oleh

musuh."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (2/340), yang atlirny1 adalah:

Imam Malik berkata, ,,Menurutku, (ini) karena dikhawatirkan Al Qgr'an akan

diambil oleh musuh."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2194) dzn jalur Malilq namun

redaksi bagian akhirnya dibuang. Setelah itu Muslim meriwayatkan

,;>\LJr+

4507
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4508. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, *Rasulullah SAW

bersabda, 'Pentmpamaan kalian dengan orang-orang Yahudi dan

Nasrani adalah seperti seseorang yang mempekcrjakan seorang bunth,

selunrhnya secara marfu' dari jalur Laits dan yang latq sebagairnana tertcra
di sini.
Dalam riwayat Hammad dari Ayyub yang terdapat dalam Shahih Muslim
dinyatakan: Ayyrb berkata, "(Karena) sesungguhnya musuh kalian ekan

mendapatkan Al Qur'an itu dan rtan rnemusuhi kalian karenanya."
Dalam kitab Aun Al Ma'bud dinyatakan: Keahuilalf alasan hukum ini
(rnaksudnya karena dikhawatirkan Al Qur'an akan diarnbil musuh) muncul
dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lain secara madu'.
Al Hafizh berkata, "Mungkin saja Malik rrcrasa pasti dengan alasan hukum
tersebu! lalu dia meragukan status marfu'-nya, sehingga dia rnenjadikannya
sebagai interpretasi dirinya."
Aku katakan, akan tetapi para hafizh selain Malik nrcrasa pasti dengan status

marrtt'alasan hukum tersebut sshingga keraguan itu pun menjadi hilang.
Hadits ini akan dikemukakan pada hadits no. 4525 dari jalur Abdurahman
bin Mahdi, dari Malik secua marfu'. Dengan demikian, pendapat yang pasti
adalah pendapat yang dikatalcm oleh Al Hafah, yaitu Malik meriwayatkan
alasan hukum ini secara marfu', kemudian dia meragukannya. Hadits ini pun
akan dikemukakan pada hadits no. 4576 dztijalur Ayyub, dari Nafi' secara

marfu', seluruhnya.

@ - 
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lalu orang itu berkata, 'siapa yang akan bekeria dari pagr sampai

tengah hari (dengan imbalan) yang besar?' Ingatlah, orang-orang

Yahudi itu akan melalaiwn (hal tersebut), lalu mereka berlcata, 'Siapa

yang akan bekerja untukku dari tengah hari sampai shalat Ashar

(deigan imbalan) yang besar?' Ingatlah, orang-orang Nasrani itu akan

melakukan (hal tersebut), lalu mereka berkata, 'Siapa yang akan bekeria

untukht dari shalat Ashar sampai matahari terbenam (dengan imbalan)

yang tebih besar?' Ingatlah, kalianlah orang-orang yang (banyak)

belrerja itu'. (Mendengar itu) orang-orang Yahudi dan Nasrani marah'

mereka kemudian berkata, 'Kami yang lebih banyak bekeria, tetapi

kenapa paling sedikit imbalan(nya)?' orang yang mengupah tadi

bertanya" 'Apakah alat telah meruhalimi sesuatu dari hak lenlian?'

Mereka meniawab, 'Tidak'. Dia berftata, 'sesungguhnya hal itu
merupakan keutamaanku, (dan) afu dapat memberikannya kepada siapa

saja yang aht kehendaPit ;t45ot
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4509. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu IJmar, bahwa Nabi SAW melihat dahak

di arah Kiblat masjid, lalu beliau berdiri dan membuangnya, atau Ibnu

Demikian yang kami pahami dari alur cerita ini, bahwa yang mengatakan itu
adalah orang yang merrpekerjakan ketiga kelonpok tadi, sehingga masih

berada dalam koridor cerita Rasulullah SAW, dan bukan Rasulullah SAW
yang menjawab pernyataan orang Yahudi yang menyela cerita tersebut.

Itallahu 'alam.Ed.
Sanad hadits im shahih. Hadib ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/41) dari
jalur Malik, dari Nafi'. At-Tirmidzi berkata, "(Hadits ini) hasan shahih."
Pensyarah kitzb Sunan At-Tirmidzi berkaa, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bukhari."
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umar berkata, "Beliau menghapusnya dengan tangannya, lalu beliau

mendatangi omng-orang dan marah kepada mereka. Beliau bersaMa,

'sesungguhnya Allah di hadapan wajah salah seorang di antara lulian

dalam shalatnya, makn janganlah salah seorang di antara kalian

mengeluarlran dahak ke arah ilepannya di dalam shalatnya'.'As@
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4510. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar -Ayyrb 
berkata, *Aku tidak

mengetahui Ibnu Umar (meriwayatkan hadits ini) kecuali dari Nabi

SAW."-, beliau bersabda, 'Barangsiapa bersumpah kemudian membuat

pengecualian, malra dia mempunyai hak pilih, menentskan atau

membatallran sumpahnya itu, dan dia tidak dianggap melanggar', atau

'tanpa berdosa'.'A5ro

Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dad (1/178) dari
jalur Hammad dari Aynrb, dan dia rnenambahkan dalam hadits yang

diriwayatkannya itu: Beliau kemudian meminta zafaran, lalu beliau

melumuri dahak itu dengannya.
Abu Daud berkata, "lladits ini diriwayatlran oleh Isrnail dan AMul Warits
dari Ayyub, dari Nafi', serta Malil Ubaidullah dan Musa bin Uqbah dari
Nafi', seperti hadits H"m-a4 namun rnereka tidak menyebutkan za'faran."
Al Mundziri berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim."
Sanad hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (21369) dui
jalur Abdul Warits dan Hammad bin Salamalr, dari Aynrb, dari Nafi', dari
Ibnu Urtar, bahwa Rasulullah SAW bersabdl, "Barangsiapa bersumpah

dengan suatu sumpah, lccmudian dia berlrata, 'Jilca Allah menghendaki',

malra dia tidak melanggar sumpahnya itu. "
At-Tirmidzi berkata, 'Hadits Ibnu Umar hasan."
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Umar dan yang lain dari
Nafi', dari Ibnu Umar, secara mauquf.
Salim juga meriwayatkan (hadits ini) dari Ibnu Urnar secara mauquf. Karfi
tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini secara marfu'
selain Ayyub As-Sakhtiyani.
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4511. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi" dari Ibnu Umar, dia berkata, "shalatlah kalian di

rurrah-nrmah kalian, dan janganlah kalian menjadikannya kuburan."

Nafi' berkata, "Aku rasa Ibnu Umar menyebutkan hadits ini dari

Nabi SAW.'a5ll

Ismail bin Ibrahim (gunr Imam Ahmad dalam sanad ini) berkaa, 'Ayyub

terkadang me-rafa''l<anhadits ini, dan terkadang tidak'" 
-

Hadits iii iugu diriwayatkan oleh Abu Da.,6 (3t220) dari j1l,r SuSan dan

Abdul wari6 An-Nasa'i (2tl4l) dari jalur Abdul warits, dan Ibnu Majah

(l/330)aarijaturAbdulWaritsdanSuffanbinUyaina[yangkeduaorang
i"i (a6aU W-itt dan SuSnn bin Uyainah) rreriwayatkan (hadits ini) dari

Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dalam pengertiannya saja,. secara marfu'.

Mereka tidak menyebutkan adanya lceraguan Ayyub mengcrni status marfu-

nya. Riwayat Sufyan akan dikemukakan nanti pada hadits no. 4581. Jika

eyyob pernah sekali merasa ragu dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu

UiaWaU darinya, maka sesungguhnya dia berkali-kali merasa yakin pada

hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yanq lsiqah darinya. Yang

dfunakdd d"og"n orang{rang ,srqai tersebut adalah Hammad bin Sdamah,

Abdul Warits, dan Suffan bin Uyainah.
45tr Sanad hadits ini shahih. Pendapat yang pasti menurutku adalab keraguan

mengenai status marfu' hadits ini bersurnber dari Ibnu ulayyah. Namun

-.ro!t io juga bersumber dari Ayyub. Hanya saja Ayyub memastikan status

marfu' hadits ini dalambeberapa riwayat yang $1 -

Uadits ini diriwayatkan oleh Al Buffiaxi (3/51) dari jalur Wuhaib, dari Ayyub

dan Ubaidullah, dari Nafi" dari Ibnu unrar, secara marfu' tznpa ada keraguan

darinya. Al Bukhari berkata, "Hal itu diperkuat oleh Abdul wahhab dari

Ayyub."
ruiits ini diriwayatkan pula oleh Muslim (11216) dari jalur Abdul wahhab,

dari Ayyub secuamarfu', dan dia tidak merasa ragu.

Haditsini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari (ll44l) dan Muslim (11216) d^rt
jalur Yahya, dari IJbaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, secaramarfu''

tUaits ini akan dikemukakan melalui jalur ini (Yahya dari lJbaidullall dari

Nafi', dari Ibnu Umar) pada hadits no. 4653.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i,

sebagaimana dijelaskan dalam kitab ,4 I Muntaqa (777).
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4512. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada l<ami dari

Bayan, dari Wabarah, dia berkata, "seorang lelaki berkata kepada Ibnu

{Jmar, 'Aku Thawaf mengelilingi Ka'bah, dan saat itu alru berihram

untuk haji?' Ibnu Umar menjawab, 'Apa yang menghalang(mu) untuk

(melakukan) itu?' Lelaki itu menjawab, 'Ibnu Abbas pernah melarang hal

itu'. Ibnu Umar menjawab, 'sesungguhnya aku pernah melihat Razulullah

SAW berihram untuk haji, lalu beliau berthawaf mengelilingi IG'bah dan

(bersa'i) di antara Shafa'dan Marwatrt:ASt2

,JG * /.1 t*r;t*\t r
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4sl3.Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, Asy-

Syaibani menceritakan ke,pada kami dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu

4s12 Sanad hadits int shahih. Bayan adalah Ibnu Bisyr Al Ahmasi. Penryataan
yang menunjukkan dirinya tsiqah telah dikemukakan pada hadits no. 878.
Kendati demikian, kami ingin rnenarrbahkan di sini bahwa Al Bukhari telah
mencantumkan biografinya dalam kitab AI Kabir (2llll33).
Wabarah 

-dengan fathah htxuf wawu dan ba- adzlah Ibnu Abdurrahman
Al Musli 

-dengan 
dhamah htxuf mim, sulrun huruf sin, dall. lrasrah huruf

lam-. Penryataan yang menunjuLkan dirinya *iqah telah dikemukakan pada

hadits no. 1413. Al Bukhaxi juga mencantumkan biografinya dalam kitab l/
Kabir (4121182). Bahken Al Butfiari rnenegaskan batrwa dia benar-benar
mendengar (hadits) dari Ibnu Umar.
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Umar, dia berkata, 
..Rasulullah SAw melararrg memakan dua kurma

sekaligus, kecuali engkau meminta izin kepada temanmu"{S13
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4ll4.MuhammadbinFudhailmenceritakankepadakami,Hushain
menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Ibnu umar, bahwa dia

selalu menjilati jari-jemari (tangan)nya, lalu berkata, "Rasulullah sAw

bersabda, 'sesungguhnya englrau tidak tahu pada malranan di (iari)

manakah kcberkahan itu berada' .'Asra

.<kttlk i*t1b',sl G e)Y't ,$t> ,*t
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sanad hadits irlr shahih. Asy-syaibani adalah Ibnu Ishaq Sulaiman bin Abi

sulaiman. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Darurj (3142G427) datr washil

bin Abdul A'la, dari Ibnu Fudhail, dengan sanad ini'
Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim' An-

Nasa'i, dan Ibnu Majah." Lihat hadits no. 1716.

it iqraan adalah al qiraan --dengan lusrah h.;ruf qaaf-' yaitu

menrbarengkan dua kurma sekaligus ketika rremakan(nya)'

Sanad hadlts ni shahih. Hushain adalah Ibnu Abdunahman As-Salami.

Hadits ini tertera dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (5127), dan penulisnya (Al

Haitsami) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bzz.zar -
lalu Al Haitsami rrrcnyebutkan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al
Baz.zar- dan orang-orang yang meriwayatkan kedua hadits ini (hadits

riwayat Ahmad aan Al Bazzar) adalah omng-orang yang meriwayatkan hadits

shahih."
Hadits yang semalma juga telatr dikemukakan pada hadits Ibnr Abbas, yaitu

hadits no. 1gZq, EZ3q, dan 3499, sera hadits Ibnu Abbas dan Jabir, yaitu

hadits no. 2672.
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45 I 5 . Muliammad'. bin' Id far menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, Az-Zlhri mengabarkan kepada kami dari

Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Janganlah kalian meninggalkan api (menyala) di dalam

rumah kalian saat kalian akan tidur'.'A5r5
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4516. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada,kami, Malmal
menceritakan kepada kami, Az-Zuhi mengabarkan kepada kani .dari

Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Sesungguhnya manusia seperti seratus unta, (akan tetapi)
tidak ditemukan pada (seratus urrtai' itu) iekor unta pun yang dapat
dikendarai' .'Asr6

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bultrari (l l/71) dan
Muslim (31134), keduanya meriwayatkan dari jalur Su$an bin Uyainab, dari
Az-Zltfin.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud (41533) dari Ahmad bin Hanbal,
dari Suffan" dari Az-Zubri.
Al Mundzir rnenisbatkan hadits ini kepada At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Riwayat Ahmad dari Suffan akan dikennrkakan pada hadits no. 4546.
Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayathan oleh Al Bulfiari (111286)
dari jalur Syu'aib, diliAz-Zrthi.
Hadits ioi pun diriwayadon oleh Muslim 

-sebagaimana 
dijelaskan dalam

btab Al Fath-, At-Tirmidzl dan Ibnu Majah 
-sebagaimana 

dijelaskan
dalam kitab ,'{ I Jami' Ash-Shaghir (2559).
Ka ibilin mi'atin (seperti s€ratus unta), dalam kttzb Al Fari disebutkan: Al
Khaththabi berkata, "Orang Arab menggunakan kut^ ibilun (satu ekor unta)
untuk seratus ekor unta- Mereka berkata, 'Li fulaani dDiluz (si fulan
merrpunyai seekor rmta)', padahal seratus ekor unta. 'Li fulaanin
ibilaani (si fulan rnenprmyai dua ekor unta)', padahal rnaksudnya dua ratus
ekor unta. Dengan demikian, sabda Rasulullabo'Miatin', merupakan penjelas
bagi kata rbil (unta).'
Mengenai lafazh ar-raahilah,Ibrru Al Atsir berkata, "Ar-rahilah min al ibil
adalah unta yang hnt melakukan ffialanan dan mengangkut beban. Kata ini
digunakan untuk unta jantan dan b€tina. Hruuf ia yang terdapat pada kata ini
bernrjuan mubalaghah. ltdi, Ar-rahilah adalah unta yang dipilih oleh

@I - Musnrd Imem Ahmad
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4517. Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dan Az'
Zthri, dari Salim, dari ayahnya, batrwa mereka dipukuli pada masa

Rasulullah jika mereka membeli makanan yang tidak diketahui kadarnya,

untuk kernudian mereka jual ftembali) di tempatnya, sampai mereka

dipulangkan ke rumah-rumah mereka.a5 
I 7

seseorang untuk menjadi kendaraan dan tunggangannya, yang pemilihan ini
didasarkan pada ketunrnan, fisik, dan keindahan penampilarmya, sehingga
jika unta ini berada dalam sekawanan unta, engkau akan tetap dapat

mengenalinya."
Ibnu Al Atsir juga berkata, "Maksudnya, manusia yang diridhai dan dipilih
dalam keberadaannya yang mulia adalah seperti unta yang baik serta mampu
membawa beban dan menerryuh perjalanaq yang hal ini tidak dapat

dircmukan pada kebanyakan unta."
Al Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab Al Fath berkata, 'Al Qurthubi berkata,

'Contoh yang tepat untuk menjadi p€nrmpamaan adalab, seseorang yang bai(
yang dapat memangku beban manusic yang membantu rnereka dan

menghilangkan kesusahan mereka, dan yang mulia keberadaarmya, sarna

seperti unta yang sanggup menerryuh perjalanan dan rnarryu mengangkut
beban di antara unta-unta kebanyakan."
Ibnu Baththal berkata, "Makna hadits tersebut adalalq manusia itu banyalq
akan tetapi orang yang dirirthai itu sedikit."
Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/300) dari
jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar.
Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, dan
An-Nasa'i." Lihat hadits no. 3496.
LafazI al juzaaf --dengaa dhamah aha lcasrah hurufy'lrz- dan al juzaafah
--dengan dhamah huruf jrz- artinya engkau menjual sesuatu dan
membelinya tanpa timbangan atau takaran, lantaran orang-orang sangat
menggampangkan urusan. Demikian yang diltatakan dalam Al-Lisan.

45t7
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4518. Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dan Az-

Zrilti,dari Salim, dari Ibnu LJmar, bahwa Rasulullah shalat di atas hewan

tunggangannya ke mana pun hewan funggangannya itu menghadap.asls
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4519. AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari

Malik, dari Abu Bakar bin Umar, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu LImar,

bahwa Rasulullatr SAW melakukan shalat witir di atas unta.asle

a5l8 Sanad hadits int shahih. H&dits ini pengulangan hadits no. 4470. Lihat juga
hadits no. 4476.
Sanad hadits inr shahih.66u Bakar adalah Ibnu Urnar bin Abdurrahman bin
Abdullah bin Umar bin Al Khatb&ab. Dia orang Madinah yarg tsiqah. Dia
dianggap tsiqah oleh Al-Ialuka'i dan Al Khalili, dan disebutkan oleh Ibnu
Hibban dan di dalam Ats-Tsiqat. Dia tidak nrempunyai hadits lain dalam kitab
hadits yang enam kecuali hadits ini, yang terdapat pada Shahih Al BuHni,
Shahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, donSunan lbnu Majah.
Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Tahdzib.
Hadits ini tertera dalam kitab Al Muwaththa' y^ng diriwayatkan oleh Yahya
bin Yahya (l/145) dengan redaksi yang panjang, yang berisi kisah.
Juga terdapat dalam Al Muwaththa' versi Muharnrnad bin Hasan yang
diriwayatkan oleh Imam Malik (148) dengan redaksi yang singkat,
sebagaimana tertera di sini. Lihat juga hadits no. 21476.
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4520. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari

Malik, dari Amr bin Yahya, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, dia

berkata, "Aku melihat Rasulullah shalat di atas keledai, dan saat itu

beliau menglradap ke Khaibar.'{520
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$m Sanadhadits inishahih. Hadis ini tcrtera dalamkitabll Muwaththa'(l/165).
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/195) dan Abu Daud (l/473),

keduanya meriwayatkan dari jalur Malik.
Al Mundziri juga menisbatkan hadit ini kepada An-Nasa'i.
Dalam kiab 'Aun At Ma'bud dijelaskan mengenai pencacatan hadits ini yang

dikemukakan oleh Ad-Daruquthi dan yang lain bahwa Amr bin Yahya Al
Mazni kelinr mengenai ucapan Ibnu Umar, "di atas keledai." lang benar

adalalr, beliau shalat di atas hewan tunggangBnnya atau di atas unta.

Pencacatan ini merupakan suatu kecerobohan, sebab suatu kalimat yang telah

dirctapkan tidak dapat rnenafikan yang lain.
funr bin Yahya bin umarah bin Abi Hasn Al Anshari Al Mazni adalah orang

yarg *iqah. Dia dianggap tsiqah olehlbnu Sa'd, Abu Hatinu An-Nasa'i, dan

yang lain.
Muwajiihun -dengan kasrah hunrf iiz yang bertasydid- adalah

menghadap.
Dikatakan, wajaha ita lcadza (dia mcnghadap ke anu), yakni menghadap.

Seolah-olah beliau menghadapkan wajahnya atau tunggangalmya' atau yang

lainnya.
Dalam naskah kode &ca/dinyatakan: Mutantajihua. Redaksi ini sesuai dengan

riwayat yang ada dalam kitab Al Mwtaththa'dan Surun Abi Daud- Adapln
redaksi yang tertera di srni sesuai dcngan yang tertera tJrJiam Shahih Muslim.

Lihat juga hadits no. 45 18.
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4521. Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

Az-Zuhi, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab

menyedekahkan seekor kuda di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi,

lalu dia menemukan kuda itu dijual. Dia kemudian bertanya kepada Nabi

SAW tentang (hukum) membeli kuda itu (kembali). Nabi SAW

menjawab, "Janganlah engkau mengambil kembali apa yang telah

e n glrau s e d e luhkan.' As2r
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4522. Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-
Zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Apabila istri salah seorang di antara lmlian meminta izin

kepadanya untuk datang l<e masjid, makaianganlah dia melarangnya'."

Ibnu Umar berkata, "Istri Umar bin Khaththab selalu shalat di
masjid. Umar kemudian berkata kepadanya, 'Sesungguhnya engkau

mengetahui apa yang aku sukai'. Istri Umar menjawab, 'Demi Allah, aku

tidak akan berhenti sampai engkau melarangku'."

'"Ibnu Umar berkata, "LJmar bin Ktraththab kemudian ditikam saat

istrirrya berada di dalam masjid.'4522

4szt Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh para pemilik kitab
hadits yang enarn, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Mmtaqa (2076).
Lihat juga hadits terdahulu dalam Musnad Umar, (hadits no. 166, 258, dan
281) serta Musnad Ibnu Az-Zubair (hadits no. 14l0).

4522 Sanad hadits irlr shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bultnri (2129D dan
jalur Yazid bin Zurai', dari Ma'mar, dzi Az-Zthri, dan (91295) dari jalur
Su$an, dari Az-Zuhri, akan tetapi Al Bukhari hanya meriwayatkan hadits
yang berstatus marfu'. Dia tidak menyebutkan kisah istri Umar.
Al Hafizh telah menyinggrmg tambahan redaksi yang ada dalam Musnad
Ahmad ini di dalam futab Al Fath, tepatnya pada bagian pertama.

@ - 
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4523.Abdul A'la menceritakan kepada kalld dari Ma'mar, dai Az-

zuhi, dari Salim, dari ayahnya,- bahwa Nabi SAw mendingar umar

bersumpah, ..Demi Ayahku." Rasulullah SAW kemudian bersabda,
,'Sesungguhnya Allah melarang kalion.bersumpah dengan (nama) bapak'

bapak lraliqry. Apabila salah seorang di antara kalian bersumpah maka

hindalotya bersutmpah dengan (nama) Allah, aUu dia'hhdahya diam."

Umar berkata, "Aku tidak pernah bersumpatr lagi setelah itu, baik

menyebutkan (sumpah) maupun menceritakan(nya).'{s23
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan rcdaksi yang singkat

(lt2l9) dari jalur Su&aq dari Az-Zuhri. Tadi tetah dftemukakan pengertian

hadits ini, yaitu di dalam Musnad Umar (hadits no. 283), nalmn dengan

sanad yang terputus.
1523 Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh syaiHnnd (Al Bukhari

dan Muslim) dan yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa
(4862). Hadits semakna talah dikemukakan dari riwayat AMullah bin Umar,

dari ayahnya yaitu Umar, paCi naaits no. l12 d^1241.
Hadits seperti hadits ini juga telah dikemukakan dari riwayat Ibnu Abbas dari

Umar, pada hadits no. 214 d^n240. Lihat juga hadits no. 329.
Hadits seperti hadits ini juga akan dikemukakan pada hadits no. 4548 dan

4593.
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4524. Abu Ma'mar sa'id bin Khutsaim menceritakan kepada kami,

Hanzhalah menceritakan kepada kami dari Salim bin Abdullah, dia

berkata, "Apabila Ayahku, Abdullah bin Umar, mendatangi seorang laki-

laki, sementara dia hendak bepergian, maka Ayahku berkata kepada

lelaki itu, 'Mendekatlah engkau, sampai aku mengucapkan perpisahan

kepadamu, sebagaimana Rasulullah mengucapkan perpisahan kepada

kami'. Ayahku kemudian berkata, 'Aku menitipkanmu^kepada Allah,

yakni agamamu, amanahmu, dan akhir dari amalanmut:4524
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4525. Abdurrahman 
-maksudnya 

Ibnu Mahdi- menceri;
kepada kami, Malik menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu

Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah sampai nampah

kematangannya. Beliau melarang (hal itu) kepada penjual dan pembeli.

Beliau juga melarang bepergian dengan mernbawa Al Qg-an ke tanah

musuh, karena dikhawatirkan ia akan diambil oleh musuh.as2s

4525

Sanad hadits int shahih. Hanzhalah adalah Ibnu Abi Sufyan bin Abdunahman

Al Jumahi. Dia orang yatgtsiqah.
Waki' dan Ahmad berkata, "Dia adalah perawi tsiqah tsiqah."

Ibnu Ma'in berkata, "(Dia orang yatg) *iqah dan dapat dijadikan hujiah'"
Al Bukhari mencanhrmkan biografinya dalam krrab Al Kabir (2lll42). Hadits

ini diriwayatkan oleh At-Timidzi (31243 darl 244) dari Ismail bin Musa Al
Fazarj, dari sa'id bin Khutsaim dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata,

"Hadits (in) hasan shahih gharib dari jalur ini, dari hadits Salim bin
Abdullah."
Pensyarah kitzb sunan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Abu Daud, An-Nasa'i, Hakim dalam Shahih-nya dan Ibnu Hibban dalam

Shahih-nya;'
Sanad hadits iw shahih. Hadits ini tercantum dalam kitab Al Muwaththq'
sebanyak dua hadits, 21123 dar. 215. Pengertran kedua hadits ini telah

dikemukakan pada hadits no. 4493 dan 4507.
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4526. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah

melarang (nikah) syighar.a526
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4527. Abdurrahman menceritakan -*" kami dari Malik, dari

Nafi,, dari Ibnu Umar, bahwa seormg lelaki melaknat istrinya dan

1sz6 Sanad hadits im shahih. Hadits ini tertera dalam kitab Al Muwaththa' (2169\.

Imam Malik msnambrhkan pada akhir hadits, "syighar adalah seorang laki-

laki mengawinkan a"ak perenpuatmya (kepada orang lain) dengan syarat

orang lain itg mengawinkannya kepada anak pererryuannya' anpa ada rnahar

di anara keduanya."
As-Suyuthi berkata ddam syarai-nya, "Asy-Syaf i berkata, 'Alu tidak tahu

apakah penafsiran itu dari usrP'ln Nabi SAW, Ibnu Umar, Nafi', atau Malik''
Iiemikianlah yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Ma'nfah. Al
Khathib dan yang lain berkata, 'Itu adalah ucapan Malik yang dia

sambungkan ke rnatan (teks) hadits yarlg marfu'. Hal itu dijelaskan oleh Ibnu

Mahdi, Al Qa'nabi, dan Muhariz bin Arm dalam hadits yang diriwayatkan

olehImamAhmad."
Al Hafizh Ibnu Hajar b€'rkat4 '?endapat yang telah discleksi rnenyatakan

bahwa ucapan tersebut adalah ucapan Malik. Hal itu dijelaskan oleh Yahya

bin Sa'id Al Qaththan dari Ubaidulllah bin Llmar, dia berkata, 'Aku berkata

kepada Nafi', "Apakah (nikah) syighar itu?' Dia kemudian menyebutkan

ucapan tersebut'."
Apa yang dikatakan oleh Al Hafiz.h itu menrpakan pendapat yang shahih,

sebab pada hadits no. 4692 al{fln dijelaskan riwayat Yahya dari ubaidullalu
bahwa dialah yang bertanya kepada Nafi'.
Hadits rro. 4592 ini diriwayatkan oleh AI Jama'atq sebagaimana dijelaskan
pada hadits no. 3500.
Penulis krt^b At Muntaqa berkat4 r'fih tetapi At-Tirmidzi tidak
menyebutkan tzfsir syighar, ssdangkan Abu Daud mcnjadikan tafsir syighar
sebagai bagian dari ucapan Nafi'."
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meniadakan (nasab) anaknya. Rasulullah SAW kemudian memisahkan di

antara keduanya, lalu beliau menetapkan (nasab) anak tersebut kepada

ibunya.a527
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4528. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Malik, dari

Nafi" dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah melarang muzabanah.

Muzabanah adalah membeli buah (kurma mengkal yang masih berada di

atas pohonnya) dengan (imbalan atau alat penukar) buah kurma yang

sudah matang, dengan ukuran (yang sudah ditentukan), dan (membeli)

buah anggur (yang masih berada di pohonnya) dengan (imbalan atau alat

penukar) buah anggur yang sudah kering, dengan ukuran (yang sudah

ditentukan).a528
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4529. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Malik, dari

Nafi', dari Ibnu lJmar, bahwa Nabi SAW pernah merajam seorang laki-

laki Yahudi dan seorang perempuan Yahudi.as2e

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam kitab Al Muwaththa'
(2lgo). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah, sebagaimana dijelaskan

dalam kitab I I Muntaqa (37@). Lihat hadits terdahulu (no. 4477 dan 4693).

Sanad hadits ni shahih. Hadits senada juga telah dikemukakan dari riwayat
Ayyrb, dari Nafi' pada hadits no. 4490. Di sana kami telah menyinggung

riwayat ini.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ringkasan hadits yang panjang, yang

terdapat dalam kitab Al Muwaththa' (3/38).

Hadits ini juga telah dikemukakan dengan redaksi yang panjang dari jalur

Ayyub, dari Nafi', yaitu hadits no. 4498.
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4530. Abdurratrman menceritakan kepada kami dari Malik, dari

Abu Bakar bin Umar, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, bafuwa

Rasulullah SAW melakukan shalat witir di atas unta.a530
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4531. Abdunahman menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW
melarang menjemput barang dagangan sampai ia dilempar ke pasar.

Beliau juga melarang meninggikan harga barangan dengan tujuan

mengelabui orang lain. Beliau bersabda, "Janganlah sebagian di antara

lwlian menjual di atas penjualan kcpada sebagian yang lain. " Apabila
perjalanan beliau tergesa-gesa, maka beliau menjamak antara shalat

Maghrib dengan shalat Isya.as3r

Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4519 dengan sanad

yang tertera di sini.
Sanad hadits im shahih. plda hakikatnya hadits ini terdiri dari eryat hadis:
(l) larangan menjenput barang dagangan (sebelum dilempar ke pasar), (2)
larangan msninggilon harga barangan dengan tujuan mengelabui orang lain,
(3) larangan sebagian mereka menjual di atas penjualan kepada sebagian yang
lain, dan (4) menjamak dua shalat. Hadits yang pertarna tidak aku temukan
dalam kitab Al Muwaththa'. Adapun ketiga hadits lainnya, terdapat dalam
kitzb Al Muwaththa', )raitu hadits rc.2ll70-17| serta I/l6L
Kendati demikian, hadits pertama dan kedua diriwayatkan oleh Muharnmad
bin Al Hasan secara sekaligus dalam kitab Al Muwaththa'-nya dari Malik
(335-336). Makna hadits teralfiir telah dikemukakan pada hadits no. 4472.
Lihat hadits terdahulu pada Musnad Ibnu Abbas (no. 2313 dan 3482) dan

4531
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4532. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan

menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, bahwa Rasulullah SAW menebang pohon kurma bani An-Nadhir
dan membakar(nya).as32
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4533. Al Walid bin Musiim menceritakan kepada kami dari Al
Auza'i, dari, Az-Zlhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, *Aku

shalat bersama Nabi SAW di Mina sebanyak dua rakaat.'{533

Musnad Ibnu Mas'ud (no. 4096). Lihat juga krtab Al Muntaqa (2840,2843,
dan 2844).
Mengenai An-Najsy -4erganfathah hrrruf nun dan sulan huruf7z-, Ibnu
Al Atsir berkata, "Yaitu (seseorang) memuji-muji barang agar (orang lain)
menginginkannya, tertarik terhadapnya, atau meninggikan harganya, padahal
orang yang memuji-muji itu tidak berniat membeli barang tersebut.
:Tujuannya adalah menjerumuskan orang lain ke dalam muslihat itu. Makna
asal kata ini adalah memalingkan binatang buas dari satu terrpat ke tenpat
yang lain.
Sanad hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Syaikhani (Al Bukhari
dan Muslim) dengan tambahan redaksi pada bagian aktirnya, sebagaimana
dijelaskan dalam kitab ,4 I Muntaqa (4280).
ibnu Katsir mengutip hadits ini di dalam tafsirnya (8/283) dari sini. Ibnu
Katsir berkata, "Hadits yang serupa dengan hadits ini diriwayatkan oleh
kedua pemilik kitab hadits Shahih (Al Bukhari dan Muslim) dari riwayat
Musa bin Uqbah."
Sanad hadif iru shahih. Hadits ini ringkasan hadits yang diriwayatkan oleh
Al Bultnri (21464\ dari jalur Nafi' dan (31407) dari jalur Abdullah bin
Abdullah bin Umar.
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4534. Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i

menceritakan kepada kami, Al Muthilralib bin Abdullah bin Hanthab

menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar wudhu tiga kali tiga kali, dan

dia menyandarkan perbuatan itu kepada Rasulullah'a534
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4535. Al Walid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz

menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi' (budak

Ibnu Umar), bahwa Ibnu Umar mendengar suara seruling penggernbala,

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/193) dari jalur Salim bin AMullah
bin umar, juga dari jalur Nafi" serta dari jalur Hafsh bin Ashim. Mereka

semua meriwayatkan dari Ibnu Umar. Nanti akan dikemukakan hadits yang

panjang seperti riwayat Al Bulfiari, yaitu pada hadits no. 4652.
4s34 Sanadhadits iDrshahih. HaditsinidisinggungolehAt-Tirmidzi(1152) dengan

ucapannya, *Dalam bab (ini)."
Pensyarah kitab sunan At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh

Ibnu Hibban dan yang lain." Namun aku tidak menemukan hadits ini dalam

krtab Maj ma' Az-Zawa' id.
Pada hadits no. 3526 telah dikemrkakan hadits yang diriwayatkan dari Rauh,

dari Al Atza,i, yaitu hadits Ibnu umar yang menjelaskan tentang wudhu tiga

kali-tiga kali, juga hadits Ibnu Abbas yang menjelaskan tentang wudhu sekali

basuhan-sekali basuhan.

lr. .
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kemudian dia memasukkan kedua jari (tangan)nya ke kedua telinganya

dan membelok&an untanya dari jalur (yang ditempuh). Dia berkata,
..Wahai Nafi', apakah engkau mendengar (suara itu)?" Aku menjawab,
..Ya." Dia meneruskan (perjalanannya) sampai aku berkata, "Tidak." Dia

kemudian meletakkan kedua tangannya dan mengembalikan untanya ke

jalur (semula). Dia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah sAW

mendengar suara seruling penggembala dan beliau melakukan seperti

ini.'{535

4535 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4/434) dari

jalur Al Walid bin Muslim dengan sanad yang tertera di sini. Namrur Abu

Daud berkata, "Hadits ini munkar."
Dalam }itab,Aun Al Ma'bud tertera: Demikianlah yang dikatakan oleh Abu

Daud, akan tetapi dia tidak mengetahui alasannya (hadits ini) munltar.

Pasalnya para periwayat hadits ini adalah orang-orang yarlg tsiqah semuanya.

Selain itu, hadits ini juga ti@k bertentangan dengan riwayat orang-orang

yangtsiqah.
As-suyuthi berkata, "Al Hafizh syamsuddin bin Abdil Hadi berkaa, "Hadits
ini dianggap dha'if oleh Mutrammad bin Thahir, dan Muhammad bin Thahil
mengomerrtari sosok Sulaiman bin Musa, 'sulaiman bin Musa meriwayatkan

hadG ini sendirian'. Padahal kenyataannya tidak seperti yang dia katakan,

sebab Sulaiman adalah orang yang haditsnya hasan. Selain itu, dia pun

dianggap tsiqah olehlebih dari satu orang imam."
Perkataan Al Hafizh Syamsuddin bin Abdil Hadi itu diperkuat oleh Maimun

bin Mabran dari Nafi'. Riwayat Maimun bin Mahran dari Naf ini terdapat

dalam Musnad Abu Ya'la. Juga diperkuat oleh Muth'im bin Al Miqdad Ash-

Shan'ani dari Nafi'. Riwayat Muth'im bin Al Miqdad Ash-shan'ani dari

Naf ini terdapat dalam kitab Ath-Thabrsnf. Inilah dua komentar yang

merrperkuat Sulaiman bin Musa.

Aku katakan, penyataan yang menunjullcan bahwa Sulaiman bin Musa fsr4aft

telah dikemukakan pada hadits no. l672.Kendati demikian, di sini kami ingin
menambahkan bahwa Sulaiman bin Musa pernah disanjung oleh gurunya,

yaitu Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah berkata, "Peminpin kaum

muda Syam adalah Sulaiman bin Musa."
Az-bfinberkata, "sulaiman bin Musa lebih hafizh daripada Malfiul."
Ibnu Sa'd berkata, "(Sulaiman bin Musa adalah orang yang) tsiqah. Dia
pernah disanjung oleh Ibnu Juraij."
Dengan demikian, pengingkaran Abu Daud terhadap hadits ini adaldah suatu

kesalahan. Hadits ini akan dikemukakan lagi pada hadits no. 4965.
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4536.AlWalidmenceritakankepadakami,AlAuza,i

menceritakan kepada kami, bahwa Yahya bin Abi Katsir menceritakan

kepadanya, bahwa Abu Qilabah meneeritakan kepadanya dari Salim bin

Abdullah, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Akti mendengar

Rasulullah SAW bersab da,'Api akan muncul dari Hadhramaut, (atav di

Hadhramaut), lalu ia akan menggiring manusia'. Kami berkata, 'Ya

Rasulullatr, apa yang engfuu perintatrkan kepada kami?' Beliau

menjawab, 'Kalian harus l<e Syam'.'As36
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4537. Suffan menceritakan kepada kami dari Az-Ztthi, Abu Bakar

bin Ubaidullah bin Unrar menceritakan kepadaku dari kakeknya, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian

malran maka dia hendahtya mokan dengan tangan kanannya, dan

apabila dia minum maka dia hendabrya minum dengan tangan

'1536 Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi(31226) dart

jalur Syaiban An-Nahawi, dari Yahya bin Abi Katsir. At-Timddzi berkat4

'(Hadits ini) hasan shahih gharib dari hadits Ibnu Umat."
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kanannya, (lrarena) sesungguhnya syetan makan dengan tangan kirinya

dan (juga) minum dengan tangan Hrinya.'4537
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4538. Suffan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim,

dari ayahnya, dia berkata, "seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah,

'Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang (yang sedang) ihram?' -
Suffan berkata suatu ketika, 'Apa yang harus ditinggalkan oleh orang

yang sedang ihram?'- Beliau menjawab, 'Dia tidak boleh memakai

kemeja panjang (gamis), burnus, celana panjang, serban, palwian yang

tersentuh oleh waras dan zafaran, dan sepasang khufr kecuali orang
yang tidak menernukan sepasang sandal. Barangsiapa tidak dapat

menemulran sepasdng sandal maka hendaktya memalui sepasang khuf
dan memotongnya hingga lebih rendah dari kedua mata kaki' .'4s38

Sanad hadits in shahih. Abu Bakar bin LJbaidillah bin Abdillah bin Umar
adalalr orang yang tsiqah. Dia dianggap *iqah olehAbu Zur'ah.
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitzb Al Muwaththa' (31109)

dari Ibnu Syihab, yaitu Az-Zuhri.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim (21135) dari jalur Suffan,
dari Az-Zuhri, dan dari jalur Malik, dai Az-Ztrhri.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan At-
Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini shahih, sebagaimana dijelaskan dalam
krtzb Al Muntaqa (4680'1.

Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4482 dan perpanjangan

hadits no. 4456.
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4539. Suffan menceritakan kepada kami dari Az-zuhi, dari Salim,

dari ayahnya, bahwa dia pernah melihat Rasulullah sAw, Abu Bakar,

dan Umar berjalan di depan jen azah.asle

45!e Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (21137) dart
jahu Suffan bin uyainah dan yang lain, dari Az-zvhi, dengan sanad ini.
-Oiriwayatkanpula 

oleh Abu Daud (31137) dari jalur Ibnu Uyainah'
Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa' (11224) darj Az-zuhtri,

bahwa Rasulullah....dengan stalts mursal.
At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Az-Zrrhi, dengan stztl$ mursar. AfTirmidzi berkata, "Demikianlah Ibnu

lwaij, Ziyad bin Sa'd, dan yang lain meriwayatkan hadits Ibnu Umar (ini)
dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, seperti hadits Ibnu Uyainah.

Ma'mar, Yunus bin Yazi4 Malilq dan para hzfizhlain meriwayatkan dari Az-
Zuhri, bahwa Nabi SAW pernah berjalan di depan jenazah

Selnrnh atrli hadits menilai bahwa hadits yang berstatus mursal d,Jam

masalah ini (enazah) adalah hadits yang palingshahih. Abu Isa (At-Tirmidzi)
berkata: Aku juga mendengar Yahya bin Musa berkata: Aku mendengar

Abdurazzaq berkata: Ibnu Al Mubarak berkata, "Hadits Az-Zrtfui dalam
riwayat yangmursal ini lebih siailr daripada hadits Ibnu Uyainah."
Ibnu Al Mubarak berkata, !'Menuruttu Ibnu Jurad rnengambil hadits ini dari
Ibnu Uyainah."
Dalam s),arah krtzb Al Muwaththa'karya As-Suyuthi dinyatakan: Ibnu Abdul
Bar berkata, "Demikianlatr, hadits ini dalam kitab Al Muwaththa' adalatr

badits mursal menurut para periwayatnya. Namun ada sekelonpok periwayat
yang menyambungkan sanad hadits ini dad Malilq dari Ibnu Syihab, dari
Salinu dari ayahnya. Di antara para periwayat tersebut adalah Yahya bin
Shalih Al Wahazhi, Abdultah bin Aun, dan Hatim bin Salim Al Qaz.az. Hadits
ini juga 6666[rmgkan sanadnya oleh sekelorrpok periwayat yang tsiqah dari
para sahabat Ibnu Syibab. Diantaranya adalah Ibnu Uyainah, Ma'mar, Yahya
bin Sa'i{ Musa bin Uqbah, anak dari saudara laki-laki Ibnu Syihab, Ziyad
bin Sa'4 Abbas bin Al Hasan Al Harani, dengan perbedaan di antara
sebagian rnereka atas sebagian lainnya. Setelah ihr, menisbatkan riwayat
mereka." Aku (As-Suytrthi berkata, "Riwayat Ibnu Uyainah dicanhunhan oleh
para pernilik kitab hadits yang errpat [dalam kitab hadits mereka]."
Merupakan suatu hal yang jelas bahwa bersambungnya sanad hadits ini
merupakan tambahan dari perawi tsiqah, babkan dari beberapa perawai tsiqah
dan tambahan ini adalah l3mlqhnn yang dapat diterirna.
Dalam l*rtab 'Aun Al Ma'bud dinyatakan: Ali bin Al Madini berkata kepada
Ibnu Uyaina[ 'Wahai Abu Muhamna{ orang-orang berbeda denganmu
dalam hadits ini." Abu Muhammad menjawab, "Aku telah berusaha
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4540. Suffan menceritakan kepada kami dari Az'Zuhi, dari Salim,

dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat

kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahu ketika beliau

memulai shalat, ketika hendak ruku, dan setelah mengangkat kepala dari

ruku (i'tidal)."

Pada kesempatan lain Suffan menyebutkan teks riwayat, uKetika

beliau mengangkat kepalanya (dari ruku)." Ungkapan yang banyak

diucapkan adalah, "Setelah beliau mengangkat kepalanya dari ruku beliau

tidak mengangkat (kedua tangarurya) di antara dua sujud.'{sao

r,o t . 7 c ,J?' ,ie yl c t'P 
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mendapatkan keyakinan kepada Az-Zvhi, (dan) dia telah berulang kali
menceritakan (hadits ini) kepadaku, hingga aku tidak dapat rnenghitungnya.
Dia terus mengulanginya dan nrnjelaskannya. Aku rnendengar dari
mulutnya, dari Salirn, dari ayabnya."
Ibnu Al Mundzir dan Ibnu Haanjuga memastikan ke-shahih-anhadits ini. Ini
menrpakan sebuah kebenaran. Lihat hadits no. 3585 dan 4110. Di antara bukti
yang menunjukkan bahwa hadits ini telah disambungkan sanadnya adalah
hadits no. 4939 daa4253.

4sao Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik (1197) dmt Az-
Zubri dengan redaksi yang panjang. Riwayat Malik akan dikemukakan pada
hadits no.4674.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslirn, sebagaimana
dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (845 dan 846).
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4541. Suffan menceritakan kepada kami dari Az-zuhi, dari salim,

dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual t$amr (kurma

yang masih ada di atas pohon) dengan (harga) tamr @uah kurma yang

sudah matang).

Suffan berkata, ..Seperti inilah yang kami hafal, 'Buah tsamr

(kurma yang masih ada di atas pohon) dengan tamr (bvahkurma keri:rg)'.

Zaid bin Tsabit (kemudian) mengabarkan kepada mereka bahwa

Rasulullah memberikan keringanan pada fiual-b eli) 'ariyah)Asal

4542. Suffan menceritakan kepada kami dari Az'Zuhi, dari Salim,

dari ayahnya, ia berkata, *Aku pernah melihat Rasulullah SAW

menjamak antara shalat Maghrib dengan Isya jika perjalanan beliau

menyita terraga.'As42
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadis no. 4490. Lihat juga

hadits no. 4528.
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4472 d^t sebagan
hadits no. 4531.

4541
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4543. Suffan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim,
dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang binatang
yang boleh dibunuh oleh orang-orang yang sedang ihram? Beliau

menjawab, '(Ada) lima ftinatang) yang tidak ada dosa bagi orang yang
membunuhnya di tanah haram, yaitu (l) kalajengking, (2) tilax, (j)
burung gagak, (4) buntng rajawali, dan (5) anjing galapt.n4543

'06." g:tL -2o tL
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4544. Sufian menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim,
dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersaMa, "Kesialan itu terdapat pada
tiga (perlrara): (1) fuda (kcndaraan), (2) wanita, dan (j) ntmalr."

Suffan berkata, "sesungguhnya kami hanya menghafalnya
(kesialan) dari Salim." Maksud Suffan adalah'kesialan'.45{

'r5{3 Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4461.45u Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (6/45) dari
jalur Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Salirq dan pada 9/118 dari jahu Malik, dari
Az-Ztrhi, dari Hamzah dan Salinl yang keduanya merupakan pufra Abdullah
binUmar.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (21190) dari jalur Malilq jalur Yunus,
jalur Suffan bin Uyainah, dan jalur Shalih, yang mereka semua meriwayatkan
darri Az-Zuhri, dari Hamzah dan Salirn Juga dari jalur Uqail bin Khalid, jalur
Abdunahman bin Ishaq, dan jalur Syu'aib, yang mereka semua meriwayatkan
dari Az-Zuhri, dari Salim
Al Hafizh berkata dalam kitab Al Fath (6145), "At-Tirmidzi mengutip dari
Ibnu Al Madini dan Al Humaidi, bahwa Sufyan pemah berkata kepada
mereka, 'Az-Zthi tidak meriwayatkan hadits ini kecuali dari Salim'.
Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ahmad dari Su&"r,
'Sesunggubnya kami hanya menghafalnya dari Salim'. (Yang dimaksud oleh
Al Hafizh dengan 'nya' adalah kalimat yang terdapat di sini, tepatnya pada
akhir hadits [di atas]). Akan tetapi pembatasan ini (maksudnya pembatasan
bahwa Suffan hanya mengambil kalimat tersebut dari Salim) tertolak, sebab
Imam Malik juga pemah menceritakannya dan Az-Z;'firil dari Salim dan
Hamzab yang keduanya merupakan puta Abdullah bin Umar, dari ayah
keduanya. Sedangkan Imam Malik termasuk hafizh senior, apalagi mengenai
hadits Az-Zuhri. Demikian pula dengan hadits yang diriwaya&an oleh Ibnu

@I - 
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Abi Umar, dari Sufran langs""g. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan

At-Tirmidzi dari Ibnu Abi Umar. Hal ini menunjukkan bahwa Sufian telah

menarik pembatasannya tersebut. "
Aku berkata, "Menurutku masalahnya tidak demikian. Pendapat yang lebih
unggul menurutku adalah pendapat yang menyatakan bahwa Su&an bin
Uyainah menerima riwayat Ibnu Abi Dzi'b yang asing, yang Suffan
kemudian memasukkan seorang periwayat ke dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b
ini, yang posisinya berada di antara Az-Zttfui dan Salirh. Periwayat yang

dirnaksud adalah Muhammad bin Zubaid bin Qunfudz, sebagairnana
dikatakan oleh Al Hafzh pada awal pernbicaraan mengenai hal ini. Dengan
demikiaru Sufian ingin menguatkan riwayatnya bahwa dia menghafal kalimat
tersebut dari Az-Z;.thn, dari Salim secara langsung. Hal itu diperluat oleh
riwayat Syu'aib yang terdapat dalam Shahih Al Bukhari dari Az-Zuhri, dia
berkata, 'Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku'. Ini merupakan
pentahqiqan yang detil."
ia"pu" tor"ttoi t"t*nad Ahmad naskah Al Halabiyah, hal ini tidak pernah
terlintas dalam benaknya. Dia menduga perkataan Suffan pada alfiir hadits
itu disebabkan oleh perbedaan redaksi hadits. OIeh karena itu dia
menetapkan kata: plJt pada matan hadits: lrFJr . Setelah itu dia menetapkan

kata itu (lPD pada perk+taan Su$nn yang teralhir: pi*lt. Dia menduga

Su$nn membedakan antara kedua riwayat dengan menarribahkan hrrut alif
pada kata yang pertama (t,tst ), sehingga kata ini pun keluar dari bahasa

Arab, sebab dalambahasa Arab itr tidak ada sesuatu yang bernarna ;tpJt.
Pada sebagiaa riwayat ),ang t€rdapat dalam Shahih Al Bukhari, Shahih
Muslim, dan yang lain tertera: Jika kesialan itu terdapat pada sesuatq maka ia
terdapat pada ruma\ wanita, dan kuda (kendaraan)."
Makna Asy-syu'm sudah rza'ruf. Asal huruf wawz (pada kata Asy-Synm)
adalah htxluf hamzah. Nannrn Ibnu Al Atsir menyebutkannya pada: p 1ut.
Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya, jika ada sesuatu yang tidak 6is"kai fu
dikhauatirkan akibatnyq maka ia terdapat pada tiga (perkara). Dalam hal ini
perlu dimaklumi bahwa menetapkan kesialan khusus pada ketiga perkara ini
hanya karena tuj,tao untuk mementahkan keyakinan bangsa Arab dalam hal
ramalan, yaitu meramal dengan menggunakan burung, kijang, atau binatang
lainnya yang ada dari arah kanan atau kiri. Beliau bersabda, "Jika salah
seorang di antora kalian mempunyai rumah yang tidak disenangi
menempatinya, atau seorang istri yang tidak disenangi hidup bersamanya,
atau seel<or htda yang tidak dbenangi berhubungan dengannya, maka
hendalclah dia melepaskan semua itu, yaitu dengan pindah dari ntmah in,
menceraikan wanita itu, dan menjual htda iu."
Menurut satu pendapat kesialan rumah adalah karena rumatr itu seryit dan
tetangganya tidak baik, kesialan perempuan adalah karena dia tidak dapat
melahirkan seorang analq dan kesialan kuda adalah karena ia tidak dapat

untuk berpermg. Pada awalnya, hunrf warazr yang ada pada kata
asy-syuum adalah hr;r:$ hamzai. Akan tetapi huruf ini kemudian dibuat

L-
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4545. SuSan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi,dari Salim,

dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang terlambat
menunaikan shalat Ashar (adalah) seperti (orang) yang dihtrangi
keluarga dan hartanya.'Asas

ringan dibaca, sehingga ia harus ditukarkan kepada huruf wawn. Hal itu
sering dilakukan terhadapny4 agar ia tidak diucapkan dengan menggrmakan
huruf hamzai. Oleh karena itu, kami menetapkan htruf hamzah itu di dalam
hadits ini. Al Hafizh telah mengurailon hal ini secara panjang lebar dalam
ht^b Al Fath, tepanya pada penafsiran dan penjelasan mengenai hadits ini.
Lihatjuga hadits no. 1554.

4515 Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh para pemilik kitab
hadits yang enar4 sebagaimana dijelaslon dalam kitab Al Mwtaqa (556).
Lihat hadits mendatang, yaitu hadits no.4621.
Tentang wutira 

-dengan bentuk kalimat f il yang tidak disebutkan/a '/-nya
(kata kerja pasif)-; Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudny4 dikurangi."
Dikatakan, watartuhu (aku mengurangi sesuatu), jika aku menguranginya.
Sehingga, seolah-olah engkau menjadikan sesuatu itu berhuang, padahal
dulunya adalah banyak.
Menunrt satu pendapag katz wutira berasal dari kata al witr, yaitu kejahatan
yang dilakukan oleh seseorang kepa& orang lain, baik berupa pembunuhan,
peran{rasan, maupun penawanan. Dengan demikian, orang yang terlambat
menunaikan shalat Ashar diserupakan dengan spng yang kekasihnya
dibunuh atau diranpas.
Ahluhu wa maaluhu (keluarga dan hartanya): L,afazh al ahl dao, al maal
diriwayatkan boleh berharakat nashab dan boleh pula berharakat rafa'.
Barangsiapa menashabkan kedua lafazh tersebut maka telah menjadikan
keduanya sebagai maful kedua bagi lafazh wutira, dan mereka
menyembunyikan maful (pertama) bagt li'il yang tidak disebutkan/a ,il-nya,

yarry maf'ul yang periama ini kembali kepada orang )rang terlambat
menunaikan shalat Ashar. Adapun orang-orang yang me-rafa'-kan kedua
lafazh tersebut, mereka tidak menyamarkan maful (pertama) bagi f il yang
tidak disebutkan fa'il-tya itu Mereka menenpatkan lafazh al ahl dar. al maal
tersebut pada posisi maf'ul bagi f il yang tidak disebutkan /a 'ilnya, sebab
mereka (keluarga dan trarta) adalah diberikan musibah dan diambil atau
dilauangi (oleh Allah). Jadi, barangsiapa mengembalikan kekurangan itu
kepada orang (yang terlambat menunaikan shalat Ashar), maka mereka akan
menashabkan lafazh al ahl dan al maal. Sementara orang yang

@I - ['tnsnld Imam Ahmad



Jv') d)j) vi ,r fP r'e-b\' *i6::r; -'":l
d j3st't;5'ty ::yu: t'bt * Qt *rP'i7

.<oi6

4546.Susan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim,

dariayahnyadalamb€ntukriwayat-salimberkata-,..Ayahlu
menyampaikan (sanad hadits ini) ke'pada Nabi SAW ' 'Janganlah kalian

meninggallran api (menyala) di ntmah-ntmah kalian ketika kalian akan

-i t , ,A546tutur .
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4547.Suffan menceritalcan kepada kami dari lv-Zuhi, dari Salim,

dari ayahnya, iaberkata, "seorang lelaki bermimpi bahwa malam lailatul

qadar adalah malam kedua puluh tujuh atau malam kesekian atau

kesekian. Rasulullatr SAW kernudian bersaMa, 'Menuratlan mimpi kalian

itu tepat, maka carilah lailatul qadar pada sepuluh hari terakhir (bulan

Ranidhanl, yalai pada malam-malam ganjil' .'Asa7

t.,.t.t ,/1t..J;rLi *i r U9,'6',t/1, f 'ot}:" $w -to tA
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mengembalikan kekurangan itu kepada keluarga dan harta, berarti rtp-rafa'-

lrznlzfazh al ahl dat al maal."
4!16 Sanad hadits ini shahih- Hadis ini ulangan hadits no' 45 I 5 '
1517 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4499. Akan tetapi di

sana dinyatakan, "Pada fi$uh hari teraWtir (bulan Ramadhan)"'

o

o!)
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4548. Sufian menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri yang
mendengar Salim (menceritakan) dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW
mendengar Umar berkata, "Demi Ayahku, dan demi Ayahku." Rasulullah
SAW kemudian bersabda, "Sesungguhnya Allah melarang kalian
bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian. "

Umar berkata, "Demi Allah, setelah itu aku tidak pernah

bersumpah (lagr), baik menyebutkan (sumpah) maupun
menceritakan(rryu). -otnt
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4549. Suftan menceritakan kepada l<ami dari Az-Zuhri, dari
Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa
memelihara anjing 4canali anjing untuk berbura atau menjaga
ternak- naka pahalanya dihrrangi setiap lruri sebanyak dua qirath.'Asae

Ar i6I "y; rpt e )')irl1;;\ {*)* V?tr j;b n' J?,
d'q- ii""hr iu'r -tr.,t ,r{I;tti$rr 
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4549

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4523. Kalirrat "Demi
Allah" tertera dalam Musnad Ahnad cetakan Al Halabiyah sebanyak dua
kali, namun kami menetapkan berdasarkan apa yang tertera dalam Musnad
Ahmad cetakan Al Kataniyah.
Sanad hadits int shahih. Hadis ini ringkasanan hadits no.4479.

@I - Mmnad Imam Ahmad



4550. Sufian menceritakan kepada kami dari Az-Zahi, dari.Salim,

dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah sAw bersabda, 'Tidak boleh iri
kecuali dalam &n hal: (t) (iri terhadap) seorang lelaki yang diberikan

Al Qur'an kemudian dia mengamalkannya pada sepaniang malam dan

siang, .dan (2) (iri tertudap) seorang lelaki yang difurikan harta

kemudian dia menginfakkannya dalam kebenaran di sepaniang malam

dan siang'.asfi

4551. Suffan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim,

dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau berdasarkan "Sesungguhnya Bilal
akan mengumandangkan adzan pada wafuu malam, malca makan dan

minumlah knlian sampai lbnu (Jmmi Mahmt mengumandangkan

adzan.'455r
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4551

of !r ,eq.la 3t; r: t* L6. ;) ,i,i'{t * \t *
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh SyaiWtani (Al Bukhari
dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Targhib wa AtTarhib
(2t208).
Hadits senada telah dikemukakan pada hadits Ibnu Mas'ud, tepatnya hadits
no- 3651 dan 4l(D.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam
kitab Al Muwaththa' (1195-96) dari Az-Z.fin.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dari Abdullah bin Dinar, dari
Ibnu Umar.
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (lll79) dari jalur Laits, dari Az-
Zuhd.
Pensyarah Sunan At-Tirmidzi berka6, "Hadib ini diriwayatkan oleh Al
Bulfiari drn Muslim."
Hadits senada telah dikemukakan pada hadits Ibnu Mas'ud (3654, 3717, dan
4147).
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4552. SuSan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim,
dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa menjual
seorang budak dan budak itu mempunyai harta, malca hartanya menjadi
milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan (harta budak itu untuk
dirinya). Barangsiapa menjual pohon larma yang telah diknwinkan
maka buahnya menjadi milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan
(buahnya untuk dirinya).'Ass2

-1a -LiJ-- -tooY

4553. SuSan mencoritakan kepada kami dari Az-Z\hi,dari Salim,
dari ayahnya, dari Nabi SAW, "Barangsiapa di antara kalian datang
pada hari Jum'at malra dia hendabrya mandi.'Ass3

t4 (..'et tfr,yj e t'p,r"'v7!lr *L6 $:-,, -roor

uirAt,J*16t Gicl q4,-)e:, *r#\t,*

4554. Suffan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim,
dari ayahnya, bahwa dia mendengar seorang lelaki menasihati saudaranya

Sanad hadir im shahih. Mengenai penjual pohon kurma yang merupakan
bagian dari hadits ini, telah dikemukakan pada hadits no. 4502.
Hadits ini secara keseluruhan diriwayatkan oleh Al Jama'ah, sebagaimana
dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa (2849).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4466.
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tortang perasaan malu. Lelaki itu berkata, "Malu itu sebagian dari

iman.'/554

t..'
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4555.Suffan menceritakan kepada kami dari *'Lrl.fidari Salim,

dari ayahnya, ia berkata, 'Nabi SAW menetapkan miqat. Beliau bersabda

dalam suatu kesempatan, 'Tempat ihram untuk pen&duk Madinah

adalah dari Dzul Hulaifuh, tempat ihram untuk penduduk Syam adalah

dari Juhfah, dan tempat ihramuntukpendudukNaid adalah dari Qarn'."

Ayah salim (Ibnu Umar) berkata, "Disebutkan kepadaku, namun

aku tidak mendengarnya, 'Penduduk Yaman itu berihram dari
Yalamlam'.'Aiss

'4$x-
4556. Sufan menceritakan kepada kami daxi Az-Zuhi, dari Salim,

dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersaMa, *Apabila istri salah

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh pemilik kitab hadits
yang enam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib
(3t253\.
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4455. Orang yang
berkata, "Disebutkan kepadaku, namun aku tidak mendengarnya," adalah
Ibnu Umar. Malaud Ibnu Umar adalalq dia tidak mendengar terrpat ihram
penduduk Yaman dari Rasulullab, akan tetapi dia mendengarnya dari
sebagian sahabat, dari Rasulullah SAW.
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seorang di antara kalian meminta izin lcepadanya untuk datang ke

masj id, malra j anganlah dia melarangnya.'4s56
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4557.Suffan -*."rit t* kepada kami dari Or-ro*,O"ri Sutirn,

dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bunuhlah oleh
kalian ular, dan ular yang di punggungnya terdapat dua garis patih dan
ular yang terpotang elarnya, dapat membutalwn penglihatan dan
menggugurlan janin'."

Ibnu Umar selalu rnernbunuh setiap ular yang ditemukannya. Abu
Lubabah atauT-aid bin Al Khaththab pernah melihatnya sedang mengusir
ular. Dia kemudian berkata (kepada Ibnu Umar), "Sesungguhnya
(perintah membunuh ular itu) terlarang bagi ular-ular yang biasa
diternukan di rumah-rumah.'/557

4556 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4522.

"57 Sanad hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4/535) dari
Musaddad, dari Su$an, berikut sanadnya.
Al Mundziri berkata,'Tladits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari, Muslinr, At-
Tirmidzi, dan Ibnu Majah.'
Mengenai lafazh zaa ath-tufyatain --dengan dhamah huruf fia yang tidak
Mitik dansuhrn huruf/a-, Ibnu Al Atsir berkata, "Makna asal athlhufiah
adalah khaushah al maqal. Bentuk jamaknya adalah thufaan 

-dengandhamah huruf tia danfathah huruf/a yang ber- tanwin-. Kedua garis yang
ada di punggrrng ular itu disamakan dengan dua darj sekian khaushah al
maqal."
Al abtar adalah semua hewan yang terpotong ekornya dari bagian mana pun.
Ibnu Manzhur berkata dalam kitab Al-Lisan (5199), "Ular yang terpotong
ekornya adalah ular yang disebut dengan syetan, ekornya pendek, dan
tidaklah seseorang melihatnya kecuali ia akan melarikan diri, seria tidaklah
orang hamil melihatnya kecuali dia akan keguguran. Ular ini dinamakan a/

@ - 
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4558. Suffan bin Uyaynah membacalcan kepadaku'r,'*"X
(menceritakan) dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau

abtar karena ekornya yang terpotong, seolah ekor itu memang dipotong dari
tubuhnya."
Mengenai lafazhyaltamisaani al bashar, Al Khaththabi berkata dalam kitab
al ma'aalim (41157), "Dikatakan ada dua pendapat (mengenai maksud)
kalimat iri: pertama. kedua ular ini dapat rnernbutakan dan menghilangkan
penglihatan. Hal ini terjadi karena kelebihan yang dimiliki kedua ular ini jika
pandangannya bertemu dengan pandangan manusia. Menurut satu pendapat,
maknanya adalatU kedua ular ini dapat menghilangkan penglihatan dengan
patukan dan gigitannya. Mengenai hadits ini, ada sebuah hadits yang
diriwayatkan dari Abu Umamah, 'sesungguhnya kedua ular ini dapat
menghilangkan penglihatan dan menggugurkan apa yang ada dalam perut
kaum pererryuan'. Penafsiran ini menperkuat penafsiran yang pertama."
Abu Lubabah adalah Ibnu Abdul Mun&ir, seomng sahabat yang terkenal,
sedangkan 7-aid,bin Al Khaththab adalah saudara Umar dan paman Abdullah
bin Umar. Demikianlah nama yang diriwayatkan dalam riwayat ini dengan
adanya unsur keraguan (mengenai sosok yang pasti).
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (6/248-249) dari jalur Hisyam dari
Ma'mar, dai Az-Zuhi, namun dia hanya menyebutkan nama Abu Lubabah
tanFa ada perasaan ragu. Al Khaththabi berkata, ".Frbdtxrazzaq berkata dari
Ma'mar, Abu Lubabah atzu Z,aid bin Khathab kemudian melihatlar." Hal ini
diperkuat oleh Yunus, Ibnu Uyainah, Ishaq Al Kalabi, dan Az-Zubaidi.
Shalih, Ibnu Abi Hafshatr, dan Ibnu Mujammal berkata dari Az-Zuhri, dari
Salirn, dari Ibnu Umar, Abu Lubabah der. 7-aid bin Khathab kemudian
melihatku'."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (61252-253) dari jalur Ibnu Abi
Mulaikalf dari Ibnu Umar. Dalam hadits ini dinyatakan: Aku kemudian
bertemu dengan Abu Lubabah."
Setelah itu, Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur Jarir bin Hazun,
dari Nafi', dari Ibnu Umar. Al Bukhari hanya menyebutkan narna Abu
Lubabah.
Dzawaat al buyut yakni ular-ular yang biasa ditimukan di rumah-rumah.
At-Tirmidzi (2/348) berkata: Abdullah bin Al Mubarak berkata,
"Sesungguhnya ular yang makruh dibunuh adalah ular yang indah seperti
peralq dan jalannya pun tidak berkelak-kelok."
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bersabda, 'Janganlah (salah seorang di antara kalian) memakan daging

hewan Kurbannya lebih dari tiga (hari)'.'Ass8
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4559. Suffan menceritakan kepada kami dari Az-zuhi, dari salim,

dari ayahnya, dia berkata, *Aku mendengar Nabi sAw ditanya,
.Bagaimana seseorang shalat pada malam hari?' Beliau menjawab,

'Hendaklah salah seorang di antara kalian shalat dua rakaat-dua rakaat.

Apabila dia khawatir Suhth (tiba) maka dia hendal<nya melakukan shalat

witir satu rakaat' .'455

'* i.t gi fit r, i' & e';*'o'3,- $1"; -to1'
.* rr-,rit g r P:t*\",)* lt J';:r 6,li
4560. Suffan me,nceritakan kepada kami, AMullatr bin Dinar

menceritakan kepadaku, dia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah

SAW melarang menjual dan menghibalrkan hak vala".'Aifi

.o, .'. o l-t , 7

'r-* ,? t'-l-t

4559

Sanad hadits in shahih. Hadis yang seperti ini dkiwayatkan oleh Muslim
(2tt2}) dari jalur Iiits dan Dhahak bin Utsman, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Juga dari jalnr Ma'mar, dari Az-brhn, dari Salim, dari ayahnya.

Hadits ini diriwayatkan dan dianggap shahih oleh At-Tirmidzi (21360) dart
jahn Laits, dari Nafi'.
Al Bukhari meriwayatkan hadits yang lain seperti hadits ini (10124) dari jalur

anak saudara Ibnu Syihab, dari pamannya (Ibnu Syihab), dari Salirq dari

ayahnya. Lihat hadits no. 1 I 86, 1192, 1235, dan 43 19.

Lrhat Ar-Risalahkarya Asy-Syaf i yang telah kami tahqiq (658-673).

Tambahan kalimat, "Salah seorang di antara kalian diambil dari naskah

Musnad Ahmad kode lraaf.
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4492'

Nisbatbudak yang telah dimerdekakan kepada mantan tuannya dan hak

untuk mewarisinya. Penerj.
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4561. SuSan menceritakan kqada
menceritakan kepadaku dari Ibnu lJmar,

kami,
dari

AMullah bin Dinar
Nabi SAW, beliau

bersabda, "Janganlah kalian menemui lawt yang diadzab itu, lcecuali

lulian alran menangis. Tapi iika kalian fida* akan menangis, maka

janganlah kalian menemui merelca. Sewrgfinya afu lllwatir kalian

akan tertimpa oleh sesuatu yang telah nenfunpa wereka.'456r

4560 Sanad hadits ni shahih. Abdulah bin Dinar adalah mantan budak Ibnu Urnar.
Dia seorang tabi'in yarrg*iqah datslnhih hadisnya, scbagaimana dikatakan
olehlmamAhmad.
Imam Ahmad juga berkata, "l',Iafi' lebih &vasa daripada AMullah bin Dinar.
Abdullah tsabt pada dirinya, aken tstapi llhfi' l€bih kuat darinya."
Abdullah bin Dinar adalah gunr Imam t{alik Imam Malik banyak
meriwayatkan hadits darinya ddam kitab Al Mtnaththa'. Sulaiman Ats-
Tsauri dan Sufyan Uyainah juga reriwayafun hadi6 darinya.
Su$an dalam sanad hadits ini adalah Ibnu Uyainab-
Hadits ini diriwayatkan slsft rmrm Malik (U, ei Abdullah bin Dinar.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh pcmilit ldtab hadits yang enar&
sebagaimana dijelaskan dalam kitab ll Mutaqa (3334).

456r Sanad hadits rni shahih.Iladits ini diriwayafkan oleh Al Bukhari (11443 dar.
8/288) dari jalur Malik bin AMullah, dari Ab&illahbin Dinar.
Hadits ini juga dtiwayatkan oleh Al lrrkhrri (8/95) dari jalur Ma'mar, dari
Az-Zttbi, dari Salirq dari ayahnya.
Hadits yang seperti hadits ini juga diriwayattan olch Muslim (2/95) dari jalur
Isrnail bin Ja'far dari AMullah bin Umar, dan dari jalur Yunus dari Ibnu
Sfhab Az-Zubr! dari Salim, dengan redalsi 1mg par$ang.
Hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Ad-Durr Al Mantsur
(4ll04), dan dia hanya nrnisbatkannya k€pada Al Bukhari, Ibnu Jarir, Ibnu
Al Mundzir, dari Ibnu Abi Hatim, &n Ibnu Mardawaih. Dia tidak
menyebutkan Musnad AhnndbinHanbal, rlqn tidakpula Shahih Muslim.
Kaum yang diadzab tersebut adalah Ashabul Hijr dr perkanpungan kaum
Tsamud. Rasulullah melarang mercka d€ngan larangan ini ketika para sahabat
berangkat menuju perang Tabuk Libt Tarilrt Ibnu Katsir (5/10-11).
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4562. Suffan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar,

dari Ibnu Umar, ia berkata 'Nabi SAW ditanya tentang biawak, beliau

menjawab, 'Aht tidak memakannya, (tapil aku (pun) tidak

mengh ar amkanny a' .' Asa
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4563. Suffan menceritalran kepada kami: Aku mendengar Oadits

ini) dari Ibnu Dinar, dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW, beliau bersaMa,

"Apabila orang-orang Yahudi membacakan salam kepadamu,

sesungguhnya mereka &an berkata, '(Semoga) lcebinasaan atas kalian'.
Oleh lrarena itu, katakanlah, 'Juga bagimu!'."

Suatu ketika beliau bersaMa, *Jika orang-orang Yahudi

membacakan salam kcpada knlian malca katakanlah, 'Juga bagi lralian!'
lrarena sesungguhnya mereka berkata, '(Sernoga) kebinasaan atas

kalian'.'4s63

Sanad hadits ini shahih. Hadits senada telah dikemukakan tadi, ),almi hadits
ro. 4497. Kami juga telah menyinggmgtakhrij ini di sane.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam
kiab Al Muwaththa' (31132) dari Abdullah bin Dinar.
Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (4/519) dari jalur Abdul
Aziz bin Muslfuru dari Abdu[ah bin Dinar.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bulfiari, Muslim, At-Timddzi, dan An-
Nasa'i, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab 'Aun Al Ma'bud dari Al
Mrmdziri.
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4564. Suffan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar,

dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW, beliau bersaM4 "Apabila lalian
bertiga maka janganlah dua orang (di antara kalian) berbisik tanpa

(melibatknn) orang yang ketiga. "

Suatu ketika Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW
melarang dua orang lelaki berbisik tanpa (melibatkan) orang yang ketiga,
jika mereka (berjumlah) tiga orang.'{sfl
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4565. Suffan menceritakan ke'pada kami dari Abdullah bin Dnar,
dari Ibnu Umar, dia berkata, 'T.{abi SAW melakukan bai'at agar

mendengar dan taat. Beliau kernudian bersaMa, 'Pada hal yang kalian
sanggupi'."

Suatu ketika Ibnu Umar berkata, "Beliau kernudian mendiktekan
kepada salah seoftrng di antara kami, 'Pada hal yang englcau

sanggupi'.'As6s

4ss 
Sanad hadits in shahih. Hadir fui ulangan hadits no. 4450.

456s Sanad hadis ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik (3/147)
dari Abdullah bin Dinar.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (3/94) dari jalur Syr'bab, dari
Abdullah bin Dinar. Al Mundziri menisbatkan hadits ini kepada Al Bukhari,
Muslirn, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i.
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4566. Suffan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar,

dia berkata: Aku mendengar AMullah bin Umar berkata, uAku

mendengar Nabi SAW bersabda, "Penjual dan pembeli mempunyai hak

lrhiyar selama mereka belum berpisah, atau (selama) jwl-beli itu

(bulranlah) jual-beli yang mempunyai hak Hiyar.'4566
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4567. Suffan menceritakan kepada kami dari 7'aidbin Aslam, Ibnu

Umar (mendengar dan melihat) anak dari anaknya yaitu Abdullah bin
Waqid (mengulurkan sanrngnlia, lalu Abdullah bin Umar berkata

kepadanya), "Wahai Anakku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Allah tidak akan melilwt orang yang menorik sarungnya karena sifat

sombong'.'4567

4566 Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4484.
4567 Sanad hadits itr shahih.Hadits ini ulanganhadits no. 4489.

ZaidbiaAslam mendengar hadits ini dari Abdullah bin Umar.
Adapun ucapan T:ridb:m Aslanr, *anak dari anakUmar, yaihr Abdullah bin
Waqid,- perlu diketahui bahwa demikianlah perkataan yang tertera pada dua

naskah asal. Perkataan itu merupakan perkataan yang tidak lengkap atau salah

tulis. Mungkin asal perkataan tersebut adalah, "Ibnu tlmar mendengar (dan

melihat) anak dari anaknya, yaitu Abdullah Waqid (rnengulurkan sarungpya),
(alu dia Abdullah bin Umar berkat4 'Wahai Anakku...'." Hal ini
sebagaimana terlihat jelas dari alur perrbicaraaq juga sebagaimana yang
dapat dipahami dari perkataan Al Hafizh dalam kitab I I Fath (101216-217).

Al Bukhari meriwayatkan riwayat yang madu' dari hadits ini dari jalur
Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Dinar, dat Taid bin Aslam. Mereka
mengabarkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Allah tidak

.9V'& tk'ti,vfiVt
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akan melihat orang yang mengulurlan palaian (yang menutupi bagian

bawah ubuh)nya luretu sifut sombong."
Al Hafizh berkata: Daud bin Qais ocriwayailon riwayat Zaid bin AslanU dari

Ibnu Umar, dengan tambahan kisah Zaid bin Aslam berkaa: Ayahku
rnengutuslor kepada Ibnu Umar. Altu tilmdiau berkata (kepada Ibnu Umar),

"Apakah aku boleh masuk?" Ibnu Umar rrengenali suaraku, maka dia

berkata, "Ya Anak*u. Jika engkau data4g kepada suatu kaum maka

ucapkanlah (olehmu), 'As-salaamu 'aloihtm (semoga keselamatan bagi
kalian)'. Jika menjawab (salam)mrr meka tanyakanlah (olehmu), 'Apakah aku

boleh masuk?'." Setelah itu Ibnu Urnar rrcfihat dnaknya (tepatrya cucunya)
mengulurkan sarungnya. Lalu dia bcrkata, 'Angkatlah sarungmu!

Sesungguhnya aku permh medengar...'." Zaid bin Aslam kemudian
menyebutkan hadits tersebut.
Hadits ini (rnakzudnya hadits yang diriwayatkan oleh Daud bin Qais) juga

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al llumaidi secara keseluruhan dari
Suffan bin Uyainah, darihidbin Aslam, seperti hadits tadi (sanad hadits no.

4s68).
Hadits ini (yang diriwayatkan oleh Daud bin Qais) dikemukakan secara

lengkap oleh Al Humaidi, namm dikemukakaq sssara ringkas oleh knam
Ahmad. Keduanya menyebutkan bahwa nama anak itu adalah Abdullah bin
Waqid bin Abdullah bin Umar.
Hadits ini (yang diriwayatkan oleh Daud bin Qais) juga diriwayatkan oleh
Imam Ahmad dari jalur Ma'mar, dari Taid bin Aslam: Aku mendengar Ibnu
lJmar,..."
Setelah itu Imam Ahnad mcnyebutkan hadits ini (hadits yang diriwayatkan
Daud bin Qais) tanpa kisah yang ada di sini akan tetapi dia menambahkan
kisah Abu Bakar yang terdapat pada bab setelahnya" dan kisah lain milik Ibnu
Umar yang akan disinggrrng dua bab setelahnya.
Hadits Nafi' diriwayatkan oleh Musli'n dari riwayat Ayyub, Laits, dan
Usamah bin Zaid. Mereka serxn meriwayatkan dari Nafi'. Muslim berkata,
"Seperti hadits Malik." Mereka mcnambahkan (redalci) dalam hadits itu,
"Hari Kiamat."
Aku (Al Hafizh Ibnu Hajar) katakan: fsmbnhan rcdaksi ini juga terdapat
dalam hadits yang diriwayatkan oleh para periwayat dalam kitab l/
Muwaththa', dari Malik juga. Redaksi tarnbahan ihr pun dicantumkan oleh
Abu Na'im dalam hadits yang diriwayatkan dari jalur Al Qa'nabi.
At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari jdur Ayyrb, dari Nafi'.
Dalam hadits yang mereka riwayatkan ini terdepat tanrbahan redaksi y311g

berhubungan dengan bagian bawah pakaian p€rerryuan (maksud Al Hafizh
adalah hadits no. ,1489).

Hadits Abdullah bin Dinar diriwayatkan oleh tmam Ahmad dari jalur AMul
Aziz bin Muslin5 dari Ibnu Umr. Dalam hadits ini tertera redaksi, "Pada
Hari Kiarnat." Demikian pula dalam riwayat Salim dan yang lain dari Ibnu
Umar, sebagaimana dijelaskan pada bab seElahnya.
Ucapan Al Hafzh itu rnenunjukbn bahwa perkataan (Zaid bin Aslanr) yang
ada di sini kurang lengkap.

Musnad Imam Ahmad - @I
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4568. Suffan menceritakan kepada tlanni dar''bidbin Aslam, dari

AMullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah masuk ke dalam masjid bani

Amr bin Auf, fiaitu Masjid Quba. Beliau kernudian shalat di sana, lalu
orang-orang Anshar menernuinya untuk menyalaminya. Saat itu Shuhaib

tunrt masuk bersama beliau (ke dalam majsid). Alru (Ibnu Umar)
bertanya kepada Shuhaib, 'Apa yang diperbuat oleh Rasulullah apabila

Aku kira naskah )rang tertcra dalam kitab Musnad Ahnad bin Hanbal adalah
seperti naskah ),ang tertera pada kedua naskah asal ini (naskah Al Kataniyah
dan Al Halabiyah). Oleh karena itu, Al Hafzh tidak menyebutkan teks
riwayatnya, tapi hanya menyebuftannya secara ringkas dan hanya
menyinggungnya. Adapun riwayat Daud bin Qais yang telah disinggung oleh
Al Hafizh pada awal pembicaraan akan dikemukakan dalam kitab Musnad
Ahmad bin Hanbal pada hadits no. 4884.
Abdullah bin Waqid bin Abdullah bin Umar adalah seorang tabi'in senior
yang *iqah. Imam Malik pemah melihatnya, sebagaimana Ibnu Urnar
mengingkari perbuatan ini (menarik sarung) kepada cucunya, sesrmgguhnya
dia pun rnergingkari perbuatan ini kepada oraug lain. Hal ini akan dijelaskan
pada hadits no. 5050, 5327, d^a6152.
Hadits marfu'dari riwayat Malik yang disinggmg oleh Al Hafizh terdapat
dalam kitab Al Muwaththa' (3/104), tapi di sana tidak ada tambahan kisah
yang ia sebuftan. Boleh jadi itu bukanlah riwayat Yahya bin Yatrya.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim (21155-156) dengan sanad banyak
dari jalur Malik dan lainnya. Agar pembahasan ini lebih lengkap, maka kami
menyinggung semlra nonnr riwayat utuk hadits ini yang terdapat dalam
kitab lI Musnad, apalagi Al Hafizh sudah nrenyinggung sebagiannya.
Nomor-nomor riwayat hadits ini adalah no. 5014, 5038, 5055, 5057, 5173,
5188, 5248, 5340, 5351, 5352, 5377, 5439. 5460, 5535, 5776,5903, 5916,
6123, 6150, 6203, 6204, 6340, dun U42.
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beliau disalami?' Shuhaft menjawab, 'Beliau merrberi isyarat dengan

tangann5xa'."

Suffan berkata: Aku kemudian berkata kepada seorang lelaki,

"Tanyakankanlah kepada Zaid, 'Apakah engkau mendengar hadits ini dari

AMullah?'Aku segan untuk menanyakan hadits ini kepadanya." Orang

itu kemudian berkata (kepada Taid), "Wahai Abu Usamah, (apakah)

engkau mendengar hadits ini dari AMullah bin Umar?" 7-aid menjawab,

"Adapun aku, sestmgguhnya aku telah melihat AMullah bin Umaq dan

aku pun telatr berbicara ke,padanya.'{s68
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4569. Suftzn bin Unaiyah menceritakan kepada kami, Shalih bin
Kaisan menceritakan kepada kami dari Salim, dari ayahnyd, ia berkata
"Apabila Rasulullah SAW kembali dari perjalanan haji, umrah, atau

berperang, maka beliau naik ke tempat yang mendaki dari permukaan
tanah, lalu me,mbaca, 'I-aa ilaaha illallahuwahdoh, laa ryariika lah, lahu
al mulht wa lahu al hamdu, wa huwa alaa htlli syai'in qadiir.
shadoqallahu wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazama al ahzaaba
wahdah aayibuun insya allah, taa'ibuur, 'aabiduun, lirabbina
haamiduunl " Cfid"k ada tuhan [yang hak] selain Allah seorang, tiada
sekutu bagi-Ny4 bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian, dan Dia Maha
Kuasa atas segala sesuatu. Allah telatr mernbenarkan janji-Nya,

't56t Sanad hadits im stnhih. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l/177), Ibnu
Majah (1/165) dan Ad-Darami (l/316). Mercka semua meriwayatkan dari
jalur Su$zn bin Uyainah, dari Taid bin Aslam Akan tetap mereka tidak
menyebu&an ucapan S"&"q "Aku berkata kepada seorang lelaki...."
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menolong hamba-Nya, dan mengalahkan kelompok-kelompok itu
seorang diri. tKalni adalahl omng-orang yang kembali jika Allah
menghendalci, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beribadah

[kepada Allah], tdanl ke,pada Tuhan kami tlsmil memuji).456e
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4570. Sufiran menceritalcan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari

Salim, dia bertata, "Ibnu Umar pernah berkata, 'Gurun pasir inilah
(tempa! mereka pernatr berdusta kepada Rasulullah? Derni Allah, Nabi
SAW tidak pemah berihram kecuali dari masjid (Dzul Hulaifah)'.'{570

Sanad badits iai shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4496, tepatnya seperti
hadits itu Aufaa adalzhrnendaki dan naik.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syail*ani (Al
Bukhari dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kiab Al Muntaqa
(2368).
Masjid yang dirnalrsudl adalah masjid Dzul HulaifalU sebagairnana dijelaskan
pada sebagian riwayat hadits ini, baik yang terdapat dilam Shahih Al f,ntl"hai
danShahih Muslim, rmrpun dalem kitabkitab lainnya.
Asy-Syaukani bertata (5l354q, "Gunmpasir ini terdapat di atas kedua tanda
Dzul Hulaifah bagi orang yang datang dari (arah) lernbah."
Demikianlah keterangan yang disebutkan oleh Abu Ubaid Al Balc'i,lrn yang
lain. Oleh karena inr, apabila disebutkan Iham dari gurun pasir kepada Ibnu
IJmar, maka fia mengingkari hal itu. Dia berkata, "Gunm pasir teryat
mereka berdusta kepada Rasulullah?" Maksud Ibnu Umar, 'Jika berdasarkan
pada ucapan kalian, maka beliau berihram dari sana. Sesungguhnya beliau
bcrihram dari 'qsjid Dzul Hulaifah.'
Ibnu Urnar menyinggung ucapan Ibnu Abbas yang terdapat dalam Shahih Al
Bukhari: Beliau menunggang utanya hingga ketika unta itu berada di tengah
gunm pasir, beliau berihram. Ibnu Umar, juga hadits Anas yang telah
disebutkan dalam bab ini.
Dusta yang dimaksud adalah pengabaran tentang sesuatu yang bertentangan
dengan kejadian yang terjadi sebenarnya, meskipun hal itu dilalnrkan tanpa
adanya unsur kesengajaan. Lihat hadits terdahulu pada Musnad Ibnu Abbas
(rno. 2296, 2528, 3 149, dan 3 525).
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4571. Su&an rnrrnerit lrat kepada kami dari Ibnu Abi Labid, dari

Abu Salamatr, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aliru mendengar Nabi SAW

ditanya tentang shalat malam? Beliau kermrdian menjawab, '(Shalat

malam itu) dua rakaat-dua rakaat. Apabila engkau khawatir Subuh (tiba)

mala lahicanlah shalat witir sebanyak satu rakaat'.'A57r
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4572. SuSan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Labid, dari

Abu Salamah, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar (menceritakan)

dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Janganlah orang-orang Arab
menguasai nama shalat lulian. Ingatlah, sesungguhnya shalat itu adalah
shalat Isya, dan sesungguhnya mereka memasuki malam yang sudah
gelap dengan (mengandangkan) unta (merekn)', (atau: dengan berpaling)
dari unta lmerelal' .'As72

'd,*ly 
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4572

Sanad hadits rni shahih. Ibnu Abi l^abid adalah Abdullah. Abu Salamah
adalah Ibnu Abdurrahman bin Auf. Hadis ini ulangan hadits no. 4559.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslirq An-Nasa'i, dan
Ibnu Majd sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (589).
Yu'timuun, dalam kitab An-Nihayah dinyatakan: Al Azhari berkata, "Para
pemilik ternak di pedalarnan (baru) akan mengistirahatkan dan
mengandangkan untanya ke dalam kandangnya prdz atamah malanl yakni
gelap malarn Dahulu orang-orang Arab menamakan shalat Isya dengan shalat
Atamah. Nama ini diambil dari nama waktu untuk mengandangkan unta.
Rasulullah kemudian melarang para sahabat mengikuti orang-orang Arab itu,
dan menganjurkan mereka berpegang teguh kepada nama yang digunakan di
dalam syariat'."
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4573. SuSan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar,

dari Ibnu Umar dan Hisyam, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW ditanya

tentang biawak, kemudian beliau menjawab" "Alat tidak memalrannya,

(ap i) aht tidak mengharamka nnya.'As1 
3
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4574. Suffan menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id
menceritakan kepada kami dari Nafi', Ibnu Umar berkata, "Aku melihat

Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar. Ketika melihat beliau, aku

segera memasuki masjid kemudian duduk. Aku tidak mendengar (beliau

berkhutbah) sampai beliau turun (dari atas mimbar). Aku kemudian

bertanya kepada orang-orang, 'Apa yang dikatakan oleh Rasulullah?'
Mereka menjawab, 'Beliau melarang bejana duba (bejana yang terbuat
dari pohon yang buahnya seperti labu. Penj) dan bejana muzaffat (bejana

4573 Hadis ini diriwayatkan dengan dua sanad: (l) Sufyan dari Abdullah bin
Dinar, dari Ibnu Umar. Sanad ini mutashil dan shahih. (2) Hisyam dari
ayahnya. Menurutku, pendapat yang kuat adalah sanad Hisyam bin Urwah,
dari ayahnya, yaitu Urwah bin Zubair. Dalam hal ini, Sufyan bin Uyainah
mendengar hadis ini dari (l) Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, secara

mutashil, dan juga dari (2) Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah bin
Zubair) secara mursal, sebab Sufyan tidak menyebutkan nama sahabat yang
meriwayatkan hadits ini, yaitu Urwah. Hadits ini ulangan hadits no. 4562.

@I - Musnrd Imrm Atntd
I

l

l
I

I



I
i

,

yang dilapisi ter. Penj) digunakan untuk menyimpan nabidz (minuman

manis yang biasanya terbuat dari perasan kurma. Penj)'.'{s7a
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4575. Suffan menceritakan kepada kami, Muslim bin Abi Maryam

menceritakan kepadaku dari Ali bin AMurrahrnan Al Mu'awi, dia

berkata, "Aku shalat di samping lbnu Umar, lalu aku membalik-balikkan

korikil. Dia kemudian berkata,'Janganlah engkau membalik-baliklcan

kerikil, (karena) sesungguhnya perbuatan tersebut bersumber dari syetan.

Akan tetapi, (lakukanlah) sebagaimana aku pcrnah melihat Rasulullah

SAW melakukannya. Beliau menggerakkan kerikil itu seperti ini'."

1s71 Sanad badits in shahih,akan tetapi hadits ini termasuk hadits mursal sahabat,

sebab Ibnu Umar menyebutkan secara tcgas bahwa dia tidak rnendengar
hadits ini dari Rasulullatr" akan tetapi hanya diberitahukan oleh sebagian

sahabat yang hadtu (di rmsjid pada waktu itu).
Hadis ini prm diriwayatkan oleh Imam Malik (3/55) dari Nafi'.
Hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim (21128) dari jalur Malih dan
dia meriwayatkannya dari jalur yang lain dari Nafi'.
Hadits ini telah dikemukakan pada hadits no. 4465 dari jalur Nafi', dari Ibnu
LJmar, "Risulullah SAW melarahg...." Ibnu Umar tidak menyebutkan bahwa
dia nrcndengar hadits ini, dan dia pun tidak menyebutkan bahwa dia tidak
menperdengarkannya (kepada orang lain).
Hadits seperti hadits ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu
Az-Zubair, "Dia mendengar Ibnu Umar berkata, 'Aku mendengar Rasulullah
melarang bejana jar (bcjana dari keramik), duba @ejana dari pohon yang

buahnya seperti buah labu), dan muzaffat (bejana yang dilapisi ter)'." Dengan
demikiaq diperoleh kepastian bahwa pada mulanya Ibnu Umar tidak
mendengar hadits ini, kemudian pada kesenpatan lain dia mendengarnya dari
Rasulullah. Oleh karena itu, dia nrcriwayatkan hadits ini dua kali dalam dua
keserpa.tan yang berbeda. Kesinpulannya, walau bagaimana pun, hadits
mursal dti sahabat itu dapat d{adikan huiiah.
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Abu Abdillatr berkata, "Maksudnya sekali sentuhan."45?5
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4576. Suffan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari'Nafi',
dari Ibnu LJmar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian
bepergian dengan membawa Al Qar'an, (karena) aht khawatir ia akan

diambil oleh musuh.'4s76
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4577. Aku mendengar Suffan berkata, "sesungguhnya dia (Umar)
pernah bernadzar, yakni (bernadzar) untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Dia
(Umar) kemudian bertanya kepada Nabi SAW (tentang hal itu)? Lalu
beliau memerintahkannya untuk melaksanakannya'."

Ditanyakan kepada Suffan, "Dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, bahwa Umar pernatr benadzar (untuk i'tikaf di Masjidil Haram)?"
Suffan menjawab, seY 

u 1A5Tt

Sanad hadits ini shahih. AU bin Abdurrahman Al Mu'awi adalah tabi'in yang
tsiqah. Dia dianggap *iqah oleh Abu Zur'd An-Nasa'i, dan yang lain. Dia
tidak memiliki hadits lain dalam kitab hadits yang enam kecuali hadits ini.
Hadits ini terdapat dalam Shahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan Sunan An-
Nasa'i, sebagaimana dijelaskan dalam biografinya di dalam kitab ,{ t-Tahdzib.
Abu Abdillah yang menafsirkan dengan satu kali ucapan adalah Imam
AhmadbinHanbal.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4507 dan ringkasan
hadits no. 4525.
Sanad hadits im shchih- Hadits ini ringkasan hadits no. 255. Namun pada
hadits no. 255 tertulis: Dari Ibnu Umar dari Umar. Oleh karena itu, Imam
Ahmad menempatkan hadits itu di dalam Musnad Umar. Sementara di sini,

'0t3, $:"; -t ovl
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Suffan meringkas redaksi hadits itu. Pengertian dari hadits di sini sangat
jelas, yaitu Nabi SAW memerintahkan Urnar untuk memenuhi
Sanad hadis ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4469. Hanya saja,
hadits ini mauquf, sedangkan hadis no. 4r'l69 marfu'. Hadits yangmarf int
lebrhtsiqah.
Sabda Rasulullab, "An yabiita" (rmtuk bermalam) malsudnya adalah an laa
yabiita (untuk tidak bermalam). Ungkapan seperti ini banyak dijunpai dalam -

bahasa Arab. Kata 'laa' (tidzk) tertera dalam syarah Musnad Ahmad bin
Hanbal naskah kode Kaaf. Namun aku khawatir ini merupakan kesalahan dari
penyalin atau pembaca hadits.
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhani (N
Bukhari dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa
(4320).

itl
a

.t+
4578. Suffan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi',

dari Ibnu lJmar, bahwa dia berkata, "Yaiib bagi setiap muslim yang

menginap selama dua malam sedang ia memiliki sesuatu untuk

diwasidlran, kecvali wasiotnya ditutis di sisilrya'.as?8
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4579. Suffan menceritakan ke'pada kalxd dari Ayyub, dari Nafi',
dari Ibnu LJmar, bahwa Rasulullah SAW mengutus pasukan ke Najd, lalu
bagran mereka mencapai dua belas unta. Rasulullah SAW kemudian

melebihkan (atah harta rampasan) kepada kami (masing-masing) satu

unta.4579

Musnad Imam Ahmad 
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4581. Suffan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi',
dari Ibnu l-Imar, dia menyampaikan hadits ini kepada Nabi SAW,
"Barangsiapa bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian dia berkata,
'Jika Allah menghendaki', maka sesungguhnya dia telah membuat

pengecualiao.tA'st
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4580. Sufuan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi',
dia berkata, "Kami bersama Ibnu Umar di Dhajnan, lalu dia melrdirikan
shalat. Setelah itu dia menyeru, 'Ketahuilah, shalatlah kalian di tempat-
tempat kalian, (sebab) Rasulullah pernah memerintahkan seseorang untuk
menyerukan di malam yang hujan atau dingin, "Ketahuilah, shalatlah
lalian di tempat-tempat kalianl' as80

4580 
Sanad hadir in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4478.458r 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4510.
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4582. Suffan membacakan kepadaku: Aku mendengar Ayyub dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullatr SAW melarang jual

beli habal al habalah.asa
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4583. Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Jud'an , *r'
Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda pada hari penaklukan Makkatr, dan saat itu beliau berada di
tangga Ka'bah, 'Segala puji hanya bagi Allah. Dia telah mewujudkan
janji-Nya, menolong lwmba-Nya, dan menghancurkan kclompok-
lrelompok itu seorang diri. Ketahuilah, sesungguhnya (denda) untuk
orang yang terbunuh secara tidak sengaja nomun seperti sengaja, baik
dengan cambuk maupun tongkat, adalah seratus ekor unta 

-suatu 
kali

beliau bersaMa, '@enda pembunuhan) al mughallazhah (yang

diperberat) adalah empat puluh elar unta yang di peratnya terdapat
analotya ftunting)-. Sesungguhnya setiap hal yang mentpakan
kebanggaan masa jahiliyah, darah dan pengakuan 

-suatu 
kali beliau

bersabda, 'Darah dan harta'-berada di bawah kcdua l@kifu ini. Kecuali
(tugas) untuk memberikan air minum kepada orang yang sedang

Menjual anak dari janin yang dikandung unta, )ang janin ini diperkirakan
berjenis kelamin betina. Penj.
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. zl49l.1582

Musnad Imam Ahmrd - @I



menunaikan ibadah haji dan memelihara Baitullah. Sesungguhnya alcu

tetap menyerahftannya ftcpada ahlinya seperti yang telah ada (sejak

dahulu)'.'As83

/t583 Dahm sanad ini ada yang harus ditelusrui secara teliti. Namun yang terkuat

menunrd<u, sanad hadits in shahih.
Ibnu Jud'an adalah Ali bin Zaid bin Jud'an. Qasim bin Rabi'ah bin Jausyan

Al Ghathfani adalah seorang tabi'in yang tsiqah. Al Bukhari Eenyebutkan
biografinya dalam Al Kabir (41 I I 16l).
Diriwayatkan dari Hasan, bahwa apabila dia ditanya tentang sesuair yang

menyangtut nasab (keturunan), Hasan menjawab, 'Kalian harus

menanyakannya kepada Qasim bin Rabi'ah."
Ibnu Abi Hatim juga menyebutkan biografinya dzlam Al Jarh wa At-Ta'dil
(3ilznto).
Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Suffan bin Uyainah 

-guru 
Ahmad di

sini-. An-Nasa'i meriwayatkannya (21247) dari Muhammad bin Manshur,

Ibnu Majah (2171-72) dari Abdullah bin Muhammad Az-Zlrhri, dan

Daraquthni (hal. 333) dari jalur.Ishaq bin Abi Israil. Ketiga irnam ini dari

Su$ran bin Uyainat\ dengan sanad ini.
Dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah terdapat penegasan bahwa Ali bin
Zaid bin Jud'an mendengar hadits ini dari Qasim bin Rabi'ah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (4/310) dari Musaddad, dari

Abdul Warits, dari Ibnu Jud'ar" seperti riwayat Ibnu Uyainah.
Al Baihaqi juga meriwayatkan hadits ini (8/68) dari jalur Abu Daud dengan

sanad ini. Setelah meriwayatkannya, Abu Daud berkata, "Seperti ini juga

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Ali bn Zaid, dari Qasim bin Rabi'ah, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW." Dia mengisyaratkan kepada sanad yang ada di
sini dan apa yang kami isyaratkan, bahwa hadits ini juga diriwaya&an oleh
An-Nasa'i, Ibnu Majalu dan Daraquthni.

' Akan disebutkan dalamAl Musnad (no.4926), bahwa hadits ini diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dari AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ali bin Zaid bin
Jud'an, dari Ibnu Umar.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Daraquthni (333) dari jalur Ishaq bin
Ibrahino, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ali btn Zaid, dari Qasim dari
IbnuUmar.
Dalam riwayat Ahmad yang akan datang, disebutkan berikut ini: Abdunazzaq
berkata, "Kadang-kadang dia berkata, 'Ibnu Muhammad', kadang-kadang dia
berkat4 'Ibnu Rabi'ah'. Maksudnya, Ma'mar meriwayatkan dari gurunya,
Ibnu Jud'an, dari Qasirn Oleh karena itu, terkadang dia berkata, 'Qasim bin
Muhammad', dan terkadang dia berkata, 'Qasim bin Rabi'ah'."
Ini adalah keraguan dari Ma'mar, namun tidak mernbuat hadits ini cacat,
sebab dua perawi yang lain orang yang tsiqah. Dua perawi itu adalah Suffan
bin Uyainah (yang terdapat dalam sanad ini) dan Abu Al Warits (yang
terdapat dalam sanad Abu Daud ), seperti yang baru saja kami sebutkan.
Kedua perawi ini memastikan bahwa dia adalah Qasim bin Rabi'ah. Bahkan
Ibnu Uyainah rrenegaskannya --dalam riwayat yang disebutkan oleh An-

@I - 
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Nasa'i dan Ibnu Majah- bahwa Ali bin Zaid mendengar hadits ini dari

Qasim bin Rabi'ah. lni sudah cukup untuk menepis keraguan orang yang

merasa ragu.
Hadits ioi jug" diriwayatkan oleh Ahmad -akan 

disebutkan dalam Al
Musnad oo. saos- dari utsman bin Hamrnad bin salartal\ Ali bin zaid

rncngabarkan kepada kami dari Ya'qub As-sadusi, dari Ibnu umar. Riwayat

ini 6tau diisyaratkan oleh Abu Daud dalam As-sunan (4/310) dengan

katanya: Hammad bin salamah meriwayatkan dari Ali btnTaid, dari Ya'qub

As-Sadusi, dari Abdullah bin tur.
Demikianjuga yang disebu&an oleh Ad-Daraquthni (332), batrwa Hammad

bin Salamah-miriwayattan dari Ali bin Zai4 dari Ya'qub As-Sadusi, dari

AMullahbinAmr.
Abu Daud dan Ad-Daraquthni menjadikan hadits ini sebagai hadits AMullah
bin Am[ bin Ash! Menuru&u ini adalah kekelinran dari Abu Daud dan Ad-

Daraquthni, atau dari sebagian guru mereka yang dari mereka keduanya

meriwayatkan, sebab keduanya rengornentari hadits ini, namun tidak

menyebutkan sanadnya kepada Harmad bin salarnah. selain itq riwayat lI
Musnad lebih kuat, sebab lI Musnad disusun berdasarkan unrtan sahabat,

yang hadits ini disebutkan,lalam Musnad AMullah bin umar binKhaththab.

Keraguan hanya datang dari orang yang memang ragu, sebab hadits ini
diriwayatkan dengan bcberapa sanad lain dari Abdullah bin Am bin Ash.

Kami qkan menyebutkamya sebagai berikut:
Ahnad meriwayatkan (6533 dao 6552) dalam Musnad Abdullah bin Amr bin
Ash, dari Muhamrnad bin Ja'far, &ri Syr'bab' dari Ayyub: Aku mendengar

Qasimbin Rabi'ah menceritakan dari AMullah bin Amr.
Demikian juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (21247) dari jalur

Abdurrahman bin Mahdi, Ibnu Majah (2171) d^rt jalur Abdurrahman dan

Mnhammad bin Ja'far, dan Ad-Daraquthni (33D dan jahr Abdurrahrnan.

Keduanya (rkni Abdurrahman bin MaMi dan Muhammad bin Ja'far) dari

Syu'bah dengan sanad ini.
Abu Daud pemah mcngisyaratkan sanad ini, dia bcrkata, "Ayytrb As-
Sakhtiyani meriwayatkan dari Qasim bin Rrbi'dL dari Ibnu Am. Sanad ini
shahih dan bersambung. Para perawinya juga para hafizh daa ts@ah.

Bisa jadi Qasim bin Rabi'ah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin
Khaththab dan dari Abdullah bin Amr bin Ash- Artinya dia meriwayatkan

dari duajalur. Terkadang darijalur ini dan terkadang darijalur itu Bisajadi
juga hadits ini adalah hadits Ibnu Aru bin Ash, dan Ali bin hid'btn' fud'an
keliru dalam menyebutkan- Dia menyebutkan Ibnu Urnar bin Khaththab'

sebab Ayyub As-Sakhtiyani lebih kuat hafalannya dan lebih teliti daripada
Ibnu Jud'an.
Kemungkinan pertama adalah yang lebih kuat menunrtku' Inilah dasar hadits

riwayat Ayyub As-Sakhtiyani dan Ali bia bid, karena keduanya tidak ragu

pada hadits ini dan tidak satu pun para perawi yang berbeda pendapat tentang

mereka, kecuali perbedaan yang sepele pada beberapa riwayat Ali bin Zaid.
Hadits int tsabit (pasti) dan shahih yang bisa jadi hanya dari hadits Abdulah
bin Amr bin Asb dan bisa jadi juga dari haditsnya dan hadits Abdullah bin

Musnad Imam Ahmad - EI



Umar bin Khaththab. Kemudian riwayat-riwayat lain berbeda, antara menjadi

hadits Ibnu Al AstU menjadi hadits dari salah seorang sahabat, dan menjadi

bzdiB mursal. Sanad-sanadnya juga berbeda.

Abu Daud (4/309-310) meriwayatkan dari jalur Hammad, dari Khalid, dari

Qasim bin Rabi'ah, dari Uqbah bin Aus, dari Abdullah bin Anr, dan dari
jalur Wahib, dari Khalid, dengan sanad ini, yang makna haditsnya sama.

Al Baihaqi (8/68) meriwayatkan dari jalur Abu Daud dengan sanad yang

pertama.
An-Nasa'i meriwayatkan (21247) dari jalur Hannnad dari Khali4 yakni Al
Hidza', dari Qasim bin Rabi'all dari Uqbatr bin Aus, dari AMullah. Namun

'tlia tidak menjelaskan apakah dia adalah Ibnu Amr bin Ash atau Ibnu Umar
bin Kha0rthab.
'Ad-Daraquthni (332-333) dari jalur Wahib, dari Khali4 dari Qasim bin
Rabi'ab dari Uqbah bin Aus, dari Abdullah bin Amr.
Dalam salinan Ad-Daraquthni, tercetak Wahib bin Khalid, namun yang benar

adalah Wahib, dari Khalid, sebab Wahib bin Khalid meriwayatkan dari

KhatidAlHi&a'.
Ahmad (15453) meriwayatkan dari Hisyang Khalid mengabarkan kepada

l<ami dari Qasim bin Rabi'ah bin Jausyan, dari Uqbah bin Aus, dari salah

seomng sahabat Nabi SAW.
An-Nasa'i (21241, juga nreriwayatkan dari jalur Hu.y"ittu dari Khalid Al
Hidza', dengan sanad ini. An-Nasa'i juga meriwayatkan dari jatur Bisyr bin
Mufadhdhal dan dari jalur Zaid. Keduanya dad Khalid, dari Qasim bin
Rabi'all dari Ya'qub bin Aus, dari salah seorang sahabat Nabi SAW.
Ad-Daraquthni (332) juga rneriwayatkan dari jalur Yazid bin Zurai' dan Bisyr
bin Mufadhdhal, keduanya dari Khalid Al Hidza', dengan sanad ini.
Al Baihaqi meriwayatkan dari jatur ini (8/68-69), dari jalur Ad-Daraquthni.
Semua jalur periwayatan ini dari Khalid Al Hidza', namun riwayat ini juga
tidak jelas, seperti yang kamu lihat. Kami tidak dapat memastikan bahwa
ketidakjelasan ini darinya atau dari para perawi yang meriwayatkan darinya.
Walaupun begifu, irku menemukan bahwa Al Baihaqi meriwaya&an dengan
sanadnya (8/69) dari Abbas bin Muhammad, dia berkata, 'Yahya (yakni Ibnu
Ma'in) pernah ditanya tentang hadits Abdullah bin Amr ini. Ketika itu
soonng laki-laki berkata kepadany4 'Sesungguhnya Suffan mengatakan dari
AMullah bin Umar'. Yahya bin Ma'in menjawab, 'Ali bin Zaid tidak cacat.
Hadits itu adalah hadits Khalid. Sesungguhnya yang benar adalah Abdullah
binAmbinAsh'."
Bila dikatakan bahwa hadits tersebut adalah hadits Ibnu fum bin Ash, rnaka
5angtt diragukan sekali, sebagaimana kami katakan. Bila dikatakan bahwa
hadits tersebut adalah hadits Khalid Al Hidza' -"fu sangat jauh sekali,
karena ketidakjelasan riwayat darinya.
Yahya bin Ma'in adalah seorang imarn, hafizh, dan dapat dijadikan pegangarL
akan tetapi dia tidak menyebutkan sanadnya kepada Khalid Al Hidza' kepada
kita. Mungkin dia masih mencari yang kuat dalam ketida$elasan ini. Kita
akan menerima riwayatnya apabila dia menyebutkan sanadnya pada riwayat
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ini. Kita tidak nkan mcngikuti Pcdryatnyq screDtara ketidakjelasan masih

mernbentang di hadapan kita
Ahmad (l5a5a) juga rcriumyadrardari Hus1laino, dari Humai4 dari Qasim"
Yang jelas ituadalah riwayat mwsal. negiE jugr yang diriwayatkan oleh An-
Nasa'i (A247) dari jalur Sahl bin Yusuf, dri Humai4 dari Qasim, secan
mursal.
Ahmad (15455) juga meriwayatkan dari Husyairl dari Yunus, dari Qasirl
secatamursal.
An-Nasa'i juga meriwayatkan dari jahr Yrmls, dari Harnrna4 dari Ayyub,
dari Qasirr, secara mursar, dan dad jahn Ib,nu Abi Ady, dari Khali{ dari

Qasirrr dari Uqbalu secaranzrr,al.
Uqbah bin Aus As-Sadusi, yang disebutkan dalam beberapa sa.a4 adalah

gnnr Qasim bin Rabi'ah. Dia scorang tabi'in yang tsiqah. Diaaggap *iqah
oleh Al ljli dan Ibnu Sa'ad. Ibnu llibban juga menyebutkannya dalam lrr-
Tsiqat. Sebagian perawi mcnyebuttan: Ya'qub bin Aus.
Al Baihaqi (8/69) rneriwayatkan dengan sanadnya kepada Yahya bin Ma'in,
dia berkata, 'Ya'gub bin Aus dan Uqbab bin Aus adalah sama."
Al Bukbari menyebutkan biografnya dulam Al Kabir (4121392-393) pada
nama Ya'gub, den ditr menyebutkan perselisihan tentang nannnya. Dia juga
menyinggrmg riwayat-riwayat hadits yang tclah kami sebutkan.
Ibnu Abi Hatim juga rncnyebutkan biografinya d^lam Al Jarh wa At-Ta'dil
(3lll309) pada narna Uqball dan dia renyebutkan perselisihan tentang
narranya. Selain itu, dia juga malrebrutkan Yahya bin Ma'in.
Al Hafizh b€rkata (dalam At-Tafuib, 7D37), "Kh.lifsh bin Khayyath
mengira bahwa Uqbah dan Ya'qub ihr bcrsaudara." Ini perkiraan yang
mendekati kebenaran.
Kamu dapat melihat dari sanad-samd yang telah kami sebutkan untuk hadits
ini, bahwa hadits ini jelas d"n shohih &ri riwayat Ali bin Tzrid,bn Jud'arq
se,perti yang ada di smi dan dari ri*zyat Syr'bab, dari Ayyub (no. 6533 dan
6552). Semua riwayat tidak jelas, rrerrnm tidak mempengaruhi ke-siahih-aa
hadits, lahkan mcnanrbah kehratamya, sebab berarti hadits ini memiliki
dasar yang pasti, sekaliprm scbagian perawi kelinr dalam meriwayatkannya,
karena ada dua jahr periwayatan yang sluhih dan pasti.
Riwayat-riwayat yang kami sebutkan, scbagian panjang dan sebagian pendelq
ekan tetapi asal hadits adalah satu.
Al amd al Hrutha' rnaksudnya adalah tidak sengaja namun mirip seperti
sengaja, sebagaimana terdapat dalam beberapa riwayat hadits. Al khalifoh
adalah unta bunting. Dalam cetakan Al Hdabi disebutkan khalifoh.Ini jelas
salah, dan kami telah meralatnya dcngan menrjuk pada cetakan Al Kataniyah.
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4584. Suffan menceritakan kepada kami, dia mendengar Shadaqah

(berkata): Ibnu Umar berkata {ari Nabi SAW-, "Penduduk Naid

berihram dari Qarn, penduduk Syam (berihram) dai Juhfah, dan

penduduk Yaman (berihram) dari Yalamlam." Namun Ibnu Umar tidak
mendengar hadits ini. Ibnu Umar hanya rnendengar Nabi SAW

Oercabda), "Tempat ihram penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah."
Mereka bertanya kepada Ibnu Umar, "Penduduk hak (berihram) dari

mana?" Ibnu Umarmenjawab, "Waktu itubelum ada.'A'u
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4585. Suffan menceritakan kepada kami dari Atha' Ui, er-Sa'iU,
dari Abdullah bin Llbaidillah bin Umair, dari Ibnu Umar, dia me-rafa'-
kan hadits ini kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya menyentuh kedua

ruhtn itu dapat menghapuskan dosa-dosa.'4s85

Sanad hadits ini shahih. Shadaqah adalah Ibnu Yasar Al Maki, orang yang
tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Daud, dan
yang lain.
Dia rncriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, meskipun hal ini tidak tertera
dalam kitab At-Tahdzib, sebab Shadaqah sezannn dengan Az-Zuhri. Selain
itu, pada hadits no. 5349 dikerrukakan riwayat Shadaqah Al Maki dari Ibnu
Urnr.
Shadaqah adalah anak paman Muhammad bin Ishaq bin Yasar dari pihak
ayah. FIal ini berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam kitab lt-
Tahdzib yang menyatakan bahwa ia adalah suatu hal yang keliru. Pasalnya
Ibnu Ishaq berkata dzlam As-Sirah, "Pamanku Shadaqah bin Yasar
menceritakan kepadaku." Lihat Sirah Ibnu Hisyam (664) dan TariWr lbnu
Katsir (4/85). HadiS ini perpanjangan hadits no. 4555.
Sanad hadits int shahih. Su$an bin Uyainah mendengar hadits ini dari Atha'
sebelum (hafalan)nya berubah. Namun dia enggan mendengar (hadits)
darinya, setelah (hapalan)nya berubah.

@ - 
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4586. Su$an menceritakan' kepada kami, dia berkata: Amr
mendengar Ibnu Umar (be*ata), "Kami menggarap tanah orang lain

dengan imbalan sebagian dari hasilnya, dan lcami tidak melihat adanya

bahaya pada hal itu, sampai Rafi'bin Khadij mengaku bahwa Rasulullah

SA.W telah melarang hal itu, sehingga kami pun meninggalkannya.'{586

t"' c" 'cu '6id.$:";-toAYiJ*- 13 G.* :7 er:J!
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4587. Suffan menceritakan kepada ;, ai" U".t"t",: Amr

mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata,

"Rasulullah SAW bersaMa kepada kedua orang yang saling me-li'an' ,

'Bagian lralian berdua di tangan Allah. Salah seorang dari kalian pasti
berbohong. (Oleh karena itu), tidak ada jalan bagimu (suami) untuk
(rujuk) kepadanya (istrimu)'. Sang suami berkata, 'Ya Rasulullah,
(bagaimana dengan) hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak ada hana
untulonu. Jilca engkau benar terhadapnya (istrimu, malca harta) ita

*

Hadits ini ringkasan hadits no. ,1462.

Sanad hadits in shahih. Am adalah Ibnu Dinar.
Hadits ini telah dikemukakan dengan sanad ini pada Musnad Ibnu Abbas (no.

2087\, yang pada bagian hadits-hadits tersebut terdapat tambahan dari
Thawus, dari Ibnu Abbas. Lihatjuga hadits no. 2598 dan 4505.

Suami-istri bersumpah ketika si istri dituduh berzina. Suami bersurrpah
bahwa istrinya telah berzina, sementara si istri bersunpah bahwa dirinya
tidakberzina. Penj.
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(untulotya), karena engkau telah mendapatkan kehalalan dari
lcemaluannya. (Tapl jika engkau berdusta kepadanya (istri), maka
(harta) itu sangat jauh untuk menjadi milibnu' .'4581
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4588. Su$an menceritakan kepada kami, Amr menceritakan

kepada kami dari Abu Al Abbas, dari Abdullah bin Umar --ditanyakan
kepada Sufiran, *(Apakah hadits ini dari) Ibnu Amr?" Dia menjawab,
"Bukan, tetapi (dari) Ibnu fJ631."- Ketika Nabi SAW mengepung
penduduk Tha'if, sementara tak seorang pun dari mereka yang mampu
(melakukan perlawanan), maka beliau bersabda, "sesungguhnya kita
akan pulang besok, insya Allah. " Mendengar hal itu, seakan-akan kaum
muslim tidak suka, sehinggga beliau bersabda, "serbulah!" Mereka
kemudian segera menyerbu, sehingga mereka mengalami banyak cedera.
Rasulullah SAW kemudian bersabda, "sesungguhnya kila akan pulang
besoh insya Allah. " Kaum muslim pun terlihat senang mendengar hal
itu, maka Rasulullah SAW pun tersen5nrm.'{588

sanad hadits ini shahih. Hadits ini pun diriwayatkan oleh syailihani (Al
Butfiari dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa
(377o',).

Tan$ahan redaksi fahuwa (malu harta r'tu) diambil dari Musnad Ahmad
naskah Kaaf (Al Kataniyah) dan dari kjtab Al Murrtaqa"
sanad hadits ini shahih. Arnr, guru Su$aq adalah Ibnrr Dinar. Dalam cetakan
Al Halabi termaktub Umar. Ini adalah keliru, kami telah meralatrya dengan
merujuk kepada cetakan Al Kataniyah. Abu Al Abbas adalah seorang penyair

@I - Musnad Imam Ahmad



buta yang berasal dari Makkah. Narna aslinya adalah sa'ib bin Famrkh. Dia

seorang tati'in yarrg tsiqah. Dianggap tsiqah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in' dan

An-Nasa'i. Para penulis enam kitab hadits nrriwayatkan untuknya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bulfiari (8/36) dari Ibnu Al Madani

(10/419) dari Qutaibah bin Sa'i4 dan (131379) dad Abdullah bin
Muhammad. Ketiga orang ini dari Su$anbin Uyainah, dengan sanad ini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2162) dart Abu Bakar bin Abu
Syaiball ZuhairbinHarb, dam IbnuNumair. Semuanya dari Su$an.
Dalam Fathul Baari (8136) Al Hafiz,h menyebutkan perselisihan tentang

hadits ini dari Abdullah bin Umar bin Khaththab atau dari Abdullah bin Amr
bin Ash. Al Hafizh berkata, "Dalam riwayat Al Kasymaihani (salah seorang

perawi hzdru Shahih Al Bukhari) disebutkan Abdullah bin Amr. Demikian
juga yang terdapat dalam riwayat An-Nasafi dan Al Ashili (salah seonmg

perawi h^dits shahil, Al Bulfiari juga). Namun bacaan seperti ini pernah

dibacakan di hadapan Ibnu Zaid Al Marwazi, maka dia membetulkannya
dengan dhammah 'ain,yatai menjadi Umar.
Ad-Daraquthni menyebutkan perselisihan ini, lalu dia berkata, "Yang benar
adalah Abdullah bin Umar bin Khaththab. Namun yang pertama adalah yang

benar dalam riwayat Ali bin Al Madani. Begitu juga Al Humaidi dan lainnya

dari para hafizh sahabat Ibnu Uyainah.
Ath-Thabrani juga meriwayatkan dari riwayat Ibrahim bin Yasar, salah

seorang yang selalu bersama Ibnu Uyainah. Orang yang mengatakan dari
Ibnu Uyainah: Abdullah bin Arnr, adalah orang-orang yang terkebel,kang
mendengar dari Uyainah, sebagaimana diperingatkan oleh Hakim. Al
Humaidi pernah menjelaskan hal ini. Dia berkata dalam musnadnya, dalam
riwayatnya untuk hadits ini dari Sufinn, Abdullah bin Umar bin Khaththab.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (dalam Ad-Dala'it) dari jalur
Utsman Ad-Darimi, dari Ali bin Al Madini, dia berkata, "Suffan
menceritakan hadits ini kepada kami tidak hanya satu kali. Dia berkata,
'Abdullah bin Umar bin Khaththab'. Dia tidak berkata, 'Abdullah bin Arm bin
Ash'."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Uyainah. Dia
berkata, *Abdullah bin Umar." Demikianlah yang diriwayatkan |vtuslim
darinya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur lain dari Ibnu Uyainah-
Di sini dia menambahkan, *Abu Bakar berkata, 'Dua kali aku mendengar
Ibnu Uyainah menceritakan hadits ini dari Ibnu lJmar'."
Mufadhdhal Al 'Ala'i berkata dari Yahya bin Ma'in: Abul Abbas dari
Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Umar.
DalarnAth-Tha'if,Yangbenar adalah Ibnu Umar. Al Hafizh Ibnu Katsir telah
mengisyaratkan dalam At-Taflfi @/350), perselisihan dalam salinan Al
Bukhari, dan dia berkata: Muslim meriwayatkan dari hadits Suffan bin
Uyainah. Dalam riwayat Muslim termaktub: Dari Abdullah bin Umar bin
Khaththab.
Dua orang hafrzh,Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar, berbeda pendapat tentang yang
benar dalam Shahih Muslim. Yang terdapat pada cetakan Bulaq, cetakan Al
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4589. SuSan menceritakan kepada kami dari Amr, dari Salim, dari
ayalmya, dia menyampaikan hadits ini kepada Nabi SAW,"Jilca seorang

budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah satu dai keduanya

memerdelrakan bagiannya (dari budak tersebut), malm jika dia orang
yang mampu, budak itu hants dibeli (olehnya) dengan harga yang tidak
larang dan tidak pula (mengandung unsur) kezhaliman, lalu
dimerdekakar-tA58e

lsta'anah dan dua manuskrip yang ada padaku termaktub: Abdullah bin Arnr.
Inilatr yang diceritakan oleh An-Nawawi dalam syarah-nya (l2ll23). Dia
menyebutkan bahwa s€pcrti itulah yang ada pada salinan.liaiih Muslim.
Dinukil dari Al Qadhi Iyadh: Se,perti ini yang terdapat dalam riwayat Al
Jaludi dan sebagian besar ahli usfuul, dari Ibnu Mahan. Barangkali Ibnu Katsir
menemukan sebuah s3linan atau beberapa salinan dari Shahih Muslim, yanlg
di sar', termaktub: Abdullah bin Urnar.
Yang jelas mereka semua melupakan riwayat Imam Ahmad di sini, padahal
dia salah seorang sahabat Ibnu Uyainah yang paling kuat hafalannya, atau
bahkan yang terkuat di antara mereka. Ibnu Uyainah pernah ditanya,'Ibnu
Amr?" yakni Ibnu Al Ash. Dia menjawab, "Bukan, tetapi Ibnu Urnar." Yakni
Ibnu Khaththab. Dengan demikian, tidak ada lagi perselisihan, dan dapat
dipastikan bahwa orang yang meriwayatkan dergarfathah 'ain (yabi Arw)
adalah salah besar, baik dia rneriwayatkan dari Sufyan bin Uyaind dari
orang setelahnya, maupun dari para pemilik salinan dua kitab Shahih.
Kata 'ala syaiin (rmtuk melakukan perlawanaa) adalah tamhahan yang
terdapat dalam cetakan Al Kataniyah. Ini sangat penting untuk keserrpumaan
ungkapan. Dalam cetakan Al Halabi, fa kaana al muslimun (maka adalah
orang-orang muslim), ini adalah keliru, dan kami telah meralatnya dengan
merujuk kepada cetakan Al Kataniyah.45te Sanad hadits ini shahih. Pengertian hadits seperti hadits ini telah
dikemukakan pada hadits no. 4451. Redaksi hadits ini mirip dengan redaksi
hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (5/107-108), sebab Al Bukhari
meriwayatkannya dari Ibnu Al Madini, dari Sufyan, dengan sanad ini.
Al waks adalah an-naqs (kurang), sedangkan asy syathath adalah al jur
(sewenang-wenang), azh-zhulm ftezalimarL dan jauh dari kebenaran).

@ - Musnld Imam Ahmad
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4590. Suryan menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ismail

Asy-Syaibani, ia berkata, "Aku menjual buah yang berada di atas pohon

kurmaku dengan imblan seratus kurma (matang). Jika buah yang ada di

atas pohon kurmaku itu lebih, maka itu merupakan keuntungan mereka.

Tapi jika kuranS maka menrpakan kerugian mereka. Aku kemudian

bertanya kepada Ibnu Umar (tentang hal itu)? Dia me1jarrab, 'Rasulullah

sAw telah melarang hal itu, dan beliau memberikan keringanan pada

ariyah'.'Asn
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4591. Suffan menceritakan kepada kami dari Amr, dari Az'Z^thi,
dari Ibnu Umar, di antara keduanya (Az-Znhn dan Ibnu Umar) terdapat

Salim, bahwa Nabi SAW selalu shalat dua rakaat setelah shalat

Jum'at.4591

Sanad hadits ini shahih. Ismail fisy-Syaibani adalah Ismail bin lbrahim.
Pernyataan yang menunjukkan bahwa dirinya tsiqah telah dikemukakan pada

hadits no. 2368. Hadits dari jahr ini tidak terdapat dalam kitab hadits yang
enanr Juga tidak terdapat dalam h[z;b Majna' Az-Zaws'id. Kendati
demikian, tadi telah disebutkan hadits yang memiliki pengertian sama dengan
hadits ini (no. 4490, 4528, dan 4541). Aku kira karena alasan inilah hadits ini
tidak disebutkan oleh Al Haitsnni.
Sanad hadits in shahih. Adaprm ucapan Amr, 'Di antara keduanya (Az-ZnM
dan Ibnu Umar) terdapat Salim," mrksudnys adalah Az-Ztthi meriwayatkan
hadits ini dari Salint dari Ibnu Umar, dan Az-bfin tidak meriwayatkan
hadits ini dari Ibnu Umar secara langsung.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Timridzi (ll37}) dari Ibnu Abi Umar,
dari Suffan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Az-Zuhri, dari Salint, dari
Ibnu Umar, dengan hadits yang sama dengan hadits di sini.
At-Tirmidzi berkata, *Hadits Ibnu Umar hasan shahih." Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud (l/,140) dari jalur Abdrurazzaq, dari Ma'mar,

Musnad Imam Ahmad 
- @|



i.t f eE * -,1,t y. *uJ\'* iU. $:"; -rolr

,*j * fP ,r'e,brt f ti;'*i6 6* -tolY

;;rs' e';iiiaf $1 ;:rr *i *L\, 'a at ,si''Li
4592. Sufuan menceritakan kepada kami dari Amr, dari Az'Ztthri,

dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW shalat dua rakaat jika

fajar telah terbit.a5e2
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45g3.Suffan menceritakan kepada kami dari lr-uif bin Umayyah,

dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan

Umar yang saat itu sedang berada dalam perjalanannya. Waktu itu Umar

b€rkata, "Derri Ayahku, demi Ayahku." Beliau kemudian bersaMa,
"sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan (nama) bapak'
bapak kalian. Apabila salah seorang di antara kalian bersumpah, maka

dia hendalorya bersumpah dengan (nama) Allah, atau dia hendabtya
diam.'4593

dari Az-Ztfin, dari Salinq dari Ibnu Umar, dan Abu Daud menambahkan
pada alfiir hadits, "Di nrmah beliau."
Al Mundziri berkata, "Hadib ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i,
dan Ibnu Majah....Dalam hadits At-Tinnidzi tidak ada kalirnat 'Di rumah
beliau'."
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim serta lainnya dari jalur
Nafi', dari Ibnu Umar. Lihat Kitab Al Muntaqa (1640). Lihat juga hadits
terdahulu (4506) dan hadits yang akan dijelaskan (4660).
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4506. Lihat juga
hadits no.4660.
Sanad hadits ni shahih.Ismail bin Umayyah: Penyataan yang menunjukkan
bahwa dirinya tsiqah telah dikemukakan pada hadits no. 1552. Namun di sini
kami ingin menambahkan bahwa Al Bukhari mencanturnkan biografrnya
dalam kitab Al Kabir (1111345-346). Al Bukhari berkata, "Dia mendengar
hadits dari Nafi', Az-Zuhri, dan Sa'id Al Maqburi."

@I - 
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4594. Suffan menceritakan kepada kami, Ismail bin Umayyah

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Urtar, dia berkata,

"Rasulullah mengadakan perlombaan pacuan kuda. Beliau kemudian

melepaskan kuda-kuda yang telah dipeniapkan dari Ha&a' dan

melepaskan kuda-kuda yang belum dipersiapkan dari bukit Wada'

menuju masjid bani Zuraiq.'{sx
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4595. Suffan menceritakan kepada kami, Ayyub bin Musa

menceritakan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar berangkat untuk
melaksanakan umrah, lalu mereka memberitahukan kepadanya bahwa di
Makkah terjadi sesuafu. Ibnu Umar berkata, "Aku berniat untuk umrah,

Hadits ini ringkasan hadits no. 4523 dta4548.
4se4 

Sanad hadits ni shahih.Hadits ini ulanganhadits no. 4487.
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jikaakuterhalangmakaakuakanmelakukansepertiyangdilakukanoleh
Rasulullah."

Dia kemudian berniat untuk umrah. Ketika baru sebentar berjalan,

dan saat itu dia berada di gurun pasir, dia berkata, "Tidaklah jalur umrah

itu melainkan jalur haji. Ako ,nrrutoskan untuk haji. Aku persaksikan

kepada kalian bahwa sesungguhnya aku telah memutuskan untuk

*itukuk* haji. Sesungguhnya jalur haji adalah jalur Umrah."

Dia kemudian tiba di Makkatr, lalu thawaf mengelilingi Ka'bah

sebanyak tujuh putaran, dan (sa'i) di antara Shafa dan Marwah sebanyak

tuiutr,trati. Dia berkata, 'Demikianlah aku pernah melihat Rasulullah

sAw. Beliau mendatangi penjual hewan dan membeli seekor hewan

sembelihan, lalu menggiring trewan itu bersama beliau''*5e5
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4596. Suffan menceritakan kepada kami dari Aynrb bin Musa'

dari Nafi" bahwa Ibnu umar mendatangi penjual hewan dan rnembeli

hewan sernbelihannya. Setelatr itu dia berthawaf mengelilingi Ka'bah dan

(bersa'i) di antara Shafa dan Marwah. Dia berkata, "Aku pernah melihat

Rasulullah melaktrkan ini.'{5e6
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45e5 Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan pengertian hadits no. 4480.
45e6 Sanad hadits in shahih. HadiB ini ringkasan hadits sebelurnnya.
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4597. Sufuan menceritakan kepada kami, Ayytrb -pkni lbnu

Musa- menceritakan kepada kami dari Nafi', ia berkata, *Ahr

mendengar lelaki dari bani Salamah bercerita kepada Ibnu Umar, bahwa

budak perempuan Ka'b bin Malik menggembalakan kambingnya di sal'.

Seekor domba dari kambing-kambing yang digembalakan itu sekarat,lalu

budak perempuan itu mengambil batu yang tajam dan menyembelihnya

dengan batu itu. Ka'b bin Malik kernudian memerintahkan budak

perempuan itu untuk memakan (daging)nya.'{5e7

4se1 Sanad hadits irlt munqathi'(rcrpuUrs). Secara zhahir, hadits ini bagian dari

Musnad Abdullah bin Umar, padahal ia bukan bagian dari Musnad Abdullah
bin Umar, sebab dalam hadits ini Abdullah bin Umar hanya seorang

p"n&"ogar, karena Malik meriwayatkan hadits ini dalam kitab Al Muwaththa'
(2139) dzrtNafi', dari seorarg lelaki Anshar, dari Mu'a& bin Sa'd atau Sa'd
bin Mu'adz, bahwa budak pcrenpuan Ka'b bin Malik....Hadits yang

diriwayatkan oleh Imam Malik ini memiliki pengeitian yang sarna dengan

hadits ini.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (91544-5450) dari jahu Ubaidullall
"Dia mendengar Ibnu Ka'b bin Malik mengabarkan kepada Ibnu Urnar,

batrwa ayahnya (Ayah Ibnu Ka'b bin Malik) nrngabarkan kepadanya (Ibnu
Ka'h b;n Malik), bahwa budakpererryuan mereka menggembalakan kambing

di Sal', lelu dia melihat scekor domba dari kambing-kambing (yang

digembalakan) itu hanpir mati (sekarat). Budak perempuan itu memecahkan
sebongkah batu, lalu menyenrbelih dornba itu dengan batu tersebut- Ayah
Ibnu Ka'b (yaitu Ka'b bin Malik) kemudian berkata kepada keluarganya,
'Janganlah kalian (nrrnakan daging dornba tersebut), saryai aku datang

kepada Nabi SAW untuk menan)'akan hal itu kcpada beliau (atau) saryai aku
mengutus orang yang akan menanyakan (hal itu) kepada beliau'. Setclah ih.t'

Ayah Ibnu Ka'b datang kepada Nabi SAW, atau dia menguhrs orang kepada

beliau. Nabi SAW kemudian rnemerintahkan unhrk memakan (daging) domba
tersebul"
Al Bulfiari juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Juwairiyall dari seorang

lelaki dari bani Salarnah: Abdullah mengabarkan kepada kami, bahwa budak
perempuan Ka'b bin Malik...Setelah itu Al Bukfiad berkata: Laits berkata,

'Nafr' menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar seorang lelaki
Anshar mengabarkan kepada Abdullah (bin Umar), dari Nabi SAW, bahwa
budak perenpuan Ka'b.... Setelah itu Al Bulfiari meriwayatkan hadits

riwayat Malik yang t€lah kami sebutkan tadi.
Al Hafzh berkata, "Tidak ada keterangan sedikit pun dari jahu-jalur hadits
tersebut yang menunjukkan bahwa Ibnu Umar meriwayatkan hadits ini dari
Rasulullah SAW, sebab pada jahr-jah.u tersebut hanya dinyatakan bahwa
Ibnu Ka'b menceritakan peristiwa itu kepada Ibuu Urnar, lalu Nafi'
meriwayatkan peristiwa itu dari Ibnu Umar.

Musnrd Imrm Ahmrd - @I



a

d tet.1,:t
lJ-t .

a.c* i Ea,\,f y." ,rj i.t f 06 t3:L -totA

* y.tes?,Jv,sit *;; *f q'u;3\ i *1,
,rii,tLsttj jF bf q,}.3r {:it5,4t Jy

Adapun riwayat yang di dalarmya terdapat pernyataan: Dari Ibnu Umar,
periwayatnya kemudian berkaa: Dari Nabi SAW, dan dia tidak menyebutkan
Ibnu Ka'b, maka perlu diketahui bahwa riwayat ini adalah riwayat yang
asing, sebagaimana disebutkan tadi.
Adapun Ibnu Ka'b bin Malik, Al Hafizh berkata dalam kitab Al Fath (41393)

-Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur Ubaidullah dari Nafi'-, "Al
Mazi memastikan dalam btab Al Athraf bahwa (yang dirtaksud dengan
sosok) Ibnu Ka'b bin Malik adalah Abdullah. Akan tetapi Ibnu Wahb
meriwayatkan dari Usamah bin Zai4 dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin
Ka'b bin Malih dari ayahnya, sebagian kecil dari hadits ini. Dengan
demikiaq dapat disinpulkan bahwa (yang dimalsud dengan sosok) Ibnu
Ka'b bin Malik tersebut adalah Abdurrahman."
Namrm, aku belum pernah nrelihat riwayat Ibnu Wahb dari Usamah yang
disinggung oleh Al Hafizh itu.
Kendati demikian, hadits ini akan dikemulokan pada Musnad Ka'b bin
Malilc, tepatrya hadits no. 15830 dari Waki', dari Usamah bin Zaid, dari Az-
Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, namlm Az-Zrhn tidak menyebutkan nama
asli Ibnu Ka'b bin Malik ini.
Hadits ini juga akan dikemukan pada hadits-hadits lain yang terdapat dalam
Musnad Ka'b bin Malik (Musnad Ahmad, jld 6, hal. 386, naskah kode Haa'
[Al Halabiyah]) dari Abu Mu'awiya\ dari Al Hajjaj, dari Nafi', dari Ubay
bin Ka'b bin Malih dari ayahnya.
Aku tidak ahi tentang sosok ubay bin Ka'b bin Malik ini, sebab aku belum
pernah mengetahui ada seseorang yang bernama Lrbay di antara anak-anak
Ka'b bin Malik. Boleh jadi ini menrpakan kekeliruan yang disebabkan oleh
para penyalin hadits, atau kekeliruan yang muncul dari Al Haiiaj bin futhaah.
Aku sangat setuju untuk mentahqiq kebenaran masalah itu andaikata aku bisa
sanpai kepada juz 6 dari kitab I I Musnad ini, insya Allah.
walau bagaimana pun, hadits ni shahih. Hadits ini berasal dari hadits Ka,b
bin Malik. Adapun Ibnu Umar dalam hadits ini, hanyalah pendengar cerita
Ibnu Ka'b. walau begrtq ztrahir pernbicaraan hadits ini menunjukkan bahwa
hadits ini mauquf, dan Ibnu umadah yang memerinta*an untut memakan
(daging) kambing tersebut, padahal kenyataannya tidak demikian.
.9aI'--dengan fathah huruf siz dat suhn huruf /am- adalah (narna) sebuah
gunung di wilayah Madinah. Az-zhurarah 

-dengan 
dhamah Lumr-zrro dan

fathah huruf ra-- adalah s€potong batu yang tajam seperti pisau. Dalam
Musnad Ahmad bin Hanbal cetakan Al Katanilah tertera: uonin, yaitu batu
benrama putih yang mcngeluarkan cahaya ftarena tajam).
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4598. Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Ismail bin Abdurrahman bin Dzu'aib, yang berasal dari bani Asad bin
Abdul Uza, dia berkata, *I(ami keluar bersama Ibnu Umar menuju cagar
alam. Ketika matahari terbenam, kami hampir berkata kepadanya, '(Mari
kita) shalat!' hingga putihnya awan menghilang, dan kelamnya Isya
lenyap. Dia (kemudian) singgah, lalu shalat mengimami kami dengan tiga
dan dua (rakaat). (Setelah selesai), dia menoleh kepada kami dan berkata,
'Demikianlah aku pernah melihat Rasulullah SAW melakukannya'.'Ase8

q9u; e tr €j it * L$, $\; -rolr
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4599. Suffan menceritakan kepada kalni dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, dia berkata, "Aku menemani Ibnu Umar ke Madinah, dan aku
tidak mendengarnya menceritakan hadits dari Nabi sAw kecuali satu
hadits, dia (Ibnu Umar) berkata, 'Waktu itu kami berada di dekat Nabi
sAw, lalu beliau diberikan dagrng pohon kurma. Beliau kemudian
bersabda, "Sesungguhnya ada satu pohon di antara pepohonan yang
perumpamaannya adalah seperti seorang lelaki muslim,,. Aku (Ibnu

4seE 
Sanad hadits ini shahih. Cagar alarn, yang pasti ia adalah cagar alan An-
Naqi' (Hima An-Naqi), sebuah teryat yang berada dekat dari Madinah Jarak
dari Madinah ke tempat ini dua piltrhfarr,aklt Nabi SAW melindungi terpat
ini rmtuk kudanya. Setelah itu, Umar bin Al Khaththab melindungi teryat ini
untuk kuda-kuda kaum muslirn

Musnad Imam Ahmed - @I



Umar) ingin berkata, "Pohon'itu adalah pohon kurma". (Namun) aku

melihat (ke sekelilingku), dan ternyata aku orang yang paling kecil di

antara mereka, sehingga aku terdiam. Rasulullah SAW kemudian

bersabda, "Pohon itu adalah pohon htrma.'Asee

'. ..o.t 4a...ta-':Ju c.tle,t f tr €j i.t * oW tir- -11..
'r -1, lol. t t. o.'. t,,, 1.. . .- ,.1.r. .o'.t!.,.t 1.,crp (tS o1f dl ut ,* 4f Ut f) e,at p Otl

,*t iv?ut ,* bt J?, Ju, ,yA F- *'i.r'Ji

4600. Sufuan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, dia berkata, "Ibnu Umar menyaksikan penaklukkan kota
Makkah, dan saat itu dia berusia dua puluh tahun. Dia mernbawa kuda
yang jika diminta berjalan maka akan berhenti, dan membdwa tombak
yang berat. Ibnu Umar kemudian pergi untuk mengungsikan kudanya.
Rasulullah kemudian bersabda,' Sesungguhny a Ab dull ah, s esungguhny a
Abdullah'.'A6N

Sanad hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhad (1/l5l) dari
Ibnu Al Madini, dari Sufyan.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Jalur Abdullah bin Dinar,
dari Ibnu Umar (l/133-135 dan 203).
Hadir ini diriwayatkan oleh Muslim (21346) dari Abu Bakar bin Abi Syaibah
dan Ibnu Abi Umar, dari SuSan
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslirq baik sebelum maupun setelah
hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah tersebut, dari beberapa jalur, dari
Mujahid, dari Abdullah bin Dinar dan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari sisi
pengertiannya saja.
Sanad hadits im dha'if karena Mujahid hanya mengisahkannya dan tidak
menyebutkan bahwa dirinya meriwayatkan dari Ibnu Umar. Adapun sabda
Rasulullah, "Sesungguhnya Abdullah, sesungguhnya Abdullah," yang
dimaksud adalah memuji dan menyanjung Abdullah bin Umar. Hadits ini
tertera dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (91346), dan penulisnya (Al
Haitsami) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dan para
periwayatnya adalah para periwayat hadits yang shahih. Hanya saja, Mujahid
membuat hadits ini menjadi hadits mursal."
Percetakan yang mencetak kitab Majma' Az-fuwa'id telah melakukan
kesalahan dan kecerobohan terhadap Slnnah. Rasulullah SAW, karena
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4601. Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Imran 
-yakni 

lbnu
Hudair- mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami
(Imam Ahmad dkk) dengan hadits semakna, dia (Waki') berkata: Imran
mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Utharid, dia berkata: Waki'
As-Sadusi Abi Al Bazara berkata, "Aku bertanya kepada lb.nu Umar
tentang minum sambil berdiri, dia menjawab, 'sesungguhnya kami
pernah minurn sambil berdiri pada masa Rasulullah, dan kanri juga

mencantumkan kalimat, '"5*unggtrtnya -Abdultah' adalah orang 'yang
shalih. " Setelah itu, pada footnote hadits ini dijelaskan bahwa kalimat "orang
yang shalih" dikutip dari kitab Syadzarat Adz-Dzahab. Maksudnya, kalimat
ini tertera dalam kitab Asy-Syadzara, (l/81). Ini menrpakan suatu
kecerobohan yang mungkar. Bagi selain ulama hadits, mungkin hal ini sangat
sepele. Mereka kira dengan melalorkan hal ini mereka dapat merryerbaiki
ucapan (Rasulullah SAW), padahal mereka tidak mengetahui amh
pernbicaraan (Rasulullah SAW), dan rnereka tidak mengetahui bentuk
balaghah bahasa Arab, baik dari sisi ybz maupun ithnab-ny4 baik dari sisi
hadzf nnapln ziyadah-nya. Hadits yang tcrtera dalam kitab Ary-Syadzarat
tersebut adalah hadits lain. Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar,
dari saudara perempuannya yaitu Hafshah, ketika Ibnu memiryikan sebuah
mirpi, kemudian Hafshah menceritakan mhpi ini kepada Rasulullah, lalu
Rasulullah bersabda kepadanya, "Sesungguhnya Abdullah adalah orang yang
shalih. " Hal ini sebagaimana dijelaskan pada hadits rro. 4494. Dalam satu
riwayat dinyatakan, "Sebaik-baiklelaki adalah Abdullah,jika saja dia shalat
malam. " Lihat btzb Al Fath (7171).

't60r Sanad hadits in shahih. Yazid bin Utharid Abu Al Baz.aa As-Sadusi:
Namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat.
Al Bazara (.r#D adalah dengan fathah huruf ba, zay, den alif maqshurah
yang ditulis dengan bentuk hunrfya. Namun dalam kitab Al Kuna karya Ad-
Dulabi (lll27) tertera: Al Bazra' (rtr;J) dengan alif mamdudai. Dalam hal
ini, yang pasti huruf a/y'tersebut ditulis dengan alif maqshurah aigar ringan

Mrrsnnd Imah Ahmad - @I
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4602. AMah menceritalcan kepada kami, Ubaidullah menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu IJmar, bahwa Rasulullah SAW, Abu
Bakar, dan Umar selalu memulai shalat sebelum khutbah pada (shalat)

hari rap (Idul Fitri dan Idul Aaha).*'

u.t * ,:; i # rgr5ir '"? $:"; i* $', -r1.r
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4603. Abdah menceritakan kepada kami, AMul Malik
menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa
Nabi SAW melahsanakan perJi'an-an antara seorang pria dengan
istrinya, lalu beliau memisahkan keduanya.ffi3

diucapkan. Adaprm yang t€rtera dalam kitab Al Musyatbih (40) adalah a/
bazar (1}r) dengan hunrf aIy' t^"Fa huruf hamzah. Sedangkan yang tertera

dalam kitab At-Tahdzib adalah Al Bazari lgyJr) dengan humf ya yang
bertitik. Ini merupnkrn ftgsalahan tulis yang sangat nyata.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam klrtab Al Kuna daijalur Al
Mu'tamir biu Sulaimm, dari knan, dari Yazid. Hadits ini juga diriwayatkan
oleh At-Tirrridzi (3lll1) dari jahn Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu
Umar. At-Tirmi&i berkata 'Tladits (in) hasan shahih gharib dari hadits
Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Imran bin Hudair
meriwayatkan hadi6 ini dari Abu Al Bazzani, dari Ibnu Umar. Narna Abu Al
Bazara adalah Yazid bin Atha'."
sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'a\ kecuali
Abu Daud, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (1663). Hadits
semakna tehh benrlangkali dikemukakan pada hadits Ibnu Abbas, dan yang
terakhir no. 3487.
Sanad hadits in shahih. Abdul Malik adalah Ibnu Abi sulafunan Al Anami.
Hadits ini ringkasan hadits no. 4527. Hadits ini akan dikemukakan dengan
t"drqi yang panjang dari jalur Abdul Malik dari Sa'id bin Jubair pada hadits
no.4693.
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4604. Abdah menceritakan kepada kami, ubaidullatr menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi sAw, seperti hadits
sebelum ini.ffi
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4605. Abdah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq
menceritakan kepada kami dari Muharnmad bin Ja,far bin Az-Zubair,
dari Ubaidullah bin AMullah, dari Ibnu [Jmar, dia berkata, ..Aku
mendengar Rasulullah sAW ditanya tentang air yang ada di negeri anu
dan hewan serta binatang buas yang sering mendatangrnya (untuk
minum). Nabi SAW kemudian bersaMa, 'Jirra air itu kira-kira dua
qullah, malra dia tidak nengandung latoran (najis),.,ffi5

Sanad hadits iar shahih. Hadits ini ntangan hadits sebelunmya. tJbaidullah
adalah Ibnu Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin At fta6ttaU.
sanad hadits in shahih. Muhanunad bin Ja'far bin Az-zubair bin Al Awwam
adala! oran€ yang tsiqah den memiliki pengetahuan yang luas. Dia termasuk
ahli fikih den qari Madinah. Al Bukhari mencantumkan biografinya dalam
kitab Al Kabir (U154-56).
ubaidullah di sini adalah Ubaidullah bin Abduflah bin Umar bin Al
Khathttnb. Dia saudara kandung Salim bin Abdullarl, seomng tabi'in yang
tsiqah.

f{adits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (U69-70) dari Hanad dari Abdah
bin.sulaiman, dengan sanad ini. Aku telah mentahqiq ke-shahih-arbadits ini
berilart sanadnya dalampenjelasanku atas kitab sunan At-Tirmidzi (l/g7-gg).
At-Tirmidzi berkata: Abdah berkata: Muhannnad bin Ishaq berkata: lI
Qullah adalah Al Jirar (vradah yang besar). Ia terpat untuk minyirryan air.

f '# /t t gg '* it '& tfl'r, i:* t:3", -r1.r

.4 z , . . .-,. o , , c,)*^, JP Al2r-,1 it
t.c 

'r
a

gb

Musnad Imam Ahmad - @I



ot? i ,r^; i )1;ir i' '"# $:t, e* tl:t; - t 1 . 1

t of.i 1. '.. c. .-i i ,r. . ,
elS Lt@ #. Of w1t- t>!2

.it4st j;'e-J Ttitr 1** {;L 
,

4606. Abdah menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya

yaitu Wasi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Suatu hari aku naik ke atap

rumah Hafshah, lalu aku melihat Rasulullatr sedang buang hajat sambil

menghadap Syam dan mernbelakangi Kiblat.'fi06
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4607. Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Ubaidullah

mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Pada
masa Rasulullah SAW kami tidur (malam) di masjid dan kami pun tidur
siang di sana. Saat itu kami masih muda.'/m7

Ssdangkan dalam kitab An-Nihayah dinyatakan: Al Qullah adalah cinta yang
besar. Bentuk jamaknya adalah Al Qilaal. Ia adalah sesuatu yang sudah
diketahui di Hijaz. Setelah itu penulis kttab An-Nihayah menjelaskan tentang

Qilal Hajar: Hajar adalah sebuah perkarnpnngan yang letaknya dekat dari
Madinah. Hajar ini bukanlah Hajar Bahrain. Di sanalah Al Qilal dibuat, dan
dari sana pula Al Qilal dianbil guna dijadikan terrpat menyinpan air sebagai
bekal. Ia dinamakan Qullah karena ia dr-qillah, yakni diangkat dan dibawa.
Sanad hadits im shahih. Ubaidullah adalah Ibnu Umar bin Hafstr, Wasi'
adalah Ibnu Habban --dengan fathah huruf ia yang tidak bertitilg dan
tasydid pada huruf ba yang bertitik satu- bin Munqidz bin Amr, seorang
tabi'in yang tsiqah. 4l lrrkhari menulis biografinya dalam kitab Al Kabir
(4t2^e0).
Hadits ini diriwayatkan oleh ArTirmidzi (1122) dari Hanad dari Abdah,
dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'alr, sebagaimana dijelaskan dalam kitab
Al Muntaqa (l3l).
Sanad hadits ini shahih. Hadits sepcrti hadits ini diriwayatkan oleh Al
Brrkhari, An-Nasa'i, dan Abu Daud, sebagaimana dijelaskan dalam kitab l/

t.' ,., c. ,, c .

tJlS -p Ut f ets P ,-P

**r&i',1'-u' J;,

@I - Mustrsd Imrm Ahned



:j6
e l; ,f es * 9*';.t c* EA'L$:L -tI.4
;;Vv &.t;vi" *Ut ;iu,Vt:;'l'fr qal

.*,yu?6-*

w,4 qy'Fl A lY'*t t';-, 0:rl',-*l, Jui,W

o:tal''j6 .<Q u3Ut ,qLi'-:; rr,;, oD :Jv ,ty. )k
,JG ,o1rj tt {+; t't ,L6't o('p,SG ,o:rj t, {+; t, ,L6 I o('/ t*.

,c t lc

I-Lrr iti ja, El; lyr U*, Gt 
"vt)6 

jjt, 4fit
*'tf ,*:l$u W ,fU of W,: ; e'dL.'t ,r^i"at,

4608. Ismail menceritakan kqpada kami, Ibnu Auf menceritakan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu lJmar, dia berkata, "LJmar
mendapatkan tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW dan

meminta pendapat beliau tentang tanah itu. Umar berkata, 'Aku
mendapatkan tanah di Khaibar. Aku tidak pernah mendapatkan harta

sedikit pun yang lebih berharga daripada tanah itu. Apa yang engkau
perintahkan mengenai ini?' Beliau menjawab, 'Jilu engkau ingin mala
englrau dapat memelihara poleolorya dan menyedekahkannya'. Umar
kemudian mewakafkan tanah itu, (dengan catatan) tanah itu tidak boleh
dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Umar
mewakafl<an tanah itu kepada orang-orang fakir, karib kerabat, budak-
budak, jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang
menguusnya untuk memakan hasilnya dengan caru yang pantas, atau

memberi makan teman yang tidak mengumpulkan (harta darinya)."4m8

Muntaqa (814 dan 815). Lihat hadits mendatang (no. 5389 dan 5839). Naqilu
diambil dzrikata Al Qailulah (tidur siang).

'1608 Sanad hadits in shahih. Ismail adalah Ibnu Ulayyah. Ibnu Aun adalah
Abdullah. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah, sebagaimana dijelaskan
dalam kitab I I Muntaqa (325 l).
Hadits ini merupakan dalil pokok dalampermasalahan wakaf.
Mengenai lafazh haira muta'atsilin,Ibnu Al Atsir berkata, 'Yakni yang tidak

(harta padanya). Dikatakan, 'Malun Mu'atsalun', (harta yang
dikumpulkan) dan'Majdun mu'atsalun', (kemuliaan yang dikurnpulkan),
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4609. Ismail menceritakan kepada karni, Ma'mar mengabarkan
kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin
Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, dan saat itu dia memiliki sepuluh
orang istri. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Pilih empat orang dari
mereka.'ffi

yakni yang dan menpunyai pokok. Atslatu asy-sya'i -{engan
fathahhwfi hamzah dan sukun hunrf *a- adalah pokok sesuatu."we Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
(3/190) dari Hana( dari Abdah, dari Sa'id bin Abi ArubalL dari Ma'mar,
dcngan sanadnya.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (l/308) dari Yahya bin Hakiq
dari Muhammad bin Ja'far, dari Ma'mar.
At-Thnidzi berkata: Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-
Zuhri, dari Salir& dari ayabnya. Aku pemah mendengar Muharn'nad bin
Ismail, yakni Al Bukhari, berkaa: Hadits ini tidak pemah dihafal. Yang
shahih adalah yang diriwayatkan oleh Syu'aib bin Abi Hamzah dan lainnya
dari Az-b)hn, dia berkata: Aku diceritakan dari Muhammad bin Suwaid Ats-
Tsaqafi, bahwa Ghailan bin Salamah berislam dan saat itu dia memiliki
sepuluh slang istri. Muhammad, yakni Al Bukfiari, berkata: gesungguhnya

hadits Az-Zuhri dari Salirn, dari ayahnya itu adalalq bahwa seomng lakiJaki
dari Tsaqif menthalak istri-istrinya, maka Umar berkata kepadanya, "Karnu
merujuk istri-istrimu atau aku akan melenpari kuburanmu seperti orang-
orang melenpari kuburan Abi Raghal." DemikianlalL Al Bulfiari
menyebutkan cacat hadits ini dengan cacat yang tidak bera! sebab riwayat
Syu'aib kepadanya dari Az-Zubri: Diceritakan kepadaku dari Muhammad bin
Suwaid, tidak menafikan bahwa hadits itu pada Az-zrilti secara bersambung
dari SalinL dari Ibnu Umar. Keduanya adalah riwayat yang salah satunya
lemab karena salah seorang perawinya tidak dikenal, dan satunya lagi shahih
karena bersambungnya dan ke-rsrq ah-at puaperawinya.
Adapun Az-hrhn yang meriwayatkan dari Salinl dari ayahny4 bahwa
seorang laki-laki dari rsaqif telah menthalak istri-istrinya (dan seterusnya),
maka ini adalah kisah lain. Hadits ini tidak menafikan bahwa Az-zuhn
meriwayatkan keduanya. tnilah yang bcnar, sebab akan disebutkan pada
nomor 4631 dua kisah itu secara bersarnaan, dari Ibnu ulaiyah dan
Muhamrnad bin Ja'far, dari Ma'mar, dari Az-ZjJhi, dari Salirq dari ayahnya.
Keduanya adalah dua kisah yatgshahih dan *abit.
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Hadits ini (no. 4609) juga diriwayatkan oleh Al kkim (21192) &ngan tiga

;*"4 d.i Sa'id bin iUi ,q,*6h' dari Ma'mar' Kemudian dia berkata:

Demikianlah y-g diri*"yntk- oleh para sahabat Sa'id terdahulu: Yazid bin

,r* i,,tsrnaif uin'ulairi, Ghandar (rt i Muhammad bin Ja'far) dan para

imam lagi hafizh dari Basbrah.

Imam Mustim ui" noiai -"nghukurnkan bahwa hadits ini terrnasuk salah

*"';; diragukan oiJf ur""ir. di Bashralr, sebab jika yang Teriwayatkan
darinya adalah *^g riiqi yang bukan dari-pendudtt Bashrah'tentu kami

Aon'mengfruf,umtannyo ."U"g"ih"diS shahih. Lalu a1u menemukan Suf)'an

es-r."d, Abdunatunan UiiVfr*ramrnaa Al Muharibi, dnn lsa bin Yunus

"aufrn 
orang-orang fui"t. Mereka menceritakan hadits ini dari Ma'mar' dari

'-zdJlri, 

a-"ti Sutinl dari ayahnya. Kemudian Hakim nrcnyebrrtkan dengan

;;-6rd riwayat ef fr,f"froriUi dan riwayat Isa bin Yunus, dari Ma'mar, Ialu

dla Ueitata, 'Demikianlah hadits ini lutemukan pada para-ulary f,amamat'
dari Ma'mar." Hakim menyebu&annya dengan sana&rya kepada Yahya bin

Abu Katsir, dari Ma'mar.'Kemudian dia berkata, "Demikianlah tadits ini

kutemukan pada para imam Khurasan' dari Ma'mar'" Hakim juga

menyetu*an hadi6 ini dengan sanadnya kepada Fadhl bin Musq dari

Ma'mar.
Para hafiz,h memaparkan paniang lebar tentang hadits ini, juga tentang

kecacatannYa.
oi *t"o para hafizh i$ adalah Al Hafiz,h Ibnu Hajar dzlam At-Tall*ish

(300-301). Di antara yang dia katakan di sana adalah: Faidah: An-Nasa'i

iertatar iUo y-ia .qi11 6'in Yazid Al Jirmi rnengabarkan kepada kami, Saif

bin lJbaidiuah mengabarkan kepada kami dari sirar bin Majsyar, dari Ayyrb,

dari Nafi' dan Salinr, dari lbnu urnar, bahwa Ghailan bin salamah Ats-

Tsaqafi bcrislam dan saat itu dia merniliki s€puluh orang. isS (aI hadits\.

Dalam riwayat ini discbutkan: Dia betislam dan para istririya bcrislam

tersarnanya. Dalam riurayat ini juga discbutkan: Pada masa

umar, ctaitan mcnthalak mercka-maka umar bqkata kepadanya, 'Rujuk
rnereka.. Para perawi dalam sanadnya ini adalah orang{nang yaDlg tsiqah.

Daraqutbni juga meriwayatkanhadits itri dari jalur ini'
Ibnu Qathtlrairrenyebutkan dalil ke-siaftlr-an hadits Ma'mar. Ibnu Qaththan

berkata, "Mereka mengatakan salah t€rha&p hadits Ma'mar, karena para

sahabat Az-Zuhri berbeda pendapat."

Malik dan sejumlah ularna darinya berkata: Sanpai kepadakrl lalu dia

menyebutkannya. Sementara Yunus darinya berkata: Dad Utsman bin

rrrunanrmaa bi; Abi suwaid. Ada yang mengatakan dari Yunus darinya: Dari

Utsman bin Muhammad bin Abi Suwaid. Ada yang mengatakan dari Yunus

darinya: sanpai kepadaku dari utsrnen bin Abi suwaid. Syu'aib darinya

berkata: Dari Muhammad bin Abi Suwaid.

Di antara mereka ada yang meriwayatkan: }g-ztahti belkata, *Ghailan

berislar4" tanpa menyebutkan perantara. Al Qaththan berkata, "Jadi sangat

tidak mungkin hadits itu padz Az-haM,, dari SalinU dari lbnu LJrnar, secara

marfu', ke-mudian dia menceritakannya dengan jatur-jah[ yang palsu'" Ini
sudah jelas menunrtlu. Wallahu a'lam.
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Aku (Ibnu Hajar) berkata, "Di antara dalil yang menguatkan pandangan Ibnu

Qaththan adalah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu
Ulaiyah dan \4uhammad bin Ja'far, keduanya dari Ma'mar, dengan dua
hadits sekaligus. Haditsnya yang marfu' dan haditsnya yang mauquf pada

IJmar." Kemudian Al Hafizh menyebutkan hadits no. 4631.
Hadits Sirar bin Majsyar dari Ayyub, dari Nafi' dan Salirn, yang diisyaratkan
oleh Hafizh bahwa itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni, tidak
aku temukan da,lam Sunan An-Nasa'i, namun terdapat dalam ls-Sznan Al
Kubra dan Sunan Ad-Daraquthni (404), secara terperinci dan panjang lebar,
sama seperti hadits no.4631.
Hadits ini (no. 4609) juga disebutkan oleh Hafizh dalam Bulughul Maram,
dan dia berkata, 'Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi, dan dianggap
shahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Sementara Al Bukhari dan Abu Zw'ah
mcnganggapnya cacat."
Allamah Ibnu Amir Ash-Shan'ani dalam Subul As-Salam (3/180) berkata,
"Dalarrr At-Tall:hish, penulis 6smaparlon paqiang lebar tentang hadits ini.
Lalu dia mcngutip perkataan Ibnu Katsir dalam Al lrsyad. Setelah itu dia
berkata, "Hadits ini dkiwayatkan oleh dua imam: Abu Abdilah Muhammad
bin ldris Asy Syafi'i d8n Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh At-
Tfunidzi dan Ibnu Majah. Para perawi dalam sanad ini sesuai dengan syarat
Al Bukhari dan Muslim. Narnrn At-Tirmidzi berkata (lalu dia rnengutip
perkataan At-Tirmidzi seperti yang telah kami @atunkaal.
Ibnu Katsir berkata: Aku berkata: Imam Ahmad telah menggabungkan dalam
riwayatnya untuk hadir ini antara dua hadits dengan sanad ini. (Maksudnya
hadits ini dan hadits normr 4631), maka tidak ada kecacatan pada apa yang
disebutkan oleh Al Bukhari. Lalu dia menyebutkan riwayat An-Nasa'i dengan
para perawi ymr tsiqah, akan tetapi dia meriwayatkan kepada Ibnu Katsir
apa yang dikutip oleh Atsram dari Ahmad, bahwa dia berkata, "Hadits ini
tidak shahih;'
Ini bukan mengatakan cacat juga, sebab hadits ini telah tsabit dari beberapa
jalur periwayatan yang shahih. Barangkali jalur yang darinyir An-Nasa'i dan
Ad-Daraquthni meriwaya&an, tidak sanpai kepada Imam Ahmad. Apa yang
sarryai kepada kita maka itu telah menghilangkan kesamaran dan kekeliruan
Ma'mar. Segala puji hanya bagi Allah atas taufik-Nya.
Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi adalah salah seorang pemuka dan tokoh
Tsaqif. Dia dan anak-anaknya berislam setelah penaklukkan Tha'if.
Dalam Mu'jam Asy-Syu'araa', ,!J Marzabani berkata, "Dia orang terpandang,
penyair, dan salah seorang hakim Qais pada masa jahiliyah." Biografinya
terdapat dalam Thabaqat lbni Sa'ad (51371) dan lebih le"gkap lag1 dalarn Al
Ishabah (51192-195). Dalam kitab ini, Hafizh menyebutkan hadits ini dan
beberapa jalur periwayatan, juga kecacatannya.
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4610. Yahfra menceritakan kepada kami dari Ubaidillah, Nafi'
mengabarkan kepadaku, dia berkaa, '"Tedradang Ibnu Umar mengimami
kami dengan dua atau tiga surah dalam shalat Fardhu.'trI0

i, f "e5 ,i'; ir 1# r )*- 'i d- $:"; -r1\ \
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4611. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ubaidillah,

Nafi' menceritakan kepada kami dari Ibnu IJmar, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Satu bulan itu dua sembilan hari, sekian,
dan sekian. Jika mendung menghalangi kalian (untuk melihat hilal) mala
perkirakanlah ia'."

Nafi' berkata, "Apabila Ibnu Umar berada pada (tanggal) dua
puluh sembilan, dan saat itu di langit terdapat awan atau kelabu (cuaca
buruk), maka keesokan harinya dia berpuasa.'trll

G?l eri G?l i:rF ; iq g:* ,r*- t3'", -r1\ y
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sanad hadits ini shahih. Hadits im mauquf kepada lbnu urnar. Hadits ini
t:rtera laJam kitab Majma' Az-hwa'id (2lll4). penulis kiab Majma, Az-
zawa'id (Al Haitsami) berkata,'rladits ini diriwayatkan oleh tmam emaa,
dan para periwayatrya adalah periwayat h^dtts shahih.,,
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 44g8.

,16ll
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4612. Yahya menceritakao kepada kami, Hisyam bin Urwah

menceritakan kepada kami: Ayahku mengabarkan kepadaku, Ibnu Umar

mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa,

'Janganlah lalian menunggu dengan shalat kalian terbitnya matahari',

dan jangan pula (kalian menunggu dengan shalat kalian) terbenamnya

matahari', (lrareru) seswtgguhnya matahari itu terbit di antara &ta

tanduk syetan'. Apabila matahari telah terbit malta janganloh lcalian

shalat sampai ia muncltl, dan apabila matahari tenggelam maka

janganlah kalian shalat sampai ia menghilang'.'*6'2

Gii:t
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4613. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW 
-tentang 

surah

Al Muthaffifiin ayat 6, "(Yaitu) hari (kctika) manusia berdiri menghadap

Tuhan semesta alam? "- (beliau bersaMa,) "Mereka berdiri di dalam

keringat mereka yang mencapai setengah kedua telinga.'A6r3

46t2

Maksudnya janganlah kalian mengalhirkan shalat Subuh. Penj.

Maksudnya janganlah kalian mengakhirkan shalat Ashar. Penj.

Maksudnya syetan rnengiringi matahari ketika ia hanpir tenggelam. Penj.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (214849)
dari Musadda4 dari Yahya bin Sa'd dengan sanad ini.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (11228) dari beberapa jatur dari Hisyam
bin Urwah. Muslim memisahkan jalur-jalru itu meojadi dua hadits,
sebagaimana akan dikemukakan secam terpisah dalam dua hadits, yaitu no.
4694 d^n4695.
Sanad hadirc ini shahih. Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab
tafsirnya (9/138) dari Mali( dari Nafi', dari Ibnu Umar. Setelah itu Ibnu
Kasir berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari dari hadits Malik
dan Abdullah bin Aun, keduanya meriwayatkan dari Nafi', dengan redaksi
yang tertera di sini."
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari dua jalur.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ayyub bin Yahya, Shalih bin Kaisart
Abdulldx, dan Ubaidillah (keduanya puta Ibnu Umar), dan Muharmnad bin
Ishaq, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dcngan sanad ini.

4613
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46l4.Yahya menceritakan kepada kami dari *"rdun"n, Nafi'
menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah

SAW menancapkan seqjata seperti tombak, lalu beliau shalat seraya

menghadap kepadanya."a6 I a

*',;L it,f A6 ,;,* itt i"L *,r^'-13'"r, -t1\o
.<g); ,i v;rll t, if;t ;*'t1 ,Pt *ht ,b"Ct

4615. Yahya menceritakan kepada kami, dari Llbaidullah, Nafi'
menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "seorang perempuan tidak boleh bepergian selama tiga hari
lrecuali dia bersama seorang mahrarn."6r5

4614

,{615

Mengenai lafazh Llbaidillah yamrg tertera dalam sanad hadits ini,
sesunggubnya dalam Musnad Ahmad cetakan Al Halabiyah ternrlis:
Abdullatu padahal yang benar adalah Ubaidullah. Kami merrperbaiki
kesalahan ini dengan merujuk kepada Musnad Ahmad naskah Kaaf (Al
Kataniyah), juga merujuk kepada hadits mendatang (no. 4697). Kalaupun
AMullah dan Ubaidillah sama-sama meriwayatkan badits ini dari Nafi',
sebagairnana yang dikatakan oleh Ibnu Katsr, teap saja sanad ini berasal dari
Ubaidullah"
Sanad hadits im shahih. tladits ini ringkasan hadis yang rclah disepakati
dalam kitab Al Muntaqa (l 13 l).
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (2174)

dari Ahnad bin Hanbal dengan sanad ini.
Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari dan Muslim."
Hadits dari Ibnu Abbas yang semakna dengan hadits ini telah disebutkan pada

nomor 1934, 3231, dzll. 3232.
Hadits ini merupakan salah satu dasar ajaran agarm Islam, untuk memelihara
wanita dan menjaganya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang dapat
merusak diri dan kehormatannya, karena dia rnakhluk lemah yang mudah
terpengaruh dan akalnya mudah dipermainkan hingga kalah oleh syahwatnya.
Kaum muslinq atau dengan ungkapan yang lebih tepat, orang-orang yang
menamakan diri sebagai orang muslim dan menisbatkan diri kepada Islam
pada masa sekarang, telah berpaling dari ajaran Islarq hingga keadaan
mereka seperti yang kalian lihat sekarang. Mereka mcmbiarkan kaum wanita
bepergian ke berbagai negara dan keluar nrmah tanpa menjaga diri dan tanpa
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4616. Yahya bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, Nabi SAW, beliau bersabda,
"Kebaikan itu berada di ubun-ubun htda sampai Hari Kiamat.'#t6
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4617. Yahya .menceritakan kepada kami dari Ubaidullah,

Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami dari pamannya, dari
pihak ayah, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Suatu hari aku naik ke atap

didarpingi oleh mahramnya, hingga dengan leluasa mereka meralrukan
berbagai perbuatan dan tersiar kabar buruk tentang mereka. Mereka tidak
menjaga diri, tidak nrcrasa malu, dan tidak ada satu orangpun yang
meryeringatkan mereka. Bahkan negara, yang mengaku sebagai negara
Islanr, mengirim para pemudi ke negara-negara asing untuk belajar, padahul
saat itu mereka berada pada puncak usia muda dan gejolak syahwat. Tidak
ada seorang pun yang mengingkari kemungkaran ini atau mengajak kepada
yang ma'ruf. Para ulama Azhar sendiri tidak bergerak dan hanya diarrl jika
aku tidak mengatakan mereka menganggap hal itu tidak apa-apa dan jika aku
tidak mengatakan salah seorang dari mereka memiliki an-ak yang ikut dalam
program tersebut.
grrngguh telah terjadi beberapa kejadian yang tidak disukai oleh seorang
muslirrl dan yang paling buruk adalah banyaknya perempuan muslim yan!
bepergian ke negeri kafir, lalu mereka murtad dari agama akibat mengikuti
syahwat liar. Mereka menikah dengan lakiJaki kafu Eropa dan Amerika-yang
mengaku sebagai orang yahudi dan Masehi (mengaku- ahli kitab). uereki
memilih murka Allah dan menolak ridha-Nya; mereka, keluarga mereka, dan
orang )rang setuju terhadap perbuatan rrereka. Innaalillaah wa innaa ilaihi
raaii'uun.

't6r6 sanaa naaits in shahih.Hadig ini diriwayatkan oleh Imam Malilq syaikhani
(Al Burfiari dan Muslim), An-Nasa'i, serta Ibnu Majah dalam kitab Al Jami,
Ash-Shaghir (4156).

@t - Mrend Ine Ahmd'

.6st i.J\;A



rumatr Hafshah, lalu aku melihat Rasulullah sedang buang hajat sapbil
menghadap Syam dan me'nrbelakangi Kiblat.'trr7

'8 ,* i.t * Uu ;?f .irr ,{3 r A- $:'; -r1\ 
^

*:t*'\'*
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4618. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepada kami dari lbnu Umar, batrwa dia berlari-lari kecil
tiga putaran dan berjalan biasa sebanyak ernpat putaran. Dia mengaku
bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan itu, dan dahulu beliau juga
berjalan di antara kedua rukun. Ibnu Umar berkata, "sesungguhnya
beliau berjalan di antara kedua rukun hanya untuk memudahkan dalam
menyalami (haj ar aswad).'nrB

ittt Jyrhl nn,q)l ,#jw $}ov
d\ti$ ,F)t iJ.v, ,*- oki ;^k ok

.y1,1r1,;-i ok

$:"r-r1\1

A* ,4, JL )r:)
lb ;6 y; .ih vl

.1i*-ir ';yti g.Hr ,;a
4619. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari

Nafi', dari Ibnu IJmar, bahwa seomng lelaki bertanya kepada Nabi SAW
yang saat itu sedang berada di atas mimbar tentang biawak? Beliau

*': 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4606.

'6rE Sanad hadits itrshahih. Pengertian naait i"i diriwayatkan olehsyailihani (Al
Bukhari dan Muslim), setragaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa
(2s24-2s26).
Sebagian hadits yang senada telah dikemukakan pada hadits Ibnu Abbas.
Lihat hadits no.2029 dan hadis png telah kami singgung dalam kitab lI
Istidrak, (hadits no. 299).
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kemudian bersabda, "Aht tidak memakanmya, (tapi) afu tidak melarang

(untuk memaknn)nYa."

Nabi SAW kemudian bersabda, "Barangsiapa memakan (buah)

dari pohon ini, makaianganlah dia mendatangi masiid''A6re

$Lb i.t * ,-HgL - t1Y.

4fl20. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, Nafi'

menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa dia sering melakukan

shalat di atas untanya, dan dia prm sering mengerjahan shalat witir di

atasnya. Dia menyebutkan Oa[wa) hal itu bersumber dari Nabi SAW.4620

* l.t * e6';'L6;jit $r, t-td I t:t:t- -tlY \

yar b; Urs.r, ) ,Pj {' ?nt ;b it J?., jf 'i6
.(dq'^til ;) 6K j$ a )t,p *{

4621. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al Hajiaj

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Rasulullah SAW bcrsaMa, 'Orang yang terlambat menunaikan shalat

Sanad hadits ini shahih. Pada dasarnya hadits ini terdiri dari &a hadits: (l)
Hadits tentang biawak. Pengertian hadits ini telah berulang kali dikem*akan"
dan yang terakhir hadits no. 4573. (2\ hadits tentang rnakan Ouah) dari pohon

ini. Makzudnya adalah bawang putih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud
(31425') dari Ahmad bin Hanbal deirgan snnafl isi. Hadis semakna telah
dikemukakan di tengah-tengah hadits Umar bin Al Khaththab (hadits no. 89

dan 341).
SarlEd h.dits iai sluhih.Ib,nu Ajlan adslah Muharrnad. Pe'ngertian badits ini
alah dikemrkakan sccara tcrpisah-pisah (hadits rc. 4470,4/76,4519, d^t
4530).

,t15r";i.::bt, & ,iA ok'fi
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Ashar secara sengaia sampai matahari terbenam (adalah) seperti

(orang) yang drlaraigi lreluarga dan lurtatyat 'tt46itt

; *"* )Wt'* &&(!i;-;-re l$:L -tlYY
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4622. Abu Mu'awiyah menceritakan kcpada kami dari Al A'masy,

dari Al Minhal, dari sa'id bin Jubair, &ri Ibnu umar, bahwa dia bertemu

dengan suatu kaum yang saat itubaru sajame,lrcincang hidtryhi&tp ayam

yang mereka panah. Dia kemudian be*at4 "sesungguhnya Rasulullatt

sAlV melakrat orang yang merusak tubuh binatang baik sebelum

mauprm setelah ia mati.'#z

i. ;i'*';.1 'i. iW 
"? 
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4623. Abu Mu'awiph me,nceritakan kepada kami, AMul Malik
bin Abjar menceritakan kepada krni dari Tsuwair bin Abi Falfritah, dari

Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersaM4 'Serunggahnya

penduduk surga yang paling rendah deraiatnya akan benar-benar

melihat kcrajaan (Allah) dalam dw rikt tahun. Dia akan melilut puncak

Sanad hadits in shahih. Al Hajiaj adalah Ibnu Arftaah- Hadits ini
peryanjangan hadits no. 4545.
Sanad hadits in shahih. Al Minhrl adalah Ibnu Am. Hadis ini tetah

dikemrkakan dalam Musnad lb,tu Abbos (3133), bah*a w"ltu itu Ibnu
Abbas hadir (dalam pcristiwa itrl) bcrsam Ibmu Umar. Di sau lrnmi juga

tclah mnyinggrmg hadib ini.

uu.dlrilAlud - @I



lrerajaan (Allah itu) sebagaimata dia melihat fuwahnya. Dia aknn

melihat istri-istrinya dan (iuga) pembanfimya. sementara penduduk

surga yang paling utama derajatnya benar-benar alcan melihat Dzat

Allah dua lrali dalam sehari'.'#23

a

dlJ\

& yt J;t d ivt ,\:^i; d)& #{ qi |*\f ,il J*t U

.v :JG,1tiie 'ai> ,Ju.v ,jti cg9l1J.l.2 l-rlf1 ,rt;t iairi,
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4624. ltba Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Suqah menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Ibnu

IJmar, dia berkata, "seorang lelaki datang kepada Rasulullatr SAW, lalu

berkata 'Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, apakah aku

masih dapat bertobafl' Risulullah SAW bersaMa kepadanya, 'Apakah

englrau (nasth) mempunyai l<e&n orang tua?' I*laki itu menjawab,

'Tidak'. 'Apaluh engkiru mempunyai bibi dari piluk ibu?' tatya

$i'3 Sanad hadits irri dha'if sekali sebab Tsuwair bin Abi Falhitah dha'if,
sebagafunana kami jelaskan pada hadib no. 702.
Abdul Malik bin Abjar adalah Abdul Malik bin Sa'id bin Habban bin Abjar.
Dia dinisbatkan kepada buyrtnya. Dia orang yamrg *iqah dan termasuk orang
yang baik. Al ljli berkata, "Dia orang yartg tsiqah daa tsabit dalam masalah

hadits, orang yang mengamalkan Suonah, dan orang yang paling menguasai

bidang pengobatan. Dia tidak p€mah nrngambil upah dari pengobatan yang

dilakukannya. Ketika kernatian akan menjemput Ats-Tsauri, dia berwasiat
agar dirinya dishalatkan oleh Ibnu Abjar."
Hadits ini tertera dalam kitab Majma' Az-fuwa'id (l0l 407), namun
penulisnya (Al Haitsami) tidak menyebutkan bagran akhir hadits ini,
"Sesungguhnya penghuni surga yang paling utama...."
Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma4 Abu Ya'la, dan
Ath-Thabrani. Dalam sanad mereka terdapat Tsuwair bin Abi Fakhitah. Dia
sosok yang ke-dha' if-anrrya telah disepakati."

@I - lrtnsnxd Imam Ahmad



Rasulullah SAW berikufirya. Lelaki itu menjawab, 'Ya'. Rasulullah SAW

bersabda, 'Jika demikian malw berbahitah engkau kepadanyat:t4624

a621 Sanad hadits ini shahih. Muharmad bin Suqah {engan dhamoh huruf siz-
Al Ghanau/i: Pernyataan yang rcn@-ktan bahwa dirinya tsiqah telah
dikemukakan pada hadits no. I14.
Muhammad bin Ubaid berkata: Aku mendengar Ats-Tsauri berkata: Ar-Radhi
Muhammad bin Suqah menceritakan kepadakq namun aku tidak pemah

mendengar Ar-Radhi Mubammad bin Lrbaid mengatakan ungkapan demikian
kepada seomng pun, baikorang Arab bafui matpunbudak
Abu Bakar bin Hafsh bin Umar bin Sa'd bin Abi Waqash, minunrt satu
pendapa! namanya adalah AHulhh- Perryrataan yang menunjukkan bahwa
dirinya tsiqah telahdikemukakan pada hadits no. I 598.
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3/ll7-118) dari Abu Kuraib, dari
Abu Mu'awiyah dengan sanad ini.
Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim (4/155) dari jalur Sahl bin Utsmrn Al
Askari, dari Abu Mu'awiyah, de,ngan saoad ini.
Al Hakim berkata, 'fiadits io) shahih karena telah rnemenuhi kriteria hadits
shahih Al Bulfiari dan Muslim, akan tetapi keduanya tidak
mencanturnkannya dilam Shahih-nya." Pendapat Al Hakim ini disepakati
oleh Adz-Dzahabi.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi setelah riwayat yang pertama:
Dari Ibnu Umar, dari Su&an bin Uyainab dari Muhammad bin Suqab, dari
Abu Bakar bin Hafs\ dari Nabi SAW, seperti hadits sebelumnya. At-
Tirmidzi berkata, "Dalam hadits ini tidak disebutkan: (Dari Ibnu Umar),
namun hadits ini lebthshahih daripada hadits Abu Mu'awiyah."
At-Tirrnidzi nrengatrggap circat hadits yang maushul dengan alasan hadits ini
mursal (karena tidak disebutkan namn Ibnu Umar). Mengapa dia bersikap
demikian? Aku tidak tahu. Yang pasti, sanad yang maushnl itu membuat
hadits menjadi lebih tsiqah. Dalam hadits yang tertera di sini (rnaksudnya
dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal), juga dalam hadits yang terdapat di
dalam kitab Al Hakfur, Abu Mu'awiyah menegaskan bahwa dirinya benar-
benar mendengar hadits ini dad Muhammad bin Suqah. Di lain piha(
seorang periwayat terkadang rre-washal-kan (sanad) hadits dan terkadang
pula me-zarsal-kannya, sebagaimana sering ditemukan pada periwayatan
hadits. Namun kami tidak boleh menganggap cacat hadits yang maushul
dengan alasan bahwa hadits itu mursal, kecuali suffi nanTak kekeliruan
orang yang rneriwayatkannya s@ara maushui
Hadits ini dicanturnkan oleh Al Mundziri dalam kitab At-Targhib wa At-
Tarhib (3/218), dan dia rcnisbatkamp kqada Ibnu Hibban dalern shahih-
nya.
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4625. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ubaidullah
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu lJmar, dia berkata,
"Apabila Rasulullah memasuki kota Makkah maka beliau masuk dari
arah bukit sebelah atas, dan apabila beliau keluar (dari Makkah) maka
beliau keluar dari arah bukit sebelah bawah.'#2s

* "i * C.Q C U J1:" $:L d.)d l,t:1^; -11Y1
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4626.Abu Mu'awiyah menceritakan kepadu n"ror, Suhail bin Abi
Shalih menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia
berkata, *Kami melakukan perhitungan pada masa Rasulullah SAW
masih hidup dan para sahabatnya masih banyak; Abu Bakar, Umar, dan
Utsman, lalu kami diam.'#26

Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ab, kecuali At-
Tirmidzi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa (2518).
Sanad hadits ni shahih. Suhail bin Abi Shalih: Pemyataan yang menunjukkan
bahwa dirinya tsiqah telahdikemukakan pada hadits no. 3916.
Ayah Suhail adalah Abu Shalih. Namanya adalah Dzakwan As-Saman Az-
7ayat. Dia seonng tabi'in yamg tsiqah. Ahnad berkata, "(Dia) orang yang
tsiqah. (Dia) orang yang tsiqah. Dia termasuk sosok yang paling nmlia dan
paling *iqah di antara manusia." Al Bulfiari mencantumkan biografinya
dalamkitab Al Kabir (21il238).
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4/322-323) dari jalur Llbaidullah
bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, namun pada bagian akhir hadits tidak
ada kalimaq "Kemudian kami diam."
At-Tirmidzi berkata, "Hadits (ini') hasan shahih gharib dari jalur ini. Hadits
ini dianggap sebagai hadits Ubaidullah bin Umar yang berstatus gharib.
Hadis ini diriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Umar."

@I - Musnad Imam Ahmad
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4627.Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada l@mi, Al Hajjaj bin
Abi Ulsman menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Aun bin
Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Umar, dia berkata, *Ketika kami sedang

shalat bersama Rasulullah, tiba-tiba seorang lelaki di antara orang-orang
berkata, 'Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiiran, wa
subhanallahi bukratan wa ashiilanl (Allah Maha besar dengan sebesar-
besarnya. Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maha Suci
Allah pada pagi dan petang hari).

Rasulullah SAW kemudian bersaMa, 'Siapa yang mengatakan
irzT' Seorang lelaki lalu menjawab, 'Aku, wahai Rasulullah'. Beliau lalu
bersabda, 'Aht merosa kagtm terhadap perlutaan itu. Niscaya akan
dibukakan pintu-pintu langit karenanya'. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (7114) d^rtjalur Yahya bin Sa,i4
dari Nafi', seperti hadits yang tert€ra dalam kitab hadits.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari QA7) dan jalr;r Abdul Aziz Al
Majisyun, dari Ubaidullah, dari Nafi'. Pada bagian hadits ini terdapat kalimat,
"Lalu kami membiarkan para sahabat Nabi SAW, dan kami.tidak mernbuat
pengutamaan di antara m€reka."'
Al Hafizh telah mcnyinggung bcberapa riwayat hadits ini pada bagian
p€rtama. Hadits yang pcngertiannya sepcrti hadits ini akan dikernukakan dari
jalu lain, dengan redaksi f,ang panjang (hadits no.4797).

.u)
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Ibnu Umar berkata, *Aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu
sejalc aku mendengar Rasulullah SAW bersabda demikian.'tr27
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4628.Ismail menceritakan kepada kami dari Ayyrb, dari Nafi', dia

hrkata, *Apabila Ibnu Umar memasuki bagian terdekat dari tanah

haram, maka dia berhenti mengumandangkan talbiyah. Apabila dia telah
sampai di Dzu Thuwa, maka dia bermalam di sana sampai pagt hari.

Setelah itu dia shalat Shubuh dan mandi. Dia menceritakan bahwa
Rasulullah pernatr melakukan hal itu. Setelah itu dia memasuki Makkah
saat matahari naik sepenggalaha& lalu mendatangi Ka'bah dan mengusap

a527 
Sanad hadits ini shahih.Ismail bin Ibrahim adalah Ibnu Ulayyah.
Hadits ini diriwayatkan oleh Irnam Muslim (l/167) dari Znhair bin Harb.
Hadits ini dirinnryatkan oleh At-Tirmidzi (412E7) dari Ahmad bin Ibrahim
Ad-Daruqi.
Muslim dan At-Tirrnidzi meriwayatkdn (hadits ini) dcngan sanad ini dari
Ismail. At-Tirmidzi berkata, "(Hadits ind-) gharib hasan shahih dari jalur ini.
Hajjaj bin Abi Utsman adalah Hajjaj bin Maisarah Ash-Shawwaf. Dia di-
htnyah-iAbu Ash-Shalt. Dia orang yugtsiqah rpnurut ahli hadits."
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Hajar (Aswad). Dia membaca, 'Bismillahi allahu akbar', (dengan

menyebut nama Allah. Allah Maha besar). Setelah itu dia thawaf dengan

berjalan cepat sebanyak tiga (putaran). Dia berjalan di antara kedua

rukun. Apabila dia telah sampai di Hajar Aswad, maka dia mengusapnya.

Dia bertakbir sebanyak empat (putaran) thawaf seralNa berjalan (biasa).

Setelah itu dia mendatangi Maqam (Ibrahim) dan shalat dua rakaat.

Setelah itu dia kembali ke Hajar Aswad dan menyalaminya. Setelah itu
dia keluar menuju Shafa dari pintu yang paling besar (pintu utama). Dia

berdiri di atas Shafa tujuh kali. Dia membaca takbir (pada setiap kali
berdiri) sebanyak tiga kali, lalu mernbaca,'Laa ilaaha illallah wahdahu

laa syariika lah, lahu al mulht wa lahu al hamdu, wa huwa 'alaa hrlli
syai'in qadiir'.u (tiada illah kecaali Allah, yang tiada sehttu bagi-Nya.

Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya puiian. Dia Maha htasa atas segala

sesuatu).628

;.'E-,Ut- ,iu qnt * * Eals-o -r1Y1
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462E Sanad hadits iru shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al'Bukhari (3134G347)

dari Ya'qub bin Ibrahirrl dari Ibnu tllayyah, dengan redaksi yang singkat.
Hadits ini juga diriwayatkan sebelum hadits tadi dengan redaksi yang singkat
(71328-329) dari jalur Abdul Warits, dari Ayyub. Setelah itu Al Bulfiari
berkata, "Hadits ni (7/328-329) diperkuat oleh Ismail dari Ayyub pada
(hadits tentang) mandi." Maksud Al Bukhari adalah riwayat ini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (l/112) dengan redaksi singkat
dari jalur Hammad bin,T:rid\ dari Ayyub.
Al Mundziri (1785) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari,
Muslirn, dan An-Nasa'i."
Adapun ucapan Naft', "Fayaquumu 'alaihi fayulcabbiru sab'a miraarin,
tsalaatsan yukabbir" maksudnya adalah: Ibnu Umar berdiri di atas Shafa
sebanyak tujuh kali. Dia membaca takbr, setiap kali berdiri, sebanyak tiga
kali. Hadits ini terdapat dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (3/239). Penulis
kitab Az fuwa'id (Al Haitsami) berkata, 'Tladits ini diriwayatkan oleh
Ahma{ dan para periwayatnya adalah para periwayat hadits shahih." Dia
juga berkata, 'Hadits ini tertera dalam kitab Ash-Shahih de,rrgan redaksi yang
singkat."
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4629. Ismail menceritakan kepada kami dari Abdul Khaliq, dia

berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab tentang nabidz?

sa,id bin Al Musayyab kemudian menjawab: A}u pernah mendengar

Abdullah bin Umar berkata, "L]tusan Abdul Qais datang (ke Madinah)

bersama Al Asyajj, lalu mereka bertanya kepada Nabi Allah SAW

tentang minuman? Beliau kemudian menjawab, 'Janganlah kalian

meminum yang tersimpan di dalam wadah yang terbuat dari tanah,

jangan juga yang tersimpan di dalam wadah yang terbuat dari knyu yang
-tuitnyoieperti 

labu, dan jangan iuga yang tersimpan di dalam wadah

yang terbuat dari batang pohon yang dilubangi''

Aku lalu berkata (kepada Sa'id bin Al Musalyab), 'wahai Abu

Muhamma4 bagaimana dengan (yang tersimpan) dalam wadah yang

dilapisi ter?' Aku kira dia lupa. Dia menjawab, 'Saat itu aku tidak

-"rrdrr,g". wadah itu dari Abdullah bin Umar, (namun) dia (pun) tidak

menyukainyat :t162e

62e Sanad hadits ni shahih. AMul Khaliq adalah Ibnu Salamah Asy-syaibani.

Dia orang yang tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Ahma4 Ibnu Ma',in, dan

yang lain.
if"aiB ini diriwayatkan oleh Muslim (Ang) dari jalur Yazid bin Harun, dari

AbdutKhaliq.
Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (21328) dengan redaksi yang singkat

dari jalur Syu'batU juga dari Abdul Khaliq. Abdul Khaliq tidak merryunyai

uaiL ui" dalam kitab hadits yang enam kecuali hadits ini yang terdapat

dalan Shahih Muslim dar- Sunan An-Nasa'i. Biografinya tertera dalam kitab

At-Tahdzib. Kisah rcnAng utusan Abdul Qais juga telah dikemukakan pada

hadits lbnu Abbas no. 3406. Lihatjuga hadie no. 4465 dzn4574'
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4630. Ismail menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hakam

menceritakan kepada l<ami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW
melarang hasil penjualan spenna hewan jantan.tr3o

f '# tii'"t* :lv jL U '-r|;Jt ,Pf.-,4 $:t, -t1r\
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4631. Ismail dan Muhammad bin Ja'far menceritakan,kepada

kami, keduanya berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-
Zuhi, dia berkata: Ibnu Ja'far berkata dalam haditsnya, Ibnu Syihab
mengabarkan kepada kami dari Salim, dari ayahnya, bahwa Ghailan bin
Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam dan saat itu dia mempunyai sepuluh
orang istri. Nabi SAW kemudian bersabda kepadanya, *Pilihlah empat
(orang) di antara mereka!"

Ketika masa kekhalifahan lJmar, dia menceraikan istri-istrinya dan
membagikan hartanya di antara anak-anaknya. Hal itu kemudian

a6to 
Sanad hadits in shahih.Ali bin Al Hakam adalah [t Bunani.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i,
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Munuqa (Z7BS). t.rrfazh ,asb 

al fahl
-dengan fothah huruf adz dan suhtn huruf sdz- artinya adalah spenna
hewan pejantan, baik kuda" rmta, marpun binatang lainnya. Dengan
demikian, menerima upah dari hal itu menrp"kan suatu perkara yang
diharamkan.
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terdengar oleh Umar. Umar berkata, "sesunggUhnya aku menduga syetan

telah mencuri dengar tentang kematianmu, kemudian dia

membenamkannya dalam hatimu, (sehingga) boleh jadi engkau tidak

akan bertahan hidup kecuali sebentar. Demi Allatr, engkau sebaiknya

merujuk istri-istrimu dan menarik hartamu, atau aku akan menetapkan

hak waris untuk ntereka darimu, serta memerintatrkan agar kuburanmu

dilempari batu sebagaimana kuburan Abu Righal dilempari dengan

batu.'#31

, c. , , c '. .)., ,,"A . ,A .7,f .F u. o,:i, $"; rr:it U 'r$ G:t, -tlrY
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463r sanad hadits ni shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4609. Pembahasan

tentang hadits itu telah dikemukakan secara rinci. Dalam hadits itu, kami pun

telah menyinggung hadits ini.
Kata Abu Righal adalah dengan lcasrah huruf ra serta hunrf glraln yang tidak
bertasydid. Dalam Al Qamus dinyatakan: Dalam lobrb Sunan Abi Daud,
Dala'il An-Nubuwah. dan yang lain (tertera): Diriwayatkan dari Ibnu umar,
"Aku mendengar Rasulullah (bersabda) ketika kami berangkat bersama beliau
menuju Tha'if, kemudian karni bertemu dengan sebuah larbuan, 'Inilah
htburan Abu Righal'. Dia adalah Abu Tsaqif. Dia berasal dari kaum Tsamud.

Dia ditolak dari tanah haram ini. Ketika dia keluar darinya, dia tertirrpa
malapetaka yang telah meninpa kaumnya di rcrpat itu. Dia kemudian
dilcuburkan di tenpat itu."
Namun dalam kitab Lisan Al Arab terdapat beberapa pendapat yang lain.
Apa yang dilakukan oleh Ghailan Ats-Tsaqafi menrpakan tindakan yang
kembali kepada kebiasaan orang-orang jahiliyalq yaitu mengharamkan kaum
pererrpuan (istri) menerima warisan- Namun Islam telah memberangus
kebiasaan ini dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak
menerfunanya. Oleh karena itq Umar mengingkari dan mengecam tindakan
Ghailan Ats-Tsaqafi itu, serta nrengancarmya. Umar berusaha memberikan
hak sesuai dengan porsinya. Hendaknya peristiwa ini dijadikan pelajaran bagi
kaum muslim yang melalukan tindakan seperti itu, yaltu kembali kepada
kebiasaan jahiliyah dahulu dan menyalahi hal-hal yang telah diperintahkan
oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini tidak ada perbedaaq apakah mereka
membagian harta tersebut melalui jalur HibalL jual beli fikti(, atau melalui
jalur wakaf. Semua itu tindakan yang tidak diridhai Allah. Kaum muslim
harus mengingkari dan menolak tindakan tersebut semarpu mereka.

@I - Musnrd Imam Ahnad
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4632. Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, Suffan

bin Husain menceritakan kepada kami dari Az'Zfirri, dari Salim, dari

Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW menulis kitab tentang ketentuan

zal<at,namun kitab itu tidak diberikan kepada para pegawai beliau sampai

beliau wafat. Kitab itu kemudian disandingkan dengan pedang beliau.

Ketika beliau sudah wafat, Abu Bakar mengamalkan kitab itu sampai dia

meninggal dunia. Setelatr itu, (kitab itu diamalkan) oleh Umar sampai dia

meninggal dunia. Dalam kitab tersebut tertera:

"Pada lima ekor unta (wajib dikeluarkan z*at) seekor domba, pada

sepuluh ekor (unta wajib dikeluarkan zakat) dua ekor domba, pada lima
belas ekor (unta wajib dikeluarkan z.akat) tiga ekor domba, pada dua
puluh ekor (unta wajib dikeluarkan z.al<at errryat ekor kambing, dan pada

dua puluh lima ekor (unta wajib dikeluarkan zak,at) seekor unta bintu
Makhatd (unta yang menginjak umurdua tatrun).'i

(Abdullah bin Ahmad berkata): Ayahku berkata, "Aku kemudian
berhalangan di majelis Abbad bin Al Awwam, sehingga aku menulis
kelanjutan hadits (ini), namun aku menduga diriku tidak dapat
memahaminya. Aku juga menyangsikan sisa hadits ini, sehingga aku
meninggalkannya. "a632

1632 Sanad hadits im shahih. Abbad bin Al Awwam bin Urnar Al Wasithi adalah
orang yang tsiqah dan termasuk grrnr tmam Abmad. Sa'id bin Sulaiman
berkata, "Dia termasuk orang yang bersih dalam semua urusannya."
Sufoan bin Husain adalah Al Wasithi. Pernyataan yang menunj'rkkan bahwa
dirinya dan haditsnya yang diriwayatkan dari Az-Zuhri adalah tsiqah, telah
dikemukakan tadi. Talfirij hadits tersebut "ken dikemukakan pada hadits no.
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4633. (Abdullah bin Ahmad U.rtut lr Ayahku menceritakan hadits
(tentang ketentuan zak,at) yang terdapat dalam kitab Al Musnad ini
kepadaku di dalam hadits Zuhi dari Salim, sebab dia telah menghimpun
hadits Az-zuhri dari Salim. Lalu dia menceritakan hadits ini (hadits
tentang ketentuan akat) pada hadits Salim dari Muhammad bin yazid
secara sempurna. Juga pada hadits Abbad dari Abbad bin Al Awwam.tr33
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4634. Perbvrhn [mam Ahnad yang meninggalkan sisa hadis ini ketika dia
merasa ragu terhadap sebagiannya 

-sebab 
dia tertinpa penyakit di majelis

gurunya (yaitu Abbad)-justnr rnerupakan sikap yang menopang ke-tsiqah-
an para periwayat hadits, penghafal grrnnah, dan pengusung ilmu
pengetahuan. Hal itu nrcnunj'rkkan bahwa mcreka sangat seleltif dan ketat
dalam npriwayatkan hadits. Hal ini berseberangan dengan dugaan omng-
orang yang bodob yaitu para pengikut kaum orientalis, yang dugaan inilah
yang membuat mereka menyangsikan dan mencacatkan segala sesuatu,
padahal mereka tidak mengetahui sesuatu itu.
Ini merupakan penjelasan dari Abdullah bin Ahmad. Dia menjelaskan kepada
kita tentang perbuatan ayahnya dalam nrcnyanpaikan hadits yang tertera
dalam kitab Al Musnad kepada mereka. pada awalnya Imam Ahmad
menghinpun riwayat-riwayat ihr pada beberapa orang guru. oleh karena itu,
dia menceritakan (hadits tentang ketentuan zakat) ini dengan sanad terdahulu
(no. 4632). Hal ini sesuai dengan yang telah dia hinpun dari hadits Az-zttfui
dari salirn setelah itu dia menceritakan sanad berikutnya. sanad yang
pertama diceritakan oleh Imam Ahrnad kepada mereka dari Abbad uin Lt
Awwam, namun kemudian dia meninggalkan sebagiannya. Sedangkan sanad
yang teralfiir diceritakan oleh Imam Afunad kepada mereka dari Muhammad
bin Yazid secara lengkap, sebab tidak ada hambatan apa pun yang
menghalanginya untuk mendengar, menghafal, dan menulis hadits dengan
sanad ini secara keseluruhannya.
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4634. Muhammad bin Yazid 
-yakni 

Al Wasithi- menceritakan

kepada kami dari Suffan 
-1lakni 

Ibnu Husain- dari Az-Zuhi, dari
Salim, dari ayahnya, dia bertata, "Rasulullah SAW menulis aturan

tentang z-akat, namun beliau tidak mengeluarkan aturan itu kepada para

pegawai beliau, sampai beliau meninggal dunia. Lalu Abu Bakar
mengeluarkan aturan zakat itu (kepada para pegawainya) sepeninggal

beliau, dan dia terus mengamalkannya sampai meninggal dunia. Lalu

L-
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Umar mengeluarkan ketentUan zakat itu sbpeninggal Abu Bakar, dan dia

pun mengamalkannya."

Ayah Salim berkata, "(Jmar wafat pada hari berbarengan dengan

disampaikannya wasiatnya. Dalam wasiat itu tertera 'Pada setiap lima

ekor unta (wajib dikeluarkan zala) satu ekor lumbing. (Ketentuan ini

bertaht) sampai unta itu mencapai dua puluh empat ekor unta. Apabila

unta itu berjumlah dua puluh lima ekor, maka (wajib dikeluarkan zakat)

satu ekor unta betina yang telah berusia dua tahun. (Ketentuan ini
berlaku) sampai unta itu berjumlah tiga puluh lima ekor. Jila tidak ada

unta betina yang berusia dua tahun, malw (waiib dikeluarlcan zaftat yang

berupa) unta jantan yang berusia tiga tahun. Jika unta itu lebih dari tiga

puluh lima ekor; maka (wajib dikeluarknn zaknt) satu ekar unta betina

yang berusia tiga tahun. (ketentuan ini berlahr) sampai unta itu
berjamlah empat puluh lima ekor. Apabila unta itu lebih satu dari empat

puluh lima ekor, maka (wajib difteluarkan zakat) satu elar unta betina

yang derzsia empat tahun. (Ketentuan ini berlafu) sampai unta itu
berjumlah enam puluh ekor. Bila lebih dari jumlah itu maka (wajib

dikeiuarkan zakat) satu ekor unta yang berusia lima tahun. (Ketentuan

ini berlaku) sampai unta itu berjumlah tujuh puluh lima ekor- Bila unta

i'iu'lebih ilari tujuh puluh lima ekor, maka (waiib dikeluarkan zakat) dua

elar unta bgtina yang berusia tiga tahun. (Ketentuan ini berlaht) sampai

unta-unta itu berjumlah sembilan puluh ekor. Bila unta-unta itu lebih
jumlah sembilan puluh ekor, maka (wajib dikeluarlwn zalw) &n ekor

unta betina yang bentsia empat tahun. Setiap empat puluh ekor unta

(wajib dikeluarkan zakat) satu el(or unta betina yang bentsia tiga tahun.

Adapun kambing, Wda empat puluh ekor lwmbing (waiib

dikeluarlran zakat) satu ekor kambing. (Ketentuan ini berlahr sampai

kambing-lrambing itu berjumlah seratus dua puluh ekor. Bila kambing-

trambing lebih dari seratus dua puluh ekor, malca (waiib dikeluarkan

zalrat) dua elar l<ambing. (Ketentuan ini berlaht) sampai knmbing'

lrambing itu berjumlah dua ratus ekor. Bila kambing-kambing itu lebih

dari dua ratus ekor, naka (waiib dikeluarlun zakat) tiga ekor kambing.

(Ketentuan ini berlaht) sampai lumbing-kambing itu berjumlah tiga
ratus ekor. Bila kambing-kambing itu lebih dari tiga ratus elar, malw

tidak ada kewajiban tambahan sampai beriumlah empat ratus ekor. Bila
kambing-lrambing itu lebih dari empat ratus ekor, malw setiap seratus

elar lrambing (wajib dikeluarkan zakat) satu ekor kambing. Tidak boleh
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memisahknn antara yang sudah terlrumpul dan tidak boleh
mengumpulkan antara yang sudah terpisah, lcarena tahtt mengeluarkan
zalrat. Bila sudah dicampur maka hanrs dilcembalikan dengan bagian
sama rata. Tidak boleh diambil lumbing yang sudah tua dan cacat' .'#34

Sanad hadits ini adalah siairn. Muhammad bin Yazid adalah Al Wasithi.
Hadits ini telah disebutkan pada no. 4632 secara lengkap.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (78-9) dari jalur Ubbad bin
Awwam dan dari jalur Muhanrmad bin Yazid Al Wasithi, dengan sanad ini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (U34) dari jalu Abbad bin
Awwam. At-Tirrnidzi berkata, 'Tladits Ibnu Urnar im hasan dan dipraktit&an
oleh sebagian besar ularna fikih. Yrmus bin Yazid dan lebih dari satu orang
meriwayatkan hadits ini dati Az-Zvfui dari Salirq namun mereka tidak re-
marfu'-kanaya. Yang nre-marfu'-kannya adalah Su$an bin Husain.'
Dalam Mukhtashar Abi Daud (l5l) Al Mundziri berkata, .Hadits ini
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majatr." Kemudian dia menukil
perkataan At-Tirmidzi, dia berkata, 'Muslim meriwayatkan hadits Su&an bin
Husarn, dan Al Bulfiari membenarkannya, narrun haditsnya dari Az-z{hri
masih dipertentangkan. su&an bin Husain mengikuti sulaiman bin Katsir
dalamme-marfu'-lawrya. sulairnan bin Katsir ini adalah salah seorang yang
haditsnya disepahti oleh Al Bukhari dan Muslim dapat dijadikan pegangan."-
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dalanAt Muwaththa' (ll2so),tatwa
dia membaca tulisan Umar bin Khaththab tentang sedekah (zakat).
Sekalipun ini adalah temuan, namun termasuk temuan yang bagus dan dapat
dijadikan pegangan, karena ke-tsiqah-n Malik dan ketelitiannya pada ipa
yang dia baca. Dia tidak ekan rnenisbatkan perkataan itu kepada Umar
kecuali setelah dia memastikannya.
Dalam Musnad Abu Bakar (72) disebutkan bahwa Abu Bakar menulis
kewajiban-kewajiban sedekah yang diwajibkan Rasulullah SAW dalam
sebuah hadits yang cukup panjang. Semua itu saling menguatkan dan
menempatkan hadits ini di tenpat hadits shahih.
Anak pererrpvan makhaadh: N Makhaadh mcnurut Ibnu Al Atsir adalah
nlna unta betina yang seda.g hamil, dan anaknya adalah unta yang masuk
tahun kedua, karena induknya telah sepantasnya hamil, meski kinyataannya
belum hamil. sedangkan bintu labuun adalah unta yang genap dua iahun dan
masuk tahun ketiga. Demikian kata Ibnu Al Atsir. Dalam usia seperti ini
induknya biasanya sudah menyrsui, yaitu menyusui adiknya. Al Hiqqah
adalah unta betina yang sudah masuk usia lime tahrm. Dinanoakan de-ikian
karena dia sudah boleh ditungg"ngi dan bisa mcngandrmg . AI jadz.a'ahadalah
unta yang sudah harnpir dewasq )"aitu di atas lima tahun.
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4635. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu LJmar, dari Nabi SAW, "Barangsiapa
memerdelralran bagiannya (nashib) (atau beliau bersaMa), 'jatahnya
(syaqish)', atau 'sahamnya (syirk) pada seorang budak, lalu dia
mempunyai harta yang dapat mencapai harga budak itu dengan harga
yang adil, (alu dia membeli budak itu), mala dia adalah orang yang
memerdelulun. (budak tersebut). (Tapi jika tidak), malu sesungguhnya
budak itu telah merdeka darinya."

Aypb berkata, 't',Iafi' terkadang mengatakan perkataan itu dan
terkadang pula tidak me,ngatalcann5a, sehingga aku tidak tatru apa ia
menrang ada di dalam hadits, ataukah hanya ucapan Nafi' ),ang
bersumber dari dirinya?"

Maksud ucapan Ayynb tersebut adalah perkataan: "Sesungguhnya
budak itu telah merdeka darinya, selama dia telah memerdekakan budak
ihr.il63s

'1635 Sanad hadits in shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4451 dan 4589.
Hadie ini telah dikemukakan dengan redaksi yang panjang dari jalur Malih
dari Nafi', dari Ibnu Umar (hadits no. 397) dengan sanad ini. Oleh karena itu,
riwayat Malik ini menunjukkan bahwa keraguan Aynrb pada akhir hadits ini
merupakan keraguan yang bersumber dari dirinya sendiri. Pasalnya Imam
Malik telah meriwayatkan hadits ini secara lengkap dari Nafi' dengan status
marfu'. Demikian juga dengan knam Malik yang terdapat dalam kitab l/
Muwaththa' (3/2). Namun pada cetakan yang disalin dari kitab l,
Muwaththa'terdapat kesalaban benrpa membuang redaksi: ttp6si lrftr:ft'., rni
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4636. Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ayynb
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,
"Apabila Rasulullah SAW kernbali dari berperang, haji, atau umrah,
maka beliau naik ke tempat yang mendaki dari bumi atau puncalc. Beliau
membaca, 'Allahu akbar allahu akbar. Ina ilaaha illallah wahdah, laa
syariilra lah, lahu al mullu wa lahu al lrumdu, wa huwa alaa kulli syai'in
qadiir. Aayibuun, taa'ibuun, saajidutn,'aabidaun, lirabbina haamiduun.
Shadaqallahu wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazama al ahzaaba
wahdah'." (Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada tuhan fyang
hakJ selain Allah, tiada sehttu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-
Nya pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. [Kami adalahJ
orang-orang yang kembali, orang-orang yang bertobat, serta orang-

merupakan kesalahan ddri pihak percetakan. Kesalahan tersebut diperbaiki
dengan merujuk kepada rnanuslcrip kttab Al Muwaththa' asli yang kami
miliki, yaitu naskah Syaikh Abid As-Sanadi, pakar trn6i1s 143dinah yang
hidup pada abad lalu. Dia meryerbaiki naskah ini secara langsrrng.
Kesalahan itu pun diperbaiki dengan merujuk kepada trtab Syarh Az-furqani
(31247) dan riwayat Ahmad yang telah kami singgung (hadits no. 397).
Dalamnaskah asli Musnad Ahrnad bin Hanbal yaitu naskah Al Halabiyah dan
Al Kataniya), pada akhir hadits sebelum perkataan Ayyrb tertera kalimat,
"Jilra ddak, malu sesungguhnya budak iu merdela darinya,,, dengan
membuang kalimat, "sepanjang dia telah memerdelrakan budak in" ying
tertera pada akhir perkataan Ayyrb. Iklimat ini (sepanjang dia ielah
memerdekakan budak itu) menrpakan 126sehan dalam syarah Musnad
Ahnad cetakan Al Kataniyah. Aku kira kalimat ini merupakan penjelasan
dari pihak penyalin hadits, sebab tidak tcrtulis tan& yang menrmjukk.n
keautentikan kalimat tersebut. oleh karena itu, alnr tidak-nrencantumkan
kalimat tersebut pada teks hadits.
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orang yang bersujud. Orang-orang beribadah firepada AllahJ, fdanJ
lrepada Tuhan lwmilah \umiJ memuji. Allah telah membenarkan ianji-
Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahlcan kclompok-kelompok itu
seorang diry.toto

Ll'* i.t,f 6&sr *';;. r kat6:L -r1rv
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4637.Ismail rn"r"** kepada kami dari Yunus, dari Al g"run,

dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, *Tidaklah Allah
memberilun kepenimpinan kepada seorang hamba atas rakyat, banyak
atau sedikit, lrecaali Allah akan rneminta pertanggungjawabannya pada
Hari Kiamat, apaluh dia melal<sanakan perintah Allah pada mereka
ataulrah d.ia menyia-nyiakannya?Bahknn AAah akan meminta
pertanggangj awabannya atas kehnrganya secdra Htusus.'#31

e'rt.b!J, €l Fl l' * *'# ....6?f-r1r^
zlr.,

ifl- ?n,.p i' Jy; ,SG

Sanad hadits int shahih. Hadib ini ulangan hadits no. 4569 dan dengan sanad
y.ng sarna, hadits ini disebutkan kembali padano.4496.
Sanad hadits ini shahih. Yunus adalah Ibnu Ubaid. Hasan adalah Hasan Al
Bashri. Hadits ini tidak aku temukan di tenpat lain, tidak pula di dalam kitab
Majma Az-Zawa'id. Aku kira hadits ini terdapat di dalam kitab hadits yang
enarn, namun letak persisnya aku tidak tahu.
Muslim meriwayatkan hadits yang pengertiannya hanrpir sama dengan hadits
ini pada (1/51) dari jalur Yunus dan yang lairf dari Al Hasa4 dari Ma'qal bin
Yasar. Sementara dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (51207) terdapat hadits
seperti hadits ini yang bcrsurnber dari Abu Hurairah. Penulis kitab Az-
Zawa'id (Al Haitsami) menisbatkan hadits ini kepada Ath-Thabrani dalam
kitab Al Ausath.Lilnthadis no. 4495.

:jv .*j r'# i l' # ; o).,>
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4638. ....(menceritakan kepada kami), Ma'mar mengabarkan
kepada kami (dari) Ma'mar, dari Abdullah bin Muslim (saudara Az-
Zrrhri), dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda,'Tidak henti-hentinya permohonan ada pada
salah seorang di antara kalian sampai dia bertemu Allah dalam keadaan
wajahnya tidak ada sepotong daging ptnt .n4638

'* 
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sanad hadits ini pada dasarnya shahih. Namun di sini terdapat sanad yang
fiilang 

-sanad 
ini tidak terdapat pada kedua naskah asal (Musnad Ahmad bin

Hanbal, baik cetakan Al Halabiyah maupun Al Kataniyah). Ahmad bin
Hanbal tidak pernah bertemu Ma'mar, bahkan dilahirkan setelah Ma'mar
meninggal dunia, maka mr$tahil bila dia pernah mendengar hadits dari
Ma'mar. Pastinya, Imam Ahmad nrriwayatkan hadits ini dari mwid-murid
Ma'rnar. oleh karena itu, aku rnemberikan titik-titik sebelum kalimat
"menceritakan kepada kami'. Namun aku tidak dapat memastikan atau
menunjuk satu nama dari nama-nama guru Imam Ahmad yang pemah
meriwayatkan dari Ma'mar, meski pada dasarnya aku lebih -e"gr-ggoru"
narna Isrnail bin Ibrahirn, yaitu Ibnu Ulayah, sebab ketiga hadits sebelimnya
diriwayatkan oleh Imam Ahrnad dari Ibnu ulayyah. sJtain itq juga karena

la_dits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/383) dari iatrr tunu uiaiab aari
Ma'mar,
Abdullah bin Muslim bin ljbaidillah bh syihab Az-ztrbiadalah saudara Az-
Zuhri, yaitu knam Muhamrnad bin Muslirn Abdulah lebih tua daripada Az-
Zrhri. Dia seorang tabi'in yar,g tsiqah dan kuat hafalannya. Dia nrcninggal
dunia lebih dulu daripada saudaranya. Dia meriwayatkan hadits dari
saudaranya, dan saudaranya meriwayatkan hadits darinya.

l,ta^ al muz'ii'ah min al-rahm 
-dengan dhamah h,ruf zrz dqn suhnhyf.:T artinya sepotong kecil daging. Lihat pengertian hadits no. 4407

dan4440.

o 7l..t . .
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4639. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ubaidullah

menceritakan kepadaku, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Abdullah, dia

berkata, "Dahulu mereka memperjualbelikan makanan tanpa diketahui

ukurannya. Rasulullah kemudian melarang mereka menjualnya sampai

mereka memindahkannYa. -tr3e

4640. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari AMullatr bin IJmar, dia berkata, "Dahulu

orarig-orang jahiliyah menjual dagtng unta yang persiapkan untuk

disembelih dengan habal al habalah. Habal al habalah adalah seekor

unta yang melahirkan janin yang dikandungnya, kemudian janin yang

dikandungnya itu hamil. Rasulullatr SAW kemudian melarang mereka

dari perbuatan demikian.'ffi
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini tercantum dalam kitab Al Muntaqa (2818).
Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah, kecuali At-
Timddzi dan Ibnu Majah."
Hadits semakna telah dikemukakan pada hadits no. 4517.
Sanad hadis inr shahih, Hadits ini perpanjangan hadits no. 4491 dan 8582.
Redaksi hadits ini harrpir sama dengan redaksi hadits yang tertera dalam
krtzb Al Muwaththa', yang telah kami singgung pada hadits no. 4491.

lnt J'yr'iri:t cacr,:;i C JrX'"i ,ti*:. ! ".oUt f
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4641. SuSan menceritalcan kepada kami, dia berkata: Amr (1laltrti

Ibnu Dinar) berkata, "Mereka menceritrkan seorang lelaki yang berniat

melakukan umrah lalu bertahalul, apakah dia boleh menggauli istrinya

sebelum melaksanakan thawaf dan sa'i di antara Shafa dan marwah?

Ikmi menanyakannya kepada Jabir bin Abdullah, lalu Jabir menjawab,

'Tidak (boleh), sampai dia thawaf (mengelilingi IG'bah dan Sa'i) di

antara Shafa dan Marwah'. IGmi juga menanyakannya kepada Ibnu

Umar, lalu Ibnu Umar menjawab, 'Rasulullah SAW tiba (di Makloh),
lalu thawaf mengelilingi Ka'bah sebanfk tuitrh kali, lalu shalat di

belakang maqam (Ibrahim) sebanyak dua rakaal dan sa'i di antara Shafa

dan Marwalr'. Ibnu Umar kemrudian bcrkata, 'Sesunguhrrya telah ada

pada (dW Rasulullah itu suriteladan yang baik'." (Q8. el Ahzaab [33J:
2t).*t

J.tr,
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan secara lengkap oleh Al
Bulfiari (1/418419) dari jalur Surya& yaitu Ibnu Uyainah, dari Anr bin
Dinar. Sebagian hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1/353), tctapi hanya
pada bagian pertanyaan ]ang diaj'rkan kepada Ibnu Urnar dan javraban yang
dia berikan. Muslim tidak meriwayatkan pertanyaan /ang dhj"kan kepada
Jabir.
Muslim meriwayatkan sebagian dari hadits ini dari jalur SuSan bin Uyaina\
dari Amr bin Dinar juga. Setelah itu Muslim meriwayatkan hadits seperti ini
dari jalur Hammad bin Zaid dan Ibnu Jurad, dari funr bin Dinar.

e,iL'ot'*t.
U

.AKr
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4642. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Suffan,
Abdullah bin Dinar menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar

lbnu Umar berkata, "Ketika orang-orang sedang melaksanakan shalat

Subuh di masjid Quba, tiba-tiba seseorang datang lalu berkata,

'sesungguhnya Al Qur'an telah diturunkan kepada Rasulullah SAW
semalam. Beliau diperintahkan untuk menghadap Kiblat, maka

rnenghadaplah.kalian ke Kiblat!' Mereka kemudian berpptar sehingga

mereka menghadap ke arah K.a'bah'."4642

* t'f e6 C?i g; i'* A.6:L -r1rr
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4643. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, Nafi
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Llmar, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabdi,''langanlah salah seorang di antara kalian memalcan (daging)
Kurbannya lebih dari tiga hari. Apabila matahari telah.terbenam pada
hari ketiga, Abdtllah tidak (agi) memaknn daging Kurbannlia'.'&t

c. . '-,1, 7 o, c. c 4t I c z - ..,iA.
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Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (11424) dart
jalur Malik, dari Abdullah bin Dinar.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (8/l3l) dari jalur Yahya, dari
Su$aq seperti sanad yang tertera di sini, dan dari jalur Sulaiman dan jalur
Malik dari Abdullah bin Dinar.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslinr, sebagaimana dijelaskan dalam
krtab Al Muntaqa (828). Hadits yang diriwayatkan dari jalur Malik akan
dikemukakan pada hadits no. 5934. Hadir ini tertera dalam kttab Al
Muwaththa' (ll20l).
Sanad hadits in shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4558.
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4644.Yahya menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr,

dari Abu Salamah, dari Ibnu umar, dari Nabi sAw, beliau b€rsaMa,

" setiap yang memabulckan itu haram.'ffi
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4ils.Yatrya bin sa'id menceritakan ke?ada *, #*urdillah,
dari Nafi" dari Ibnu umar, dia bertata, "Aku tidak mengetahui (hadits

ini) kecuali dari Nabi SAW, beliau b€rsabda, 'setiap yang-memabukktn

adalah Htamer, dan setiap yang memobukkan itu hamm'"#5
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4ffi. Yahya menceritakan kepada kami dari LJbaidullalu Nafi

mengabarkan kepada kami dari Ib,nu Umar, dia berlcata, "Rasulullah

SAW bersa$a,'shalat di masiidhr ini lebih utama daripada dua rikt
shalat di masjid lain, kectmli Masjidit Haram'.'ffi

Sanad hadits ini shahih. Muharmad bin Amr bin Alqamah bin Waqash Al-
Laitsi: Pemyataan yang nrnunjukkan bahwa dirinya tsiqah telah

dikemukakan pada hadits no. 1405. Abu Salamah adalah Ibnu Affiurrahman
bin Auf. Hadits ini singkat kclanjutannya "lran dikernrkakan nanti dcngan

redaksi yang panjang. Kami akan men-ra&irii hadits ini di sana.

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini menrpakan perpanjangan dari hadits

sebelumnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jarm'ah kecuali Al Buf&ari dan

Ibnu Majah, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa (4716).

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1R92) dart
jalur Yahya Al Qaththan dengan sanad yang terten di sini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan beberapa sanad laimp dari
Nafi'.
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4647. Yahya menceritakan kepada kami dari Llbaidullah, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang
muzabanah (yaitu menjual) buah (larma yang masih di atas pohon)
diukar hurma dbngan yang sudah matang setakaran, juga buah anggur
(yang masih. berada .di atas pohon) ditulmr dengan anggur kering
(kismis) setakaran, serta biji gandum ditukar dengan bulir gandum
setakaran.'M7
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4648. "Yahya menoeritakan.kepada kami dari Ubaidullah, dari

Nafi', dari Ibrru Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orung yang
berkhiiznat akhn diangkat sebuah,bendera untuknya pada Hari Kiamat
'(ketak). pikatakan (kepadanya), 'Inilah pengfrhinatan fulan bin
fulan')Affi

Hadits ini.juga diriwayatkan oleh An-Nasari dan lbnu Majatu sebagaimana
dij elaslran dalam Syarah Sunan At- Tirmidzi (l I 27 0).
sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4528. Hadits ini
telah dijelaskan secara rinci pada hadir no. 4490. .

Sanad hadic ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2147) dart (t)
beberapa jalur dari tlbaidullah dari Nafi', dari (2) beberapa jalur dari Nafi',
dan dari (3) jalur dari Ibnu Umar, sarna dengan redalai hadits ini. pengertian
hadits ini telah berulang kali dijelaskan pada hadits Ibnu Mas'ud, yang
teralfiir adalah hadits no. 4201 d^n4202.
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4649. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa membawa seniata kepada kami malra dia bukan

dari golongan knmi.'Aee

4650. Yahfa menceritakan kepada kami dari Ismail, Salim bin
Abdullah menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dari Rasulullah

SAW, beliau bersaMa, "Barangsiapa mengihrti jenozah sampai dia
menshalatlwnnya, tnalw sesungguhnya baginya pahala satu qirath."
Rasulullah SAW kemudian ditanya tentang qirath? Beliau menjawab,
*(Qirath itu sebesar) gunung uhud.'#so
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Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4467.
Sanad hadits ni shahih.Ismail adalah Ibnu Abi Khalid. Hadits ini di)rakini
sebagai bagian dari hadits-hadits mursal para sahabat, sebab Abdullah bin
Umar mendengar hadits ini dari Abu Hurairah dan Aisyah, ketika Aisyah
membenarkan (periwayatan hadits) yang dilalcukan oleh Abu Hurairah,
sebagaimana dijelaskan pada hadits no. 4453. Mereka saling membenarkan
satu sama lain. Salah seorang dari mereka meriwayatkan hadits dari
saudaranya, karena percaya kepadanya dan membenarkannya.
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4651. Yahya menceritakan kepada kami dari Malik, Zaid bin

Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar

berkata, "Dua orang lelaki dari penduduk Timur datang kepada Nabi

SAW, lalu mereka berceramah, sehingga orang-orang merasa kagum

terhadap gaya bahasa al bayan mereka. Rasululah SAW kemudian

bersabda, 'sesungguhnya sebagian dari al bayan itu mengandung

sihir'.'#5r
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4652. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ubaidullah,

Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu IJmar, dia berkata, "Aku shalat

bersama Nabi SAW di Mina sebanyak dua rakaat, bersarna Abu Bakar,

bersama LJmar, dan bersama Utsman pada awal masa kepemimpinannya,

setelah itn Utsman menyempurnakan shalat (tidak di-qashar).'#52

Sanad hadits im shahih. Hadits ini tertera dalam kitab Al Muwaththa' (3/149-
r50).
Az-Tarqam menisbatkan hadits ini dalam syarahnya (41224) kepada Al
Bukhari, Abu Dau4 dan At-Tirmidzi. Pengertian hadits ini telah berulang kali
dijelaskan pada hadits lbnu Abbas (dan yang terakhir hadits no. 3069) dan
hadits Ibnu Mas'ud (no. 3778 dan4342).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4533. Di sana
kami telah menyinggung hadis yang panjang ini, dan kami pun telah
rnenyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
Hadits semakna telah berulang kali dikemukan pada hadits Ibnu Mas'ud
(yang terakhir adalah hadits no. 4427).

@l - tffusnsd Imam Atmad
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4653.Yatrya bin sa'id menceritakan kepada kami dari Ubaidullah,

dari Nafi" dari Abdullatr bin Umar, dia berkata, "Rasulullah sAW

bersabda, ,Lakukanlah sebagian dari shalat lulian di rumah kalian' dan

janganlah kalian meniadikninya (rmwh kalian) seperti lanbttran' .'n53

Ar {3 '* ,r-; $:"; - t 1o t

4654. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi

mernberitahukan kepada kami dari AMullatr bin Umar, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Tipiskanlah hmis dan biarlranlah

jenggot'.'#34

,1653

4654
Sanad hadits in shahih. Hadis ini ulangan dari hadits no' 451l'
Sanad hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab l,
Muwaththa' (31123) dari Abu Bakar bin Nafi" dari ayahnya (yaitu Nafi')
dengan sanad yang sama. Jadi, Malik tidak mendengar hadits ini dari Nafi"
melainkan dari anaknya (yaitu Abu Bakar).

Abu Daud juga meriwayatkannl'a (41135) dari jalur Malik' Al
Mun&iri berlota, .,Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i."

Makna lafazh ihfaa' asy-syawaarib adalah sangat memendelkan lowtis. I faa
al ilha adalah memanjangkan bulu jenggot dan tidak mencukumya seperti

kumis. Kata ini berasal dari kata afaa asy-syal'a (sesuatu menjadi banyak),

apabila sesuatu itu banyak dan terus bertambah. Dikatakan, afaituhu dzln

affaituhu. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.

a., a, t lc
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46ss.rahya menceritakan kepada karni dari *r.l*jf
mengabarkan kepadaku dari AMullah bin Umar, (dia berkata),

"Rasulullah SAW bersaMa, 'Janganlah lralian melarang kaum

perempuan (datang) ke masjid-masjid Allah' .'#ss

An *t ;tt'itt ;* 
"$ 

"of't. . at t a )

J', T 'U
,:* ;.1 6?i Uu ;?f irr i; * ,* $:'; *1,1'o1

4, .!e 6P L5*.

U;,p*'i.tokt,k
4656. Yahya menceritakan kepada'kami dari LJbaidullah, 

^Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW
menginap di Dan Thuwa sampai pagi,lalu beliau rhemasuki Makkah, dan
Ibnu Umarpun melakukan hal itu.{s6

Sanad hadits ini shahih- Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam
kitab Al Muwaththa' Qm, dengan sanad yang munqathi (terputus):
Disarrpaikan kepadanya dari Abdullah.
Diriwayatkan pula oleh Al Bul&ari (2/318-319) dengan reda*si yang panjang
dan sanad yarg maushal (tersambung) dari jalur Abu Usamab, dari
Ubaidullahbin Umar, dari Nafi'.
Diriwayatkan pula oleh Muslim (l/129') dengan redaksi yang singkat dan
sanad yang maushul (tersambung), sebagaimana tertera di sini, dari jalur Ibnu
Numair dan Ibnu l&is, dari ljbaidullah.
Hadits semakna telah dikemukakan pada hadits no. 4522 dan 4556.
Kata qaala (dia berkata) merupakan tambahan yang diambil dari naskah
Musnad Ahmad naskah kode Kaaf (Al Kataniyah).
Sanad hadits ini shahih. HadiE ini ringkasan hadits no. 4628.
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4657.Yahya menceritakan kepada kami dari ubaidu[arr, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'semoga Allah merahmati orang-orangyang mencuhtr rambut

(maksudnya menggunduli kepala saat tahallul hajr, per{X Para sahabat

lalu berlota, 'Wahai Rasulullah, juga orang-orang yang memendekkan

rambut'?' Rasulullah SAW bersabda 'semoga Allah merahmati orang'

orang yang mencukar runbut'. Beliau bersaffia pada kali nrg keempat,

' Juga orangerang yang memend**an rambul' .'#7

,Ju',3 i,t f 'es e?f iirr ip ;? ,--,-$:r, -tlo^
t. (
.l>lI to I

,f-P- Jr;r)tr
,
J]

a
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4658. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan ke,pada}u dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullafi SAW

bersabda, 'Tidak seorang pun dai kalian kcanali tempafirya akan

dipertihatlran kcpadanya pada pagi fun petang hari. Jika dio termasuk

penghuni surga maka ia merupakan penghuni surga. (Tapr) iifu ia

' Tidak sanpai gundul. Ed.
45s7 Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh knam Malik dalam

}Jtzb At Muwaththa' (11325) dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan redaksi

seperti ini.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dalud(21149) dari jalur Malik Al Mun&iri
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari dan Muslim."
Hadits semakna baik dengan redaksi yang singkat maupun yang panjang,

telah dikemukakan pada hadits Ibnu Abbas (no. 1859 dan 231l).
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termasuk penghuni neraka maka ia merupakan penghuni neraka. (Kelak)

akan dil<atal<an kepadanya, 'Inilah tempatmu, sampai engkau di kirim lce

sana'.'fi58

:Jt '# it ,f es ,t?i At * * ,*$1", -trot

* u }lt tr:St;i )) ,*t *v\t ,)* lt J?3iC
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4659. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu IJmar, dia berkata, "Rasulullatt SAW
bersabda, 'Tidak boleh seseorang membangunlmn seseorang (yang larn)
dai tempat duduknya, kcmudian dia duduk di tempat duduk orang itu.
Alran tetapi, (hendaklah dia berluta) berlapang-lapanglah dan berluas-
luaslah kalian'.'#se

,iu'* it f e6 g.tf "i,r 9" * ,*t1:", -111.

O:;.-t ,i{il ,rUt * *, yA itt.-& i' J-rr'{'4,

^;!-,,:t'fi:) 
,j|:t- eG:Jr 'r,,1.j ,i;:rLt ,-r'ilr fr.s ,u|rL;

Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Butfiari dari
beberapa jalur dari Nafi' (31193,61329, dan l1l315-316).
Muslim (21357) meriwayatkannya dari jalur Malik, dari Nafi', dan dari jalur
Az-Zvhri, dari Salir& keduanya (Nafi' dan Salim) meriwayatkan dari Ibnu
Umar, dengan redalsi yang senrpa dengan hadits ini.
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaihhani (llrl
Bukhari dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir
(8/2il) danAt-Targhib wa At-Tarhib (4158).
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4660.YalryamerrceritalrankepadakamidariUbaidullah,Nafi,
mengabarkankepadakudarilbnuUmar,diaberkata,..Alushalat
bersama Rasulullah SAW sebelum zruhur dua rakaat, setelahnya dua

rakaat, setelah Magl[ib dua rakaat, setela]r Isya dua rakaat, dan setelah

shalat Jum'at dua rakaat. Adapun shalat Jum',at dan Mag[rib'

(dilaksanakan) di rumatr beliau'

saudariku (yaitu Hafshah) meirgabarkan kepadalru batrwa beliau

selalu melaksanakan shalat dua rakaat yang ring1}^kttik" fajar terbit' Itu

adalatr saat aku tidak dapat menemui Nabi SAW'a6o

f e6 G'?l lnt'3.,, c.
bl ,.-e 4t

o.rar-trt;i.'
# t 15lir t:'r> -111\

?s ;* 7r'rb? P't *L

466l.Yatrya menceritalon kepada kami dari ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu umar, bahwa dia disodorkan kepa&

NaUi SAW (untuk ikut perang) pada hari perang Uhud, saat dia berusia

empat belas tatlrn, (namun) beliau tidah mengizinkannya. Setelah itu dia

kembali menawarkan diri ke,pada beliau pada hari perang Khandaq, dan

saat itu dia berusia lima belastahun, lalu beliau mengizinkannya.6l

{,i,P €rlU.t
tlt t I ...

fs ,Pt ?v-
'!,.r.lr-.. 4!, tc t

.;:)cli,i:p;* ir i: o'-riit i';'e?| ,;'4

i.t ,r es ;.nf ilr ,{} f )*'i ,t-,rt3'"; -111Y

";| 6.*il i6 ,*, {'1',;- n' J4 Jl, ';L Ll ,}L

.(U; q i),ju ,ti.a

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4506 dan perpanjangan

hadits no. 4591 dar 4592.
sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Bulfiari dan

MuslinL sebagaimana dijelaskan dalamTatil:h lbnu Katsir (4/15)'

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dengan dua sana{ dari jalur

Ubaidullah (aza$. Setelah itu, At-Tirmidzi mengulangi hadits tersebut

dengan dua sanad yang sama (3/35). At-Tirmidzi berkata, "Hadits (inlt'S hasan

shahih."
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4662. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu lJmar, bahwa Umar bertanya kepada

Rasulullah, *Apakah salah seorang dari kami boleh tidur dalam keadaan

junub?" Beliau menjawab, "Ya, iilca dia telah belrwudhu.'#62

of zzt .. , -.... ). c.t c

ol ,/ i.t ,f gg '*,1,r {l! * ,* $:-t- -tllr
-i, ., ,o-r t,^ Var'#|yf ,yV *:r rlr}it * lut Jyt-r-e(p-vt fsy*,tf 

.Lr),si

4663. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi,

dari Ibnu lJmar, bahwa Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar

dengan imbalan sebagian dari kurma atau tanaman yang tumbuh.ffi3

o / zz r .. .'oi ,/ i.t * p6'* ilr +i3 * & $|,; -1111

.<*-l.rlr o5!, t:rfir\|*6-y> 
'j6 *' tt?t, ,* lnr Jy,

4664. Yahya menceritakan kepada kami"dari Ubaidullah, dari

Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah

dua orang berbisik tanpa melibatlan orang ketiga.'ffi

*'# it,f e5 s?f ^l,r $ *,*$:L -tllo

D, -b,F sr-fl

.(L+1 @Li'oL) (6; ti+tb ta)r' o1 ,Mt
ew J.> ,Ju e't*tLilt ;l"r)r

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (360).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan
sebagaimana dijelaskan dalam kiab I I Muntaqa (3043).
Hadits ini akan dikemukakan dengan redaksi yang panjang pada hadits no.
4733.
Hadits semakna telah dikemukakan pada hadits Ibnu Abbas (no. 2255).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4564.

oleh

oleh

Al Jama'atu

Al Jama'ah,
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4665. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi sAw, beliau

bersabda, "Pentmpamaan orang yang hafal Al Qur'an itu seperti pemilik

unta yang terikat. Jika pemilik unta itu mengikat lutut untanya dengan

tali, maka dia akan dapat mempertahankannya. (Tapi) iika dia

melepaskannya, maka unta itu akan pergi.'#s

'ot'* 
i.t ,f 'eE G?f &r ,{} r * $:r; -1111

:)$ ll,ali;t *:t rll bt *,4t \G!,q:,$i
*W-,F:St'dii

4666. Yatrya menceritakan kepada kami dari LJbaidullatr, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu umar, batlwa dua orang Yatrudi

berzina, lalu keduanya dihadapkan kepada Nabi SAW, dan beliau

memerintahkan untuk merajam mereka. Ibmu Umar b6rkata, "Aktt
melihat si pria melindungi si perempuan demgan tubuhnya.'ffi

i.t f eY e?f ilr ri3 ,f )*-'; *-$:", -tl1v
;t 6) ,f ;.tji'$\l *3 ;r'h, & n' J;r'of'*
466s Sanad hadis ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Syail*and (Al Bukhari

dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab At-Tmghib wa At-Tarhib
(aaq.
Al mu'aqqalaf,; Dalam kitab Al Fath (9f0) dinyatakan: "(Al Mu'aqqalah) -
dengan dhamah hurruf mim, fathah htnfi ain, dan tasydid htnfi qaafr adalah

al masyduudah bi al iqqal (yang terikat dengan iqaal). Iqaal adalahtali yang
mengikat lutut unta. Mempelajrari dan terus-menerus membaca Al Qur'an
disenrpakan dengan mengikat tmta )rang dilfiawatirkan kabru, karena ingatan
terhadap ayat-ayat Al Qur'an akan selalu ada jika hafalan rnasih ada,

sebagaimana unta itu akan senantiasa terpelihara selama masih terikat dengan
tali yang membelenggr lutntnya. Dalam hal ini, nama unta disebutkan secara

lfiusus, karena ia merupakan hewan ji.ak )rang paling suka melarikan
dirinya, dan untuk mendapatkannya setelah ia melarikan diri rnerupakan suatu
hal yang sulit.ffi Sanad hadits int shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4498 dan
perpanjangan hadits no. 4529.
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4667.Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ubaidullah,

Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu IJmar, bahwa Rasulullah SAW

berternu dengan Umar yang saat itu sedang berada dalam perjalanan, dan

saat itu Ibnu Umar berada di belakang ayahnya. Beliau kernudian

bersabda, "Janganlah kalian bersumpah dengan dengan (nama) bapak-

bapak lralian. Hendaklah seseorang bersumpah dengan (nama) Allah,

ataa diam.'M1

tzt ct . s.t! ..n 1 )., ..,, c, a , ,,3'P 
i.t f eu €;t d,ttl +'ne * * Li-u -t114

4668. Yatrya menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "seseorangwajib dengar'dan taat 4epda pemimpin- pada

apa yang dia suka atau benci, kecuali dia diperintahkan untuk melalarlran

kemalrsiatan.'Jika dia diperiniahkan bermaksiat maka tidaft -wajib-
dengar dan tidak-wajib- taat.'ffi8

67 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4593.
466E Sanad hadits ini adalah shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bulfiari

(6182 dn 13/109) dari Musadda4 dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini.
Al Bnkhari juga meriwayatkan hadits ini (6/82) dari jahr Isrnail binZalrariya,
dari Ubaidillah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2/86) dari jalur Al-Laits bin Sa'ad
dan dari jahr Yahya Al Qaththan dan Ibnu Numair. Ketiga orang ini dari
Ubaidullah.
Hadits ini merupakan salah satu dasar hukum. Kami tidak tahu ada syariat
dan undang-undang selain syariat dan undang-undang Islam yang membatasi
kekuasaan penguasa dan memelihara agama juga kemuliaan ra,kyatnya.
Sudah menjadi kebiasaan raja dan penguasa, juga sudah menjadi kebiasaan
pemerintah di negara-negara yang memiliki hukum juga perundang-
undangan, bahwa mereka menetapkan beberapa kewajiban yang menurut
orang yang diperintahkan tidak bagus dikerjakan. Rakyat pun tidak mau
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mcnaati apa yang mereka p€rintahkan kecuali sesuai dengan keinginan dan

kemauan i"rr.t". Jika tidak bisa rnengelak rnaka mereka mencari jalan agar

dapat melalaikan pelaksanaan perintah tersebut, yang tidak mengakibatkan

sanlcsi atau ketakutan. Semua ini adalah batil dan kelinr serta dapat

mengacaukan sistem dan sinrasi. Apabila rnereka tidak nrlihat kebatan itu

wajif,, hltr mereka taat 4ada pcraturan yang harus mereka hI- berarti

t"fu-d"og memaftsa, karem rereka melakukan hal yang tidak sesuai

dengan keinginan mereka dan tidak ncreka sutai'
Adalun syariat IslanU telah meleAktan asas yang benar dan undang-tmdang

V*6 ,"pi dengan adanya hadic rn.lia ini. Seorang muslim wajib taat

LrU"a"p'atasannya dari kaum muslim pada apa yang dia suka dan tidak dia

suka. Ini adalah kewajiban yang berdosa bila ditinggalkan, baik atasannya

menrberitahtrkan bahwa dia telah lalai maupun tidak, sebab fi1 msninggalkan

sebuah kewajiban yang Allah wajibkan. Apabila dia melalaikan kewajiban ini
maka dia sama dengan rnelalaikan shala! zakat, dan kewajiban lainnya.

Kemudian, syariat islam mensyaratkan ketaatan ini dengan syarat yang benar

dan teliti. Syariat Islam menjadftan orang yang diperintahkan memiliki hak

dalam meniiai apa yang 6i6g$ankan kepadanya. Jika atasan mernerintahkan

suatu kemaksiatan kepadanya maka ia tidak wajib rmtuk rnendengar dan

melaksanakannya. Dia tidak boleh maksiat terhadap Allah dengan taat kepada

makhluk. Jika dia tetap rclakukannya maka dia berdosa, begitu juga orang

yang memerintahkannya. fid3t1 akan diterima di sisi Allah alasan bahwa dia

inetat*an kemaksiatan tersebut karena dip€rintabkan orang lain, sebab dia

bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, begitu juga orang yang

nremeriutankannya, dia bertanggrrng jawab atas dirinya sendiri.

Sudah dimaklumi bersama bahwa ker.aksiatan yang wajib tidak ditaati adalah

kemaksiatan yang telah ditunjul&an dengan jelas oleh Al Qur'an d6 $unnafu

akan keharamannya, bukan kemaksiatan yang masih samar kehararnannya.

Sebaiknya kami menrberikan beberapa contoh perkara yang banyak terjadi
pada rnasa sekarang, agar lebihjelas.
l. Seorang pegawai diperintahkan atasannya untuk pindah dari daerah yang

disukainya ke daeratr yang tidak dia sukai, atau dari pekerjaan yang dia

merasa dialah ahlinya ke pekerjaan yang hrrang dikuasainya atau sulit
baginya.
Pegawai ini wajib taat kepada atasannya. Jika dia enggan menaati perintah itu
maka dia berdosa dan keengganannya itu menrpakan perbuatan haram' baik
keengganan itu dia ungkapkan secara terang-terangan maupun sembunyi-

sembrmyi, dengan mengutarakan berbagai alasan.

Orang yang diperintabkan itu mengira dia telah ditipu atau diz}alimi.
Mungkin dia benar, akan tetapi dalam keadaan apa puq dia tetap wajib taat,

sebab kedraliman di sini termasuk perkara yang tidak jelas, yang rnasing-

masing orang dapat berbeda dalam menyiryulkarmya. Barangkali atasannya

lebih manpu memahami masalahnya dengan menimbang dari berbagai sudut,

dan barangkali dia lebih dekat kepada kebenararu sebab dia tidak
melakukannya berdasarkan keinginan pribadi.
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Walaupun benar atasannya telah berlaku zhalinl rnaka kczhalimannya itu
memang hararq akan tetapi haram bagi atasannya, sementara pegawai

tersebut. tidak diperintahkan kepada kemaksiatan, sebab yang diperintahkan

atasannya bukan suatu kemaksiatan. Oleh karena itu, dia tctap wajib taat.

Kemaksiatan di sini hanya terletak pada mengeluarkan perintah secara tidak

benar yang dilakukan oleh atasannya.
2. Kami melihat beberapa undang-undang yang mengizinkan perbuatan

haram yang sudah jelas keharamannya, seperti zina dan menjual minuman

keras. Undang-undang itu juga mensyaratkan adanya surat izin yang

dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pegawai yang diperintahkan oleh undang-undang untuk memberikan surat

izin pada perbuatan haram tersebu! apabila syarat-syarat sudah terpenuhi,

maka tidak wajib taat kepada apa yang diperintahkan. Memberikan surat izin
yang diminta adalah hararn, sekalipun diperintahkan oleh un-dang-undang.

Undang-undang itu telah memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada

kata dengar dan taat. Apabila pegawai tersebut berpendapat bahwa

memberikan surat izin pada perbuatan haram itu adalah halal, maka dia telah

kafu dan keluar dari agama, sebab dia telah menghalalkan apa yang telah

diharamkan secara pasti dan jelas keharamannya.
3. Kami melihat di negara-negara muslim beberapa undang-undang yang

menukil dari Eropa. Undang-undang yang menyalahi Islarq babkan dapat

menghancurkan Islam. Tetapi banyak juga dalam undang-undang itu hukum-
hukum yang sesuai dengan syariat Islarn Sesungguhnya menerapkan hukum
tersebut di negara Islam tidak bole[ sekalipun sesuai dengan syariat Islant
sebab orang yang membuatnya tidak melihat kepada sesuai atau tidaknya
dengan syariat Islam saat membuatnya. Dia hanya melihat kepada sesuai atau

tidaknya dengan undang-undang Eropa dan dia menjadikan undang-undang

tersebut sebagai dasar yang ddadikan rujukan. Orang seperti ini berdosa dan

murtad, baik dia membuat hukum yang sesuai dengan Islam maupun tidak.
Imam Asy Syafi'i telah membuat sebuah kaidah dalam hal ini, akan tetapi dia
tidak membuatnya untuk orang-orang yang membuat undang-undang bukan
berdasarkan dasar-dasar Islarn, karena orang-orang yang berkuasa saat itu
tidak pernah melalrukannya. Dia membuatnya untuk para mujtahid dan para

ularna yang menyirryulkan hukurn sebelum memastikannya apakah sesuai

dengan Al Qur'an dan Sunnah yang shahih? Mereka mangqiyaskan dan
berijtihad berdasarkan akal mereka, tanpa dasar yang benar.
Dalam Ar-Risalah (hal. 178), penjelasan dan penelitian kami, Imam Asy-
Syaf i berkata, "Barangsiapa memaksakan diri untuk memutuskan apa yang
tidak dia ketahui dan tidak ada pengetahuan tentangnya, jika keputusannya
sesuai dengan kebenaran tanpa dia sadari, maka hal itu tidak terpuji, danjika
salah maka tidak ada maaf baginya. Hal ini apabila dia berbicara tentang
sesuatu yang tidak dipahaminya, terkait perbedaan antara yang salah dengan
yang benar."
Makna perkataan ini sudah jelas, bahwa seorang mujtahid, dalam fikih Islam
dan berdasarkan kaidah Islarrl tidak dimaafkan apabila ijtihadnya tidak
didasarkan pada pengetahuan dan berdasarkan penelitian tentang dalil-dalil
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dari Al Qur.an dan Sunnah, sekalipun dia benar dalam huturnrrya, sebab itu

t"nyu tlu"n kebetulan. Sedangkan orang yang berijtihad $m -lembuat
unaang-undang berdasarkan kaidah di luar kaidah Islan\ rnaka dia bukan

;rfg muitaf,ia dan bukan pula seorang muslirq sebab dia membuat apa

y*g #r,;trya benar, baik sisuai denganlslam maupun tidak'

A;i"h yang tami maksudkan pada poin ini adalah: Kita melihat sebagian

besar kaum-muslim yang disumpah untuk melaksanakan undang-undang,

memberikan hukum berlasarkannya, menjelaskannya atau membelanya'

adalah orang-orang muslim. Mereka shalat dan memerintahkan orang lain

ug- ,urut.-puasa-dan memerintahkan orang lain agar puasa. Menunaikan

,1*t au" sering melakukan sedekah-sedekah sunah dengan tulus ikhlas.

Mereka berhaji siperti layaknya seorang muslim. Bahkan kita melihat mereka

dan keluarga mereta irrU"i harrrnir setiap tahrm. Mereka, dilihat dari

perbuatan riereka, adalah orang Islam yang tulus berdasarkan pengetahuan

L* keyatinan A\an tetapi apabila mereka melak,kan pekerjaan mereka

dalam ieradilan, pembuatan undang-undang, atau pembelaarl maka undang-

rmdanj inilah yang justru menguasai mereka, seperti syetan yang menguasai

-*oJi". tvtereta begitu fanatik terhadap undang-undang tersebut da1 sangat

ingin menerapkarurya, juga sangat membelanya' Ketika itu mereka lupa

de-ngan segali sesuat" ,""g berhubungan dengan Islam dalam-pembuatan

,rndirrg-urriang, serta lupa bahwa fikih Islam cocok untuk menjadi salah sahr

sumbei pembuatan undang-undang. Mereka begitu menginginkln pembuatan

undang-undang yang sesuai dengan Eropa dan asas-asas perundang-undangan

modern.
Sebagaimana yang sering kukatakan dalam buku-bulu dan tulisan-tulisanku,

ketigi orang ini lpembuat undang-undang, pembela, dan hakim), sepakat

dalam bebeiapa hal dan berbeda dalam beberapa hal lainnya, tujuan

akhir mereka sarna. Pembuat undang-undang, ia membuat undang-undang

dan meyakini kebenararurya juga kebenaran perbuatannya, rnaka perkaranya

sudah jehs, sekalipun dia puasa, shalat, dan mengaku sebagai seorang

muslim. Pembela, dia membela yang benar dan salah. Selarna dia membela

yang salah dan menyalahi Islam maka dia sama dengan temapnya, si pembuat

undang-undang, Jika tidak maka dia orang munafilq sekalipun dia berkilah

bahwi dia hanya melaksanakan tugas sebagai seorang pembela. Hakirn,

dialah yang menjadi pembahasan dan contoh kita. Dia mungkin dapat

dimaafkan letika dia menghukum sesuai undang-undang Islarr, sekalipun

sebenarnya alasan itu tidak banyak membantu. Sedangkan apabila dia

menghukum dengan sesuatu yang menyalahi Islam yang sudah dinashkan

r""*uj"lur dalam Al Qur'an dan Sunnah dengan segenap dalil-dalilnya maka

sudah dapat dipastikan dia termasuk orang yang disebutkan dalam hadits ini'
Undang-undang yang wajib ditaatinya memerintahkannya dengan sebuah

kemakiiatan, batrkan lebih dari sekadar kemaksiatan, yaitu menyalahi kitab

Allah dan Surmah Rasul-Nya, nraka dia tidak wajib dengar dan taat. Jika dia

dengar dan taat maka dia berdosa, seperti orang yang memerintahkannya
yang telah membuat undang-undang tersebut.
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4. Para tokoh pembuat undang-undang telah membuat sesuatu yang mirip
dengan undang-un6ant Islam ini, sebagai penghormatan dari nrsreka terhadap

undang-undang yang mereka buat. Dewan menetapkan dua dasar-yang sangat

p*ti"g ketika undang-undang bertolak belakang dangan rmdang-undang

dasar. Jadi, yang menjadi acuan adalah rmdang-undang dasar.

Dewan yang dimaksudkan di sini adalah lembaga tertinggi di antara lembaga-

lernbaga peradilan. Tugasnya adalah mcmbatalkan keputgsan-keputusan

aaministatif yang dikeluarkan oleh pemerintah apabila bertentangan dcngan

undang-rmdang dasar. Dua asas yang kami maksudkan itg dikcluarkan oleh

komisi I dari dewan itu, yang diketuai oleh Muhammad Kamil Mwsi Basya'

Dialah yang membuat undang-undang dewan atau yang berperao penting

dalam meluluskannya.
Dua asas yang ditctapkan itu adalah:
Pertama: Tidak ada dalam undang-rmdang Mcsir sesuatu pun yang dapat

mencegah peradilan Mesir untuk membahas kelayalcan undang-undang, baik

konteks maupun isi.
Kedua: Tidak ada perbedaan bahwa surat presiden nonror 42, talrtfi 1923

tentang pembuatan sistem perundang-undangan negara Mesir adalah salah

satu undang-undang yang wajib diterapkan oleh peradilan. Akan tetapi

berbeda dari undang-undang lain karena memiliki keistirnewaan khusuq

selain bersifat tinggi, yang disebut durgan berkuasa, sebagai pcnjamin

kebebasan dan penopang kehidupan perundang-rmdangan dan sistermya-

Dengan demikian, apabila undang-undang biasa bertolak belakang dengan

undang-undang dasar dalam sebuah kasus dan sulit dipunrskan mana yang
, lebih baik diterapkan, maka undang-undang dasar yang didahulukan untuk

menyelesaikan problem dan mengatasinya sesuai dengan tugasnya dan dalam

batas-batas yang telah terhrlis.
Sudah jelas dan tidak bisa dipungkiri oleh seorang muslim pun bahwa Al
Qur'an dan Sunnah adalah yang paling mulia dan Pahng tinggi dari rmdang-

undang dasar dan semua undang-undang lainnya. Seorang muslim tidak akan

menjadi muslim sejati kecuali dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan

mendahulukan apa yang keduanya putuskan atas segala keputusan dan

undang-rmdang. Dia wajib melerrpar undang-undang lain apabila
bertentangan dengan hukum agaml yang jelas berdasarkan Al Qur'an dan

Sunnah yang shahih, karena taat kepada perintah Rasulullah SAW yang

terdapat dalam hadits ini, "Maka apabila dia diperintahlan dengan

kemalrsiann maka tidak-wajib- dengar dan tidak-waiiF taat."
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4r,69. Yatrya rnenceritakan kepada kami dari ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu umar, dia berkata, "Rasulullah sAw
selalu membacakan surah kepada kami. Beliau kemudian membacakan

surah As-Sajdah, lalu sujud, dan kami pun sujud bersama beliau, sampai

salah seorang dari kami tidak menemukan tempat untuk menempatkan

keningnya.'#e
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4670. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dari Nabi SAVy', beliau

bersabda, "shalat berjamaah itu lebih (batD dari shalat sendirian

s;ebanyak dua puluh tujuh deraja13467o

4671. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullatr, Nafi'
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Umar, bahwa sekelompok satrabat

Nabi SAW melihat lailatul qadar dalam mimpi (atuh) pada tujuh hari
terakhir (bulan Ramadhan). Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Aku

Sanad hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syaikhanr (Al
Bukhari dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa
(1310).
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Syaikhani (Al Bukhari
dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (1349). Hadits
semakna telah berulang kali dikemukakan pada hadits Ibnu Mas'ud, dan yang
terakhir no. 4433.

, c , -rc/ t, c . ', 6.,
.(e_eS L.*, oJ>J ,t)l

Musnad Imam Ahmad - @I

4;6\i d, Atrriu,,.1\i o;rte



* *.*,, ,rj U 3; ;'* a' +lll '* ,r*-$:L -t1vY

'n';;-Lr'&?, JV €.,t,*i!.Lii ,itr d? /.1\i F;
,i!i'. ! julr $'* |r!rl:r'iu .rd v : JG .1ilb;. Gl tl

Gy ,A.Lt*ra $ft n3? #.1qai;- & ir'\'
sy ;2tay tlt ,:oi?),'j2; *'t {'\" & n' J*.t U-?t

€rst.*i*r h' & n' JbUL i!,,.*,',sroPt
.lyt 46 *rerltt iirr Gut

4672. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Sa'id bin

Abi Sa'id menceritakan kepadaku dari Juraij atau Ibnu Juraij, dia berkata,
*Aku berkata kepada Ibnu Umar, '(Ada) empat perkara yang aku lihat

engkau mengerjakannya, (namun) aku belum pernah melihat seorang pun

mengerjakannya'. Ibnu Umar bertanya, 'Apa keempat perkara itu?' Aku
berkata, '(1) Aku melihatnu memakai sandal dari kulit sapi yang sudah

disamak, (2) aku melihatnu menyalami kedua rukun Yamani ini, namun

engkau tidak menyalami selain keduanya, (3) aku melihatnu tidak

berniat sampai engkau meletal:kan kakimu di tempat naik ke atas unta,

dan (a) aku melihatnu menghias jenggotmu dengan warna kuning'.

lihat kalian telah mencermatinya pada tuiuh hari terakhir (bulan

Ramadhan), maka carilah ia pada tuiuh hari terakhir ftulan
Ramadhan).'#71

467t Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan dari hadits no. 4499 dan 4547.
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Ibnu umar bertata, 'Adapun memakai sandal dari kulit sapi yang

sudah disamak iii, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah

mengenakannya, pernah berwudhu dengannya, dan beliau menyukainya'

Menyalami kedua rukun ini, pernah kulihat Rasulullah SAW menyalami

keduanya, namun. beliau tidak menyalami selain keduanya. Adapun

menghias jenggotku dengan warna kuning, karena aku pernatr melihat

Rasulullah sAw menghias jenggotnya dengan warna kuning. sedangkan

berniat ihram ketika aku sudah berada di atas unta, juga pernah aku

melihat Rasulullah sAW berniat ihram jika beliau sudah meletakkan

kakinya di tempat naik ke atas unta, dan beliau pun berada di

atasrtya'.'#72

4672 Sanad hadits rni shahih. Ucapan Sa'id bin Abi Sa'id: "Dari Juraij atau Ibnu

Juraij,- keragual ini sesungguhnya bersumber dari Ubaidullah atau Yahya.

Namun keriguaq tersebut- sudah diperbaiki ol"h IryT Malik' dia

meriwayatkao n"aif ini dalam kttab At Muwaththa'(1408-309) dari Sa'id

bin Abi sa'id, dari ubaid bin juraij, bahwa dia Serkata kepada Abdullah bin

Umar....
Hadits ini juga diwayatkan oleh Al B*hari (101260) dari Abdullah bin

Maslamah dari Malik.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (l/330) dari Yahya bin Yahya dari

Malik. U-Uaia Uin furaii lt Madini adalah seorang tabi'in yang tsiqah' Dia

dianggap tsiqah olehAbu Zur'ah dan An-Nasa'i. Meskipun tsiqah, dia tidak

menp-unyai i"dit tuln dalam kitab hadits yang enam kecuali hadits ini.

Mengenai lafazh as-stbtiyyah --diengar- lcasrah huruf siz- Ibnu Al Atsir

berkita, ,,As-sibt-dengan lrasrah (huruf sir)- artinya lulit sapi yang sudah

disarnalq yang'kemudian digunakan untuk membuat sandal. Dinamakan

demikian sebab bulunya telah di-subbat (yakni diculur atau dihilangkan)

darinya. Namun meourut satu pendapat, (dinamekaq demikian) karena

bulunyainsabatat(menghilang)karenadisamak.',IbnuAlAtsirjugaberkata,
*Ibnu Juraij rnengkritik trbnu Urnar (rnernakai sandal yang seperti inr) karena

sandal ter.sebut morup"kan sa4dal omng{mng kaya."
RiwayatrmamMalikadalahseumgguhnyaakupernahmelihatRasulullah
memakai sandal yang pada (kulit)nya tidak ada bulu(nya)."
Al Hafizh berkata ---aaUrn ]klltzb Al Fath tentzng penafsiran as-sibtiyyah-,
..Abu ubaid berkata, ,As-sibtiyyah adalah kulit yang sudah disamak'. Abu

Ubaid mengutip keterangan tersebut dari Al Ashmu'i dan Abu Amr Asy-

Syaibani. Asy-syaibani menambahkan:'Dengan daun akasia'. Asy-syaibani
berkata, 'sebagian orang menduga bahwa as-sibtiyyah adalah kulit yang

sudah dicularr bulunya'. Aku (Al Hafizh) berkata, 'Asy-syaibani
menyinggung apa yang dikutip oleh Ibnu Wahb dari sebagian orng-orang
itu, dan Ibnu Wahb pun menyetujui apa yang dikutipnya itu. Selain rtq juga

kerena lafazh as-sabtfyah seolah-olah diambil dari lafazh as-slbl yang

bermakna memotong. Di lain pihalg mencukur mengandung pengertian
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4673. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dan

(uga) Muhammad bin Abdullatr, dia berkaa: Ubaidullah menceritakan

kepada karni dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW beliau

bersabda, *Apabila seorang budak memperbaiki ibadahfuyo) kepada

Tuhannya dan (iuga) menasihati tuannyo, maka baginya pahala du kali
lipat.'#73
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4674. Yahya menceritakan kepada kami, Malik menceritakan

kepada karni, Az-Ztthri menceritakan kepadaku dari Salim, dari ayahnya,

dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW mengawali shalat, maka beliau

rnemotong (persamaannya adalah sama-sanlp menghilmgkan bulu). Ibnu
';Sfahb juga menperluat pendapat tersebut dcngan jawaban Ibmr Umar yang

disebutkan dalam bab ini (rnaksu&rya dalam riwayat Iinram Malik yaog telah
kami sebutkan)'. Sementara itu Al Khalil sqakat dengan Al Ashmu'i. Me,reka
berkata, 'Dinamakan as-sibtiyyah lrarena bulu itu tasabatat dengan disamalq
yakni (bulu itu) menjadi lcmbut'. Abu LJbaid berkata, 'Pada rnasa jahiliyah
tidak ada yang memakai sandal dari kulit yang sudah disamak kecuali orang-
orang kaya'. Abu Ubaid memberikanbukti atas hal itu dengan syair."

4573 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4/508) dari
jalur Malilq dari Nafi'. Al Mundziri berkata, 'Hadits ini diriwayatlon oleh Al
Bukhari dan Muslim."
Hadits semakna telah dikemukakan pada Musnad Abu Bakar dengan sanad
yangdha'if (hadits no. 13).
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mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunry,.A3afila

beliau ruku, maka beliau pun melakukan hal seperti itu. Apabila beliau

mengangkat kepalanya, maka beliau pun melakukan hal seperti itu'

Apabila beliau membaca, 'sami'allahu liman hamidah" (Allah Maha

mendengar orang yang memuji-Nya) maka beliau membaca, 'Rabbana

wa laka al hamd,, (ya Tuhan kami, bagi-Mulah pujian). Beliau tidak

melakukan hal itu saat sujud.'#74
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4675. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dz7'b,

Utsman bin Suraqah menceritakan kepadaku: Aku mendengar Ibnu Umar

berkata, "Aku.melihat Rasulullah SAW shalat, baik sebelum maupun

setelah melakukan perjalanan.'{675

$74 Sanad hadits in shahih, Hadits ini perpanjangan hadits no. 4540. Kami telah

menyinggung hadits ini di sana.

Sanad hadits ini shehih. Ubman,bin Suraqah adalah Utsman,bin Abdullah bin

Suraqatr Al Mu'tamir. Dalam kit,;b lbnu Sa d (5/l8l) tertera: Utsman bin
Abdullah bin Abdullah bin Suraqah. Ini seperti yang pernah kami kutip dari

Ibnu Sa'd (hadits no. 126). Namrm yang pasti, penambahan 'bin Abdullah'
untuk kedua kalinya pada nasab Utsrnan bin Surqah adalah sebuah kekclinran
dari pihak yang menyalin hadits dan yang mencetaknya. Utsman adalah cucu

laki-laki dari anak pererpuan Urrar bin Al Khaththab. Abdullah bin Umar
adalah paman Utsman dari pihak ibu- Ibu Utsrnan adalah Zaimb binti Umar
bin Al Khaththab. Utsman adalah ctrcu tcrkecil dari Umar bin Al Khaththab.

Utsman adalah seorang tabi'in yangtsiqah.
Abu Zur'ah menjawab ketika difanya tentang lJtsman, "(Dia) orang Madinah
yang tsiqah." Hal-ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Jarh wa At-
Ta'dil (3lrltis).
Utsman juga dianggap tsiqah oleh An-Nasa'i dan yang lain. Utsman
meninggal dunia pada tertrun I l8 H pada usia 83 tahun.
Hadits ini tidd( tertera dalam kitab hadits yang enam dari jalur ini. Namun
demikian, hadits ini diriwayatkan oleh Syaikhanr (Al Bukhari dan Muslim)
dan yang lain,'baik dengan redalcsi yang panjang rnaupun dengan redaksi
yang pendek, dari beberapa jalur yang lain dari Ibnu Umar. Oleh karena itu,
pemitik krtab Majma' Az-hwa'id tidak menyebutkan hadits ini. Lihat kitab
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4676. Yahya menceritakan kepada kami dari Su$an, Abu Ishaq
menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Malik, bahwa Ibnu Umar
shalat Maghrib dan Isya di Jam' (Muzdalifah) dengan satu iqamah.
Abdullah bin Malik kemudian berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Abu
AMurrahman, ada apa dengan shalat ini?' Ibnu Umar menjawab, 'Aku
pernatr melaksanakanya bersama Rasulullah di tempat ini dengan satu

iqamah'.'#76
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4677. Yahf mencedtakan kepada kami dari Ubaidullah, dari

Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah membuat cincin dari
ernas, dan beliau menempatkan matanya di bagian yang dekat dengan
telapak tangan beliau. Orang-orang kemudian membuat cincin elnas,

'Aun Al Ma'buud (11473). Lihat juga badits mendatang (no. 4761, 5185,
5590, d"n 5634).$76 Sanad hadits ni shahih. Abdullah bin Malik bin Al Harts Al Harndani orang
yang uiqah. Dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab ,{ ts-Tsiqat. Namun
dia tidak memiliki hadits lain dalam kitab hadits yang enarn, kecuali hadits ini
yang terdapat pada Sunan lbi Daud dan Sunan At-Tirmidzi.
Hadits ini mengandung pengertian yang sama dengan hadits no. 4452 dan
,1460. Sanad ini telah kami singgung pada hadits no. 4452. Kami juga telah
menyebutkan perkataan At-Tirmidzi dan lainnya mengenai sanad ini.
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sehingga beliau melernparkan cincin emasnyia, lalu mcmbuat cincin dari

perak.'#77

f es ;;i jur +I' r e- $:" -t1v^

t;'d-'u ?; t;ilt>,ir,'{ t *a \t,b "dt

.z -l a.

-& 'tl,f
.GAt'a

4678. Yahya menceritakan kepada kami dari lJbaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu IJmar, dari Nabi sAw, beliau

bersaMa, ,,Mimpi itu satu dari tuiuh puluh tahapan untuk diangkat

menjadi nabi.'#18

ar77 Sanad hadits ai shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (41142\

dengan redaksi yang lebih panjang dari yang tertera di sini, dari jalur Abu

usarnaho dari ubaidullalL dari Nafi" dan dari jalur Ibau Uyainah, dari Ayyub
bin Musa, dari Nafi'.
Al Mun&iri menisbatkan hadits seperti hadits ini kepada Al Bukhari,

Muslirn, At-Tirmidzi, dan 6py.""' i.
l-Lfazt- al lilaatim dapat dibaca dengan dua dialek, yaitu dengan fothahbntruf
ta (al khaatam) atatlusrah huruf ta (al h:haatim).

I.afazfi al wariq --dengan fathah huruf wa dat lusrah huruf rc- artinya
perak. Lihat hadits no. 4734.

467E Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (21201) dari
jalur Abu Usamah, Ibnu Numair, dan Yahya, dan ketiga epng ini
meriwayatkan hadits ini dad AMullah.
Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Al-Laits bin Sa'd dan Dhahak

bin Utsman, dan kedua orang ini meriwayatkan hadits ini dari Nafi'. Redaksi
yang digunakan oleh Muslim adalalu "Miryi yang baik." Namun kata "yang

baik" tidak disebutkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ini, baik naskah Al
Kataniyah maupun naskah Al Halabiya\ meskipun makna yang dikehendaki
dari kata mirrpi di sini sangat jelas. Kata "yang baik" tertera pada catatan

pinggr naskah Musnad Ahmad bin Hanbal cetakan Al Kataniyah. Namun
tidak ada tanda yang menunjukkan keautentikannya. Oleh karena itu, aku

tidak mencantumkan kata "yang baik" pada teks hadits ini.
Hadits seperti hadits ini telah dikemukakan dengan sanad yang shahih pada
hadits Ibnu Abbas (no. 2896).
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4679. Yahya menceritakan kepada kami dari ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi sAw, bahwa beliau

berdiri di depan pintu (rumah) Aisyah, lalu beliau memberi isyarat

deng4n jari (tangan)nya ke arah Timur, kemudian bersabda, 
,,Fitnah itu

lain'muncut) dari srir, ttctrtca tanduk syetan muncul''A67e
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4680. Yahya menceritakan kepada kami dari Llbaidullah, Nafi'

menceritakan kepadaku dari Ibnu (Imar, dia berkata, *Ketika Abdullah

bin ubay meninggal dunia, putranya datang kepada Rasulullah sAw,

lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, berikanlah bajumu kepadaku agar dapat

<rls sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (21367'368\

dari jalur Yahya bin Al Qaththan dari Ubaidullah'
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari beberapa jalur yang lain dari

Ibnu Umar.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (9/385 dan 13/38) dari beberapa

jalur, dari Ibnu Umar.
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (31247) dari jalur az-zuhri, darl

Salirn, dari ayahnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits (]drli) hasan shahih."

@I - 
l'tusnld Imam Ahmad



aku gunakan sebagai kafannya. Shalatkan dia dan mohonkanlah ampunan

untuknya'. Beliau kemudian memberikan bajunya kepada putra Abdullah

bin Ubay itu. Beliau bersabda, 'Beritahukanlah kepadaht (saat

menshalatkan)nya'. Ketika beliau pergi untuk menshalatkan Abdullah bin

Ubay, Umar berkata, 'sesungguhnya Allah telah melarang engkau

menshalatkan orang-orang munafik'. Beliau menjawab, 'alcu berada di

antara dua pilihan, "Kamu memohonkan amPun bagi mereka atat tidak

kamu mohonkan ampun bagi mereka (adalah sama saja)"'' (Qs' At-

Taubah [9]: 80)

Beliau kemudian menshalatkan Abdullah bin Ubay, maka Allah

menurunkan surah At-Taubah ayat 84, '.Dan janganlah lcamu sekali-kali

menyembahyangkan (ienazah) seorang yang mati di antara mereka'."

Ibnu umar berkata, "oleh karena itu, menshalatkan mereka pun

ditinggalkan.'/680

oi'-& it * g6'* ir 1# G'ti A- sL -t1^\
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4681. Yahya menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan

kepadaku dari Nafi', dari Ibnu lJmar, bahwa Rasulullah SAW

menancapkan tombak pemdek (kemudian) shalat seraya menghadap ke

arah (ombak ito).out'

Sanad hadits ini shahih. Hadits dengan redaksi yang sama dengan hadits ini
dilnrtip oleh Ibnu Katsir dalam taftirnya (41217-218) dari jalur Abu Usamah,

dari Ubaidullah, dari Nafi'. Ibnu Katsir kerrnrdian berkata, "Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Bakar bin Abi syaibah, dari Abu Usamah

Hammad bin Usamah, dengan redaksi ini. Selanjutnya Al Bullnri
meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Al Mundzir, dari Anas, dari Ibnu

Iyadh, dari ubaidullah, yaitu Ibnu Umar Al Umari, dengan redaksi ini....
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yahya bin Sa'id Al
Qaththan, dari Llbaidillah, dengan redaksi ini. Maksud Ibnu Katsir adalah

hadits ini.
Hadits semakna telah dikemukaksn dengan redaksi yang panjang pada hadits

Umarbin Al Khaththab langsrmg (hadits no. 95).
Sanad hadits iru shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4614.
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4682. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu tJmar, batrwa Rasulullah SAW
merubah nama Ashiyah (wanita durhaka). Beliau bersaMa, "Engluu

adalah Jamilah (wanita cantik).'4682
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Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/169) dari
Abmad bin Hanbal dan yang lain, dari Yahya Al Qaththap dengan sanad ini.
Setelah itu Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur Hammad bin Salamah,
dari Ubaidullah dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa puti Umar dipanggil
dengan nama Ashiyah, tetapi kerrnrdian Rasulullah SAW menamainya
Jamilah.
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3/30) dari jalur Yahya Al Qaththan,
seperti riwayat Ahmad yang tertera di sini. At-Tirmidzi kemudian berkata,
"Hadits hasan gharib. $ssrrnggutmla Yahya Al Qaththan meriwayatkan
hadits ini dari I"lbaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Sementara sebagian
dari mereka meriwayatkan hadits ini dari Llbaidullall dari Nafi', bahwa
Umar...secara mursal." Pencacatan ini merupakan pencacatan yang tidak
,bagus, sebab dari riwayat Muslim diperoleh kejelasan bahwa Harnmad bin
Salamah telah merrperkuat Yahya Al Qaththan atas tindakan rnrrr.-washal-kan
dan nre-rafa' -kan hadits ini.
Dalam syarah Sunan At-Tirmidzi diiwayatkan bahwa Abu Daud dan Ibnu
Majah juga meriwayatkan hadits ini. Ibnu Abdul Barr telah menegaskan
dalam kitab Al Isti'aab yang kemudian diperkuat oleh Ibnu Al Atsir dalam
btzb Usdul Ghabah, lalu diperkuat lagi oleh Al Hafizh dalam kitab l/
Ishabah (8/40), bahwa wanita yang namanya diubah oleh Rasulullah SAW
adalah Jamilah binti Tsabit bin Abi Al Aqlah. Sebelumnya nama wanita itu
adalah Ashiyah. Ashiyah adalah wanita yang dinikahi oleh Umar pada tahun
7 H, yang kemudian melahirkan Ashim bin Umar. Namun keterangan yang
tertera dzlam Shahih Muslim yang menyatakan bahwa wanita yang namanya
diubah oleh Rasulullah adalah Jamilah binti Umar lebih benar, insya Allah.

@ - 
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. 4683. Yahya menceritakan kepada kami dari Suffan, Taid Al Amiy

menceritakan kepadaku dari Abu Ash-Shiddiq, dari Ibnu Umar, dia

berkata, "Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada Umahatul

Mukminin (untuk mengulurkan) bagran bawatr atau ujung baju (mereka)

satu jengkal. Mereka kernudian meminta tambah kepada beliau, maka

beliau menambahkan untuk mereka satu.jengkal lagi, sehingga mereka

menjadikan (baju mereka terulur) satu hasta. Mereka mengirim (baju

mereka) kepada kami untuk kami ukur satu hasta.'{683

46t3 ganad [3fi1s im shahih. SuSan adalah Suffan Ats-Tsauri. T,Biid N Ammi
adalah Tllidb:m A,l Hawariyy Al Bashri, qadhi di Hira. Namun Abu Daud

berkata, "Dia adalah Tllidb:fn Murrah." Yang pasti, AI Hawari adalah gelar

ayah Zaid, dat T,lrid adalah orang yang lriqah. Dia dianggap *iqah oleh Al
Hasan bin Suffan. Ahmad berkata, *(Dla) oraiig ya"g shalih." Namun

sebagian ahli hadits mempersoalkao Tliid d^n menganggapnya dha'fl Walau

begitu, hadits Zaid diriwayatkan oleh Syu'bah dan Su$an Ats-Tsauri,
sementara keduanya hanya meriwayatkan hadits dari orang-oreqg yang

tsiqah.
Ibnu Adiy berkata, "Mayoritas hadits yang ffiwayatkan oleh Taid adalah

dha'if, namun Syu'bah meriwaya&an haditsnya. Ada kemungkinan Syu'bah
tidak pernah meriwayatkan hadits dari orang yang lebih dha'if datinya."
Biografi Zaid dicantumkan oleh Al Bukhari dalam kitab Al Kabir (3/l/358),
dan Al Bukhari pun, tidak menyebutkan adan)ra cacat pada dirinya. Hal ini
sernakin merrperkuat status Zaid yang tsiqah. Barangsiapa pernah membaca
biografi Z,aid dalam kttab Al Mizan k'arya A&-Dzahabi, niscaya dia akan

merasa yakin bahwa penginSkaran yang dilakukan oleh ahli hadits
disebabkan oleh orang-orang yaag meriwayatkan hadits dari Zaid. Oleh
karena itu, At-Tirmidzi menganggap shahih hadits Zai4 sebagaimana aku
jelaskan dalam penjelasanku atars Swan At-Tirmidzi (ll 416).
Al Hawariyy - enganfathahhtNuf ha d4n,wawu, kemudian kasrah huruf ra
dan tasydid pada huruf ya-, Al Ammiy --dengan fathah huruf aiz dan
tasydid pada huruf mim yang berharakat kasrah-, menurut satu pendapat ia
adalah nisbat kepada Al Arrl yaitu keturunan Tamim. Namun ada yang

berpendapat bahwa hal itu. disebabkan karena jilca Taid ditanya tentang
sesuatu, maka dia berkata, "As'alu ammi (aku akan bertanya kepada
Pamanku)."
Dalam kttab At-Tahdzib dinyatakan bahwa Zaid adalah budak Ziyad bin
Abih. Yang pasti, pendapat kedua (Zaid selalu mengatakan: Aku akan
bertanya kepada Pamanku) adalah pendapat yang lebih kuat.
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4684. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Rawwad,

Nafi' menccritakan kepadaku dari Ibnu Umar, bafiwa Rasulullah SAW

melihat dahak di Kiblat Masjid, maka beliau menrbuangrya dan

melumuri tempatnya (dengan) Htaluq (sejcnis wewangian).ffi

Abu Ash-shiddiq An-Naji adalah Bala bin Qais, sebagaimana dipastikan oleh

Al Bukhari dalam kitab At Kabir (ll2l93) dan As-Sam'ani dalam klt,,b Al
Ansab.
Menurut satu peodapa! dia adalah Bala bin Ann. Hal ini sesuai dcngan

kctsrangan png dikutip oleh Al Bulhari dari Ahmad dan Ishaq. Abu tuh-
Shiddiq adalah scorang tabi'in yatg tsiqah. Dia dianggap r$qai oleh lbnu
Ma'rq Abu Zur'alu dan fang lain Hadits Abu Ash-Shiddiq diriuayatkan
oleh para pcmilik kitab hadits ymg cnam" An-Naji sdalah nisbot kepada

Najiyah, scbagaimana dijelaskan d.lam kitab Al Anshab kr1n As-Sam'mi,
ffiaran550b.
Hadits ini diriwaptlcan prla olch Abu thtd (4/lll) dari Musadda{ &ri
Yahya bin Al Qsththan, dcognn saoad ini.
luga lbnu Majah (21195) dari jahn Abdurrahman bin Mahdi, &ri Ats-Tsauri.

Al Mundziri mengsnggap cacat hadits ini karcna adanya sosok Zaid Al Amiy,
namun Anda telah meagetahui kebcnaran dalam hal ini. Lihat hadir no.

44E9.
'6t4' Saoad hadits ini shahih. Ib,m Abi Rawwad adalah Abdul Aziz bin Abi

Raurnrad Al Makki, budak Al Muhallab bin Abi Shsfrah. Abdul Aziz orang
yang uiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Yahf.a Al Qaththan, Ib,mr Ma'in, dan

)rang lain. Nannm sebagian ahli hadits mcneersoatkamya karena dia
mengamrt paham Murji'ah. Adaprm pihak-pihak yaog rn€nganggapnya dha'if
'karema alasan selain itu, sesugguhnya telatr nrelakukan kesalahan, sebab

Yahya Al Qa*rthan berkata, "AMul Anz adilah omng yang tsiqah dalarr
hadits, dan tidak seyogianya haditsnya ditinggalkan hanya karena dia
menganut pendapat yang kelinr."
Abu Hatim berkata, *Abdul Aziz orang yang sangat jujur, rsi4all dalam
hadits, dan ahli ibadah."
Ibnu Juraij menghormati dan mengagungkan Abdul Aziz.
Hadits semakna telah dikemukakan pada hadits no. 4509 dari riwayat Ayyub,
dari Nafi'. Di sana kami telah menyebutkan bahwa Abu Daud juga
meriwayatkan hadits ini, dan dia menambahkan redaksi, "Kemudian beliau
meminta zafaran, lalu melumuri (beleas) dahak itu dengannya. " Setelah itu
Abu Daud berkata (lll79), "Yahya bin Salim menyebutkan khaluq (sejenis

@l - 
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4685. Yahya menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu

Shalih, dari Ibnu LJmar, dari Nabi sAw, beliau bersabda, "Jika kalian

bertiga makn janganlah dua orang berbisik tanpa (melibatkan) yang

satunya lagt."

Abu Shalih berkata, "Kami berkata (kePada Ibnu Umar), 'Jika

mereka berempat?' Ibnu Umar menjawab, 'Hal itu tidak membuatnu

berdosa'.-6E5

'0i,7 
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wewangian) dari lJbaidullalL dari Nafi'." Perkataan Abu Daud ini merupakan

singgungan terhadap riwayat yang seperti riwayat di sini, yaitu Ubaidullah
bin Umar menperkuat Ibnu Abi Rawwad, dari Nafi' tentang penyebutan

khaluq. Wa lchatlaqa makaanahaa--dengan tasydidpada huruf /azt- artinya

beliau melumurinya dengan khaluq --aeryatfathahlalvuf kha, yaitu sejenis

wewangian.
Menurut satu pendapat, Hraluq adalah z'a'fatan.

/1685 
Sanad hadits im shahih. Abu Shalih adalah As-Saman. Namanya adalah

Dzakwan. Hadits inilah yang telah kami singgung pada hadits no. 4450,

bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud meriwayatkan
hadits ini (ll4l4) dari jalur Isa bin Yunus, dari Al A'masy, dari Abu Shalih.
Riwayat Abu Daud menjelaskan bahwa orang yrng bertanya, "Jika mereka

berlima?" adalah Abu Shalih, sebab dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Daud itu dinyatakan, "Abu Shalih berkata, 'Aku berkata kepada Ibnu Umar,
"Bagaimana (jika mereka) bererrpat?" Ibnu umar menjawab, "Hal itu
(berbicara berdua dengan suara yang pelan) tidak akan membuatsnu berdosa."
Lihat hadits no. 4564 dan4664.
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4686. Yahya menceritakan kepada kami dari trbnu Abi Rawwad,
dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW tidak pemah absen

mengecup Hajar Aswad dan Rukun Yamani pada setiap thawaf.a686
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4687. Yahya menceritakan kepada kami dari Suffan, Ibnu Dinar
menceritakan kepadaku: Aku mendengar Ibnu Umar (berkata) dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian berlcata

lrepada suadaranya, 'Wahai lcalir', maka sungguh salah seorang dari
kcduanya telah menjadi kalir.'nn
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Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2/l 14) dari
Musaddad, dari Yahya, dengan sanad ini. Abu Daud rnenarnbahkan pada
akhir fudi6, "Abdullah bin Urnar selalu rnelakukan itu."
Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh A*.Nasa'i. Dalam
sanadnya terdapat Abdul Aziz bin Abi Rawwad, dan dia itu
diperrnasalahkan." Namun kami telah menjelaskan pada hadits no. 4684
bahwa Abdul Aziz bin Abi Rawwad orang yang tsiqah. Lihat hadits no. 4462,
4463,dan4672.
Sanad hadits im shahih. Al Mundziri berkata dalam kitab At-Targhib wa At-
Tarhib (31284), "Hadits ini diriwayatkan oleh Malilq Al Bulfiari, Abu Daud,
dan At-Tirrnidzi."
Ba'a bihi Ahaduhumaa artinya menetapi kekafiran dan kembali dengan
membawa kekafiran. Makna asal kata al bawa'adalah al-luzuum (menetapi).
Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.

.lo.fu.rFr)I
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4688. Yahya menceritakan kepada kami dari Suffan, Abdullah bin

Abi Labid menceritakan kepadaku dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah orang-orang Arab

menguasai nama shalat kalian. Sesungguhnya shalat itu adalah shalat

Isya. sesungguhnya mereka menyebutnya Atamah, karena

mengandangknn unta(nya) ke kandangnya ketika malam sudah
, 114688getap.
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4689. Yahya menceritakan kepada kami dari Husain, Amr bin

Syu'aib menceritakan kepada kami, Sulaiman budak Maimunah

menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku datang kepada Ibnu Umar

yang sedang berada di Balath, sementara orang-orang menunaikan shalat

di dalam raasjid. Aku lalu bertanya, 'Apa yang menghalangi engkau

untuk shalat bersama manusia atau (bersama) orang-orang itu?' Ibnu

Umar menjawab, 'Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah knlian menunaikan shalat dua kali dalam sehari.'468e

Sanad,hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4572. Suffan di sini
adalah Suffan Ats-Tsauri. Adaprm SuSan yang ada pada hadits no.4572
adalah Suffan bin Uyainah.
Sanad hadits im shahih. Husain adalah Ibnu Dzakwan Al Mu'allim. Sulaiman
budak Maimunah adalah Sulaiman bin Yasar.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daad (11226) dari jalur Yazid bin Ztlrai',
dari Husain Al Mu'allim
Al Mun&iri berkata (547), 'Hadits ini diriwaya&an oleh An-Nasa'i, dan

dalam sanadnya terdapat Amr bin Syu'aib. Pembahasan tentang hadits ini
telah dikemukakan tadi.
Larangan tersebut dimaksudkan unhrk shalat ikhtiyar, bukan shalat yang

menpunyai sebab. Misalnya seseomng telah menunaikan shalat, kemudian
dia menemukan shalat berjamaah. Dalam hal ini, dia boleh menunaikan shalat

Musnad Imam Ahmad - Et
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4690. Yahya menceritakan kepada kami dari Malik: Nafi'

menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Barangsiapa meminum khamer di dunia dan dia tidak
bertobat darinya, maka khamer itu akan diharamkan baginya di
akhiratnya, (sehingga) dia tidak alun dapat meminumnya lagi di
sana.'#N

ot&t v 'j6 es e?f ir ,u3 * a$Y
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4691. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku tidak mengetahui kecuali dari
Abdullah bahwa Abbas pernah meminta izin kepada Rasulullah SAW
untuk menginap di Makkah pada hari-hari (mabit) di Mina, gutrn
memberikan air minum (kepada jamaah haji), kemudian beliau
memberikan keringanan kepadanya.'#el

itu kembali bersama jarnadl, meskipun dia telah melakukannya. Tlrjuannya
adalah mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Penafsiran ini merupakan
gabungan dari beberapa hadits yang ada dalam hal ini."
Adapun pencacatan Al Mundziri terhadap hadits ini karena adanya Amr bin
Syu'aib, tapi sesungguhnya pencacatan ini tidak mengandung nilai apa pun,
karena telah dibahas secara rinci pada hadits no. I 18, l4Z, dan 183.
Sanad hadits itn shahih. Hadits ini tertera dalam kitab Al Muwaththa' (3/56-
57\. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah kecuali At-Tirmidzi,
sebagaimana dijelaskan dalam kitab I I Muntaqa (4699).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (2/145)
dari jalur Numair dan Abu Usamaho dari ubaidullah, secara marfu'. Abn
Daud tidak menyebutkan dalam hadits yang diriwayatkannya ini keraguan
ubaidullah mengenai status marfu'hadits tersebut. Hadits yang diriwayatkan

*Uy f ,-F-gL -r1q.
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4692. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari

Nafi" dari Ibnu Llmar, bahwa Rasulullatr sAW melarang (nikah) syighar.

Llbaidullatr berkata, "Aku berkata kepada Nafi', 'Apakah (nikah) syighar

i/z?' Nafi menjawab, 'seorang (ayah) menikahkan putrinya (kepada

seoftmg lelaki), dan dia pun menikahi putri lelaki itu, (atau) seorang

saudara menikahkan saudarinya kepada seorang lelaki, dan dia pun

menikahi saudari lelaki itu, tanpa ada mahar'.'tre2

ottl, ,fj U ,))t :* t::", )r-,, i ,-H g:L - t 11r

u]. :r;a$.'oA ,,#lt'Ar *'d* ,io fr i.'* 'd,*
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:Jut ,i6'fi ok rS ,:^b;'p ,:.35.93$ fi e'.^*-

oleh Abu Daud ini akan dikemukakanpada hadits no.473l dari IbnuNumair,
yang di dalamnya tidak terdapat keraguan ini.
Al Mundziri berkata (1878), "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari,
Muslirn, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah."

46ez Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4526. Hadits ini
menunjukkan bahwa penafsiran (nikah) syighar tersebut merupakan
penafsiran Nafi', sebagaimana dikatakan oleh Al Hafizh, dan telah kami
singgung pada hadits no.4526.
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46g3.Yahya bin Sa'id -"rrrr.itttun kepada kami, Abdul Malik

bin Abi Sulaiman menceritakan kepada kami: Aku mendengar Sa'id bin

Jubair berkata, "Aku ditanya tentang dua orang yang saling me-li'an pada

masa kepemimpinan Ibnu Az'Zrtbai1 apakah keduanya harus

dipisahkan? Aku bingung harus menjawab apa, maka aku pergt ke rumah

Ibnu Umar dan bertanya kepadanya (Ibnu Umar), 'Wahai Abu

Abdurrahman, apakah dua orang yang saling me-li'an harus dipisahkan

antar keduanya?' Ibnu Umar menjawab, 'Subhanallai, sesunguhnya

orang yang pertama kali menanyakan hal itu adalah fulan bin fulan. Dia

berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatnu tentang seorang laki-

laki yang melihat istrinya berzina? Jika dia angkat bicara berarti dia

membicarakan sesuatu yang besar akibatnya, (tapi) jika dia diam maka

dia akan mendiamkan hal yang seperti itu?" Rasulullah SAW terdiam dan

tidak memberikan jawaban kepadanya. Setelah itu fulan bin fulan itu

datang (lagi) kepada beliau dan berkata, "sesungguhnya apa yang aku

tanyakan kepada engkau telah menimpa diriku."

Allah kemudian menurunkan surah An-Nuur ayat 6-9, "Dan

orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)...bahwa lalotat Allah

atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."

Rasulullah kemudian memulai (li'an) dengan yang laki-laki. Beliau

@t - Musnad Isrm Ahnad



menasihati dan mengingatkannya. Beliau (uga) mengabarkan kepadanya
bahwa siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Lelaki itu
kemudian berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan
membawa kebenaran, aku tidak berdusta kepadamu." Setelah itu beliau
meneruskan dengan yang pertemuan. Beliau menasihati dan
mengingatkannya. Beliau (uga) mengabarkan kepadanya bahwa siksa
dunia lebih ringan daripada siksa akhir. Perempuan itu kemudian berkata,

"Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, dia
berbohong!" Beliau kemudian memulai (li'an) dengan yang lakiJaki.
Laki-laki itu kemudian bersaksi dengan empat kesaksian dengan
(menyebut nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang-orang
yang jujur. Pada kesaksian yang kelima, (dia mengatakan) bahwa laknat
Allah (akan menimpa) dirinya jika dia termasuk orang-orang yang
berdusta.

Setelah itu beliau meneruskan dengan yang perempuim. Dia
bersaksi dengan empat kesaksian (dengan menyebut nama) Allah, bahwa
suaminya termasuk pendusta. Pada kesaksian yang kelima, (dia
mengatakan) bahwa murka Allah (akan menimpa) dirinya jika suaminya
termasuk orang-orang yang benar. Setelah itu Rasulullah mernisahkan di
antara keduanya.'n6e3

16e3 
Sanad hadits im shahih. AMul Malik bin Abi sulaiman adalah Al Azrami.
Hadits ini diriwayaftan oleh Imam Muslim (l/436) dari jalur Ibnu Nurnair
dan jalur Isa bin Yunus, keduanya (Ibnu Nurnair dan Isa bin yunus)
meriwayatkan dari Abdul Malik dengan smad ini.
Hadits ini dikutip oleh Ibrnrr Katsir daLm kitab tefsirnya (6/64) dari kitab
Musnad ini. Ibnu Kabir bcrkata, 'Iledits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i
pada penfiahasan tentang tafs4 dari hadits Ab&il Malik bin Abi Sutaiman,
dengan redaksi ini. Hadits ini tercantuur dalam Shahih Al Buhari dan Shahih
Muslim dari hadits Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas."
Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Padahal hadits ini tercantum
dalam shahih Muslim, sebagaimana telah kami sebutkan, dari hadits Sa'id bin
jubair, dari Ibnu urnar. Hadits ini juga diriwaya&an oleh Al Bukhari di
beberapa tenpat dengan redaksi yang singkal darijalur yang lain dari sa'id
bin Jubair, dari Ibnu umar. Aku kira kekeliruan itu merupakan kehilafan Al
Haflzh Ibnu Katsir.
Fi imarah lbnu Az-zubair $ndz masa kepeminpinan Ibnu Az-Zubair):
Dalam shahih Muslim tertera, "Fi imarah Mush'ab (pada masa kepemipinan
Mush'ab)." Yang dimalsud dengan Mush,ab di sini adalah Mush'ab-Ibnu
Jubair. Namun dalam shahih Muslim cetakan Butaq lrlrnldris, "lla fi imra'ah
Mush'ab (pada istri Mush'ab)." Ini merupakan kesalahan cetak yang sangat
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4694. Yatrya 

-yakni 
Ibnu Sa'id- menceritakan kepada kami,

Hisyam bin urwah menceritakan ke,pada kami: Ayahku mengabarkan

kepadaku, Ibnu umar mengabarkan kepadaku dari Nabi sAw, beliau

bsrsaMa, *Apabila matahari telah terbit maka tangguhkanlah shalat

sampai ia munanl (dengan penuh). Apabila matahari telah terbenam

^rko 
tongguhkanlah shalat sampai ia hilang-'nea

{tl €J ;nlil:.i';;.i*+$:L 6-6:L -r11o
'&,b'fi't1 ,P':*'?tt,* it J';:,iti titt',J.,j.t

.et,* ;i'; e G;,w,| rj P' L*
4695. Yahya menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah

menceritakan kepada kami: Afhku mengabarkan kepadaku, Ibnu Umar

mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Janganlah lalian menyengaja shalat tepat saat matahari terbit, dan

jangan pula (kalian menymgaia shalat tepat saat) terbenamnya

matahai, (karena) serungguhnya matahari terbit di antara dtn tanduk

syetan'.'#95

jelas. Redaksi yang benar tertera dalan Shahih Muslim cet"kan Astanah
(41206). Lihat hadits ao. 447 7, 4521, 4fi3, dan 4604.

Sanad hadits int shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4612. Kami telah

menyinggung hadits ini di sana. Lihat juga hadits selanjuhya.
Sanad hadits in shahih. Hadit ini ringkasan hadits no. 4612.

ii i*g $:-r- ,;a..,, ,;.1 * ,rfi $1", -t111
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4696. Yahya menceritakan kePada kami dari Ubaidullatr, Nafi'
menceritakan kepada kami dari AMulla[ bin Umar, dari Nabi SAW,

beliau bcrsabda, "Janganlah seorangwanita bepergian seloma tiga hai
kectmli bersama mahramftryq).'ffi

.dlf )6iA*)
4697. Yahr.a menceritakan kepada kami dari tlUaiAufri, Nafi

menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW 
-tcntang 

$rah
AI Muthaffifiin apt 6, "(Yaitu) hari (kctilu) manusia berdiri menghadap

Tuhan semesto alam?"- (beliau b€rsabda,) "Mereka berdiri di dalam

keringat mereka yang mencapai setengah le&ta telinga.'#1

Jv ,6-t y I' e iL ot;t f **- $:"; -111^
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46g8.Yahya menceritakan kepada kami dari Suffan, i*rr* *
Dinar menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar
berkata, "Rasulullah SAW bersabda,'Sesungguhnya orang-orang Yahudi
jilrn membacakan salam (kepadamu), sesungguhnya mereka berkata,

46e6 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4615 b€rikut sanadnya.afe7 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4613 berikut sanadnya.
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'(Semoga) ftebinasaan atas lralian', maka kat&qnlah olehmu,'lJuga bagi

l(amu'.'ffiB

4699. Yahla ineoceritalran kopada karni,dsri Mrlih cari.Affiullah
bin Dinar, dari Ibnu lJmar, dari NabisAw, seperti hadiB:sebelum ini{e

a , ,.;t4..,fqruf er 'i.lti ilL -^;b c ,* €"- -tv:"(J 'J t)' . 9,

or*- rrt;; ,*t G ,Gici'rt,Ptb''LuLf ,*i.4tl . tr.t(1.(,,., . .. t

lnt Jy, Ll;., ,U:&lL lr.l ;).ir Yl ii )Jt'Jtb ,A,:; U1 Jb ,#

4700. Yahya u-rencpritakan kepada kami dari Syulbah, Simak bin
Harb menceritakan kepadaku dari Mush'ab bin Sa'd, bahwa orang-orang

menemui Ibnu Amir yang sedang sakit. Mereka memuji-mujinya, tapi

Ibnu Umar berkata, "Adapun aku, sesungguhnya aku bukan omng yang

memerintahkan mereka untuk menjengukmu. Sesungguhnya aku pernah

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya Allah tidak akan

meneima sedekah dari harta ghutul dan shalat tanpa bersucii'-'frN

', | .

1699

47@

Sanad hadits im shahih. Hadits ini menrpakan ringkasan dari hadis no. 4563.

Su$an di sini adalah Suffan Ats-Tsauri, sedangkan Su&an di sana adahh
Suffan bin 'Uyainah.
Sanad hadits itn shahih. Hadits ini ulangan dari hadits sebelumnya.

Sanad hadits irr shahih. Hadits seperti hadits ini diriwayatkan oleh Muslim
(l/810) dari beberapa jalur dari Simak bin Harb.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (116-8) dan Ibnu Majah (l/60),
namnn mereka ha:rya meriwayatkan hadits yang marfu'.
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits yang palng shahih dan paling
baik dalam masalah ini."

@ - 
ffi6n1d Imm Ahmad



iJG ,rQ ;* i' t? ti:L otSL * ,* tiY -tv'\

^;al;i'&i -'|^t & n' lrt"oi ,7, i' *'.;;
'&'"d *)6\et#|;t1 :Jtb ,i^.,61.G ,tlt';b '{; &
',;i 'd ;s6 o$ ,;16l. t )r) ,:rS 

'u1.,1' *'i 'Xi ,;Ut 6
.G:rx.'lt q6,'*\' ti At "ol:,:it, 

r"'ilt
4Tol.YahyamenceritakankepadakamidariSuffan,Abdullahbin

Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdullah

bin Umar (menceritakan) bahwa Rasulullah menjadikan Usamah sebagai

pemimpinsuatukaum,lalumerekamenyangsikankepemimpinalrnya.
Rasulullah kemudian bersabda,'Jitra kalian menyangsikan kepemimpinan

(Jsamah, maka sesungguhnya kalian telah menyangsikan lcepemimpinan

ayahnya (zaid). Demi Allah, sesungguhnya zaid benar'benar diciptakan

untuk memimpin, sesungguhnya Zaid termasuk orang yang paling aku

Ibnu Amir di sini adalah Abdullah bin Amr bin Kuraij, Gubernur Bashrah'

Hal ini akan dijelaskan pada hadits no. 5419. Dia adalah sepupu Utsman dari

pin"l iUu. Oia pcmiff sungai Ibnu Arm. Dia orang yang derrnawan dan

pemberani. Utsr*o nrcngangkatnya menjadi Gubgrny Bashrah

menggantikan Abu Musa et esy'ari. Pada masa awal pemerintahannya, Ibnu

e*iif,lg,tu.il menaklukkan seluruh wilayah Khgrasan, Sajas+an, dan Kirman.

Diu kemudian pulang ke Hijaz dengan nrembawa harta yang sangat banyak.

Dia rnembagi-bagikan harta ini kepada orang-orang Qraisy dan grlngorang
ADshar. Bio-grafrnya terdapat dalam titab At-Tahdzib (51272-274)' Sekelumit

rrngenai Uiografrnya telah dikemulcateo pa& hee m' 1410'

,U lnu6 --t"rgan dhammah hrruf gioin-1 "dtleh pcilgt6,eln-fu
p"nI*i* fratt" -t easan Perang. Narrurn sctiap orang yang 

-melakukan
penglfiianatan pada sisuatu, iesungguhnya telah rrrr,lak:'llr*an ghulul'

b"fi* syarahku atas Sunan At-Tirmidzi (l/6), aku katakan,_ "Ib-nu Umar

khawatir Ibnu Amir telah melaloftan suatu kezhaliman ketika rnasih

berkuasa, yang biasa dilalcukan oleh para penguasa. Dia juga merasa khawatir

Ibnu Amir *i-itit i harta yang telah terkontaminasi dengan hal-hal yang

biasa mencemari penguasa, yaitu harta yang tidak halal. Dalam hal ini perlu

diketahui bahwa mungkin saja Ibnu umar tidak rnendoakan Ibnu Amir -
karena alasan tersebut- karena dia ingin memberikan pelajaran kepadanya,

mengungkapkan kekhawatiran yang ada dalam dirinya mengenai adanya

ntnatr, sitaiigus mendorongnya untuk mengeluarkan bagian yang haram dari

dalam hartanya, agar Ibnu Amar dapat menemui Allah dalam keadaan yang

bersih dan suci."
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4702. Yahya menceritakan kepada kami dari Suffan, Ibnu Dinar

menceritakan kepadaku: Aku mendengar Ibnu Umar berkata" *Rasulullah

SAW bersabda, '(Kabilah) Aslam, semoga Alloh menyelamatkanttya,

(lrabitah) Ghifur semoga Allah mengampuninya, dan (kabilah)
'Ushayyah adalah (kabilah) yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-

Nyo'-'*"'

Sanad hadits iar shahih. Hadits ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tarikhnya
(41255) dari riwayat Imam Ahmad dari Sulaiman, dari Ismail, dari Ibnu
Urnar. Ibnu Katsir kemudian berkata, "Al ButIBri dan Muslim
mencantumkan hadits ini dalam shahih-nya dari Qutaibah dari Isrnail, yaitu
Ibnu Ja'far bin Abi Katsir Al Madini, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu
Urnar. Dia kemudian menyebutkan hadits ini. Hadits ini diriwayatkan juga
oleh Al Buffiari dari hadits Musa bin Uqbalq dari Salim, dari ayzhnya."
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (6R96) dari
jalur Shalih dari Nafi' dari Ibnu Umar. Hadits ini diriwayatkan olch Muslim
(21267) dari jalur Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar, dan (luga) dari
beberapa jahn lain dari Nafi' dan Abu Salarnab mereka serrua mcriwayatkan
dari Ibnu Urnar.
Aslam, Ghifar, dan Ushayyah adalah nama kabilah- Aslam adalah putra
Aqsha bin rlaritsah bin Amr bin Amir dari Khuza'ab, sebagairmna dijelaskan
dzlam Shahih Al Bulihari (61392\. Sernentara dalam kitab "/amharah Al Ansab
karya Ibnu Hazm(228) dinyatakan: "Aslam adalah puta Aqsha bin Amir bin
Qum'ah bin Ilyas bin Mudhar."
Ghifar -dengan kasrah humf giaiz, kennrdian huruf /a yang tidak
bertasydi&- adalatr anak Mulail 

-dengan 
bentuk kata tashghir- bn

Dhamrah bin Bals bin Abd Munaah bin Kinanab sebagaimana dijelaskan
dalam kitab Al Fath (6/395) ,ran Jamharah Al Anasab (175).
Ushayyah 

-dengan 
dhamah huruf arz dan fathah huruf s/rad, kemudian

huruf ya yang bertasydid- adalah putra Khafaf bin kmi'il Qais bin Bahtsah
bin Sulairn Rasulullah bersabda demikian karena kabilah-kabilah tersebut
merupakan kabilah-kabilah yang pernah membuat perjanjian (dengan kaum
muslim) kemudian mereka berlfiianag sebagaimana dijelaskan dalam kitab l/

,Pt {'bt.p ir J?'i$,iv';3
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4703. Yahya menceritakan kepada kami dari Suffan, Abdullah bin

Dinar menceritakan kepadaku: Aku mendengar Ibnu Umar berkata,
..Dahulu orang-orang Quraisy bersumpah dengan (menggunakan nama)

bapak-bapak mer.eka. Rasulullah SAW kernudian bersab da,' Barangsiapa

bersumpah maka hendalotya bersumpah dengan (nama) Allah.

Janganlah kalian bersumpah dengan (nama) bapak-bapak kalian'.'A703

Ja i,j& '* ,t*'- $:"; - tY. t

ti1 :uii ew', jst ;. it'3r :)v ca
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OO4. Yahya menceritalon kepada kami dari Ismail dari Abi
Hanzhalah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat

dalam perjalanan. Dia menjawab, 'shalat dalam perjalanan berjumlah

dua rakaat'. Kami berkata, 'Tapi kita (ketika itu) berada dalam kondisi

aman?!' Ibnu Umar berkata, 'Itu (shalat dalam perjalanan sebanyak dua

rakaa0 adalah sunnah Nabi SAWt.tA704

Fath (61396). Al Hafizh berkata, "Dalam hadits ini digunalcan nama-nama
yang nyaman di telinga karena mudah dipahami dan serasi dengan

kenyataan."
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2114') dlrt
beberapa jalur dari Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar. Lihat juga
hadia no.4667.
Sanad hadits ni shahih.Isrnail adalah Ibnu Abi Khalid. Abu Harzhalah: Al
Hafizhmencantumkan biografinya dalam kitab At-Ta'jil (479480). Dia sosok
yang terkenal, dan dia pun dipanggrl Al Hidza
Al Hafiztr berkata, 'Aku tidak mengeahui adanya cacat pada dirinya. Bahkan
Ibnu Khalfun mencanhrmkannya dalam Ats -Tsiq at."
Al Bukhari juga mencantumkan biografinya dalam kttab AI Kunaa (no. 208),
dia berkata, "Abu Hanzhalah: (Dia meriwayatkan) dari Ibnu Umar dan Asy-
Sya'bi, dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khalid." Pernyataan ini cukup
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4T65.Yatrya menceritakan kepada kami dari ubaidullah, *uu'

menceritakan kepadaku dari AMullah bin Urrar. (AMullah' bin Ahmad

berkata): Ayahku berkata: Ydrya bin Sa'id berkata dalam satu

kesempatan: Dari umar, dia berkata, "wahai Rasulullalu pada masa

jahilifh aku pernah bemadzar untuk ber-i'tikaf pada suatu mala6 di

dalam, masjid." Razulullatr kemudian bersabda "Penuhilah

nadzarmu.'a7ds

. mcnrmjgkkan bahwa Stanrsnya tsiqah, scbagaimana yang menjadi kcbiasaan

Orgumari.
Hadip irri diriwayatkan oleh Ad-Dulabi dalam llrtzb Al \"ly (1/-199) qT
Abdullah bin Hasyim Ath-Thusi, dari Yahya bin Sa'i4 dari Isnpil bin Abi
Khali4 dari Abu Hanzhalab, seperti hadits di sini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi syaibah dari Abu

Nu'aiur, dari Malik bin Mighwal" dari Abu H3nzlralab seperti hadits yang

, t€"ten di sini, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu lktsir dalam tafsinya
'(2/5s8).

Dalarn hadits umar (no. 174) telah dijelaskan bahwa urnar bertanya kepada

Rasulullah SAW tcntang hal itu (shalat dua rakaat), lalu beliau meljawab,
"Iu adalah sedekah yang Allah berikan kepada lcalian, maka terimalah

sedekah-Nya (in)."
4705 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 255 yang terdapat

dalam Musnad Urnar, dengan sanad ini. Di sana dipastikan bahwa Yahya bin
Sa'id nreriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar dari Umar. Namun Ibnu Umar
tcrkadang meriwayatkan hadits ini sectra mursal, sebagaimana dikemukan
pada hadits no. 4577 daa 4922. Dengan demikian, badits mursal tersebut

adalah hadits rzursal sahabat. Namun yang pasti menurut pendapatkq hadits

ini bersumber dari Musnad Ibnu Umar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh

alnr pernbicaraan pada hadits no. 4922. Adzpw ucapan Ibnu Umar, "Dari
tlmar," maksudnya 6fu ingin menceritakan Umar dalam peristiwa ini.

Vjiv:[r3f ,J i' *iv] 7
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4706. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah dari Nafi',
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bctrsabda, "Apabila seorang

menasihati tuannya dan memperboiki ibadahrya kepada Tuhannya,

maka baginya pahala dua kali lipotJnb

i g6 -i .tr * f ,ta-, Gt .i- ,

;:j-:t s1t or!i;-c.c, > :,Su S;t 9t

'€..t o. 2 t--.
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4707. Yahya 

-yakni 
Ibnu Sa'i&- menceritakan kepada kami dari

Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau betsaMa,
"Orang-orang yang membuat gambar ini alun disil<sa, dan dikatalun
(kepada mereka), 'Hiduplranlah (oleh kalian) apa yang telah lcalian

ciptakan!' .'A701

G?i i,' ,,3 f ,r*,- t3'", - tv. A

.6St f e *i rlLht ;a olt
4708. Yahya menceriakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang
menjemput (barang dagangan sebelum dilempar ke pasar).4708

4706 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4673.

4707 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4475.
4708 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4531.

Musnad Imam Ahmad - @I



.., c

J,.9 br.l * U6 ;:', iti ir # * * $:', -rv.1
,iitrt,41. €*li*'*,r6t>;p: *ht *

4709. Yahya menceritakan kgpada kami daxi Ubaidullatr, dia
berkata: Nafi' menceritakao kepa&ku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersaMa, "Apabilo makan malam kalian telah dihidanglran,
sementara iqamah shalat telah dikumandanglwn, malca janganlah dia
berdiri sampai dia selesai (malran)'.'476

*'# it ,f AG ,i:*.:u' +# r **; ti:L -tv\ .

.(;) /X! '{-a ;t gi,-t> ,i6 &,t *?'t ;* ;r
4710. Yahya menceritakan kepada kami dari Llbaidullah, Nafi'

me_aceritakan kepadaku dari Ibnu Umar; dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Jadikanlah shalat witir sebagai shalat terakhir kalian pada
malam hari.'A7to

-1 to.. o,
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47tO

sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/403) dari
Ahmad bin Hanbal dengan sanad ini.
Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ar Burfiari, Mustirq dan
At-Tirmidzi."
Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (l/540) dari
Ahmad bin Hanbal dengan sanad ini.
Al Mun&iri (1388) berkata, 'Tladits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslirn" Lihat juga hadits no. 4571.
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4711. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari

pamannya dari pihak ibu yaitu Al Harts, dari Hamzah bin Abdullah bin

Umar, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mempunyai istri yang tidak

disukai oleh Umar. Umar berkata (kepadaku), 'Ceraikanlah dia!' Namun

aku menolak. Umar kemudian datang kepada Rasulullah SAW, lalu

Rasulullah SAW bersabda kepadaku,' Taatilah Ayahmu !''"47 
| |

Sanad hadits iru shahih. Al Harts adalah paman Ibnu Abi Dzi'b dari pihak

ibu. Al Harts adalah Al Haru bin Abdurrahman Al Qurasyi. Pernyataan yang

menunjukkan bahwa dia tsiqah telah dikemukakan pada hadits no. 1640.

Hamzah bin Abdullah bin- Umar adalah seorang tabi'in yang tsiqah. Dia
dianggap tsiqah oleh Ibnu Sa'd, Al Ijli, dan yang lain. Ibnu Al Madini

-""ViU"*uo dari yahya bin Sa'id bahwa Hamzah bin Abdullah bin Umar

termasuk ahli fikih Madinah. Dia saudara kandung Salim.

Al Bulfiari mencantumkan biografi Hamzah bin Abdullah bin Umar dalam

kttab Al Kabir (2/1145).

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4/499), At-Tirmidzi (21217), dan

Ibnu Majah (11329). Mereka meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dengan

sanad irri. At-Tirmi&i berkata, "Hadits hasan shahih. Kami hanya

mengetahuinya dari hadits Ibnu Abi Dzi'b."
Dalam riwayat mereka dinyatakaa "Aku mempunyai istri yang aku cintai...."

Redaksi tambahan ini akan dikemukakan pada beberapa riwayat hadits ini,

yang akan dikemukakan pada hadits no. 5144 daa 6470.

ifaalts ini dinisbatkan oleh Al Mundziri kepada An-Nasa'i, namun kami tidak

menemukan hadits ini dalam kitab An-Nasa'i. 1yfrrngkin hadits ini terdapat

dalam ls-Sunan Al Kubra, terlebih karena dalam kitab Al Muntaqa

dinyatakan bahwa An-Nasa'i tidak meriwayatkan hadits ini.
Hendaknya hadits ini direnungkan oleh orang-orang yang hidup pada masa

sekarang, terlebih mereka yang mengikuti orang-orang Eropa, mereka yang

menjadi budak kebusuka& dan mereka yang menyerrbah kaum perempuan,

ketika mereka menilai bahwa thalak merupakan suatu perbuatan yang

mengbancurkan, ketika mereka menganggap bahwa thalak merupakan cacat

yang paling burulq ketika mereka menghendaki pemikahan berlangsung

untuk selamanya, apa pun kendala dan hambatan yang menghadangnya,

ketika mereka menilai bahwa thalak merupakan suatu kezhaliman bagi

peremprurn, padahal sesrmgguhnya mereka justru tengah menzhalimi kaum

pererrpuan ketika mereka mengeluarkan kaum perempuan ke jalanan,

melakukan beragam tansaksi, dan bekerja di tenpat perbelanjaan atau di
pabrik-pabrik. Juga ketika mereka mengumbar hawa nafsunya melalui
llnmer, taian, ikhtilath, dan khalwat. Ketahuilah, sesungguhnya sosok

Abdullah bin Umar ini sangat mencintai istrinya, namrm ayahnya tidak
menyukai istrinya, bahkan memerintahkannya untuk menceraikan istrinya.

Mulanya Ibnu Umar menolak (Perintah ayahnya itu), hingga Rasulullah
memerintahkannya untuk taat kepada ayahnya. Dalam hal ini, dia hanrs lebih
mendahulukan ketaatan kepada ayahnya daripada cintanya kepada istrinya,

Musnad Imam Ahmad - @I
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4712. Yahya menceritakan kepada kami dari Malik, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersaMa, "Apabila salah seorang di
antara kalian diundang kepada suatu perjamuan, maka hendaklah dia
mendatanginya.'47t2

|y W *', ;a i" & n' J';). 1;.i( ,jd .$ Ar*
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4713. Yahya menceritakan t"p"au kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu LJmar, bahwa Umar melihat pakaian
Yaman yang bergaris sutra, atau sutra yang dijual. Dia kemudian berkata
kepada Nabi SAW, "Alangkah (baiknya) jika engkau membeli ini untuk
dikenakan pada hari Jum'at atau diberikan kepada para utusan?" Beliau
bersabda, "Sesungguhnya (pakaian) ini hanya dikenakan oleh orang
yang tidak akan mempunyai bagian (untuk mengenakannya di akhirat
kelak. Penj)."

Ibnu Umar berkata, "Kemudian, dihadiahkan kepada Rasulullah
SAW beberapa helai pakaian Yaman, lalu beliau mengirimkan satu
potong pakaian itu kepada Umar. Umar pun berkata, .Aku telah

sebab wania masih banyak. Peristiwa ini merupakan pelajaran bagi orang-
orang )"ang dapat mengambil pelajaran.qttz 
Sanad hadits in shahih. Hadi6 ini tertera dalam kitab Al Muwaththa' (2/77).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Syaikhaz (Al Bukhari dan Muslim),
sebagaimana dijelaskan dalam kitab I I Munnqa (3508).

W - 
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mendengarsabdaengkau(tentangsutra),kemudianengkau
mengirimkannya kepadaku?' Beliau menjawab,'sesu.ngguhnya aku
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4?t3 Sanad hadiS ini shahih.lnnm Malil nrcriwayatlan hedits seperti ini thlam

kirab Al Muwaththa' (316) dari Nafi'.
Abu Daud meriwayatkan hadits (4/82) &ri jalur Malik'

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oteh Al Bukhari, Muslirq dan

An-Nasa'i."
t t"nger"i lafazh al hullah -dengan 

dhamuh huruf lra- Ibnu Al Atsir

berkita, .,la adalah bentuk tunggit dari al hulal, yai3, burd Al Yamun

(pakaian Yaman). Namun burd-(pakaian) tidak dinamakan dengan hullah

kecuali ia terdiri daru dua bagian, tapi masih satu jenis." Maksudnya, pakaian

ini terdiri dari selendang dan sarung.

Mengenai penjelasan ."t 
" 

katz us-suira, telah dikemukakan pada hadits no.

698.-Pendipai yang dikutip dari lbnu Al Atsir menyatakan bahwa lafazh us'

suirs menhdi 
-sifat 

(dari kata al hutluhl alau dr'idhafut-kan keparJanya'

Kendati demikian, di sini kami ingin menambahkan pendapat Imam Nawawi

yang tertera dalam Syarh Muslim (14137-38), "Mereka (ahli hadits;

."rib"rikun ketentuan tanwin untuk kata al hullah yang ada di sini. Jika

demikian, maka kata as-saira merupakan sifat (bagi kata al hullahl- Tapijika
katz al hutlah tidakmenggunakan tanwin, makakata as-saira merupakan kata

yang di-idhafal-kan kepidanya. Kedua bentuk ini merupakan dua bentuk

turu*n kalimat yang masyhur. walau begitu, para ahli tahqiq dan parapakar

bahasa Arab lebih memilih bentuk idhafat."
Aku katakan bahwa bentuk iclhafat untuk hadits riwayat Ahmad ini

merupakan suatu ketentuan. Alasannya adalahlafazh aw hariir (sutra1, sebab

jika faa as-saira merupakan sifat, maka seharusnya tertulis aw hariirah.
-Al 

khalluq 
-denganfathahhuruf 

kho danhrtruf lam yang tidak bertasydid-
artinya kiberuntungan dan bagian. Maksu&rya adalah, "tidak mempunyai

bagian di akhirnya." Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits tiwayat

Ui* aan yang lain. Peringkasan dan pembuangan kalimat dalam contoh

seperti ini merupakan suatu yang diperbolehkan.
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4714. Yahya menceritakan kepada kdmi dari Abdul Malik, Sa'id

bin Jubair menceritakan bahwa Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW
melaksanakan shalat di atas untanya ketika bertolak dari Makkah menuju

Madinah, kemanapun unta beliau menghadap. Dalam hal ini turunlah

surah Al Baqarah ayat 115, 'Maka kemanapun lmmu menghadap di
situlah waj ah Allah."A1 ra
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4715. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari

Nafi', dari Ibnu (Jmar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bdrangsiapa
memakan (buah) dari pahon ini, malra janganlah dia mendqtangi

masjid.'A7rs

Sanad hadits im shahih. Hadits seperti ini dilcutip oleh lbnu lGtsir dalam
kttab At-Tafsir (11289) dari Tafsir Ath-Thabari dari jalur Ibnu ldris, dari
Abdul Malik (yaitu Ibnu Abi Sulairrran), dari Sa'id bin Jubair.
Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslir4 At-Tirmi&i, An-
Nasa'i, Ibnu Abi Hatinl dan Ibnu Mardawaih dari beberapa jalur, dari Abdul
Malik bin Abi Sulaiman" dengan redalsi hadits ini. Pangkal hadits ini tertera
dzlam Shahih At Bukhari dar Shahih Muslim dari hadits Ibnu Umar dan Amir
bin Rubai'ab, tanpa menyebutkan ayat Al Qur'an."
Maksud Ibnu Katsir adalah hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan (no.
4620).
Hadis ini tsrcantum dilarr Shahih Muslim (l/195) dari jalur Yahya bin Sa'id
dengan sanad dan alur yang tertera di sini.
Redaksi hadits riwayat Ath-Thabari yang disebutkan oleh Ibnu Katsir adalah,
"Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia shalat kemanapun untanya
menghadap. Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu
melakukan hal itu. Dia kemudian berdalil dengan surah Al Baqarah ayat I15,
'Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah'.u
Menurutku, redaksi hadits ini lebih mendekati kebenaran daripada redaksi
Musnad dar^ Shahih Muslim, sebbb ayat ini tidak ditururikan mengenai shalat
di atas unta kemanapun unta itu menghadap, melainkan pada masalah yang
lebih umum. Namun demikian, ayat ini sah digunakan sebagai bukti dan dalil
mengenai shalat di atas hewan tunggangan tersebut, sebagaimana terlihat
jelas dari pemahaman yang diambil dari alur pembicaraan ayat tersebut.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4619.47 t5
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4716. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami, Nafi' mengabarkan kepadaku dari Abdullatt

bin Umar, dia berkata, "Dahulu mereka memperjualbelikan makanan di

pasar secara juzaf, namun Rasulullah kemudian melarang mereka

menjualnya sampai mereka mernindahkannya."aTl 
6
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4717. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila Rasulullah

SAW kembali dari pasukan, peperangan, haji, atau umrah, maka ketika

itulah beliau naik ke tempat yang mendaki dari bumi atau puncak, Ialu

beliau bertakbir tiga kali dan membaca, 'Laa ilaaha illallah wahdah, laa

syariilra lah, lahu al mullu wa lahu al hamdu, wa huwa alaa htlli syai'in
q adiir. aayibuun, taa' ibuun, saaj iduun,' aabiduun, lirabbina haamiduun.

shadaqallahu wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazama al ahzaaba

wahdah'.' (Tidak ada Tuhan [yang hakJ selain Allah seorang, tiada

t tf'u1t

Juzaf arinya menjual barang tanpa ditimbang atau ditakar terlebih dahulu,
melainkan berdasarkan tumpukan yang diukur dengan kira-kira. Ed.
Sanad hadits ittt shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4639 berikut dengan
sanadnya.

47t6
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sekutu bagi-Nya, bagt-yro Ouajaan dan bagi-Nya puiian, dan Dia Maha

Kuasa atas segala sesuatu. [Kami ad,alahJ orang-orang yang kembali,

orang-orang yang bertobat, orang-orang yang bersuiud, orang-orang

yang beribadah flrcpada AllahJ, [danJ kepada Tuhan kamilah [lcani]
memuji. Altah telah membenarkan janii-Nya, menolong hamba-Nya, dan

mengalahlran lrelompok-kelompok itu seorang diri) .41 
t7

c.t c, n , ,.f4.
* * ..r:r.t U.t- - tV \ A* *.tf eE etl bt

'irj ,-r-tj ,b G FU t
t'

'j6

4718. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullatr, Nafi
mengabarkan kepadaku dari Itiru Unrar, dari Nabi SAW; beliau

bersabda, "Orang beriman makan dengan satu usus, semcntara wang
kaJir makan dengan tujuh usus.'nt&

17t7 
Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulanganhadits no. 4636.

47tB Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzr (3187) dut
Mutrammad bin Basyar, dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad ini.
Hadits ini juga dinisbatkan oleh pensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi kepada
Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dan Ibnu Majah.
Al mi'aa -dengan kasrah huruf nirn, fathah huruf aln, kemudian a/y'
maqshuurah- adalah bentuk trrnggal dari kata al am'aa, yaitu usus. Ibnu Al
Atsir berkata, "Ini merupakan perurrpamaan yang dibuat oleh Rasulullah
rmtuk rnenggambarkan kerdaan orang yang berirnan dan kezuhudannya di
dunia, sekaligus mcnrpakan gamharan orang kafu dan sikap arnbisiusnya di
alam dunia. Makna dari peruryamaan ini bukan sekadar banyak makan tanpa
hidup bermegah-megahan di alam dunia. Oleh karena itulah pepatah

mengatakan, 'Keinginan dapat membinasakan', sebab keinginan dapat
mendorong orang tedenrmus ke dalam neraka."
Menurut satu pendapal (sabda Rasulullah) itu merupakan anjuran bagi orang
beriman untuk melindungi diri dari kerasnya hati dan sikap mengikuti hawa
nafsu yang diakibatkan oleh rasa kenyang. Menyifati orang kafir dengan
banyak rnakan merupakan suahr penekanan terhadap orang beriman dan
penguatan atas apa yang digarnbarkan."
Semua pendapat ini merupakan pendapat yang benar dan dapat dipahami dari
hadits ini. Yang pasti, semua pendapat tersebut merupakan pendapat yang
dikehendaki oleh hadits ini.
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4719. Yatrya menceritakan kepada kami dari Ljbaidullah, Nafi'
menceritakan kepadaku dari AMullah bin lJmar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Demam mentpakan bagian dari jilatan api nerakn, maka

dingi*anlah ia dengon air.'A7re

9
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4720. Yahya .menceritakan kepada kami dari Ubaidtlllah, Nafi'
menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, bahwa

pada hari perang Khaibar beliau melarang (memakan dagtng) keledai
jinak.aT2o

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriuayatkan oleh Al Blkhari (l0ll47\
dari jalur Ibnu Wahb, dai Mrlih dari Nafi '.
Al Ilrfizh bffkata dalanr lfrtzb Al Fath, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Muslim Hadits ini diriwayatkan oleh AnNasa'i dari jalrr AMurrahan bin
Al Qasim dari Malik. Ad-Daraquthni b€rkata'dalam kitab Al Muwaththa'at,
'Para sahabat Malik dalam bt^b Al Muwaththa'ar tidak ada- yang
meriwayatkan hadits ini kecuali Ibnu Wabb dan Ibnu Al Qasim Ibnu Wahb
dan Ibnu Al Qasim ini diperkuat oleh Asy-Syaf i, Sa'id bin Afir, dan Sa'id
bin Daud. Hadits ini tidak dikemukakan olch Ibnu Ma'in, Al Qa'nabi, Abu
Mush'ab, atau Ibnu Bakir'. Demikian pula yang dikemukakan oleh Ibnu
Abdul Bar dalamkitab At-Taqashi.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (21182) dari jalur Ibnu Numair, dari
Abdullah bin Umar, dari Nafi'.
Hadits semakna telah dikemukakan pada hadits Ibnu Abbas no.2649.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatlon oleh Syailchani (Al
Bukhari dan Muslim), sebagaimana dijelaskan dala:n kitab Al Muntaqa
(4s66).
Hadits semakna telatr dikemukakan pada hadits Ali bin Abu Thalib, (no. 592,

812, dan 1203).
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4721. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, yafi.l

menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Rasulullah

melakukan puasa wishal pada bulan Ramadhan, sehingga orang-orang

melakukannya. Mereka berkata, 'Engkau melarang kami melakukan
puasa wish:al, sementara engkau melakukan(nya)?' Beliau me,njawab,

'sesungguhnya aht bukan seperti salah seorang di antara kalian, aht
diberi makan dan minum (oleh Tuhanht)t:A721

472t Sanad hadits ini shahih. Hadits seperti ini diriwayatkan oleh knam Malik
dalam kitab ,{l Muwaththa'(l/280) dari Nafi'.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud(2/279) dari jalur Malik.
Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Butfiari dan Muslim."
l{ishal adalah, seseorang tidak ffiuka puasa selama dua hari aau lebih. Dia
menyambung puasa malam(nya) dengan puasa siang(nya).
Al Khaththabi berkata dalam kitab Al Ma'aalim (2/107-108), "l(ishal
termasuk kekhususan yang hanya diperbolehkan rmtuk Rasulullah SAW, akan
tetapi dilarang bagi umatnya. Naryaknya alasan pelarangan itu disebabkan
adanya kelfiawatiran bahwa orang yang berpuasa akan rnengalami kelemahan
dan kehilangan kekuatarU sshingga dia tidak akan manpu melaksanakan
puasa yang diwajibkan dan berbagai ketaatan Qainnya). Atau, karena adanya
kekhawatiran mereka akan merasa bosan untuk melalukan ketaatan yang
mengandung unsur kesusahan, sehingga hal ini menjadi sebab untuk
meninggalkan hal-hal yang utama. Adapun sabda Rasulullah SAW,
'Sesungguhnya aht bukan seperti keadaan lralian, (lrarena) ahr dibeikan
malun dan minum', ada kemungkinan sabda beliau ini mengandung salah satu
dari dua makna (berikut):
Pertama: sesungguhnya Rasulullah dibantu untuk melaln*an puasa, maka
beliau mampu melakukannya. Sedangkan bagi umatrya, pertolongan itu sama
saja dengan makanan dan minuman.

Kedua: ada kemungkinan beliau memang dibcrikan makanan dan minuman
yang sesrmgguhnya, lalu beliau menyantap keduanya. Dengan demikian,
pemberian makanan dan minuman ini merupakan kekhususan yang hanya
diberikan kepada beliau, sebagai suatu kehormatan bagi beliau, yang tidak
dimiliki oleh seorang pun dari para sahabatrya."
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4722. Yahya menceritakan kepada furni auri Ubaidullah, Nafi'
menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabfla, "Janganlah salah seorang dari kalian menawar barang yang
sudah ditawar saudaranya, dan janganlah melamar di atas lamaran
saudaranya, kccuali saudaranya itu mengizinkannya.'A122
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4723. Yahya menceritakan kepada kami dari Llbaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu (Jmar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Sesungguhnya di hadapan kalian terdapat sebuah telaga yang
terletak antara Jarba' dengan Adzrai.'4723

Aku berpendapat bahwa rnakna yang pertama lebih kuat. Lihat hadits no.
ll94padamusnad Ali.
Sanad hadits in shahih. Hadits seperti ini diriw3yatkan oleh Abu Daud
(2/189) dari jalur Ibnu Numair, dari Lrbaidullall dari Nafi'.
Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah."
Hadits ini tertera dalan Shahih Muslim (l/399') dari jalur Yahya, dari
Ubaidullah.
Larangan menjual di atas penjualan saudaranya telah dikemukakan pada
hadits no. 4531 dari jalur Malik, dari Nafi. Sementara larangan melamar di
atas lamaran saudaranya dirirv,ayatkan oleh Malik dalam kitab Al Muwaththa'
(2/61-62) dari Nafi'.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (l/409) dan
Muslim (21209) dari jalur Yahya dari Ubaidullah.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud (4/380) dari jalur Ayyub,
dari Nafi'.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dari beberapa jalur yang lain dari
Nafi'. Dalam riwayat Muslim dinyatakan: Ubaidullah berkata, "Aku
kemudian bertanya kepada Nafi', lalu Nafi' menjawab, '(Jarba dan Adzruh)

"ot> :Jv *t ))L iur
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4724. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Rasulullah

SAW melaknat wanita yang menyambung rambut perempuan dengan

rambut orang lain, wanita yang menyambung rambutnya dengll.rambut

orang lain, wanita yang menato, dan wanita yang minta ditato.''i724

adalah dua perkanpungan yang ada di Syam. Jarak antara keduanya adalah

perjalanan tiga malam. "
Mengenai Jarba 

-dengan fathah huruf iiz dan suhtn hu.rf ra- Yaqut

berkata, "Ia adalah sebuah tenpat yang termasuk wilayah Atnrnan, Balqa,

yang merupakan bagian dari wilayah Syarq dekat pegunungan Sarah bila dari

arah Hijaz."
Mengenai A&raj 

-dengan fathah httruf hamzah, suhrn huruf dzal, dan

dhamah huruf ra- Yaqut berkata, *(Adzruh) adalah nama sebuah desa di
pinggiran Syam yang terrnasuk wilayah Sarah, yang juga termasuk bagian

dari wilayah Balqa, Amman. Lokasinya berdanpingan dengan Hijaz."
Serelah itu Yaqut menjelaskan bahwa jarak antara Adzruh dengan Jarba

adalah kurang dari satu mil. Sedangkan dalam Al Qamus (enti: jarabal
dinyatakan, "Adalah keliru orang yang mengatakan bahwa jarak antara Jarba

ilengan Adzruh adalah perjalanan tiga hari. Ini merupakan persepsi yang

keliru dari pihak periwayat hadits, yang disebabkan oleh hilangnya redaksi

tambahan yang disebutkan oleh Ad-Daruquthi. Redaksi tambahan tersebut

adalah, "Jarak antara kedua wilayah itu dari telaga tersebut adalah seperti
jarak antara Madinah, Jarba, dan Adzruh."

47rr Sanad hadits int shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (4/126) dan
Ahmad bin Hanbal dan Musaddad, dari Yahya, dengan sanad ini.
Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslinu At-
Timddzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah."
Hadir semakna telah berulang kali dikemukakan dari hadits Ibnu Mas'ud,

dan yang terakhir hadits no. 4434.
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4725. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Umar, dia berkata, 'Nabi
SAW memasuki kota Makkah dari arah bukit atas yang terletak di Bath-

ha', dan keluar dari arah bukit bawah.'{72s
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4726.Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Malik 
-yakni

Ibnu Mighwal- dari Muhammad bin Suqatr, dari Nafi', dari lbnu Umar,
ia berkata, "Sesungguhnya kami menghitung Rasulullah SAW berdoa di
majelis, 'Rabbigh firlii watub 'alayya innaka anta at-tawwaabul
ghafuur', {ga Tuhanfiaj, ampunilah alcu dan terimalah tobatku.

Sesungguhnya Englau adalah Maha Penerima tobat lagi Maha
P engampun) sebanyak seratus kali.'A?26

4725 
Sanad hadits int shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4625.

4726 Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (l/559-560)
dari jalur Malik bin Mighwal.
Al Mundziri berkata (1460), 'Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-
Nasa'i, dan Ibnu Majah." At-Tirmidzi berkaa, "(Hadits ini) hasan shahih
gharib."
Dalam naskah Musnad Ahmad cet k n Al Halabiyah tertera, "Inna hrnnaa
(sesungguhnya kami dahulu)." Ralat ini diambil dari Musnad Ahmad cetakan
Al Kataniyah.
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4727. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Fudhail 
-yakniIbnu Ghazwan- menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin

(Jmar, bahwa Rasulullah SAW pernah mendatangi Fatimah, lalu beliau
menemukan ada tirai penghalang di pintunya namun beliau tidak masuk.
Jarang sekali beliau masuk (ke rumah Fatimah) kecuali hanrs melewati
tirai itu terlebih dulu.

Ibnu Umar berkata, "Ali kemudian datang dan dia melihat Fatimah
termenung, maka Ali berkata, 'Ada apa denganmu?' F'atimah menjawab,
'Rasulullah SAW mendatangiku, namun beliau tidak masuk untuk
(menemui)ku'. Ali kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan berkata,
'Wahai Rasulullah, Fatimah sedih karena engkau datang tapi tidak
menernuinya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Aht tidak ada (urusan)
dengan dunia, dan aht tidak ada (urusan) dengan hiasan pada tirai itu'.

Ali kemudian mendatangi Fatimah dan memberitahukan perkataan
Rasulullah SAW tersebut. Fatimah lantas berkata, 'Tanyakanlah kepada
Rasulullah, apa yang beliau perintahkan kepadaku terhadap hiasan itu?'

-Ali pun kemudian menanyakannya- dan Rasulullah SAW bersabda,

@I - Musnad Imam Ahmad
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4728.Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Fudhaii 

-)'akniIbnu Ghazwan- menceritakan kepada kami, Abu Duhqanatr

menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku duduk di dekat AMullah bin

Umar, kemudian dia berkata, 'seorang tamu datang kepada Raulullatr

SAW, lalu Rasulullatr bersabda kepada Bilal, "Berllunlah makanan.

kepada kamil".' Bilal kemudian pergi dan menukarkan dua sha' kurma

dengan satu sha' kurma. Wakfu itu kurma mereka'adalah kurma yang

kurang bagus, maka kurma (yang bagus) itu membuat Nabi SAW heran.

Nabi SAW lalu bertanya (kepada Bilal), 'Dari mana l*nqa (yang bog*)
inf?' Bilal kemudian memberitahu l\tabi SAW 'bahwa dirinya telah
menukarkan satu sha' fturma yang kurang bagus) dengan dua sha'

4727 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (41120-
121) dari jalur Ibnu Numair dari fudhail, dan dari jahr Ibnu Frdhail dari
ayalmya.
Pensyarah kitab Sunan Abi Daud b€rkata, "Hadits ini tidak dikomeutari oleh
Al Mundziri." Ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang
meriwayatkan hadits ini dalamkitab hadits yang enamkecuali Abu Durd.
Ar-raqm -4erganfathaf, hunrf ra dzn suhrtnhw$ qaaf- adalah ukiran atau
hiasan dan bordiran. Matna asalnya adalah tulisan. Demikianlah yang
dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.

L-
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(kurma yang bagus). Rasulullah SAW kernudian bersabda, 'Kembalikan

kurma kami kepada kamil'.'472E
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''4729. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW bersaMa,"Barangsiapa meminum lrtamir di dunia naka dia tidak
akon meminumnya di akhirat, tceanli dio bertobal.'A7ze
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4729

Sanid hadis in shahih. Abu Duhqanah: Al Bukhari nrencantumkan
biografinya dalam kiub Al Kunaa (245). Al Bukhari Mata, "(Abu
Dutrqanah nrriwayatkan) dari lbnu Umar, dan (haditsnya) diriwayatkan oleh
Fudhail bin Ghazwan."
Perkaaan Al B*hari ini cukup untuk menunjukkan bahwa Abu Duhqanah
tsiqah, disanping dia seorang tabi'i.
Ad-Dulabi juga menyebutkan nanEn)ra dalam kitab Al Kunaa wa Al Asmaa
(l/170). Ad-Dulabi berkata: Aku mcndengar Al Abbas bin Muhammad
berkata: Aku mendengar Yahya bin Ma'in bcrkata: Abu Dutqanatr
meriwayatkan dari Ibnu Umar. Fudhail bin Ghazwan nrcriwayatkan (hadits)
dari Abu Duhqanah. Ini merupakan koreksi terhadap Al Hafzh dalam kitab
At-Ta'jil. Pasalnya Al Hafizh tidak mcnyebutkan Abu Duhqanah di

. . dalannya. Selain itu, biografi Abu Duhqanah juga tidak terdapat dalam kitab
t4t-Tahdzib. Bat*an aku tidak pemah nrenemukan narna Abu Dulqanah di
dalam referensi yang aku miliki, selain pada kiab-kitab yang telah aku
sebutkan.
Duhqanah adalah dengan dhamah huruf dal (Duhqanah) atau tasrai huruf
dal (Dihqanah), sebagaimana dipahami dari keterangan yang terdapat dalam
Al Qamus, entri: Dahqana
Dalam Musnad Ahmd bin Hanbal cetakan Al Halabiyah tcrtera, Dahmanah
{engan huruf mdm, bukan hunrf qaf- adalah kcsalahan tulis. I^afazh ini
diperbaiki dengan mcrujuk kepada Musnad Ahmad cetakan Kaaniyah dan
refererui lain yang telah aku sebutkan.
Hadits ini tertera dalam kitab Majma Az-Zawa'id (4lll4). Razulullah
memerintahkan Bilal untuk mengembalikan kurma itu dan membatalkan
transaksi kargna dalam transaksi itu terkandung unsur riba, yaihr ibafadhl.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4690.

@ '-- lf'tnsnxd Imam Ahrnad



Li* i.t f FG * i,r i3 $1, f U: tt:", -tvr' '

;.b #) it,l,*l'e; t;Y1 
'Ju *t {'b' * bt J:t-''

.14
4730. Ibnu Numair menceritalcan kepada kami, ubaidullah

menceritakan kepada ror"i arri Nafi" dari Ibnu umar, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antarq-!1lian diundang k
suatu resepsi pernikahan maka hendabtya datang'"ttto
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4731. Ibnu Numair menceritalGn kepada kami, Llbaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi" Ibnu Umar berkata, "Abbas bin

Abdul Muthalib memirtta izin kepada'Rasulullah untuk bermalam di

Makkah pada malam-malam (mabit) di Mina guna me_m-berikan air

minum ftepada jamaah haji), dan beliau mengizinkannyu"^"t

o, zz r c. ,
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1730 Sanad hadits im shahih. Hadis ini ulangan hadits to' 4712'
473t Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no' 4691
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4732. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan sebagian

tanaman atau buah-buahan yang tumbuh. Beliau memberikan istri-

istrinya seratus wasaq pada setiap tahunnya, (terdiri) dari delapan puluh

wasaq kurma dan dua puluh wasaq gandum. Ketika Umar bin Khaththab

memerintah, dia membagi (dua hasil panen) Khaibar, dan dia pun

memberilcan hak pilih kepada istri-istri Nabi SAW, (apakatr) mereka

ingin diberikan jatah tanatr ataukah ingin diberikan hasil btminya. Para

istri Nabi SAW kemudian berbeda pendapat. Sebagian mernilih diberikan
jatah tanatr, dan sebagian lagi memilih diberikan hasil buminya. Ketika

itu Hafshah dan Aisyah termasuk orang )xang memilih hasilnya

(saja).'{732
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47'2 Sanad hadits in shahih. Hadits seperti ini diriwayatkan oleh Muslim (1/456)
. dari Ali bin Mushir dari LJbaidullah. Setelah itu Muslim meriwayatkan hadits
seperti ini dad jalur Ibnu Numair, dari Abdullah. Setelah itu Muslim

.rmeriwayatkan hadits seperti ini dari jalur Usamah bin Yazid Al-Laitsi, dari
Nafi'.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (3/l l8-l 19) dari jalur Usamah.
Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (5/10-l l) dengan redaksi
singkat dari jalur Anas bin Iyadh, darilIbaidullah. Oleh karau itu, aku
berpendapat bahwa Al Mun&iri telah melakukan kecerobohan ketika dia
hanya menisbatkan hadits Abu Daud kepada Muslim.
Mengenai lafaztr al wasq -4engatfathah hurtfi wawu dan suhtn huruf srn-
Ibnu Al Atsir berkata, "(Satu wasq) adalah enam puluh sha', atau tiga ratus
dua puluh rithl orang-orangHijaz, atau 480 liter orang-orang lrak. Perbedaan
ini disebabkan mereka berbeda pendapat mengenai volume sha' dan mud.
Makna asal al wasq adalah al haml (kapasitas atau isi).

@ - 
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4T33.IbnuNumairmenceritalcankepadakami,Yahya
menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Abi Salamah, dari Abdullah

bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, "Kami berangkat pagi-

pagi bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Arafah. Di antara kami

ada yang mengumandangkan talbiyah dan ada pula yang

mengumandangkan takbir.'{733
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4734. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi" dari Ibnu IJmar, dia berkata,

"Rasulullah SAW membuat cincin dari perak, dan cincin itu pun berada

di tangan beliau. Setelah itu, cincin itu berada di tangan Abu Bakar,

kemudian di tangan Umar, kemudian di tangan Utsman. Ukiran cincin

tersebut adalah,'Muhammadunasulullaft (Muhammad adalah utusan

Allah)'."4734
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4735. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin

Umar menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, *Tidak boleh seseorang membangunkan

4733 Sanad hadits iri shahih. Hadits ini ulangan hadits no' 4458
4734 Sanad hadits im shahih. Hadits ini ringkasan hadits Abu Da'ud (41142) yang

telah kami singgung pada hadits rlo. 4677. Dengan demikian, kedua hadits ini
(hadits no.4677 dan hadits rlo.4734) nrcnrpakan ringkasan hadits Abu Daud

tersebut.

Musnad Imam Ahmad - EI
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seseorang (yang lain) dari tempat dudulotya, (kemudian) dia duduk di

tempat duduk orang itu. Akan tetapi, berlapang-lapanglah dan berluas'

luaslah kalian.'A13s

.(q',t
4736. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu IJmar, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa membeli makanan, maka ianganlah dia

menjualnya sampai dia menerimanya dengan sempurna, baik dari aspek

timb an gan maupun t alcar an.'47 
36
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4737. Ibnu Numair menceritakan kepada ;r:, Hajiaj

mengabarkan kepada l€mi dari Wabrah, dari lbnu Umar, dia berkata,

"Rasulullah SA'W menrcdntah&m rrnhd( mcmhmuh tikusr burung sagak,

&n serigala."

Wabarah berkata, "Ditanyakan kep.da Ibnu Umar tentang ular dan

kalajengking, lalu Ibnu Umar rnenjawab, 'Hetryan itu juga pemah

disebut'.'{737

4736

4717

Sanad hadits ni shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4659. tambahan redalsi
'kemudian' diambil dari Musnad Ahmad bin Hanbal cetakan Al Kataniyah.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/399) dari
jalur Malik, dari Nafi'.
Al Mun&iri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslirq An-
Nasa'i, dan Ibnu Majah." Lihat hadits no.4716.
Sanad hadits iru shahih. Al Hajjaj adalah Ibnu Arthaah.

@l - l'twnsd Imam Ahmad
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4738. Ibnu Numair menc€ritalan kepsda kami, ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,
..Rasulullah Seif meUrang menjenrput baring (dagangan) sebelum

barang itu rnasuk ke pasar.'{738
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Wabarah 4engan fatiai hunrf wmnt dtn Da- adalah Ibnu Abdurrahman
bin Al Musilli. Pernyataan yang mnrmjukkan bahwa dirinya tsiqah telah
dikemukakan pada penjelasan hadits no. 1413. Dia dianggap lsrqci oleh Ibnu

Ma'rq Abu Zur'ah, dan yang lain. Al Bukhari menulis biografinya dalam
krtab Al Kabir (414182).
Al Musilli 

-dengan 
dhamah huruf rzirz dan suhtn huruf laz- adalah nisbat

kepada bani Musilliyah, ketunman kebilah hani Al Harts.
Hadis ini diriwayaflr4u oleh Al Baihaqi dalarq krtlb l,r-^Szran Al Kubra
(5l2l}) dari jalur Yazid bin }Ianq d.ri Al'Haiiaj bin Arthruh. Namun
Baihaqi b€rkata, 'AI llajjaj bin Arthaah (haditsnya) tidalc dapat dijadikan
argumentasi." Kami tidak sependapat dengan perkataan Al Baihaqi dalam hal
ini, sebab kami telah menyebutkan berulang kali bahwa Al Hajjaj itu tsiqah.
Walau demikian, terkadang dia memang rnelakukan kekeliruan pada beberapa
haditsnya. Kami pun rnengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa dia
telah melakukan wahm dalam hadits ini, sebab Ibnu Umar berpendapat bahwa
kalajengking boleh dibunuh pada lima perkara, dengan 5anad-sanad yang
shahih dan tsabil. Sebagian perkara itu telah dijelaskan pada hadits no. 4461
dan 4543. Kedua hadits ini tertera dalam kitab Shahih.Al Buk:hari dan Shahih
Muslim. Al Baihaqi pun menyebutkan sebagiao sanadnya (5/209-210).
Baihaqi juga meriwayatkan hadits tentang nrembunuh ular pada hadits no.
4557
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4531 dan
perpanjangan hadits no. 4708.

Musnrd Imam Ahnad - @I



4739. Ibnu Numair mencaitalcan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW melihat seorang wanita terbunuh di sebagian peperangannya, maka

beliau kemudian melarang untuk membunuh kaum perempuan dan anak-

anak.a73e
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4740. Ya'la bin l&aid menceritalon kepada kami, Mutramnud bin
Ishaq menceritakan kepadakami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata"

"Aku mendengar Rasulullah SAW melarang kaum per€mpuan ketika

sedang ihram (me'nrakai) sarung tangan, cadar, dan pakaian yang

tersentuh warut daa za'faran.tA740

Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah keqnli An-
Nasa'i, sebagaimana dijelaskan dalam btab Al Muntaqa (4271).
Hadits sernakna telah dikemukakanpa& hadits no.2316.
$""d hadis in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2/103)
d*g* tarrbahan redaksi pada bagian anirnya dari Ahmad bin Hanbal, dari
Ya'qub, dari ayahnya. Larangan tentang memakai pakaian yang tersentuh
waras dan za'fararjuga telah dikemukakan secara berulang kali, dan yang
terakhir adalah hadits no. 4538.
Mengenai larangan memakai sepasang sanrng tangan dan cadar juga tertera
dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan dari jalur lain yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi
menganggap shahih hadits ini, sebagaimana ddelaskan dalam kitab l/
Muntaqa(2435).
Dalam Musnad Ahmad nasftfi kode haa (Al Halabiyah) tertulis, "lVamaa
massa ar-ra'us wa az-zaforan fii ats-tsiyaab" (dan pakaian yang tersenhrh
ra'as dan zafaran). Kesalahan ini tliperbaiki dengan merujuk pada kitab
Mwnad Ahmadnaskah kode Kaaf.

@I - Ntwnsd Imam Ahmad
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4741. Ya'la bin ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad -

yakni Ibnu Ishaq- menceritakan ke'pada karni dari Nafi" dari Ibnu

umar, dia berkata, "Rasulullah SAw bersaffia,',Apabila salah seorang

di antara lalian mengantuk di maielisnya pada hari Jum'at, maka dia

hendabtya pindah lce (tempat) yang lain'.'A7ar
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4742. Abu Usamatr menceritakan kepada kami, ubaidullatt

menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya, dari

kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya orangyang

berdusta atas namaht aftnn didirikan untuknya sebuah nrmah di

neraka.'fr42

sanad hadits bi shahih. Hadits ini diriwayattan och Abu Daud (1/436) dari

jalur Abdah dan At-Tirmi&i (1t372) dari jalur AMah dan Abu Khalid Al
Ahrnar, keduanya meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Ishaq. At-Tirmi&i
berkata, "Hadits (irl) hasan shahih."
Sanad hadits hi shahih. Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Urnar adalah

tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Al ljli. Al Bukhad menulis biografinya

dalamkitab Al Kunaa (no.82).
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Asy-Syaf i dalam kitab Ar-Risalah (1092)

yang telah kami tahqiq dari Yahya bin SalinU daxi ubaidullalr, dengan sanad

ini. ttadits ini tertera dalam kitab Majma' Az-tuwa'id (1/143). Penulis kitab

Majma' Az-fuwa'id (yaitu Al Haitsami) berkata, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Ahma4 Al Baz.z,ar, dan Ath-Tbabrani dalam kitab Al Kabir. Para

periu/ayat knam Ahmad adalah para periwayat hadits shahih."
Hadits ini alon dikemukakan lagi pada hadits no. 5798 dan 6309. Lihat juga

hadits no. 3847.

.(16r GU.d Al{'rfi

4711
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4743.Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Hanzhalah, dari

salim: Aku mendengar Ibnu umar berkata: Sesungguhnya Rasulullah
SAW bersabda,"Aku melihat seorang lelaki yang (berfulit) cokerat pekat
dan rambut kepala(nya) acak-acakan lagi terurai sedang meletakkan
tangannya di atas kedua lwki(nya). Kepalanya mengucurkan air, (atau)
kepalanya meneteskan air. Aht lcemudian bertanya, 'Siapa orang ini?,
Orang-orang yang hadir di sana menjawab, ,Dia adalah Isa putra
Maryam'(aau) Al Masih bin Maryam,. Aku tidak tahu siapa yang
mengatakan (iawaban) itu. Alu (iuga) melihat di belakangnya ada
seorang lelaki yang (berfulit) merah dan (rambut) kepalanya pendek lagi
menyatu (lreriting), mata kirinya juling, dan sangat mirip dengan orang
yang pernoh aht lihat, yaitu lbnu Qathn. Aht lemudian bertanya, 'siapa
orang ini?' Mereka me4iarwb, "Al Masih Dajjal." a7a3

fk);f ,1L1, *x- ,uu, ,v ;x_ e6 ,oYSr ;;- i:,1

1?13 
Sanad hadits ini shahih. Hanzhalah adalah Ibnu Suffan Al Makiy.
Hadits seperti ini juga berulang kali diriwayatkan oleh Al Bultrari dari
beberapa jalur dari Ibnu umar, diantaranya 61349-3s3 dan 13/96-97,32g.
Al Hafizh telah menyinggung dalam kitab Ar Fath (13/g5) riwayat Hanzhalah
ini beberapa kali, namun aku tidak mengetahui lokasinya.-
Ibnu Qathan adalah Abdul uzza, soorang lelaki jahiliyah, sebagaimana kami
sebutkan pada hadis Ibnu Abbas (no. 3148). Lihatjuga hadits no. 2957 dar-
2546.

@I - Musned Imam Ahmad
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474/,. Abu Daud Al Hafari menceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Ismail, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW

memerintahkan untuk membunuh anjing, sampai kami membunuh anjing

milik seorang wanita yang datang dari daerah pedalaman.aTa
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4745. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Fudhail 
-yakni

Ibnu Ghazwan- menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar,

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Lelaki manapun yang

mengalirkan lelaki (ain), makn sesungguhnya lelakl yang lain itu sama

seperti yang dikatakan olehnya. Jilca tidak, maka yang mengatakan itulah
yang menj adi kafir' .'47 

as
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Sanad hadits im shahih. SuSan adalah Suffan Ats-Tsauri. Ismail adalah Ibnu
Umayyah Al Umawi.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1146l) dengan redalsi yang lebih
panjang dari redaksi yang tertera di sini, dari jalur Bisyr bin Al Mufadhdhal,
dari Ismail bin Umayyah.
Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim) dan yang lain juga meriwayatkan hadits
yang memerintahkan untuk membunuh anjing, dari hadits Mahlc dari Nafi',
dari Ibnu Umar. Lihat ktttb Al Fath (61256).
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4687.
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4746. Attab bin ziyad menceritakan kepada kami, Abdullah -
yakni Ibnu Al Mubarak- mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas

memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

SAW melihat seorang wanita terbunuh pada sebagian peperangannya.

Beliau kemudian melarang untuk membunuh kaum perempuan dan anak-

anak.a16
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4747. Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, A'masy

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abdullah, dari Sa'ad

(bekas budak Thalhah), dari Ibnu Umar, dia berkata, " Sungguh, aku

mendengar dari Rasulullah SAW sebuah hadits yang tidak kudengar satu,

dua 
-hingga 

diamenyebut angka tujuh- saja, tapi lebih dari itu. Beliau

4746 Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no' 4739'
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bersaMa, '.Kifl dari boni Israil tidak pernah meniaga diri dari

perbuatannya yang mendatangkan dosa. Suatu hari, seorang peremPuan

datang menemuinya, lalu dia memberi uang kepada peretnPuan tersebut

sebesar enam puluh dinar, dengan syarat peremPuan itu mau

disetubuhinya. Ketika dia berada pada posisi seperti layalorya posisi

seorang suami di atas tubuh istrinya, tiba-tiba Perempuan itu gemetar

dan menangis. KiJl pun bertanya, "Kenapg,kamu menangig apaftah ahr

memalcsamu?" Perempuan ilu meniawab,,"Tidak, akan tetapi perbualan

ini tidak pernah atw lafukan sama selali. Alcu melahtkan perbuatan ini

lurena terpalrsa.' Kill berkata, "Kamtt mau melahtkan perbuatan ini,

padahal lamu belum pernah melahirannya sama sekali?" Kemudian Krfl

turun -4ari tubuh perempuan itu- dan berkata, "Pergilah lumu dan

uang itu untukmu." Kemudian Kifl berkata, "pemi Allaht, KiJl tidak akan

mal<siat lrepada Allah lagi untt* selamalomanya." Malam harinya, Kifl
meninggal dunia. Pagi harlnya, ter'dapat tuksan di pintu .ntmahnya:

Allah Azza wa Jalla telah mengamryni Kifl'.'4747

.717 Sanad hadits iw shahih. Abdullah bin AHullah adalah Abu Ja'far Ar Razi,

seorang hakim di daerah Rayy. Ke-rsiqah-annya telah dipaparkan pada

penjelasan hadits nonror 646.
Sa'aa lmauta Thalhah) orang yang Bnah. Ibnu Hibban nrcnyebutkannya

dalam ,{tl-Isiqat. Dalam At-Tahdzib (3/485) terdapat perbedaan tentang

namanys.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim (41254-255) dari jalur syaiban bin
AMurral[nan, dari A'masy, dengan sanad ini. Dia berkata, "Hadits ini
sanadnya shahih, namun Al Buthari dan Muslim tidak meriwaya&annya."

A&-Dzahabi membenarkan perkataan Hakim ini.
Ibnu Katsir juga mencantumkan hadiS ini dalam At-Tarilrh (11226),

berdasarkan hadits yang terdapat dalam musnad ini, pada biografi Dzul Kifli,
Sang nabi. Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmi&i dari hadits

A'masy, dengan sanadnya. Lalu dia berkata, 'Hadits ini hasan''" Dia juga

menyebutkan bahwa sebagian ularna meriwayatkan hadits ini dan me'

mauquf-l<zwtya pada Ibnu rumar, tapi ini aneh sekali dan sanadnya masih

dipertentangkaq karena Sa'ad berkata, "Abu Hatim berkata, 'Aku tidak

mengenalnya kecuali dengan satu hadits'. Ibnu Hibban menganggapnya

tsiqah, namun tidak ada yang meriwayatkan darinya selain Abdullah Ar Razi

ini."
Hadis yang jelas ke-shahih-armya tidak menyebutkan Dzul Kifli, namun lafal

hadits adalah At Kilt.Ibnu Katsir juga menyebutkan hadits ini dilanAt-Tafsir
(5t522), kemudian dia berkata, "Hadits ini .tidak diriwayatkan oleh seorang

pun dari penulis enam kitab hadits dan sanadnya asing. Yang jelas lafal hadits

"Kasna al kifi'bvkan"Dzul Kitl". Mungkin ini orang lain."

Musnad Imem Ahmad - EI
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4748. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ashim -
yakni Ibnu Muhammad- menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari

Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya

manusia mengetahui apa yang ada dalam kesendirian, niscaya tidak

akan pernah ada seorang pun yang berialan sendirian pada malam

hari'.'fr$

Hadits ini shahih, sebagaimana kami jelaskan. Al Kifl di sini bukan Datl
Kifli Sang nabi Allah scpetti yang n)rata terbaca, juga sebagaimana dikttatkan
oleh Ibnu Katsir b€rdasarkan praduga kuatnya, meski dia tidak berani
memastikan. Hanya saja ada paradoks yang dilahrkan Ibnu Katsir, karena

dzlam TariWt At-Tirmidzi dia menisbatkannya ke dalam kitab hadits yang
enam, tapi dalam kitab tafsirnya tidak demikian. Ini merupakan kelalaian
beliau.
Sayang sekali, aku tidak menemtrkannya dalam Sunan At-Tirmidzi seh,arang,
padahal dalam At-Tahdzib dilarbangkan sebagai riwayat At-Tirmidzi.
Lagipula, Al Mrm&iri dalam At-Targhib (4n6-77) menisbatkannya kepada
At-Tirmidzi (yang sekaligus menganggapnya hasan\ serta kepada Ibnu
Hibban (dalam Shahih-tya). As-Suyrthi juga menyebutkaurya dxlan Ad-
Dun Al Mantsur (41332) dan nrenisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih serta
Al Baibaqi ddamSyu'ab Al Iman.
Dalam Ad-Durr Al Man*ur beftunyi "Dzul Kifli" dan ini jelas merupakan
kesalahan cetak, karena setelah menyebutkan hadits ini penulisnya berkata,
'Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, dan di
dalarrrnya berbunyi, Dzul Kifli'. Ini menrmjukkan bahwa dalan Ad-Dun
sendiri terhrlis'Al Kifl'.u
Adapun riwayat yang diisyaratkan berasal dari Ibnu Mardavaih, maka yang
benar menurutku menrpakan kesalahan dari salah seomng pcrawi. Sayang
sekali, isnadnya tidak ada di depanlu, sehingga tidak bisa dipastftan siapa
yang salah.frt$ Sanad hadits ini shahih. Muhanmrad bin l-Ibaid adalah Ath--Thanafusi Al
Ahwal, guru Imam Atunad.
Ashim bin Muhammad: Pernyataan yang menunjukkan bahwa dirinya tsiqah
telah dikemukakan pada hadits no. 4363. Ayahnya (yaitu Muhammad bin
Z,aidbin Abdullah bin Umar bin Al Khaftthab) adalah seorang tabi'in yang
tsiqah. Dia meriwayatkan hadits dari kakeknya (yaitu Abdullah bin Umar),
Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zlbair.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (6/96) dari Abu Nu'aim dari Ashim.
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4749. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Yusuf
bin Shuhaib, dari Zaid Al Ammiy, dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menghendaki doanya

dilrabullcan dan kcsulitannya dilapangkan, maka dia hendalorya

melapanglran orang yang kesulitan' .'frae

Dalam };rab Al Fath dinya+akzn bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dan 4pY"."'1.
Dalam krtab At Ja'mi Ash-Shaghir (7501) dinyatakan bahwa hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lihat hadits terdahulu di dalam Musnad Ibnu
Abbas (no. 2510 dan27l9).

471e Dahm sanad hadits ini ada sesuatu yang perlu dicermati. Dalam hal ini, aku
lebih mengunggulkan bahwa sanad hadits hi munqathi '(terputus).
Yusuf bin Shuhaib Al Kindi orang yang tsiqah. Dia dianggap ,srgai oleh Ibnu
Ma'in" Abu Daud, dan yang lain. Al Bukhari mencantumkan biografinya
dalam kitab I I Kabir (41213800).

Z:iid Al Amiy adalah Ibnu Al Hawari. Pernyataan yang menunjukkan dirinya
tsiqah t^pi ada sesuatu pada hafalannya telah dikemukakan pada hadits no.
4683.
Akan tetapi aku belum pemah menemukan riwayat bid, dan sahabat kecuali
dari Anas. Riwayat ini dicantumkan oleh Al Butfiari dalam biografr Taid
dalam kiab Al Kabir, tapi dalam kitzb At-Tahdzib dia mengutip dari kitab l/
Maraasil karya Abu Hatinu bahwa riwayat Taid dan Anas mursal.
Sayangnya, aku tidak menemukan apa yang dikutip itu dalam kjt^b Al
Marasil. Walau begitu, aku sangat menyangsikan Zaid pernah bertemu
dengan Ibnu Umar, sebab menuru&u dia tidak hidup sezaman dengan Ibnu
Urnar.
Hadits ini tertera dalankttzb Majma' Az-Zawaa'iz (lll33).
Penulis kitab Majma' Az-Zawa'id rnenisbatkan hadits ini kepada Ahmad dan
Abu Ya'la. Dia berkata, "Para periwayat Ahmad adalah para periwayat yang
tsuah."
Ungkapan senada dengan itu juga disebutkan oleh Al Mundziri dalam kitab
At-Targhib wa At-Tarhib (2137), namun dengan bentuk kalimat yang
manunjukkan bahwa pendapat tersebut lemah. Al Mundziri berkata, 'Hadits
ini diriwayatkan juga dari Ibnu (Jmar." Al Mun&iri juga menisbatkan hadits
ini kepada Ibnu Abi Ad-Dunya saja dalam kttzb Ishtina'a Al Ma'ruf, Hal itu
mungkin karena Al Mundziri tidak melihat hadits ini dalam kitab Al Musnad.
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4750. Muhammad bin Fudhait merrceritatan kepada ra-mi dan

yazid, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari Ibnu Umar, bahwa dia

mencium tangan Nabi SAW.a?5o
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4751. Waki' menceritakan kepada kami, Ilaimah bin Ammar

menceritakan kepada kami dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata,
..Rasulullah sAw keluar dari rumah Aisyah, lalu bersabda,'Pemimpin

lrelrafi.ran (akan muncal) dari sini, yaitu dari arah tanduk syetan

muncul'.'4751

Hadits ini juga terdapat dalam kitab Al Jami' Ash-Shaghir (8390) dan

penulisnya hanya menisbatkannya kepada Al Musnad. Penulis memberi kode

yang menunjukkan bahwa hadits ini hasqn.

Sanad hadits in shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan

redaksi yang singkat (4/524) dan panjang dalam sebuah kisah (3/349) dari
jalur Zuhair, dari Yazid, dari Abu Ziyad detgan sanad ini.
Abu Daud menyebutkan secara tegas bahwa Yazid mendengar dari

Abdurratrman bin Abi Laila, dan bahwa Abdurrahman mendengar dari Ibnu

Umar. Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan

Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata, '(Hadits tni\ hasan. Kami tidak rnengetahui

hadits ini kecuali dari hadits Yazid bin l+biZiyad'.Inilah al,ihir perkataan At-
Tirrnidzi. Namun Yazid bin l$i Ziyad itu dipersoalkan oleh lebih dari

seorang imam (ahli hadits)." Namun kami telah berulang kali menyebutkan
bahwa Yazid itu tsiqah.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4679.

@I - Musnad Imam Ahmad



4752. Waki' menceritakan kepada kami dari Al Ummari, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah melarang wishal dalam
berpuasa, lalu dikatakan kepada beliau, "sesungguhnya engkau
melakukannya?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya alru bukan seperti
salah seorang di antara lulian, alcu senantiasa diberi makan dan minum
oleh Tuhanl*;4752
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4753. Waki' menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Ashim bin Al Mundzir, dari Ubaidullah
bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Jila air itu &n atau tiga qullah, malra tidak ada sesuatu pun
yang dapat menajisinya'. "

Waki' berkata, *Yang dimaksud dengan qullah adalah al janah
(bejana hsar)."+7sr

sanad hadits ini shahih. Al ummari adalah Abdullah bin umar bin Hafsh bin
Ashim bin Umar bin Al Khaththab. Hadis ini ulangan hadits no. 4721 dengaa
redaksi yang sama.
Sanad hadits ni shahih. Ashim bin Al Mun&ir bn Az-Zubair bin Al Awwam
adalatr seorang tabi'in yang siqah. Dia dianggap tsiqah oleh Abu Zur'ah dan
yang lain.
Dalam kitab hadits yang enanL dia tidak memiliki hadits lain selain hadits ini
yang terdapat dalam Sunan Abu Daud dan Sunan lbnu Majah, sebagaimana
dijelaskan dalam kitab ,{ t-Tahdzib.
Hadits ini ringkasan hadits no. 4605.
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4754. Waki' menceritakan kepada kami dari suffan, dari AMullah

bin Dinar, dari Ibnu lJmar, dia berkata, "Fitnah alcan datang dari sini,

yaitu arah Timur.'/754
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4755. Waki' menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami, Abu Janab menceritakan kepada kami dari ayatrnya, dari

Ibnu Umar, dia berkata, 'Nabi SAW berada di dekat tiang ini, dan saat

itu ia sebatang pohon kurma."

Maksudnya adalah beliau berkhutbah (di dekat tiang itr'r;.4755

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (l/24) dari Musa bin Ismail dari

Hammad.
Al Mundziri (60) berkata, 'Yahya bin Ma'in ditanya tentang Hammad bin

' Salamah {yang ada dalam sanad) hadits Ashim bin Al Mundzir-? Ibnu

Ma'in kemudian menjawab, '(Dia) orang yang baik sanadnya'. Setelah itu
ditanyakan kepadanya, 'Ibnu Ulayyah adak me-rafa' hadits tersebut?' Yahya

menjawab, 'Meskipun Ibnu Ulayyah tidak hafal hadits itu, tapi dia bagus

sanadnya'. Abu Bakar Al Baihaqi berkata, 'Sanad (hadits) ni shahih dan'

maushul'."
47s4 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4751.
47ss Sanad hadits ni dha'fi Abu Janab adalah Al Kalbi, yaitu Yahya bin Abi

Hayyah, sosok yang dha'if, sebagaimana kami jelaskan pada hadits no. I136.

Ayahnya adalah Abu Hayyah. Nama Abu Hayyah adalah Hayy. Abu Zw'ah
berkata, "Statusnya adalah jujur."
Hadits ini akan dikemukakan dengan redaksi yang panjang pada hadits no.

5886. Hadits yang panjang ini terdapat dalam kitab Majma' Az-Zawa'id
(2/180). Penulis V.rtab Majma' Az-Zawa'id berkata, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Ahmad dari jalur Abu Janab Al Kalabi. Abu Janab Al Kalbi adalah

sosok yang tsiqah, tapi mudallis, dan di sini dia melakukan 'an'anah. Lihat

@ - 
ffin511d ImamAhmad



Gs
z I tc

€Y LJ

)) ,*t;v\t & )t

Ld e* r3"-L; -tvo1

J';:., Su :Ju'*
c A .c

4756. Waki' menceritakan kepada kami, Qudamah
menceritakan kepada kami dari seomng syaikh, dari Ibnu

4#St Yl FiJr

Orn ,uru
Umar, dia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada shalat setelah terbit

fajar kecuali dua ral(aat'."4756

hadits yang terdapat pada Musnad Ibnu Abbas (rlo. 2236,2237, 2400, 2401,

dan 343G3432);'
Abu Janab dengan huruf rzin dan nun, narnun dalam Musnad Ahrnad bin

Hanbal cetakan Al Halabiyah dan kitab Majma Az-Zawa'id nama ini tertera

dengan nama Abu Ahbab dengan huruf ia dan ba. Itu adalah kesalahan

percetakan. Kami menperbaiki kesalahan ini dengan merujuk kepada

Musnad Ahmad bin Hanbal naskah kode Kaaf,juga sanad-sanad yang telah

kami singgrurg, serta kitab orang-orang itu.
41s6 Sanad hadits ini dha'if karena ketidakjelasan syaikh yang darinya Qudamah

meriwayatkan. Akan ada penjelasan lebih lanjut tentang hal ini.

Qudamah bin Musa bin Umar bin Qudamah bin Ma"h'un adalah orang yang

tsiqah. Dianggap tsiqah oleh Abu Zur'ah. Ibnu Hibban menyebutkannya
dalam Ats-Tsiqat. Lalu dia berkata, "Dia adalah imam masjid Rasulullah
SAW."
Al Bukhari menyebutkan biografinya dalamAl Kabir (4llll79).
Qudamah tidak pernah meriwayatkan hadis ini dari syaikh yang mendengar

langsung hadits ini dari Ibnu Umar. Bahkan antaranya dan Ibnu Umar ada

tiga orang syaikh.
Abu Daud (11494) meriwayatkan dari jahu Wahib: Qudamah bin Musa
menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Hushain, dari Abu Alqamatt, dari
Yasar (maula Ibnu Umar), dia berkatq "Ibnu Umar melihatku saat aku shalat

setelatr fajar. Dia lalu berkatq 'Hai Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW
pernah keluar menemui kami saat kami melakukan shalat ini, beliau
kemudian bersabda, "Hendaklah yang hadir dari lcalian menyampaikan
kepada yang tidak hadir, jangan kalian shalat setelah fajar kecuali dua sujud
(dua ralraat)."
Al Mundziri (1233) berkata, *At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan
hadits ini dengan ringkas. At-Tirrnidzi berkata, 'Hadits int gharib. Kami tidak
mengenalnya kecuali dad hadits Qudamah bin Musa'. Al Bukhari
menyebutkan tentangn)ra dalam At-Tarikh Al Kabir dan menyebutkan
perbedaan para perawi pada hadits ini."
Riwayat At-Tirmidzi (21278-280, penjelasan lomi) dari jalur Abdul Azizbn
Muhamma4 dari Qudamah bin Musa, dari Muhammad bin Hushain, dari Abu

Musnad Imam Ahmad - @I



Alqamafu dari Yasar (maula Ibnu Umar), bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"fiaa* ada shalat setelah fajar kecuali dua sujud (dua raluat);'
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam

l<rtzb eiyinul-Lail (ial. 89) dari jalur Abdul Aztz bn Muhammad Ad-

Oarafrii, seperti sanad At-Tirmi&i, secara panjang lebar, dengan konteks

seperti riwayat Abu Daud.

fUaits ini juga diriwayatkan oleh Daraquthni (161) dali jalur AMul Aziz,

seperti riwayat Muhamrnad bin Nashr. Kemudian dia meriwayatkannya dari

jaiur Abu Daud dengan srnadnya seperti yang kami sebutkan'
gaaits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (21465) dari jary_ Ibry_ wahb,

dari Sulaiman bin Bi6L dari Qudamah bin Musa, dari Ayyub 6n llushain,

dari Abu Alqamah (maula tUnu aUUas;, Yasar (maula Abdull+ !P UT"I)
marceritakan kepadaku, lalu dia menyebrrtkan hadits seperti tadi. Kemudian

Al Baihaqi berkata, "sanadnya ini disEbutlon oleh Abdullah bin wahb, dari

Sulaiman bin Bilal. lalu diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Uwais dari

Sulaiman bin Bilal, lalu dia mencanpur dalam sanadnya."

Yang benar adalah riwayat Ibnu Wahb. Wahb bin Khalid meriwayatkannya

dari-Qudamah, dari Ayyub bin Hushain At-Tamimi, dari Alqamah (maula

Ibnu ibbas), dari yasar (maula lbnu Umar), seperti tadi (kernrdian dia

rneriwayatkannya dengan sanad dari Wahib).

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Humaid bin Aswad dari Qudamah:

Abdul Aziz uin t"tutrarmraa Ad-Darawirdi meriwayatkan dari Qudamah bin
Musa, dari Muhanrmad bin Hushain, dm scterusnya.

DslamAt-Taritrt Al Kabir, Al B*hari telah mengisyaratkan sanad-sanadnya,

pada biografi Muhammad bin Hushain (11116l-62) dan dalam biognfi Yasar,

maula Ibnu Umar (4l2la2\.
Al Bukhari berkata di dua terpat tersebut, *Waki' berkata, 'Dari Qudamah,
dari seorang syaikb dari Ibnu umar, dari Nabi sAw." Ini adalah isyarat

kepada sanad Ahmad di sini.
Sanad Qudarnah bin Musa }ang bersambung, pada Abu Daud, At-Tirmidzi,
dan lainnya adalah sanad 1619 shahih, sekalipun para perawi berbeda

pendapat tentang Qudamab, pada nama gurunya, Muhammad bin Hushain,

aau ayyrb bin Hushain? Narnm yang kuat adalah Muhaurmad bin Hushain.

Inilah yang dipegang oleh Al Bulfiari atau dianggapnya kuat. Oleh karena itu,

dia cantumkan biografinya pada nama Muhammad.
Dalam At-Tahdzib (9t122\, Abu Hatim berkata, "Muhamrnad lebih shahih."
Dalam At-Tahdzib juga disebutkan, "Yahya bin Ayyub Al Mishri
reriwayatkan dari Ubaidillah bin Zabr, dari Muhannnad bin Abi Ayyub Al
Makhzumi, dari Abu Alqamah. Jika benar dia, maka dapat disinpulkan
bahwa riwayat Ubaidillah bin Zahr berasal darinya, dan dipastikan bahwa

namanya adalah Muhammad. Ssdanglon ayahnya yang bernama Hushain dan

gelarnya adalah Abu Ayyub, maka mungkin ada yang memanggilnya dengan

nama Ayyub. Artinya dia menarnakannya dengan gelar ayahnya.

Maksud HaIizh adalatr, mungkin sebagian perawi mendengamya dari

Qudamah, dari Ibnu Hushain, atau dari Ibnu Abi Ayyrb. Artinya, dia mengira

@I - Musnad Imem Ahmrd
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4757. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b dan Al
Ummari menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu LJmar, bahwa
Nabi SAW shalat dua rakaat setelah Maghrib di rumah beliau.aTsT
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4758. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami dari Taubah Al Anbari, dari Muwarriq Al Ijli, dia berkata,
"Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Apakah engkau melakukan shalat
Dhuha?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, 'Apakah Umar
melakukannya?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, 'Apakah Abu

ayah diberi gelar dengan nama anakrya dan nama ayah itu sendiri tidak
disebutkan, maka dinamakanlah Ayyub.
Muhammad bin Hushain orang yang tsiqah.Ibnu Hibban menyebutkannya
dalamAts-Tsiqat. l+l Bulfiari juga menyebutkannya dalam Al Kabir, seperti
yang kami katakarL dan dia tidak menyebutkan adanya kecacatan pada
statusnya.
Abu Alqamah Al Mishri (maula Ibnu Abbas, dan ada juga yang mengatakan
maula bani Hasyinr, atau sekutu) mereka seorang tabi'in yarrg tsiqah. Abu
Hatim berkata, "Hadits-haditsnya shahih." Ibnu Yunus berkata, ..Dia pernah
menjabat sebagai qadhi Afrika dan termasuk ahli frkih yang disebutkan oleh
Yazid bin Abi Habib." Al Ijli juga menganggapnya tsiqah. Al Bukhari
menyebu&an biografinya dalam A I Kuna (no. 5 I 3).
Yasar (maula Ibnu Umar) adalah seorang tabi'in yalg tsiqah dan dianggap
tsiqah oleh Abu Zur'ah serta Ibnu Hibban. Al Bukhari mencantumkan
biografinya dalam Al Kabir, seperti yang telah kami singgung. Silakan lihat
juga At-Talkhish (71) danNashb Ar-Rayah (11255-257).4t't 
Sanad hadits im shahih. Hadi6 ini ulangan hadits no. 4660.
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Bakar melakukannya?' Dia menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, 'Apakah

Nabi SAW melakukannya?' Dia menjawab, 'Tidak, menurut dugaanku

terhadap beliau'.'/7s8
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475g.Waki' menceritakan kepada *-r, Al Ummari menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu LImar, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Perumpamaan orang yang hafal Al Qur'an itu seperti pemilik
unta yang terikat. Jika pemilik unta itu mengilcat lutut untanya dengan

tali, maka dia akan dapat mempertahanlunnya. (Tapi) iika dia

melepaskannya, malw unta itu akan pergi'.'A1se
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4760. Wald' menceritakan kepada kami, Sa'id bin As-Sa'ib

menceritakan kepadaku dari Daud bin Abi Ashim Ats-Tsaqafi, dia
berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat di Mina, lalu
dia berkata, 'Apakah kamu pernah mendengar tentang Muhammad

Sanad hadits int shahih. Taubah Al Anbari: Pernyataan yang menunjukkan
bahwa dirinya tsiqah telah dikemukakan pada hadits no. 54. Namun
demikian, di sini kami akan menambal*an bahwa biografinya dicantumkan
oleh Al Bukhari dalam kitab Al Kabir (1/1/155-156). Namun aku tidak
menemukan hadir ini dalam kitab Majma Az-Zawa'id. Yang pasti, hadits ini
tercantum pada sebagian kitab hadits yang enam. Bahkan, hadits ini
tercantum dalamShahih Al BukhariQlaD dan jalur Yahya, dari Syu'bah.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4665.
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SAW?' Aku menjawab, 'Ya, dan aku beriman kepada beliau, sehingga

aku mendapatkan petunjuk karena beliau'. Ibnu Umar berkata,

'sesungguhnya beliau shalat dua ralcaat di Mina'.'{7m
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4761. Waki' menceritakan kepada kami, Isa bin Hafsh bin Ashim
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata, "Kami keluar
bersama Ibnu Umar, lalu kami menunaikan shalat fardhu. Ibnu Umar
kemudian melihat sebagian anak-(anak)nya menunaikan shalat fardhu,

maka dia berkata, 'Aku pernah shalat bersama Nabi SAW, Abu Bakar,

Umar, dan Utsman di perjalanan, namun mereka tidak pernah

menunaikan shalat sunah, baik sebelum maupun setelah shalat fardhu'.
Ibnu Umar lalu berkata lagi, 'Seandainya aku menunaikan shalat sunah,

niscaya aku akan menyempurnalcan (shalat fardhu atau tidak
mengqasharnya)t :A761

Sanad hadits mi shahih. Sa'id bin As Sa'ib bin Yasar Ats-Tsaqafi Ath-Tha'ifi
orang yang tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'ir1 Ad-Daraquthni, dan
yang lain. Al Buffiari mencantumkan biografinya dalam kitab Al Kabir
(2ll/439440). Daud bin Abi Ashim bin Urwah bin Urwah bin Mas'ud Ats-
Tsaqafi adalah seorang tabi'in yzag tsiqah. Dia dianggap rsiqai oleh Abu
Zw'ah, Abu Daud, An-Nasa'i, dan yang lain. Al Bukhari mencantumk4n
biografinya dalam kitab Al Kabir (2lll2l0-2ll). Al BuffEri berkata, "Dii
mendengar Ibnu lJmar." Pengertian hadits ini telah dikemukaan pada hadits
no.4533 da14652.
Sanad hadits in shahih.Isa bin Hafsh bin Ashim orang yang tsiqah. Dia
dianggap tsiqah oleh Ahma4 Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan yang lain. Namun
tidak hanya memiliki dua hadits yang terdapat dalam kitab hadits yang enarrq
yaitu hadits ini dan hadits lain yang diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu umar,
tentang keutamaan ksta l\dadinah. Ayahnya adalah Hafsh bin Ashim bin
Umar bin Al Khaththab. Hafsh anak dari saudara laki-laki (keponakan)
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4762. Waki' menceritakan kepada kami, Al Ummari -*""ritut ",kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar dan dari AMurrahman bin Al
Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa dibuatkan lubang lahad untuk
Nabi SAW.a762
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Abdullah bin Umar. Dia sempat berternu dengan LJbaidullah bin Umar bin
Hafsh. Dia seorang tabi'in yang *iqah. Dia dianggap tsiqah oleh An-Nasa'i.
Hibatullah Ath-Thabari b€rkata, '(Dia orang yang) tsiqah, yang tclah
disepakati (ke - t s i q a h -aonya). "
AI Bukbari mencantumkan biografinya dalam kitab I I Kabir (1121336-357.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (U472) dari Al ea'nabi, dari Isa
bin Hafsh, dengan redaksi yang panjang.
Al Mundziri berkata (1177), "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari,
Muslirq dan Ibnu Majah, baik dengan redaksi yang panjang rnauprm dengan
redaksi yang singkat."
Kedua sanad hadits ini shahih. Pada hakikatnya hadits ini terdiri dari dua
hadits dengan satu lafazh, yaitu dari Ibnu Umar dan dari Aisyah.
Al Ummari meriwayatkan hadits ini dari Nafi' dari Ibnu Umar rten d26
Abdurarhman bin Al Qasurl dari ayahnya, dari Aisyah.
Abdunahman adalah Ibnu Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bala Ash-
Shiddiiq. Dia orang yang sangat tsiqah, sebagaimana dikatakan oleh Imam
Ahmad. Ibnu uyainah berkata, "Abdurrahman bin Al easim menceritakan
kepada kami, dan dia adalah sosok terbaik pada masanya."
Hadits ini dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab rarikh-nya (5/26g0) dari
btab Al Musnad tai.
Ibnu Katsir berkata, "Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkan hadits ini dari
dua jalur ini. Hadits ini juga tercantum dalam kitab Majma' Az-Zawa'id
(3/42) dan penulisnya (Al Haitsami) berkata, 'Hadib ini diriwayatkan oleh
Ahmad, dan para periwayat Ahmad adalah para periwayat hadits shahih'."
Lihat hadits no.2357 dan266t.
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4763. Waki' menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan

kepada kami dari Abi Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW saat shalat dua rakaat sebelum Subuh dan saat shalat

dua rakaat setelah Maghrib, membaca 25 kali atau 15 kali kalimat

"qulyaa ayuuha al kaaliruun" dar_ "qulhuwallahu ahad"-4763
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4764. Wald' menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Laits,

dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah SAW memegang

sebagian tubuhku, lalu bersabda,'Wahai Abdullah, iadilah englcau di
dunia (ini) sepieti orang yang astng atau pengembara jalanan- Juga

anggaplah dirimu (berada) di (antara) orang-orang yang meninggal

dunia'.'476

Sanad hadits ini shahih. Abu Ishaq adalah As-Subai'i. Sebagian hadits ini
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yaitu pada bagian rrembaca dalam dua rakaat
sebelum Subuh (11320-321) dari jalur Abu Ahmad Az-Zubaii, dari Ats-
Tsawi, dari Abu Ishaq. At-Timridzi berkata, "Hadits lini) hasan."
Kami tidak mengetahui hadits ini dad hadits Ats-Tsauri dari Abu Ishaq,

kecuali dari badits Abu Ahma4 atau yang lebih dikenal oleh orang-orang
dengan hadits Isra'il dari Abu Ishaq. Akan tetapi hadits ini diriwayatkan oleh
Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, juga sebagairnana telah
dijelaskan pada hadib no. 909.
Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Ahmad, dari Israil.
Hadits ini tertera dalam kitab Al Muntaqa (l168) dengan redaksi At-Tirrd&i.
Penulis kttzb Al Muntaqajuga rnenisbatkannya kepada Abu Daud dan Ibnu
Majah.
Sanad hadits int shahih. hits a&lah Ibnu Abi Salim. Bagian awal hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari (ll/199-200) dari jalur Al A'masy, dari
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4765. Waki' menceritakan kepada kami, Imran bin Hudair

menceritakan kepadaku dari Yazid bin Utharid Abu Al Bazara As-
Sadusi, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami pernah minum sambil berdiri,
(uga) makan sambil berjalan pada masa Rasulullah 561ry.rn65
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Mujahi4 senrntara bagian kcduanya dicanturnkan oleh As-Suyuthi dalam
kitab Al Jami' Ash-Shaghir (6421).
As-Suytrthi menisbatkan hadits ini kepa& knam Ahnrad, At-Tirmidzi, d"n
Ibnu Majah.
Al Hafizh berkata dalam kitab Al Fath, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dan At-Tirmidzi dari riwayat Su$an Ats-Tsauri, dari Laits bin Abi
Salirn, dari Mujahid. Hadi6 ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam kitab
Al Kamil dari jalur Hammad bin Syr'aib, &ri Abu Yahya Al Qatat, dari
Mujahid. Laits dan Abu Yahya orang yang dha'if. Dalam hal ini, sa"ad yang
menjadi turpuan adalah sanad dari jalurAl Amasy."
Namun pada hadits no. 1199 kami telah menjelaskan bahwa Laits mcnrpakan
sosok yang rsl4ai walaupun hafalannya dipersoalkan. Dalam hal ini dia sama
seperti periwayat hadits lainnya, yang jika ada hadits yang diriwayatkan oleh
seseorang kemudian terlihat jelas kekeliruannya, maka hadits yang
diriwayatkan oleh orang itu harus ditinggalkan.
Sanad hadits ni shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4601.
Inrran bin Hudair: Nama ini tertulis dalam Musnad Ahnad naskah kode Haa'
dengan nama Umar bin Hudair. Ini merupakan kesalahan dari pihak
percetakan. Kami menperbaiki kesalahan ini dengan merujuk pada kitab
Musnad Ahmad bin Hanbal lrrrsl<th Kaaf.
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4766. Waki' menceritakan kepada kami, Sufian menceritalcan

kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu LJmar, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Kunci (dari) hal-hal gaib (ada) lima, yang
hanya dapat diketahui oleh Allah. Sesungguhnya Allah, (1) hanya pada
sisiNya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan (2) Dialah Yang

menuntnlran hujan, dan (j) mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan
(4) tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang
alcan diusahakannya besok. Dan (5) tiada seorang pun yang dapat
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungahnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Qs.Luqmaan [31]: 34).476
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4767. Waki' menceritakan kepada kami, U>raynatr bin
Abdurralman menceritakan kepadaku dari Ali bin Yazid bin Jud'an,
Salim menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersaMa,
"Sesungguhnya sutra hanya akan dipakai oleh orang yang tidak
mempunyai bagian (untuk memakainya di akhirat kelak).'{1fr

Sanad hadits in shahih. Hadits ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Tafsimya
(61474) dari sini. Ibnu Katsir berkata, "Hanya Al Bukhari yang reriwayatkan
hadits ini. Dia meriwayatkannya pada pernbahasan tentang nreminta hujan
ddam Shahih-nya dari Muharnmad bin Yusuf Al Faryabi, dari SuSan bin
Sa'id Ats-Tsauri, dengan redaksi ini. Dia juga meriwayatkan hadits ini dalam
At-Tafsir dari jalur lain."
Lihat hadits terdahulu dalam Musnad Ibnu Abbas (2926) dan Musnad Ibnu
Mas'ud (3659). Lihat pula }Jtab Umdah At-Tafsir (5/59) pada penfiahasan
surah Al An'aam. Lihat juga hadits no. 4443.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4713, Wi di sana
menggunakan sanad yang lain dari lbnu Urnar.
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4768. Waki' menceritakan kepada kami, Al Ummari menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu LJmar, bahwa Nabi SAW mengutus

Ibnu Rawahah ke Khaibar untuk mernperkirakan buah yang masih berada

di atas pohonnya, lalu dia memberikan hak pilih kepada mereka, (apakah)

mereka akan mengambil atau mengembalikan? Mereka lalu berkata, "Ini
adalah kebenaran. Dengan ftebenaran) inilah langit dan bumi berdiri.'4768
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4769. Waki' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi'

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu l-Imar, dia berkata,
"Rasulullah SAW melarang mengebiri kuda dan binatang ternak."

Ibnu Umar melanjutkan, "Pada alat kelamin itulah terdapat
pertumbuhan makhluk.'{76e

Sanad hadits im shahih. Lihat hadits nro.4732 dan 6368. Lihat juga hadits no.
14207 dM 15012. Lihat kitab Al Muntaqa (4M3).
Sanad hadits in dha'if sebab AMullah bin Nafi' (anak budak Ibnu Umar)
mernpakan sosok yang sangat dha'if,
Al Bulfiari (dalam kitab Adh-Dhu'ofa',21) berkata, '(Abdull&h bin Nafi')
adalah orang yang munkar haditsnya." Demikian pula dengan yang dikatakan
oleh Abu Hatim.
Al Bukhari (dalam k;rto'b AtTarikh Ash-Shaghir. 163) berkata, "Haditsnya
diperselisihkan."
Al Bukhari (dalam krtab At-Tarikh Ash-Shaghir, 179) berkata, "Padanya ada
hal-hal yang perlu dicermati."
An-Nasa'i (dalam kitab Ad-Dhu'alb',19) berkata, *(Dia) adalah orang yang
haditsnya ditinggalkan."

1769
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4770. Waki' menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya manusia mengetahui apa yang
ada dalam kesendirian, niscaya tidak akan pernah ada seorang
pengendara pun yang berjalan sendirian pada malam hari' .'A770
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4771. Waki' menceritakan kepada lcami, Tsabit bin Umarah
menceritakan kepada kami dari Abu Tamimah Al Hujaimi, dari Ibnu
Umar, dia berkata, *Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW, Abu
Bakar, umar, dan Utsman, namun tidak ada shalat (sunah) setelah shalat
Subuh sampai ia terbit, yakni matahari.'477t

Ibnu Hibban berkata, "Dia rnelakukan kesalahan, namun dia tidak
mengetahuinya. oleh karena itu, hadits-haditsnya yang sesuai dengan hadits-
hadits orang yartgtsiqah tidak dapat dijadikan argumentasi.',
Hadits ini tercantum dalam kitab Majma' Az-Zawa'id (51265). penulisnya
berkata, *Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam sanad hadits ini
terdapat AMullah bin Nafi', sosok yary dha'if ',
Ikhshaa', dernikianlah redaksi )rang t€rtera pada naskah asli Musnad Ahmad
bin Hanbal, dengan bentuk kata yang terdiri dari enpat huruf. Adapun redaksi
yang tertera di kamus-kamus adalah khishaa"' --dengan lcasrah huruf /ria
kemudian haralwt yang menrmjukkan bacaan panjang- dengan bentuk kata
yang terdiri dari tiga huruf. Redaksi inilah yang tertera dalam kitab Majma,
Az-Zawa'id.n:_': 
Sanad hadits in shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 474g.477t 
Sanad hadits int shahih. Lihat hadits ro]oOgS.
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4772. Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan
kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu umar, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Janganlah kalian menunggu terbitnya matahari untuk shalat,
dan jangan pula tepat pada saat terbenamnya matahari, karena
sesungguhnya matahari terbit di antara dua tanduk syetan'.'A1n

"oi ,7 it * p6'* Ul, $:"; €, $:L -ryvr
t-,'#,tb'e;'ol ,t:Jil.'"e; *t;r'1" & n' J;,

.(t' o\j tj Grri> :Jta,etJ;t.rif i;^SS til,nr J*
4773.**ri menceritakan kepada kami, Al Umari menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, batrwa Rasulullah SAW
memberikan keringanan kepada kaum perempuan untuk mengulurkan
(baju mereka) satu jengkal. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, jifta
demikian maka telapak kaki kami masih terbuka?" Beliau menjawaL,
"Satu hasta, tidak lebih dari itu.'4773
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4774. Waki' menceritakan kepada kami, Al Ummari menceritakan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

Sanad hadirc in shahih. Hisyam adalah Ibnu Urwah bin Az-zubair. Hadits ini
ulangan hadits no. 4695. Lihatjuga hadits sebelum ini.
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4489 dan 4683.
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bersabda, "sesungguhnya di antara nama-nama terbaik untuk kalian

adalah Abdutlah dan Abdutahman."41l 
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4775. Waki' menceritakan kepada kami, Abtl Janab menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersaffia,'Tidak ada 'adwa,' tidak ada thiyarah', dan tidak ada

(pula) haamah''."

Ibnu Urnar berkata; r'seorang lelaki berdiri menghampiri beliau

lalu bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seekor

unta yang mempunyai penyakit kudis, lalu unta o',ang lain terkena)

penyakit kudis tersebut?' Beliau menjawab, 'Itu adalah takdir (Allah).

Siapakah yang memberikan pen)rakit kudis kepada unta yang

periama?'.'477s

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (21167) dilt
jalur Abbad bin Abbad, dad LJbaidullah bin Urnar dan saudaranya yaitu

AMullah, yaitu Al Ummari, grrm Waki' dalam hadits ini, dengan lafazh,
"sesungguhnTn namd-nama lalian yang paling disukai oleh Allah..."'
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Davd @A$) dari jalur Abbad, dari

Ubaidullah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4128-29) dari jalur Abdullah
bin Utsman bin Khutsairn, dari Nafi'. At-Tirmidzi berkata, "Hadits iasaz
gharib dari jalur ini." Pensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi menisba&an hadits
ini kepada Ibnu Majah.
Al Mundziri telah melalukan kecerobohan dalam kitab Tahdzib Abi Daud
ketika dia menisbatkan hadits ini hanya kepada Shahih Muslim. Lihat hadits
no. l38l dan 1382.

Iarangan mempunyai keyakinan batrwa orang yang sakit itu terinfeksi oleh
suatu penyakit karena dirinya sendiri dan bukan karena takdir Allah. Penj.

Sikap pesimis yang membuat pemiliknya tidak melakukan aktivitas. Peqj.
Keyakinan mereka pada masa jahiliyah bahwa tulang-belulang orang yang

mati berubah menjadi burug. Penj.
Sanad hadits in dha'ifkarem Abu Janab Al Kalbi orang yang dha'if.
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4776. waki' menceritakan kepada kami, susan menceritakan
kepada kami dari Alqamah bin Martsad, dari Razin bin Sulaiman Al
Ahmari, dari Ibnu Llmar, dia berkata" 'Nabi sAW pernah ditanya tentang
sesesang yang menthalak istrinya sebanyak tiga kali, lalu seseorang
menikahi istri 

-yang 
telah dithalak tiga- tersebut. Dia menutup pintu

dan mengulurkan tirai 
-bersama 

istri tersebut-. Kernudian dia
menthalaknya sebelum menyetubuhinya. Apakah perempum tersebut
halal bagi suami pertaman)ra? Beliau menjawab, ,Tidak, 

sampai orang
tersebut merasakan madttnya, .,4776
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Hadits ini diriwayatkan oleh lb,mr Majah (1123) dartjal,r waki' dari Abu
Janab Yahya bin Abi Hayyah.
Pensyarah kitab sunan_Ibnu Majah nrengutip dari kitab Az-fuwa'id,-Sanad
in dha'if sebab yahya bin-Abi Hayryah roioi -r*ls.kan n"ait . rerroaan!
{il meriwayatkan dari ayabnya aernlan Ufunat .dlari' .dari,.',
sebagian hadits ini akan dikemukakan dengan sa*a yang shahih dari Ibnu
Umar, di dalam hadits, "Tidak ada 'adwa a"" tia"t 

"d" tpli"irr irah,,, pada
hadits no. 6405.
Pengertian hadits ini telah dikern.kakan dengan dua sanad yang shahih darihadits Ibnu Abbas. (no. 7!?1.tu 3032), aan-aengan sanao'$ng dho,if &rihadits Ibnu Mas,ud (no. algg).4776 
Sanad hadits ini masinaipertentangta& narnun yang jelas adarahdha,if.
Razin bin Surairnan AI Ahmari: Daram *-roiarii}zzofaiseuu*an: euuzrx'ah menceritakan perbedaan nama Ats-To*i.'ea" yuog rcngatakan

,,*T$ ini, yakni Razin bin Sulainan, dan ada j"* tG rnengatakan"Sulaiman bin Razin.
Al Bukhari juga rnenceritakan perbedaan ini, dia berl*t* ,.Tidak ada yang
bisa dijadikan pegangan. "
Aku (Ibnu Hajar) terkata, .Mal$ud perkataan dl Brrkhari adalah tidak aday-ang dapat dipastikan, sulainan uio ir"ri" atau Razin ui, surui-"r, karena
dia tidak pernah mendengar dari Sarim dan begitu pJ" il"i.". tidak penah
mendengar dari Ibnu (Jmar.',
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Perbedaan yang disinggung oleh Al Bukhari dan Abu Ztx'ah dicantumkan

oleh Imam Ahmad di sini. Dia menyebutkan riwayat Waki' dari Ats-Tsauri.

Di dalamnya: Razin bin Sulaimarq kemudian dia menyebutkan setelahnya

hadits riwayat Abu Ahmad Az-Ztbaii, dari Ats-Tsauri. Di sini dia

menamakannya dengan Sulaiman bin Razin.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i(2197-98) dari jalur Syu'balL dari
Alqamah bin Martsa4 dia berkata: Aku mendengar Silm bin Zarir
menceritakan dari Salim bin Abdullatr, dari Sa'id bin Musayyib, dari Ibnu

Umar. Kemudian diriwayatkan oleh Uqaibah, dari Mahmud Ibnu Ghailan,
dari Waki', seperti riwayat Al Musnad di sini. Kemudian dia berkata, "Ini
lebih tepat."
Dalam At-Tahdzib, pada biografi Razin, terdapat isyarat tentang perbedaan

ini. Disebutkan bahwa An-Nasa'i meriwayatkannya dari Ats-Tsauri dan

Ghailan bin Jami', dari Alqarnah bin Martsad, lalu dia bertata: Syu'bah dari
Alqamah bin Martsa4 dari Salim bin Razin (demikianlah yang terdapat

dalam At-Tahdzib), dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Sa'id bin
Musayyib, dari Ibnu Umar. Kemudian dia berkata, 'Ibnu Abi Hatim bsrkata
dari ayahnya, 'Tambahan ini tidak ada'." Abu Zru'ah berkata, *Ats-Tsauri

lebih hafal."
Aku tidak menemukan riwayat Ghailan bin Jami' dalam An-Nasa'i, dan

barangkali ada di dalam ls-Sanan Al Kubra. Yang jelas menunrtku, yang
kuat adalah anggapan Abu Zur'a\ Abu Hatirq dan An-Nasa'i, sebab Silm
bin 7Arir, terbulti 

-berdasarkan 
biografinya dalam At-Tahdzib (4ll30-

l3lF terbelakang dari generasi ini, bahkan dia satu generasi dengan
Syu'bah. Keduanya meninggal dunia pada tahun 160 H. Barangkali nama
Sulaiman bin Razin tidak jelas, sehingga Syu'bah menamakannya dengan
Silm bin Zarir, sementara Ats-Tsauri hafal nama itu dengan benar, lalu diikuti
oleh Ghailan bin Jami'.
7air, dalam An-Nasa'i, termaktub Zaid.lni adalah kesalahan cetakan. Aku
meralatnya ketika kami mendengamya dari ayah kami (Syaikh Muhammad
Sfkir) pada bulan Dzul Qa'dah tahun 1330 H. Adapun yang terrnattub
dalam At-Tahdzib pada biografi R^zin bin Sulaiman dengan nama Silm bin
Razin adalah kesalahan cetakan" sekalipun dicantunrkan daloim At-Tahdzib
setelah itu (4/l3l) bahwa Ibnu Mahdi menamakannya Silm bin Razin. Abu
Ahmad Al Hakim berkata, "Ifir adalah kekeliruan." Abu Ali Al Jubba'i
berkata, "Terdapat kesalahan pada sebagian perawi. Mereka menyebut Zurir.
Ini jelas salah. Yang benar adalah 7arir."
Terkait rnakna hadits, rnatnanya shahih dan benar berdasarkan hadits Aisyah
yang diriwayatkan oleh Al Jama'ah, seperti yang termaktub dalam Al
Muntaga (3746) dan Majma' Az-fuwa'id (41340), "Dari Ibnu lJmar, bahwa
Rasulullah SAW bersabda, 'Perempuan yang dihtalak tiga tidak halal bagi
suaminya yang pefiama hingga dia menilrah dengan suami bant, dan suami
bant itu mencampurinya serta merasalran madunya'."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Abu Ya'la, lalu dia
berkata, "Seperti hadits Aisyah, dan memang seperti itu." Para perawi dalam
riwayat Abu Ya'la adalah para perawi hadits-hadits shahih.
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4777.Abu Ahmad 
-yakni 

*-i"O^*-juga mencerioU- nudn,
sebelum ini kepada kami, dia berkata, "Suffan menceritakan kepada

kami dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Razin'.'{777
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4778. Waki' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Saiid bin
Abi Hind menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia
berkata, "Apabila Rasulullah SAW memasuki kota Mal&ah malca beliau
membaca, 'Allahumma laa taj'al manaayaanaa bihaa, hatta tt*hrijnaa
minhaa'. (Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan kcmatian kami di
dalamnya, sampai Engkau mengeluarkan kami dainya).'i778

Bamngkali hadits ini dari jalur lain dari Ibnu Umar, sebab jalur yang ada di
sini bukan dzrj Az-fuwa'id,karena ia ada di dalam riwayat An-Nasa'i, seperti
yang kami katakan.
Makna hadits ini juga.telah disebutkan dengan sanad 1619 shahih dsri hadits
Ubaidullah bin Abbas (1837), dan di sana kami telah menjelaskan makna
madu. Silakan lihat juga hadits nomr 3440 dan 3441.

47?7 Dahm sanad hadits ini ada sesuatu yang perlu dicerrnati. Hadits ini ulangan
hadits sebelumnya.o1a Sanad hadits in shahih. Hadits ini tertera dalam kitab Majma' Az-7awa'id
(51253). Penulis ktAb Majma' Az-Zayya'id (Al Haitsami) b€*ata,'Hadits ini
dtiwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzan. Para periwayat Abmad adalah para

;..'iperiwayat badils shahih, kecuali Muharnmad bin Rabi'all padahal dia
.,..tsiqah." Ini menrpakan isyarat terhadap sanad yang lain rmtuk hadits ini.

Sanad yang lain ini akan dikemukakan pada hadits no. 6076, yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muharnnad bin Rabi'all dari Abdullah
bin Sa'id bin Abi Hind. Dalam hal im, Al Hafizh Al Haitsami seolah-olah
tidak tidak melihat sanad yang ada di sini, yang b€rsumb€r dari Waki'.
Dengan demikian, selunrh periwayat hadits ini adalah para periwayat hadits
shahih. Rasulullah SAW tidak rnenyrkai dirinya atau salah sorang dari kaum
Muhajirin 6sninggal duria di Maklrall agar hijrah yang mereka lalnrkan

@ - 
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4779. Waki' menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceitakan

kepada kami dari Salim, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah SAW
melarang membuat gambar, yakni (gamb ar) wajah.'A11e
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4780. Waki' menceritakan kepada karni, Abdullah bin Nafi'
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersaMa,'Janganlah salah seorang di antara kalian
memryrcepat makannya untuk (melaksanakan) shalat'. "

Ayahnya Abdullah bin Nafi' (yaitu Nafi') ber*ata, "Ibnu Umar
mendengar iqamah saat dia sedang makan, namun dia tidak me,lnpercepat
(malonnya).'{7Eo
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benar-benar eksis. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada kisah Sa'd bin
Khaulah, bahwa Rasulullah SAW meraapinya agar meninggal dunia di
Makkah. Lihat hadits no. 1440 dan 1482.477e 
Sanad hadits ini shahih. Hanzhalah adalah Ibnu Abi Sufyan Al Maki.4780 
Sanad hadits inr dha'if sebab Abdullah bin Nafi' orang )rang dha'if.
Hadits semakna telah dikemukakan pada hadits no. 4709 dengan sanad yang
shahih. Di sana juga tidak disebutkan hadits ini mauquf kepda perbuatan
IbnuUmar.
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4781. Waki' menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar
menceritakan kepada kami dari Qaza'ah, dia berkata, "Ibnu Umar berkata

kepadaku, 'Aku akan melepasmu sebagaimana Rasulullah SAW pernah

melepasku (dengan mengucapkan), "Alat menitipknn kepada Allah
agamanu, amanahmu, dan akhir dari perbuatanmu.'478r
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4782. (Waki' menceritakan kepada kami), Nafi' bin Umar Al

Jumahi menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Hassan, dari Ibnu
LJmar, bahwa Rasulullah SAW singgah di Arafatah (tepahfia lembah
Namirah). Ketika AI Hajjaj membunuh Ibnu Az-Zubair, dia mengirim

47tr 
Sanad hadits ini terlihat muttashil, padahal munqathi, sebagairnana akan kami
jelaskan pada hadits no. 4957.
Abdul Aziz bin Urnar bin Abdul Azizbin Marwan adalah orungyarrg *iqah
dan *abit. Dia dianggap tsiqah olehlbnu Ma'in, Abu Daud, {fu Nla'im, dan
yang lain.
Ahmad berkata, 'Dia (Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan)
tidak terrnasuk penghaf{ dan pakar (hadits)."

Qaza'ah adalah Ibnu Yahya bin Al Adiyah Al Bashri, seorang tabi'in yang
' Biqah. Pernyataan )rang menunjuH<an bahwa dirinya tsiqah telah

dikemukakan pada hadits no.264. Namun kami ingin menambahkan di sini,
bahwa biografinya dicanturnkan oleh Al Bukhari dalam kiab Al Kabir
(4llll9l-192). Al Buhari berkata, "Dia (Quza'ah) mendengar Ibnu Umar."
Ibnu Abi Hatim juga mencantumkan biografinya dalam kitab Al Jarh wa At-
Ta'dil (3121139).

Hadits semakna telah dikennrkakan pada hadits no. 4524, dari hadits Salinl
dari ayahnya.

Et - ffi6pd Imam Ahmad
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surat kepada Ibnu Umar (yang berisi), "Kapan Rasulullah bertolak (dari

Arafah) pada hari ini?" Ibnu Umar menjawab, "Jika saat itu tiba, maka

kami akan bertolak." Al Hajjaj kemudian mengutus seorang lelaki untuk

melihat kapan Ibnu Umar bertolak. Ketika Ibnu Umar hendak bertolak,

dia bertanya, "Apakah matahari telah tergelincir?" Mereka menjawab,
*Matahari belum tergelincir." Ibnu Umar bertanya, "Apakah matahari

telah tergelincir?" Mereka menjawab, *Matahari belum tergelincir."
Ketika mereka mengatakan bahwa matahari telah tergelincir, Ibnu Umar

pun berangkat.aTs2
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4783. Waki' menceritalcan kepada kami, Hammad bin Salamali

menceritakan kepada kami dari Farqad As-Sabakhi, dari Sa'id bin Jubair,

47t2 Sanad hadits iru shahih. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal cetakan Al
Halabiyah, nama Waki'-guru hnam Ahma&- tidak tercantum pada bagian
awal sanad hadits ini. Kami menambahkan nama ini dengan merujuk kepada
Musnad Ahmad naskah Al Kataniyall sebab Imam Ahrnad tidak pernah
bertemu dengan Nafi' bin Umar Al Jumahi yang wafat pada talnm 169 H
untuk mendengar hadits darinya.
Sa'id bin Hasan adalah seorang tabi'in hijaz yang tsiqah. Dia meriwayatkan
hadits dari Ibnu Umar dan Ibnu Az-Zt$air. Ibnu Hibban mencantumkannya
dalam lts-Isr4al. Namun dia bukan Sa'id bin Hassan Al Makhzumi, hakim
penduduk Mald<ah yang telah disebutkan pada hadits no. 1486.
Dalam kitzb At-Tahdzib (4116) dinyatakan: "Penulis kltab Al Kamal
mencarnpurkannya dengan Sa'id bin Hassan sebelumnya. Dengan demikiaru
penulis krtab Al Kamal ini telah melakukan kekeliruan."
Sa'id bin Hassan At-Tabi'i yang disebutkan dalam sanad hadits ini tidak
merrpunyai hadits lain yang tercantum dalam kitab hadits yang enam kecuali
hadits ini yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud dan Sunan lbnu Majah,
sebagaimana dijelaskan dalam biografinya dalam kttab At-Tahdzib.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2/133) dari Imam Ahmad bin Hanbal
dari Waki' dengan sanad ini.
Al Mundziri berkata (1834), 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah.'

Musnad Imam Ahmad - EiiI



dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah sAW memakai minyak yang tidak
wangl ketika ihram.a783
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4784. waki' menceritalcan kepada karni dari Suffan, dari Firas,
dari Abu shalih, dart 7adan, dari Ibnu Umar, bahwa dia memanggil
budaknya, kernudian dia memerdekakannya. Ibnu umar berkata, ..Ai<u

tidak akan mendapatkan pahala yang seperti ini, karena sesuatu yang
(Allah) angkat dari bumi. Aku pernah mendengar Rasulullah sAw
bersabda, 'Barangsiapa menampar budabtya malw kaforatnya adalah
memerdekalean budak itu' .'47*
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17l,4

Sanad hadits iar dha'if karcna Farqad As-Sabalfii orang yang dha'if, K,zmi
telah menjelasznke-dha'i-fanrryapada hadits no. 13 dan itlZ.-
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2/123) dari Hama4 dari waki',
dengan sanad i1i. ArTirmidzi bcrkara, "Hadits (inr) gharib. g"ait" ini tidak
diketahui kecuali dari hadits Farqad As-Sabkhi, dan diriwayatkan oleh orang-
orang."
Hadits ini akan dikemukakan lagr pada hadits no. 4g29.

.tdits ini jue diriwayatkan oleh Al Jama'ab, sebagaimana kami jelaskan
dalam kitab ,{ I Muntaqa (2456).
Al muqattat artinya wangr. ta (muqattat) adalah sesuatu yang padanya selasihdqrulc sampai harum baunya. pemitiantah y*g dikut k; oleh Ibnu Al
Atsir.
Sanad hadits in shahih. psmg sdalah Ibnu yahya Al Harndani Al Kharafi.
Dia telah dijelaskan pada hadits no. 4333. euu Shatit adalah Dzakwan As
siman. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/lg) durtjalu Abu .Awanah,
Syu'bab, dan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka semua meriwayatkan dari Faras.

@I - Musnad Imam Ahmad
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4785. Waki' menceritakan kepada kami, Ubadah bin Muslim Al
Faz-aimenceritakan kepada kami, Jubair bin Abi Sulaiman bin Jubair bin

Muth'im menceritakan kepadaku: Aku (Jubair bin Abi sulaiman)

mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah

meninggalkan doa-doa ini pada pagl dan sore hari, 'Ya Allah,

sesungguhnya aht memohon perlindungan ltepada-Mu ili dunia dan

akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aht memoho,n ampunan dan

perlindungan lrepada-Mu dalam (urusan) agama, dunia, keluarga, dan

hartaht. Ya Allah, tutupilah auratlru dan amanlunlah ralcyatht. Ya Allah,

peliharalah alat, baik dari arah depan mauryn belakanght, baik dari

arah lranan, biri, maupun atasht, dan alu berlindung dengan keagungan-

Mu dari penganiayaan dari arah bawalrlo;.tA7&S Maksudnya adalah

kehinaan.

47E5 
Sanad hadits in shahih. Ubadah bin Muslim Al Fazari: Waki' berkata, "(Dia)
tsiqah." Ibnu Ma'in berkata, "(Dh) sangat tsiqah." Dia pun diariggap tsiqah

oleh selain Waki' dan Ibnu Ma'in-
Dalam Musnad Ahmad naskah kode Haa'(Al Halabiyah) tertulis, "Umarafi
bin Muslim." lni keliru, baik dari pihak penyalin hadits maupun pencetaknya.

Kekeliruan itu diperbaiki dengan merujuk pada Musnad Ahnad taskah Kaaf
(Al Kataniyah) dan sumber-surrber lainnya.
Jubair bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Muth'im orang yang tsiqah. Dia
dianggap tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah. Al Bukhari mencantumkan
biografurya dalam kitab Al Kabir (1121224), dan menyebutkan hadir yang

diriwayatkannya, yaitu hadits ini, dengan redalsi yang singkat dari riwayat
Waki' bin Ubadah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (41479) dari jalur
Waki' dan Ibnu Numair. Keduanya meriwayatkan hadits ini dari IJbadah.

Al Mundziri berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu
Majah."
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4786. Waki' menceritakan kepada kami, SuSan menceritakan

kgpada kami dari Abu Ishaq, dari orang Najran, dari Ibnu I-Imar, bahwa
kepada Nabi SAW dihadapkan orang yang mabuk, kanudian beliau
mene-tapkan hukuman,bagrnya. Reliau bertanya, ,Apa yang engkau
m.iniy?" Orang mabuk itu menjawab, "(perasan) anjgur dan larrma."
Beliaii bersaMa, "Masing-masing dari kedua jenis minuman itu cukup
(untuk mendatangkan huhtman) bagi orang yang meminumnya.,A786

Jubair tidak rnerniliki hadits lain dalam kitab badits yang enam selain hadits
ini y,an€ rcrdapat dalam tiga kitab. Lihat kttab umdah At Tafsir (5117) pada
pembahasan suratr AI A'raaf.lT 
sanad hadits int dha'ifkarcnaorang Najran yang haditsnya diriwayatkan oleh
Abu Ishaq As-subai'i tidak diketahui identitasnya. Demikian pula dengan
yang tertera dalam kitab At-Tahdzib (121334), identitas orang itu uanya
disebutkan dengan'orang Najran' (An-Najrani).
Penulis krtab At-Tahdzib berkatz, "rJtsman Ad-Darami berkata, .(Identitas
orang Najran) itu tidak diketahui'. Demikian pula dengan yang dikatakan oleh
Ibnu Adi."
Sementara itu, dalam kttab At-Ta'jil (551) disebutkan, .,Abu Ishaq As-subai'i
meriwayatkan dari orang Najrarq orang Najran ini dari Ibnu umar.',
Hadits ini akan dikemukakan dengan redaksi yang panjang pada hadits no.
5067 dari syu'bah, dari Abu Ishaq, dari seorang teiau airi-Najran, bahwa
orang ini bertanya kepada Ibnu umar. Dalam hadits yang akan disebutkan ini
terdapat larangan mengoplos (perasan) anggur dengan ferusa, kurma, kisah
tentang hukuman yang tertera dalam hadits ini, dan larangan melakukan jual
b€li kurma yang masih berada di atas pohon secaia saram, sarrpai
kematangan buah kurma itu nampak. Larangan mengenai jual beli buah

. lolrrna yang masih berada di pohon dengan cari salam diriwayattan oleh Abu
' Daud (3/293) dari jalur Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari r"oi-g lelaki yang

berasal dari Najran.

ladits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2122-23) dari jalur Abu Al Ahwash,
dari Abu Ishaq, dari orang Najran. Ar Mundziri berkata, ,,Dalam sanadnya
terdapat sosok lelaki yang tidak diketahui identitasnya."
Hadits yang tertera di sini diriwayatkan oleh Al Haiisami dalam kitab Majma,
Az-Zawa'id (6/278) dengan redaksi yang hanya mencakup hukuman. setelah

@I - Ltmnxd Imam Ahmad
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4787. Waki' menceritakan kepada kami, Abdul Azizbin umar bin

Abdul Aziz menceritakan kepada kami dari Abu Thu'mah, budak mereka

(umar bin Abdul Aziz dan keluarganya), dan dari Abdurrahman bin

Affiullah Al Ghafaqi, bafuwa keduanya mendengar Ibrru Umar berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Ada septluh (orang) yang dilaknat (oleh

Allah) terlwit dengan khamer, (yaitu) fthamer itu sendiri, orang yang

meminumnya, orang yang menuangfrannry, orang yang meniualnya,

orang yang membelinya, orang yang memerasnya', orang yang minta

diperaslran, orang yang membawanya, orang yang dibawakan, dan

orang yang memakan hasilnya' .'4787

itu Al Haitsami berkata, *Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari

orang Najran, dari Ibnu Umar, namun aku tidak mengetahui nama orang

Najran itu. Adapun periwayat yang lain, adalah para periwayat hadits

shahih;'
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan dia menambahkan, "Beliau

bertanya, ;Apo yong englau minum?'Orang mabgk itg menjawab, '(Perasan)

anggur dan kurma'."
Redatsl tamtahan yang secara eslisit dari perkataan Al Haitsami hanya

diriwayatkan oleh Abu Ya'la ternyata 
-sebagaimana 

kamu lihat- tertera

juga di dalam kitab Musnad ini. Pengertian dari redaksi 1a6$ehan ini pun

ter-dapat dalam riwayat yang akan disebutkan nanti, yaitu riwayat yang telah

kami- singgung tadi. Dengan demikian, redaksi tambahan ini bukan hanya

terdapat dalam kitab Abu Ya'la.
Maksudnya memeras buah yang meqiadi bahan baku lfiamer untuk dijadikan
minuman khamer, seperti anggur dan kurrna. Ed.
Sanad hadits ni shahih. Nama Abu Thu'mah 

-dengan 
dhamah huruf ria-

adalah Hilal, budak Umar bin Abdul Aziz. Dia adalah budak umarbin Abdul

Azrz.
Abu Hatimberkata, "Dia adalah qari' Mesir."
Ibnu Ammar Al Mushili berkata,'Abu Thu'mah adalah orang yang tsiqah."
Abu Ahmad Al Hakimberkata, "Maklrul menuduhnya pembohong'"
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Namun Al Hafzh mengoreksi pernyataan tersebut dalam kitab At-Tahdzib
(12/137), 'Makhul tidak menganggapnya pembohong dengan pengertian
yang sebenarnya, sebab Walid bin Muslim pernah meriwayatkan dari Ibnu
Jabir, bahwa Abu Thu'mah pernah menceritakan hadits kepada Makhul, maka
Malfiul berkata, 'Biarkan dia berbohong'. Perkataan Makhul ini mengandung
kemungkinan bahwa dia mencela orang-orang yang meriwayatkan hadits
kepada Abu Thu'mah."
Aku berkata, 'Yang pasti, perkataan itu merupakan perkataan seorang teman
terhadap ternannya, seperti yang biasa terjadi di antara para ularna."
Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir (4/21209), dia berkat4
*(Abu Thu'mah) adalah Hilal budak Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin
Hakam Al Qurasyi. AMul Aziz bin Umar pernah meriwayatkan hadits
darinya."
Al Bulfiari juga menyebutkan biografinya dalan Al Kuna (403), dia berkata,
''Abu Thu'mah: AMul Azizbin Umar berkata, 'Dia adalah budak kami'. Dia
mendengar langsrmg Ibnu IJmar'."
Al Bulfiari tidak menyebutkan cacat apa pun pada diri Abu Thu'mah dalam
kedua kitab tersebut. Ini sudah cukup sebagai bukti ke-rsr4ai-an Abu
Thu'mah.
Abdunahman bin Abdullah Al Ghafiqi adalah Gubernur Andalusia. Dalam
krtab AFTahdzib disebutkan bahwa Utsman Ad-Darimi dan Ibnu Ma'in
berkata, 'lAku tidak mengenalnya." Ibnu Adi berkata, *Jika Ibnu Ma'in tidak
mengenal seseorang,' ir,aka 

-orang 
tersebut metnang tidak diketatiui

identitasnya. Oleh karena itu, pengenalan selain Ibnu Ma'in terhadap orang
itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar."
Ibnp Yunus berkata, *Abdullah bin Iyadh pernah meriwayatkan hadits dari
Abdurrahman bin Abdullah Al Ghafiqi. Dia kemudian dibunuh oleh orang-
orang Romawi di Andalus pada tahun ll5 H. Dia memiliki satu hadits
tentang larangan khamer yang tertera dalam dua kitab hadits." Yang
dimaksud dengan kedua kitab ini adalah Sunan Abu psaf, den Sunan lbnu
Majah. Sementara yang dimaksud dengan satu hadits tersebut adalah hadits
ini.Namun Al Hafiztr mengoreksi perkataan Ibnu Ady tersebut. Dia berkata,
"Apa yang dikatakan oleh Ibnu Adiy itu dia katakan pula dalam biografi
Abdurrahman bin AdarrU setelah perkataan Ibnu Ma'in tentang kedua perawi
tersebut (Abdurahman bin Abdullah dan Abdurrahman bin Adam), 'Aku
tidak mengenalnya'. Pendapat ini didukung oleh penulis (Al Hafizh Al
itdizzi)." Padahal pendapat ini tidak sejalan dengan keadaan, sebab bisa saja
Ibnu Ma'in tidak mengetahui ke-tslqai-an seseorang, tapi orang lain
mengetahuinya. Abdurrahman Al Ghafiqi dikenal oleh Ibnu Yunus, orang

"yang menjadi rujukan penduduk Mesir dan Maroko. Ibnu Khalfun menyebut
Abdunahman Al Ghafrqi dalam Ats-Tsiqat. Dia berkata, "Dia seorang laki-
laki shalih yang memiliki sejarah hidup yang baik. Dia meninggal dunia
dalamperang Eropa pada bulan Ramadhan."
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2ll7l-172) dari jalur Waki', dengan
redaksi seperti hadits ini.

@ - 
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4788. Waki' menceritakan kepada kami, suffan menceritakan

kepada kami dari Musa -Waki' 
berkata, "Menurut kami, Musa adalah

Ibnu Uqbah,"- dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "sumpah Nabi

SAW yang pernah beliau ucapkan adalah, 'Tidak, demi Dzat yang

m emb ol ak-b al ikkan hati' .' 
A7 8t

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (3/366) dengan redaksi seperti

hadits ini,-dari jalur waki' juga. Akan te-tapi dalam sanadnya termaktub,

"Dari Abu Alqamah, maula mereka."
penulis ,Aunil Ma'bud menukil dari Al M;y.zi dalam Al Athraf, "Seperti

inilah yang dikatakan oleh Abu Ali Al Lu'lu'i dari Abu Daud, 'Abu
Alqamah'. Namun Hasan bin Abd dan yang lain mengatakan dari Abu Daud,

'Abu Thu'mah'. Nama Abu Thu'mah inilah yang benar."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan yang lain dari

Waki'. Hadits ini akan dikemukakan kembali dengan sanad yang tertera di
sini pada hadits no. 5391.
Hadits ini pun akan dikemukakan dari jalur Ibnu Lahi'atr, dari Abu Thu'mah
(no.5390).
Dalam kitab Musnad Ahnad bin Hanbal cetakan Al Halabiyah tertulis, "l/
Kh'Amrah", namun kami menetapkan redaksi yang tertera dalam Musnad

Ahmad bin Hanbal cetakan Al Kataniyah. Lihat krtab Umdah At-Tafsir (4/90)
pada pembahasan surah Al Maa'idah

4788 Sanad hadits ni shahih. Dugaan Waki' bahwa guru Ats-Tsauri adalah Musa

bin Uqbah, merupakan dugaan yang benar, sebab hadits ini akan

dikemukakan lagi pada hadits no. 4347 darijalur Abdullah bin Al Mubar.-lq

dan pada hadits no. 5368 dan 6109 dari jalur Wuhaib, yang keduanya

(Abdullah bin Mubarak dan wuhaib) meriwayatkan hadits ini dari Musa bin
Uqbah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (21373) dari jalur Abdullah bin
Al Mubarak dan Abdullah bin Ja'far, keduanya meriwayatkan dari Musa bin
Uqbah juga. At-Tirmidzi berkata, "Hadits (inr) hasan shahih. " Pensyarah

Sunan At-Tirmidziberkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Jama'ah kecuali
Muslim." Hal yang sama dijelaskan dalam kitab Al Muntaqa (4857).
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4789. Waki' menceritakan kepada kami, Sufian ,n"n.or*n
kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman (budak keluarga
Thalhah), dari Salim (yakni Ibnu Abdilah), dari Ibnu Umar, bahwa dia
menceraikan istrinya yang sedang haid, lalu umar bertanya kepada Nabi
sAw (tentang hal) itu. Beliau menjawab, "perintahlcanlah Ibnu (Jmar
untuk men$ulotya, kcmudian ceraikanlah dalam keadaan suci attiu
hamil.'fr8e

i,t, ,* # l' * r *? cA) $:rr -rvl.
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4Igo.waki' menceritakan kepada kami dari Syarik, dari Abdullah
bin Ushm -Isra'il berkata, "(AMullah) bin Ishmatr." sedangkan waki
berkata, "Dia adalah (Abdullah) bin ushm,"- nl6s (Abdullah bin ushm)
mendengar Ibnu umar berkata, "Rasulullah sAw bersaMa,
'sesunggunnya pada lrabilah Tsaqd itu terdapat perasak dan
pendusta'.'A1eo

Sanad hadits im shahih. Hadits semakna telah dikemukakan dari riwayat
Ayyrb, dariNafi', pada hadits no. 4500.
Hadits ini akan dikemukakan kembali dengan sanad ini pada hadits no. 522g.
Sanad hadits im shahih. Abdullah bin ushm: pemyataan yang menunjukkan
bahwa dirinya tsiqah telah dikemukakan pada hadits no. gz9t. Kami juga
telah menjelaskan sil""g pendapat tentang narna ayahnya: Ushm atau Ismah.
Dalam hal ini, Imam Ahmad lebih mengunggulkan pendapat syarik yang
menyatakan bahwa nama ayabnya adalah Ushm. perkataan waki' tersebui
menperkuat pendapat Imam Ahrnad yang menyebutkan bahwa nama
ayahnya adalah Ushm.

@I - Mustrad Imam Ahmad
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4!gl.Waki' menceritakan kepada kami dari Snr'U"t, * *'ru

bin Atha" dari Ali Al Azdi, dari Ibnu (Jmar, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda,'shalat (sunah) pada malam dan siang hari itu dua

( ralcaat) -dua rakaat' .'47 
e I

Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmi&i (31227) dengan dua sonad dari

Syarik. At-Tirmidzi berkata, "Hadits (ini) hasan ghatib dari hadits Ibnu

Urnar. Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari hadits Sfrik. Sementara

syarik pernah berkata, 'Abdullah bin Llshm" dan Israil berkata, 'Abdullah bin
Ishmah'."
Menurut satu peudapat, sosok pendusta itu adalatr Al Mukhtar bin Abi Ubaid,

sedangkan sosok penrsak adalah Al Hajjaj bin Yusuf. Pokok terpenting dari

hadits ini adalah shahih yang diriwayatkan dari jalur yang lain. Hadits dari
jalur yang lain ini diriwayatkan oleh Muslim (21274) dari hadits Asma binti
Abu Bakar dalam kisahnya bersama Al Hajiaj, setelah Al Hajjaj nrembunuh
putrnya, Abdullah bin Az-htbafu. Hafshah berkata, "Sesungguhnya
Rasulullah telah menceritakan kepada kami bahwa pada kabilah Tsaqif
terdapat orang yang 5angat pendusta dan orang yang sangat celaka. Adapun

orang yang sangat pendusta, kami telah melihatnya, sementara orang yang

sangat mencelakakan (orang lain), kami tidak menduga kecuali dia (Al
Haljaj)." Al Hajjaj kemudian meninggalkamya dan tidak datang kembali

kepadanya.
Katz al mubiir diambil dari kata al bawaar,yaia al hilaak (celaka).

Ibnu Al Atsir berkata, "Yang dirnaksud adalah orang yang membinasakan
(orang lain) secara sangat berlebihan."

47et Sanad hadits im shahih. Ali Al Azdi adalah Ali bin Abdullah Al Bariqi. Dia
sosok yang tsiqah. Dia dianggap tsiqah oleh Al ljli, dan Muslim pun

meriwayatkan hadits Ali Al Azdi dalanshahih-nya, namun bukan hadits ini.
Al Bariqi adalah nisbat kepada Bariq, keturunan Azd' Sebagian omng
mengatakan bahwa Bariq adalah nama sebuah gunung di Yaman" yang pernah

dfsinggahi oleh sekelonpok kecil orang Azd. Lihat kitab Al-Lubaab fi Al
Ansab (l/86).
Hadir ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (11409) dari jalur Abdurrahman bin
Mahdim dari Syu'bah. At-Tirmidzi berkata, "Para sahabat Syu'bah berbeda
pendapat tentang hadits Ibnu Umar. Sebagian dari mereka me-rafa'kannya,
namun sebagian lainnya me-mauqu-fxanrrya. Hadits seperti ini juga
diriwayatkan dari Abdullah bin Al Umari dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari
Nabi SAW. Yang shahih adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar,

Musnad Imrm Ahmad - Et
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4792. waki' menceritakan kepada kami, susan menceritakan

kepada kami dari Ashim bin ubaidullah, dqri salim, dari ayahnya, ia
berkata: Rasulullah sAW bersabda, "orang yang paling pedih siksanya
pada Hari Kiamat adalah para pelukis. Kelak akan dikatakan kcpada
mereka, 'Hidupkan apa yang telah kamu ciptakan!,.,,a7e2

v)f r ft,

dari Nabi sAW, bahwa beliau bersabda,'shalat (sunah) pada malam hari itu
dua (rakaat)-dua rakaa{. orang-orang yang tsiqah miriwayatkan (hadits)
dari Abdullah bin Umar, dari Nabi sAw, namun hereka tia"[ n*ryt *",
shalat pada si-q_El dalam hadits yang diriwayatkan itu. Diriwayaikan dari
ubaidullah dari Nafi', dari lbnu umar, bahwa dia selalu shalat (sunah) pada
malam hari dua rakaat-dua rakaat, da, pada siang hari enpat rakaat."
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi 1ztia14 dari (l) ialur Amr bin
Y"qrq dari syu'balr, dan (2) dari jalur yahya bin Ma'in dari Ghandar, daxi
Syu'bah. Al Baihaqi berkata, 'Hadits ini juga diriwayatkan oleh Mu'adz bin
Mu'adz dari syu'balr, dan oleh Abdul Malik bin Husain dari ya,la bin
Atha'."
Setelah itu Al Baihaqi mcriwayatkan dengan sanadnya, bahwa Al Bukhari
pemah ditanya tentang hadits ya'la, "Apakah naaits i"i shahih?,, Dia
menjawab, "Ya." Bahkan Al Bukhari pernah berkata, .,Said bin Jubair
berkata, 'Ibnu Umar tidak pernatr shalat enpat rakaat tanpa dipisah (dengan
salam), kecuali shalat fardhu'."
Selanjutnya, Al Baihaqi meriwayatkan dengan "anad yang shahih da,-
Muhammad bin Abdurrahman bin Tsaubaru bahwa aia menaigar AMuliah
bin Umar berkata, 'shalat Gunah) pada malam dan siang hari itu dua rakaat_
dua rakaat." Yang dimaksud dengan shalat dalam naalts ini adalah shalat
sunah. semua uraian itu membantah pencacatan yang dilakukan oleh At-
Timidzi.
palam hal ini, kir_inya pemberian stafis shahihdari Al Bukhari sudah cukup
egbagai huiiah. Lihat penjelasan kami aE.s sunan At-Tirmidzi (2l4gl4g3).
Al Hafizh (dalam hrtab Al Fath, 21397-39g) berkata, ,,Dalam As-sunan
(terdapat hadits) yang dianggap shahih oleh Ibnu rr,*ni-uu dan yang rain,
yang diriwayatkan dari jalu Al Azdi, dari Ibnu Umar, secara marfu."
Lihat hadits sebelumnya, yaitu hadits to. 4492,4559, dqn 4571.47e2 
Sanad hadits itn dha'ifiu"^k"iidif-^Ashim bin ubaidullah bin Ashim
bin umar. Hadits yan_g senada dengan raaits ini telah lalu disebutkan dengan
dua sanad si ahih (hadits rro. 447 5 aat +lOl1.
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4793. Waki' menceritakan kepada kami, Syarik menceritatan

kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

SAW melakukan shalat menghadap ke unta beliau.aTe3
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4794. Waki' menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan

kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu IJmar, ia berkata, "Suatu

ketika orang-orang sedang shalat Subuh di Masjid Quba', tiba-tiba

seseorang datang dan berkata, 'Sebuah ayat Al Qur'an telah turun kepada

Rasulullah SAW dan beliau diperintahkan menghadap ke arah Ka'bah'.

Mereka (yang sedang shalat) pun berbelok u a1A7e4
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4795. Waki' menceritakan ke'pada kami dari ayahnya, dari

Abdullah bin Abu Al M,ujalid, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata,

,Ju *

Sanad hadits ni shahih. Hadits senada telah lalu dengan no. 4468. Akan
disebutkan dengan sanad ini dalamhadits no. 5841.
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4642

4793
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"Rasulullah SAW bersabda,'Borangsiapa menggugurlwn anaktya
karena takut mendapat malu di dunia, maka Allah pasti
mempennalukannya pada Hari Kiamat di hadapan orang-orang yang

menyal<s ilcan. Perbuatan dibalas dengan yang setimpol'.tA1ei
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4796. Waki' menceritakan kepada fu*, Auri Abu Dzi'b dari

pamannya (dari pihak ibu) Al Harts dari Salim dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW pernah memerintahkan kepada kami untuk
memperingan shalat sedangkan beliau sendiri mengimami kami dengan

membaca suratr lsi-Sia afaat.'Affi

, ; . ..t .. .. . -. .. { zt -r1a,* yt;.t * )*., r, tti9 * €'t$L -tvlv'ir 
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a: /p oJ ';tAtt:'trt ';L i ,k. ,l i lfit ?
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17e5 Sanad hadits in shahih. AMullah bin Abu Al Mujalid adalah keluarga dari

isti Mujahid. Ia seorang tsiqah, Ibnu Ma'in dan Abu Ztx'ah menilainya
tsiqah. Syr'bah pemah keliru menyebut namanya, ia nrnyebutnya
Muhammad bin Abu Al Mujalid.

-' ' Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (5/15), di sarra penyusunnya
(Al Haitsami. Penj) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-
Thabrani dalam Al Kabir dan Al Ausath. Para perawi Ath-Thabrani adalah
perawi shahih selain Abdullah bin Ahnad. Ia orang yzng *iqah dan seorang
Imam"17tx Sanad hadits ni shahih. Al Harts, paman (dari pihak ibu) Ibnu Abi Dzi'b
adalah Al Harts bin Abdurrahman Al Qurasyi Al Amiri. Perrilaian *iqah
untuknya telah berlalu dalam hadits no. 1640.

. Hadis ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (lll32) dan Al Baihaqi (3/118).
Keduanya dari jalur Ibnu Abi Dzi'b dengan sanad yang sama.
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4797. Waki' menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Sa'd dari

Umar bin Asid dari Ibnu (Jmar, ia berkata, "Dulu, pada masa Nabi SAW,

kami mengatakan, Rasulullah adalah manusia terbaik, kemudian Abu

Bakar lalu Umar. Sungguh, putra Abu Thalib telah diberikan tiga hal

yang jika salah satu dari tiga hal itu diberikan kepadaku maka itu lebih

aku sukai daripada memiliki unta merah. Pertama, Rasulullah SAW

mengawinkannya dengan putri beliau dan melahirkan anak baginya.

Kedua,beliau menutup pintu-pintu masjid kecuali pintu putra Abu Thalib

itu, dan ketiga, beliau memberinya bendera perang di perang

Khaibar.'{7e7
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47e7 Sanad hadits ini shahih. Umar bin Usaid adalah Umar bin Abu SuSan bin
Usaid bin Jariyah Ats-Tsaqafi. Ia orang yarg *iqah. Disebutkan oleh Ibnu
Hibban dalam kelonpok perawi tsiqah. Al Bukhari dan Muslim
nreriwayatkan hadits darinya. Mengenai n.rren)ra masih menjadi perselisihan
pendapat. Sebagian ulama mnyebutnya Umar, seperti di sini, sementaxa yaug
lain menyebutnya Am, seperti disebutkan dalam sebagian riwayat Al
Bukhari dan Muslim. Ibnu Abi llatim menyebutkan riwayat hidrpnya dalam
Al Jarh wa At-Ta'dil (3111234) dengan narna Arnr bin Abu Sufyan bin Usaid
bin Jaxiyah. Usaid dibaca dengan hamzah berharakat fathah dan sin
berharakat lrasrah (Asiid), dan Jariyah dengan hurufjim.
Hadits ini juga disebutkan dalan Majma' Az-Zawa'id (91120), dan
penyusunnya berkata, "Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkannya, dan para
perawi keduanya adalah perawi shahih."
Hadits ini termasuk hadits yang mana Ibnu Al Jauzi melakukan hal yang
menyalahi kebanyakan perawi shahihlan(syadz\, karena itu ia menyebutkan
hadits ini dalam kelonpok hadits-hadits maudhu'. Al Hafzh telah berbicara
panjang dalam mernbantah Ibnu Al Jauzi tersebut di dalam Al Qaul Al
Musaddad (6/16-20). Lihat hadits no. l5l I yang telah lalu.
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4798.Waki' menceritakan kepada kami dari Suffan, dari tutarrhur,
dari Salim bin Abu Al Ja'd, dan Yazid bin Bisyr, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Islam dibangun di atas lima dasar, (yaitu) bersaksi bahwa tiada
illah selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, pergi haji ke
Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadhan."

(Yazid) berkata, "Lalu seseoftrng bertanya kepadanya, 'Bagaimana
dengan berjihad di jalan Allah?' Ibnu Umar menjawab, 'Jihad itti hal
yang bagus, demikian Rasulullah SAW menceritakan kepada krrrir.rr4Tet

17et Sanadnya munqathi', tapi kebersambungan sanadnya tarpak jelas,
sebagaimana akan disebutkan.
Yazid bin Bisyr Al Saksaki adalah salah seorang tabi'in yang ,srqarr. Ibnu
Hibban menyebutkannya dalam kelorpok perawi yang tsiqah- Abu Hatim
berkata, "Ia orang yang tidak dikenal (majhulf'Al Bukhari menyebutkan
riwayat hidupnya dalam Al Kabir (4121322), it berkatq *Yazid mendengar
Ibnu Umar berkat4 Islam dibangun diatas lima dasar, seperti itulah Nabi
SAW menceritakan kepada kami'. Utsman mengatakan kepadaku dari Jaxir,
dari Manshur, dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Athiyyah (b€kas budak bani
Amir), dari Yazid bin Bisyr." Oleh karena itq Ibnu Asakir mengatakan
terkait hadits ini, sebagaimana disebutkan dalan At-Ta'jil (Mg),..Salim tidak
mendengarnya dari Yazid." Maksudnya di antara keduanya (Salim dan
Yazid) terdapat Athiyyah (bekas budak bani Amir), yaitu Atliiyyah Ibnu eais
Al Kilabi. Ia salah seorang tabi'in yarrg *iqah, dilahirkan pada tahun 17 H
dan meninggal pada tahun l2l H, dalam usia lM tahun.
Abu Hatim berkata, "Ia (Athiyyah) seorang perawi yang riwayat haditsnya
bernilai bailq layak dit€rima."
Muslim meriwayatkan hadits darinya. sedangkan Al Bukhari meriwayatkan
hadits darinya secan ta'liq. Ia ikut berperang bersama Abu Ayyub Al
Anshari, dan dulu orang-orang menpertaiki mushaf-mushaf mereka berdasar
pada cara baca (qira'at)-nya. Riwayat hidupnya disebutkan dzlam At-Tahdzib
(7/228-229) datAl Jarh wa At-Ta'dil (3/l/383-384).
sumber hadits "Islam dibangun di atas lima dasar" mi shahih dari riwayat
Ibnu umar tidak hanya dari satu jalur, baik dalam Al Bukfiari Muslim
maupun lainnya. Hadits ini merupakan hadits ketiga dari hadits-hadits dalam
Al Arba'in Al Nawawgryah. Lih^t Jami' Al 'Ulum wa Al Hikam (30-33) dan
tambahan pada di bagian akhirnya mengenai rnasalah jihad, yang mempunyai
pengertian senada dalam shahih Muslim (1120): Dari Ilaimah bin Khalid
diriwayatkan bahwa seseorang b€rkata kepada Abdullah bin Umar, *Apakah
engkau tidak berpcrang?" Ia menjawab, ,.Sesungguhnya aku mendingar

rl ,t -:,hs
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4799. Waki' menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Al

Yaqzhan, dari Zadzan, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Kelak pada Hari Kiamat terdapat tiga kelompok yang berada

di atas bukit pasir minyak lcasturi: Pertama, seseorang yang memimpin
masyarakat sementara merekn ridha kepadanya, kedua, seseorang yang
selalu mengumandangkan adzan shalat lima wahu setiap hari, ketiga,

seordng budak yang menunaikan hak Allah dan hak tuannya.'A1ee
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Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya Islan dibangun di atas lima
dasa/." Ia pun menyebutkan kelima dasar itu. Lihat hadits no. 5672 yang
akan datang. Dapat dilihat hadits-hadits yang di dalamnya terdapat dua
pertanyaan Ibnu Umar seputar firman }.Jlabo "Dan perangilah mereka itu,
sehingga tidak ada finah lagi. " (Qs. Al Baqarah [2]: 193), kemudian dapat
dilihat dalamAl Fath (8/137-138).
Sanad hadib ini dha'if karenzke4ha'if-at Abu Al Yaqzhar\ sebagaimana
kami jelaskan dalam hadits no. 3787.
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirrridzi (31140-14l), Ia berkata, "Hadits.-ini
hasan gharib, kami sendiri tidak mengenalinya selain dari riwayat Su$ran."
Nama Abu Al Yaqzhan adalah Utsman bin Qais. Kami telah menjelaskan
dalam keterangan yang lalu, bahwa nama Abu Al Yaqzhan adalah Utsman
bin Umair bin Amr bin Qais." AtTirmidzi menisbatkannya kepa& kakeknya
yang teratas. Lihat hadits no.4673 d^14706.
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4800. Waki' menceritakan kepada kami, Abu Yahya Al Thawil
menceritakan kepadaku dari Abu Yahya Al Qattat, dari Mujahid, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Kelak para penghuni

neraka besar di dalam neraka, sampai batas yang jarak antara daun

telinga salah seorang dari mereka hingga bahunya adalah perjalanan
tujuh ratus tahun, ketebalan kulitnya sepanjang tujuh puluh hasta, dan

gigi gerahamnya sebesar gunung (Jhud.'A8oo
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4801. Waki' menceritakan kepada kami dari Yazid bin Ziyad dari

Habib bin Abu Tsabit dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
melarang pemberian dengan cara ruqbaa' dan beliau bersabda,

4800 Sanadnya hasan, kalau memang adak shahih. Abu Yahya Ath-Thawil adalah
Innan bin Zaid Al Taghlibi.
Ibnu Abi Hatim (dalam Al Jarh wa At-Ta'dil, 3lll298) berkata dari Ibnu
Ma'rn, "Hadits Abu Yahya tidak dapat dijadikan hujjah."
Ibnu Abi Hatim menjelaskan bahwa ia bertanya kepada ayahnya perihal Abu
Yahya, lalu ayahnya menjawab, "Ia seorang syailh yang haditsnya ditulis,
tetapi bukan hadits yang kuat."
Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kelorrpok perawi tsiqah, sementara Al
Bukhari dan An-Nasa'i tidak menyebutkan Abu Yahya dalam kelorrpok
perawi dha'if.
Hadits ini disebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (10/391), di sana
Penyusunnya berkata, *Ahmad meriwayatkannya dan juga Ath-Thabrani
dalam Al Kabir dan Al Ausath. Di dalam beberapa sanadnya terdapat Abu
Yahya Al Qattat, orang yang dha'f. Mengenai hadits ini masih terdapat
perbedaan pendapat, dan para perawi lainnya lebih tsiqah daripada Abu
Yahya."
Mengenai Abu Yahya sendiri telah kami jelaskan dalam hadits no. 2493,
bahwa ia orang yallrg *iqah. Menurutku, ia lebih tsiqah daripada Abu Yahya
Ath-Thawil. Hal itu dikutip oleh Ibnu Katsir dalam At-Tafsir (21489) tentang
permasalahan ini. Ia berkata, "Ahmad sendirian dalam meriwayatkan hadits
dari jalur ini."
Pemberian dengan syarat, bila penerima lebih dulu meninggal maka
barangnya kembali kepada pemberi, dan bila pemberi yang lebih dulu
meninggal maka barang tetap menjadi milik panerima. Penj.
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4802. Waki' menceritalcan kepada kami, Ilrrimah bin Ammar

mencerital€n kepada kami dari Salim, dari Ibnu Urtrar, ia berlcata:

Rasulullatr SAW keluar dari rumah Aisyah, lalu beliau bersabda,

"sesungguhnya kchtfuran bermyol dari sini, yaitu dori tempat tanduk

syeran muncttl.'Afi2

Sanad hadits in shahih. Yazid bin Zyad bin Abu Al Ja'{ telah lalu penilaian

ke-*iqah-awtya dalam hadits (257). Kami tambahkan di sini bahwa Al
Br*hari menyebut riwayat hidupnya dalamAl Kabir (4/21333), teapi ia tidak
menyebutkan laitikan terhadapnya.
Hadie ini akan disebutkan secara panjang dalam hadits no. 4906 d^n 5422
dari jalur Atha', dari Habib bin Abu Tsabit. Hadit yang discbut secara

panjang ini terdapat dalam Al Muntaqa (3228r, pclryusun juga rrnisbatkan
hadirc itu kepada An-Nasa'i.
Penjelasan kata al ntqbaa telah bcrlalu dalam riwayat Ibnu Abbas (hadits no.

2250 d^n2251).
Sanad hadits in shahih.Ihimah bin Armar Al Ijli Al Yamami, penilaian ke-
tsiqah-auya telah berlalu dalam hadits no. 203. Al Bulfiari nrenyebut
riwayat hidupnya dalam Al lfubir (4lll50), tetapi ia 6dak nrenycbutkan
kritikan terhadapnya. Ibnu Abi Hatim juga rrenyebut riwayat hidrynya
(3l2ll0-ll) dan ia meriwayatkan dengan saoad dari Ath-Thanafisi, 'Waki'
menceritakan kepada kami dari lkimah bin Ammar, ia adalah orang yaog

tsiqah."
Ia meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, "Ikrimah bin Ammar adalah omng )rang
banyak kebenarannya, tidak ada masalah padanya."
Dari Ibnu Ma'in juga diriwayatkan, ia berkata, "Ikrimah adalah orang 1,aig
tidak bisa baca-tulis, tetapi ia seorang panghafal."
Hadits ini perpanjangan hadits ro.4754.
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4803. Yazid.bin IIarun menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Ishaq mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ja'frr bin Al
Zubair, dari Lhaidullah bin A-bdullah bin Umar, dari ayahnya (AMullah
bin Umar), ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
ketika itu beliau ditanya tentang air yang ada di tanah lapang dan hewan.
hewan serta hewan buas yang bergiliran (minum) di sana, 'Bila air itu
ada dua qullah, maka tidak ada satu pun yang dapat membuatnya
menjadi naiis'.-4803
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4804. Yazid, menceritakan kepada kami, fvfrrnuro,n"O bin Ishaq
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Jbnu lJmar, ia berkdta,
"Rasulullah sAw bersabda, 'sesungguhnya tidak ada satu pun nabi
sebelumht melainkan ia rnenyebut sifot dan eiri Dajjal. Aku akan
menyebutkan satu sifat Dajjal yang belum pernah dijelaskan oleh nabi-
nabi sebelunku, Dajjal in buta sebelah matanya, sedangkan Allah tidak

$03 sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4605 dan perpanjangan
badits no. 4753.
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4805. Yaddbin Harun menceritakan kepada kami dari Haijaj, dari

Nafi', dari Ibnu lJmar, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja

sampai matahari terbenam, malca keluarga dan hartanya nampak

s e akan - alan t i d ak I en gkaP' .' 
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4806. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, AMullah bin Bahir

Al Shan,ani mengabarkan kepada kami, ia mengisahkan bahwa

Affiurrahman bin Yazid Al Shan'ani mengabarkan kepadanya, bahwa ia

mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa suka melihat pemandangan Hari Kiamat, mala seakan-

alwn ia langsung melihatnya dengan mata kepala, hendaklah ia

membaca "Apabila matahari digulung" (A-Talwiir), "Apabila langit

4804 sanad hadits itr shahih. Al Bulfiari meriwayatkannya (13/83) dari jalur Az-
Zuhri, dari SalinL dari ayahnya, dcngan redaksi senada'

Hadits senada juga telah berlalu dari riwayat Salfu& dari ayahnya, hadits no,

4743.
4t05 Sanad hadits in shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4621.
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terbelah" (Al Infithaar), "Apabila langil tcrpecah" (Al Insyiqaaq)'. AlKu
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Sanad hadits im shahih. AMurrahman bin Yazid Al Yamani Al Shan'ani,
yang menuturkan kisah, adalah salah seorang tabi'in yang tsiqah. Ibnu
Hibban menyebutkannya dalam kelgnpok perawi tsiqah, dan dalam Al
Musnad (4941) akan disebu&an ucapan Abdullah bin Bahir, "Dari
Abdurahman bin Yazid, ia termasuk penduduk Shan'a. Ia orang yang lebih
mengerti tentang halal dan haram daripada Wahb, maksudnya Ibnu
Munabbih."
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (41210) dari Abbas bin Abdul
Azhim Al Anbari, dari Abdunazzaq, di dalamnya ia tidak menyebut surah Al
Infithaar dan Huud. Pensyarah juga menisbatkannya kepada Ath-Thabrani
dan Ibnu Mardawaih.
Al Hakim (21515) rneriwayatkan dari jalur Hisyam bin Yusuf Al Shan'ani,
dari Abdullah bin Bahir, di sana ia hanya menyebut surah At-Takwiir, dan ia
berkata, "Hadits ini shahih sanadnya dan keduanya (Ath-Thabrani dan Ibnu
Mardawaih) tidak rneriwayatkamya."
Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. As-Suyuthi rnenyebutkannya dalarnAd-
Durr Al Mantsur (6/318), dan ia juga menisbatkan hadits ini kepada Ibnu Al
Mun&ir dan Ibnu Mardawaih.
Al Haitsami menyebu*annya dalan Majma' Az-Zawa'id (71134), ia berkata,
"Ahmad rneriwayatkannya dengan dua sanad. Para perawi keduanya tsiqah,
d"n Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan sanad Ahmad."
Al Haitsami juga berkata, "At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini secara
mauquf pada Ibnu Umar." Pernyataan ini keliru, karena dalam At-Tirmidzi,
secara tegas disebut bahwa hadits ini marrtt'. Adapun hal itu dianggap
termasuk keterangan dari Az-hwa'id karena di sini terdapat penambahan dua
sura[ yakni Al Infithaar danHuud.
Hadits juga akan disebutkan dengan sanad ini pada no. 4934 dan akan
disebu&an secara ringkas dari riwayat Ibrahim bin Khalid, dari Abdullah bin
Bahir, hadits no. 4941.
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4807. Yazid bin Hanm menceritakan kepada kami, Su$an

(maksudnya Ibnu Husain) mengabarkan kepada kami dari Az'Zuhi da1j

Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "sewaktu Hafshah menjadi janda,

yang sebelumnya ia menjadi istri Khrmais bin Hudzafah, Umar menemui

Ulsman lalu menawarkan Hafshah unhrk menjadi istrinya. Utsman

berkata, 'Aku sedang tidak mernbutuhkan istri, dan akan kupikirkan

(tawaran itu)'. Umar lalu menemui Abu Bakar, menawarkan Hafshah

untuk menjadi istrinya, tapi Abu Balar diam saja, sehingga Umar merasa

jengkel kepada Abu Bakar. Tiba-tiba Rasulullah sAw telah

meminangnya, Umar pun menernui Abu Bakar dan berkata,

'sesungguhnya aku telah menawarkannya kepada Utsman, tapi ia

menolaknya, dan aku pun menawarkannya kepadamu, tapi engkau hanya

diam sehingga aku merasa sangat marah kepadamu daripada marahku

kepada Utsman karena telah menolakku'. Abu Bakar lalu berkata,

'sesungguhnya beliau telah menuturkan perihal Hafshah, dan itu
dirahasiakan, sedangkan aku tidak suka menyebarkan rahasia'.'{807

Sanad hadits im shahih. Suffan bin Husain adalah Al Wasithi, kami telah

membicarakarmya dalam hadits no. 67 d^a 4634. Di sana kami tambahkan

bahwa Al Butlnri menyebut riwayat hidupnya dalan Al Kabir (212190), ia

tidak menyebut lritikan terhadapqra dan tidak menyebutkan adztya 'illat
dalam riwayatnya dari Az-Zuhri.
Hadits ini telah berlalu dan disebut secara panjang dalam Musnad Umar dari
riwayat Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salinu dari Ibnu Umar, dari Umar, hadits

rro.74. Jadi, hadits ini dapat dikatakan sebagai hadits zrrsal shahabi, karena

Ibnu Umar hanya mendengamya dari ayahnya (Umar), sebagai'nana

ditegaskan dalam riwayat An-Nasa'i (2177\, dari Az-Zuhri, dari Saliq bahwa

ia mendengar Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Umar bin Khaththab
menceritakan kepada kami, ia berkata, '...." Ia pun menuturkan hadits ini.
An-Nasa'i (2175-76) juga meriwayatkan hadits ini sebagaimana riwayat
hadits musnad yang telah lalu dari jalur Ma'mar, dari Az-Zubr| dari SalinU
dari Ibnu Umar, dari Umar. Sementara itu Al Bukhari (91152-1653,160 dan
172) meriwayatkannya secara panjang dan ringkas, yang semuanya dari jalur
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4808. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syr'bah

mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia
berkata; "Rasulullah SAW bersaMa, tBarangsiapa mencarinya (lailaul
qadar) maka heidalaya mencainya pada malam kedua puluh fiijuh'.
Mereka (para sahabat) mencarinya pada malam kedua puluh tujuh."
Maksudnya adalah I ail atul q adar.amg
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4809. Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan

kepada kami dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Umar, ia berkata,
"Rasulullah SAW melarang al hantamah." Lalu ada yang bertanya, "Apa

, .Az-Ztrhi. Secara zhehir hadits ini dari riwayat Abduflah bin Umar, akan
tetapi dalam kesesuaiannya terdapat petunjuk bahwa ia (Ibnu Umar) hanya

'+t,t Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ada dzlam Majma' Az-zswa'id (3fi76\ dan
penyusunnya berkata, "Ahmad meriwayatkannya, dan para perawinya adalah
perawi Ash-Shahih;'
bernikian pula dalam z{ I Muntaqa (22g3),.lrn penyusunnya berkata, .Ahmad
meriwayatkannya dengan sanad shahih."
Dalam naskah kode Haa' Kaaf dr.sim, dan Majma' Az-Zawa'id disebutkan,
"Dan ia berkata, 'Taharrawhaa (mereka menelitinya)...." Sementara dalamAt
Muntaqa yang telah dicetak dan manuskrip autentik darinya yang ada padaku,
terdapat redaksi, "Aw qaala" (atau ia rnengatakan). Lihat hadits no. 4499,
4547 , 4671, dan &74.
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al hantamah itu?" Ia menjawab, "Al iarrah." Maksudnya adalah

minuman keras dari perasan kurma.aEo
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4810. Yazid menceritakan kepada lsmi, Husain bin Dzakwan

(maksudnya Al Mu'allim) mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Syr'aib, dari Thawus, bahwa lbnu Umar dan Ibnu Abbas meriwayatkan

secara marfu' (sampai kepada Nabi SAW), bahwa beliau bersabda,

"seseorang tidak halat memberikan sesuatu lalu mengambilnya kcmbali,

kectnli orang tua yang meminta kcmbali pemberian kepada anaknya.

Pentmpamaan orang yang memberikan sesuatu kcmudian ia

mengambilnya kembali adalah seperti aniing yang makan, don ketika

merasa kenyang ia muntah, lantas ia makan kcmbali muntahannya

,.,.r4tl0

Sanad hadits im shahih. Muslim (21129) rrriwayatkannya dari jalur

Muharmadbin Ja'far, dari Syt'bah-
An-Nasa'i (21327) meriwayatkannya dari jalur Ut*lry"lr, dari Syu'ball tetapi

di dalarmya terdapat redaksi "Khaalit'sebagai ganti kata "Jabalah", dan ini
menrpakan sebuah kekelinran. Kekelinran ini juga terjadi dalam manuskrip

Syaikh Abid As-Sindi dari An-Nasa'i yang ada padaku. Aku mentarjih bahwa
itu sebuah kekeliruan dari pcnulis naskah, bukan kekcliruan perawi, karena

seandainya begitra, tentu hal itu disebutkan dalam At-Tarrdrrb dan buku

turunannya, padahal bulu itu dinilai benar. Di sana tidak terdapat perawi
yang disebut'Khalid bin Suhaim".
Arti hadits ini telah ada pada hadits no. 4629.
Sanad hadits in shahih. Hadits telah berlalu (no. 2l 19) dalam Musnad lbnu
Abbas dengansanad ini.
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4811. 'Yazid menceritakan kepada kami, Nafi, bin Umar

mengabarkan ke,pada kami dari Abu Bakar (maksudnya Ibnu Abi Musa),
ia berkata, "Dulu Aku pernah bersama salim bin.Abdullah bin umar, lalu
ada serombongan milik Ummu Al Banin melintas, di tengah-tengah
mereka terdapat beberapa lonceng. Salim lalu menceritakan sebuah kabar
dari ayahnya, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 'Malaikat tidak
akan menemani rombongan yang disertai lonceng,. Alangkah banyak
lonceng terlihat pada mereka kala itu.'4ll

d :r's^ €.c;;(i d;tjt;i;t k; s">tt |*i,41ly 
'ju

48rr 
Sanad hadits in dha'if. Abu Bakar bin Abu Musa, demikian ia disebut dalam
tiga sumber, dan yang bcnar, "maksu&rya Ibnu Musa,'. Adz-Dz habi
menyebutkan riwayat hidupnya .dalam Al Mizan (3/348), ia berkata, ..Abu

Bakar bin Abu Syaikh adal$ Bukair bin Musa dari Salinr, ia tidak dikenal.
Nafi' bin Umar Al Jamtri hanya sendirian meriwayatkan darinya."
Biografinya disebutkan dalarn At-Tahdzib (11496) dalam nama Bukair bin
Musa. Penyusunnya berkata, "Ia adalah Abu Bakar bin Abu Syaikh." Ia juga
disebutkan dalam Al Kunaa (12/40), penyusrmnya berkata, "Abu Bakar bin
Musa adalah Ibnu Abi Syaikh." Sementara dalam Al Kunaa (12126)
disebutkan, "Abu Bakar Ibnu Abi Syaikh Al Sahmi adalah Bukair bin Musa.
Ia meriwayatkan dari Salim bin Abdullah, dan Nafi' Al Jamhi meriwayatkan
darinya." ia tidak nenrnbahkan lagi.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (2l2gl) secara panj4ng dari jalur
Ibrahim bin Abu Al wazlr, ia berkata: Nafi' bin umar Al Jamhi rnenceritakan
kepada kami dari Abu Bakar bin Abu Syaikh, ia berkata, "Aku pemah duduk
bersama Salim." Ia juga menyebutkan hadits senada. Kemtrdian ia
meriwayatkannya secara ringkas dari jalur yazid bin Harun" ia berkata: Nafi'
bin urnar Al Jamhi menceritakan k€pada kami dari Abu Bakar bin Musa,
kemudian ia juga rrreriwayatkanya secara ringkas dari jalur Abu Hisyam Al
Maklzumi: Nafi' bin Umar menceritakan kepada kami dari Bukair bin Musa.
Semua jalur menunjukkan bahwa ia adalah Bukair, nama kunyahnya adalah
Abu Bakar, ayahnya bernama Musa, nauu kunyahnya Abu Syaikh.
Adapun yang tertera dalam beberapa sumber di sini, maksudnya Ibnu Abi
Musa, merupakan kekeliruan, dan yang benar: maksudnya Ibnu Musa,'.

@l - Musnad Imam Ahmad
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4812. Yazid menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Ash-Shiddiq, ia adalah
An-Naji, dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila kalian
meletaklcan orang mati di dalam hfiur malw ucapkanlah, 'Bismillah wa
'alaa millati rasuulillaah' (dengan namt Allah dan berdasarkan agama
Rasulullah).'48t2

Kata al juljul artinya adalah lonceng kecil yang digantungkan di leher hewan
dan lainnya. Lllnt Al Musnad (J.l/hal. 426) dalam Musnad (Jmmu Habibah,
takhrij dan penilaian adanya 'illatpad^hadits dapat dilihat secara n)rata.+orz 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Hakim (ll26q dan
jalur Abdullah bin Raja' dan dari jalur Waki', keduanya dari Hamnranq
dengan sanad ini. Al Hakim berkata, "Hadits ini shahih berdasarkan
persyaratan Al Bukhari dan Muslim sedangkan keduanya tidak
meriwayatkrn hadits ini. Adapun Hanmam bin Yahya, adalah seorang perawi
shahih yang dapat dipercaya. Bila hadits semisal ini disebut smadnya, maka
hadits tidak dinilai ada 'illat oleh seorang pun, karena syr'bah menilai hadits
ini mauquf." Penjelasan Al Hakim ini disepakati oleh A&-Dzahabi.
Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh Al Hddm dari jalur Syu'bah dari
Qatadah, dari Abu Ash-Shiddiq, dari Ibmu Urnaq batrwa dulu bila ada mayit
rnaka akon dilsrakLan dalam Ibnu Umar mengucapkan,
"Bismillaah wa 'alaa sunnati Rarurlillaah,, (dengan narna Allah dan
berdasarkan Sunnah Rasulullah-
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (31206) dari jahu Hammam juga,
dengan redaksi: "Dulu, bila ada rrayit akan diletakkan dalam kubur, Nabi
SAW mengucapkan, 'Bismillaah wa 'alaa sunnati Rasuulillaah, (dengan
nama Allah dan berdasarkan sumah Rasulullah." Ia menjadikannya sebagai
hadfts7f,h (berupa perbuatan Nabi), bukan ladits qawli (berupa sabda Nabi).
Mengutip dari Al Mundziri, Pensyarah Abu Daud berkata, ..An-Nasa'i

meriwayatkannya secara musnad dtn mauquf .,, Ini merupakan sebuah
kekeliruan dari Al Mundziri atau dari pengutipnya, karena An-Nasa'i tidak
meriwayatkan hadits ini dalam As-sunan, akan tetapi At-Tirmidzi (2/152-
153) yang meriwayatkannya dari jalur Al Hajjaj, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
dari Rasulullah, dan ia menjadikannya sebagai hadits f t, kemudian At-
Tirmidzi berkata, "Hadits iri hasan gharib dari jalur ini. Hadits ini juga
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4813. Yazid menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Hakam Al Bajali,
dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa

memelihara anjing yang bukan anjing penjaga tanaman sawah, anjing
penjaga susu, atau anjing untuk berburu, maka setiap hari amalnya

berlarang satu qirath. "

Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana jika anjing itu ada di
rumah, sernentara aku tidak suka padanya?" Ibnu Umar menjawab,
"Anjing itu menjadi tanggungan tuan rumah yang menjadi pemilik rumah
ifu."4813

diriwayatkan dari jalur lain, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Abu Ash-
Shiddiq An-Naji meriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Ada juga
riwayat dari Abu Ash-Shiddiq, dari Ibnu Umar, benrpa hadits mauquf ."
Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah (11242) dari jalur Laits Ibnu
Abi Sulaim dan Al Hajjaj dari Nafi', bcrupa haditsf ? narfu'.
Ini semua menguatkan ke-shahih-n hadrts narfu' yang disebutkan di sini,
dan menguatkan bahwa hadits ini shahih berdasarkan psrsyaratan Al Bukhari
dan Muslirn, sebagaimana dikatakan oleh Al Hakim. Periwayatan secara
mauquf yang dilakukan oleh perawi yang meriwaya&an hadits ini secara
mauqufndakberarti apa-apa bagi hadits ini.
Penjelasan tadi juga menguatkan bahwa Al Mun&iri atau orang yang
mengutip darinya telah melakukan kekeliruan karena menisbatkan hadits ini
kepada An-Nasa'i, dan tidak menisbatkannya kepada At-Tirmidzi dan Ibnu
Majah. Di antara bukti yang menguatkan kebenaran yang telah kami utarakan
adalah penyebutan hadits ini di dalam Al Muntaqa (1897), penyusunnya
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh lima pakar hadits kecuali An-Nasa'i."

4813 Sanad hadits ini shahih. Abu Al Hakam Al Bajali adalah Abdurrahman bin
Abu Nu'm 

-dengan 
nun berharakat dhammah dan 'ain sukun-, seorang

ahli ibadah berbangsa Kufah. Ia salah seorang tabi'in yangtsiqah.
Ibnu Hibban berkata, "Ia (Abu Al Hakam) termasuk ahli ibadah penduduk
Kufah. Ia juga orang yang bersabar atas lapar yang terus-menerus. Ia
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4814.Rauhmenceritakankepadakami,IbnuJuraijmenceritakan
kepadakami,iaberkata:MusabinUqbahmengabarkankepadaku'Salim
menceritakankepadakudarilbnuUmar,tentangRasulullahSAWyang
memimpikanAbuBakardanUmar'beliaubersabda"'Ahtmelihat
orang-orang berhtmpul, lalu Abu Bakar bangun' ia mengambil air satu

atau dua timba. paiam penimbaan air Abu Bakar terdapat kelemahan,

dan Allah mengampuniiya. Kemudian giliran (Jmar mengambil air' tiba-

tiba timbanyo u"*ioi'meniadi timba besar. Aku tidak pernah melihat

seorang pemimpin yang mencengangkal sepertinya' t?ypoi orang-orang

memukul tempat rniolo*'g*'ni"i^ di sekitar air'"4814

ditangkap oleh Al Hajjaj untuk dibunuh' dinnsukkan ke dalam rumah yang

il;A ;i,,* ,"rti,i"i;;."-" -u.:l,i: 1i: ,::T::gii13fl'flff:A;Trffi';#^*;d; untur nrrnuurra pinto iT dan :nengeluarkan

Abu Al Hakam aari sa,,a 
-iaiir 

-""gototoy"' Ternyata {l Al.H3l1a* sedang

berdiri dalam shalat, -uu n HalI5 uertatakepadanya, 'pergilah kemanapun

kamu suka!'." Hadits ",f 
,f*"VJp*iang hadits no' 4549' Lihat hadits no'

4479.
4814 Sanad hadits ini shahih.Hadits ini diriwayatkan ot"l llT"Pdzi(31251-252)-

darijalureu"e't'-i*_a,,iru,.olurar5..lt-rirmi&iberkata,..Haditsini
shahih ghariba"ri J*"V", fU", Umar." iementara pensyarahnya berkata, "Al

gukhari dan tvtuslim meriwayatkannya'"

Kata al dronuub, d"ngan dzialbetlmakatfatha!' ann;Vatimba besar'

Mengenai y^tir*ti"iiiiiiot gnofio-a, Ibnu Al Atsir berkata, "Kata al gharb

dengan ,,ro' ,utiii, "J"v" 
imba besar dari kulit sapi jantan' Bila raa'

dtharuk,attfathah,makaartinyaairyangmengalirantarasumurdantelaga.Ini
merupakan perumpamaan yang artilVa ketik-a Umar mengambil timba untuk

mengambil uir, i-i-irt" itu mei3aai besar di tangannya, karela penaklukkan

wilayah y"ng ,.r:uaipuau -uru pemerintahannya lebih banyak daripada yang

qf 16,'u tfr't'r, a '€t
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4815. Rauh rnenceritakan kepada kami, Zak$ya bin Ishaq

menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami,
bahwa ia mendengar AMullah bin Umar berkata: Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Umur bulan itu begini, begini, dan begini."
beliau menggenggam ibu jari pada kali yang ketiga.asrs

i3'* gGVfli o., i' :'*"s:;*L\;s:*-t^\I
e ..F.r'> ,*i tv b, & n' Jy, ,Su :Ju # i/ ir

.({gtri jt;auW;

terjadi pada masa pemcrintahan Abu Bakar. Istahalat artinya bcrubah dari
kecil menjadi besar."
Tentang kata 'abqariyyaa, Ibnu Al Atsir berkata, *'Abqariylt al qaum artinya
pemirrpin, pembesar, dan orang kuat mereka. Asal usul kata al 'abqar$y
sendiri, dalam sebuah pendapat a&lah 'abqar yang rnenrpakan sebuah desa
yang dihuni oleh golonganjin, dalam sangkaan nrereka. Setiap kali mereka
melihat sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mernang luar biasa, mereka akan
menisbatkmnya kepada desa itu. Mereka berkata, "Abqarjyy,. penggunaan

kata itu lalu melebar, sehingga pemiryin besar disebut sebagai ',abqariy/,
Mengenai kalimat yafrii foriyyai, Ibnu Al Atsir berkata, ,'Maksudnya

melakukan pekerjaan dan melakukan pemotongan atau pembelahan. Ada
riwayat yang menyebutkatafaryai dengan rac' sukun dao, yaa'dibaca ringan
(tanpa tasydid). Diceritakan dari Al Khalil bahwa ia tidak sependapat dengan
yang membaca berat (dengan tasydid) dan menilai salah orang yang
berpendapat begitu. Makna asal kata alfary adalah memotong, membelah."
Kata al 'athan maksudnya adalah tenpat unta menderum di sekitar air.
Sanad hadits irtr shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 461l.

48t5

@I - 
['t6nsd Imam Ahmad



4816. Rauh menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Al Akhnas
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Terdapat kebaikan di rambut
bagian depan htda sampai Hari Kiamat.'48t6

:,Su',:r : *a \" & ;r' J',;:r'oi ,# /),f e5
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4817. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan
kepada kami dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah SAW bersabda, "Wala' ilu adalah milik orang yang
memerdekakan;/,817
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4818. Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i
menceritakan kepada kami dari Abdul Muththalib bin Abdullah bin
Hanthab, ia berkata: Dulu Ibnu Umar berwudhu tiga kali, dan ia

48r: 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4616.

4817 
Sanad hadits iru shahih. Hadits ini penggalan kisah Barirah sewaktu Aisyah
membelinya dan memerdekakannya. Kisah ini disebutkan secara panjang
dalam Al Muntaqa (2872 d^n 2873), dari Ibnu Umar diriwayatkan bahwa
Aisyah...." Penyusunnya berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari,
An-Nasa'i, Abu Daud, dan Muslirn Tetapi di sana Muslim berkata, "Dari
Aisyah, ia menjadikan hadits ini termasuk Musnad Aisyah;'
Kisah itu juga telah berlalu dalam Al Musnad dari riwayat Ibnu Abbas (2542
dan 3405).
Kisah itu juga akan disebutkan dalam Musnad Ibnu Umar (4855).
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menyandarkan hal itu kepada Nabi sAw, sedangkan Ibnu Abbas
berwudhu sekali, dan ia juga menyandarkannya kepada Nabi SAW.,{8I8
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4819. Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan
kepada kami dari Nafi', dari Abdullah bin LImar, bahwa Rasulullah SAW
mendudukkan (unta beliau) di Battrha' yang ada di Dzul Hulaifuft, lalu
beliau melakukan shalat di sana.asle

,c
9:gr
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4820. Rauh menceritakan kepada kami, Syu,bah *r*"rit t un

kepada kami dari Musa bin Uqbah, ia berkata, "Aku mendengar salim
bin Abdullah berkata, "Dr.rlu hampir saja Ibnu umar mengutuk padang

sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 3526 dalam Musnad
Ibnu Abbas dengan sanad ini, dan menrpakan riwayat panjang dari hadits no.
4534.
Sanad hadits in shahih. Redaksi seperti ini tidak aku temukan dalam At
Muwaththa', tetapi di sana (l/309) terdapat pernyataan, ..Malik dari Nafi',
bahwa dulu AMullah bin umar nrelakukan shalat di masjid Dzul Hulaifoh,
kemudian ia keluar dan naik ke binatang tunggangannya. Ketika kendaraan
telah seimbang mengangkut dirinya, ia pun melakukan ihram.-
Sementara Al Bukhari (3/309-310) meriwayatkan, *Dari Abdullah bin yusuf,
&ri Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW
mendudukkan (kendaraan beliau) di emgai luas berpasir di daerah Dzut
Hulaifah, lalu beliau SAW melakukan shalat di sana. Dulu AMullah bin
Umar melakukan hal itu." Penjelasan ini menghimpun riwayat dalam Al
Musnad dan Al Muwaththa'. Lihat hadits no. 4570 dan 4820.
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sahara (Al Baida), dan ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW
melakukan ihram dari masjid ;1ur.rr4820
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4821. Rauh menceritakan kepada karni, Ibnu Juraij menceritakan

kepada kami, Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar pernah
berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ,Aku penuhi
panggilan-Mu ya Altah, aht penuhi panggilan-Mu. Afu penuhi
panggilan-Mu, tiada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu
sesungguhnya segala puji, kenihnatan, dan l<erajaan adalah milik-Mu,
tiada sekutu bagi-Mu'.'482r
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sanad hadits ini shahih. Hadits senada telah berlalu dari riwayat Sufyan bin
Uyainah' dari Musa bin Uqbah (hadis no. 4570). Lihat hadits no. 4g19.
Sanad hadits ni shahih. Hadit ini ringkasan hadits no. 21457.

ltzt
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4822. Rauh dan Affan menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada tami Aari Humaid,

dalam haditsnya Affan berkata: Humaid mengabarkan kepada kami dari

Bakr bin Abdullah, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW dan

para sahabatnya tiba di Makkah sambil membaca talbiyah." 
-Affanberkata- "(Mereka) dalam keadaan memakai pakaian ihram untuk

menunaikan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa
menjadikan ihramnya sebagai ibadah umrah, maka lakukanlah, kalau

memang ia membawa hewan Kurban'. Para sahabat bertanya, 'Apakah
salah seorang di antara kami boleh berangkat (pada waktu petang) ke

Mina, sedangkan kemaluannya mengeluarkan sedikit sperma?' Beliau

menjawab, 'Ya'. Bara-bara api pun mulai dinyalakan. Ali bin Abu Thalib
kemudian tiba dari Yaman, maka Rasulullah SAW bertanya,'Atas nama

ibadah apa kamu melakukan ihram?'Ia menjawab, 'Aku melakukan

ihram untuk ibadah seperti yang dilakukan Rasulullah SAW'."

Dalam versi riwayat Rauh berbunyi, "Sesungguhnya engkau

mempunyai hewan Kurban bersama kami."

Humaid berkata, *Aku menceritakan tentang hal itu kepada

Thawus, lalu ia berkata, 'Seperti itu orang-orang melakukan'."

Dalam versi riwayat Affan (Rasulullah SAW bersaMa),
"Jadikanlah ihram itu sebagai ibadah umrah.'A\Z2

4822 Sanad hadits iru shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id
(31233), penyusunnya berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan
para perawinya adalah perawi Ash-Shahih." Ia juga berkata, "Hadits ini ada

dalam lsi-Si ahih secara ringkas."
Hadits ini juga terdapat dalam Al Muntaqa (2426) Syaikh Muhammad Hamid
Al Faqi berkata dalam ta'liq terlndap hadits ini, "Hadits ini termasuk hadits
yang menerangkan masalah pembatalan amal (alfaskh)."
Mengenai hadits-hadits itu, Al Allamah Ibnu Al Qayyrm berkata, "Semua
hadits-hadits ni shahih dan termasuk hadits yang dikomentari oleh Imam
Ahmad, 'Ada sebelas hadits padaku yang berbicara tentang masalah
membatalkan amal (al fasl:h), dan semuanya shahih'."
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4823. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Nafi', dari
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa meminum
arak di dunia, maka ia tidak meminumnya di akhirat, kecuali ia
bertobat.'4E23

4824. Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan
kepada kami dari Nafr', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, seperti hadits
tadi.a82a

'* ;J\i'* f I e;f lG';. i;<!i $:L -rAyo

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibatr disebutkan, "sampai bara-bara api menyala
di antara kaum lakiJaki dan perenpuan." Maksudnya, mereka membakar
wewangian bakar. Wewangian bakar (al bulrtur) adalah salah satu jenis
wewangian. Lihat hadits yang telah berlalu dalam Musnad Ibnu Abbas (no.
2l l5 dan 2287) serta hadits-hadits yang aku tunjuk di sana.
Dalam naskah kode Kaaf Miim,lafazh bimaa ahlalta nrenggunakan alif (pada
maa istiJhamlyai), sedangkan dalam naskah kode Haa'terhrlis Drza.
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini merupakan ulangan hadits no. 4729.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan hadits Sebelumnya.

4t23

4E24
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4,zs.Ar Aswad bin Amir **;tH ffi]fi f;;
mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Atha' bin Abu Rabah,

dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah sAW bersabda,

"Apabila," yakni "orang-orang telah menimbun dinar dan dirham,

melalcukan transal<si iual beli dengan cara 'iinah, mengihtti seperti ekor

sapi serta meninggalkan iihad di jalan Allah maka Allah akan

menurunkan cobaan kepada mereka dan tidak akan mengangkat coba_qy

itu dari mereka sampai mereka mau kembali kepada agama mereka.'AEai

4825 Sanad hadits ini shahih. Abu Bakar adalah Ibnu Ayyasy.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud senada dengannya dari jalur lain

(31291).Lihat Al Muntaqa (2928 dan2929).
bahm naskah kode Kaaf disebutkan "bi al 'iinah", sesuai dengan redaksi

yang terdapat dalam Al Muntaqa. Dalam catatan pinggir naskah kode Miim
disebutkan "al muraad al 'iinah".
Mengenai kata al 'iinah dengan'ain berharakat kasrah,Ibuu Al Atsir berkata,
..Artinya menjual barang kepada seseorang dengan harga yang diketahui

rurrpai batas waktu yang ditennrkan, kemudian penjual membelinya kembali

dari orang itu dengan harga di bawah harga saat ia menjualnya. Jika di
hadapan orang yang menginginkan praktek 'ilnai, seseorang membeli suatu

barang dari orang lain dengan harga tertentu dan ia pun menerima barang itu,

kemudian menjualnya kepada penjual pertarna dengan harga yang lebih

rendah dari pada harga saat membeli. Pral:tek seperti ini juga disebut 'ilzai.
Praktek ini lebih ringan daripada yang pertama tadi. Praktek seperti ini
disebut 'iinah karcrta pelaku praktek 'iinah mendapat uang, karena yang

dimaksud al 'iin adalah mata uang yang ada (kontan) saat itu. Sedangkan

pembeli membeli barang hanya untuk dapat menjualnya dengan pembayaran

langsung menggunakan uang (kontan), yang segera ia dapatkan."

Kalimat wattaba'uu atlznaab al baqar (mengikuti ekor sapi) maksud beliau

SAW bahwa mereka sibuk dengan tanaman, merendahkan diri kepada tanah,

dan meninggalkan jihad, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Daud,

"Kamu memegang ekor sapi dan rela dengan tanaman." Ini merupakan

sesuatu yang dapat dilihat langsung, yang pengaruhnya tanpak jelas pada

kaum muslim, yaitu ketika mereka menjadi budak-budak tanah dan tanaman,

bahkan ini sesuatu yang nyata pada setiap unat yang diperbudak oleh tanah,

dan diri mereka terbatas berkutat pada urusan tanaman. Padahal jihad adalah

penguasa urusan seluruhnya di dalam Islam, baik budak-budak Eropa suka

maupun tidak.
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4826. Aswad menceritakan kepada kami, Abu Isra:il mengabarkan

kepada kami dari Fudhail, dari Mujahid, dari Ibnu Urnar, ia berkata,
"Rasulullah SAW mengundur shalat Isya sampai-sampai ada orang yang

telah melakukannya, ada yang sudah tidur kemudian terjaga, ada juga
yang masih terlelap tidur, dan ada yang sudah bangun untuk shalat

tahajjud. Beliau keluar lalu bersabda, 'Kalau saja alu tidak memberatkan

umatku, tentu aku perintahkan merekn untuk shalat pada waktu ini (atau)

shalat ini (atau) seperti ini'.'4826

'l:;! C:l; C\; g:t -r^yv

4827. Rauh menceritakan kepada kami, UUaiauttatr Uin Umar
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Al Abbas
meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam di Makkah

4426 Sanad hadits im dha'fl Abu Isra'il adalah Al Mala'i, Ismail bin Khalifah. Ia
orang yang dha'iif, sebagaimana kami jelaskan dalam hadits no. 974. Fudhail
adalah Ibnu Amr Al Faqimi.
Hadits ini akan disebutkan sekali lagi dari riwayat Abu Isra'il, dari Fudhail,
hadits no. 5692.
Sumber hadits ini shahih, diriwayatkan oleh Muslim dengan arti yang senada
dari jalur Al Hakam dan dari jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Nafi', dari Ibnu
Urllar (lll76-177).
Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (l/161) dan An-Nasa'i (1/93) dari jalur Al
Hakam. dari Nafi'. Akan disebutkan dalam Al Musnad dari jalur Ibnu Juraij,
dari Nafi' (hadits no. 561l) dan dari jalur Falih, dari Nafi' (hadits no. 6097).
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malam itu. karena alasan tagas siqaayai (memberi minum tamu-tamu
Allah) lalu beliau memberikan izin kepadanya.orn
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.4828. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan
kepada kami dari Humaid, dari Bakr bin Abdullah, bahwa Ibnu Umar
pernah tidur sekali di Al Bathha' dan ia menuturkan bahwa Rasulullah
SAW melakukan hal itu.4828
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4829. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan
kepada kami dari Farqad As-Sabakhi, dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Umar, bahwa Rasulullah sAw memakai minyak yang tidak beraroma
saat sedang ihram.as2e

sanad hadits ini shahih. Dalam naskah kode Haa'disebutkaq ..Abdullah bin
IJmar". Yang benar adalah "(Ibaidullah" menggunakan pola tashghir. Kami
telah meneliti kebenarannya dari naskah kode Kaaf uii^. gaaiL ini telah
diqturl.an sebelumnya dari jalur ubaidullah bin Umar, dari Nafi' (hadits no.
4691 dan 4731).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini akan disebut secara panjang dalam hadits
no. 5765. Al Bathha' ini adalah Bathha' kota Makkah
Sanad hadits ini dha'if karena ke-dha'if-an Farqad As-Sabakhi. Hadits ini
ulangan hadits no. 4783.
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4830. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan
kepada kami, Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari
Ibnu [Irnar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "setiap yang memabukkan

.Gt; irki,;
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4831. Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Amr menceritakan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman,
dari Abdullah bin umar, ia berkata: Rasulullah sAW bersabda, "setiap
yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer adarah haram.'A83'
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4E30

4E3 |
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4645.
Sanad hadits ni shahih. Muhammad bin Amr adalah Muhammad bin Amr
bin Alqamah bin waqqash. Dalam naskah kode Haa' disebutkan
"Muhammad bin Umar", dan ini keliru. Kami telah meneliti kebenarannya
dari naskah kode Kaaf Miim.
Hadits ini ulangan hadits sebelumrya.
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4832. Mu'adz menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad

menceritakan kepada kami: Aku mendengar Ayahku berkata: 4-ku

mendengar Abdullah bin umar berkata, "Rasulullah SAW bersabdar
,(Jrttsan ini akan selalu dipegang kaum Quraisy, selam;a dua orang

masih hidup'. Ibnu Umar berkata, 'Beliau menggerakkan dua jarinya,

berisyarat seperti ini'.'{832
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4833. Mu'adz menceritakan kepada'U".r, Imran bin Hudair

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Utharid Abu Al Baza7j,, ia

berkata: Ibnu Umar berlcata, *Dulu kami pernah minum sambil bediri,
kami mahan sanrbil berlari pada masa Razulullah SAW.,4833

.-:;ir # JV * V )?'i.t €*'t6) 6:r; -t^rt
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4834. Mu'adz menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan

kepada kami dari Muslim (bekas budak Abdul Qais), Mu'adz berkata:

Syu'bah pernah berkata: Al Qurri berkata, "seorang pria bertanya kepada

Ibnu Umar, 'Beritahu aku tentang shalat witir, apakah hukumnya sunah?'

Ia menjawab, 'Mengapa Sunnah? Rasulullah SAW menjalankan witir dan

,:; 'i.t ju 
'i6 ,sr$t ,;l

'd-Lf ,# i1.',y; ie ,Jv ,lrt:it ,1,:i- a:*, ok ,i6i i6
,*, if il' ,ru" lr Jh ?rf ,:& u titi ,rrL -^?-l ;1t

4E33

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (6/289) dan

(13/104), juga Muslim (2179). Keduanya dari jalur Ashim bin Muhammad bin
Zaid, dari ayahnya. Lihat hadits yang telah lalu no. 790 dan 4380.

Sanad hadits ni shahih. Hadir ini ulangan hadits no. 4765.
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kaum muslim juga menjalankan witit'. Orang itu berkata, 'Tidak, apakah

shalat witir itu sunah?' Ibnu Umar menjawab, 'Hei, apa kamu berakal?!

Rasulullah SAW menjalankan witir dan kaum muslim juga menjalankan

witir'.'{E34
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4835. Mu'adz menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Seseorang

memanggil Nabi SAW dan bertanya, 'Pakaian apa yatg dipakai oleh

4...
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4834 Sanad hadits ni shahih. Muslinq bekas budak Abdul Qais adalah Muslim bin
Mikhraq Al Qurri. Ia bekas budak bani Qurrah, yaitu sebuah karrymg dari
kabilah Abdul Qais, sebagaimana disebutkan oleh Al Bukhari dalam Al
Kabir. Penilaian tsiqahpadaaya telah lalu dalaq hadits no. 2141.
Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa' (11146), dengan
re&ksi senada, berupa penyaryaian yang tidak bersambrmg, "Dari Malik
diriwayatkan bahwa telah sarrpai berita kepadanya bahwa seseorang bertanya
kepada Abdullah bin Umar tentang masalah shalat witir, 'Apakah ia (shalat
witir rtu) wajib?' Abdullah bin Umar menjawab, 'Rasulullah SAW
menjalankan witir, kaum muslim juga menjalankan witir'. Orang itu
mengulang-ulang pertanyaan kepadanya, sementara Abdullah bin Umar
menjawab, Rasulullah SAW menjalankan witir, kaum muslim juga
menjalankan witir'.' Yang tanpak bagiku adalalu para penghafal hadits masa
lalu tidak menemukan kebersarnbungan penyampaian ini.
Ibnu Abdil Barr (dalam At-Taqashshi, no. 808) menyebutkan, "Inilah dia
hadrts maushul dalamAl Musnad, segala puji milik Allah."
Sementara Al Hafizh Al Mirwazi menyebutkannya dalam Kitab Al lhtr yang
dicetak bersama pembahasan Qiyamul-Lail h. 114, akan tetapi ia
menyebutkannya secara mu'allaq, 'Dari Muslim Al Qurri" seperti iwayat Al
Musnad di sini, ia tidak nrcnjelaskan sanadnya kepada Muslim Al Quni.
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orang yang ihram?' Beliau menjawab, 'langan kamu memakai baiu

go^ir, serban, mantel, celana, dan sepatu boot, kecuali memang tidak

ida sandal. Jika tidak ada sandal, pakailah sepatu boot yang di bawah

mata lwki dan jangan memalwi baiu yang diwamai''"

Ibnu Aun berkata, "Mungkin ia berkata, 'Mashbuugh' (dicelup

diwarnai), dan mungkin berkata,'yang diwarnai dengan 7a'fararn'."

Ibnu Aun berkata, "Dalam kitab Nafi' disebutkan dengan redaksi,

' mass ahu (disentuh, diwamai)'."a835
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4836. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Aku menuturkan kepada Ibnu Syihab,

ia berkata: Salim menceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Umar dulu

betul-betul melakukan hal itu, kemudian Shafiyah binti Abu Llbaid

menceritakan kepadanya bahwa Aisyah menceritakan kepadanya, bahwa

Rasulullah SAW dulu memberi keringanan kepada kaum perempwm

dalam hal memakai sepatu boot (khulf).a8t6

Sanad hadits in shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4538. Lihat hadits no.

4740.
Sanad hadits itt shahih. Di dalam hadits ini terdapat sedikit ketida$elasan

dan peringkasan, maksudnya bahwa Ibnu Ishaq menuturkan k-ep-ada Ibnu

SVtniU y'j-Zvt:u, tentang masalah t.langon bagi perenpuan nrymaf{ sepatu

mrit saat ihrar4 sebagaimana kaum laki-laki. Sedanglan Az-Z'thi
menutt[kan kepadanya apa yang ia dengar dari Salim tentrng masalah itu.

Hal itu diperjeias olih riwayat Abu Daud (21104) dari Qutaibah, dari Ibnu

Adi, dari M,iha*rrr"d bin Ishaq, ia berkata: Aku menuturkan kepada Ibnu

Syihab, lalu ia berkata: Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku bahwa

auauuu (maksudnya Ibnu umar) dulu melakukan hal itu (maksudnya

memutuskan larangan memakai sepatu boot kepada perenpuan yang sedang

ihram). Kemudian Shafryah binti Abu LJbaid menceritakan kepadanya bahwa

Aisyair menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW dulu memberikan

EI - 
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4837. Ibnu Abi Adi menceritakan kepadaku dari Sulaiman

(maksudnya At-Taimi), dari Thawus, ia berkata, "Aku bertanya kepada

Ibnu Umar, 'Apakah Nabi SAW melarang minuman yang dibuat di dalam

al jan (semacam guci)?' Ia meqiawab, 'Ya'."

Sulaiman berkata, "Thawus berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya

aku mendengarnya dari dia (Ibnu Umar).'*837

i>a> :Jv'ofi *j
ir4t 'r*-ir vt ,+-rit n it- q >A 4i'u ;Ai *

Pi''ii
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4838. Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdul Malik
menceritakan kepada kami dari Atha', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Shalat di masjidfu ini lebih baik daripada seribu
shalat di masjid-masjid lain, kecuali Masjidil Haram, maka ia (shalat di
sana) lebih baik.'A8t8

keringanan kepada kaum perenpuan dalam memakai sepatu boot. Akhirnya
i1 msninggalkan pendapatnya itlr. Maksudnya, Shafiyah menceritakan kepada
Abdullah bin Umar, lalu Abdullah kembali kepada Sunnah Rasulullah yang ia
dengar dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Lihat hadits no. 4740 dar:
4835.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4809, dengan arti
senada.
Sanad hadits im shahih. Abdul Malik adalah Ibnu Abi Sulaiman Al Arzami.
Hadits ini ulangan hadits no. 4@6. Di sana terdapat kata "dua ribu shalat",
redalsi itu kelinr petak dalam naskah kode Haa'(Al Halabiyah), yang benar
"seribu shalat" sebagaimana terdapat dalam naskah kode Kaaf (N
Kataniyyah), Shahih Muslirn, dan lainnya" serta riwayat yang ada di sini.

4837
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4839. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata, *Rasulullah SAW bersaMa, 'Bila kelak Allah mengumpulkan

umat terdahulu dan belakangan pada Hari Kiamat, malcn diangkat

sebuah bendera bagi setiap yang berkhianat, lalu dikatakan, 'Inilah

p engkhianat an ful an bin fulan' .'A83e

i.t * g6'* l' qP $:r, *U'rU$:r, -tlt.
at S';;LV ,w'| t:, 4t L*'€Ll'"#s- t ,iG 7

4840. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,
Ubaidullatr menceritakan ke'pada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mencari
kesempatan saat teftit matahari dan saat terbenamnya (untuk shalat),

karena dulu Rasulullah SAW melarang hal itu.'/8e

Li,7 it * pG'* y,'*6:*U,$w -r^r\
'i ,t1% ),,,*Jt *. e'a;A 

"1r, 
*t *\t ,)* lt J';.,

Sanad hadits in shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4648, d3a nkan

disebutkan dalam kisah hadis no. 5088.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini semalara dengan hadrts no. 4772.
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4841. Muhammad menceritakan kopada kami, UUaiauUat,

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu IJmar, bahwa Rasulullah

SAW melihat dahak di Kiblat, d,esjid,' lalu beliau menggosoknya,

kemudian beliau menghadap kepada jamaah dan bersabda, "Bilo salah

seorang dari kalian sedang dalatt shalat, msJs:ianganlah membuang

dahak ke arah.depoh, karetu sesungguhnya Allah ada di arah depan

kalian saat sedang dalam shalat.'Aur

,.J.t ,.b A1 :.b i'' *i gL #'i'rZJ $'L -t^t y
Y' Y ? u '" t)'
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4842. Muhartrmad bin,Ubaid menceritakan kepada kami dari Nafi',
dari Ibnu Umar, bahwa Rdsulullah SAW bila telah mernasdkkan kaki
beliau ke sanggurdi dan unta beliau telah berdiri tegak mengangkutnya,

maka beliau berihram dari masjid Dzul Hulaifah.atu2

4E4l Sanad hadits im shahih. Hadie ini ulangan hadits no. 4509. Lihat hadits no.
4684.

$nadnya pada lahimya terputus (munqathi), karena yang shahih dalam dua
sumber di sini adalaih 'Muhammad bin IJbaid dari Nafi'". Padahal
Muhammad bin LIbaid tidak menjunpai Nafi' dan tidak akan dapat be4'urrpa,
karenaNafi' wafat tahun I17"H, sedangkan Muhammad bin Ubaid lahir tahun
124 H. Menurutku, yang jelas adalah, terjadi kekeliran dalam dua sumber itu
dari orang-orang yang mengutip naskah. Terkadang sumbernya menyebutkan
"M,hammad menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada
kami dari Nafi"', seperti sanad pada hadits sebelumnya dan beberapa sanad
sesudahnya. Dengan sanad demikian, hadits ini menjadi shahih serta
munashil. Itulah yang benar, insya Allah, karena Muslim meriwayatkan
hadits ini (l/330) dari jalur Ali bin Mushir, dari Ubaidullah, dari Nafi'.
Demikian pula akan disebutkan dalam hadits rro.4947, dari riwayat Al Imam
Ahmad, dari Hammad bin Usamah, dari Llbaidullah bin Urnar, dari Nafi'.
Lihat hadits no. 4672 dan 4820.
Kata al ghan dengat ghain ffirrakil fathah dan raa' sukun, maksudnya
sanggurdi pelana unta yang terbuat dari kulit atau kayr. Ada yang
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4843. Muhammad bin Llbaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Urnar, bahwa
Rasulullah SAW dulu pergi keluar ftota Maklcah) melalui jalan pohon
itu, mernasuki kota Mal*ah melalui jalan di bukit sebelah atas,,dan
keluar dari jalan di bukit sebelah bawah.ae3
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484/.. Muhammad bin Llbaid menceritalsan kepada lomi,

Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah SAW bila melakukan thawaf pertama kali di Baitullah, maka
beliau berlari di tiga putaran pertama dan berjalan pada ernpat putaran
berikutnya.affi

* eE t :, !r;? t:t'r, :Sv ,;,,, 'i. 'r2., A:"r- r 
^ 
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mengatakan, "Al ghan adalah pelana secara mutlak, seperti sanggrrdi untuk
pGlana."ia43 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini perpaqiangan hadits no.4725.4844 Sanad hadits ini shahih. Hadits stnaaa airiwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslinq sebagaimana disebutkan dalan AI Muntaqa (2526) dan lihat hadits
yang lalu (no. 4618 dan 4628).
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4845. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya perumpamaan Al

Qur'an itu seperti unta yang ditambatlmn. Bila pemililotya mengilcatnya

dengan tali maka unta itu tetap iadi mililotya, dan jika ia melepasknn

talinya maka unta itu pergi menghilang.'ABas

-tAt1

.b6)
4846. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id

mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Dulu Rasulullah SAW biasa mendatangi Quba', baik dengan

kendaraan maupun berjalan kaki.'{8e
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4847. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan
kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Ibnu I-Imar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Shalat Maghnb itu witir waWu siang, maka
ganjitkanlah shalat malam dengan witir.'4847

4845 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4759.48{6 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini utangan hadits no. 4485.

4847 Sanad hadits ini shahih. Hisyam adalah Ibnu Hassan. Hadits dengan susunan
seperti ini hanya aku temukan di sini. Dalam Al Sunan Al Kubra karya Al
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4848. Yazid menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi
mengabarkan kepada kami dari Thawus, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat. Bila kamu

khawatir masulotya waktu Subuh, malca tutuplah dengan shalat witir satu
raknat.'A8aB
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4849. Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ziyad lxl
Syaibani mengabarkan kepada kami, Ziyad bin Shubaih Al Hanafi
menceritakan kepada kami, ia berkata, "Dulu aku sedang shalat berdiri
menghadap Baitullah, sedangkan seorang tua berada di sampingku. Aku
memperlama shalat dan meletakkan tangan pada pinggang, lalu orang tua
itu mernukul dadaku dengan tangannya sekeras-kerasnya. Aku berkata

Baihaqi (2/26) terdapat sebuah hadits yang di dalarnnya ada kisah senada
dengan arti hadits ini. Lihat hadits no. 4710.4t4t 
Sanad hadits ni shahih.Hadis ini ulanganhadits no. 4571.
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dalam hati,'Apa yang Balah dariku?'Aku pun segera m€nyelesaikan dan

meninggalkan tempat. Tiba-tiba aku melihat seorang anak sedang duduk
di belakangnya. Aku bertanya, 'Siapa omng tua ini?' Ia menjawab, 'Ini
Abdullah bin Umar'. Aku pun duduk sampai ia beranjak dari tempat itu.
Aku berkata, 'Hai Abu Abdurrahman, menurut engkau, apa yang salah

denganku?' Ia balik bertanya, 'Kamukah orang tadi itu?'Aku menjawab,

'Ya'. Ia berkata, 'Tindakan itu menyerupai penyaliban dalam shalat, dulu
Rasulullah SAW mela rangny a' ."484e

1* ,rf ,.J. nr *i u. llt'rb tlr,'tri 6o -tAo.v'. y' .
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Sanad hadits ni shahih. Sa'id bin Ziyad Al Syaibani Al Makki orang yang
tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Al Ijli, dan lainnya. Al Bukhari
menyebutkan riwayat hidupnya dalamAl Kabir (21ila*).
Ziyad bin Shubaih, dengan b€ntuk tashghir, Al Hanafi Al Matfti atau Al
Basbrr" adalah orang yang tSiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ishaq bin Rahawaih,
An-Nasa'i, dan lainnya. Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalamAl
Kabir (2111328), dalam pcqjelasan riwayat hidupnya, Ia menunjuk hadits ini,
dari riwayat Sa'id bin Ziyad daimya.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (l/340) secara ringkas, dari jalur
Waki', dari Sa'id blrnZiyad.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i Q/V2) dengan redaksi lebih
panjang daripada Abu Daud, dari jalur Sufran bin Habib, dari Sa'id bin
Ziyad.
Mengenai kalimat dzaak al shalb fii al shalaah --dengan shaad berharakat
fathah dan laam sukun-, Ibnu Al Atsir berkata, ',Maksudnya menyerupai
salib, karena orang yang disalib itu kaki tangannya dibentangkan pada batang
kayu salib. Sikap serupa salib di dalam shalat adalah meletal*an kedua
tangan pada dua sisi pinggang dan merenggangkan kedua lengan saat
berdiri."

e
.$*;
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4850. Yazid menceritakan kepada kami, Abdul Azizbin Abdullah
bin Abu Salamah menceritakan'kepada kami dari Umar bin Husain, dari

Abdullah bin Abu Salamah, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari

Abdullah bin Umar, ia berkata, "Dulu kami pernah bersama Rasulullah

SAW pada pagi hari tanah Arafah. Di antara kami ada yang bertakbir,

adapula yang bertahlil. Adapun kami, termasuk yang bertakbir."

Dia (Abdullah bin Salamah) berkata, "Kukatakan, 'Aneh sekali

kalian ini. Kenapa kalian tidak menanyakan kepadanya tentang tindakan

Rasulullah SAW saat itu?'.'/4850

Sanad hadits ini shahih. Urnar bin Husain Al Makki seorang qadhi (hakim) di
Madinah dan salah seorang tabi'in yang tsiqah. Ia meriwayatkan dari Ibnu
Urnar. Ia dinilai tsiqah oleh An-Nasa'i dan lainnya. Sementara Yahya bin
Sa'id memasul&annya ke dalam kelonpok Fuqaha' Al Madinah (para pakar
fikih kota Madinah) dan Malik sangat memujinya.
Sanad ini di dalamnya terdapat nuzul (keadaanjauh) dari beberapa tingkatan
para perawi. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah meriwayatkan dari
ayahnya, akan tetapi di sini ia meriwayatkan dengan perantaraan Umar bin
HusairU ssdangkan Umar bin Husain meriwayatkan dari Ibnu Umar, tetapi di
sini ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan dua orang perawi p€rantara.
Abdullah bin Abu Salamah juga rneriwayatkan dari Ibnu Urnar, tetapi di sini
ia meriwaya&an dari Ibnu Umar melalui satu perawi perantara.
Hadits ini perpanjangan hadits no. 4458 dan.4733. Pada awal kedua hadits itu
kami rnenunjuk keterangan bahwa Muslir'.I rneriwayatkannya dari jalur Umar

.bin Husain.
Hadits id dalam Shahih Muslim (11363) diriwayatkan dari Muhamrad bin
Hatirr! Harun bin Abdullah, dan Ya'qub Ad-DauraQi; dari Yazid bin Harur\
guru Ahrnad di sini, dengan sanad ini.
Mengenai Umar bin Husain, dalam naskah kode l/aa' disebu&an Amr bin
HusairU dan itu redaksi yang keliru. Kami telah meneliti kebenarannya dari
naskah kode Kaaf Miim serta beberapa referensi para perawi dan hadits.
Dalam naskah kode Haa' disebutkan Amma nahnu nukabbir dengan
pembuangan huruf/aa', dan ini juga redaksi yang keliru. Huruf itu ada dalam
naskah kode Kaaf Miim.
Orang yang berkata, "Kamu sekalian itu mengherankan...." adalah Abdullah
bin Abu Salamab karena riwayat Muslim menyebutkan, "Demi Allab, kalian
sekalian itu sungguh mengherankan!! Bagaimana mungkin kamu tidak
berkata kepadanya, 'Apa yang Rasulullah SAW lakukan saat itu?'."
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4851. Yazid menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Arthah
mengabarkan kepada kami dari Wabarah, ia mendengar Ibnu Umar
berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh serigala
kepada orang yang sedang ihram, yaitu tikus, burung gagak, dan burung
rajawali." Lalu ditanyakan kepadanya, "Apakah ular dan kalajengking
juga?" Ibnu Umar menjawab, "Itu juga sudah pernah disebutkan.'{851
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4852. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi, dari
Ibnu umar, bahwa seseorang membeli pohon kurma yang telah disernai
oleh pemiliknya, lalu ia memperkarakannya kepada Nabi SAW.
Kemudian Rasulullah SAW memutuskan bahwa buah menjadi hak
pemilik yang telah menyemainya, kecuali jika pembeli mensyaratkan.a8s2

sanad hadits ini shahih. Pembahasan tentang hadits ini telah berlalu secara
rinci dalam hadits no. 4737. Lrhat hadits no. 4543.
sanad hadits ini shahih. Hadis senada hadits ini telah dituturkah sebelumnya
di no. 4502 dari sabda Nabi SAW. dari jalur Nafi'dari Ibnu umar. Demikian
pula hadits dengan arti senada telah dituturkan sebelumnya secara panjang
pada no. 4552, darijalrr Salim dari ayalmya. Sementara At-Tirmidzi (2l4l-
242) menyebutkan riwayat Salim dan menunjuk kepada riwayat Nafi,,
kemudian ia mengatakan; "Dan 'Ikrimahbin Khalid meriwayatkan dari Ibnu
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4853. Yazid menceritakan kqada kami, Jarir bin Hazim
mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Isa bertata: Jarir bin Hazim
menceritakan kepada kami dfii Al lftirrit, dari Al Hasan bin Hadiyah, ia
biilcata, "Aku bertemu lbnu Umar --dalam riwayat Ishaq- ia bertanya
kepadaku, 'Dari mana asalmu?' Alu merfawab, 'Dari Oman'. Ia berkata,
'Kamu berasal dari Oman?' Aku berlcat4 'Ya'. Ia bertanya 'Maukah
kamu aku ceritakan apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW?' Aku
menjawab, 'Tentu'. Ia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya aht mengetahui tanah yang disebut Oman,
wilayah di sampingnya berair." 

-Ishaq 
berkata- Di bagian sudut

wilayahnya ad.a laut. Melaksanalan s&ali lwji dari sana lebih baik
daripada dua luti haji dari ternpat lain'.'#s3

Umar dari Nabi SAW. senada dengan hadits Salfurr" Ini menrpakan
penuir;ukan kepada hadits ini.

''t53 Sanad hadits ini shahih. Mengenai lv-Zubair bin Al Khirrit, penilaian ke-
tsiqah-awrya telah berlalu dalam hadits no. 308.
Al Khiniit dengan lrtaa' berharabt lcasrah, raa' bertasydid dan berharakat
lusrah, huruf akhirnya raa'.
Dalam naskah kode Haa'disebutkan "Al Hirriif', terjadi kesalahan penulisan
hunrf.
Mengenai Al Hasan bin HadiyalL ia adalah salah seorang tabi'in yarrg tsiqah.
Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kclorryok perawi tsiqah, sebagaimanb
terdapat dalarn ArTa'jrl Sementara dalam Lisan Al Mizan disebutkaq "Ibnu
Abi Hatim mengatakan dari ayahnya, 'Aku tidak mengenalnya (Al Hasan bin

t I . ,-,, . ,. , a

d or Ol'r'"1) ?)v ol $:tL - tAot"
I t -..- ( I .
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4854. Yazid bin Hanrn menceritakan kepada karni, Al Hajiaj bin

Arthah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa
Rasulullah SAW menyerahkan Khaibar kepada penduduknya dengan
berbagi separuh dari hasilnya. Tanah Khaibar pun masih saja pada

mereka selama hidup Rasulullah SAW Abu Bakar, dan Umar, sampai
akhirnya Umar mengutusku untuk mengambil bagian dengan mereka,

tapi mereka menyihirku, membuat pergelangan tanganku menjadi
bengkok. Akhirnya Umar merebutnya dari mereka.a8sa

Hadiyah)'.' Ini tidak berpengaruh apa-ap4 karena ulama hadits lainnya
mengenal betul Al Hasan bin Hadiyah. Al Bukhari menyebutkan riwayat
hidupnya dalam Al Kabir (ll2/305). Al Buhlrari menunjuk hadits ini dari
riwayat Jarir bin Hazin', di sana ia tidak menyebutkan kritikan dan
pencacatan dalam hadits.
Hadits ini secara pasti termasuk tambahan (az-zawa'id), karena tidak ada satu
pun hadits riwayat Al Hasan bin Hadiyah dalam enam buku hadits terkemuka
(Al Kutub As-Sittah). Bersamaan dengan kenyataan ini, sejauh penglihatanku,
penyusun Majma' Az-Zawa' id tidak menyebutkannya.
Hadits lain (no. 308) tentang kelebihan Uman telah berlalu dari jalur Az-
Zubair bin AI Khirrit, dari Abu Lubaid Lammazah, dari riwayat Umarbin Al
Khaththab, akan tetapi bukan hadits ini.

'r85't Sanad hadits in shahih. Sebagian arti hadits ini telah ada dalam hadits no.
4732.
Dalam Musnad Umar (hadits no. 90) rclah berlalu kisah seperti ini dari
riwayat Ibnu Ishaq, dari Nafi', tetapi di sana disebutkan, "Ibnu Umar berkata,
'Lalu aku diserang pada waktu malam saat sedang tidur di atas kasur. Kedua
tanganku pun bengkok dari bagian sikut...'."
Al Bukhari juga meriwayatkan senada dengan hadits Umar (51239-241), dan
jalur Malilq dari Nafi', dari Ibnu Umar.
Menjelaskan perkataan lbnu Umar bahwa ia diserang pada waktu malarq Al
Hafizh berkata, "Al Khaththabi berkata, 'Dulu kaum Yahudi pernah menyrhir
Abdullah bin Umar, menyebabkan dua tangan dan kakinya bengkok'.
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4855. Yazid menceritakan kepada kami dari Hammam, dari Nafi'
dari Ibnu Umar, bahwa Aisyah ingin membeli Barirah, tapi keluarganya
enggan menjualnya kecuali hak wala' menjadi milik mereka. Aisyah raru
menuturkan masalah itu kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah sAw
bersabda, "Belilah dan merdekalcanlah dia @arirah), lwrena
sesungguhnya.wala' itu menjadi hak orang yang memberikan uang
pembayaran.'{855

:*j :Jv Av, $r, 6?l :'ri e:* - rAo 1

,ti;. *'$lt ,i; ,p lf $n ,iF *:'ir *'i.t

Demikian katanya. Ada kemungkinan mereka memukulnya, dan
kemungkinan ini didukung oleh penentuan waktu malam dalam riwayat ini."
Al Khaththabi 

-dalam 
keterangan yang aku unggulkan- menunjuk kepada

riwayat Al Musnad yang ada di sini, riwayat yang belum pernah dilihat orehAl Hafzh atau dilupakannya, sehingga ia mengomentari lebih lanjut
pembicaraan Al Khaththabi dengan pernyataan seperti yang Anda lihat. Boleh
jadikatafasaharuunii adalah dugaan yang salah atau sebuah kekeliruan dari
Al Hajjaj bin Arthah.
Mengenai kata takawwa'ar, Ibnu Al Atsir berkata, ,,|(ata al kowa, dengan
r-nemberi harakat pada dua humf pertama, maksudnya adalah tangan bengkok
dari sisi pergelangaq yaitu ujung tangan bagian yang berdanpingan dengan

ibu 
jari. Sedangkan aI htrsuu'malsudnya adalah ujung tangan bagian yang

berdanpingan dengan jari ketingking. Dikatakan, ,,Kawwa,at yaduhu wi
lakawwa'at, kawwa aiu rnaksudnya menjadikan pergelangan tangannya
bengkok."
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4gl7 dan takhrij
terhadap hadis telah berlalu di sana.
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4856. Yazid menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim

mengabarkan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, ia berkata,

"Ibnu Umar merasa kedinginan saat ia ihram, maka ia berkata,

'Lemparkan sebuah pakaian untukku!' Aku pun memberikan mantel

kepadanya, tapi ia menyingkirkannya dan berkata, 'Karnu berikan

kepadaku pakaian yang dilarang Rasulullah SAW untuk dipakai oleh

orang yang sedang ihram'."48s6

^filf gU Jt :)G ,9'y'u.t tfl-t-'tt;) $:r; -tAov

,S\i e ott '!ri r\ dt'6; 'iu ,t.l - Sl iTUt 4s :y
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4857. Mu'adz menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan

kepada kami, ia berkata, "Aku mengirim surat kepada Nafi' untuk

menanyakan kepadanya, 'Haruskah berdakwah dulu sebelum

menyerang?' Nafi' lalu mengirim surat balasan kepadaku,

'sesungguhnya hal itu pemah ada pada awal Islam, dan Rasulullah SAW
menyerang Banu Al Mushthaliq saat mereka lalai dan hewan-hewan

ternak mereka sedang diberi minum dekat air. Beliau membunuh dan

4E56 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2/103) dari
jalur Ayyrb, dari Nafi'.
Al Mun&iri berkata, "Al Bulhari dan An-Nasa'i meriwayatkan dengan
menyebut sanadnya, senada dengan hadits ini dan lebih lengkap." Lihil Al
Mundziri (1752) dan hadits no. 4835.
Kata al qun dengan qaafberlanh,at dhammah maksudnya kedinginan.
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m€nawan tentara pelang mereka. Pada waktu itu beliau mendapat
Juwairiyah, putri Al Harits. AMullah bin Umar menceritakan hadits ini
kepadaku, dan dia sendiri termasuk barisan tentara i1ur.r{857
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4858. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu'bah

mengabarkan kepada kami dari Khubaib bin AMurrahman bin Khubaib,
dari Hafsh bin Ashim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku shalat bersama
Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman selama enam tahun di Mina.
Mereka semua melakukan shalit seperti yang dilakukan seorang musafir
(menjamak shalat. Penj.).'{8s8

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/a6) dari jalur
Sulaim bin [ftftdha1, dan dari jalur Ibnu Abi Adi, keduanya dari Ibnu Aun.
Dalam Al Muntaqa (4228) disebutkan bahwa hadits rcrsebut Muttafaq 'Alaih
(diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim).
Hadits ini juga akan disebutkan secara panjang dan secara ringkas (hadie no.
4873 dan 5124).
Y-ata ghaarruun -4engaa rac'bertagydid- berasal dari kata ghirrah -dengan ghain berlmakat lasrah- yang artinya kelalaian. Jadi, maksudnya
mereka sedang lalai. Lihat Tarikh lbnu Katsir (41156).
Sanad hadits ini shahih. Khubaib bin AMunahman bin Khubaib Al Anshari
adalah seorang tsiqah. Ia termasuk di antara guru Imam Malik dan Syu'bah.
Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lainnya menilainya tsiqah. Al Bukhari menyebut
riwayat hidupnya dabm Al Kabir (2ll/l9l), dan nrenyebutkan bahwa ia
adalah paman (dari pihak ibu) Ubaidullah bin Umar.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/193) dengan dua sanad dari jalur
Syr'batr- Hadits senada tclah berlalu discbut secara panjang dan ringkas
dalam hadie no. 4533 dun4652. Lihat hadits no. 4?60
Y\^b Khubaib dengan hunrf &laa ' dcngan bcnnrk nshghir.
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4859. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syr'bah

mengabarkan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dari lbnu LJmar,

bahwa Rasulullah sAw bersaMa, *Sesunguhnya perumpamoan

seorang nulonin itu seperti sebuah pohon yang dawnya fide
berguguran. Pohon apa itu?" Para sahabat lalu menjawab dan l*j"Y.:b,
tupiUitu* ada jawaban yang tepat. Aku sebenarnya ingin berkata, "Itu

pohon kurma," tapi aku malu. Nabi SAW kemudian bersaffia, "Pohon itu

adalah pohon htrma.'Al'e

485e Sanad hadits ini shahih. tvt*rariU bin Ditsar As-sadusi adalah seorang hakim

(qadhi) kota Kufah. Ia seorang tabi:in yang tsiqah. ]a {inilai. tsiqah oleh

eur""a" Ibnu Ma'iq Abu Zur'ab dan lainnya. Al Bukhari mcnyebutkan

riwayar hidupnya dalam Al Kabir (412128-29). Dulu ia orang yang paling

maht menunggang kuda. Simak bin Harb berkata, "Pada TafiEnjahiliyah'

bila ada or*g ya;rg memiliki enam sifat kebiasaan terpuji, maka mereka

jadikan p"-ioryin,-y"itu santu& sabar, murah hati, berani, tegas, dan
'nnadhui 

6e"C"t trril. Dalam Islarq keenam sifat itu tidak senpurna kecuali

dengan siiat 'afaaf (menjauhkan diri dari yang haram-d11 tidak baik). Sifat-

sifai rcrpuji itr,r Uitut-Uetut semPunra pada orang ini." Maksudnya Muharib

bin Ditsar.
Yrata ditsaar 

-dengan 
daalberharakat lcasrah dan ,saa'- yang dibaca ringan

(anpa asydiQ
Hadits iniulangan hadits no. 4599 dengan arti senada'
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4860. Yazid mencedtakan kepada kami, Sytr'bah mengabartan

kepada kami dari Anas bin Sirin, dari AMullah bin Umar, ia berkata,

"Dulu Rasulullah SAW melakukan shalat malam dua rakadt-dua rakaat,

kemudian beliau mengganjilkan dengan satu rakaat pada akhir malam.

Kemudian beliau berdiri seakan-akan adz:rn dan qamat terdengar oleh
kedua telinga beliau.'{8m

;.-;u1ii oritri LV tA'i ,,yt f 'u lst'.il'; ,e
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4861. Yazid menceritakan kepada kami, Ismail mengabarkan

kepada kami dari Abu Handralah, ia berkata, "Aku bertanya kepada lbnu
Umar tentang shalat di perjalanan, lalu ia berkata, 'Shalat di perjalanan

itu dua rakaat'.' Abu Handralah berkata, 'Tapi kami dalam kondisi aman,

kami tidak sedang dalam ancaman dari siapa pun?' Ia berkata, 'Itu
merupakan Sunnah Nabi SAW."a86l

i, * F('* ,t;J;l.U'rZJ 6?i *i. e:* -r^lY

u6,'i-,--\ ,ii- *t ir'i',.F a' J';:r'+ ,Js *

Sanad hadits iru shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh M\islim (11209)

dari jalur Hpamai titr zaia a:rr-aari;atrr Syu'bah. Keduanya dari Anas bin
Sirin. Akan disebutkan hadis no. 5096 dengan redaksi lebih panjang dari
riwayat Muslirn Lihat hadits no. 4848.
Sariad hadits in shahih.Iladits ini ulangan hadits no. 4704.
Kalimat ash-shalaatu fii as-safar rak'anin (shalat di perjalanan itu dua
rakaat), demikian adanya dalam tiga sumber.
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4862. Yazid menceritakan kqada kami, Muhammad bin Ishaq
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersaMa, 'Manusia berdiri menghadap
Tuhan semesta alam lcarena lreagungan Allah Yang Malta Pengasih pada
Hari Kiamat, sampai-sampai ada keringat yang mengekong beberapa
orang hinga bagian tengah telingamereka'ff

.. t. ty'. t -..a1t . -.i2.
tP U.J..i, Ur;l *;l t;j.u -tAlf

(J.* )';;#yk> ,Pt * \, * it J'rr iti 'iti ;:" i.t.<i,?*y,
4863. Yazid menceritakan kepada kami, frfun"**ra bin Amr

mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar, ia berkata,
"Rasulullah SAW bersaMa, 'setiap yang memabukkan adalah khamer
dan setiap yang memabilelcan adalah haram'.'4t63

. a ... .. ..- .. lit , -..a ( I . -.71.
J. 6p- f ,SP ifl ,,.r2 6J...*,. U.ll *;l L;.r> -tAlt

. '.1. 6 ..
f*qtf

,3x ,;

t

Sanad hadits ini shahih. Hadi6 ini perpanjangan hadits no. 4613 d^n 4697.
Riwayat yang ada di sini dikutip oleh Ibnu Kaet dzlam At-Tafsr'r (9/139) dari
tenpat ini. Lihat ld- Dun Al Mdntur (d324).
Sanad hadits lm shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4830 dan 4831.
Dalam naskah kode Haa'disebutkarU "Muhammad bin Umar", kami meneliti

dari naskah kode Kaaf Mitur. Kekeliruan ini juga terulang pada
hadits no.4831.

J';:, G1 ,Jv \fr'# it *'#'"; fi *, i. ,*:), *
.i>d r;> :;ui ,.,a ii- ,-l;sr * *i *v bt * it
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4864.Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad (maksudnya

bin Amr) mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abdurrahman bin
Hathib, bahwa ia menceritakan kepada mereka dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW berhenti di sumur itu ketika perang Badar,lalu
bersabda, 'Hai fulan, haifulan, apakah kamu telah mendapati apa yang
dijanjikan Tuhan lcepada kamu adalah hak? Ingatlah, demi Allah,
sesungguhnya sekarang merelra betul-beul mendengar
pembicaraanht'."

Yahya berkata, "Aisyah lalu berkata, 'Semoga Allah mengampuni

Abu Abdurrahman, dia salah ingat. Sebenarnya Rasulullah SAW
bersabda, "Demi Allah, sesungguhnya mereka selcarang betul-betul
mengetahui bahwa apa yang pernah ahr kntakan lcepada merelu adalah
benar, dan sesungguhnya Allah befirman (suratr An-Naml ayat 80),

'Sesungguhnya kamu tidak alcan sanggup menjadikan orang-orang yang
mati itu dapat mendengar,'(dan surah Faathir ayat2z) 'dan kamu sekali-
l@li tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat
mendengaf .'ABu

1w Sanad hadits im shahih. Al Bukhari (71236) meriwayatkan hadits senada

dengan arti sama dari jalur Hisyam bin Urwall dari ayahnya, dari lbnu Umar
dan Aisyah.
Hadits ini juga diriwaytkan oleh An-Nasa'i (11293) dari jalur Hisyarq dan
riwayat Hisyam akan disebutkan dalam hadis no. 4958.
Ibnu Umar tidak salah ingat, teapi Ais)"ah yang salah ingat. Aisyah dan Ibnu
Umar memang tidak ikut pcrang Badar, akan tetapi keduanya meriwayatkan
apa )rang rnereka dengar dari orang yang ikut perang. Pada lahirnya lbnu
Umar mendengar hadis rcrsebut dari aphnya atau dari Abu Thalhah. Dalam
Musnad Umar hadis no. 182, tclah bcrlalu hadits sepcrti yang diriwayatkan
Ibnu Urnar di sini. Hadits di sana dari riwayat Anas bin Malik, dari Unrar.
Hadits tcrscbut juga diriurayatkan olehMuslim (2358-359) secara panjang.

Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (11293-293, dcngan dua sanad shahih &ri
Anas disebut secara ringkas.
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Al Bullnri meriwayatkan hadits senada dengan arti yang sanln (71234\ darri

rioray"t Anas, dari Abu Thalhah. Dalam Al Musnad riwayatnya akan

disebutkan nanti dalam hadits no. l@27 , 16430, dan 16431'

Kemungkinan Ibnu umar mendengar hadits ini juga dari selain ayahnya dan

AUu fLmab termasuk di antara- mereka yang ikut dalam perang Badar'

Sedangkan Aisyah juga nrcndengar hanya dari orang yang ilut perpB Badar.

6;yin; ia dengar Ia* rn"*-nuo pendengaran orang lain' 1{ yang ada

aif"ri ,i*"Vat-riwayat itu semuanya 
"aaUn 

sa6ng mendekati, bahkan pada

dua redaksi yang disabdakan Rasulullalr" ,,Ingatlah, demi Allah,

io"nggrrn"yo i"ri* sekarang mendengar pembicaraanht " Dalam riwayat

fUrro Umar, "Kamu tidak tebii mendengar apa yang afu kankal dibanding

merela,' dalam riwayat Anas dari umar, riwayat Anas dari Abu Thalhalu dan

ii*"V"t Abdullah 6in Mas'ud RA. Ibnu Mas'ud ikut perang Badar,

Jiri*uy"*u" oleh Ath-Thabrani dan para perawinya adalah perawi Ash-

Shahii, sebagaimana disebutkan dalam Al Maima' Az-Zawa'id_(6/91), Fath

Al Bari (7t216\, serta riwayat yang menyebu&an, "sesungguhnya mereka

sekarani mengetahui bahwa apa yang pernah aht katakan lcepada mereka

adalahi"noridonyo. 
,,dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah.

Aisyah memahami dua ayat Al Qur'an tersebut tidak menurut cara yang

ditunjutrkan oleh susunannya, maka aku menyimpulkan adanya p€rtentangan

antar"a dua riwayat, dan aku memutuskan untuk menyingkirkan hadits yang

diri*uyatkun oleh selain Aisyah tanpa dalil. Keputusan menyingJcirkan hadits

.""uru-khrrrus itu membutuhkan penyelidikan secara mendalam dan dalil yang

purii. Litt"t kesesuaian makna masing-masing dari dua ayat yang dijadikan

i"tit ot"t Aisyah. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 80 dan 8l

surah, "sesunjgzhnya kamu tidak dapat menjadikan orsng-orang yang mati

inri"ngo, aii ftia* pula) meniadikan orang-orang yanq tuli.mendengar

p,anggiiin, apabila meieka telah berpaling membelakang. Dan kamu sekali-
'*atliaa* dipat memimpin (memalingkan) orang-orang buta dari kesesatan

mereka. Kamu tidak dapat menjadikan (seorang pun) mendengar'- kecuali

o,rang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah

diri. "
sementara dalam surah Ar-Ruum ayat ke-52 dan 53, Allah berfirman, "Maka

sesungguhnya lumu ticlak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati

itu iipat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat

mendengar sentan, apabila mereka itu berpaling membelakang' Dan kamu

selultkati tidak akan dapat membei petunjuk kepada orang-orang yang buta

(mata hatinya) dari kesisatannya. Dan kamu tidak dapat memperdengarkan
'(petunjuk 

Tuhan) melainkan t<epada orang-orang yang beriman dengan ayat-
'iyat 

Kamt, 
^"riko 

itulah orang-orangyang berserah diri (kepada Kami)."

tialam surah Faathir ayat 19-24 Allah berf,rman, "Dan tidamah sama orang

yang buta dengan oring yong melihat' Dan tidak (pula) sama gelap-gulita

2"igon cahayi. Dan tiiak (pula) sama yang teduh dengan yang panas' Dan

tidik (pula)'sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati'

Sesungguhnya Altah memberilun pendengaran kepadg- siapa yqng

ai*eniiaa*i-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup meniadikan orang yang
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di dalam kubur dapat mendetgar. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi
peringatan. Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa
kebenarqn sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi
peringatan. Dan tidak ada suatu umot pun melainkan telah ada padanya
s eorang p emb eri p erin gatan. "
Kesesuaiah makna ayzt-ayat ini jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud
orang-orang yang mati dan para penghuni kubur adalah orang-orang musyrik,
para penentang yang masih hidup. Mereka adalah orang-omng yang mati
hatinya. Mereka mengubur akal mereka dalam kuburan kebodohan dan
fanatisme, dengan sesuatu yang memalingkan mereka dari pehrnjuk setelah
petunjuk itu datang kepada mereka. Mereka sebenarnya tidak melihat apa-apa
yang nyata, tidak mendengar yang halg kemudian berusaha rmhrk memahami
dan menerimanya.
Penafsiran Aisyah adalah penafsiran yang jauh dari kebenaran. Ia beqpegang
pada redaksi lahirnya, terputus dari kesesuaian arti firman ihr. Bahkan dapat
ditambahkan di sini, Ahmad telah meriwayatkan dalam hadits yang akan
datang dalam Musnad Aisyah (6/170 kode Haa') dari jalur Ibrahim An-
Nakhat, dari Aisyatr, seperti riwayat lainnya, Aisyah berkata, 'Beliau SAW
lalu bersabda, 'Kamu tidak lebih metnahami kata-lcatalcu daripada mereka',
atat 'Mereka lebih memahami kata-kataku daripada knmu'." Hadits ini
terdapat dzlam Majma' Az-fuwa'id (6190\, dan penyusun berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah tsiqah, hanya saja
Ibrahim tidak mendengar dari Aisyah, tetapi ia masuk ke tenpat Aisyah."
Maksudnya ia masih kecil, di bawah delapan tahun.
Al Hafizh menisbatkan hadits ini dalam Al Fath kqada Maghazi bin Ishaq
dengan sanad jayyid, kemudian ia berkata, *Ahmad meriwayatkannya dengan
sgnad hasan."
Al Hafizh Ibnu Katsir (dalam At-Tarikh, 31292-293), "Hadits ini adalah
sebagian di antara hadits-hadits yang pernah diakwil oleh Aisyah, dan ia
meyakini bahwa hadits ini bertentangan dengan beberapa ayat Al Qur'an. Di
posisi hadits inilah Aisyah pernah menyatakan bertentangan dengan firman
Allah (surah Faathir ayat 22), "Dan komu selcali-kali tiada sanggup
menjadikan orong yang di dalam kubur dapat mendengar', padahal hadits
tersebut tidak bertentangan dengan ayat ini. Yang benar adalah pendapat
mayoritas sahabat dan orang-orang sesudahnya, yang mendukung hadits-
hadits yang dengan tegas menunjukkan kesimpulan yang berbeda dengan apa
yang dipilih Aisyah, semoga Allah meridhainya dan memberikan kesenangan
padanya."
Disebutkan dalam Al Fath (71236): Al Ismaili berkata, "'Dulu Aisyah
memiliki kelebihan yang tiada kelebihan di atasnya, berupa kepahaman,
kecerdasan, banyak meriwayatkan hadits, danerbicara tentang ilmu yang
samar tersembunyi, akan tetapi tidak ada jalan untuk membantah riwayat
orang yang tsiqah kecl;o,li dengan zaslr sepertinya yang nrcnunjuldcan adanya
naskh, takhshish aau ke-mustahil-an padanya. Jadi, bagairnana mungkin
menentang hadits tersebut, sedangkan nrcngombinasikan antara hadits yang
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ditolak oleh Aisyah tetapi dikulohkan oleh perawi lairq dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Aisyah sendiri' masih dapat dilakukan'

Tambahan yang terakhir ini kami tambahkan unhrk mengecek keabsahan

ucapan tersibut, lcarena secara zhahir, ada kekurangan yang tidak disebutkan

dari pihak penulis naskah atau pencetak. Tambahan pembahasan tentang arti

seperti ini akan disebutkan dalam hadits selanjutnya'

Irrtengenai kalimat anna alladzii kuntu aquulu lahum haqq (sesungguhnya apa

yanipernah aku katakan kepada mereka adalah benar), kami tetapkan

teteiangan dalam naskah kode Kaaf Miim. Sedangkan dalam naskah kode

I/aa' disebutkan, 'lhaqqaa" dengan nashb. Kata itu terdapat dalam sebuah

teks di catatan pinggir naskah kode Miiz.
{865 Sanad hadits ini iiahih. Hadits ini seperti hadits sebelumnya, yaitu tentang

pengingkaran Aisyah terhadap riwayat sebagian sahabat, bukan mendushkan

i*r"t". Kita berlindung kepada Allah, Aisyah tidak mungkin berbuat begitu.

Akan tetapi Aisyah menempatkan sebagian sahabat itu pada kekeliruan

,ovi lk5 r.r lp ,*"t;r'\t e yt J';riC *t,,{u?1

.(* bk-'^tL?t

4865. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari

Ibnr.rUmar, ia berkata, "Rasulullah SAw melewati sebuah kuburan, lalu

beliau bersabda, 'sesungguhnya orang (di dalam kuburan) ini betul-betul

sedang disil<sa disebablan tangisan keluarga terhadapnya'' "

Aisyah berkata, "semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman,

sesungguhnya ia salah ingat. Allah berfirman (surah Al An'aam ayat 164,

Al Israa' ayat 15, Faathir ayat 18, Az-Zvmar ayat 7, dan An-Najm ayat

38), ,Dan seorang yang berdosa tidak alran memikul dosa orang lain'.

Rasulullah SAW sebenamya bersabda,'sesungguhnya orang meninggal

ini benar-benar sedang disil<sa sekarang, sedang keluarganya
, 14865

menangtsmya'.
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ingatan. Hadits ini telah berlalu (no. 288), dari jalur Ay3rb, dari Ibnu Abi
Mulaikah, t€ntang perdebatan antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas. Dalam
perdebatan itu Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnya orangyang meninggal iu disil<sa disebabkan
tangisan keluarga terhadapnya." Sementara Ibnu Abbas meriwayatkan
bahwa ia mendengar Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW,
"Sesungguhnya orang yang meninggal itu benar-benar akan disiksa
disebabkan s ebagian tangisan keluarga terhadapnya. "
IbnuAbbas berkata, "Abdullah (maksudnya Ibnu Umar), meriwayatkan secara

mursal, sedangkan Umar berkata, Disebabkan sebagian tangisan'. Ketika
hadits ini sampai kepada Aisyah, dia mengingkari kedua riwayat itu, ia
berkata, 'Tidalg demi Alla[ Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa orang
yang meninggal itu disiksa disebabkan tangisan seseorang, tetapi Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnya orang l<afir itu akan ditambah siksanya oleh
Allah disebabkan tangisan keluarganya dan sesungguhnya Allahlah yang
membuat senang dan membuat menangis." Selain itu, seseorang tidak akan
memikul dosa orang lain'."
Kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, 'Al Qasim menceritakan kepadaku, ia
berkata, 'Sewaktu ucapan Umar dan Ibnu Umar sampai kepada Aisyah, ia
berkata, "Sesungguhnya kamu benar-benar menceritakan kepadaku bukan
dari dua orang yang berdusta dan mendustakan, tetapi pendengaran itu yang
membuat keliru."
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (11245) dari jalur ini jalur Ayynb.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad (no. 289 dan 290) dari jalur Ibnu
Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (31127-128), Muslim (11254-
255) dari jalur ini, jalur Ibnu Juraij, di dalamnya tidak terdapat riwayat Ibnu
Abi Mulaikah dari Al Qasim. Kisah senada akan datang nanti dari riwayat
Ibnu Umar serta ketidaksependapatan Aisyah terhadapnya dari riwayat
Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (hadits no. 9459).
Maksud siksaan terhadap orang yang meninggal disebabkan tangisan
keluarganya itu sudahjelas tak ada keraguan lagi di dalamnya, dengan sanad-

sanad yang shahih dan riwayat dari banyak kalangan sahabat, diantaranya
Umar, sebagaimana telah lalu, dan sudah berlalu pula dari Umar (hadits no.
180,247,248,2&,294,354, dan 366) dari riwayat putranya (Abdullah), dari
Umar. Selain itu hadits no. 386 dari riwayat Ibnu Abbas dari Umar. Hadits
tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari (3/128), Muslim (11254) dari riwayat
Abu Burdah bin Abu Musa, dari ayahnya, dari Umar. Sementara Ahmad
meriwayatkan dalam hadits no. 268, juga Muslim (11254) dari giwayat Anas
bin Malik dari Umar.
Di antara sahabat yang juga mennyanpaikan riwayat hadits ini adalah Al
Mughirah bin Syu'ba[ Al Bukhari nrcriwayatkannya dari Al Mughirah
(3/130), ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sesungguhnya
berdusta atas namaku tidaklah sepdi berdusu atas nama siapa pun.
Barangsiapa berdusta atas namaku sacara sengaja, maka ia hendabtya
mengambil tempat untulotya di neralu'. Aku nrndcngar Nabi SAW bersabda,
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,Barangsiapa diratapi (kcmatiannya), maka ia alun disiksa disebabltan

ratapan lrepadanya itu'. "
Sementaraitu, Muslim (11255-256) dengan dua sanad tetapi ia meriwaya&an

secara ringkas. Di sana ia tidak menyebut ancalnan atas berdusta atas nama

Rasulullah SAW.
Tentang sanggahan Aisyah terhadap hadits tersebut, Muslim menjelaskan

bentuk kebeitikuannyu, bila ada sebuoh hadits diterima berdasarkan teks

secara lahir dan kemutlakannya, maka dengan yakin, seseorang yang berdosa

tidak akan memikul dosa orang lain, sebagaimana tertera dalam beberapa ayat

Al Qur'an. Disamping hal itu merupakan sesuatu yang diyakini dan dapat

dipahami dari syariat dengan berdasar pada banyak dalil. Riwayat-lwayat
yang datang dari Aisyah sendiri terjadi perbedaan tentang masalah yang

ditetapkan oleh Aisyah, bahwa itu disabdakan oleh Rasulullah. Diantaranya

riwayit hadits no. 288, yang tadi kami sebutkan. Apa yang diceritakan Aisyah

di dalam hadits ini dibantah oleh hadits yang disanrpaikannya berdasarkan

riwayat lain, "sesungguhnya orang lcafir itu benar-benar al@n ditambqh

silcsiannya oleh Attah disebabkan tangisan lreluarga terhadapnya."

Seandainya hadits inijuga diterima berdasarkan teks secara lahir, rnaka orang

kafu ini akan menanggung dosa perbuatan orang lain setelah kematiannya,

karena tambahan siksaan disebabkan tangisan ini adalah siksaan atas sesuatu

yang tidak dilakukannya sendiri.
ir"ri ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, berdasarkan

banyaknya penafsiran.
rvrenurutku, pendapat yang unggul, yang ha*pr menjadi kemantapanku dan

hampir saja membuatku tidak menyukai pendapat lain adalah, siksa yang

dimaksud di sini bukanlah siksa akhirat, akan tetapi hanya berupa rasa sakit

pada yang meninggal -baik 
orang mukmin maupun kafir- disebabkan

penderitaan keluarga yang dilihatnya. Jadi, maksudnya adalah siksa hanya

dalam lingkup bahasa. Cara pemahaman seperti ini diceritakan oleh Al Hafizh

dalam Al Fath (31123), merupakan cara keenam yang diceritakannya. Al
Hafizh berkata, 'Cara pemahaman keenam: maksud siksa adalah rasa sakit

bagi yang meninggat disebabkan ratapan dan lainnya yang terjadi pada

keiuarganya. Ini merupakan pernahaman yang dipilih Abu Ja'far Ath-Thabari

dari kalangan :ulama mutaqsddimin (terdahulu). Pemahaman ini diunggulkan

oleh Ibnu Al Murabittu Iyadh, dan ulama yang mengikutinya, didukung oleh

Ibnu Taimiyah serta sekelompok ulama muta'afthkhirin. Mereka mengambil

kesaksian pendapat ini dengan hadits riwayat Qailah binti Makhramah -
Qailah dengan qaafberharakat fathah dm yaa' sukun, sementara untuk nama

ayahnya (Makhramah) dengan mim berharukat fathah dan khaa' sukun,

seorang wanita dari kabilah Tsaqif- yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku

telah melahirkannya, kemudian ia berperang bersamamu di perang Rabdzah,

tetapi kemudian ia terkena penyakit panas lalu meninggal, tangis pun

merundung padaku." Rasulullah lalu bersabda, "APa yang membuat salah

seorang dari kalian tidak mampu menemani kedua sahabat kecilnya dan bila
ia neifnggal, ia mengu"opio, istrJa' (innaa titlaahi wa innaa ilaihi
raaji'uun)? Demi Allah Yang jiwa Muhamnad ada di tangan-Nya,
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sesungguhnya salah seorang di antara kamu benar-benar menangis,' lalu
anaknya bersedih kpadanya. Oleh karena itu wahai hamba-hamba Allah,
Janganlah kalian sil<sa orarrg-orang yang mati di untara kalian." lni
merupakan sebagian kecil dari hadits panjang yang sanadnya hasan,
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khutsaimah, Ibnu Abi Syaibah, Ath-Thabrani,
dan lainnya.
Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan beberapa bagian kecil dari hadits
itu.
Aku katakan, "Hadits Qailah disebutkan oleh Al Hafizh dalam Al Ishabah
(8ll7l-172), ia menisbatkan hadits itu kepada Ath-Thabrani dan Ibnu
Mandah. Ia menyebutkan secara panjang lebar dari redaksi Ibnu Mandah. Ia
menyebutkan bahwa Al Bukhari juga meriwayatkan bagian dari hadits dalam
Al Adab Al Mufrad, sedangkan Al Haitsami menyebutnya dalam Majma' Az-
hwa'id (619-12) dengan redaksi panjangnya, dan ia berkata, !'Hadits riwayat
Ath-Thabrani, dan para perawinya adalah orang-orang tsiqah." Sementara itu
Ath-Thabari berkata, "Masalah kesedihan orang yang meninggal disebabkan
ratapan keluarganya itu dikuatkan oleh perkataan Abu Hurairah,
'Sesungguhnya amal perbuatan hamba itu diperlihatkan kepada para kerabat
yang sudah meninggal', kemudian ia menyebutkan kelanjutan hadits dengan
sarnd shahih sanpai kepada Abu Hurairah. Hadits riwayat An-Nu'man bin
Basyir secara madu'membuktikannya, diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam
Tarikh-nya dan dinilai shahih oleh Al Hakim."
Ibnu Al Murabith berkata, "Hadits Qailah merupakan ungkapan tegas dalam
masalah ini, karenanya tidak dapat dialihkan kepada pengertian lain."
Cara pemahaman lain yang dipilih oleh Al Bukhari dan ditetapkan dalam
Shahih-nya, seperti kebiasaannya dalam menetapkan fikih hadits dalam judul-
judul bab, ia berkata, "Bab: Sabda Nabi SAW, 'Orang yang meninggal
disil<sa disebabkan sebagian tangisan keluarga terhadapnya', bila meratapi
orang meninggal sudah murjadi pola hidupnya, karena firman Allah (surah
At-Tahriim ayat 6), 'Peliharalah dirimu clan keluargamu dari api neraka',
dan Nabi SAW bersabdt,'Setiap lcamu adalah pemelihara dan akan climintai
pertanggungjawaban tentang pemeliharaannya itu'. Bila meratap bukan
menjadi pola hidupnya, maka sebagaimana dikatakan oleh Aisyah, 'Seseorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain'. Pemyataan ini sama
seperti firman Allah (surah Faathir ayat l8), 'Dan jika s*eorang yang berat
-4osanya- memonggil (orang lain) unuk memihtl dosanya itu tiadalah
akan dipifulkan untuknya sedikil pun', dm tangisan tanpa rneratap yang
diberi keringanan. Nabi SAW bersabdz,'Tidak seorang pun dibunuh secara
zhalim melainkan putra Adam yang pertama mendapat nngungan dosanya,
hal itu disebabkan ialah orang pertama yang memberi contoh.membunuh'."
Lihtt Al Fath (31120-12l).
Maksud Al Bukhari, siksaan kepada orang yang meninggal disebabkan
tangisan laeluarganya, bcrlaku bila nrmang hal itu suddr menjadi pola hidup
serta kebiasaan keluarganya, dan orang yang meninggal tersebut bermalas-
malasan dalam mendidik dan nrclarang mereka, atau justru rela dengan
perbuatan mereka. Dengan demikiarU berarti ia telah memberi contoh suatu
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pola hidup yang dosanya dan juga dosa oraqg yang melakukan sesudahnya

harus ia tanggung. Dosa seseorang yang dimintai pertanggungiawaban

tentang sesuatu yang dilakukan oleh pengikutnya, padahal ia tatru tetapi diem

atau merelakart sehingga ia mengkhianati amanat yang dipikulnya' maka

orang itu disiksa disebabkan perbuatannya sendiri, bukan disebabkan tengisan

keluarganya. Ini merupakan cara pemahaman yang bagus dan benar, tidak
menghapus pemahaman yang kami pilih dan unggullcan.

At Hafzh menguatkan hal tersebut dengan keterangan yang dilutip dari Ibnu

Al Mubarah ia berkata, "Bila yang meninggal itu dulu melarang mereka

(keluarga atau pengilnrtnya) pada rnasa hidgpnya, lalu mereka melakukan

sesuatu diantaranya sesudah ia rneninggal, maka ia tidak menpunyai
tanggungan dosa sedikit pun." Keterangan ini bcnar, tidak menghapus

pemahaman bahwa orang itu rnerasa sakit dengan perbuatan keluarga atau

pengikutrya sesudah ia meninggal, bahkan bolehjadi ia sangat rnerasa sakit.

Al Hafizh juga berkata (120-121), "Para ulama berbeda pendapat dalam

masalah siksaan terhadap orang yang meninggal disebabkan tangisan

terhadapnya. Di antara mereka ada yang rnenenpatkan keterangan itu pada

tekstualnya. Hal itu jelas dari kisah Umar bersama Shuhaib, sebagaimana

nanti akan disebutkan dalam hadits ketiga bab ini 
-maksudnya 

hadits Abu

Burdah dari ayahnya, ia berkata, "sewaktu Umar RA ditinpa musibab ia
berkata, 'Aduh Saudarakulr' Lalu ia berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa

Nabi SAW bersabda, 'sesungguhnya orang yang meninggal itu benar-benar

disil<sa disebabkan tangisan orang yang masih hidup?'." Hadits senada telah

berlalu (no. 268) dari riwayat Tsabit, dari Anas, bahwa Umar bin Khaththab

RA, sewaktu Hafshah menangisi kelaurganya yang meninggal dengan suara

keras, ia berkata, "Hai Hafshatt, apakah kamu tidak mendengar Nabi SAW
bersabda, 'Orang yang ditangisi keras'keras itu alan disilsa?'-" Perawi

berkata, "shuhaib menangis keras-keras (atas kematian), lalu Umar berkata,

'Hai Shuhaib, apakah kamu tidak tahu bahwa orang yang ditangisi keras itu
akan disiksa?" Kami telah menunjuk sebelumnya pada awal pembahasan

bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslirn-.
Ada kemungkinan bahwa Umar RA pernah meyakini bahwa siksaan itg
terjadi pada orang yang meninggal bila ia mamPu melarang tetapi ia tidak

melakukannya. Oleh karena itu, ia segera rnelarang Shuhaib dan Hafshatu

sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, dari

Urnar.
Orang yang juga berpegang dengan keterangan ini secara lahir adalah

Abdullah bin Umar. Abdunazzaq nreriwayatkan dari jalur lbnu Umar, bahwa

ia menyaksikan jenazah Rafi' bin Khadij, lalu ia berkata kepada keluarganya,

"sesungguhnya Rafi'orang yang sudah sangat tua, ia tidak punya kekuatan

apa-apa untuk disilaa, dan sesungguhnya orang yang meninggal itu akan

disitsa disebabkan tangisan keluarga'terhadapnya."
Al Hafizh nrcngutip (h. 122\ dari Al Qurthubi, ia berkata, "Pengingkaran
Aisyah terhadap hal itu {an keputusan salah terhadap perawi, lupa, atau

periwi mendengar sebagian dan sebagian lain ia tidak mendengarnya, adClah

jauh (dari kebenaran), karena para perawi dari kalangan sahabat yang
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4866. Y azid, menceritakan kepada kami, Muhammad mengabarkan

kepada kami dari Yahya bin AMurrahman bin Hathib, ia berkata:

Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda,'Usia sebulan

itu dua puluh sembilan,luri'. Beliau menepukkan kedua tangannya dua

kali, kernudian mene'pukkan pada yang ketiga dan menggenggam ibu
jari."

Aisyah berkata, "Semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman,

sesungguhnya ia lemah (akalnya). Rasulullah SAW mendiamkan istri-
istrinya hanya sebulan, lalu beliau kembali tinggal pada hari kedua puluh
sembilan. Mereka pun bertanya,'Wahai Rasulullah, apakah engkau sudah

kembali tinggal pada hari kedua puluh sembilan?' Beliau menjawab,

'sesungguhnya usia sebulan itu ada yang dua puluh sembilan hari'.'4866-

meriwayatkan hadits dengan maksud seperti ini, jumlahnya banyak. Mereka
rnantap dalam hal itu, sehingga tidak ada cara untuk menghapusnyq padahal
masih bisa menempatkannya ditenpat yang benar." Ini adalah benar. Adapun
beberapa penafsiran lain terhadapnya yang memutuskan dan memberi beban,
aku abaikan. Ibnu Hajar telah nrcringkasnya dalam Al Fath, silakan Anda
rujuk di sana.

'866 Sanad hadits ini shahih. Hadits dengan jalur ini disebutkan oleh Al Hafizh
dalam Al Fath (4/109). Ia juga menisbatkan hadits ini kepada lbnu Abi
Syaibah. Pengingkaran Aisyah ini sedikit dipaksakan. Karena Ibnu Umar
tidak bermaksud bahwa usia bulan selamanya adalah dua puluh sembilan hari,
dan hal ini tidak bisa dipahami dari pcrkataannya itu. Yang dimaksud Ibnu
Umar adalah hadits yang diriwayatkan Aisyah bahwa sebulan itu ada yang
dua puluh sembilan hari.

@I - [,[66d Imem Ahmad
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4867. Yazid menceritakan kepada kami, tr*uit mengabarkan
kepada kami dari Salim Al Barrad, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Barangsiapa menshalati jenazah, malca baginya satu
qirath." Rasulullah SAW ditanSia, "Berapa satu qirath itu?" Beliau
menjawab, " seperti gunung (Jhud.'fi67

Al Bukhari (4/108-109) dan Muslim (11298-299') telah meriwayatkan dari
jalur Sa'id bin Amr, dari Ibnu Urnar, dari Nabi SAW, bahwa betiau SAW
bersabda, "Sesungguhnya kin adalah umat yang tak btsa membaca dan

. menulis, juga tidak bitd menghitung. Usia sebulan itu demikian dan
demikian." Maksud beliau SAW, pada satu kesempatan dua putq! qpmbilan
hari, dan pada kesenrpatan lain tiga puluh hari. Redaksi ini milik Al Bukturi
dan akan disebutkan juga dalam Al Musnad (hadits no. 5017). Lihat hadits
yang lalu dalam Musnad Ibnu Umar (no. 4/.88,4611, dan 4815). Juga d&n
Musnad Urnr (no. 222), Musnad lbnu Abbas (no. 2103 dan 3158), dan
Musnad Ibnu Mas'ud (no. 3776, 3871,4209, dan 4300).
Aisyah telah meriwayatkan hadits senada dengan riwayat lbnu Mas'ud, dalam
hadits yang akan datang (6/90, kode Haa').{ro' 
Sanad hadis ini shahih.Ismail adalah anak Abu Khalid. Sementara Salim Al
Barrad Abu Abdullah adalah salah seorang tabi'in yang tsiqah. Ia dinilai
tsiqah oleh Ibnu Ma'in. Abu Hatim berkata, "Ia termasuk orang muslim
pilihan." Sementara Atha' bin As-Sa'ib berkata, ,.Salim Al Barrad
menceritakan kepadaku, sedangkan menurutku ia lebih tsiqah daipada diriku.
Al Bukhari rrrenyebutkan biografinya dalam Al Kabir (212/109-l l0) dan ia
menunjuk hadits ini dari jalur Muhammad bin Bisyr, dari tsmail, ia berkata,
"Aku mendengar Salim AI Barrad berkata, 'Aku mendengar Ibnu LJmar'."
Salim Al Barrad juga telah mendengar hadits ini dari Abu Hurairah,
sebagaimana dalam Masnad Abu Hurairah (no. 9906). Hadits yang
diriwayatkan Ibnu Umarird temasuk hadits rnzrsal riwayat sahabat.
Dalam hadits no. 4453 telah disebutkan bahwa ia membantah Abu Hurairah
sewaktu menceritakan dengan rnaksud ini, sanpai ia mencari kepastian dari
Abu Hurairah. Kemudian ia baru nrcrasa tenang meriwayatkannya, lalu Ibnu
Umar berkata kepadanya, "Engkau wahai Abu Hurairab adalah orang yang
paling mendelot k€pada Rasulullah SAW di antara kami dan paling
mengetahui hadits beliau sAw." Kemudian lbnu umar rneriwayatkan hadits
itu sendiri seicara mursal,, karena ia mcpkini kcbenaran orang yang
menceritakannya. Mereka adalah para pcrawi yang ikhhs dan benar.
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4868. Y azid menceritakan kepada kami, Muhammad mengabarkan

kepada kami (maksudnya Ibnu Ishaq) dari Nafi" dari Ibnu umar, ia

berkata, .'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda di mimbar ini

sementara beliau melarang orang-orang bila sedang ihram dari hal-hal

yang dilarang,,Janganlah kamu memakai serban, gamis, celana, mantel,

dan sepatu kulit, lcecuali seseorang terd.esak menggunakannya, lalu ia

memotong sepatu itu hingga bawah mAta lcaki. Jangan memal<,ai baju

yang diwarna dan diberi minyakzafaran'."

Ibnu Umar berkata, "Aku juga mendengar beliau melarang kaum

perempuan dari memakai sarung tangan, tutup muka (cadar), dan baju

yang diwarna dan diberi za'fatai.'A868
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sebagian mereka membenarkan yang lain dan nrryercayai agamanya.

Semoga Allah merahmati dan meridhai mereka.
4t6t Sanadhadits ini shahih, Hadits ini perpanjangan hadits no.4740,4835, dan

4856. Dalam Al Muntaqa Q433) ditunjuk riwayat ini pada Ahmad'
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4869. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr
mengabarkan kepada kami dari Salim bin Abdullah bin LJmar, bahwa ia

menceritakan kepada mereka dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Buah tidak boleh diiual kecuali jika buah tersebut telah layak

dijual."a86e
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4870. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Suffan

mengabarkan kepada kami (maksudnya Ibnu Husain), dari Al Hakam,

dari Mujahid, ia berkata, "Dulu kami pernah bersama Ibnu Umar dalam

sebuah perjalanan. Ia melintasi sebuah tempat lalu menjauh darinya,

maka ia ditanya, 'Kenapa engkau melakukannya?' Ia menjawab, 'Aku
melihat Rasulullah SAW melakukan ini, sehingga aku pun

melakukannrur.r{870
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486e 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4525.

4t70 Sanad hadis ini shahih. Al Hakam adalah Ibnu Utaibah. Hadits ini ada dalam
Majma' Az-fuwa'id (lll74), penyusunnya berkata, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Ahmad dan Al Baz.zar. Para pcrawinya adalah orang-orang dipercaya
(tsiqah);'
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4871. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya mengabarkan
kepada kami (maksudnya Ibnu Sa'id) dari Muhammad bin Yahya bin
Hibban, ia mengabarkan kepadanya bahwa seseorang mengabarkan
kepadanya dari ayahnya Yahya, bahwa ia pemah bersama Ibnu Umar,
dan Abdullah bin Umar berkata kepadanya tentang cobaan besar,

"Apakah kamu menganggap pembunuhan itu bukan apa-apa? Rasulullah

SAW bersabda kepada tiga orang, 'Jangan dua orang saling berbisik
tanpa mengihttsertakan teman mereka yang satunya'.'A87|
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Sanad hadits ini dha'if karena ketidakjelasan orang yang menceritakan
kepada Muhammad bin Yahya bin Hibban dari ayahnya (Yahya bin Hibban).
Isi hadits yang diriwayatkan secara marlu'ini telah ada dalam hadits no. 4450
dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban,
dari Ibnu Umar. Di sana kami menilai shahih sanadnya berdasarkan
kebersambungan yang tampak, karena Muhammad bin Yahya bin Hibban
adalah salah seorang tabi'in, orang Madinah. Ia secara yakin menjumpai Ibnu
Umar di Madinah. Ia dilahirkan sebelum tahun 50 H, sedangkan Ibnu Umar
wafat pada tahun 74 H. Ia meriwayatkan dari Rafi' bin Khadij yang wafat
sebelum Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menghadiri jenazah Rafi'. Kemudian
dari sanad ini jelas bahwa hadits itu munqathi', di dalamnya ia menggugurkan
dua perantara, yaitu ayahnya yang mendengarnya dari Ibnu Umar, dan
seseorang yang tidak disebut narnanya yang menceritakan dari ayahnya.
Adapun isi hadits yang berbicari teqtang larangan dua orang saling berbisik,
tanpa mengikutsertakan orang ketiga, hadits ini shahih dengan sanad-
saoadnya yang shahih dari Ibnu Umar. Di antara sanad-sanad itu, sudah
berlalu dalam hadits no. 45&, 46il, dan 4685. Sedangkan satu diantaranya
lagi akan datang dalam hadits no.4874.
Sedangkan arti redaksi yang ada di sini adalah bahwa Ibnu Umar memprotes
anggapan remeh mereka terhadap ujian berupa pertunpahan darah, juga
bahwa mereka menganggap pembunuhan itu bukan apa-apa, saat Rasulullah
melarang menyakiti orang muslim dengan cara yang paling hina. Oleh karena
itu, ia melarang dua orang saling berbisik tanpa mengikutsertakan orang
ketiga.
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4872. Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mas'ud

mengabarkan kepada kami dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, ia

berkata, "Suatu ketika Ubaid bin Umair bercerita, di sampingnya ada
Abdullah bin Umar, 'Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamoan orang
munafik itu seperti seekor kambing yang ada di antara dua kawanan
kambing (radhifain). Bila ia mendatangi kawanan yang itu, mereka
menanduknya, dan bila ta mendatangi kawanan sdtunya, mereka
menanduknya'1' Ibnu Umar lalu berkata, 'Tidak seperti itu Rasulullah
SAW bersabda. Sesungguhnya beliau bersabda, "Seperti seekor kambing
di antara dua kambing (ghanamain)".'Orang tua itu lalu marah, dan

sewaktu Abdullah melihat itu, ia berkata, 'Ketahuilah, kalau saja aku

tidak mendengarnya sendiri (dari Rasulullah SAW), tentu aku tidak
menyanggalr-ur.,4872

1872 Sanadnya hasan, Yazid bin Harun mendengar dari Al Mas'ud setelah hafalan
Al Mas'ud terkontaminasi. Muhammad bin Ali adalah Abu Ja'far Al Baqir,
sedangkan lIbaid bin Umar -dibaca dengan bentuk tashghir pada
keduanya- adalah ahak dari Qatadah, seorang tukang cerita Makkah, tabi'in
senior yang tsiqah. Ibnu Umar pernah duduk menghadapnya dan berkata,
"Alangkah menakjubkan anak si Qatadah itu! Apa yang sodang dibawanya?"
Di sini ia meriwayatkan hadits ini secara mursal, lalu Ibnu Umar
menetapkarmya secara maushul, meskipun berbeda redaksi namun
maksudnya sama.
Tentang tata rabiidharn 

-dengan 
raa' berlnraktt fathah-, Ibnu Al Atsir

berkata, "Arti ar-rabidh rdalah kambing itu sendiri, sedangkan ar-rabdh
berarti ternpat kambing dipelihara (kandang kambing). Ia bermakzud bahwa
orang itu ragu bagaikan seekor kambing di antara dua kawanan kambing, atau
di antara dua kandang."
Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim (21339) dengan dua sanad dari
jalur Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau SAW bersabda,
"Perumpamaan orailg munatik itu seperti seel<or kambing yang mondar-
mandir bingung berada di antara dua lcawanan lambing. Ia berjalan ke
lrawanan yang ini pada satu leesempatan fun luwanan satunya lagi pada
kzsempann lain."
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4873. Yazicl menceritakan kepada kami, lbnu Aun ."*uU".tu,
kepada kami, ia berkata, "Aku mengirim surat kepada Naft', bertanya

kepadanya, 'Apa yang membuat lbnu Umar tidak ikut perang atau tidak
ikut para tentara bila mereka berperang? Dengan apa mereka mengajak

As-Suyuthi juga menisbatkan hadits ini dalam Al Jami' Ash-Shaghir (no.
8185) kepada An-Nasa'i. Kemudian aku menemukan hadits ini diriwayatkan
oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnad-nya (no. 1802) dari Al Mas'ud
dertgan sanad ini. Jadi sanadnya menjadi shahih, karena Ath-Thayalisi orang

Bashrah, sedangkan Ahmad telah berkata, "Al Mas'ud hanya terkontaminasi
hafalannya di Bagdad, dan barangsiapa mendengar darinya di Kufah dan

Bashrah, maka itu baik."
Y'ata al 'aa'irah maksudnya yang mondar-mandir antara dua kawanan, ia

tidak tahu yang mana yang harus ia ikuti. Diambil dari ucapan, "'aara al

faras ya'iiru",bila kuda ihr berjalan melintas pada arah depannya.

Dalam naskah kode Haa' disebutkan, "min baini rabiidhain". Penambahan

kata min adalah sebuah kekeliruan yang dikoreksi dari naskah kode Kaaf
Miim.Terdapat tambahan (wa idzaa atat haa'ulaa' nathahnahaa) dari naskah

kode Kaaf Miim, sernentara dalam naskah kode Haa' tambahan itu gugur

tidak disebut, ini merupakan kekeliman
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musuh sebelum mereka memeranginya? Apakah seseorang boleh
menyerang sekelompok pasukan besar tanpa seizin Imamnya?' Nafi' lalu
mengirim surat balasan kepadaku, 'sesungguhnya Ibnu Umar pernah
membawa anaknya berperang dan memberi muatan ke atas punggung
(kendaraannya), ia berkata, "sesungguhnya amal yang paling utama
setelah shalat adalah jihad di jalan Allah". Ibnu Umar tidak pernah
meninggalkan perang kecuali karena beberapa wasiat Umar, anak-
anaknya yang masih kecil, dan ladang yang banyak, padahal Rasulullah
SAW menyerang bani Al Mushthaliq saat mereka sedang lalai memberi
minum hewan-hewan ternak mereka. Beliau membunuh para tentara dan
menawan para tawanan. Beliau juga mendapatkan Juwairiyah binti Al
Harits. Kemudian Ibnu Umar menceritakan hadits ini kepadaku, dulu ia
ada dalam pasukan itu. Sesungguhnya kaum muslim pada awal Islam
mengajak (masuk Islam sebelum memerangi); adapun seseorang tidak
boleh menyerang sekelompok pasukan besar kecuali seizin
Imamnya'."4873
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4874. Yazid menceritakan kepada kami, Muhanrmad bin tshaq

mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu IJmar, ia berkata,
"Rasulullah SAW melarang dua orang saling berbisik tanpa
(mengikutsertakan) orang ketiga, bila tidak ada orang lagi selain mereka
bertiga. Nabi SAW juga melarang seseorang menempati tempat duduk

't873 Sanad hadits iru shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4857.
Kata al letiibah artinya pasukan yang besar. Bentuk jamaknya adzlah at
katao'ib.
Kata yaghzuu waladuhu maksudnya, meskipun ia tidak pergi sendiri untuk
bcrperang, namun anak-anaknya pergi berpcrang.
KAta azh-zhair maksudnya una diberi muatan dan ditunggangi.
Ytatz adh4hai ai penjelasannya dalam hadits no. 3579.
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orang lain, dan beliau bersabda, 'Bila orangyang tempatnya ditempati itu

dataig, mtaka ia lebih berhak atas tempat ittt'''4874

4E74 Sanad hadits ini shahih. Bagian pertama hadits ini ulangan hadits no' 4685'

Lihathaditsno.48Tl.Adapun.bagiankedua,terdapatdalamMajma,Az-
Zawa'id (8/61). Penyusunnya berkita, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad

dan Al Bazzar, sedangkan iara perawinya adalah perawi tsiqah, hanya saja

Ibnu Ishaq seorang mudallis."
celaan terhadap 6nu Ishaq ini berulang berkali-kali dari prnyusun Majma',

Az-Zawa,icl,tanpa argument, padahal celaan terhadap Ibnu Ishaq datang dari

Malik dan lainnya, din mereka tidak menemukan alasan yang kuat untuk itu'

Tuduhan bahwa ii" ..orung mudallis hanya bila dia meriwayatkan hadits-

hadits raursal dan munqathi" berupa kisah perjalanan hidup seseorang atau

cerita peperangan. Olefr karena itu, Al Bukhari menyebutkan biografinya

dalam Al Kabir (l/1140), di sana Al Bukhari tidak menyebutkan kritikan

.terhadapnya,balrkanAl.Bukharimeriwayatkandarilbnu.A|Madini,dari
IbnuUyainah,bahwaAz.z|Jhliberkata,..Barangsiapainginmengetahui
keterangan tentang peperangan, maka ia harus menemui bekas budak Qais bin

Makhramah ini (maksudnya Ibnu Ishaq)'

IbnuUyainahberkata,..Akutidakmelihatseorangpunyangmencurigailbnu
Ishaq."
Az-zlfiri adalah guru Ibnu Ishaq. Ia betul-betul memuji Ibnu Ishaq dengan

pujian seperti ini]l Bukhari kemudian berkata, "I-Jbaid bin A'isy berkata

leiruaum' Aku mendengar Yunus bin Bukair berkata: Aku mendengar

Syu'Uatr berkata, "Muhairmad bin Ishaq adalah pemimpin para ahli'hadits

dingan hafalannYa."
Keterangan r"t.iuh ini merupakan kesaksian dan penilaian lsiqah. 

Disebu&an

data^ irfahdzib, "Abu i'gtr'ah Ad-Dimasyqi berkata, 'Ibnu Ishaq adalah

orang yang para pembesar dari kalangan ulama sepakat untuk menerima

duri"il. para pakar hadits telah mengujinya lalu mereka melihat kebenaran

dankebaikan,yangdisertaisebuahpujiandarilbnuSyihabkepadanya.Aku
mengadakan p"ribi""r"uo dengJn Dahim perihal komentar Malik

terhidapnya. Ia melihat bahwa itu bukan untuk hadits ini, akan tetapi karena

ia mencurigai Ibnu Ishaq masalah takdir''"
em t"t"ti", bukan masalah takdir, tetapi antara Malik dengan Ibnu Ishaq

adapersaingandansikapkurangterbukadarimasing.masingpihak.Masing-
*rirg ber6icara tentang temannya, padahal keduanya adalah Imani yang

menjadi hujjah' Semoga Allah merahmati keduanya'

lT16:| - Musnad Imam Ahmad
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4875. Yazid menceritakan kepada karni, Muhammad bin Ishaq

mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu umar, ia berkata, ..Aku

mendengar Rjsulullah, SAW bersaMa, 'Bila salah seorang di antara
lralian mengantuk di masjid pada hari Jum'at, maka dii hendatotya
biralih dari tempat duduknya lii tempat lain':A87s

I' jli /,.1' *j p6'* W 6?f *i_ e'* -r^v1

*t ;)L i' *r i'yi*., L'* ,JG * ,yt I it;lr;';L ;
,i?+-.jrt, ,iriiri ,*,At f,# G *t e1ay Ft ,j;-

.(pti)Krr,*ir:
4876. Yazid menceritakan kepada kami, Muhatnmad mengabarkan

kepada kami dari Nafi' dan Ubaidullah bin Abduflah bin Umar, kidu"ryu
menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar, ia berkata, ..Aku mendengar
Rasulullah sAw bersabda, 'Ada lima hewan yang tidak ada dosa'bagi
siapa pun yang membunuhnya_ .(yaitu) gagak. tihrs, rajawdli,
Ira I aj e ng ki n g, dan' a nj in g giil a ki .'{8t o

,,..,
,Ju '* i.t * g6 '* "rZJ 6?i '*i tIi -r^vv
'ri r\rL *!v ,e;ai #, e *i ;rr ht * )'"t J?, ,sf,

:]: Sanad hadits inishahih. Hadie inl uhngan hadits no.474t.
"876 Sanad hadits ini sihahih. Hadits ini ulaigan hadits no. 4543. Lihat hadits no.

485r.
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4877. Yazid menceritakan kepada katni, Muhammad mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW
melihat ada dahak di arah Kiblat, nialo beliau inergimUil kayu atau

kerikil dan menggosok dahak itu dengannya. Bqliau kimgdian bersabda,
'Jika salah seorang di antara kalian sedang slwlat, maka janganlah
mehdah lce arah Kiblatnya, karena seswgg,riilnya ia sedang bermunajat
kcpada Tuhan nya'.' A8? 7

z tzr .. . 
./z 
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4878. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan
kepada kami dari Muhammad, dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Shalat malam itu dua raluat-dua ralwat, sedanglcan shalat
witir satu ralwat pada akhir malam.'fi?B

i, * P6'* ,re;t u. i?J f?f L_i_ ts* -r^vl

'+,fk,,f't 
)*l.l*ir'y

4879. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad'bin Ishaq
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,

Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4841. Lihat hadits no.
4684.
Sanad hadits ini sh.ahih. Hisyam adalah Ibnu Hassan, sedang Muharnmad
adalah Ibnu Sirin. tiadits ini merupakan ulangan hadits no. 4848. Lihat hadits
no.4860.
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beliau bersabda, "Dajjal itu buta sebelah matanya, sealun-akan seperti
buah anggur yang muncul (dad hii\){87e

*: i. &t s-;t L-:t tj-ti -tAA'
"C,e*q,*',;;ati
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4880. Yazid menceritakan kepada kami, Ashbagh bin' Zaid
mengabarkan kepada kami, Abu Bitsr menceritakan kepada kami dari
Abu Az-Tahiriyah, dari Katsir bin Murrah Al Hadhrami, dari lbnu Umar,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa menimbun makanan
selama empat puluh malam, maka ia telah terbebas dari Allah dan Allah
pun terbebas darinya. Jika penduduk di sebuah tempat manspun yang
pada waldu pagi ada seseorang yang lapar di tengah-tengah mereka,
maka tanggungan Allah terbebas dari mereka.'4880

irETe 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4804.

'EEo Sanad hadits ni shahih. Yazid adalah Ibnu Haruq sedangkan ..dshbagh bin
T,aid bin Ali Al Juhani Al Wasithi orang )/ang tsiqah.Ia dinihi *iqah oleh
Ibnu Ma'in dan Abu Daud. Alrmad berkata, 'lTidak ada masalah padanya.
Alangkah bagus riwayat Yazid darinya."
Ad-Daraquthni berkata,''fetr ulama nrmbicarakan tentangnya, sedangkan
menurutku ia orang yangtiiqah-"
Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Kabir (112/36) tanpa
disertai penilaian negatif. Al Bukhari dan An-Nasa'i juga tidak menyebutnya
dalam kelonpok perawi dha' if.
Mengenai Abu Bisyr, ia adalah Ja'far bin Iyas bin Abi Wahsyiyah Al
Wasithi. Abu Az-Zahiriyah adatah Hudair bin Kuraib Al Hadhrami, seorang
tabi'in yang tsiQah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibrur Ma'in, Al tjli, An-Nasa'i, dan
lainnya. Sementara AI Bukhari rnenyabutkan riwayat hidupnya dalam Al
Kabir (2/ll9l).
Yl.ata Hudair dan Kuraib, keduanya dengan bentuk taslrglrlr.
Kata Ka ts iir dengan Ka afbertar akat fa th a h.
Adapun Ibnu Murrah At gaanrami Ar-Rahawi, ia salah stbrang tabi'in yang
tsiqah. ta dinilai tsiqah oleh lbnu Sa'd, Al ljli, dan lainnya. Al Bukhari
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rrcnycbu*an riwayat hidupnya dslsm l, tfubir (4111208), rlan Al Bulfisri

berkati" "Ia (Ibnu Murrah) rrcndengt Mu'a&"'
Ia nrriwayaikan dari Y;id bin Abu Habib, *Karir rnenjunpai tujuh puluh

orang ahli-Badar (para sahabat yang ifulpcrans Badar)'"

Hadi6 ini tcrmasui hrdic yang dcngen berani Ibnu Al Jauzi renycbutkannya

dalilIr,Al Maudhu'at.Dua-p8l@r bog"lat Al Hafizh, Al lraqi dan lbnu Hajar,

nrnrbanah Ibnu Al Jaui iiu. D8l8ml, Qaul Al Musaddad (67) dsri Al lraqi

discbutkan bahwa ia bcrkata" "Hadits ini diriwayatkan olch Ibnu Adi dalam

Al Kamil dalam biografi Ashbagb bin 7:ric.. dan pcnulis berkata'
*Scsungguhnya naaic ini Uuttan hadits yang t"t-pflihtf' 1 .
OiAwaf*an-puta oleh Ibnu Al fauzi &hm 

'l 
I Mgudhu :t q{.id* Ahna4

. ia bcrkaa, .Hadits iu tidsk shahih." tl lanjut ry8.9, "Ibnu Hibban berkata'

Tladits riwayat Ashbagh itu tidak bisa dijadikan huiiatr bila ia sendirian dalam

treriwayatkan.t'
Hadis ini juga disebutkan oleh Abu Hafsh Urnar bin Badr Al Mushili dalam

Maudhu'at-nya.
Menrrutku(altraqilpenilaianbahwahaditstcrsebutpalsu(myldha),masih
perlu anatisis reuilr jauru karena Al.ry?4 Ibnu Ma'in, dan An-Nasa'i npnilai

Ashbagh sebagai ro-rok y*g tstqah.senrntara Al Hakim menyebut riwayat

hadits ini dabeil Musidrak'ala Ash-sllahdfiarz dari jalt[Ashbagb.

Hadits ini juga tcrdapat dalamAl Mwndrak(ull-12) a.tit.tq AIr[ bin Al

H*fri" ei fiqaili, ;Ashbagh bin Zaid At ruhani menceritakan kepada kami

dari Abu *-zatI[ilyan" Dari sanadnya kalimat "Abu Bisyr menceritakan

kepada karli', gugur ak disebut dan aku rnengunggrlkal ke{mnulan bahwa

trai itu -".pi*-n kekelinran dari para pcnulis ry:Bh. Al.Hakim tclah

,rreng"rnukak"n hadis pendulung, karena itu ia tidak membicarakannya.

Seninara A&-Dzahabi memberikan konrcntar setelahnya" "Mengenai Amr,

para ulama meninggalkannya, scdanglan Ashbagh, terdapat kelernahan

padanya."
iunu iraiar (dalam Al Qaul Al Mwaddad, 20'21) berkata nrlanjutkan

konrentar Al Hakinr, 'teiapat keterangen susulan atas keterangan Al Hakim

tentang hadits ini.-ta meriwayatkannya dari riwayat Amr bin Hushain'

seaanitan hadits dari Ashbseh ditinggatkan +T9 Ahrnad lebih baik

daripa-clanya, karena berasal aati At'ayat Yazid bin Harun yang tsiqah dati

Ashilagh. 
-Demikian 

pula Abu Ya'la nrriwayatkannya_dalam .Musnad-nya
dari Abu KhaitsamalUdari Yazid bin Hanrn ya g tsiqah.Ibnu Adi salah duga'

ia rnengira Yazid sendirian meriwayatkan darinya (maksudnya dari Ashbagh),

padahal tidak. Ada kira-kira scpuluh orang telah meriwayatkan darinya, dan

am tiaat melihat satu pun ulanlE mutaqaddimin yang berkornentar miring

tentangnya selain Muhammad bin Sa'd. Mayoritas nre$lalVa tsiqah. Di

antara nrreka -selain yang telah disebutkan oleh guru kami- adalah Abu

Daud, dan Ad-Daraquthni. Selain itt\ isi hadits tersebut memiliki beberapa

hadits pendukung yang mcnunjukkan kc+tra&ti-annya." Ia lalu rnenyebutkan

sebagian hadits Pendulung iht.

Hadft ini rcrdapat datamll Maima' ,lz-7awa'id (4/100)' dan penyusunnya

(Al Hafuh Al tiaiSami) berkaA,'Hadi6 ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu
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Ya'14 Al Bar,zat, dan Aft-Thabrani dalarm Al Awath. Di dalamnya terdapat
Abu Bisyr Al Amluki, ia dinilai dha'if oleh Ibnu Ma'in "
Aku tidak tahu dari mana Al tlafizh Al Haitsami rnendapat keterangan nasab
Abu Bisyr Al Amluki. Silakan Anda rrencoba nrcmahami hal ini! Aku sama
sekali tidak menemr*an narna Abu Bisyr Al Amluki &lam bebcrapa rujukan
yang ada padaktr. Al Bukhari juga tidak nrcnycbutkannya, juga Ad-Dulabi
dalam Al Kuna, serb As-Sam'ani dan lbnu Al Atsir dalam Al Ansab. Ya,
m€mang aemitian, namun Adz-Dzahabi (ddlamAt,ldb@ dan diikuti oleh Al
Hafizh da,lara AI Lisan\ bcrkati, 'Riwayat Abu Bisyr dari Abu Az-Zahirilah
itu tidak ada apa-apa. Hal itu dikaakan oleh Yahya bin Ma'in, Ashbagh
mencerit"kan darinya."
Dalam At-Tah&ib (lUzl), dalam riwayat hidup Abu Bisyr, mua&in masjid
Darnaskus, disebudon keterangan yang bcrbunyi, "Ashbagh bin Zaid Al
Warraq rneriwayatkan dari Abu Bisyr, dari Abu Az-Zahiriyah. Ada
kemungkinan Abu Bisyr ini."
Ialu Al Hafizh Ibnu Hajar bertaqtid kcpada dua orang yang bcrgelar Al
Hafizh, yaitu Adz-Dzahabi dalaimAl Mizan dan Al Mizzi dalamTahdzib Al
Kamal. Kemudian ia berkaa dalanTahdzib At-Tahdzlb, "Alu ber*ata: Al ljli
berkata, "Abu Bisyr yang muadzin itu adalah orang Syarq scorang tabi'in
yang tsiqah. Ibnu Ma'in berkata, 'Hadits riwayat Abu Bisyr dari Abu Az-
Zahiriyah itu tidak ada apa-apanya (tidak hrat)'."
Ibnu Hajar sendiri ketika menyrsw At-Tahdzib dn Lisan Al Mban
terpengaruh oleh dua penyusrm sumber yang kcdtranya bergelar Al Hafzh.
Jadi kadang ia nrembuat kcsalahan dalam bcraqlid kepada keduanya,
kfiususnya ketika Adz-Dzahabi nrnceriakan dari lbnu Ma'in, apa ]rang
dikaakannya!! Adapun sewalctu ia urnulis berdasarkan ide scndiri, biasanya
atas &sar p€rcaya pada dirinya dan nragetahui aps )r8ng ia katakan. Oleh
karena itrr pada aklir perrbatrasan hadits ini ia bertata dalam Al Qaul At
Musaddad, "Catatan Penting: Abu Bisyr adalah Ja'far bin Abu Wahsyiyatl
termasuk perawi Al Br*hari dan Muslinr, Abu Az-Zahiriyah
namanya adalah Hudair, dengan iaa' bertarakat dhammah, putra Kuraib,
termasuk perawi Muslirn Riwayat Abu Bisyr dari Abu Az-Tal.nrtyzh
menrpakan bagian dari Riwayat Al Aqran (ri.rayat teman seangkatan. Eil),
karena rnasing-masing dari keduanya tdrnasuk kalangan rnuda generasi
tabi'inn."
Senrentara itq Ifutsir bin Murah adalah salah seorang tabi'in yang tsrqah
dengan kesepakatan ulama. Ia tcrmasuk perawi Ashab As-Sunan. Jadi, dalam
sanad ini terdapat tiga orang lolangan tabi'inn. Pada awal penrbahasan aku
rnengunggulkan kesimpulan bahwa Abu Bisyr adalah Ja'far bin Abu
Wahsylyah, karena ia perawi pcnengalr, sedangkan orang yang meriwayatkan
darinya adalah Ashbagh bin Zai4 scorang perawi penengah dan kesamaan
masa (antara keduanya) ada. Oleh karena ltu, aku tidak menernukan jalan bagi
kemungkinan laiq llnrsusnya bila ada kemungkinan maka mereka pasti akan
roenyatakannya dan menjadikan kcmungkimn itu scbagai alasan kedha'if-an
hadits, sebelum mereka npnilai dha'if hadits itu discbabkan Ashbagh bin
Zarid.
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4881. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim, dari Ibnu LJmar,

bahwa dulu ia tidak suka menentukan s),arat dalam ibadah haji dan ia
berkata, *Apakah kamu tidak cukup dengan Sunnah Nabi-mu SAW?
Sesungguhnya beliau tidak pernah menentukan syarat.'{88l

Aku juga mendapati Al Hafizh memilih pendapat yang aku pilih tanpa ragu-
ragrr, maka aku pun meyakininya, Alhamdulillai. Adapun keraguan Al
Hafwh" itu ketika ia taqlid kepada Adz-Dzahabi dan Al Mizzi, sshingga tidak
berpengaruh apa-apa dalam penelitian Lihat hadits no. 135 dan 390 dalam
MusnadUrar bin Al Khaththab.
Kata al 'arshah --dengan 'ain berlnrakat fathah dan raa' sukurF--
maksudnya setiap tenpat luas yang tidak ada bangunan. Maksud beliau SAW
adalah para tetangga yang rumahnya rrcngumpulkan sebuah halaman luas,
jadi mereka saling berdekatan, bersama-sama rpemanfaatkan sarana umum.
Hadits ini termasuk hadits yang diabaikan pengamalannya oleh kaum muslim
sekarang, disebabkan cinta harta serta serakah terhadap dunia dan segala
keinginan yang menggilas mereka, mengokohkan kehidupan dan berlebihan
dalam mencari kesenangan dengan berbagai.kemewahan sempurna, sanpai-
sanpai membuat jurang pemisah di antara level-level kehidupan semakin
lebar. Ada yang memberi naftah atas dasar kebodohan, gegabah, dan
kesenangan berlebitu sampai-sampai ia memberi nafkah anjing-anjingnya,
sesuatu yang tidak mau ia berikan untuk saudaranya yang miskin dan lapar,
bahkan ia bersikap sangat keras kepada saudaranya yang miskin. Bahkan ada
salah seorang dari mereka membawa bunga-bunga dari Eropa dengan pesawat
lfiusus untuk ia persembahkan kepada wanita yang dicintainya, yang pada
saat bersamaan ia kikir terhadap janda dan anak yating tidak mau
memberikan sejumlah uang yang dapat menopang kehidupan dan
menghindarkan mereka dari meminta-minta atau merrcuri!!
Mereka tidak merasa bahwa dengan begiur mereka merobohkan diri mereka
sendiri, merobohkaq urnat, dan memerangi agama. AstaghJirullai, bahkan
mereka tidak merasakan agama ini, meskiprm mereka mengaku memeluknya
dan dilahirkan di kasur-kasur orang tua yang muslim atau yang dulu seperti
mereka mengaku beragama Islarn Kita tidak tahu akhir dari segalanya itu
besok. Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia Maha Penyayang di antara
para penyayang.4t8r -S"t 

"a 
n"aiir iii snahth. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmi dzi (2lll7) dari

jalur Abdullah bin Al Mubarah dari Ma'mar, dia berkata, "Hadits rni hasan
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mengabarkan kepada kami dari Aylnrb, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan
ubaidullah dari Nafi', dari lbnu urnar, ia berkata, 'Nabi sAw ditanya
tentang hewan adh4habb (sejenis kadat padong pasir)? I-alu beliau
bersabda, 'Aht ttdak makan hewan itu dan ttdak pula
mengharamkannya' .'4882

**Iq*#?r gt::1Sr !* t2:"; -r^^r6?t
q*f ,&i iv \, ,k ,;tJL'fi ,* i; f ;; i

shalit' Diriwayatkan pula oleh Al Bul&ari (4t7-Bl secara panjang dari jalur
Abdullah bin Al Mubaralq dari yunus dan Ma'nrar, keduanya azr{ lv-iutn.
Al Hafrzh juga menisbatkan hadits rcrsebut dalam Al Fath kqada Ad-
Daraquthni, Al Ismaili, Abdurrazzaq, dan An-Nasa'i. Dengan hadits ini Ibnu
Urnar memberi isyarat pengingkaran terhadap kebolehan menentukan syarat
yang difatwakan oleh Ibnu Abbas. Hadits tentang kebolehan i$ shahih d^i
riwayat Ibnu Abbas dalam kisah Dhuba'ah binti Az-Zubair, sebagaimana
dalam hadits no. 3ll7 dan 3302. Kisah Dhuba'ah dalam masalahitu luga
shahih dari riwayat Aisyah pada Al Bukhari dan MuslinL shahih pula oa-ri

lyaft Dhuba'ah pada Ahmad. Lihat Al Fath gl7) dan Al Munaqa (2376_
2378). oleh karena itu, Al Baihaqi berkata sebagaimana dalarn AI Fath,
"Seandainya hadits riwayat Dhuba'ah tentang masalah penentuan syarat
sanpai kcpada Ibnu Umar, ia tentu akan berpendapat sama (dengan Ibnu
Abbas)."
sanad hadits im shahih. Mengenai kata ubaidulrarr maksudnya: Ma'mar
meriwayatkannya dari Ayyub dan Ubaidultah bin umar bin Hafslibin Ashim.
Keduanya dari Nafi', dari Ibnu umar. Maksud hadits senada juga telah

lga?ru dari jalur Ayyub (hsdits r.n.. 4497), dari jalur ubaiduflah (n"ait no.
4619), dan dari jalur Abdullah bin Dimr, dari Ibnu umar (hadi6 no. csoz d"r,
4572). Hadits ini dalam naskah kode Haa'Mrira disebutkan kata Abduliah
sebagai ganti kata ubaidullah. Itu nrrupakan kekeliruan yang telah kami
perbaiki dari nasloh kode Kaaf,
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4883. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Isra'il
mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu
[Jmar, bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, *Apakah aku boleh
membeli emas (dibayar) dengan perak?" Beliau menjawab, "Bila lumu
mengambil satu dari keduanya, naka janganlah temanmr berpisah
denganmu sementara antaralumu dan dia ada ltesannaran.'fi&3

$ * ,f u.t u7 ,'>it;6?f 
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'tt83 Sanad hadits ini shahih. Hadib ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/255-256),

At-Tirmi&i (21240-241), An-Nasa'i (21223-224), dan Ibnu Majah (2119-20),
semuanya dari jalur Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, At-Tirrnidzi
berkata, "Ini adalah hadits yang kami tidak mengetahuinya secara marfu'
kecuali dari riwayat Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Urnar."
Daud bin Abi Hind meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Umar secara mauquf. Sementara itu Al Mun&iri berkata, 'Al Baihaqi
berkata, 'Hanya Simak bin Harb yang meriwayatkan hadits ini secara
marfu'."
Syu'bah berkata, 'Simak bin Harb meriwayatkan hadits ini secara marfu'
kepada kami dan aku memisahkannya."
Periwayatan secara marfu ' merupakan tambahan perawi tsiqah. Pada riwayat
yang marfu ' tidak ditemukan adan)ra 'illat kectnli terbukti kesalahan orang
yang meriwayatkannya secara marfu ', bahkan hadits ini pemah diriwayatkan
hanya oleh Simak secara mauquf. An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari jalur
Abu Al Ahwash, dari Simak, namun itu tidak berdampak buruk terhadap
hadits ini, karena seorang perawi terkadang meriwayatkan secara marfu' dan
kadang secara mauquf. Hal itu dapat diketatrui dari penyelidikan riwayat-
riwayat secara mendalam dan jalur para perawi dalam beberapa hadits yang
lain.
Pensyarah At-Tirmidzi nrcngutip bahwa Al Hakirn menilai hadits ini shahih
marfu'.
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4884. Abdurrazzaq menceritakan k€pada kand, Daud (maksudnya

Ibnu Qais) mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, ia berkata,
"Ayahku mengutusku kepada lbnu Umar, talu atu bertanp" .Apakah,aku

boleh masuk?' tra mengenali suaraku, maka ia berkata, .Hai Anakku, bila
engkau mendatangi suatu kaum maka ucapkanlah, ,.Assalaomu

'alaihtm". Bila mereka menjawab salammrl baru katakan, ,,Apakah aku
boleh masuk?".' Kemudian ia melihat putranya (Waqid) meqyeret
sarungnya, lalu Ibnu Umar berkata, 'Angkatlah sarungmu, karena aku

Rasulullah SAW bersabd4 nBarangsiapa menyeret
palcaiawrya lcarena sombong maka AAah tidak akan menardangnya
(dengan kas i h s ayang).'nu
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4885. Abdurrazzaq menceritakan kepada karni, Malik

menceritakan kepada l<ami dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata:
Rasulullah SAW bersaMa, "Janganlah salah seorang dari ralian

Sanad badits im shahih. Daud bin Qais adalah Al Farra' Ad-Dabbagh Al
Madani. Penilaian tsiqah padanya telah ada dalam hadits no. 3073. Hadits ini
perpanjangan hadits no. 4567, tetapi di sana disebutkan bahwa orang yang
menyeret bajunya adalah putra Ibnu Abdullah bin umar, dan di sana kami
menunjuk kepada kutipan Al Hafizh, bahwa yang menyeret adalah Abdullah
bin waqid bin Abdullah bin umar. ggdangkan di sini orang itu adalah waqid
sendiri. Di sana kami menunjuk hadits ini.
Muslim (21156\ meriwayatkan dari jalur AMullah bin waqid dari kakeknya
(Ibnl Umar), bahwa Rasulullah SAW melarang menyeret sanrng. pada

thlhirnya, menurutku Abdullah bin waqid dulu ikut mendengar pe-bi""rauo
kakeknya kepada ayahnya. oleh kareru itu, ak:tr menisbarkan kejadian itu
kepada Waqid dalam satu kesenpatan, dan dalam kesenpatan lain kepada
putranya, Abdullah.
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sengaja menepatkan shalat l@til@ terbit matahari dan ketil{a

terbenam.'4885
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4886. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin
Ubaidullah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersaMa, "Bila
salah seorang dari kalian makan, maka ia hendalotya makan dengan
tangan kanan, dan bila ia minum maka hendaknya minum dengan tangan

kanan, lrarena syetan mal<an dan minum dengan tangan kiri.'4886
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4887. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, 

' 
,u'rnu,

mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Aku tidak pernah absen mengusap dua sudut Ka'bah (baik
dalam keadaan) gampang maupun sulit sejak aku melihat Rasulullah

SAW mengusapnya."4887
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4886

4887

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4840.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4537.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4463. Lihat hadits no.
4462 dan4686.
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4888. Ma'mar berkata, "Ayyrb mengabarkan hadits senada
kepadaku dari Nafi', dari Ibnu (Jmar.'/888

Jzcz .1a- - ','
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4889. Abdu fiazaaqberkata, "Ma'mar menceritakan kepada kami

dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW mencukur
(sampai gundul) ketika melakukan haji.'{88e

4890. Abdurrazzaq berkata, "...dan Ma'mar menceritakan hadits
senada kepada kami dari Ayyub dari Nafi', dari lbnu Umaq dari Nabi
sAw.-48e0

tfi'"r - t A1 \
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Sanad hadits ir,'i shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya, bersambung
dengan hadits itu disertai sanadnya.
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini bersambung dengan dua sanad sebelumnya
dari Abdurrazzaq.
Abu Daud (21149) meriwayatkannya dengan maksud yang senada dari jarur
Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar.
Al Mun&iri (1899) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan
Muslirn" Lihat hadits no.4657.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya, bersambung
dengan hadits itu disertai sanadnya.
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4891. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu IJmar, ia berkata, "Pada

peristiwa pembebasan kota Makkah Rasulullah SAW masuk kota

Makkah dengan naik unta milik Usamah bin Zaid, sampai beliau

mendudukkan unta itu di pelataran Ka'bah. Lalu beliau memanggil

Utsman bin Thalhah untuk membawakan kunci Ka'bah. Utsman pun

membawanya dan membuka pintu Ka'bah. Lalu Nabi SAW, (Jsamah,

Bilal, dan utsman bin Thalhah menutup pintu selama beberapa lama,

kemudian membukanYa lagi."

Ibnu Umar berkata, "Aku segera menuju mereka, dan aku dapati

Bilal berdiri di depan pintu. Aku lalu bertanya, 'Di mana Rasulullah

SAW shalat?' Ia menjawab, 'Di antara dua tiang dep_an'. Aku lupa

bertanya kepadanya tentang jumlah rakaat shalat beliau?'{8er
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4892. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar,

rger Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 21464 dengan redaksi

senada. Lihat hadits no. 5053 dan 5065.
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bahwa Rasulullah SAW mengizinkan orang-orang yang lemah untuk
bertolak dari Muzdalifah pada waktu malam.ase2
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kepada kami, Sufuan

.i

4893. Abdunazz.aq menceritakan
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik, dari
Ibnu Umar, ia berkata, 'Aku shalat Mighrib tiga rakaat dan tsya dua

rakaat bersamanya.dengan satu qamat." Malik bin,Khalid Al llaritsi lalu
bertanya kepadanya, "Shalat apa ini wahai Abu Abdurrahman?"
menjawab, 'iAku ,rnelakukart shalat itu bersarna Rasulullah SAW
tempat ini dengan satu iqamat.'{8e3

Sanad hadis ini shahih. Hadi$ ini terdapat dalamAl Mintaqa (2602) dan Al
Qtraalkarya At Muliib Atn:ftraUd ft.- 290); keduanya''mehiJta*an hadits
kepada.Ahmad srja. Yaq:idrggul,eirhldq 'hadi6 ,tenebut;didapatrdari,zlz-
hwa.'i/ 'ql,a Al'Kutab lslgg14.4 danelq.tidak menemukannya Qalann M_qjqa'
Az-Zawa'id. Maksu{hadts tela,h lalu da.larn Musnad lbnu Abbq bgrkali'\ali,
diantaranya lradits irb. tl2b, riSS, aan r1d+.
Sanad hadits irii slwhih:'Haditi irii ulangan hadits no. 4676 dengan redaksi
senada.,Kand *elah merinci pernbabasan terhadapnya dalam hadits ns. 4452.
Abu Daud meriwayatkannya (l/136) dengan redaksi seperti sini. Di sana
disebutkan bahwa orang yang bertanya kepada Ibnu Umar adalah Malik bin
Al Harits. Sementara dalam hadits no. 4676 disebu&an bahwa orang yang
Manya adalah Abdullah bin Malik, perawinya, yaitu Abdullah bin Malik bin
A.l Harits Sedrngkan di siniMalikbinKh.lid Al:Haritsi. Jika penanya adalah
Malik binAl Harits, rnakd slmgat rrungkin ia adalah Malik bin A,l Harits Al
Hanxtani.'Gchrnya rAbu'Musa. Nwayat,hidupnya disebutkan di ilalarn lt-
TaMzib.Ia,juga disebuthr oleh Ibmu Hibban di daladlTrs-Tsiqat (keloryok
pgrawi tsiqah). Al'Bulfiari menyrebut riu|ayat, hiduprya dalam ,At lfubir
(4lll307) dan Al Bukhari berkaai lIa mcndemgar dari Ali dan Muhammad
bin Qais mcriwayatkan &rtorya{Malik binAl llarits)." Adapun jika:sepeiti di
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4894. Abdurrazzaq menceritakan kepada karni, Suffan
mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Sa'id, dari Ibnu
Umar, dan dari Abu Ishaq, dari AMullah bin Malik Al Asadi, dari lbnu
tlmar, bahwa Nabi SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya. Beliau
shalat Maghrib tiga rakaat dan Isya dua rakaat, dengan satu iqamat.atq

.@*?

* t'?'*'ri.i!Jt *"#E?i .ot!;i'"3$:", -t^Io
',At|t5>,r$- *i g'bt e lt J';r'c,+ ,Jv',3 il
)t ,:At!t, U ,:.JJr:t i;ir 4 ,:,fi U U.;t 1 |r5 ,:gs

4895. Abdurrazzaq menceritatan kepada kami, Ma'mar
mengabarlan kepada kami dari Az-afid, dari Salim, dari lbnu Umar, ia
bertata, "Aku mendengar Rasulullah SAW membaca talbiyah,|Itbbail(a
allaahumma labbailca, labbailu laa ryaritka,laka labbotla, intu ollnmda
wa anni'nata lalcn wa almalh laa syartilu lol(o'.' (Aku penuhi
pngilan-Mu ya Altah olu penfii panggitan-Mu. Akn penuhi
pngilan-Mu, tioda s&.tu fugi.r,&t, ala. pruhi pangilan-Mu.

sini, penanya adalrh Mslik bh Khrlil Al lhritsi m*t *u tidak tatur siapa
drq &n:aku. tidak trEacm*m, riwapt Hdrpnp &hntbuLu.hfu,nrju&anlu.
lhdits int slmhih dstsm ictip &cdm. Ad.eun,pcdcdaan.pde penanp
siapa dia? tidak bcrpcryruh Slrpa.D.hnr mqiclis scperti mjclis lbnu
Urnr inr tids& lcp.s'fui rdanp el.tau tiEl trary )'ang bcrdatarryrn uurk
bcrtaqa, temdian ie mjarnbnp

'or Dua sanad hedis ini sfrafiA. nrfitr ini tingllrsrn ludie sctelumnya rc.4676.
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Sesungguhnya segala puji, nilonat, dan keraiaan adalah milik-Mu, tiada

sehttu bagi-Mu).48e5
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4896. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan hadits senada kepada kami dari Ayyrb, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, dan Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umag, da{ Ngbi SAW.4Ee6
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4897. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada hrni dari Ayyrb, dari Nafi', dari Ibrtu Umar,
bahwa Nabi SAW pada hari perdarnaian Hudaibiyah^rnengucapkann "Lo

Allah, ampwiilah orang-orang yang mencuhtr ramktt l'tu. " Lalu
seseorang'bertarryra, *Apakah juga orang-orang yang potong rambut?"

Beliau pnn berucap, "Ya Allah, anptnilah orang-orang yang menathtr
rambut itu." Orang itu t*rtanya lagi, t'Apakah juga orang-oramg yasg

potong rambut?" Sampai ie menanyakarm)ra tiga atau ernpat :khli,

kernudian beliau .berucap; - "D@t juga orang-arang yang . pototg
fanbut.'fig', , ' ,' : t 

:.. :; ,...,.,,

4t!'5 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4821. .:'::

'!e6 Dua Sanad hadits ini sidirrr. tladits ini "langan hadits sebclumnya.

'a'7 Sanad hadits iai shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 465?. Lihat hadis no.
4889dan4t9o. l

Itfiusnrd lumrAhmdd .- @I



:'-i c/ * e6 * lt:':;? s?i ,)ti:'Sr:* ti;.L -t^1^
?, : .., a!. o 6r,

,P fJ f c)>':)l

4898. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ubaidullah

mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW melakukan thawaf lfadhah pada hari nahr (tanggal l0 Dzul Hdjah),

kemudian beliau kernbali ke Mina dan shalat Zhuhur di sana.a8e8
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4899. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami,' ,"'rn",

mengabarkan kspada kami dari Az-Zurhn, dari Salim, &ri Ibnu Umar,

bahwa seseorang memanggil-manggil, "Wahai Rasululldr, pakaian apa

yang perlu dihindari, oleh orang yang sedang ihram?" Beliau SAW
menjawab, *Ia tidak boleh mernakai celana, baju kemeja, mantel, sgrban,

dan baju yang diberi za'furan atau diberi cclupan p€warna. Hendaklah

salah seorang dari kalian beriham dengan kain untuk sanrn& sclendang

dan sepasang sandal. Jika tidak nrcndapat sandal maka ia boleh memakai

sepatrr boot, tapi harus dia potong dulu sehingga menjadi lebih rendah

daripada dua tumit.'{8e

S:amd hrdits, iai. shahih. Hadits ini .lrya dfuiwayatkan oleh Al Bukhari,
rpbagaimana terdapat ddrrm Al Munnqa (26211.
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 4868.
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4900. Abdunazzaq menceritakan kepada karni, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-zuhri, dari sarim, dari Ibnu lJmar,
bahwa Rasulullatr SAW melarang dagrng Kurban dimakan setelah lewat
tiga malam.aem
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4901. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada karni dari Az-zufui, dari sarim, dari lbnu umar,
bahwa Nabi SAW bersaMa, "Bamngsiapa memerdercakan bagian
persekttuan miliknya yang ada pada seorang budak, maka sisa balun
dihitung nilainya (lcemudian ia yembayar) daram harta mililorya.'A%I

,f *'*"s)!Jt f 'Pgr;911:;1r rb$|*-tI.Y
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4m2. Abdurrazzaq 'minceritakan kepada kami, Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari lv-z)thlj.,dari salim, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Aku mendengar Rasulullatr sAw bersabda 'Tidak benar

:1 Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ringbsan hadits no. 4643.
"0r sanad hadis in shahih.'Hadits ioi it*g* hadits no. 4451 dan riqgkasan

hadis no.4635.
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seorang muslim melewati tiga malam tanpa menitipkan wasiatnya di
sisinya.'An2
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4903. Abdunazz,aq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar,
bahwa Umar memberi muatau di atas kuda miliknya di jalan Allah,
kemudian ia melihatnya dijual, ia pun ingin membelinya, tapi Rasulullah
SAW bersabda kepadanya, "Jangan menarik lcembali sedekahmu.'Aml

,*'ti, )41,? 'it1:" v?f of)}l '":, $It, -r1.r
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4904. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, SuSan

mengabarkan kepada kami dari aydhnya, Al A'masy dan Manshur dari
Sa'd bin Ubaidah, dari lbnu Umar, ia berkata, "Dulu (Umar) pernah
bersumpah, 'Demi Ayahku,' api Nabi SAW lalu melarangnya, beliau
bersaMa, 'Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu selain Allah maka ia
betul-betul telah musyrikl 

-Perawi 
lain mengatakan:- 'Mal@ itu

perbtutan syirik'.'AW

'eo2 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini riaglasan hadits no" 4469 dan 4578.

'e03 Sanad hadits ni shahih, Hadis ini utarEan hadits nq.4521. Lihat 4.810.

'eo' Sanad hadis ini shahih. Mengenai Sa'd bin Ubaidah penilai,aa stqah
terhadapnya telah ada dalam badie no. 620. Di sini dapat karni taurbahkan
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4905. Abdurrazzaq, menceritalran kepada kami, Sufian
mengabarkan kepada kami dari Ismail bin umayyah --orang yangtsiqah
atau yang tidak aku curigai (berdusta)- mengabarkan kepadaku dari
Ibnu umar, bahwa ia melamar putri orang yang punya nasab. Ia berkata,
"Dulu keinginan ibu perempuan itu tertuju kepadaku, sementara
keinginan ayahnya tertuju kepada anak yatimnya. Sang ayah lalu
menikahkan perempuan itu dangan anak yatimnya itu.
Sang ibu pun datang kepada Nabi SAW dan melaporkan kasus tersebut.
Nabi SAW lalu bersabda,'Ajaklah kaum perempuan untuk berkonsultasi
dalam urusan anak-anak perempuon mereka' .'4e05

bahwa Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Ar Kabir (2/2/61),
dan.ia berkata, "Ia (Sa'd) mendengar dari bnu [Jmar."
Dalam naskah kode Haa' Kaa/disebutkankan "Sa'id bin'Ubaidah", padahal
ini kekeliruan yang telah kami teliti kebenarannya dari naskah kode Miim.
Hadits ini telah berlalu dalam Musnad lln:grr (no. 329) dari jalur Sa,id bin
Masruq, ayah Sufyan Ats-Tsauri, dari Sa'd bin Ubadah, dari Ibnu Umar, dari
umar. Jadi, pada lahirnya 

-sebagaimana 
kami katakan di sana- bahwa

Ibnu umar dulu ada saat ayahnya bersumpah. Dalam satu kesenpata& ia
meriwayatkan dari Umar, dan dalam kesenrpatan lain ia meriwayatkan secara
langsung tanpa menyebutkan ayahnya. Lihat hadits no. 4667 dan4703.
Di sini dalam naskah kode flaa' disebutkan ,,Kaano yahtif....- (dulu ia
bersunpah...) padahal ini kelinr. Kami menambah kata (umar) hasil
pembetulan dari dari naskah kode Kaaf Miim, karenz yang bersumpah dulu
itu adalah Umar, bukan putanya (Ibnu Umar).
Dalam naskah kode Haa' disebutkan "wa huwa syirlr" sedangkan dalam
naskah kode Mlitn disebutkan ,,huwa syirll, dan kami meneapkan

.-- berdasarkan png ada dalam naskah kode Kaaf.
'eo5 Sanad haditi ni-dha'ifttem Ismail bin umayyah meriwayatkan dari orang

yalnig mubham (tidak disebut namanya).
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4906. Abdtmaz,zaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Atha mengabarkan kepada kami dari Habib

bin Abu Tsabit, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Tidak ada pemberian dengan cara 'umraa dan ruqbaa, maka

barangsiapa diberi sesuatu dengan cara 'umraa atau ruqbaa, mala

Al Hafizh berkata (dalam At-Ta'ji1,537) dalam kelonpok riwayat yang nama
perawinya tidak disebut, sewaktu nrnyebut Ismail bin Urnayyah dengan

menunjuk hadits ini, "Pen5nrsun Al llorul berkata dalam bukunya itu,
'Kemungkinan ia adalah Shalih bin AMullah bin An-Nahharq karena ia
meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar'." Ini adalah sebuah kekeliruan dari
penyusun Al llmal. Orang yang meriwayatkannya bukanlah Shalih bin An-
Nahharq tetapi anaknya, Ibrahinu yaitu Ibrahim bin Nu'aim An-Nahham.
Adapun Nu'airq dinamai oleh Rasulullah SAW dengan Shalih. Riwayatrya
akan datang dalam hadits no. 5720, yang disertai tambahan pembahasan dan
penelitian, insya Allah.
Dalam teks yang kami kutip dari At-Ta'iil terdapat beberapa kesalahan cetak

atau dari para penulis naskah. Di sini kami menetapkannya berdasarkan yang

benar. Kemudian penyusun At-Tahdzib telah lupa sehingga tidak menyebut
masalah ini dalam Babul Mubhomat (riwayat-riwayat yang tidak disebut
nama perawinya), padahal itu termasuk persyaratan yang ditetapkannya.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud secara ringkas, ia hanya
meriwayatkan yang marfu' darinya (21195) tanpa menyebut kisah itu, dari
jalur Mu'awiyah bin Hisyanu dari Sufyan Ats-Tsauri, dengan sanad ini.
Al Mundziri berkata (2010), "Di dalamnya terdapat perawi yang tidak
diketahui."
Asy-Syaf i berkata, "Para ulama tidak berselisih dalam hal bahwa ibu
perempuan itu tidak mempunyai hak pirintah kepada perempuan itu, akan
tetapi punya hak dalam pengertian menjadikan kerelaan dalam hati."
Dalam masalah ini Al Khaththabi menpunyai pemaparan alasan yang sangat

bagus, silakan Anda rujuk. Lihat hadits no. 5720 dan 6136. Tetapi setelah
diteliti, ternyata Ibrahim bin Nu'aim bin An-Nahham bukanlah Ibrahim bin
Shalih bin An-Nahham.

,*t'j'# Qri'ti t;,

EI - Mwned Imrn Ahmad



sesuatu itu menjadi hak milibtya, baik lcetika ia hidup maupun setelah ia
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4907. Abdunazzaq menceritakan kePada kami, AMul Aziz bin
Abu Rawwad menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berkata, "Dulu Rasulullah SAW meletakkan batu mata cincin beliau di
perut telapak tangan.'{m7
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4908. Abdu ffazzaqmenceritakan kepada kami, Ibnu Abi Rawwad

mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu LJmar, ia berkata,

"Rasulullah SAW shalat di dalam masjid, lalu beliau melihat ada dahak

Sanad hadits iw shahih. Atha' adalah Ibnu Abi Ribah. Ia guru Habib bin Abu
Tsabit, tetapi Habib nreriwaya&an darinya dengan bentuk Riwayat al alabir
'an ash-aslwghli (periwayatan genorasi tua dari generasi muda).
Hadits ini pcrpanjangan hadits no. 4E01, dan di sana lomi telah mental{rij
hadits ini.
Mengenai lszta al 'umraa telah lalu penjelasannya dalam hadits Ibnu Abbas
(no.2250 daun225l).
Sanad hadits itn shahih. Hadie ini ringkasan hadits no. 4677.
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di arah Kiblat (depan), maka ketika beliau telah menyelesaikan shalatnya,
beliau bersabda, 'sesungguhnya salah seorang dari kalian bila shalat di
dalam masjid, maka ia sedang bermunajat dengan Tuhannya, dan Allah
sungguh menghadap ke arahnya dengan Dzat-Nya. Oleh karena itu,
jangan sekali-kali salah seorang dari kalian berdahak ke arah Kiblat
(depan)nya, jugajangan ke sebelah kanannya.'

Kemudian beliau minta diambilkan sepotong kayu, lalu beliau
menggosok dahak tersebut. Setelah itu beliau meminta wangi-wangian,
lalu melumurinya.aeos

* or-*;t sj c'eri,6?i ,!t::|St i? t:;"; -r1.1
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4g(Jg. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar,
ia berkata, "Aku melihat Rasulullah sAw lebih dari dua puluh lima kali,
atau lebih dari dua puluh kali 

-AMwrazz:q berkata, .Aku ragu;-
bahwa dalam shalat sunah Fajar yang dua rakaat beliau membaca surah
qul yaa ayyuha al kaafiruun (Al lGafiruun ) dan qul huwa ailaahu ahad
(Al lkhlas).'{ry

Sanad hadis ini shahih. Hadits ini pcrpanjangan hadis no.4509. 4g41, dan
4877.
Sanad hadits iru shahih. Hadits ini menrpakan ulangan hadits no. 4763 dari
jalur Isra'il dari Abu Ishaq. Di sana kami nrcngutip pernydtaatr At-Tirmi&i
bahwa ia tidak mengetahui hadits itu dari riwayat Ats-Tsauri dari Abu Ishaq
kecuali dari hadits riwayat Abu Ahmad Az-zubairi. Sanad ini dirolak da;
menunjnkkan,bahwa Abu Ahmad lv-z.ubaii tidak sendirin meriwaya&an
hadits ini dari Ats-Tsauri dari abu Ishaq. Hadis itu di sini dari riwayat
Abdunazzaq dari Abu Ishaq..
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4910. Abdurazzaq menceritakan kepada kami, seorang tua dari

penduduk Najran mengabarkan kepada kami: Muhammad bin
Abdurrahman bin Al Bailamani menceritakan kepadaku dari ayahnya,

dari Ibnu Umar, bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW, atau bahwa
seseorang bertanya kepada kepada Nabi SAW, ia berkata, "Saksi seperti

apa yang boleh dalam masalah persusuan?" Nabi SAW menjawab,
" seorang lakiJaki atau perempuan 1Aet0

4er0 Sanad hadits ni dha'ifkzrenzbeberapa faktor:
Pertame, tidak diketahuinya status seorang tua dari penduduk Najran itu,
yang darinya Abdunazzaq meriwayatkan. Al Hafzh telah menjelaskannya
dalamAt-Ta jil (543) bahwa orang itu adalah Muhammad bin Utsairru dan Al
Hafizh berkata, "Hisyam bin Yusuf menyebut namanya." Maksudnya Hisyam
bin Yusuf Ash-Shan'ani meriwayatkan hadits ini darinya, sebagaimana
diriwayatkan oleh Abdurrazzaq. Keterangan itu kami tarnbahkan, bahwa
Mu'tamir bin Sulaiman juga menyebut narnanya, sebagaimana disebutkan
dalam dua sanad berikutnya. Al Hafwh berkata dalam At-Ta jil (312) dalam
riwayat hidup Muhammad bin UtsainU "Hisyam bin Yusuf , Mu'tamir bin
Sulaman, Abu Hudzaifab dan Abdurazzaq,, meriwayatkan darinya, tetapi
Abdurrazzaq tidak rnenyebut namanya dan hanya berkata, 'Dari seorang tua
dari penduduk Najran'." Kami akan membicarakan Ibnu Utsaim dalam sanad
setelah int, insya Allah.
Kedua, Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani adalah orang yang
dinilai sangat dha'iif,Ibnu Ma'in berkata, "Ia (Muhamrnad bin Abdurrahman
Al Bailamani) bukan apo'apr." Sernentara Ibnu Hibban berkata, "Ia
menceritakan dari ayahnya berupa sebuah naskah yang serupa dengan dua
ratus hadits, semuanya maudhu', tidak boleh dijadikan hujjah dan juga
disebut kecuali atas dasar heran." Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya
dalam Al Kabir (111163) dan berkata, "[a (Muhammad bin Abdurrahrnan)
orang yang haditsnya munkar, Al Humaidi berbicara tentangnya." Ia juga
mengatakan tentangnya seperti itu dalam Adh-Dhu'afa' (32). Begitu juga An-
Nasa'i dalarn Adh-Dhu'db' , ia bertata, "Ia (Muhammdd bin Abdunahman)
orang yang haditsnya munl(ar." Mengenai ayahnya, Abdunahman bin Al

Musnad Imam Ahmad - El
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49lL.Ibnu Abi Syaibah menceritakan kepada kami dari Mu'tamir,
dari Muhammad bin Utsaim, dari Muhammad bin Abdurrahman,

maksudnya hadits ini.aer 
I
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491 I

Bailamani, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat (kelompok
perawi tsiqah\ dan ia berkata, '"Tidak wajib hukumnya menperhinrngkan
sedikit pun dari hadirnya (Abdunahrnan) bila hadits itu datang dari riwayat
putranya, Muhammad, karena putranya membuat (memalsukan) hal-hal yang
mengherankan atas nama ayahnya." Sementara itu Ad-Daraquthni dan Al
Azdi menilainya dha'tf.Yanejelas bagiku adalah, ia (Abdunahman bin Al
Bailamani) orang yang tsiqah, dan cobaan itu datang dari putranya, dan orang
yang menilanya dha r/ memberikan penilainnya itu karena alasan ini (ke-
clha'if-an riwayat-riwayat putranya dari dirinya).
Hadis ini terdapat dalam Majma' Az-kwa'id (41201) dan penyrsun berkata,
"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Di
dalamnya terdapat Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani, orang
yang dha'fl" Seakan-akan ia menunjuk dua riwayat berikutnya yang di
dalamnya tidak ada orang tua yang tidak disebutkan namanya itu.
Dalam naskah kode Hao' Miiz disebutkan, "Seorang laki-laki, seorang
perempnan, dan seorang perempuan," padahal ini keliru. Dalam lto'l 'othaf
menggunakan wawu sebagai ganti aw dan pengulangan kata imra'atun
(seorang perempuan). Kami telah meneliti kebenarannya dari naskah kode
Kaaf dan Majma' Az-Zawa'id.
Sanad hadits ini dha 'fl Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
Muhammad bin Abdunahman Al Bailamani orang yang dha'if, sebagaimana
baru saja kami katakan. Orang yang meriwayatkan darinya menambah ke-
clha'if-an hadits, yaitu Muhammad bin Usaim --dengan 'arz berharakat
dhammah dan tsaa' berharakat fathah-, ta adalah dari pe,nduduk Najran,
gelarnya Abu Dzarr. Ibnu Ma'in berkata, "Ia (Muhamrnad bin Utsaim)
bukanlah apa-apa." Sementara Abu Hatim berkata, "Ia onng yang haditsnya
munkar." Sedangkan Al Bukhari menyebu&an riwayat hidupnya dalam Al
Kabir (llll205) dan ia berkata, "Mu'tamir mendengar darinya, ia orang yang
haditsnya munkar-" Demikian pula yang dikaakannya dalam Ash-Shaghir
(176) dan Adh-Dhu'afa' (32).Adapun An-Nasa'I, mengatakannya dalam
Adh-Dhu'afa', "Ia orang yang haditsnya matruk (ditinggalkan)."
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4912. Abu Abdurrahman (AMullah bin Ahmad) berkata: Abu
Bakar Abdullah bin Abu Syaibah menceritakan kepada karni, ia berkata:
Mu'tamir menceritakan kepada karni dari.Muharnmad bin Utsaim, dari
Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani, dari ayahnya, dari Ibnu
(Jmar, ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya, 'Saksi seperti apa )iang
boleh dalam masalah persusuan?' Beliau menjawab, 'seorang laki-laki
dan seorang perempuan' ."49 
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4913. Abdunazzaq dan lbnu Bakr menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus
mengabarkan kepad3ku dari ayahnya, dari Ibnu lJmar, bahwa seseorang
bertanya kepadanya, "Apakah Rasulullah SAW melarang membuat

1et2 Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadis sebelumnya disertai
sanadnya, tetapi hadits ini termasuk beberapa tambahan Abdullah bin Ahmad.
Hadits ini diriwayatkan olehnya dan juga ayahnya, Al Imam Ahmad dari
Abdullah bin Muhammad bin. Abu syaibah. Dalan riwayat Abduflah bin
Ahmad terdapat perbedaan redaksi kata dengan.riwayat ayahnya.,Dalam
hadits ini disebutkan "seorang laki-laki dan soorang pererpuan"
menggunakan huruf 'athaf wawt (dan), karena itu Abdullah mengulang-
ulangnys" agar dapat memisahkan dua kata itu. Al traitsami telah mcnunjuk
kepada riwayat ini dalam Majma'. Az-Zawa'id, ia berkata, ..Dalam sebuah
riwayat disebutkan'seorang laki-laki dan seorang perempuan'."
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minuman dalam al jarr (semacam guci) dan ad4ubba' (wadah atau
kantong yang terbuat dari buah sejenis labu)?" ta manjawab, "Ya."4el3
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4914. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
mengabarkan kepada kami, Abl Az-Zubair mengabarkan kepadaku
bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah
SAW melarang membuat minuman pada al jar (semacam guci), a/
muzalfat (wadah yang dilapisi dengan ter), dan ad-dubba' (wadah yang
terbuat dari buah sejenis labu)."

Abu Az-Zubair berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah
berkata, 'Rasulullah SAW melarang membuat minuman dalam al jar
(semacam guci), al muzaffat (sesuatu yang dilapisi dengan ter) dan an-
naqiir (wadah yang dibuat dari kayu). Dulu Rasulullah SAW bila tidak
menemukan sesuatu untuk tempat dibuatnya minuman beliau, maka
minuman dibuat di bejana kecil dari 6rtur.rr4el4
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Sanad hadits mi shahih.Ibnu Thawus adalah AMullah.
Hadits ini perpanjangan hadits no. 4837.
Sanad keduanya shahih. Jadi ada dua hadits, hadits lbrnr Umar (hadits ini
merupakan pcnyebutan secara .panjang dari hadits scbelumnya dengan
maksud senada) dan hadits Jabir. Maksud senada dcngan hadits ini akau
datang dalam Masnad Jabir, yaitu riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir deugan
no.14317.

't9l{

Et - l'tusmd Imrm Ahmad



,iv'd$t 7G t '# s?f 
9f;7;r 

!* t11', -r1\ o

J';:r'^b ;it i#t ,it? ,Jui ,s'rst )i *'#;.t til;
.U; or*'i r# i.r ,Sui ,r:&i y'l,ilt j- i',

4915. Abdurrazzaq menceritakan keppda kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, ia berkata, "Aku
bertanya kepada Ibnu Umar tentang minuman yang di buat dalam al jarr
(semacam guci), lalu ia menjawab, 'flaram'. Aku bertanya, 'Apakah
Rasulullah SAW melarangnya?' Ibnu Umar menjawab, 'Mereka mengrra

begrlu'."aets
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4916. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ayy.rb, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa meminum khamer di dunia
kemudian meninggal pada saat meminumnya, dan ia belum bertobat
darinya, maka Allah haramkan khamer kepadanya nonti di akhiratlAet6
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Sanad hadits ni shahih. Hadils ini ringkasan hadits sebelumnya dengan
maksud senada. Ibnu Umar berkata kepadanya" "Mereka mengira begitu."
hanya karena mengingkari pertanyaannya, |Apakah Rasulullah SAW
melarangnya?" setelah ia menjawab bahwa hal itu haranu karena ia tdak
menetapkan bahwa itu haram kecuali menrang Rasulullah SAW telah
melarangnya
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4824.
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4917. Abdurrazzaq menceriakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Atha' bin As-Sa'ib, dari AMullah bin

Ubaid bin Umair, dari Ibnu l-Imar, bahwa Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa .niinum khamer maka shalatnya tidak diterima selama

empat puluh malam. Jika ia bertobat maka Allah akan menerima

tobatnya. Jika ia mengulangi maka merupakan hak bagi Allah untuk

memberinya minum dari sungai al khabal. '^ Ditanyakan, "Ap& itu sungai

al khabaf!" Beliau menjawab, "Nanah penghuni neralca.'Aer7

* e * +i: *'# tt;* 9f3)t:* $:'; -tl\^
tV 'jd

Sanadnya hasan V,zrena Ma'mar bin Rasyid orang Bashrall sedangkan Atha'
bin As-Sa'ib mendatangi mereka di Bashrah pada akhir umurnya setelah

hafalannya berubah.
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3/103) secara panjang dari

Qutaibah, dari Jarir, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abdullah bin ubaid bin
Urnau, dari ayahnya, dari lbnu Umar, dalam sanadnya ia menambahkan [dari
ayahnyal. Ia menjadikan hadits inr dari riwayat Ubaid bin Umair, dari Ibnu
Umar. Abdullah bin tlbaid juga meriwayatkan dari Ibnu Umar. At-Tirmidzi
berkata, "Hadits ini hasan."
Demikian pula diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dalam Musnad-nya secara
panjang (1901) dari Hammanr, dari Atha' dengan ada penambahan [dari
ayahnya] dalam sanad. Jarir dan Hammam merupakan orang Bashrah, seperti

Ma'mar bin Rasyid. Pensyarah At-Tirmidzi menisbatkan hadits tersebut

kepada Al HalCim dan menyatakan bahwa Al Hakim menilainya shahih, tetapi
aku tidak rnenemukannya dzlan Al Mustadrak. Tetapi di sana terdapat hadits

dengan tnaksud senada riwayat Abdullah bin Arnr bin Al Ash (4/145-146),

akan disebutkan nanti dalam I I Musnadhtdir no. 6773. Lihat juga hadits no.

14937 dalam Musnad labb.
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4918. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu flmar,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada nikah syighar dalam

Islam.'*9rB
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4glg. Abdurrazzaq mencerihkan kepada, ;, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Ubaidutlah bin Umar, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, ia berkata,'Nabi SAW berkhutbah dua kali pada hari Jum'at,

dan di antara keduanya adi duaut sekali.'{ere
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4920. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Az-Ztthi, dari Salim, dari lbnu Umaq ia
berkata, "Aku meRdengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar,
'Barangsiapa di antara lcalian mendatangi shalat Jum'at, malca ia
hendaknya mandi' ."4e20

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadis no. 4526 dzn 4692.
Penjelasan syighar telah berlalu di sana.

Dalam naskihlode l/aa' disebut "isyghaar" dengan penambahan hamzah di
awal, padahal ini keliru, dan telah diteliti kebenarannya dari naskah kode
Kaaf Miim.
Saned hadits ini shahih. Enam pakar penyusun buku hadits meriwayatkan
hadits senada 

-dengan 
maksud yang sama- dengan lebih panjang daripada

hadits tersebu! sebagaimana terdapat dalamAl Muntaqa (1614). Lihat hadits
yang telah lalu dalam Musnad lbnu Abbas no.2322.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits ns. 4552.
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4921. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW biasa melakukan shalat dua rakaat setelah

Jum'at di rumah.'{e2l

1e2t Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4591 dan secara
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4922. Abdurrazzaq 'menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Sewaktu Nabi SAW kembali dari perang Hunain, Umar
bertanya tentang nadzar yang pernah dijanjikannya pada masa jahiliyah,
yaitu i'tikaf sehari. Lalu beliau memerintahkannya untuk menunaikan
nadzarnya itu. Umar pun pergi di depan beliau. Umar mengutus
bersamaku seorang bpda\ perempuan muda yang dulu ia peroleh pada

perang Hunain. Lalu aku menempatkannya di sebagian rumah orang
Arab badui sewaktu aku singgah. Tiba-tiba aku bertemu tawanan,perang
Hunain yang telah kbluar berlarian, mereka berkata, 'Rasulullah SAW

EI - N{uspsd,Imam Ahmrd



membebaskan kami'. Umar lalu berkata kepada Abdullah, 'Pergilah,
lepaskan perempuan itu'. Aku pun pergl dan melepaskan perempuan

itu.'{922
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4923. Abdunazzaq menceritakan kpada kami, t"tu'-u.
mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Perumpamaan Al Qur'an bila
pemiliknya bertekad untuk menghdalnya, lalu ia membacanya pasa
waWu malam dan siang adalah seperti orong yang-memiliki unta, jika ia
mengilaat dan menjaganya. Tapi jika tidak berarti seolah-olah dia
melepas ikatan unta itu dan unta itu akan hilang. Demikianlah penghafal
Al Qur'an'.'4e23
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4924. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari lu-Zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak boleh ada iri kecuali

Sanad hadits im shahih. Hadis ini disebutkan secara panjang dalam hadits no.
47OS dalarn kisah nedzar. Adapun kisah tawanan, Ibnu Ishaq telah
meriwayatkan kisah senada dari Nafi', dari lbnu Umar, sebagaimana Ibnu
Katsir mengutip darinya dzlamAt-Tarilrt $854)
Sanad hadits ini s hahih. Hadie ini pcrpanjangan hadits no. 4845.
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terhadap dua hal: pertama, seseorang yang diberi Al Qur'an oleh Allah,
lalu ia melalatkan ibadah dengannya pada tengah malam dan siang.
Kedua, seseorang yang diberi harta oleh Allah, lalu ia menginfakkan
sebagiannya pada tengah malam dan siang'.'4e24
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4925. Abdunazz.aq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Az-Znhi, dari Salim, dari Ibnu Umar,
bahwa Nabi SAW bersaMa, "Carilah lailatul qadr pada sepuluh malam
yang tersisa, dalam sembilan malam yang tersisa.'Aeas
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'e21 Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4550.1e2s Sanad hadits ini shahih. Kata al ghaiaabir di sini maksudnya yang tersisa.
Dalam susun4n lain dapat berarti yang berlalu. Penyusun Al-Lisan berkata,

. "Ghabara asy-syai'u -yaghbiru- ghubuuraa, artinya tinggal diam dan
pergi. Ghabar asy-syai'u yaghDinr maksudnya tersisa. Al ghaabir maksudnya
yang tersisa dan yang berlalu. Kata ini termasuk kata yang menpunyai arti
berlawanan." Lihat hadits no. 4499,4547,4671, 4808, &n974.
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4927. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dai Az-Zuhri, dari Hamzah bin
Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kesialan itu
ada pada tiga hal (yaitu) kuda, peremptmn, dan ntmah."4e27

Sanad hadits iru shahih, dalam penilaian yang aku unggulkan.
Hadits ini ulangan hadits no. 4583, dan pembahasannya telah lalu secara
terperinci di sana. Ada penambahanwawu dari naskah kode Kaaf Miim.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4544. Hadits ini
menguatkan hadits riwayat Malik dan lainnya dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin
Abdullah bin Umar, sebagaimana rnereka meriwayatkarurya dari Az-Zuhd,
dari Salirn Kami telah membahas secara terperinci tentang hal itu di sana.
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4926. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ali bin 7-aidbin Jud'an, dari Al Qasim
bin Rabi'atr, dari Ibnu Umar, bahwa Abdurrazzaq berkata, "Dalam satu
kesempatan ia berkata, 'Ibnu Muhammad', sedangkan dalam kesempatan
lain ia berkata, 'Ibnu Rabi'ah'."

Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda
saat beliau berada di tangga Ka'bah, 'Segala puji milik Allah yang
melalcsanalran janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan mengalahkan
gabungan musuh sendirian. Ingatlah, sesungguhnya setiap kemuliaan
turun-temurun yang pernah ada pada masa jahiliyah, hari ini ada di
bawah dua telapak kakilq kecuali pelayanan kepada Baitullah dan air
minum untuk yang beribadah haji. Ingatlah, [danJ sesungguhnya
pembunuhan antara sengaja dan l<eliru, pembunuhan dengan cemeti dan
batu itu di dalamnya ada tanggungan seratus elcor unta, diantaranya
empat puluh ekor unta hamil, di perutnya terdapat bakal anall.'Ae26
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+gZA. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Shadaqah Al Makki, dari

Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW melakukan i'tikaf dan berkhutbah

di hadapan orang-orang, beliau lalu bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya

jika salah seorang dari lwlian berdiri dalam shalat, makn sesungguhnya

ia sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka salah seorang dari kalian
hendalotya mengetahui apa yang ia munaiatkan kepada Tuhannya dan

janganlah sebagian kalian mengerasknn bacaan dalam shalat di atas

bacaan orang lain.'AezB

4e28 Sanad hadits ini shahih. Shadaqah Al Makki adalah Shadaqah bin Yasar.

Penilaian tsiqah padalya telah ada dalam hadits no. 4584, dan kami
mengunggulkan bahwa hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar, menjadikan
sanad yang ada di sini ini sebagai dalil. Dapat kami tambahkan bahwa Al
Bukhari menyebutkan riwayat hidup Shadaqah bin Yasar dalam Al Kabir
(212294) dan ia menyebutkan sebuah hadits tentang berlari kecil riwayat
Shadaqah dari Az-Zuhi, dari Ibnu Umar, kemudian penulis berkata, "Ibnu
Uyainah berkata, 'Dari Shadaqah, dari Ibnu Urnar. Sedangkan Shadaqah
meriwayatkan dari Ibnu Umar'. Shadaqah dari tingkat Az-Zrfiri betul-betul
semasa dengan fbnu Umar dan menjurrpainya."
Hadits ini akan disebutkan secara panjang dalam hadits no. 5349, 5585, dan
6127 danjalur Ibnu Abi Laila, dari Shadaqah, dari Ibnu Umar. Al Haftzh Al
Haitsami mengutip riwayat tersebut dengan redaksi lengkap dalam Majma'
Az-Zawa'id (21265) dan ia berkata, "Hadits tenebut diriwayatkan oleh
Ahmad, AlBazzar, dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Di dalam sanadnya
terdapat perawi Muhammad bin Abu Laila yang mendapat kritikan dari ulama
hadits." Pernyataannya ini memberikan kesan bahwa ia seolah-olah tidak
pemah menjumpai sanad "Dari Ma'mar, dari Shadaqah" yang tidak
menyebutkan nama Ibnu Abu Laila. Lihat hadits sebelumnya dalam Musnad
Ali, no. 663, 7 52, 817 dm Musnad lbnuMas'ud, no. 4309.
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4g2g. Abdunazzaq menceritatcan tepaaa kami, Ubaidullah bin
Umar menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Umar bertanya kepada Nabi SAW, '.Apakah salah seorang dari kami
boleh tidur sementara ia sedang junub?" Beliau menjawab, ,,ya dan ia
dapat bernudhu seperti wudhu untuk shalat."

Nafi' berkata, "Biasanya lbnu umar bila ingin melakukan sesuatu
dari itu, ia berwudhu- seperti wudhu untuk shalat, hanya saja tidak
membasuh dua kaki.'{e2e
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4930. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma.mar
menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar, dari
Nabi sAW, hadits senada, yaitu bahwa umar bertanya kepada Nabi
541ryr.re30

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4662. Hadits ini telah
berlalu dalam Musnad lJn.rrr no. 235 dengan sanad ini, teapi di sini ada
tambahan cerita tentang perbuatan Umar.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya. Hadits ini
telah berlalu dalam Musnad unvr no. 236 dengan sanad ini. yang jelas
bagiku adalah, semua riwayafirya dari Musnad Ibnu umar. Adapun-dalam
yblsiy riwayat terdapat sebutan "dari [Jmar?'yang,dirnaksua nanyatan aari
kisah dan pertanyaannya.
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4931. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari lbnu
lJmar, bahwa Nabi SAW melarang salah seorang dari kalian menunggu

hingga terbenamnya matatrari lalu ia melakukan shalat saat itu.ae3l
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4932. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jangan knmu

menghalangi hamba-hamba perempuan Allah untuk datang." 
-atarl

beliau bersabda- "(Jntuk shalat di masjid.'4e32
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'err Sanad hadits im shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 4885.
1et2 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4655.
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4933. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabalt

menceritakan kepada kami, Umar bin Habib menceritakan kepadaku dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi

SAW bersabda, "Jangan sekali-kali seseorang melarang istrinya

mendatangi masjid."

Seorang anak Abdullah bin Umar lalu berkata, "Sesungguhnya

kami akan melarang mereka." Abdullah pun berkata, "Aku menceritakan

kepada kamu dari Rasulullah SAW dan kamu berani berkata seperti ini?"
Abdullah pun tidak berbicara kepadanya sampai ia meninggal."4e33
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4er3 Sanad hadits ini shahih. Mengenai Umar bin Habib Al Makki yang bercerita
itu adalah orang yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ahmad, [bnu Ma'in, dan

lainnya. Sementara lbnu Uyainah berkata, "Ia sahabat kami dan ia bergelar

halizh.- Ibnu Hibban berkata, "Ia orang yang bergelar hafah yang kuat
hafalannya."
Hadits ini semakna dengan hadits sebelumnya. Muslim (lll29) meriwayatkan

kisah senada dengan yang di sini dari jalur Al A'masy dari Mujahid, dari Ibnu
Umar, tetapi ia tidak menyebutkan bahwa ia nremutus hubungan dengan

anaknya, dan akan datang dari jalur Al A'masy hadits no. 5021.

Muslim juga meriwayatkan kisah senada dari jalur Amr, dari Mujahid, dan ia

menyebut nama anak itu Waqid. Dia juga meriwaya&an kisah senada dari
jatur Salinr, dari ayahnya, dan ia rnenyebut nama anak itu Bilal. Kemudian ia

meriwaya&an kisah senada dari jalur Bilal bin Abdullah itu sendiri. Bilal
menyeb,utkan bahwa ia berkata kepada ayahnya, "Demi Allah, sungguh kami
akan melarang mereka!" Abdullah lalu berkata, "Kukatakan sabda Rasulullah

SAW dan kamu bertata, 'Sungguh, kami akan melarang mereka?'," Yang
jelas, pemilik kisah ini adalah Bilal bin Abdullah bin Umar, karena ia

meriwayatkan kisah itu dan menceritakan tentang dirinya di sana. Dalam

masalah itu ia dikuatkan oleh riwayat saudara laki-lakinya, Salim. Adapun

orang yang menyebutkan bahwa yang mengalami kisah bernama Waqid, telah

salah duga aau lupa. Dalam hal ini Ibnu Hajar menyepakati pendapat kami
dalamAl Fath(21289).
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4934. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Abdullah Uin gahi,

yang bercerita mengabarkan kepada kami bahwa AMurrahman bin Yazid
Ash-Shan'ani mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Ibnu Umar

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa senang memandang

Hari Kiamat seakan-alcan ia melihatnya secara langsung, maka ia
hendalotya membaca (surah At-Takwiir), 'Apabila matahari digulung,
(surah Al Infithaar), apabila langit terbelah', dan (surah Al Insyiqaaq),

apabila langit terbelah'." Aku mengira beliau bersabda, 'Dan surah
guu1r."1931

'; dk €?i g;;.tY;i FU'H$"",, -tlYo

#i tt{r h' *U,'0i,7/ l' "? 
r er'* ot:-Y

*S'4t; *..'c,rlt'*
4935. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Shalih bin Kaisan mengabarkan kepadaku

dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW memulai ihram

sewaktu hewan kendaraan beliau telah tegak berdiri membawa beliau.ae3s
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4936. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi' mengabarkan kepadaku

bahwa Ibnu Umar pernah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

4e3' 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4806 dengan sanad ini.

ae35 Sanad hadits im shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 4842.
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"Janganlah salah seorang dari kalian malean sebagian daging
htrbannya lebih dari tiga hari.'4e36
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4937. Muhammad bin Bakr merrceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi' berkata kepadaku: Abdullah
berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Ada lima hewan boleh
dibunuh, tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya (yaitu) burung
gagak, rajawali, kalajengkps, anjing galak, dan tilan'.'4e37
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4938. Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
mengabarkan kepzida karni, Az-Zuhi mencerilkan kepadaku dai
riwayat Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar berkata:
Rasulullah SAW bersaMa, "Carilah malam qadr pada tujuh malam
terokhir bulan Raiadhan.'Ae3i

a937

a93t

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hedis m. 46,{2, senada dengan
arti hadits no. 4900.
Sanad hadits ini.rftafut. Hadis ini ulangan hadis no. 4876,
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringtasEn hadits no. 4671. Lihat hadits no.
492s.
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4939. AMurraz.zaq dan Ibnu Balcr menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Ibnu Syihab berkata: Salim bin AMullah menceritakan kepadaku bahwa
Abdullah bin Umar pernah berjalan di depan jenazah, dan dulu
Rasulullah SAW, Abu Bakar, LJmar, dan Utsman berjalan di depan
jenazah.ae3e
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49a0. Hajjaj menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku membaca
di hadapan Ibnu Juraij, Ziyad menceritakan kepadaku (maksudnya lbnu
Sa'd) dari lbnu Syihab, dari Salim, dari Ibnu Umar, hadits seperti adi.ae{

* .*.; I ar !'? t:i,L {9 U. e,;tt3", -rlr\
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Sanad hadis im shahih. Hadi6 ini pcrpanjingan hadits no. 4539. Di sana
kami telah bcrticara panjang lctar tentarynyr
Sanad hadis ni shahih. Hadi6 ini ulaogan hadits sebclurnnya.
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4942. SuSan menceritakan kepida kami dari Ab&rllah bin Dinar,
ia mendengar lbnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW
bersaMa di atas mimbar, 'Barangsiapa di antara lulian mendatangi
shalat Jum'at, mal(a ia hendaknya mandi'.'A%2

J?., ,* :Jv # i.t * ,vt it *L$, $:", -tlrr
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4943. Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar,
dari lbnu UmaE ia berkata, "Rasulullah SAW melarang buah dijual
sampai jelas kepatutan (kematanganhlo.'**'

4941. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Bujair menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Yazid, ia
termasuk penduduk kota Shan'a, dan ia orang yang lebih tahu tentang
halal dan haram daripada Wahb, maksudnya Ibnu Munabbih, ia berkata:
Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa senang memandang Hari Kiamat seakan-akan ia
melihatnya secara langsung, malra ia hendalotya membaca (surah At-
Takwiir), " Apabila matahari digulung.'Aear

a9at Sanad h.dits im shahih. Mengcnai lbrrhim bin Khali4 ia orang Quraisy
bangsa Shagtran. Penilais! rrri{at padanya Elsh lalu d.lam hadis no. 5rt4 dan
4297. Hadis ini uhng;anbadits m.4934.
Sanad hadits inn shaiih. Hadis ini uhngan hadits no. 49m.
Sanad hadits ini.shahih. Hadits ini ulangan hadits noi 4869.
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4g&..Suffan rn*"** kepada kami dari O*rr* bin Dinar:

Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,
'Barangsiapa memelihara anjing lceanali anjing penjaga hqvan atau
anjing untuk berbuta, malca setiap hari pahalanya berhrang dua
qirath'.'#u

'.jn,;ru.b i *,f ;i:'*Lrr,
ir' \t j, f't 

'J;:i o:; ,it- *ifilr *r b, t.,* ;.r _

W'Jo ,'oik ur:'rrf 'oy ,,)ujp>r*lir d. ,s?i ;; rLt'
.uff,gL;G

4945. Suffan menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin
Jubair, ia berkata, 'iAku berkata kepada Ibnu Umar, 'Bagaimana jika
seseorang saling melaknat dengan istrinya (li'an)?' Ia menjawab,

'Rasulullah SAW memisahkan antara dua bersaudara dari bani Al Ajlan
dan beliau bersabda, "Sesungguhnya salah satu dari l<alian berdua ada
yang berdusta. Apakah ada di antara katian yang bertobat?" (Beliau
tawarkan itu sebbnyak) tiga kali'.'{%5

it,f ee ;?i:i't!'i Jv;rll'i.',b$:", -r1r1
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Sanad hadits inishahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4831.

'e" Sanad hadits'int shahih. Hadis'ini utangan hadis po. 4r'77 dan ringkasan
hadis no. 4693. Lihat hadits no.4527.
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4946. Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami,
Ubaidullatr ber,kata: Nafi' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah SAW mengadakan kerja sama dengan penduduk Khaibar
dengan imbalan separuh hasil.tanaman atau buah kurma yang dihasilkan.
Oleh karena itu, beliau dulu memberikan kepada istri-istri beliau seratus
delapan puluh wasaq kuma dan dua puluh wasaq gandum sya'ir setiap
tahun.ae6
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4947. Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami dari
Ljbaidullah bin Urnar, &ri Nafi', dari lbnu Urnar, bahwa Rasulutlah
SAW bila memasukkan loki beliau ke sa4ggurdi dan unta betiau rclah
tegak berdiri membawa bcliau, treliau pun mcmuhi ihranr dari sisi masjid
Dzul Hulaifth.l&f7

:Ju * 'ri. ':J;;, g?t h '# Ju "'tL ,$iL -r1r^'*;rib,* ar ts*iit,t i, * gs.* !,'",#$.",
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Sand hsdits ini siatrt. Hadis ini dngblrtr hrdir no. 1732.Lihathadis no.
,085.0.

Sanad badis ni shahih. Hadits ini ulangan hadir m. {E42 dan rpneskan
pcrpanjangan hadits no. #)35.

lr{urd hm,*tmrd - iEEI

ilo5

1ra7



)?i ,S*:^:t e*t "oy, ,tf ;,?\A jc;i urri it "ot> ,,lui

.14V +'^*'ok ,;Jr ,rr,
4948. Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubaidullah mengabarkan kepada kami 
-Muhammad 

bin Bisyr berkata:

Ubaidullah menceritakan kepada kami- dari Nafi', ,dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW menyebut tentang Al Masih. Ibnu Bisyr berkata
dalam haditsnya, 'tBeliau menyebut Daiial di.tengah-tengah orang
banyak." Sabdanya,','Sesungguhnya Allah tidak buta.sebelah. Ingatlah,
sesungguhnya Al Masih Ad-Dajjal buta mata sebelah kanannya, Mata
lranannya mirip sebuah anggur yang menyembul (dari kulit).'Aea8
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4949. [Iammad bin Usamah menceritakan "kepada lst'rii,

Ubaidullah mencoritakau kqpuiu kami Nafi' menceritakan kepada kami
dari lbnu UmaL bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'lBila salah seorang
dari kalian diundang ke acara walimah, maka ia hendalorya futang.'Ae\e

i#:*l',e: tiy :JG *t *L
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,*950. Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4879..Lihat hadits

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits.no. 4730.
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dari Ibnu LJmar, dari Nabi SAW, persis seperti hadits tersebut beserta

deskripsinya.aeso

i6l -rro\
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4951. [Abdullah bin Ahmad berkata]: Ayatrku berkata: Ia

menceritakan kepada kami sebelumnya, Hisyam dan Ibnu Aun

menceritakan kepada kami dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia

berkata, "Rasulullah SAW menjalankan salah satu dari dua shalat waktu

petang mengimami kami dua rakaat, kemudian beliau memberi salam.

Abu Hurairah pun menyebutkan hadits itu secara sempurna sampai kata,

"Maka hendaklah ia memenuhinya."4esl

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya dengan sanad

itu sendiri. Kemungkinan sebab pengulangannya adalah keterangan pada

hadits berikutnya.
sanad hadits ini shahih. Hadits ini masuk dalam MusnadAbu Hurairah, tetapi
penetapan hadits ini di sini disertai dengan sanad yang disebu&an

sebelumnya perlu dicek kembali. Yang jelas, Hammad bin Usamah

menceritakan hadits Ibnu.Unrar tentang memenuhi undangan kepada Ahmad
(no. 4949) dari Llbaidullah dari Nafi', dari Ibnu Urnar, di satu terryat.

Hammad juga menceritakan hadits lbnu Umar itu kepada Ahmad dengan

sanad itu sendiri di tenpat lain Jadi, ia tidak menyebutkan redaksinya, tetapi

ia berkata, "Hadits tersebut beserta deskripsinya," yaitu sanad hadis no.

4950. Hal itu terjadi setelah ia rnenceritakan hadits Abu Hurairah tentang

salah satu dari dua shalat waktu petan& yaitu kisah Dzul Yadain dalam
masalah sujud sahwi, juga hadits Abu Hurairah tentang memenuhi undangan.

la menggabungkan dua hadits Abu Hurairah menjadi satu hadits dengan satu

sanad, yaitu dari Hisyam bin Hassan dan Ibnu Aun dari Muhammad bin Siriru

dari Abu Hurairah sebagaimana nanti akan kami sebqtkan.

Sewaktu Ahnad mendengar sanad no. 4950 dari gurunya, Hammad bin
Usamah dari Ubaidullah dari Nafi', dari Ibnu Umar, sesudah itu ia
menyebutkan dua hadits Abu Hurairah yang ia gabung menjadi satu hadits,

dan dalam sanad hadits Ibnu Umar ia nrndengar kata-katanya, "Hadits ini
dan deslnipsi yang ada padanya." Ia ragu dalam mendengar yang terakhir ini,
rnaksudnya ragu dalam hal kebenaran riwayat dari Ibnu Umar. Hadits itu

,c

c.l.r.1jl
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seluruhnya dengan dua bagiaq tentang kisah Dzul Yadain dan memenuhi
undangan. Oleh karena itu, ia menyebutkan sanad no. 4950 mengiringi no.
4949,padahal keduanya satu sanad.
Ahmad lalu menjelaskan bagaimana gurunya menceritakan kepadanya
dengan sanad dalam kesenpatan kedua, yaitu kehati-hatian yang mendalam
dari beliau. Sesungguhnya kisah Dzul Yadain itu dipclihara dan dikenal dari
riwayat Abu HurairalU yang diriwayatkan oleh dl grrkhari, Muslirq dan
lainnya, sebagaimana terdapat dalan Al Muntaqa (1326). Kisah itu akan
disebutkan nanti dalam Musnad Abu Hurairah dengan banyak sanad,
diantaranya no. 7370, 7653,7807,9458, dan 9927, bahkan kisah itu juga
terdapat dalam Musnad Abu Hurairah no.7200 dari riwayat Muhammad bin
Abu Adi, dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin SirirL dari Abu Hurairatr, ia
berkata, "Rasulullah SAW melakukan salah satu dari dua shalat waktu
petang. 

-Perawi 
berkata, "Abu Hurairah menyebu&an shalat itu, dan

Muhammad lupa."- Lalu beliau shalat dua rakaat, kemudian memberi salam
dan mendatangi sebuah kayu yang melintang di masjid. Beliau memberi
isyarat dengan tangannya kepada kayu itrt' seakan-akan beliau marah, dan
secepatnya kayu itu dikeluarkan dari pintu-pintu masjid. para sahabat
kemudian berkata,'Shalat diqashar'."
Perawi berkata, "Dalam jamaah waktu itu ada Abu Bakar dan Umar, tetapi
keduanya segan berbicara dengan beliau. Dalam jamaah itu juga ada
seseorang yang panjang kedua tangannya, ia disebut Dzul yadaiq ia berkata,
'Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa? Atau shalatnya diqashar?' Beliau
menjawab,'Aku tidak lupa dan shalat tidak diqashar...'."
Aku tidak menemukan hadits itu dalam Al Musnad ini dari riwayat Hisyam
bin Hassan, dari lbnu Sirin, karena dapat diambil pengertian adanya
penambahan dari tenrpat ini.
Adapun hadits tentang memenuhi undangan juga shahih dari Abu Hurairah,
baik dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim maupun lainnya, sebagaimana
terdapat dalam Al Muntaqa (3577,3578), dan akan Ue'rtati-tcati diibutkan
dalam Musnad Abu Hurairatr, bahkan akan datang hadits dengan redaksi yang
senada dengan hadits lbnu Umar, dari riwayat Hisyam bin Hassaq dari Ibnu
Siriq dari Abu Hurairah (no. 7735 dan 10593), juga dari riwayat Ayyub, dari
Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah (no. 10345). Berikut ini teks sanad 

-hadits 
no.

10593, '\azid menceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada
kami dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau SAW
bersabda, 'Bila salah seorang .dari kalian diundang, maka ia hendaknya
memenuhinya. Jika ia sedang berpuasa maka ia hendaknya tetap
menyambung tali persaudaraan, dan jika ia ledang tidak berpuasa maka ia
hendaknya makan'."
Aku tidak menemukan hadits itu dalamAl Musnad in dari riwayat Ibiu Aun,
dari lbnu Sirin. Oleh karena itu, dapat diambil pengertian adanya
penambahan juga di tempat ini.
Aku tidak menemukan kisah Dzul Yadain diriwayatkan dari Ibnu Umar
dalam Al Misnatl ini kecuali di tenpat ini dengan penunjukan dari Imam
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Ahmad ini, dari gurunya, Hammad bin Usamah. Aku juga tidak rnenemukan

kisah ini dalam buku-buku hadits kecuali dari riwayat Hammad bin Usamah.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud (1/389) dari Ahmad bin
Muhammad bin Tsabit dan Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala', keduanya

dari Abu Usamah (yaitu Hammad bin Usamah) dengan sanad hadits no. 4950

ini. Ia melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan Ahmad bin Hanbal

di sini. Ia tidak menyebutkan redaksinya, tetapi ia berkata dari Ibnu Umar,
*Rasulullah SAW shalat mengimami kami, lalu beliau memberi salam setelah

dua rakaat." Ia pun menyebutkan redaksi senada dengan hadits Ibnu Sirin dari
Abu Hurairah, ia berkata, "Kemudian beliau SAW memberi salanr, lalu sujud
sahwi dua kali." Sebelum itu, Abu Daud telah meriwayatkan hadits Abu
Hurairah dengan beberapa sanad dari jalur Ibnu Sirin (l/385-388), kemudian

dengan beberapa sanad lain dari selain jalur Ibnu Sirin. Kemudian ia

meriwayatkan hadits Hammad bin Usamah dan mengalihkannya kepada

redaksi senada dengan hadits Ibnu Sirin, sebagaimana kami sebutkan.

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (l/189) dari Ali bin
Muhammad, Abu Kuraib, dan Ahmad bin Sinan. Ketiganya dari Abu Usamah
(Hammad bin Usamah) dengan sanad hadits no. 4950.
Al Baihaqi meriwayatkarnya (21359) dari jalur Abu Kuraib, dari Abu
Usamah, seperti itu, tetapi keduanya menyebutkan redaksi hadits dengan

lebih singkat daripada riwayat Ibnu Sirin dari Abu Hurairah. Kemudian Al
Baihaqi berkata, "Abu Usamah (Hammad bin Usamah) sendirian dalam
meriwayatkan hadits ini." Ini merupakan langkah kehati-hatian dari Imam ini.
Ia nrendapati gurunya (Abu Usamah) sendirian dalam meriwayatkan, dan ia

segera menceritakannya kepada mereka setelah dua hadits Abu Hurairah
dalam kisah Dzul Yadain dan memenuhi undangan yang keduanya

diriwayatkan olehnya dengan satu sanad. Kemudian ia menceritakan kepada

mereka dari Ubaidullah, dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, hadits
ini dan juga sifatnya ini. Ia nrendapati bahwa hadits tentang memenuhi
undangan itu juga shahih dari Ibnu Umar dengan sanad selain ini, sedangkan

kisah Dzul Yadain tidak diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad lain. Itu
dilalarkan karena khawatir yang dimaksud oleh gurunya (Abu Usamah)
dengan kata-katanya "hadits tersebut beritut deslrripsinya" adalah bagian
terakhir hadits sebelumnya, yaitu tentang memenuhi tmdangan, bukan
keselunrhan hadits dengan dua bagiannya, yakni tantang kisah Dzul Yadain
dan tentang menrnuhi undangan secara bemamaan. Yang jelas, Ahmad tidak
rnendengar kisah Darl Yadain dari Abu Usarnah, dari riwayat lbnu Umaq
karena itu ia bcrhati-hati dan hanya menceritakan yang didengarnya. Adapun
yang lain, Ahmad bin Muharrnad bin Tsabit, Abu Kuraib, Ali bin
Muhamma4 dan Ahmad bin Sinan, pada lahirnya nrereka nrcndengar riwayat
Ibnu Umar tcntang kisah Dzut Yadain dari Abu Usamah dalam kcndaan

terpisah dari riwayat Abu Hurairah dan sebagian mereka rnendeqlrnya
dalam keadran terpisah dan bcrsambung. Olch karena itq scbagian mcreka
rncnetapkan redaksi dan susunan hadiB iht Seandainya Ahmad betul-beul
nrndcnger apa yang rrrcka &ngar, ia pasti tidah akan mclah*an kehati-
hatian scperti ini, karena Hamnad bin Usamah orang yang tsiqah, bergelar

Musnad Imam Ahmad - lF|
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4952. Yahya bin 7-ak,aiya bin Abu z-a'idah menceritakan kepada
kami, Ubaidullah menceritakan kepadaku dari Nafi,, dari Ibnu Umar,
bahwa Nabi SAW bersabda, "Dahuluilah shalat subuh dengan sharat
witir.'A9s2

.:
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4953. Yahya bin Taka,,iya menceritakan kepada kami, Malik bin
Anas menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu umar, bahwa Nabi
sAw menetapkan nasab anak laki-laki dari perempuan yang melakukan
I i' an dengan ibunya.aes3

hafah, teliti hafalannya (dhabith), dan hadits yang diriwayattan sendirian
olehnya rnasih dapat dijadikan sebagai hujjah. etrmaa berkatr" ..Abu Usamah
lebih shahih dibanding seratus orang sepereti Abu Ashim. Ia orang yang

lahih buku tulisannp, Eliti hafalan haditsnya, cerdas, aao U"irfl
benatnya." Ahmad juga berkata, "Ia orang yang shahih. Apa yang pernah
ditetapkannya nyaris tidak salah--
samd hadits ffi shahih. Maksrd badits Etah bcrralu bcrkali-kali, dan yang
tcm&hirhadis no.4848.
Reda&si ini dirirvayatkan olch Muslim dari jalur lain (U20g).

\rulim meriwayatkannya dari jalur Ibnu Abi za'idu&.- dsri Ashim Al Ahwal,
dari AMullah bin Syaqiq, dari lbnu urnar. Akan datang nanti hadits no. 4954
dari jalur ini.
Sanad hadits ni shahih. Hadib ini ringkasaa hadis no. 4522.
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4954. Yatrya bn 7-akaiya menceritakan kepada kami, Ashim Al
Ahwal mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Syaqiq, dari Ibnu

Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Dahuluilah shalat Subuh dengan

shalat witir.'Ae'4
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4955. Yahya bin Takariya menceritakan kepada kami, Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Lfmar, ia berkata:

Rasulullah SAW tinggal di Madinah selama sepuluh tahun (dan selalu)

berkurban.'4e55
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4956. aurran bin Tammam menceritakan kepada kami dari

Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah

Sanad hadits ini shahih.Hadits ini merrpakan ulangan hadits no. +gSZ ean di
sana kami rclah rnemberi isyarat bahwa Muslim mcriwayatkannya dari jalur
ini.
Sanad hadits ni shahih.Hadits ini diriurayatkan obh et-Tirmidzi (2359) dari
Ahmad bin Mani' dan Hannad dari lbnu Abi Za'idah. At-Tirmidzi
nrcngatakan, "Hadits ini laasan.*
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shalat di atas kendaraan, beliau menghadap ke arah mana saja hewan

kendaraannya menghadap.aes6
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4957. Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari menceritakan kepada

kami, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dari Ismail bin Jarir dari

Qaz'ah, ia berkata: Abdullah bin Umar berkata: [a mengutusku untuk
suatu keperluan, ia berkata, 'Kemarilah, sehingga aku dapat melepaskan

kepergianmu sebagaimana halnya Rasulullah SAW melepaskan

kepergianku dan beliau mengutusku untuk suatu keperluan bagi beliau.
Beliau (ketika itu) memegang tanganku lalu bersabda, 'Aht titipkan
agamamu, tanggung jawabmu, dan akhir amal perbuatanmu kepada

Allah'.'Aes1

Sanad hadits ini shahih. Mengenai Qunan bin Tamam Al Asadi Al Walibi, ia
seorang tsiqah termLsuk di antara guru Ahmad. Ia dinilai tsuah oleh Ahmad,
Ibnu Ma'in, Ad-Daraquthni dan lainnya. Ibnu Ma'in mengatakan, "[a pernah
menjual hewan, ia seorang yang banyak benar dan tsiqah." Sementara Ahmad
mengatakan, "Aku mendengar darinya pada tahun 181." Al Bukhari
menyebut riwayat hidupnya dalmAl Kabir (4111203 ). Kata Qurraan dengan
qaafbertarkat dhammah, raa'bertasydid dan huruf akhimya zzuz. Hadits ini
senada arti dengan hadits no. 4770 dan ringkasan hadits no. 4714.
Dalam sanadnya terdapat analisis. Yang unggul menurutku bahwa hadits ini
shahih dan mutnshiL Telah berlalu hadits no. 4781 dengan sanad yang pada
lahirnya muttashil, rcapi ini mcnjelaskan bahwa hadits yang di sana
munqathi'.
Hadis yang di sana itu dari Waki', AMul Aziz bin Umar, dari Qaz'ah." Di
sini antara Abdul Aziz dorgan Qaz'ah ada seorang guru lain, yaitu Isrqil bin
Jarir, Akan datang nanti no. 6199 juga dengan nrelalui pcrantarq tetapi
disertai perbedaan perantara ini. Hadits itu dari Abu Nu'ainr, "Abdul Aziz bin
Umar bin Abdul Aziz dari Yahya bin Isrnail bin Jarir dari Qaz'ah."

@l - Utnsngd Imam Ahmrd



Jadi, ada perbedaan dua riwayat dalam hal narna guru, Abdul Aziz
meriwayatkan hadits ini darinya, apakah dia itu tsmail bin Jarir bin Abdullah
Al Bajali" atau anaknya (Yahya bin Ismail)? Adapun At-Tahdzib,
mengunggulkan bahkan menetapkan bahwa gunr itu adalah Yahya. Dalam
riwayat hidup Ismail (11287), Al Haitsami tidak menyebutkan apa-apa
tentangnya selain katanya, "Yang benar grrnr itu adalah Yahya bin Ismail bin
Jarir, dan akan disebutkan nanti." Dalam bahasan riwayat hidup itu, ia
memberi isyarat dengan menunjuk Abu Daud. Kemudian dalam riwayat
hidup Yahya (l2ll79) ia berkata, 'Yahya bin Isrnail bin Jarir bin Abdullah Al
Bajali Al Kufi, dari Asy-Sya'bi, dan Nafi', bekas budak Ibnu Urnar dan

Qaz'ah bin Yahya. Darinyalah Abdul Aziz [dan ia tidak menyebut nasabnya],
Husyaim dan Al Hasan bin Qutaibah Al Mada'in. Ibnu Hibban
menyebutkannya dalzm A ts - Ts iq at.
Aku berkata [yang mengatakan adalah Ibnu Hajar]: Ad-Daraquthni berkata,
"[a (Yahya.bin Isrnail) tidak dapat dijadikan hujjah." Kemudian ia tidak
memberi isyarat api-apa kepada hal itu selain bahwa ia memberi isyarat
dengan menunjuk An-Nasa'i sebagai petunjuk bahwa hadits ini diriwayatkan
oleh An-Nasa'i dari jalumya. Aku telah menganalisis tentangnya dalam ls-
Sunon, namun aku tidak menennrkannya, rnaka kerhungkinan hadits ini ada
dalam ls-Sunan Al Kubra. Tetapi Ahmad meriwayatkarurya dari jalur Yahya
bin Ismail, sebagaimana kami katakan. Adapu ketetapan At-Tahdzib bahwa
Ismail bin Jarir yang benar adalah Yahya bin Ismail, hal inr menurut
perkiraanku, bahkah aku mengunggulkan bahwa itu dari Al Hafizh Ibnu
Hajar, bukan dari AI Hafizh Al Mazzi dalam Tahdzib Al Kamal, karena Al
Khazraji dalam Al Khulashah, ]ang msnpakan ringkasan At-Tahdzib,
nrcnyebut riwayat hidup tsmail bin Jarir bin AMullah Al Bujali di hal. 33,
"dari Qaz'ah bin Yahya, dan darinya sajalah Abdul Aziz bin Unrar bin Abdul
Aziz." Inilah teks pembicaraannya. Sebagairnana sumbernya, ia memberi
isyarat dengan nrnunjuk Abu Dau4 kerrudian ia sama sekali tidak
menyebu&an riwayat hidup Yahya bin Isrnail bin larir. Seandainya itu
terdapat ddam Tahdzib karya Al ltf;azzi, tentu ia rnenyebuhya, karena ia
metrarpung semua riwayat hidup yang dikemukakan olch Al Mazi dn
meringkasnya. Alcu juga mengunggulkan bahwa Ibnu Hajar melakukan hal
inr hanya karena mengikuti Al Bukhari dalam menyinpulkan perbuatannya.
Al Bulfiari tidak menyebutkan riwayat hidup Ismail bin Jarir dilamAt-Tarikh
Al Kabir. Di sana ia menyebutkrn riwayat hidup Yahya bin Isrnail (4121260).

Dari sini, AI Hafizh rnemahami bahwa yang berkata, "Ismail" adalah salah
dan fang bcnar "Yahya bin [smaif', sebuah pendapat ]rang ia tetapkan! Tetapi
riurayat hi&ry Yahya yang a& dzbm At-Tarikh Al Kabir nrcnunjukkan
bahwa ada pcrbcdaan mengenai narnanya di kalangan para perawi, nrcqkipun
hal iar Ernsut( kcsalahan pcmlis.n png rcrjadi dalam maqpckrip.
Kenurngldmn Al Hafizh Ibnu Hajar rcndryat naskah ),ang tcrjadi kcsalsban
pcnutisan scpcrd di srni schinggs ap. ]rrng rdr di sana ti&k nrnunjukkan
adanya pcrtoaarn baginf'a. Adapun Al Btrffiari, ia hanya nrngckor. Teks
ri.,npt hidlp yang adr dalam al Bnkhrri: Mcngcnai Yahya bin Isrnail bin
Jarir, Abu Nu'aim bcrkaa keeodr kami: Abdul Aziz bin Umar nrcnccritakan
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kepada kami dari Yahya bin Isrnail bin Jarir, dari Qaz'd ia berkata: Ibnu

Umar berkata, "Aku titiPkan kamu sebagaimana Rasulullah SAW

menitipkanku dan mengutusku untuk suatu hajat. Beliau SAW bersabdz,'Aht
menitiplrnn agamamu, tanggung jawabmu, dan akhir amal perbuatanmu

kepaia Ayah,.,Ia tidak menyebutkan dari Abdul Azrzbin Yahya [di sini Al
etumatr peneliti kebenaran sejarah menulis di bagian prnggir, "Demikian
terdapat dalam dua sumber."]. Abu Nu'aim mengatakan dari Su&an, dari

Abu Sinaru dari Ghalib dan Abu Qaz'ah [seperti demikian], bahwa ia
mengantarkan keduanya. Inilah Al Butfiari meriwayatkan hadits ini dari Abu

Nu'ain\ guru Imam Ahma4 dengan sanad yang akan disebutkan pada no'

6199. Ia mengisyaratkan adanya pcrbcdaan tentang Yah)'a, tidak jelas

jatumya bagi kami, disebabkan kesalahan penulisan dalam dua sumber

manuskrip. Lalu Ibnu Hajar nrcnetapkan bahwa yang benar adalah Yatrya bin

Isrnail dengan adanya suatu dalil, tetapi ia mengambilnya dari teks yang ada

kesalahan penulisan dan dari kesirrpulan yang dibatalkan oleh penelitian.

Aku mengunggulkan bahwa yang benar adalah sanad yang ada di sini, yaitu

Abdul Aziz dari tsmail bin Jarir, dari Qaz'alU karena riwayat-riwayat sanad

yang ada pada kami menuqiukkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad

dalam hadits no. 4781 dari Waki', dari Abdul Aziz, d^ri Qaz'ah. ta tidak
menyebut'[smail" dan "Yahya".
Ahmad dan Al Bukhari juga meriwayatkann,'a dari Abu Nu'ain\ dari Abdul
Aziz, dari Yahya bin lsmail, dari Qaz'ah' Aku tidak menemukan orang yang

lsepakat mengikuti Waki' dan Abu Nu'aim dalam hal rnembtrang perawi
perantara antara Abdul lrziz dengan Qaz'ah. Aku juga tidak npnemukan

orang yang mengikuti dalam menycbutkan nama Pcrantara "Yahya bin
Ismail". Adapun masalah penetapan pcrantara, dan dia itu Ismail bin Jarir,

maka di sini Ahmad telah meriwayatkannya, sebagaimana Anda lihat, dari

Marwan bin Mua'wiyah Al Fazari. Hal itu diikuti oleh Abdullah bin Daud Al
Khuraibi, yang tsiqah banyak kebcnarannya dan dapat dipercaya,

sebagaimana diberi sifat demikian oleh Ibnu Mma'in. Ia rneriwayatkan hadits

ini dari AMul Aziz bin Umar, dari tsmail bin Jarir, dari Qaz'ah- Riwayatnya
pada Abu Daud dalam As-Sunan (213391, diriwayatkannya dari Musaddad,

dari Abdullah bin Daud. Demikian pula riwayat pada Al Hakim dalam Al
Mustadrak (219T danjahr Musaddad dari Abdullah bin Daud. Kedua orang

ini tsiqah, Marwan bin Mu'awiyah Al Fazari dan Abdullah bin Daud Al
Khuraibi. Keduanya sepakat dalam hal nama guru itu Orang Biqah ketiga
berbeda dengan l<e&n uiqah inr yaitr Abu Nu'ainr" Jadi' kami cenderung

lebih mengambil riwayat yang diriwayatkan dua orang daripada satr orang

dan tami tidak Ahu dari fng rmna salah dgga bcrasal. Kemungkinan dugaan

ihr muncul dari Abu Nu'aum, Etapi ada pcrtiraan trahwa salah duga itu
'berasal dari Abdul Azizbio, Urnar sendiri. Yang manapun itu terjadi' pada

substansinya, hadits ini shihth. Dari jalur shahih lairu telah berlalu hadits no.

4524 da,j riwayat Hanzhalah bin Abu Sufyan, dari Salim bin Abdultah bin
Umar, dari ayahnya. Selaih itu, Al tlakim rclah mcriwayatkannya dalam Al
Mustadrak (1t442 dzn 2191\ dari riwapt Hanz.halah bin Abu Su$an juga,

bahwa ia nrcndengar Al Qasim bin Muhammad berkata, "Dulu aku beraila di

- 
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sanping Ibnu Umar, lalu ia didatangi olch seseorang, dan orang itu berkatq
'Aku ingin melakukan 'irrjllanan...'.n [:lu ia menuturkan hadits itu
sclengkapry"a. Al Hatim bcfut4 'Hadits im shahih bcrdasarkan persyaratan

Al BukhEri dan MWlfuq naErin kedranya tidak nrriwayatkannya." Adz-
Dzahabi rrnycpakatinya di dua rcrryat. Hanzhalah mendengarnya dari Salim
dan Al Qasimbin Muhama4 ke&rnya dari lbnuUrnar.

'e5t Sanad hadits ini slwhih. Hadits iU ringlcasan hadits no. 4EGl. Penelitian
sccsra nrndalam aah tafnrijnya rclah bdrlalu di sana.
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4958. Abdah bin Sulaiman Abu Muhammad Al Kilabi

menceritakan kepada kami, Hispm menceritakan kepada kami dari

ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berhenti di sumur Badr, lalu

bersabda, "Apaknh kalian mendapati bahwa ianji Tuhan lcalian itu benar

adanya?" Beliau lanjut bersabda, "sesungguhnya mereka benar-benar

mendengar perlcataanlat "

Hal itu dituturkan kepada Aisyah, ia pun berkata, "Ia (Ibnu Umar)

lemah. Sesunggutmlra Rasulullah SAW bersaMa, 'Sekarang ini merekn

tahu bahwa apa yang pernah ahr katalun kepada merelca adalah-

benar'.'4958
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4959. Abdah menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan

kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu [Jmar, dari Nabi SAW, bahwa

beliau bersabda, "sesungguhnya orang yang meninggal itu benar-benar

disilrsa disebabkan tangisan keluarga terhadapnya. "

Berita itu dituturkan kepada Aisyah, ia pun berkata, "Ia (Ibnu

Umar) lemah. Sesungguhnya Rasulullah SAW melintasi sebuah kuburan,

lalu beliau bersabda, 'sesungguhnya orang yang berada di hrbur ini
benar-benar s edang dis ilua sedang keluarganya s edang menangis inya' ."

Kemudian Aisyah membaca ayat ini (surah Al An'aam ayat 164,

Al Israa' ayat 15, Faathir ayat 18, Az-Zumar ayat7, dan An-Najm ayat

38), "Dan seorang yang berdosa tidak akan memihtl dosa orang

lain."a9s9
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4%O.AMah menceritakan kepada kami, LJbaidullah menceritakan

kepada karni dari Nafi', dari Ibnu Urnar; bahrra jilaa Rasulullah SAW
kembali dari beberapa pasukan dan ekspedisi, atau haji dan umrah, dan

'e5e Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasah htdits'no. 4t65. Kami telah
menjelaskan rincian pcmbahasan rnengenai naaits tni di sana.
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beliau kebetulan menemui dataran tinggi, maka beliau bertakbir tiga kali
kemudian mengucapkan, "Tiada ilah selain Allah, tiada satu pun'' sehttu

bagi-Nya. Milik-Nyalah kerajaan dan segala puii. Dia Maha Kuasa atas

segala sesuatu. Kami orang-orang yang kembali dan bertobat, yang

menyembah dan bersujud (kepada-Mu), hanya kepada Tuhan kami

memuji. Dia menepati janji-Nya, menolong hamba-Nya, dan

mengalahlun gabungan musuh sendirian.'Ae@
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4961. Abdah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair,
dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku
mendengar Nabi SAW ditanya tentang air yang ada di tanah lapang dan

hewan-hewan serta binatang buas yang bolak-balik bergantian ke sana?

4e6o Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4717. Kata urbiyyoh
terdapat dalam naskah kode Haa' Miim, sedanglan dalam naskah kodie Kaaf
terhrlis "raabiyah", maksud kata yang ini sudah jelas.

Ar-raabiyah rnaksudnya tanah atau dataran tinggi. Terdapat bebcrapa dialek
pada kata ini, tetapi mereka tidak nrnyebutkan dianaranya loa "urbi14uh"
yaitu dengan hamzah berbarakat dhammah dan raa' sulun serta yac'
bcrasydid. Aku membcti pcnjelasan bahwa maksud katr itu adalah bagian
antara atas paha dan bawah pcrut. Ifuta itu terambil dari pengertian kata aI
'uluw dzn al irtifaa'yaug juga (artinya tinggi). Jadi, jelas bahwa kaa inr
rnenrpakan satu dialek pada kata ar-raabiyah yang tidak rnereka sebutkaru
se[Entaf,a rnateri dasar katanya adalah satu.

Mengenai Ubaidullah dalam sanad ini, ia adalah lbnu Umarbin Hafsh bin
AshimbinUmar.
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Lalu beliau bersabda, 'Bila airnya mencapai uhtran dua qullah maka air

itu tidak menanggung najis'.'Ae6r
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4962. l+bdahbin Sulaiman menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami, omng yang mendengar Ibnu Suraqah

menceritakan kepadaku, ia menuturkan dari Ibnu [Jmar, ia berkata, "Aku

tidak pernah melihat Rasulullah SAW melakukan shalat (sunah) sebelum

dan sesudah shalat (fardhu) di perjalanan.'*e62
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4963. Abdah menceritalcan kepada kami, Ubaidullatr menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari lbnu [Jmar, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar,

dan Umar biasanya mendahulukan shalat sebelum khutbah dalam shalat

hari raya.'ile63

Sanad hadits ini shahih. Hadils ini ulangan hadits no. 4803. Telah lalu

disebutkan dengan sanad ini juga hadits no. 4605. Mengenai LJbaidullah yang

ada dalam sanad ini, ia adalah Ibmr Abdultah bin Umar, saudara kandung

Salim bin Abdullah.
sanad hadits ini dha'if tIlrcnz tidak disebutkan nama guru yang lJbaidullah
bin Urnar bin Hafsh mcndengar deriqa. Tapi hadits senada telah disebutkan

dengan sanad yang stnhih &n muttashrT (hadis no. 4675) dari Ibnu Abi
Dziib, 'Utsman Uin Sgraqan mnceriakan kepadakr5 aku rrendengar lbnu

Urnar berkaa...." Barangkali ubaidullah mcndengamya dari lbnu Abu Dzi'b.
Lihat hadits no. 4761.
sanad hadits ini shahih. Hadis ini nrrrpakan ulangan hadits no. 4602

dengan sanad ini.
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4964.Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, batrwa Nabi SAW berthawaf

satu kali untuk l:urji qiran beliau. Beliau tidak bertahallul di antara

keduanya dan beliau membeli hewan Kurban di jalan tanah Qudaid.4e64

:'t -i iJt *';'"*, €* * u \;;t e* -r11o

/ J; g6'* ;; i o*'* Gtul ,\n7 6?i ti i.
,.ll - c.

Jl.'s qr;>r r;. ;,,i*t ei ,Lt, irtl') |.2'* * i., ? ;J

'i6 .i ,i;t s'C.S es v ,Ji ji ,*yt * 4t;
,,r--Ht J +t:)t ;ol, ,;-t; e3t 'i6 ,1 ,* & ,i#

li&'€^
4965. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada karni, Sa'id bin

AMul Aziz. Makhlad bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id

4e6/' Sanad hadits im shahih. Penilaian ke+siqah-an Yahya bin Yaman telah ada

dalamhadits no. 2403.
Dalam At-Tahdzib disebutkan bahwa Ahmad rnenilainya dha'if dan berkata,
"[a (Yahya bin Yaman) menceritakan dari Ats-Tsauri dcngan beberapa

kejanggalan." .,.
Serncntara dari Waki' diceritakan, 'Hadits-hadits yang diceritakan oleh
Yahya bi'r Yarnan ini bukan tcnnasuk hadits Ats-Tsauri." Padafut ini
terrnasuk hadianya dari Ats-Tsauri. Yang jelas, Ahmad nrcmilih hadits

Yahya dari Ats-Tsauri, yang ia tahu bahwa di dalamnya Yahya tidak
melalukan kesalahan. Malsud hadiB ini tclah disebutkan secara panjang
dalam hadits no. 4595 dari SuEia,n bin Uyaina\ dari Ayyttb bin Musa, dari
Nafi'.
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mengabarkan kepada kami, maknanya, dari Sulaiman bin Musa, dari
Nafi', bekas budak Ibnu Umar, Ibnu Umar mendengar suara seruling
seorang penggembala, lalu ia meletakkan dua jarinya pada dua telinga
dan mengalihkan kendaraannya dari jalan sambil berkata, 'Hai Nafi',
apakah kamu masih mendengarnya?' Aku menjawab, 'Ya'. Dia kemudian
menjauh sampai aku berkata, 'Tidak', barulah dia meletakkan kedua
tangannya dan mengembalikan kendaraan ke jalan. Dia menjelaskan,
'Aku melihat Rasulullah SAW melakukan seperti ini ketika mendengar
suara seruling seorang penggembal; 14e65
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4966.Al Walid t."kruiy" Ibnu Muslim) menceritakan kepada
kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Al Muththalib bin Abdullah
bin Hanthab menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Abbas pernah
berwudhu sekali-sekali dan ia menyandarkan hal itu kepada Rasulullah
SAW, sedangkan lbnu Umarpernah berwudhu tiga kali-tiga kali dan juga
menyandarkan itu kepada Rasulullah SAW.4e66

Sanad hadits ini shahih. Makhlad bin Yazid Al Harani Al lazai orang yang
tsiqah dan termasuk guru Ahmad. Ia dinilai tsiqah oleh lbnu Ma'in dan
lainnya. Ahmad berkata, '"Tidak mengapa dengannya (Makhtad bin Yazid)
dan ia lemah."
Al Butfiari menyebutkan riwayat hidupnya dalxrn Al Kabir (4111437438) dzn
Al Bukhari tidak menyebutkan kritikan terhadapnya.
Hadits ini telah disebutkan dengan sanad ini dalam hadits no. 4535, tetapi dari
Al Walid bin Muslim sendiri.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadis no. 4818 dan .telah
disebutkan dengan sanad ini dalam hadits no. 4534.
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4967. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari

Abdurrazzaq bin Umar Ats-Tsaqafi, bahwa ia mendengar Ibnu Syihab
mengabarkan dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, "Aku menghadiri hari

raya bersama Rasulullah SAW, beliau shalat (IO anpa adzam dan qamat
Kemudian aku menghadiri hari ra)ra brsama Abu Bakar, ia pun shalat

(Id) tanpa adzan dan qamat. Kemudian aku menghadiri hari raya benama

IJmar, ia pun shalat (IO tanpa adzann dan qamat. Kemudian alu juga

menghadiri hari raya bersama Utsman, dan ia pun shalat (IO tanpa adzain

dan qarnat"'ils7

'57 Shoad hadits ini dha'il. Mcngpnai Abdurrazzaq bin Urnar Ae-Tsaqafi Ad-
Dimasni" Al Bukhsri bcrtata daJiam At-Tarikh Ash-Shaghir (194), "Yahya
bcrlot , Ia (ab&rmaaq bin Umar) htkan apa-apa1"
An-Nasa'i (dalam Adh-Dhu'$a', 20) bcrtata, "[a orang yang hadisnya
naar* (ditinggrlkrn)."
DaLm At-Tohdzib dEri Al Bukhrri aiscbu&rn, "Ia omng yang baditsnya
auouk"
Ibnu Ma'in bcrtatr" "Ia scaang pco&rsta."
Hadits ini'terdapat ddtm Majna' Az-Ttws'id &n lbnu Hajar urcmrnjuk
kcpadmya dalam lI Fart (A2761, ia bcrlota, 'Adapun hadits Ibnu Umar,
dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan" R.asulullah SAW pcrgi pada hari raya,
lalu beliau shalat tarya a&an dan iqamat...." Aku tidak menemukamya
dalam ,Snzaz An-Nasa'i, dan rnrngkin hadits itlt ada dalam As-Stman Al
Kabir. Bagimanapun, jika temyata hadits inr ada di sana, maka ti&& dari
jalur ini, karena Abdunazzaq Ats-Tsaqafi tidak nrnpunyai riwayat ap8-apa
dalam l, Kutub As-Situh (enam buku hadits termasyhur), api dalam lt-
Tahdzib discbutkan scbagai p€rnbcda dari yang lain yang narnnya serupa.

Aku han)ra nrengunggulkan hadits tcrsebut dengan sanad yang ada sesudah
ini. Arti hadits ini shahih diriwayatkan dari selain Ibnu Urnar.
Dalam Musnad Ibnu Abbas telah disebu&an hadits yang senada artinya (no.
zO04', 2171, 2172, dtn 2754). Juga sudah bcrlalu dengan arti senada dari
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4968. Al Walid menceritakan kepada kami, Ibnu Tsauban
menceritakan kepada kami bahwa ia mendengar An-Nu'man bin Rasyid
Al Jazari mengabarkan, bahwa ia mendengar Ibnu syihab Az-zuhi
mengabarkan dari Salim bin Abdullah, ia mengabarkan dari ayahnya,
Abdullah bin Umar, seperti hadits ini.affi

riwayat Jabk dzlam Musnad lbnu Abbas (no.2r72).Lilat At Muntaqa (166,4-
1666).4 t Sanadnya hasan.Ibnu Tsauban adalah Abdunahman bin Tsabit bin Tsauban.
Telah disebutkan dalam hadits no. 3281 bahwa ia orang tsiqah yangberubah
pada akhir usianya.
An-Nu'man bin Rasyid Al Jazari Ar-Riqqi, para ulama banyak berboda
pendapattentangnya. Yahya Al eaththan menilainya sangat dha tf.
Ahmad berkata, "Ia (An-Nu'man bin Rasyid) orang yang haditsnya
mudhtharib.Ia juga meriwayatkan beberapa hadits yang .irior),
Al Bukhari (dalam At Tarikh Ash-shaghir, 166) berkata, ..Dalam sebagian
h4dits riwayatrya (AnNu'man bin Rasyrd) terdapat kelemahaq *-* p"a"
dasarnya ia orang yang bany"ak benarnya." Diram At Kabir (4l2tgo) ia
perkala, "Di dalam hadits riwayatnya (An-Nu'man bin nasyidy terdapat
banyak kelemahan,-namun pada dasarnya ia orang yang uanyat benarnya."
Dalam Adh-Dhu'ofa' {35) ia berkata, "Di dalam hadits riwayatnya terdipat
banyak kelemahan."
An-Nasa'i (dalamAdh-Dh"'afa') berkata, ..Ia orang yang sering salah."
Ibnu Abi }Iatim berkata, "AI Bukhari -er-suttanr,ya (An-Nu'man bin
Rasyid) ke dalam kelonpok perawi dha'tf, lalu aku mendengar ayahku
berkata,'Hadits darinya dipindahkan."
Ibnu Ma'in menilainya dha'if dalam satu kesempatar5 namun dalam
kesempatan lain ia menilainya tsiqah.
Ibrru Hibban menyebutkann,la dalarn 11t-Riqar (kelorpok perawi tsiqah).
Muslim rneriwayatkan haditsnya dalam buku sn*u-nya. b"ng"n
pertimbangan sepcrti ini" kami mrnandang bahwa hadits riwayatnya (An-
Jtlulman bin Rasfld) hosan, sclama tidak tqbulri adanya kesaiahan dalam
hadiBnya. Sanad inilah ),ang alor unggutkan. Hadis ini diriurayatkan oleh
{n-Nasa,i dari jalur An-Nu'man, karcna hadits An-Nu'man bin it syia Fgadiriuaptkan oleh para pakar pconrsun buku ls..Srzan.
Hadits ini ulangan hadits sebclum)ra.
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4969. Husain bin Ali menceritalon kepada kami dari Za'idah, dari

Simak, dari Musy'ib bin Sa'd, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah
SAW be.rsaMa, "Sedelah dari harta hasil pengkhianatan dalam
ghanimah.dan shalat tanpa bersuci, tidak diterima.'Ae6e
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' 4970. Husain bin Ali menceritakan kepada kami dari Za'idah, dari

Ibrahim bin Multajir, dari Abu Asy-Sya'tsa', ia berkata, 'Kami
mendatangi Ibnu Umar pada hari yang tengah di antara hari-hari tasynq.
I"alu makanan disuguhkan, orang{rang pun mendekat, namun seorang
anak Ibnu Umar menyingkir, maka lbnu Umar berkata kepadanya,
'Mendekatlah lalu makanlah'. Anaknya itu menjawab, 'Aku sedang
puasa'. Ibnu Umar berkata 'Apakah kamu tidak tatru bahwa Razulullah
SAW bersaMa" "Sesunguhnya (hari-lwri tasyriq) itu hari untt* makan
dan berdzikhtlaem

'e60 Sanrd hadits ini shahih.I{adis ini ringkasan hadits no. 4700. ,.:-';

'e70 Sanaa UAis ni shahih. Husain bin Ali adalah Al Ju'fi. Mengenai ini"telah
discbutkan dalam hadits no. 1284, sdangkan nrcngenai lbrahim bin Muhajir
bin Jabir tclah disebutkan dalam hadits no. 1654.
Hadits ini terdapat dalzm Majnu' Az-hwa'id (31202-203), dan Al Haitsami
bcrkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan pfra pcrawinya adalah
perawis/rahlr." Lihat hadis no. 1456 dan 1500.
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4971. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami,
Ubaidullah menceritakan kepada karni dari Nafi', dari lbnu umar, ia
berkata, "Siapa melakukan shalat pada awal malam hendaknya
menjadikan akhir shalatnya adalah witir, karena Rasulullah sAw
memerintahkan hal i1u.r{e7l
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.4972. Muhammad bin Bisyr menccritakan kepada karni,
ubaidullah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin salim
menceritakan kepadaku dari Salim bin AMullah, dari AMullah bin
Umar, bahwaNabi SAW bersabda, "Diperlihatkan kepadaht dalam tidur
bahwa alru menimba dengan timba kcrekan di atas sebuah sumur, lalu
Abu Bakar datang dan menimba satu atau dua timba- Ia menimba
dengan lemah dan Allah mengampuninya. Kemudian (Jmar bin
Khaththab datang dan mengambil air, lalu timba berubah menjadi timba
besar. Aku tidak pernah melihat seorang perr.impin yang metuenganglcan

Margcnai kaa ath rtu'n 4ngn traa' bcrtaralot dhammah dan 'ain
sukur rneksudnya rnahn.1e7t 
Sanad hadits ini siahih.Iradis ini scnada artinya dengan tudits no. czto.
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sepertinya, sampai orang-orang merasd hilang hausnya dan memulcul
tempat unta yang mendentm di sekitar air.'Ae2
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4973. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari
Ubaidullah, dari Umar bin Nafi', dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW melarang al qaza'."

Ubaidullah berkata, "Al qaza' maksudnya mencukur dengan
menyisakan sebagian rambut kepala.'4e73
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4974. Utsman menceritakan kepada kami, Umar bin Nafi'
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari lbnu Umar, ia bcrkata,
"Rasulullah SAW melarang al qaza'.'fi71

Sanad hadits ini shahih. Penilaian tsiqah ffi^dry Abu Bakar bin Salim bin
AMullah bin Umar telah ada dalam hadits rc. 4742.Ia tidak nrcnpunyai
riwayat dalam buku S&ailr Al Bul:han dn Mwlim selain hadits ini.
Al Bukhari (7/36) dan Muslim (AB3\ rrrriwayatkannya dari .jalur
Muharnmad bin Bisyr dengan sanad ini, dan telah disebutkan denganlsanad
senada dari jalur Musa bin Uqbah bin Salim (hadits no. 4814).
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulang:an hadits no. 4473, Wi penjelasan
korta al qaza' di sini secara bgas menrmjuklran bahwa itu termasuk
pembicaraan LJbaidullah, seperti dalam salah satu riwayat Muslim yang kami
tunjuk di sana.
Sanad hadits ini shahih. Usman adalah lbnu Utsman Al Ghathafani.
Hadits ini ringkasan hadie no. 4473 dclogea sanad ini, hanya saja parjelasan
kau al qaza'dihapus di sini. Hadits ini juga ringkasan hadits yang lalu
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4975. [Ishaq bin] Sulaiman menceritakan kepada kami: Aku

mendengar Hanzhalah bin Abu Sufiran Al Jumahi, aku mendengar Salim
bin Abdullah berkata: Aku mendengar AMullah bin Umar berkata, *Aku

mendengar Rasulullah SAW bersaMa, 'Sungguh, hati salah seorang dari
lralian penuh dengan nanah, itu lebih baik baginya daripada penuh
dengan syair'.'Ae7s

Sanad hadits ini shahih. Mengcoai penilaian rsrgalr Ishaq bin Sulairnan telah
berlalu dalam hadis no. 452. Di sini kami tambahkan bahura Al Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir (l ll l39l).
Dalam naskah kode Hoa'discbutkan "Sulaiman menceritakan kepada kami"
dengan membuang kata "Ishaq bin", padahal ini merupakan sebuah
kekeliruan. Kami telah mengoreksinya dari naskah kode Kaaf Miim.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (10/453) dari Ubaidullah bin Musa,
dari Hanzhalah dengan sanad ini.
tladits ini termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Al Buktari, tanpa
diriwayatkan oleh Muslirn, sebagaimana disebutkan oleh Al Hafiztr dalam Al
Fath padz akhir pembahasat Kitab Al Adab (101507).
Aku bahkan tidak menemukannya dalam Al Kutub As-sittai selain dalam
Shahih Al Bukhari, dan At-Timiidzi memberi isyarat kepadarrya (4/34)
dengan kata 'Di dalam bab ini". Penjelasan maksud hadits ini telah berlalu
dari hadits riwayat Sa'd bin Abu Waqqash (no. 1506, 1507, 1535, dan 1569).
Al Hafizh mengutip dalam Al Fath (10/454) dari Abu Ubaid mengenai
penjelasan hadits ini, ia berkata, "Alasannya menurutku adalah bahwa hatinya
penuh dengan syair sanpai menguasai dirinya sehingga mehlaikannya dari
Al Qur'an dan &ikir kcpada Allah. Jadi, spirlah yang mengalahkan dan
mendominasi dirinya. Adapm bila Al Qur'an dan ilmu yang
mctdominasinya, maka tidak dikatakan hatinya pcnuh dengan s)rair."
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4976.Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdul Aziz
bin Abu Rawwad mengabarkan kepada kami dari Nafr', dari Ibnu Llmar,
bahwa mata batu cincin Rasulullah SAW ada di telapak tangan beliau
bagian dalam.aeT6
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4977. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada torni,,. am
mendengar Hanzhalah bin Abu Suffan, aku mendengar Salim berkata:
Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Alat melihat di samping Ka'bah, pada bagian yang bersebelahon
dengan bagian depan, seseorang yang berkulit sawo matang dan
berambut lurus, meletakkan tangannya pada dua orang, sedang
menuangkan air di kepalanya -atau- mengalirkan air di kepalanya,

lalu aku bertanya, "Siapa orang ini?" Mereka menjawab, "Isa putra
Maryam" -atau- 'Al Masih putra Maryam". Di belakangnya aht
melihat seseorang berhtlit merak, buta mata sebelah kanannya,, serta
keriting rambutnya, dan orang yang aht lihat paling mirip dengannya

ln *,, *v?rt"tr" i, )';, fcU'oi,7 it * p,J'*
'f *t'e
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Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4907.



ialah lbnu Qatlwn. Alat lalu bertanya, "Siapa orang ini?' Mereka
menj awab, "Al Masih Ad-Dajj al.'Aen
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4978.Ishaq bin Sulaiman dan AMullah bin Al Harits menceritakan
kepada kami, keduanya berkata: Hanztralah menceritakan kepada kami:
Aku mendengar Salim be*ata: Aku mendengar AMullah bin Umar
berkata, "Sesungguhnla Umar bin Al Khaththab membawakan Nabi
SAW pakaian sutra tebal, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana

1e17 Sanad hadits im shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4743. Lih^thadits no.
48o4.,4879, dan494E.
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seandainya aku membeli pakaian ini untuk engkau pakai ketika para tamu

utusan datang kepadamu?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya orang yang

memakai baju ini adalah orang yang tidak punya bagian (di akhirat)''

Kemudian Nabi SAW dibawakan tiga buah pakaian, lalu beliau

mengirimkan satu pakaian kepada Llmar, satu kepada Ali, dan satu

kepada Usamah binZaid. Lalu Umar membawa pakaian itu kepada Nabi

SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengirimiku
pakaian ini, padahal aku mendengar sabda engkau tentangnya?' Beliau

lalu bersabda, 'sesungguhnya aht mengirimnya kepadamu agar engkau

menjualnya atau membelah-belahnya meniadi beberapa kentdung untuk

istrimu'."

Ishaq berkata dalam haditsnya, "Usamah mendatangi beliau dengan

memakai pakaian itu, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya tidak

mengirimkannya kepadamu bulean untuk engkau pakai, tetapi untuk

engkau juar'. Aku tidak tahu apakah beliau mengatakan kepada Usamah,

'membelah-belahnya menjadi beberapa kerudung'atau tidak." 
,

AMullah bin Al Harits berkata dalam haditsnya, bahwa ia
mendengar Salim bin AMullah berkata: Aku mendengar Abdullah bin

Umar berkata, "tJmar mendapati...." Lalu ia menuturkan makna hadits

tersebut.'{978
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4979. Abdullah bin Al Harits menceritakan kepada kami,

Hanztralah menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Usamah mendatangi beliau dengan mernakai pakaian itu. Rasulullah

SAW terus memandangin),a, maka Usamah berkata, '(Bukankah) engkau

memberilu pakaian ini?' Beliau bersaMa, 'Belah'belahlah paftaian itu

'e?t Sanrd hadits ni shahih. Hadits ini pcrpar{angan hadiS no. 4713 dan lihat
hadits no.4767.
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menjadi beberapa koudug untuk istri-istrinu, atau penuhilah
lrebutuhanmu dengan futenjual)nyat .tAe1e
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4980. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami: ;

mendengar Hanzhalah berkata: Aku mendengar Salim berkata: Aku
mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat Rasulullah sAw
menunjuk ke arah rimur 

-atau 
ia berkata- sesungguhnya Rasulullah

sAw menunjuk ke arah rimur, Ialu bersabda, 'Ingatlah, sesungguhnya
Jitnah ada di sini! Ingatlah, sesungguhnya frtnah ada di sini! Ingatlah,
sesungguhnya_fitnah ada disini! Tempat ryetan memperlihatkan dua
tandulotya'.'Aew

L'+ ,?* i l;rrl t:;:-r- ),:-. '; iq gt -r1^\
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4981. Hisyam bin sa'd menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin

salam menceritakan kepada lcami: Aku mendengaryatrya bin Abu Katsir
mengabarkan bahwa Abu salamah mcngaba*an kepadanya dari

'e?e 
' 
sanad hadis ini shahih. Hadits iai ulangan ludits seoeluqra, tetapi tidak

r". ryenygbutkan rcdaksinya sccara lengtap. Hadits ini mengitutiiuaie ito.
Sanad hadits im shahih. Hsdits ini nlengan hadis no. +g0Z dengan rnaksud
scnada.
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Abdullah bin Umar, bahwa Abu Salamah mendengar Abdullah bin Umar
berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '[]sia bulan itu'dua
puluh sembilan hari' .'AeBr

,.
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Sanad hadie im shahih. Hisyam bin Sa'd adalah Ath-Thaliqani AlBaz.z,az.la
tinggal menumpang di Baghdad dan ia orang yalng tsiqah.Ia.dinilai tsiqah
oleh Ahmad, Ibnu Sa'd, dan lainnya.
Al Bukhari menyebutkan biografinya dalamAl Kabir (4121196).

Dalam Ath-Thadzib, ArTaqrib, dan Al Khulashah nama ayahnya disebutkan
"Sa'id". Akan tetapi dalam tiga sumber di sini tertera nama "Sa'd" dengan
membuang !aa' , karena ihr kami menetapkan apa yang ada dalam tiga
sumber itu sebagai langkah tarjii (pengunggulan) bahwa dalam sebagian
naskah manuskrip dari At-Tarikh Al Kabir disebutkan "Sa'd" sebagaimana
hal itu disebutkan oleh penelitinya dalam buku Ta'liq terhadapnya. Demikian
pula yang tertera dalam sebagian naskah manuskrip dari manaqib Ahnad
karya Ibnu Al Jauzi, sebagaimana ditetapkan oleh penelitinya di catatan
pinggir (h. 52).
Dalam Thabaqat Ibnu Sa'd (712/86) dan Taikh Baghdad karya Al Khathib
(14146) disebutkan "Sa'id" dengan huruf yac'. Kami tidak dapat berpegang
pada keduanya dalam men-tarjih, karena khawatir tidak ada ketelitian
mendalam ketika meneliti keduanya dengan menetapkan adanya perbedaan
naskatr, khususnya untuk nama yang hampir mirip seperti ini.
Mu'awiyah bin Salam bin Abu Sallam Mamthur Al Habasyi orang tsiqah.la
dinilai tsiqah oleli Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan lainnya. Sementara
Al Ijli mengira Yahya bin Abu Katsir menyerahkan buku kepadanya tapi
tidak membacanya dan tidak mendengarnya! Ini merupakan perkiraan yang
batil dan sia-sia. Di sini ia menegaskan bahwa ia mendengar dari Yahya,
sedangkan orang yang tsiqah bila ia menegaskan bahwa ia mendengar, maka
tidak dapat dibantah dengan komentar seperti di sini. Oleh karena itu,
scwaknr Al Bukhari menyebutkan riwayat hidup Mu'awiyah bin Salam ini
dilan Al Kabir (4/11335), ia nrcnetapkan bahwa Mu'awiyah mendengar
Yahya bin Abu Katsir.
Hadits ini ringkasan hadits no. 4815 dan 4866.

Musnad Imrm Ahmrd - EI



4982. Abu Ahmad Az-Z.fialrr menceritakan kepada karni, Sufian
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari AMurrahman bin Sa'd, ia
berkata, "Dulu aku pernatr bersama Ibnu Umar, dia melakukan shalat di
atas kendaraannya di sini dan di sini, lalu aku bertanya kepadanya. Ia pun

menjawab, 'Seperti inilah aku mclihat Rasulullah SAW
melakukannyat.tA9s2

i.t ,f g6 '* l' + * 
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4983. TaidbinAl Hubab menceritakan kepada kami dari O*ur"n,
dari Nafi', dari lbnu lJmar, batrwa Rasulullah SAW berlariJari kecil tiga
kali putaran mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagr.

Selanjutnya beliau berjalan biasa ernpat kali putaran berikutnya.aes3

'e6 ,it; )r3 U'xsf d:", .4qJ'i.'l: $:", -r1^r
ii'r J?.,Lf ,7
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Sanad hadits iai shahih. Manssr a&tah Ibnu Al Mu'tamir, sedangkan
AMurrahman bin Sa'd adalah bckas hdak AMullah bin Umar, orang yang
tsQah. An-Nasa'i menilainya Biqah d^nlbnu Hibban nrnyebutkannya dalam
Ats -Ts iq at (klonpok pcrawi ts tq ah).
Hadits ini telah disebutkan bcrtali-kali dcngan mksud senada, dan yang
terakhir hadis no. 4956.
Mengenai ucapan Ab&rra,hmaq "I:lu aku bcrtanya kepadanya," maksudnya,
nlalu aku menanyakan kepadanp En0aog htl itu.u Akan disebutkan nanti
darijalu inijuga secara terpcrinci (h.dib no. 5O47 dan 5048).
Sanad hadits ini shahih. Abdullah adalah lbnu Umar bin Hafsh Al Umar.i.
Hadic ini ulangan hadits m. 4844.l irnt Al Mutaqa (2525\.

,yf 'n'&,ril pj ilrb, 4*
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4984. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Usamah bin

Zaid menceritakan kepadaku, Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu
Umar, bahwa Rasulullah SAW sewaktu kembali dari perang Uhud,
mulailah kaum perempuan Anshar menangisi suami mereka yang
terbunuh. Rasulullah SAW bersabda, "Tetapi Hamzah tidak ada
perempum-perempuan yang menangisinya. " Kemudian beliau tidur, lalu
beliau terbangun, sementara kaum perempuan Anshar itu sedang

menangis. Beliau pun bersabda, "Merelca sekarang bila menangis,
berarti meratapi Hamzah.'Aeu

,jG '6at ; *, ir tcz ,it- { l'- -1a.J-e tiJ.> ,-rti Li-r-- -ttAo
9 ol.. . t t , -..n 6 \. to. ...n I
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Sanad hadits im shahih. Usamah blmZaid, adalah Al-t aits.
Hadits ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam At-Tarikh (414748), dan ia berkata,
"Hadits ini berdasarkan persyaratan Muslim." Kemudian ia nrengutipnya dari
Ibnu Majah dari jalur Ibnu Wahb, dari Usamah o-lrr- TaidAl:t^ait$
Riwayat Ibnu Majah dalam ls-Sanan (11248) pada bagian akhirnya terdapat' tambahan larangan menangis. Rasulullah SAtil bersabda, "Jangan sekali-kali
menangisi orang yang mati setelah hari ini." Akan datang dengan
penambahan ini dari Shafwan bin tsa (hadits no. 5563), dari Utsman bin
Umar (hadits no. 5666), keduanya dari Usamah bin Zaid.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'd dalamlth-Thabaqat (3/lil0) dari
Utsman bin Umar, Ubaidullah bin Musa, dan Rauh bin Lrbadab, ketiganya
dari Usamahbin Zaid.
Al Hakim meriwayatkann).a dalam I I Mustadrak (31197) dari jalur Al Hasan
bin Ali bin Affan, dari Usarnah bin Zaid. Al Hakim,meringkasnya pada
bagian akhir, jadi ia tidak menyebutkannya secara lengkap. Ia juga
merirvayatkan hadits seoada sccara lengkap (l/381) dari jalur Utsrnan bin
Umar, dari Usarmh bin Zaid, dari Az-Zahri, dari Anas bin Malik. Al Hakim
berkata, "Hadits ini shahih berdasarkan pers)4aratan Muslinr, dan keduanya
tidak meriwa)ratkan hadi6 ini. Hadits ini adalah hadits paling terkenal di
Madinah, karena kaum perenpuan Madinah tidak meratapi omng-orang yang
meninggal di antara rnereka" kecuali nprcka mcratapi Hanzah sampai
sckarang." Adz-Dzahabi menyepakatinya
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4985. Attab menceritakan kepada kami, AMullah menceritakan

kepada kami, Ali bin Ishaq berkata: Abdullah mengabarkan kepada kami,

Yunus mengabarkan kepada kami dari Az-Ztthri, dari tlamzah bin

Abdullah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersaMa, "Bila

Allah menghendaki silaaan pada suatu kaum, malm Allah timpakan

silrsaan itu lrepada orang yang ada di tengah-tengah mereka, kemudian

merelrn dibangkitkan berdasarlran amal perbuatan mereka. "

Ali berkata dalam haditsnya: Ia berkata: Hamzah bin Abdullah bin

Umar menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar

mengatakannyu.o"t

'* A r'3'*',Pu *t *'i. 76), !*'i;:,L - r q^l
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4eE5 
Stanad hadits ini shahih. Afiab adalah Ibnu Ziyad Al Khurasani Al Mirwazi,
guru dari Ahmad. Penilaian tiqah tert^dapnya tclah ada dalan hadits no.

1423 dan 2620.Y.ztr,i arsahkan di sini bahwa Ibnu Abi Hatim rcnyebutkan
riwayat hidupnya dzlarm Al Jarh wa At-Ta'dil (3/?13'), dan ia berkata,

"Ayahku menulis dan mcriwayatkan darinya (Attab) di Ar-Riy." Ia juga

berkati" "Ayahku ditanya Entaog Attab, lalu ia rncnjaweb, Ia orang yang

tsiqah'."
AMullah adalah Ibnu Al Mubarak
Hadits ini diriwaya&an olch Al Bulfiui (13/50-51) dari jalur Ibnu Al
Mubarak
Hadits ini juga diriwayatkan olch Muslim (U3@, dari jdur lbnu Wahb,
keduanya dari Yunus, &ri Az-Zuhri.
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4986. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan

kepada kami dari Ayyub, dari Nafi" dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku

tidak pernah absen mengusap sudut-sudut Ka'bah, baik dalam keadaan

gampang maupun sulit, sejak aku melihat Rasulullah sAw
mengusapnya."a9s6

lr ,l; ,.r ,rp'* &\i * i.J"il' |t? c:", -tl^v
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4987- Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami dari

Khalid, dari Abdullah bin syaqiq, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi sAW

bersabda, "shalat (sunah) wahu malam itu dua rakaat-dua ralaat, maka

bila kamu khawatir masuknya waldu faiar, ganiilkanlah dengan shalat

witir satu raluat.'A9B?

4988. Adh-Dhahhak bin Makhlad Abu Ashim menceritakan kepada

kami dari lbnu Jurad, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku dari hadits

Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku melihat orang-

orang pada masa Rasulullah SAW akan dipukul bila menjual makanan

secara juzaf (tanpa ditimbang atau ditakar) jika mereka tidak

membawanya dulu ke rumah mereka.'{eE8

4et6 Sanad hadits ni shahih. Hadis ini ringkasan hadits no' 4888'

'e8? Sanad hadits ini shahih. Khalid adalah Al Hadzdza"

Hadits ini ulangan hadits rrc. 4t78 dengan rnaksud senada'
.ett Sanad hadits iii shahih. Hadits ini ulangan hadits no' 4517. HadiS senada

juga telah ada pada no. 4639 dan 4716.
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4989. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami dari lbnu

Abi Dzi'b, Yandberkata: Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada kami dari
Al Harits, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata,
"Sesungguhnya pernah Rasulullah SAW menyrruh kami meringankan
(bacaan dan gerakan shalat), meskipun beliau mengimami kami dengan
membaca surah Ash-Shaffaat -Yazid berkata- dalam shalat
Subuh.'{e8e

;;ti V i*; $:r, ,iri-ljr d ,*t;.Jlt '* tIr- - r 11 .

,,lv':r.;:*e i" e r;,'oi'* it,f q6t /-U, eri *
at Jy, * ,P,1' f1 rji )At ,f €€; ,!,-ij t'sr1

4sso.Abdul wahid (maksudnya Al Haddad, *:iJ *
kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Ash-
Shiddiq An-Naji, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, '?i/a
kamu meletakkan orang mati di antara kamu ke dalam kubur,
ucapkanlah, 'Bismillaah wa 'alaa millati rasuulillaah (dengan menyebut
nama Allah dan berdasarkan agafiBRasulullah)r.r;{eeo

Sanad hadits int shahih. Yazid a,lalah Ibnu Harun
Hadits ini ulangan hadis no.4796.
Sanad hadits ini shahih. Hadits lai ulangan hadits no. 4812.
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4ggl. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya mengabarkan

kepada kami dari Muhammad bin Yahya, bahwa pamannya (wasi' bin

Hibban) mengabarkan kepadanya bahwa ia mendengar Ibnu umar

berkata, ..Sungguh, pada suatu hari aku memanjat genteng rumah kami

dan aku melihat Rasulullah SAW duduk di atas dua batu bata sambil

menghadap ke Baitul Maqdis.'{eel

*'# ;t f # * iq 5?i'*i. c* -tl1Y
iri;)r$ ,:6,' ;: 7/, it;> ,Jv fr ,*i ;v ?', ,b"d,

4ggz.Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam -St"f
kepada kami dari Muhammad, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersaMa, "shalatt Maghrib adalah pengganiil bagi waktu siang, maka

ganjillranlah shalat malam dengan shalat witir.'Awz

9;.jlt i ,il)t * E gt "; * L-i $:'t -tllr
Aar u ,*-'* i.r,.al2 {G.;rdrir /. ll |t:L * eat

Sanad hadits ini shahih. Yazid adalah lbnu Hanrn. Yahya adalah Ibnu Sa'id

Al Anshari. Muhammad bin Yahya adalah Muhammad bin Yahya bin

Hibban.
H"aie ini ulangan hadits no. 4617.
Sanad hadits ini shahih. H8di6 ini ulangan hadits no. 4847 dengan sanad ini.

Lihat hadits no. 4987.

L-
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4993. Yazid menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Abdul
Malik bin Al Mughirah Ath-Tha'ifi, dari Abdullah bin Al Miqdam, ia
berkata, "Aku rhelihat Ibnu Umar berjalan antara bukit Shafa dan
Marwah, lalu aku bertanya kepadanya, 'Mengapa engkau tidak berlari
kecil?' Ia menjawab, 'Rasulullah SAW terkadang berlari kecil dan
kadang 66uP.r/ee3

,.. , -.,^ 7 t . ..1A.
F U-rgl *l tib -tqqt
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4ee3 Sanadnya hasan berdasarkan penilaian minirnal. Mengenai Abdul Malik bin
Al Mughirah Ath-Tha'ifi, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam A*-Tsiqat.
Adapun Abdullah bin Al Miqdam bin Warad, ia disebut dabm At-Ta jil
(237), penyusunnya berkata" "Ia (Abdullah bin Al Miqdam) bukan orang
terkenal."
Aku tidak rnenemukan sanr plm hadits darinya selain hadits ini. Ia salah
seorang tabi'in yang bertemu dan bertanya kepada Ibnu Unrar. Aku tidak
mengetahui tingkah lakunya. Ia dalam keadaan tertutup sarpai masalah
dirinya menjadi jelas.
Al Bukhari dan An-Nasa'i tidak rncnyebutkannya dalan Adh-Dhu'afa'
(kelonpok perawi dha' if).
Hadits ini sendiri juga akan disebutkan pada no. 5006 dari Abu Mu'awiyab,
dari Hajjaj bin Arthab, dengan redaksi yang sarna. Abdul Malik.bin Al
Mughirah dan Abdullah bin Al Miqdam tidak sendirian makna

Ahmad nrcriwayatkannp demgan makna senada dalam hadits-hadits yang
akan datang (no. 5 143, 5257, 5265, dan 6013) dari jalur Atha' bin As-Sa'ib,
dari Katsir bin Jurnhan, dari Ibnu Urnar.
Demikian pula riwayat Abu Daud (U122) dan At-Tirmidzi (2Da) dari jalur
Atha' bin As-sa'ib.
Al Mundziri (1824) juga nrcnisbafun hadits rcrscbut kspsda An-Nasa'i dan
Ibnu Majah.
At-Tirmi&i berkata, 'Hadits ini hasan shahih. Sa'id bin Jubair rmiwayatkan
hadis senada dengan ini dari Ibmr Umar.'
Riurayat Sa'id bin Jubair juga elcen discbutkan dalilrn Al Musnad (hadis no.
6393).
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4gg4. Yazidmenceritakan kepada kami, Husain Uin pzAc*an

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, Sulaiman (bekas budak

Maimunah) menceritakan kepadaku: Aku mendengar Abdullah bin Umar

berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Jangan kamu

shalat (yang sama) dua kali dalam sehari'.'Ae4
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4ggs.Yazidmenceritakan kepada kami, AMul Khd; bin Salamah

Asy-syaibani mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Sa'id bin Al
Musalyab berkata: Aku mendengar AMullah bin Umar berkata, "Aku
pernah berada di samping mimbar Rasulullah SAW saat utusan Abdul

Qais datang bersama Al Asyaj. Merelca bertanya kep3da Rasulullah SAW

tentang beberapa minuman? Beliau lalu melarang mereka minum

minuman al hantam (wadah minuman yang dibuat dari campuran tanah,

bulu dan darah), ad-dubbaa'(wadah minuman yang dibuat dari buah

sejenis labu), dan an-naqiir (wadah minuman yang dibuat dari kayr)'"aees

")' Sanad hadits 'lulri shahih, Hodi6 ini ringkasan hadib tro. 4689.
{ees Sanad hadits ini shahih. Hadib ini ringkssan hadits no. 4629.Lihzt hadits no.

4915 dan 8038. Mengenai ucapan' "U[rsan AMul Qais dating," 'demikian
terdapat dalambcb€rapa suuber, dalam naskah kode Miim terhrlis di atasnya

tanda *sah" sebagai penrnjuk bahwa sebelumnya tidak ads yang grrgur, dan

kalimat itu berdasar pada pembuangan suanr kata yang sudah dikeAhui.
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4996. Yazid menceritakan kepada kami, Humaid mengabarkan

kepada kami dari Bakr, ia bertata: Aku menuturkan kepada Ibnu Umar
bahwa Anas menceri'-kan kepada kami, "Nabi SAW berihram membaca
talbifh dengan haji dan uurah."

Ia lalu be*ata *rgs lemah (ingatannya), sesungguhnya
Rasulullah SAW berihram dengan mernbaca talbiyah, dan kami pun
berihram dengan membaca talbiyah bersama beliau. Sewaktu beliau tiba,
beliau Uersatda 'Bmangsiapa tidak mempunyai hewan Kurban, maka
iadikonlah ihrannya sebagai umrah'. Dulu (saat itu) ada hewan Kurban
pada Nabi SAW, sehingga beliau tidak tahallul.'{ee6

1ee6 s"r?,| hadis fr slnhih. Humsid adalah Ibnu Abi Hunaid Ath-Thawil. Bak
adatah Ibru Ab&rllah Al Muzani.
Hadib ini diriwaya*an pula oleh Mustim (l/353) dengan redaksi senada
)rary leb,ih paqiarg dainye, dari jalur Husf,airn, dari Hurnaid, dari Bakr, dari
Ao,s' ia bertata, 'Ah mendcngar Nabi sAW rnembaca albiyah (ihram)
rmtrk iibadah haji dan umarlah sekaligus.. Bak berkata, ..Aku juga
urnceriatan bal itr kaada Ibnu umar, talu ia bertata, "Beliau membaia
tatbiyah (ih"m) mtuk hji saja" I:lu aku rnerernui Anas dan kuceritakan
ucapcn lbur Umar kcpddenya- Anas pun bertatl ..Kamu menganggap kami
hanp mt-.mk kccil? Ahr rcn&ngar Rasulullah SaW bersaMa Zezputi WWitoyUa atos rwaa urnmh da, tuji,.-
Mulim jugr Eiwry.trn,rr dargm rcdabi scnrds dari jelur yazid bin
7ilrli', dri ILbb bin AsfSFhi4 dri B.la.
Yqg i$t lhr UmLh !,.ng lcrrL Oleh krrenr i$ riunyat*iurayat
drinya bobodr'bode d.h hrl Rrsulutlah sAW mlahrkan naji itaa, qir;r\
ahrfmnlr!.
t il4 Al Fd, (3/341) scrt hdils m. 4595, 4822, dan 49e1.
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4997. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ubaidullah
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu lJmar, ia berl@ta, "Ada
empat kalimat yang aku dapat pelajarannya dari Rasulullah SAW,
'Labbaika allaahumma labbaika, labbaika laa syariika laka labbaika,
inna al hamda wa an ni'mata lakn wa almulk, laa syariika laka (aku
penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Aku penuhi
panggilan-Mu, tiada satu pun sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-
Mu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan, dan kerajaan adalah milik-
Mu, tiada satu pun sekutu bagi-Mu)'."4s?

i,* e;tt-& *Lt$:L rt6 l$:', -r11^
:r+.?i,s,ULi :r:rr:t \, * at J'y-, C,Ju,^;_
tlritL 4i rig : 

ju ,itiLy,* 
" !, 

;:;, n ,tju :Ju ,\L>.o

.(@*i
4998. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Hajfaj

menceritakan kepada kami dari Athilryah Al Aufi, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW melarang buah dijual sampai jelas
kepatutannya. Para sahabat kemudian bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa
maksud kepatutannya itu?' Beliau menjawab, 'Bila hamanya telah hilang
dan murni kebagusannyat.rd9eE

.evs-?

1ee7 
Sanad hadits inishahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4896.

4ee8 Sanad hadits ini dha'if karenz dha'if-iya Atrilyah Al Aufi. Maksud hadits
ini telah disebutkan Hali-kali dangan sanad-sanad shahih, dan yang
terakhir sanad hadits no. 49{3.
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4999. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW memberi bagian untuk tentam dan kudanya tiga bagian; satu bagian

untuk tentara dan dua bagian unfirk kudanya.ary

,er ii * yU'* ,#<!i g:t- i-rr, I ,r:", -o , r

i'* u?\"Cll ,*i *'i.t * lt J;,i6 ,i6 '* ;
.fii;3t 

'J:^lir 1L\k r8;\ l' Y

5000. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Mgjahi4 dari AMullah bin Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersaMa, "Aht benar-benar tahu akan adanya

sebuah pohon yang lceberkahannya bagaikan seorang muslim, yaitu
hrrma."5M

,rj Gt 4 ,#t * o, n;,\, i, |* t:lL -o r . \
o z4 t. -.1r.y, t24-*l L.:r>

\rEt,u;'fr

.. . otl . . .. '-...it

Ut ,f r.* J; )? ,f (Ot.:I-,

it j, at J?, aL.ilr;4,,
{:&,;:tt;;'€ 6*3) ,*

5001. AMullah bin Idris menceritakan kcpada l<ami dari Abdul
Malik (maksudnya Ibnu Abi Sulaiman), dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Umar, ia melakukan shalat menghadap ke aratr ternpat kendaraan

'v"' S:anad hadits in shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 4448.
5(m Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan4599 dan4859.
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mengarah. (Dia berkata), *Aku telah melihat Rasulullah SAW melakukan
hal itu dan beliau mendasari perbuatannya ini pada (surah Al Baqarah
ayat 144),'Dan di mana saja lcamu berada, palingkanlah mulamu'."S@r

* .u; f pGJ'* 4 d:* l:c I t::1'; -o. . r

cq{* ,tu si e'i & # bt -u at Ji, tt i :Ju

$ U'r* ""L,, ,'W 4G'sf o.; |!fk";,l, ir, :Jus

.<rfi'
5002. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al-Laits

menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata,
"Rasulullah SAW memegang bajuku atau sebagian tubuhku, lalu beliau
bersaMa, 'Hai Abdullah, jadilah lcamu seakan-akan orang asing atau
yang sedang lewat di jalan, dan anggaplah dirimu termasuk penghuni
lor6urt.n5oo2

* lt ,f es r :t !^Z? $:', itd I ,:;'.L -o. . t'

r't ,;.3t iiJ, ";r, 
yy pi *h, & lt J;., i6 'jti

ifr-'):r;ir lr ,,,1,Jlr rj ,)r1;lt rs ,;r1,,Jrtj ,t"..ir

.()Li

. t ..a I z

o$-bf vf ,or;L:1tyj i;'ilt;',*,tr,;Ssl *'u

5003. Abu Mu'awiyah menceritakan
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari

Sanad hdits ,ini shahih. Hsdie ini ulangan hadits no. 4714. Lih^t hadie no,
4982.
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 47il. l<rb Abdullah
ternrlis dengan nrcmbuangJraa', scmentara yaa' ada dalam cataan pinggir
dari naskah kodie Miim dan ditctapkan dalam naskbh kodre Kaaf di antara
bebcrapa tulisan sebagai perfieulan.

kepada kami, Ubaidullah
Ibnu Umar, ia berkata,
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"Rasulullatr SAW bssabda, 'seseorang yang sedang ihram tidak boleh

memakni mantel bertudung kepola, gamis, serban, celana, dan sepasang

sepatu boot, lrecuali ia terdesak dan memakainya dengan memotongnya

dari bagian samping dua mata kaki. Ia juga tidak boleh memakai baiu

yang diwarna dan diben zafaran, kccwli telah dicttci terlebih

dahulu'."5N3

gt '* ,Jh ;tt e- ,,:.Ui * d-:6 I ,i;at, -o. . f

,tlj,'rr f "W *:t ,), h, * lnt J'y, Li ,:iL it *
.@ Cirj,ik. v; 'jul

5004. Abu Mu'awiyah menc€ritakan kepada kami dari Malik
(maksudnya Ibnu Mighwal) dari Nafi', dari Ibnu LJmar, bahwa

Rasulullah SAW ditanya tentang dhabb (sejenis biawak), lalu beliau

menjawab, "Aku tidak memakannya dan tidak pula melarangnya."w

g6 '* dh ut * ,LvY e d-:fr I tl:.L -o * o

a;:!r ;i h ,*, ir.i',,;; i' J;,iG ,iG # it*
.d"-{tt

5005. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Malik
(maksudnya Ibnu Mighwal) dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkaa,
"Rasulullah SAW bersaMa" 'Barangsiapa mendatangi shalat Jum'at,
maka ia hendalotya mandi'."5w

i ;gir * c ttL; $:"; ntd I t:;:"; -o. .'r

Jv'; i.t *1, ,Jv y: i. p+ i/. it '.t;; * ,eyr r:A
5003 sanad hadits ini shahih.Hadits ini ringkasan hrdits no. 4899.
500' Sanad hadits ini shahih. thdis ini ulangen hadits no. 4882.
5005 sanad hadits ini shahih.Hadis ini ringlossn hsdits no. 4942.
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5006. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Haiiaj
menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Al Mughirah Ath-
Tha'ifi, dari Abdullah bin Al Miqdam bin Ward, ia berkata, "Aku melihat
Ibnu Umar berkeliling antara bukit Shafa dan Marwah, tapi ia tidak
berlari-lari kecil, maka aku bertanya, 'Kenapa engkau melakukan hal
ini?' Ia menjawab, 'Ya, semua betul-betul aku lihat dari Rasulullah
SAW, beliau kadang berlari kecil dan kadang tidak'."5ffi6

7* l6;i* ,i: q.,)trr * i. ,HsL -o.!
:Ju ;-,t ;r'\t ;* f:t, *'# i.t * J; i ;tt *
?','&f ;1iiu. &qi ,ilt 7r5\\in?, c':tiirr &; e>
t, dLtryit,l' , 

t;.i,?'&tArX: j,&y: G{i

5007. Yahya bin Abdul Malik bin Abu Ghanilyah menceritakan
kepada kami, Abu Hayyan mengabarkan kepada kami dari Syahr bin
Hausyab, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sungguh,
jilu lramu meninggalkan jihad dan justrtt memegang ekor sapi serta
bertransalrsi dengan praktek 'inah, maka Allah almn menetapknn
kehinaan pada dirimu, dan kehinaan itu tidak akan lepas dari kalian
sampai lcnlian bertobat kepada Allah dan kembali kepada perbuatan
yang dulu."sm7

,&.(*

Sanadnya hasan, berdasarkan penilaian minimal.
Hadits ini ulangan hadits no. 4993, dan kami membicarakan hadits ini di sana.
Sanad hadir ini dha'if. Penilaian tsiqah terhaidap Yahya bin Abdul Malik bin
Humaid bin Abu Ghaniyyah telah disebutkan dalam hadis no. 706. Kami
tambahkan di sini bahwa Ahrnad berkata, "Ia (Yahya bin Abdul Malik)
seorang guru yang tsiqah, memiliki kewibawaan, dan seorang yang shalih." [a
dinilai tsiqah oleh lainnya. Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam
Al Kabir (4121291).
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5008. Umar bin Ubaid Ath-Thanufusi mencedtakan kepada kami

dari Abu Ishaq (maksudnya As-Sabi'i) dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku

Abu Hayyan adalah At-Taimi Al Kufi, namanya adalah Yahya bin Sa'id bin
Hayyan. Ia orang yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan lainnya.
Ats-Tsauri menilainya agung dan tsiqah. Sementara itu An-Nasa'i berkata,

"Ia (Abu Hayyan) orang yang tsiqah dan kukuh." Sedangtan Al Ijli berkata,

"Ia (Abu Hayyan) orang yang tsiqah, shalitr, dan pemilik Sunnah."
Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Kabir (4121276). Kata
hayyaan dengan iaa' berharakat fathah,yaa' bertasydid, dan huruf akhirnya
nuun. lnilah yang ada dalam naskah kode Miim, "Abu Hayyan" dengan

diteliti kebenararurya, dalam naskah Ya,de Haa', *Abu Hubab," sedalgkan
dalam naskah kode Kaaf disebutkan 'Abu Janab . Adapun kata *Abu Hubab"
dibaca dengan haa' brharabt dhammah, Daa' berharkat fathah, dan huntf
akhirnya baa' jtga, ia adalah Sa'id bin Yasar, salah seorang tabi'in generasi

dulu, yang aku tidak menduga bahwa Ibnu Ghaniyyah menjunpainya. Jarak

waktu wafat keduanya kira-kira tujuh puluh tahun. Sa'id bin Yasar wafat
tahun 117 H, sedangkan Ibnu Ghaniyyah wafat tahun 187 H aau l8E H.
Penytrsun At-Tahdzib manegaskan bahwa Abu Hayyan At-Taimi termasuk
guru Ibnu Abi Ghaniyyah.
Mengenai "Abu Janab" dcngan huruf7ilm, nuun, dan huruf akhirnya baa' , ia
adalah Yahya bin Abu Hayyah. Penilaian dha'ifterla&pnya telah ada dalam
hadits no. 1136, dan ia tidak discbutkan dalam kelonpok guru Ibnu Abi
Ghaniyyah. Atas nama itulalL kami mengrrnggulkan apa yang ditetapkan
dalam naskah kode Miim karena perca)ra ke-shahih-awtya. Karena penulis
naskah, pada mulanya menuliskan'Abu Hubab", kemudian setelah aku teliti
kebenarannya dalam Al Qira'ah d^t Al Muqabalah dengan panelitian yang
jelas, ternyatayalg dimaksud adalah "Abu Hayyan".
Penilaian tsiqah tefiBd^p Syatu bin Hausyab telah ada dalam hadits no. 97.
Kami tambahkan di sini bahwa Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya
dalam Al Kabir (212/259-260) da" ia tidak menyebutkan laitik terhadapnya

dan juga tidak menyebutkannya dzlam Adh-Dhz'a/a' (kelonpok p€rawi
dha'ifl, Sementara Al Haitsami berkata dalam Majma' Az-Zawa'id (61228)

berkaitan dengan hadits lain, "S)rahr orang yang tsiqah dan terhadapnya
terdapat komcntar yang tidak mentgilcan."
Maksud hadits ini telah disebutkan dcngan redaksi senada dengan sanad lain
yang juga shahih (no. 4825), teapi yang benar adalah bahwa perawi itu Abu
Janab seperti yang terdapat dalam naskah kode Kaaf.
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mendengar Nabi SAW di atas mimbar bersabda, 'Barangsiapa
mendatangi shalat Jum'at malca hendalotya mandi'."5008
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5009. Yazid menceritakan kepada kami, Abdul Malik
mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata,

5008 
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadis no. 4942 dan5005.
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"Aku bertanya kepada Ibnu Umar, 'Wahai Abu Abdurrahman, apakah

dua orang yang saling me-li'an akan dipisahkan?' Ia menjawab, 'Maha

Suci Allah! Ya, sesungguhnya orang pertama yang bertanya tentang hal

itu adalah si fulan, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahu aku

seandainya salah seorang dari kami melihat istrinya melakukan perbuatan

kotor, apa yang bisa ia lakukan? Jika ia diam, berarti ia diam atas sesuatu

yang besar, dan jika ia berbicara, berarti ia sama seperti itu'. Rasulullah

SAW diam dan tidak menjawabnya, lalu beliau bangun untuk berhajat.

Beberapa waktu sesudah itu, ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata,

'sesungguhnya masalah yang aku tanyakan kepada engkau sedang aku

alami'. Allah lalu menurunkan beberapa ayat dalam surah An-Nuur,
"Dan orang-orang yang menuduh istrinya fterzina)...."

Beliau pun memanggil orang itu dan membacakan ayat-ayat itu
kepadanya, mengingatkannya pada Allah dan mengabarkan bahwa siksa

di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat. Lalu ia berkata, 'Demi
Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak berdusta atas nama

perempuan itu'. Beliau lalu memanggil istri si pelapor tadi, menasihati

dan mengingatkannya serta mengabarkan kepadanya bahwa siksa di
dunia lebih riqgan daripada siksa di akhirat. Perempuan itu berkata,

'Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, sesungguhnya ia
(suaminya yang melapor) berdusta'.

Beliau lalu kembali memanggil orang itu. Ia pun memberi
kesaksian atas nama Allah sebanyak empat kali bahwa sesungguhnya ia

betul-betul termasuk oran€ yang benar. Kesaksian kelima, laknat Allah
akan menimpanya jika ia berdusta. Kemudian beliau meminta

dipanggilkan perempuan itu. Perempuan itu pun manberi kesaksian atas

nama Allah empat kali. Yang kelima, sesungguhnya murka Allah akan

menimpanya jika suaminya yang benar. Beliau memisahkan mereka

berdua."509

5nD Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4693. Lihat hadits no.
4945 dan 4953.
Kalimat, "Seandainya salah seorang dari karni melihat istrinya," inilah yang

terdapat dalam naskah kode Haa' Kaaf, sedmgkan dalam naskah kode Miim
tertulis, "Seandainya salah seorang dari kami melihat istrinya."
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5010. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b

mengabarkan kepada kami dari Muslim Al Khayyath, dari Ibnu Umar, ia

berkata, "Rasulullah SAW melarang rombongan dagang (dari desa)

dicegat sebelum sampai ke pasar, atau orang kota menjual kepada orang

desa. Janganlah salah seorang dari kalian melamar atas lamaran

saudaranya sampai saudaranya itu menikah atau meninggalkan. Tidak

boleh shalat setelah Ashar sampai matahari terbenam dan setelah Subuh

sampai matahari naik atau masuk waktu dhuha."solo

5010 Sanad hadits ini shahih. Mulim Al Khayyath adalah Muslim bin Abu
Muslim Al Khayyath Al Makki. Ia salah seorang tabi'in yang tsiqah- la
dinilai rsrgai oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Al Bukhari menyebutkan

biografinyanya dalam Al Kabir (4121260), dan ia berkata, "Ia (Muslim Al
Khayyath) mendengar Ibnu Umar dan Abu Hurairah, melihat Sa'd bin Abu
Waqqash."
Mengenai Vata al khabbaath dengan hunrf tiaa' dan baa' sebagaimana

terdapat dalam naskah kode Haa' Miim dan sebagairnana A&-Dzahabi
memberinya harakat dalam Al Musytabih (176). Sementara dalam naskah

kode Kaaf disebutkan "al khayyath" dengan huruf yaa'. Itulah yang terdapat

dalam Tarikh At Bukhari dan At-Ta'jil. Dalam catatan pinggir naskah kode

Miim disebttkan "Mengenai Muslim ini ada tiga kemungkinan ini, a/
hannath, al khabbath, dan al khayyath, demikian Utsman Ad-Darimi
mengatakan.
A&-Dzahabi menyebutkan bahwa kata itu juga diucapkan dengan tiga

kemungkinan ini. Adapun yang ketiga (al hannath) dengan huruf iaa' dan

nuun.
Dalam hadits ini pada hakikatnya terdapat enrpat hadits didalamnya, pertamo,

larangan menjenput rombongan dagang (dari desa), dalam kandungan hadits

no. 4531 d^n 4738. Kedua, larangan jual belinya orang kota kepada orang

orang desa. Al Bukhari dan An-Nasa'i telah meriwayatkannya, sebagaimana

terdapat dilam Al Muntaqa (2834). Ketiga,larangan melamar atas lamaran

saudaranya, dalam kandungan hadits no.4722. Keempat, larangan melakukan
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5011. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b
mengabarkan kepada kami dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Hamzah

bin Abdullah bin LJmar, dari ayahnya, ia berkata, "Dulu aku punya istri
yang aku cintai, tapi Umar tidak menyukainya dan menyunrhku

menceraikannya, tapi aku enggan. Dia lalu datang kepada Nabi SAW dan

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abdullah bin Umar

mempunyai istri yang tidak aku sukai, maka aku menyuruhnya untuk

menceraikannya, tapi ia enggan'. Rasulullah SAW lalu bersabda

kepadaku, 'Hai Abdullah, ceraikan istrimu itu!' Aku pun

menceraikannya."sol I

,r i> €: Jt ,i?i :Jv ,tsirv U "i- 
$:L -o ' \ Y
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shalat setelah Subuh dan Ashar. krangan melalarkan shalat setelah Subuh

rclah berlalu sebagiannya dengan dua sanad lain.
50r I sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah perpanjangan dari hadits no' 47 I I

dan kami nrcnunjuk ke hadits ini di sana.
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5012. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Dzi'b mangabarkan kepadaku dari Utsman bin Abdullah bin

Suraqah, ia berkata, "Kami pernah dalam suatu perjalanan, dan saat itu

ada Ibnu Umar. Aku lalu bertanya kepadanya, dan ia pun menjawab,

'Aku melihat Rasulullah SAW tidak menjalankan shalat sunah dalam

perjalanan, baik sebelum maupun sesudah shalat'. Aku juga bertanya

kepada Ibnu Umar tentang menjual buah sampai hama hilang, 'Wahai

Abu Abdurrahman, apa maksud hama hilan€l' la menjawab, 'Terbitnya

bintang Kartika (bintang tujuh)'.so 12
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5013. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Jabalah: Aku

mendengar Ibnu Umar menceritakan, "Rasulullah SAW melarang aI

s0r2 Sanad hadits iru shahih. Hadits ini pada dasarnya adalah dua hadits: Pertama,

shalat sunah di perjalanan. Hadits senada telah berlalu dalam hadits no.4675
dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqa[ dan

maksudnya telah berlalu dengan sanad yang mubham (hadits no. 4962) dari
jalur ubaidullah, dari orang yang mendengar Ibnu Suraqah, dan telah berlalu
(hadits no. 4761) dari jalur lanyangshahri. Lihat hadits no' 5634.

Kedua,larangan menjual buah sanpai hama hilang. Maksud hadits"telah

berlalu berkali-kali, dan yang terakhir hadits no. 4943 dan4998.
Mengenai k^ta al 'aahah, Ibnu Al Atsir berkata, "Maksudnya adalah hama

yang merugikan dan merusak tanarnan. Contohnya, 'aaha al qaumu wa

a'waahu artinya tanaman dan ternak mereka terkena hama.

Penjelasan Ibnu Umar terhadap k^ta al 'aahah adalah, masa berakhirnya

adalah sampai terbitnya bintang Kartika (slr: bintang tuiuh), karena itglah
kebiasaan yang berlaku saat itu. ltu nrrupakan pemberitahuan waktu, bukan
penjelasan kata.
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hantamah." Aku pun bertanya kepadanya, *Apakah al hantamah iat?" la
menjawab, "Al Jarrah (wadah minuman yang dibuat dari tanah)."5013
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5014. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami: Aku mendengar Muharib bin Ditsar berkata:
Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa menyeret pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak
akan memandangnya (dengan lasih sayang) pada Hari Kiamat'."5014
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5015. Muhammad bin Ja'far dan Al Hajjaj menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari
Muharib bin Ditsar: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah
SAW melarang minuman ad dubbaa'(minuman yang dibuat di dalam
bejana mirip labu), al hantamah (minuman yang dibuat di dalam guci
hijau), dan al muzafat (minuman yang dibuat pada sesuatu yang dicat
dengan ter)."

50t 3
Sanad hadits ini shahih. Jabalah adalah Ibnu Suhaim.
Hadits ini ringkasan hadis no. 4995. Lihat hadits no. 5015.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadis no. 4884.
Kami telah menunjuk beberapa rcmr hadits riwayat Ibnu Umar dengan arti
seperti ini dalam hadis no. 4567.
Yr-at^ al mafi:ltiilah --dengan hnuf Mrrm berharakat fathah dan Hraa'
berharakat kasrah- rnaksudnya sombong, congkak.

@I - l}1s5p{ Imam Ahmrd



Syu'bah berkata, "Aku mendengar bukan sekali."

Haiiaj berkata: Syr'bah berkata, *Aku ragu tentang an-naqiir
(wadah minuman yang dibuat dari batang kayu yang diukir).

Haijaj berkata dalam haditsnya, "Beberapa Lu1i.rrs0ls
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5016. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu At-
Ta15rah, dari Abu Mijlaz, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersaMa, "Shalat witir itu alchir rakaat dari (shalat sunah pada walau)

malam."5o16
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5015 Sanad hadits ini shahih. Hajjaj adalah Ibnu Muhammad Al Mashishi, guru
Ahmad.
Hadits ini perpanjangan hadits no. 5013 dan ringkasan hadits no. 4995.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/129\ dari jalur ini, jalur Muharib bin
Ditsar.
Sanad hadits in shahih. Abu At-Tayyah adalah Yazid bin Humaid, penilaian
tsiqah terbadapnya telah ada dalam hadits no. 689. Dapat kami tambahkan di
sini bahwa Al Buhtrari menyebutkan riwayat hidupnya dzlam Al Kabir
(4t2t326).
Hadits ini ringkasan hadits no. 4878.

5016
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5017. Muhammad bin Ja'far menceritakan ke'pada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Al Aswad bin Qais: Alar mendengar

Sa'id bin Amr bin Sa'id menceritakan bahwa ia mendengar Ibnu Umar

menceritakan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Sesungguhnya

kita adalah umat yang ummi, kita tidak bisa membaca dan menghitung.

Usia sebulan itu begini, begini, dan begini. " Beliau menyimpulkan ibu

jari pada kali ketiga, "Dan usia sebulan itu begini, begini, dan begini."

Maksudnya sempurna tiga puluh hari.50l7
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5018. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ,*'O*

menceritakan kepada kami dari Al Minhal bin Amr: Aku mendengar

Sa'id bin Jubair berkata, "Aku bersama Ibnu Umar melewati salah satu

jalanan kota Madinah, tiba-tiba ada beberapa pemuda memasang seekor

ayam betina untuk mereka timpuki, bagi mereka segala dosa. Ibnu Umar

pun marah dan berkata, 'Siapa yang melakukan ini?' Mereka lalu lari

5017 Sanad hadits tni shahih. Penilaian *iqahterlndap Al Aswad bin Qais Al Abdi
telah ada dalam hadits no. 921. Dapat kami tambahkan di sini bahwa Al
Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Kabir (1/11448). Adapun

Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash bin Sa'id bin Al Ash bin Umayyah Al
Umawi, ia merupakan salah seorang tabi'in yarlg tsiqah.Ia dinilai tsiqah oleh
Abu Hatim, Abu Zur'ah, An-Nasa'I, dan lainnya.
Az-Zubair bin Bal*ar berkata, "Ia (Sa'id bin Amr) termasuk ulama dari

Quraisy di Kufah."
Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Kabir (2111456-457),

dan ia berkata, "Ia (Sa'id bin Amr) mendengar dari Aisyah dan Ibnu lJmar."
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/298-299) dari jalur Muhammad bin
Ja'far, Ibnu Al Mutsanna, dan Ibnu Basysyar dari Sya'bah.

Sebagian arti hadits ini telah disebutkan dari jalur lain (hadits no. 498 I ),. Lihat
hadits no. 4866.
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bercerai berai. Akhirnp Ibnu Umar berkaa, 'Rasulullah SAW melalcnat

orang yang mencincang binatang'.'s0l I
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5019. Muhammad O,n r"'* menceritakan kepada kami, SVu'Uut,

menceritakan kepada kami dari Zaid dan Abu Bakar (dua putra

MuhammaO, bahwa keduanya mendengar Nafi' menceritakan dari

Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah mengucapkan,
*Labbailca allaahumnu labbailra, labbailca laa syariilca laka labbaika,

inna al hamda wa an ni'mata laka wa almulk, laa syariilca lafta (aht

penuhi panggilan-Mu ya Allah, alat penuhi pangilan-Mu. Tiada satu

pun selatu bagi-Mu. Ahr penuhi pangilan'Mu. Sesungguhnya segala

puji, l<enilonatan, dan lcerajaan adalah milik-Mu, tiada satu pun selatu

bagi-Mu).-sore

Sanad hadits ini stwhih. Telah berlalu dalam Musnad Ibnu Abbas (hadits no.

3133) dengan sanad ini. Di dalamnya terdapat ambahan bahwa lbnu Abbas

dulu bersama lbnu Umar dan Al Minhal. Disebutkan secara ringkas dari jalur

Al Minhal (hadits no.4622).
Sanad hadits ni shahih. Zaid a&lah Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah
bin Urnar bin Al Khaththab. Ia orang yurg tsiqah. ta dinilai ,stgart oleh Abu
Hatirq Abu Daud, dan An-Nasa'i.
Al Bukhari nrcnyebutkan riwayat hidupnya dzlzm Al Kabir (2111469470'),

dan ia berkata, "la (7aid) mendengar dari ayahnya dan Nafi'." Saudaranya,

Abu Bakar, riwayatnya disebutkan dalam At-Tahdzib.
Sementara itu Al Hafzh Ibnu Hajar nremendekkan pembicaraan dalarn Al
IHttishar, dan barangkali ia lupa sehingga tidak menyebutkan beberapa orang

yang meriwayatkan darinya dan tidak memberikan penilaian ke-*iqah'annya.
Dalam catatan pinggir Al Khulashah (445) dati At-Tahdzib yairya Al Maz-zi

ada yang kurang dalam menyebutkan riwayat hidup, "Darinya(7aid\ Syu'bah
dan Aththaf bin Khalid Al Makhzumi."
Abu Hatim berkata, "la (7aid) orang yang tsiqah, tidak ada masalah

padanya."
DalamAt-TagnD disebutkar\ "Ia adalah Perawi tsiqah,"
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5020. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ,* Oun

menceritakan kepada kami dari Waqid bin Muhammad bin Zaid: Aku
mendengar Nafi' berkata, "Ibnu Umar melihat seorang miskin, maka ia
mendekatinya dan meletakkan (makanan) di depannya. Orang miskin itu
pun makan banyak. Ibnu Umar lalu berkata, 'Jangan sekali-kali kamu
mengizinkan orang ini menemuiku, karena sesungguhnya aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, 'Sesunguhnya orang ka/ir itu makan dengan
tujuh usus'."sma
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Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Kuna (no.60) dab ia
tidak menyebutkan kritikan terhadapnya.
Hadits ini ulangan hadits no.4997.
Sanad hadits ni shahih. Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin
Umar adalah saudara 7.aid dzn Abu Bakar, yang keduanya disebutkan riwayat
hidupnya dalam hadits yang lalu. Ia orang yangtsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh
Ahmad, Ibnu Ma'iq Abu Daud, dan lainnya. Al Bukhari menyebutkan
riwayat hdupnya dalamAl Kabir (4121173).
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (91468) dari jalur Syu'bdU dari jalur
ini secara panjang.
Dalam Al Fath disebutkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim
dan telah disebutkan secara panjang dengan redalcsi senada (hadis no. 4?18),
tapi tidak disebutkan kisah orang miskin yang makan banydc.
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5021. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Mujahid, dari Ibnu Umar,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian melarang kaum
perempuan di antara lmlian datang ke masjid pada waHu malam. "

Lalu Salim atau salah satu putra lbnu Umar berkata, "Demi Allah,
kami tidak akan membiarkan mereka (permpuan-perempuan itu)
menjadikan masjid sebagai ternpat persembunyian atas perbuatan
kerusakan!" Ibnu Umar pun memukul dadanya dan berkata, "Aku
menceritakan kepadamu sabda dari Rasulullah SAW dan kamu berani
berkata seperti ini?"5021
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502r 
Sanad hadits ini shahih. Sulaiman adalah Ibnu Mihran Al A'masy.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/129) dari jalur Abu Mua'wiyah, dari
Al A'masy.
Makna hadits telah disebutkan dari jalur lain dari Mujahid (hadits no. 4933).
Di sana kami nrcnunjuk ke hadits ini.
Ytatz yattaldtidzannahu daghalaa rnaksudnya
menipu orang banyak dengan perantaraan rnasjid, dan mereka akan dapat
menyembunyikan perbuatan apa pun yang diinginkan. Asal katanya adalah
ad-daghal --dengan daal dan ghainberharakatfartah- yang maksudnya
pohon rimbun yang dapat menyembunyikan orang-orang yang s'rka berbuat
kerusakan.
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5022. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menccritakan kepada kami,

keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami: Aku mendengar

Sulaiman Al A'masy berkata: Haijaj berkata: Dari Al A'masy, dari

Yahya bin Watstsab, dari seorang tua di antara satrabat Nabi SAW, ia
berkata: 

-aku 
mengira ia adalah Ibnu Umar-: Hajjaj berkata: Syu'bah

berkata: Sulaiman berkata: Ia (orang tua itu) adalah Ibnu Umar, ia

menceritakan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersaMa, "Seorang mukmin

yang berbaur dengan orang-orang dan mau bersabar ntas gangguan

mereka, maka itu lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak mau

berbaur dengan mereka dan tidak bisa bersabar atas gangguan mereka."

Dalam versi Haiiaj berbunyi, "Lebih baik daripada orang yang

tidak mau berbaur dengan merelcfl."S0z?
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5023. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman, dari Dzakwan, dari Abdullah
bin Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila kalian bertiga

maka janganlah dua orang saling berbisik tanpa menyertakan yang
satunya lagi'."

sozz Sanad hadits im shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dilam Al
Adab Al Mufrad(58) dari Adam dari Syu'bah.
Hadits ini juga diriwaptkan oleh Ibnu Majah (21256\ dari jalw Ishaq bin
Yusuf, dari Al A'masy.
Dalam Al Jami' Ash-Shaghir (9154) As-Suyuthi juga menisbatkan hadits ini
kepada At-Tirmidzi.
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Dzakwan berkata, "Lalu Aku bertanya kepada Ibnu LJmar,

"Bagaimana bila mereka ada empat orang?" Ia menjawab, "Kalau begitu
tidak mengapa (hanya dua orang yang berbisik;.-sozr

,
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5024. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Bakr bin Abdullah, dari
Ibnu Umar, ia berkata, "Bacaan talbiyah Rasulullah SAW adalah,

'Labbailra allaahumma labbaika, labbaika laa syariika laka labbaika,
inna al hamda wa an ni'mata lalea walmulk, laa $tariika laka (alw
penuhi panggilan-Mu ya Allah, aht penuhi panggilan-Mu, aht penuhi
panggilan-Mu. Tiada satu pun selartu bagi-Mu. Aht penuhi panggilan-
Mu. Sesungguhnya segala puji, kcnil<tttatan, dan lcerajaan adalah milik-
Mu. Tiada satu pun sehttu bagi-Mu)'.-s02a 'r
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5023 Sanad hadits in shahih. Dzakwan adalah Abu Shalih As-Samman.
Hadis ini ulangan dari jahu ini (hadits no. 4685) dan ringkasan dari jalur lain
(hadits no. 4874).5o2' Sanad hadits ini shahih. Sa'id adalah Ibnu Abi Arubah.
Hadits ini ulangan hadits no. 5019.
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5025. Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Balcr menceritakan
kepada kami, keduanya berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari

Qatadah, dari Yunus bin Jubair, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar
tantang seseorang yang menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid?

Lalu ia menjawab, "Apakah kamu mengenal AMullah bin Umar?

Sesungguhnya ia menceraikan istrinya saat istrinya sedang haid, lalu
Umar pergi menghadap Rasulullah SAW untuk mengabarkan kejadian itu
kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersaMa, 'Perintahkan
kepadanya (Ibnu Umar) untuk men$uk istrtnya itu, kcmudian jika ia
positif alan menceraileannya, maka ceraikanlah istrinya itu pada waktu
yang persis berhadapan dengan masa iddahnya'."

Dalam versi riwayat Ibnu Bala berbunyi, "Atau pada wafuu pasca

masa sucinya."

Aku (Yunus) bertanya kepada Ibnu Umar, "Apakatr thalaknya
(yang pertama) itu dianggap sebagai thalak?" Ibnu Umar menjawab, "Ya,
apa kamu pikir Ibnu Umar lemah dan berbuat seperti orang bodoht-sozs

Sanad hadits ini shahih. Hadis ini perpanjangan hadis no. 4789 dan
ringkasan hadis no. 4500.
Mengenai kata istahmaqa, Ibnu Al ABir berkata" "Dikatakan btahmaqa ar
rajulbila ia berbuat seperti perbuaan orang bodoh. Istahmaqtuhu artinya aku
mendapatinya bodoh. Kata itu berlaku secara intransitif dan transitif, seperti
kataistawaqqa al jamal. Ada riwayat menyebutkan usUhmiqa dengan bentuk
pasif. Redaksi pertarna lebih bailq agar dapat berpasangan dengan kata
'ajiza."
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5026. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Hakim dari Nafi' dari lbnu
IJmar, bahwa Nabi Allah SAW bersabda, "Aht tidak memakannya, tidak
menyuruh makan dan juga tidakmelarang.'6020
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5027. Muhammad bin Ja'_far menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, dan
Abdul A'la mengabarkan kami dari Ma'mar, dair Az-Zuhri, dari Salim
bin Abdullah, dari AMullah bin Umar, ia berkata, "Ghailan bin'salamah
masuk Islam saat ia mempunyai sepuluh istri. Rasulullah SAW lalu
bersaMa kepadanya, 'Pilihtah empat orang saja dari mereka'."5027

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5004.
Dalam hadits ini, di catatan prnggir naskah kode Mim terdapat teks yang
redaksinya: "yang dimaksud dengan itu adalah bawang putih dan bawang
merah." Redaksi senada ada di catatan pinggir naskah kode //aa'dari
sebagian naskah. Aku berpendapat bahwa ini sebuah kekeliruan, karena
Rasulullah SAW melarang bawang putih dan bawang merah dimakarU kecuali
yang memakannya mematikan keduanya dengan memasak. Beliau SAW juga
melarang orang yang memakan keduanya itu masuk ke dalam masjid. Hadits
ini datang dari beliau khusus tentang masalah ini dalam hewan adh-dhabb,
sebagaimana telah disebutkan berkali-kali dari hadits riwayat Ibnu Umar (no.
4497, 4562, 4573, 4619, 4882, dan 5004).
Sanad hadis im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4609 dan ringkasan
hadits no.4631.
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5028. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ma,mar

menceritakan kepada kami, Az-Z,thn mengabarkan kepada kami dari
salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah sAw
bersaMa, 'Jangan kamu biarlun api (menyara) di ntmahmu sewaldu
lamu sedang tidur'."So28
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5029. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada karni, Az-ztrhli mengabarkan kepada kami dari
Salim bin AMullah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah sAw
bey-abd_a, 'sesunggilhnya manusia itu bagailwn unta seratus ekor, yang
tidak ada yang bisa dikmdarol'.n5oiE)

,'#. iG ,:^# t.3.r- :Vu ,rL U '*Jr'# tit',L -o r !- r

:, ,s?; 4 :Jv'* i at *'u- *":;'i *L r:;1;- :Jv

Gt:f\,,1v: ,',;i,r',irf.rt, ,g:,ir-sr f *, *rh, *

5030. Bahz dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Syu'bah menceritakan kepada kami, Bahz berkata: Ia berkata, Uqbah bin

ii: Sanad hadits ini shahih.Hadie ini ulangan hadis no. 4546.sze 
Sanad hadits in shahih.Hadis iri J-i"" hadits no. 4516.
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Huraits menceritakan kepada kami: Aku mendengar Abdullah bin Umar
berkata, "Rasulullah SAW melarang al jar (yaitu ad-dubbaa) dan al
muzaffat dan beliau bersabda, 'Buatlah perasan buah dalam wadah
Oirt.n5030

'4- *? '; a;L $:', -^37 8L H. t3'"; -o.\,\
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5031. Bahz menceritakan kepada karni, Syu'batr menceritakan
kepada kami, Uqbah bin Huraits menceritakan kepada kami: Aku
mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW bersaMa,
'Barangsiapa rtencari (malam qadar) maka hendaloray mencarinya pada
sepuluh malam terakhir (bulan Ramadlun). Jika ia tidak mampu maka
jangan sampai ia dikalahkan atas njuh malamyang tersiso'1t'o3t

* it t-q. }& G*i -& t3'",'fr. 6:L -o.yy

.9K,
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5032. Batu menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami, Uqbah mengabarkan kepadaku: Aku mendengar Ibnu Umar
berkata, "Rasulullah SAW bersaMa, 'Shalat malam itu dua-dua. Jika

Sanad hadie ini shahih. Mengenai Uqbah bin Huraits, dengan pla tashghir,
At-Taghlabi adalah salah seorang tabi'in yang uiqah.Ia dinilai tsiqah oleh
Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i.
Hadits senada dengan maksud yang sama telah disebut berkali-kali, dan yang
terakhir hadits no. 5015.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjargan hadits no. 4938.
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kamu khawatir waWu subuh masuk, maka ganjillcanlah dengan satu
rakaat'. Aku (Uqbah) pun bertanya, 'Apa itu dua-dua?' Ibnu Umar
menjawab,'Dua rakaat-dua rakaat? r.rr5032
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5033. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Al Hakam, ia berkata, ..Aku melihat
Thawus sewaktu ia memulai shalat, ia rnengangkat kedua tangannya, juga
sewaktu mau ruku dan mengangkat kepala bangun dari ruku. Seorang
sahabatnya menceritakan kepadaku, bahwa Thawus menceritakan
kepadanya dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW (melakukan hal ituy.-so$'

.;tir. ,ralt ,f "i'", -o . r"t
5034. Abu An-Nadhr ."n""ritatun hadits tersebut kepada kami

dengan arti senada.so3a

Sanad hadits im shahih. Hadib ini perpanjangan hadits no. 4987. Lihat hadits
no.5016.
Sanad hadits ini dh:a'rflarena tidak disebutkannya nama orang yang termasuk
sahabat Thawus itu, yang menceritakan hadits ini kepada Al Hakam bin
Utaibah. Tapi ini tidak sampai, sekaligus melemahkan hadits ini. Hal itu
terjadi di majelis Thawus, meskipun ia tidak menyebutkan bahwa ia
mendengar riwayat sahabatnya itu.
Makna hadits senada telah disebutkan secara lcbih panjang dari yang ini
dengan dua sanad yangshahih dari jalur Az-ztrhn dari Salim (hadits no. 4540
d"n4674\.
Sanadnya seperti hadits sebelumnya. Hadits ini ulangan.
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5035. Muhammad bin Ja'far menceriakan kepada karni, Syu'bah
menceritakan kepada kami dari AMullah bin Dinar, ia berkata: Aku
mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabl SAW, beliau bersaMa
"Bila seseorang berkata kepada oraflg lain, 'Hai kafir!' maka salah satu
dari keduanya yang kembali membawa predikat kafir itu. Jila pado
kenyataannya memang seperti yang diucapkan, maka itu sudah jelas,
namun jika tidak, maka sebutan itu kembali kepada yang
mengucapkar.,5o35
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5036. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, Syr'bah
menceritakan kepada kami dari AMullah bin Dinar, ia berkata: Aku
mendengar lbnu Umar Mata, "Dulu ada seorang Quraisy yang ditipu
dalam jual beli. Ia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, lalu beliau
SAW bersabda kepadanya, "Katalcanlah, 'Tiddk ada penipuan!'.nfix

i:: Sanad hadits ini sfiatulfr. Hadits ini ulangrn [sdits w. 4745.n'!6 Sanad hadic ini shahih. Hadits ini tcrdapat drlum'Al Muntaqa (2875), dan
penyusunnya juga nrcnisbatkan hadits ini kepada Al Bukhari dan Muslim.
Lihat hadits no. 4125 yang telah lalu dalem Muszad Ibnu Mas'ud.
Katz al l:hilaabah -dengan huruf /ciaa'herharakat lwsrah dan laam yatg
dibaca ringan: rnaksudnya penipuan secara halus. Ibnu Al Atsir berlota,
"Dalam sebuah riwayat disebutkan, 'Malo htakanlah, *Laa lihiyaabah,"
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5037. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami (maksudnya
Hajjaj) dari Jabalah, dan Ibnu Ja'far berkata: Aku mendengar Jabalah
berkata, "Dulu lbnu Az-Zubair pernah memberikan kurma kepada kami,
padahal saat itu orang-orang kepayahan. Kami pun makan, dan ketika itu
Ibnu Umar melewati kami. Ia lalu berkata, 'Jangan kamu membarengkan
dua buah kurma'dalam sekali rnakan, karena Rasulullah SAW melarang
iqraan (membarengkan dua buah kurma dalam ssl.<ali makan)'." '

Dalnm riwayat Hajiaj bertunyi, 'iBeliair melarang qiran
(membarengkan dua buah kurma dalam sekali makan), kecuali seseorang
meminta izin kepada temann5/a'."

Syu'bah berkata,r 'l.Aku menduga'kalimat tentang minta izin ini
berasal dari ucapan Ibnu (Jmar."$f7

dengan hunrfyaa". Seakan-akan itu nrcrupakan kepelatan dari perawi itu, ia
mengganti laam &ngan yoa' -"il5' 
Sanad hadits ini shahih. Jabalah adalah lbnu Suhairn
Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (1906) d€trgan r€d.ksi senada dari
Siu'bah, tapi tidak dis€bud.an bahwa Snr'bah nrclihat minta izin itu
termasuk kata-kata Ibnu Urmr, akan etapi ia nrnjadikao hadits itu
seluruhnya marfu', sebagaimana juga akan disebutkan dari riwayat yazid bin
Haruru dari Syu'bah (hadits no. 5063).
Telah disebutkan secara ringkas (hadits no. 4513) dari jalur Abu Ishaq Asy-
Syaibani, dari Jabalah bin Suhafur, juga *c,ara marfu ' seluruhnya.
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5038. Bahz arn Vtrt r-mad bin Ja'far menceritatun t"puO" kami,

keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Jabalah: Aku

mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, bahwa beliau

bersabda, "Barangsiapa menyeret salah satu palmiannya karena

sombong, maka sesungguhnya Allah tidak akan memandangnya (dengan

kasih sayang) pada Hari Kiamat kelak."'o1B

Al Butfiari (91493494) nrriwayatkannya dari Adam dari Syr'balq di
dalamnya disebutkaru "Syu'bah berkata, 'Izin itu termasuk perkataan Ibnu

IJmr'."
Al Hafizh telah berbicara panjang dalam Al Fath, trcnerangkan riwayat-
riwayat yang menunjukkan hadits ini marfu'seluruhnya dari hadits riwayat
Ibnu Umar dan Abu Htrrairah. Kemudian Al Hafzh berkata, 'Yang unggul
menurutku, di dalannrya tidak terjadi pernasr*an kata. Adaprur tindakan Ibnu

Umar menyebut redaksi 'lizin sekali" bukan terrnasuk riwayat marfu',btkan
b€rarti bahwa tempat bersandanrya periwayatannya adtk narfu'." Inilah yang

benar, yang tidak ada sedikit pu kesamaran di dalamnya.
Mengenai kata al qiraan - dengan huruf gaa/berharakat lasrah, sedangkan

al iqraan menrpakan bentuk kata berakar erpat-, Ibnu Al Atsir berkata,
"Yang pertama lebih benar, maksudnya adalah seseorang membarengkan dua
buah kurma dalam sekali maka[." Beliau melarangnya karena dalam tindakan
itu terdapat kerakusan dan hal itu menghinakan temannya, atau dalam
tindakan itu terdapat penipuan terhadap rekannya.
Ada yang berkata, "Perbuatan itu dilarang karena kesulitan hidup dan
sedikitnya makanan waktu itu. Disanping itu, mereka saling membantu dari
yang sedikit tersebut. Jadi, bila mereka berkumpul untuk makan, berarti
sebagian mereka mendahulukan kepentingan sebagian lain di atas diri sendiri.
Di tengah-tengah kaum itu ada orang yang sangat lapar, sehingga seringkali
ia memakan dua buah kurma sekaligus, atau membesarkan suapan. Oleh
karenaitq beliau SAW memberi penrnjuk kepada mereka agar ada izin dalam
melalarkan hal itu, supa),a tidak ada )rang sdkit hati."
Sanad hadits inr shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5014.
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5039. Muhammad bin Ja'far dan Bahz menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Jabalatr bin
Suhaim. Bahz berkata: Syu'bah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku
mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Usia
sebulan itu begini'. Beliau menyatukan jari-jari beliau dua kali dan

memisahkan ibu jari pada yang ketiga kalinya."

Muhammad bin Ja'far berkata dalam haditsnya, "Maksudnya dua
puluh sembilan 1ori.rso3e

o. .., .. lat .'.. ,. UC, I -.ia.
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5040. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syr'bah
menceritakan kepada kami dari Khubaib bin Abdurrahman, dari Hafsh
bin Ashim, dari Ibnu LJmar, bahwa dulu ia pemah shalat menghadap ke
arah mana saja kendaraannya mengarah. Ia berkata, "Dulu Rasulullah
SAW melakukannya."sm

503e Sanad hadits im shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 5017.
5o4o Sanad hadits ini shahih. Hadi6 ini ringkasan hadits no. 5001.
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5041. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Snr'Uuf,
menceritakan kepada kami dari lftubaib (maksudnya Ibnu
Abdurrahman), dari Hafsh bin Ashim, dari Ibnu (Jmar, ia berkata, "Kami
pergi bersama Rasulullah SAW. Beliau melakukan shalat di perjalanan

(dua rakaat). Hal yang sama dilakukan oloh Abu Baker, .Uinar, dan

Utsman selama enam tahun dari pernerintahannya, (pasca ernpat tahun)

kemudian ia shalat empat rakaat."58l
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5042. Muhammad bin Ja'far mencqitakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada,kami dari Abu Farwah Al Hamdani, berkata: Aku
mendengar Aun Al Azdi berkata, "(Jmarbin Ubaidullah bin Ma'mar dulu
menjadi Gubernur Persia. Lalu ia mengirim surat kepada Ibnu Umar,
bertanya tentang shalat. kepadanya. Kemudian Ibnu Umar mengirim
balasan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW shalat dua rakaat jika pergi
jauh meninggalkan keluarga sampai beliau kembali kepada mereka."5u2

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4858. Lihat hadits
no.4861.
Sanad hadits in shahih. Abu Farwah Al Hamdani adalah Urwah bin Al Harits
Al Kufi. Ia orang yang *iqah.Ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan lainnya.
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Al Bukhari mcnyebutkan riwayat hidupnya dzlamAl Kabir (4lll34).Ibnu Abi
Hatim menyebutkan riwayat hidupnya dzltm Al Jarh wa At-Ta'dil (3/l/398).
Aun bin Abdullah Al Azdi orang )'ang tsiqah, Al Bukhari nrcnyebutkan
biognfinya dzbmAl Kabir(41IIl4), iaberkata, "Dikatakan'Al Asadf ."

Abu Ja'far berkata: Wahb bin Jarir rnerrceritakan kcpada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami dari Abu Farwah, dari seseorang, dari kabilah Al
lvd ymg disebut Aun bin Abdullalr, ia berkata, "Dulu aku pernah bersanu
Ibnu Ma'mar di Persia, lalu ia rrengirim surat kepada Ibnu Umar: Dulu Nabi
SAW bila pergi jauh spninggalkan keluarganya, beliau SAW shalat dua

rakaat sarryai bcliau kcmbali."
Ibur Abi Hatim nrenyebutkan biognfinya (3/l/385), dan ia berkata, "Ia (Aun
bin AMullah) meriwaya&an dari Ibnu Urmr. Abu Farwah meriwayatkan dari

Aun, ia berkata, 'Aku nrn&ngar Ayattku bertata demikian'."
Al Bukhari dan juga Ibnu Abi Hatim dalam At-Tahdzib tidak npmberikan
laitikan padanya. Aun juga tidak dsebutkan dalarn At-Ta'iil,lalu dilanjutkan
pernbicaraan terhadapnya.
Hadits ini tidak terdapat d^lulol. Al Kuub As-Sitni (enam buku hadis
tcrkemuka), sebagaimana hal ihr jelas dari tidtk adanya riwayat hidup Aun Al
Azdi dalam At-Tahdzib. Di sanping itu, Al Haitsami tidak nrcnyebutnya

dalam Majma' Az-hwa'id sehingga dilanjutkan pembicaraan terhadapnya
juga. Kemungkinan Al Haitsami tidak menyebutkannya karena makna hadits

yang diriwayatkan secara marfu' shahih diriwayatkan dari Ibnu Umar dari
beberapa jalur lain selain jalur ini.
Dari riwayat Al Bukhari yang baru saja kami sebutkaq jelas bahwa Ibnu
Abdullah tidak mendengarnya dari Ibnu Umar, ia hanya meriwayatkan dari
suratnya kepada Umar bin Ubaidullah bin Ma'mar. Urnar bin Ubaidullah ini,
tidak menpunyai riwayat yang dikenal, tetapi dia memang seorang gubemtii
dari Quraisy yang dikenal pemberani, pemurab, dan mulia. Ada penuturan

dirinya dalam hadits-hadits yang terdapat dalam Shahih Al Bulchari dal
Muslim serta lainnya. Juga telah berlalu penyebutan dirinya dalaim Musnad
Utsman dalam hadits-hadits tentang orang yang sedang ihram membalut
rnatanya dengan perasan pohon yang pahig dan tentang larangan menikah
bagi orang yang sedang ihram (no. 422,465,466,492,494, dan 535).
Al Hafzh menyebutkan riwayat hidupnya dalam At-Ta'jil dengan penyebutan

yang cukup untuk informasi. ta menuqiukkan beberapa hadits yang ada

penyebutan diri Aun di dalamnya (hadits no. 299-302), taPl ia. tidak
menyebutkan hadits ini.
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5043. Muhamm.O O* Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami,

maksudnya keduanya berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami,

Muslim bin Abu Maryam menceritakan kepada kami -Hajjaj 
berkata,

"Dari bani Umayyah"- ia berkata: Aku mendengar Abdurrahman bin

Ali 
-Hajjaj 

berkata,'"Al Umawi--, ia mendengar Ibnu Umar dan

melihat seseorang bermain-main dalam shalatnya, maka Ibnu Umar

berkata, 'Jangan kamu main-main dalam shalat dan lakukan sebagaimana

dulu Rasulullah SAW lakukan'."

Muhammad berkata, "Ibnu Umar lalu meletakkan paha sebelah

kanan di atas yang kiri, dan meletalclcan tangan kiri di atas luhrt kirinya,

serta meletakkan tangan kanan di atas lutut kanan, dan ia melakukan

sesuatu dengan jari tangannya."su3

5043 Sanad hadits in shahih. Penilaian rrrgarr Muslim bin Abu Maryam telah ada

dalam hadits no. 1 166.

Dalam At-Tahdzib disebutkan bahwa ia adalah bekas budak kaum Anshar.

Ada yang mengatakan selain itu dalam hal wala'-nya.
Dalam Al Kabir karya Al Bukhari (4111373) dikatakan, "Bekas budak bani
Sulaim, orang Madinah." Barangkali apa yang ada di sini (yaitu bahwa ia
berasal dari bani Umayyah) adalah pendapat lain dalam lu,l wala'-nya. l;l
Bukhari juga berkata, "Muslim ini orang yang haditsnya gharib dan ia tidak
menpunyai hadits besar." Arti kata "orang yang haditstya gharib"
maksudnya adalah haditsnya sedikit, sebagaimana Ibnu Sa'd ungkapkan, "Ia
(Muslim bin Abu Maryam) orang yang tsiqah namvthaditsnya sedikit."
Abdurrahman bin Ali Al Umawi adalah Ali bin Abdurrahman Al Mu'awi,
dengan htnuf miim berharakat dhammah dan 'ain yang dibaca ringan, yaitu
nisbat kepada Mu'awiyah. Penilaian tsiqah terhadapnya telah disebutkan
dalam hadits no. 4575. Tetapi Syu'bah berbuat kesalahan dalam namanya, ia

membaliknya, sebagaimana Abu Awanah menegaskannya dalam Shahih-nya
yang diriwayatkan berdasarkan, Shahih Muslim yaitlt Musnad Abu Awanah
(21224), ia meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Abu Attab dan Wahb bin
Jarir, keduanya dari Syu'bah, dari Muslim bin Abu Maryarq dan ia berkata,
"Keduanya berkata dari Syu'bah, 'Mengenai Abdunahman bin Ali, ia orang
yang berbuat kesalahan, seperti yang dikatakan oleh Abu Awanah'."
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5044. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Hayyan (maksudnya Al Bariqi), ia

berkata, ..Dikatakan kepada Ibnu umar, 'Imam kami memanjangkan

shalat'. Ibnu Umar berkata, 'Dua rakaat dari shalat'Rasulullah SAW itu

lebih cepat, atau seperti satu rakaat dari shalat imam ini''"5M
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5045. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, sy,r'u"t,

menceritakan kepada kami dari Ayyub (maksudnya As-Sa}trtiyani), dari

Nafr" dari lbnu Umar, dari Nabi sAw, beliau bersabda, "Jangan kalian

Hadits ini telah disebutkan secara ringkas dari Sufyan, dari Ibnu Abi Maryam

(hadits no. 4575), berdasarkan yang benar, dan akan disebutkan secara

p*j*gberdasarkanyangbenarjugadarijalurMalilqdarilbnuAbiMaryam
(hadis no. 5331).

5044 ianad hadits ini shahih. Hayyan Al Bariqi adalah Hayyan bin lyas' Ia orang

yang*iqah.IbnuHibban-menyebutkannyadalamAu-Tsiqat(kelorrpok
p.r"-tui tiiqah). Al Bukhari menyebutkan riwayat hidup-ny-a.dalam Al Kabir

iZtttSOl,dan ia berkata, "Ia mendengar dari Ibtru Umar." Katz hayyan dij,lis

denganhuruf haa' bethataY.at fathah dan raa' bertasydid'

Had-its ini disebutkan oleh e,i uaitsami dalam Majma' Az'Zawa'id (2173'74\

secararingkasdenganredaksisenada,daniaberkata,'..Ath.Thabrani
meriwayaftnnya daiam I I Kabir,dan para perawinya dapat dipercaya." Tapi

ia kehilangan kisempatan menyebutkan riwayat ini dari Al Musnad.
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5046. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu,bah

manceritakan kepada kami: Aku mendengar Ayyub bin Musa
menceritakan dari Nafi', dari Abdullah bin (Jmar, bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "Janganlah dua
menyertakan teman mereka, dan
temannya bangun dart tumpat
mendudukinya."sM6

orang saling berbisik tanpa
seseorang tidak boleh meminta
dudulorya kemudian ia yang
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5047. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Abdurrahman bin Sa'd, ia
berkata, "Aku menemani Ibnu umar pergi dari Madinah ke Makkah, lalu
ia melakukan shalat di atas kendaraannya ke arah Makkah. Aku berkata

Sanad hadits ini shohih. Hadits ini ulangan hadits no. 4932 dan ringkasan
hadits no. 5021.
senad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4g74. Lih^thadits no.
5023.
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kepada Salim, .Seandainya wajatrnya menghadap ke Madinah,

bagaimana ia melakukan shalat?' Salim berkata, 'Tanyakan saja

kepadanya,. Aku pun bertanya kepadanya, dan dia menjawab, 'Ya, ke sini

dan ke sini'. la juga berkata, 'Karena Rasulullah sAw
melakukannyat :t5047

,*1t * c )*L * o#$'r;"P 'd"L -o'tA

5048. Husain menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Abdurrahman bin Sa'd (bekas budak

keiuarga Umar), lalu ia menyebutkan makna hadits itu'sM8
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5049. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Anas bin Sirin, ia mendengar Ibhu Umar

bahwa Rasulullah SAW biasanya shalat pada waktu malam dua rakaat-

dua rakaat, dan pada akhir malam beliau menutupnya dengan shalat witir

satu rakaat.sue

.;tir?u,:* )1 
j; * i

5048

50,19

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpalrjangan hadits no. 4982. Lihat hadits

no. 5040 dalam sebuah naskah di catatan pinggir naskah kode Kaaf Miim

terdapat tambahan lwa dzaak (dan ke itu)] setelah kata'1ke sini dan ke sini"

Kalimat ..Ia juga blrkata, 'Rasulullah SAW melakukannya'." dalam naskah

kode Haa'tirn tis "ia berkata, 'dan karena'," telah kami teliti kebenarannya

dari naskah kode Kaaf Miim.
Sanad hadits ni shahih. Hadis ini ulangan hadits sebelumnya'

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4860 dan akan datnng

hadits no. 5096 dengan redaksi lebih panjang dari keduanya'
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5050. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami: Hajiaj berkata: Syu'bah menceritakan
kepadaku: Aku mendengar Muslim bin Yannaq menceritakan dari Ibnu
Umar, bahwa ia melihat seseorang menyeret kain sarungnya. Ibnu Umar
lalu berkata kepadanya, "Dari kefurunan mana kamu?" Dia pun
menyebutkan nasabnya, dan ternyata dari bani Laits, sehingga Ibnu Umar
mengetahuinya. Ibnu Umar kemudian berkata, "Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menyeret lcain sarungnya dan
tidak ada yang diinginkannya kecuali kesombongan, mala sesungguhnya
Allah tidak akan uemandang lcepadanya pada Hari Kiamat 1n1o1tt .n50s0

5050 Sanad hadits im shahih. Mengenai Muslim bin Yannaq 
-dengaa 

yaa'
berharakat/athah daa nuunberasydid-, ia merupakan salah seorang tabi'in
yang *iqah.11 dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'alr, dan An-Nasa'i. Al
Bukhari rnenyebutkan biografinya dalam Al Kabir (41 I 1277').

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/155-156) dari jalur Muhammad bin
Ja'far, dari Syu'batq dan dari'jalur Abdul Malik bin Abi Sulaiman, Abu
Yunus, dan Ibrahim bin Nafi'. Semuanya dari Muslim bin Yannaq, dengan
redaksi senada.
Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari dalam At Kabir secara ringkas dalam
biografr Muslinu dari jalur Ma'rnar bin Qais, darinya.
Muslim tidak mcnpunyai riwayat lain dalam kitab hadits yang enam selain
hadits ini, yaitu dalam Shahih Muslim deln Sunan An-Nasa'i, sebagaimana
disebutkan dalam biografinya dalam At-Tahdzib. Tapi aku justnr tidak
mendapatkannya dalan Sunan An-Nas a' i.
Hadits senada telah disebutkan berulang kali dengan berbagai versi, dan yang
terakhir pada hadits no. 5038.
Kalimat, 'fantasaba lahu" demil<ian yang ternrlis dalam naskah kode Haa
Miim, dan inilah yang sesuai dengan yang tertera dalam Shahih Muslim.
Sedangkan dalam naskah kode Kaa/ ternrlis 'fantasaba lanaa", sehingga

Musnad Imam Ahuad - @
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5051. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Firas, ia berkata: Aku mendengar

Dzakwan menceritakan dari Zadzan, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa memukul budak

miliknya dengan hukuman had yang tidak dilakukannya, atau

menamparnya, maka sesungguhnya kafaratnya adalah dengan

memedelwkan budak tersebut' ."505 
|
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5052. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Taubah Al Anbari, ia berkata: Aku

mendengar Muwarraq Al Ijli berkata: Aku mendengar seseorang bertanya

kepada Ibnu Umar, atau dia bertanya kepada Ibnu Umar, ia berkata,

"Apakah engkau melakukan shalat Dhuha?' Ibnu Umar menjawab,
.Tidak'. Orang itu bertanya, 'LJmar?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak'. Ia

,e'&,, *v ht & at J';i 'j6 .i ,Jui ,ef. tl :,lu; .'tz ) 
.J6il ,j6

menjadif i/ amr.Inllah yang ditetapkan dalam catatan pioggir naskah kode

Miim, sidangkan yang ada di sini ditetapkan dalam naskah kode Kaaf'
5o5r Sanad hadits ini ihahth. Hadits ini ringkasan hadits no. 4784. Dalam naskah

kode Haa'terhrlis "aw lathmah" (atau satu Anparan), dan yang benar adalah

yang kami tetapkan dari naskah kodle Kaaf Miim, V,ztena dilaratkan oleh

riwayat yang lalu, "Barangsiapa menanpar budaknya."

@ - 
['tns11d Imam Ahmad



bertanya, 'Abu Bakar?' Ibnu Umar menjawab, 'Tidak'. Orang itu
bertanya, 'Rasulullah SAW?' Ibnu Umar menjawab, 'Aku mengira
(beliau) tidak (melakukannya)'."50s2

:iE ett ,.4.A. '... ,. t6., ..ia.L5b ;.* J. J^-*, U;J-- - o . o f

J';:, o\:JA'* i.tin-,iv'u;Ut )q'*,1$ ;:*
,e'€q; Li-'t ,r-#t e -b *i * i" ,b nt

i.t lv,l5'u or*t,L6.;iu .ob it *,:+ or'ai
'+q;Ug,$ ir:=,*

5053. Muhammad bin Ja'far -"r""ri,utun t"pul kami, SVu'Uut
menceritakan kepada kami, dan Hallaj berkata: Syu'bah menceritakan
kepadaku dari Simak Al Hanafi, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar
berkata, 'sesungguhnya Rasulullah SAW shalat di dalam Ka'bah, dan
kamu akan mendatangi orang yang melarangmu melakukan itu, lalu
kamu mendengar darinya (maksudnya Ibnu Abbas).

Dalam versi Hajjaj, "Kamu akan mendengar ucapannya."

lbnu Ja'far berkata, "Ibnu Abbas scdang duduk dekat
dengannya."so53

5052 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4258.

5053 Sanad hadits ini shahih. Simak Al Hanafi adalah Simak bin Al Walid.
Penilaian tsiqah terhadapnya telah ada dalam hadits no. 203. Dapat kami
tarnbahkan di sini bahwa Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam
Al Kabir (2121174), dan ia berkata, "Ia mendengar dari Ibnu Abbas."
Telah lalu disebutkan dari Ibnu Urnar bahwa ia bertanya kepada Bilal, lalu.
Bital mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW shalat di dalam
Ka'bah (hadits no.4464 dan 4891). Dalam Musnad Ibmu Abbas, telah berlalu
bantahannya terhadap shalat di dalam Ka'bah (hadits no. 2126,2562,2834,
dan 3396).
Ibnu Abbas hanya meriwayatkan hadits ini pada dasarnya dari saudaranya Al
Fadhl bin Abbas, sebagaimana dalam hadits no. 1795, 1801, 1819, dan 1830
dalam Musnad lbnu Abbas. Yang benar adalah riwayat Ibnu Umar, karena
yang positif didahulukan aas yang negatif. Kemungkinarr Al Fadhl tidak
melihat beliau saat beliau SAW shalat, karena ia sibuk berdoa. Akan

!- t.
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5054.MuhammadbinJa'farmenceritakankepadakami,Syu,bah

menceritakan kepada kami dari Jabir, ia berkata: Aku mendengar Salim

bin Abdullah menceritakan bahwa ia melihat ayahnya mengangkat kedua

tangannya bila bertakbir, hendak ruku, dan ketika mengangkat kepala

(Uu"gun) dari ruku. Aku menanyakan hal itu kepadanya, dan dia

menyebutkan bahwa ia melihat Rasulullah SAW melakukannya.sosa

[Abdullah bin Ahmad] berkata, "Aku temukan hadits-hadits ini

dalam buku Ayahku dengan tulisan beliau, yaitu sampai dengan hadits

Ishaq bin Yusuf Al Azraq."*

'c.4' ,-rc'* * cY ,b U'rU ti'L -o ' of

'oi ;tri ,il, ,-S tiy g7;- i';'ir:, af, fi ,L:r;:- 1' * i lI-

disebutkan secara ringkas hadiB no. 5065 dan 5066 yang senada dengan

hadits ini.
S"*a nuait int shahih. Jabir adalah Ibnu Yazid Al Ju'fi, orang yang dha'if'

i"a" .rrrnu"*yr, hadits ini shahih. Telah disebutkan secara panjo'rg dengan

ar" r"."a 
"l 

,iii g^aisno. 4540 d^a4674). Lihat hadits no. 5033 dan 5034'

iii 1'a"r*"a eua"n*, bin Abmad adalatr, ia menemukan hadits-hadits ini

i"i"g* tulisan ayahnya, yaitu ada 25 hadits, dan yang terathir hadis Ishaq

bin Yusuf Al Azraq (no. 5079).

Maksud Abdultah bin Ahmad di sini dia menemukan hadits-hadits ini dari

tulisan tangan ayahnya, berjurnlah 25 hadits, dan akhir hadits itu adalah hadits

Ishaq.bin bin Yusuf Al Azraq (no. 5079)'
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5055. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu'bah
mengabarkan kepada kami dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Umar, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa menyeret salah satu bajunya
karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya (dengan
kasih sayang) pada Hari Kiamat kelak."soss
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5056. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku ternukan dalam buku
tulisan Ayahku: Yazid, nrenceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah
mengabarkan kepada kami dari AMullah bin Dinar, dari lbnu Umar,
bahwa Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku ditimpa janabat pada
waktu malam?" Beliau lalu bersabda, "Basuhlah kemaluanmu kemudian
ber-n udhulah, bant kemudian tidur."s66

5057. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu,bah
mengabarkan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa menyeret bajunya lurena
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Sanad hadits rni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5038 dan ringkasan
hadis no. 5050.
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4930.

5055
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sombong,maka sesunggulmya Allah tidak alwn memandang kepadanya

(dengan lrasth sayang)-pada Hari Kiamat kelak."5057

u11,L :,ai qS ebLi:[.Gf ] i' #)iv -o. o,A,
9'- ,', ' v'

,* i.t iX ,16; d/.irl 'rb * {3 6?i o)ri U "i-
,tAt f "tr:rffc'r',:{') t'\t ,k yt J';r'€1- ,:Jr';

.6?ir'r.j&1v> 'i6
5058. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku

tulisan Ayahku: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu'bah

mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: Aku

mendengar Ibnu umar berkata, "Alu mendengar Rasulullah sAW

bersabda saat s€seoralrg beranya kepada beliau tentang hewan adh-

dhabb, "Alat tidak *"il*rnyo dan tidak mengharamlcannya'"'ost
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5059. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalarn buku

tulisan Ayahku: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu'bah

mengabarkan kepada kami dari Affiullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia

berkata, "Rasulullah SAW menetapkan miqat untuk penduduk Madinah

di Dzul Hulaifah untuk penduduk Syam di Al Jahfah dan untuk penduduk

so57 Sanad hadits nishahih. Hadie ini ulangan hadits no' 5055'
5058 Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no' 5004 dan riwayat

panjang hadits no. 5026-

It
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Najd di Qarn (Al Manazi). Aku diberi kabar bahwa beliau menetapkan
miqat untuk penduduk Yaman di Yalamlam."sose
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5060. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Yazid bin Hanrn menceritakan kepada kami, Syu'bah
mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli buah atau pohon kurma
sampai jelas kepatutannya (matang dan tidak ada hama).'sm

t$'-'r,i) 
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5061. [AMullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Yazidmenceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan
kepada kami dari Zaid bin Jubair, ia berkata, "seseorang bertanya kepada
Ibnu Umar tentang jual beli pohon kurma, dan dia menjawab,
"Rasulullah SAW melarang jual beli pohon kurma sampai jelas
kepatutannya (matang dan tidak ada hama)."s06t

Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4555 dan ringkasan
hadie no. 4584.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4943. Lihat hadits
no.4998 dan 5012.
Sanad hadits ini shahih. Hadir ini ringkasan hadits sebelumnya.
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5062. [Abdullatr bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Yazidmenceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan

kepada kami dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah

shalat di atas kendaraannya menghadap ke arah mana saja kendaraannya

mengarah, dan ia rnenduga batnna Razulullah SAW dulu juga pernah

melakukannyu.t*'
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5063. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan

kepada kami dari Jabalah bin Suhaim, ia berkata, "Dulu Ibnu Az-Zubair
mernberi kami kurma, sedangkan orang-orang waktu itu ditimpa
kesulitan (makanan). AMullah bin Umar lalu melintasi kami, ia pun

melarang kami iqran (makan dua buah kurma sekaligus) dan ia berkata,

5062 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5040. Lihat hadits no.
5M7 dan 5048.
Kata wajjahat maksudnya tawajjahat (kata kerja intransitif), seperti kata
qaddama dan taqaddana (lebih dulu), bayyana dan tabayyana (menjadi
jelas).
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'sesungguhnya Rasulullatr SAW melarang iqran (makan.dua buah kurma

sekaligus), kecuali seseorang telah meminta izin kepada temannya'.-5ffi3
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5064. [AMullah bin AhmadJ berkata: Aku temukan dalam buku

tulisan Ayahku: Yazidmenceritakan kepada kami, Syu'bah mpngabarkan

kepada kami dari Abdullatr bin Dinar, dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW,

beliau bersaMa, "Barangsiapa membeli makanan, maka ia tidak boleh

menjualnya sebelum ia menerimanya."sw
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5065. [AMullah bin nhmad] berkata: Aku temuka, a"'turn Uutu

tulisan Ayahku: Yazid menceritakan kepada kami, Syr'bah mengabarkan

kepada kami dari Simak (maksudnya Al Hanafi): Aku mendengar Ibnu

Umar berkata, "Rasulullah SAW shalat dua rakaat di dalam Baitullah

(Ka'bah).-sffis

Ju.irtl:.

5063

5(nl
Sanad hadits in shahih. HadiS lni ulangan hadits no. 5037.

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh kelonpok pakar

hadits selain At-Tirrnidzi, sebagaimana terdapat dalam Al Mauntaqa (2820).

Lihat hadits no. 4988.
Kata falaa yabii'uhu 

-dengan 
bentuk negatif biasa- dalam naskah kode

Haa' Miim, sedangkan dalam naskah kcdre Kaaf ternrlis falaa yabi'hu -
menggunakan kata kerja larangan-.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5053. Lihat hadits no.

4891.
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5066. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada
kami, Muhammad berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami.
Sementara Hajjaj berkata: Syu'bah menceritakan kepadaku dari Simak Al
Hanafi, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "sesungguhnya
Rasulullah SAW shalat di dalam Baitullah dan kamu akan mendatangi
orang yang melarangmu melakukann)ra."t*
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s066 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah perpanjangan dari hadits
sebelumnya dan ringkasan hadits no. 5053.
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5067. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Yazidmenceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan
kepada kami dari Abu Ishaq, dari seorang dari Najran, bahwa ia bertanya
kepada Ibnu Umar, "Aku hanya akan bertanya kepada Anda dua hal,
pertama mengenai buah anggur kering dan kurma (yang diperas menjadi
minuman. penj). Kedua mengenai transaksi salam pada pohon kurma?"
Ibnu Umar lalu menjawab, "Suatu saat dibawa ke hadapan beliau
seseorang yang sedang mabuk, orang itu berkata, 'Aku hanya minum
(perasan) buah anggur kering dan kurma'. Beliau pun memberi hukuman
cambuk kepadanya atas nama hukuman had dan beliau melarang buah
anggur kering dan kurma dikumpulkan (menjadi minuman). Ada pula
orang yang mengadakan transaksi salam pada pohon kurma orang lain,
Ialu orang itu berkata, 'Pohon kurmanya belum membawa hasil pada

tahun itu'. Ia pun hendak mengambil kembali uang dirham miliknya, tapi
pemilik pohon kurma tidak memberikannya. Orang itu lalu membawa
pemilik pohon kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya, 'Apalran pohon
htrmanya belum membawa hasil? 'Pemilik pohon menjawab, 'Belum'.
Beliau bertanya, 'Lalu atas dasar apa kamu menahan uang dirham
miliknya? 'Si pemilik pohon kernudian memberikan uang itu kepadanya.
Rasulullah SAW pun melarang tansaksi salam pada pohon kurma
sampai kepatutannya (matang dan tidak ada hama) jelas'."Sffi7
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5068. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan ayahku: Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku

5067 
Sanad hadits in dha'ifY.aremtidak dikenalnya orang dari Najran itu.
Hadits ini perpanjangan hadits no. 4786. Kami telah menunjuk kepada hadits
ini di sana dan kami memperpanjang pembicaraan di dalamnya. Akan
disebutkan secara panjang hadits no. 5 I 29. Lihat hadits no. 506 I .
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mendengar Rasulullah SAW bersaMa 
-saat 

beliau berada di atas

mimbar dan seseorang bertanya kepada beliau tentang adh-dhabb (sejenis
biawak)?-, 'Afu tidak memakannya dan juga
men ghar amkann), a' ."5068

tidak
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5069. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku ternukan dalam buku

tulisan Ayahku: Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibrru
Juraij mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ikrimah bin Khalid berkata,
"Aku bertanya kepada AMullah bin Umar mengenai ibadah umrah
sebelum menunaikan haji. Dia menjawab, 'Tidak mengapa seseorang
melaksanakan ibadah umrah sebelum ia menunaikan haji'."

Ikrimah berkata, "AMullah berkata, 'Nabi SAW iuga
melaksanakan umrah sebelum beliau menunaikan ibadah haji'.-sfre

5066

5060
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5058.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (3t477)
dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, Ibnu Ishaq, dan Abu Ashim, ketiganya
dari lbnu Juraij.
Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (21150) secara ringkas dari jalur Makhlad
bin Yazid dan Yahya bin Zakariya, dari Ibnu Juaij.
Hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ibadah umrah
empat kali, telah berlalu, diantaranya tiga kali sebelum ibadah umrah yang
beliau SAW lakukan bersama haji (hadits no.22ll dan2957).
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5070. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku ternukan dalam buku

tulisan Ayahku: Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu
Juraij mengabarkan kepada kami, Nafi' mengabarkan kepadaku dari
AMullah bin Umar, ia berkata, "Seseorang berdiri di masjid Madinah,
lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami
untuk ihram?' Beliau bersabda, 'Tempat ihmm penduduk Madinah dari
Dzul Hulaifah, tempat ihram penduduk Syam dari Al Juhfah, dan tempi
ihram penduduk Najd dari Qarn (Al Manazil)'."

Nafi' berkata kepadaku, "Ibnu Umar berkata kepadaku, 'Mereka
menduga kuat bahwa Nabi SAW bersabda, "Tempat ihram penduduk
Yaman dari Yalamlam". laberkata, 'Tapi aku tidak ingat hal itu'."s070
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5070 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 5059.
Mengenai kata muhallu, dalam catatan pinggir naskah kode Miim disebutkan
bahwa dalam sebuah naskah t'ernl/ris yuhillu dalam tiga tempat itu.
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5071. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku

tulisan Ayahku: Muhammad bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu

Juraij mengabarkan kepada kami, Nafi' mengabarkan kepadaku bahwa

Ibnu Umar pernah berkata, "Aku mendengar Nabi SAW mengucapkan,

'Labbaika allaahumma labbaika, labbaika laa syariikn laka labbaileo,

inna al hamda wa an ni'mata laka wa almulk, laa syariika laka (aht
penuhi panggilan-Mu ya Allah, aht pmuhi panggilan-Mu. Aku penuhi

panggilan-Mu. Tiada satu pun sekutu bagi-Mu. Aku penuhi panggilan-

Mu. Sesungguhnya segala puii, keniktnatan, dan kerajaan adalah milik-
Mu. Tiada satu pun sekutu bagi-Mu)'."

Nafi' berkata: Ibnu Umar pernah berkata, "Aku menambahkan,

'Labbaika labbaika wa sa'daika, wa al khairu fii yadail<a, labbaika wa.

ar raghbaa'u ilaika wa al'amal (aht penuhi panggilan-Mu, aht penuhi
panggilan-Mu. Kebahagioan dari-Mu dan segala kebaikan ada dalam

lansa-Mu. Aku penuhi panggilan-Mu. Keinginan serta amal perbuatan

kembali kepada-Mu)r.,507 
I
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5072. [Abdullah bin Ahmad] berkata: am temutcan dalam buku

tulisan Ayahku: Yazid menceritakan kepada kami, Hanzhalah

mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Thawus berkata, "Aku
mendengar Ibnu Umar berkata 

-saat 
seseorang bertanya kepadanya,

'Apakah Rasulullah SAW melarang minuman al jarr (minuman yang

507r Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4457 dan riwayat
panjang hadits no. 5024.
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dibuat dalam guci besar) dan ad-dubDaa' (minuman yang dibuat dalam

guci labu)?t,eY^t ;$072
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5073. [AMullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku

tulisan Ayahku: Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Hanztralah,

dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersaMa,'Barangsiapa memelihara anjing, kecuali anjing pemburu atau

anjing penjaga hewan, maka setiap hari pahalanya berkurang dua
qirat'."5073
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5074. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Haiiaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami dari Tsabit Al Bunani, ia berkata, "Aku bertanya kepada

10,2 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5030.

5073 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4944.
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Ibnu Umar, 'Apakah minuman yang dibuat dalam guci hijau dilarang?'

Ibnu Umar berkata, 'Mereka menyebutkan begifu'. Aku lanjut bertanya,

'Siapa yang menyebut begitu? Nabi SAW?' Ia berkata, 'Mereka yang

menyebut begitu'. Aku lalu mendesaknya, 'Wahai Abu Abdurrahman,

apakah engaku mendengarnya dari Nabi SAW?' Ia berkata, 'Mereka

betul-betul menyebut begitu'. Dia melanjutkan, 'Lalu Allah
membelokkannya dariku pada hari itu, dan dulu bila salah seorang dari

mereka ditanya, "Apakah engkau mendengarnya dari Nabi SAW?" Maka

ia marah kemudian ia ingin melakukan sesuatu kepadanya.-5o74
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5075. [AMullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku

tulisan Ayahku: Hajjaj menceritakan kepada kami, Syr'bah menceritakan

kepadaku dari Abdullah bin Dinar: Aku mendengar Ibnu Umar
menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa tidok
menemukan dua sandal moka hendaknya memakai dua sepatu kulit dan

merobek atau memotong keduanya lebih rendah daipada dua mata

1-P1.n5o7s
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Sanad hadits ini shahih. Sumber hadits adalah ringkasan hadits no. 5072, tapi
pertanyaan yang ternrju kepada Ibnu Umar belum pernah disebut lebih dulu
dalam riwayat-riwayat yang lalu.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5003. Mengenai kata
min al ka'bain, dalam naskah catatan plnggir naskah kode Kaaf Miim tertulis
min ol 'oqbain.
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5077. [AMullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan A"U- Uutu
tulisan Ayahku: Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan
kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Bila seseorang berkata kepada saudaranya, 'Engkau
kaJir!' atau 'Hai luJir!' maka salah satu keduanya betul-betul kembali
membawa predikat itu."5o77
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:'l Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5003.so77 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini rinlkasan hadits no. 5035.
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5076. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku temukan dalam buku
tulisan Ayahku: Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepadaku dari Abdullah bin Dinar: Aku mendengar Ibnu Umai
menceritakan dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang wars dan zafaran.
Syu'bah berkata, "Aku lalu bertanya, 'Apakah itu (hanya berlaku) bagi
orang yang sedang ihram?' Ibnu Umar menjawab, ey"r.n5076

q G tVj : [.r:!f ii a' "bl iG -o . vv
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5078. [Abdulla]r bin Ahmadl berkata: Aku temukan dalam buku

tulisan Ayahku: Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah mengabarkan

kepada kami dari Abu Ishaq: Aku mendengar Yahya bin watstsab

berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang mandi pada hari Jum'at

-Yahya 
berkata: Lalu Ibnu Umar menjawaF "Rasulullah SAW

menyuruh kami melakukannya."soTs
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5079. lAbdullah bin Ahmad] berkata: Aku ternukan dalam buku

tulisan Ayahku: Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata.

Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orailg munafik itu seperti

seekor kambing yang bingung di antara dua kelompok lwmbing, selrali

kesempatan pergi ke satu kelonpok, dan pada kesempatan lain pergi ke

kelompok satunya. Kambing itu tidak tahu mau ikut lcelompok yang

mana, ini atau it t?"5o7e
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Sanad hadits ini shahih. Perinah mandi secara langsung dari sabda

Rasulullah SAW telah disebut berkali-kali, dan yang terakhir hadits no. 5008.'

Sanad hadits ini shahih. Makna hadits ini dari jalur lain telah berlalu (ha<iits

no. 4872), dan di sana kami telah menunjuk kepada kenyataan bahwa Muslim
meriwayatkan maknanya dengan dua sanad dari jalur Nafi'. Ini adalah salah

satu dua sanad itu. Di sini dalam catatan pinggir naskah kode Miim ternrlis
"sampai di sini akhir hadits-hadits yang ada di dalamnya", ia berkata, "Aku
temukan dalam kitab tulisan Ayahku".
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5080. Ismail bin Ibrahim dan Su&an bin Uyainah menceritakan
kepada karni, keduanya berkata: Ibnu Abi Najih menceritakan kepada
kami dari ayahnya, ia berkata, "Ibnu umar ditanya tentang puasa hari
Arafah, dan ia berkata, 'Aku minunaikan ibadah haji bersama Nabi
sAw, dan beliau tidak berpuasa pada hari itu. Aku menunaikan ibadah
haji bersama Abu Bakar, dan ia juga tidak berpuasa pada hari itu. Aku
menunaikan ibadah haji bersama Umar, dan ia juga tidak berpuasa pada
hari itu. Aku menunaikan ibadah haji bersama Utsman, dan ia juga tidak
berpuasa pada hari itu. Aku juga tidak berpuasa pada hari itu, tidak
memerintahkan dan tidak pula melarang'."

Sekali kesemp^atan, susan berkata, "Dari orang yang bertanya
kepada Ibnu IJmar."5o8o

50t0 
lanad hadits ini shahih. Abu Najih adalah yasar Ats-Tsaqafi. penilaian
tsiqah terladapnya telah ada dalam hadits no. 603. Di sini dapat kami
tambahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al-
Kabir (4/21420).
At-Tirmidzi berkata, "yasar Abu Najih Al Makki mendengar dari Ibnu umar.
Putranya Abdullahbin Abu Najih meriwayatkan darinya 1.Luu Naiitr;.-
Riwayat Sufyan dalam satu keserpatan, ..tentang oiung y"rrg bertanya
kepada Ibnu Umar" tidak dapat menjadikan riwayat lung *irriul kemasukan
'illah.
At-Tirmidzi meriwayatkawrya (2rs6) dari jalur Ahmad bin Mani' dan Ali binH{r' dari Sufuan bin uyainah dan Ismail bin Ibrahim dengan sanad ini, dan
ia berkata, "Hadits ini haygn. Adapun mengenai Abu Najii', narnanya yasar,
i3-,."-t4, mendengar dari Ibnu umar. Hadis ini juga airi*aya*an dari Ibnu
Abi Najih, dari ayahnya, dari seseorang, dari Ibnu Llmar.,,
Pensyarah At-Tirmidzi berkata, 'yang jelas, Abu Najih pada mulanya
mendengar hadits ini dengan perantaraan seseorang, kemudian ia menemui
Ibnu Umar dan mendengar hadits ini langsung daririya tanpa perantara....,, Ia
menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa'l dan tbnu Hiuu"n. Lihut t 

"dit, 
,ro.

3476 dan3477 yang telah lalu dalam Musnarl Ibnu Abbas, serta hadits-hadits
rylq kami tunjuk di sana. Juga hadits no. lg70 yang terah ialu daram Musnad
Al Fadhl bin Abbas.
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5081. Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-7f,ihi, dari Salim bin AMullah, dari

ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mengangftat kedua

tangan bila memasuki (memulai) shalat, bila hendak ruku, dan bila
mengangkat kepala Oangun) dari ruku. Beliau tidak melakukannya

ketika hendak sujud."soE!
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5082. Ismail menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Nafi', ia
berkata, "Dulu Ibnu Umar bila memasuki bagian rendah tanah suci, ia
menahan diri dari membaca talbiyah, kernudian mendatangi Dzu Thuwa
dan bermalam di sana, shalat Subuh dan mandi. Ia menceritakan bahwa

Rasulullah SAW melakukan hal 11o.'15082

508t

5082
Sanad hadits int shahih. Lihat hadits no. 5033, 5034 dan 5054.
Sanad hadits im shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 4628 dengan sanad ini
dan riwayat panjang hadits no. 4656.
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5083. Ismail menceritakan kepada kami, Aryub mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, 'Bila salah seorang dari kalian mendatangi
shalat Jum'at, maka ia hendaknya mandi'."5083

:Jv # it * *6'* *i:,t;i *a\$:L -o.Ar
,af jr6k &U'je
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5084. Ismail menceritakan kepada kami, Aynrb mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW bersaMa,
"Sesungguhnya orang yang kehilangan kesempatan shalat Ashar maka
seakan-alan keluarga dan hartanya menjadi tidak lengkap."s08a

* *t ,f eE e *i: s?i ,Ecrt t3""; -o . Ao

,:i ,s;;'t ,iG *j * i,t ,* :t J;, |tr, ow

titi ,,* e'€Lf #) 'io ,e#t i *b 6';is

.e*'$t1 'd -j:G i+6 k_ $:r
5085. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, ..Seseorang

memanggil-manggil Rasulullah sAW dan bertanya, 'wahai Rasulullah,

50t3 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 500g dan semakna-- hadits no. 5078.50t4 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4545 dan ringkasan
hadits no. 4805.
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bagaimana engkau perintahkan kami shalat pada sebagian waktu malam?

Beliau bersabda, 'Salah seorang dari kalian shalat dua rakaat-dua
ralrnat. Bila ia khawatir dengan masuknya waktu Subuh, maka shalatlah
satu ralmat, sehingga itu mengganjilkan shalat yang telah dilahtkan
sebelumnyar.rr5o85
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.(u *i I ,aifri u a.arti=ir L\;4u'o,.n

5086. Ismail bin lbrahim menceritakun t.pua" kami, Ayyub
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa bacaan

talbiyah Nabi SAW adalah, "Labbaika allaahumma labbaika,llabbaika)
laa syariika laka labbaika, inna al hamda wa an ni'mata lakn wa almulk,
laa syariika laka (aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aht penuhi
panggilan-Mu, [aku penuhi panggilan-MuJ. Tiada satu pun sehrtu bagi-
Mu, aku penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, lcenilonatan,

dan kerajaan adalah milik-Mu. Tiada satu pun selaiu bagi-Mu).-s086
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5087. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub rn"rguburku,

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "seseorang berkata,
'Wahai Rasulullah, dari mana kami harus ihram?' Beliau bersabda,

50E5 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4492 dengan sanad ini
dan riwayat panjang hadits no. 4987.Lihathadits no. 5049.50t6 Sanad hadits ini shohih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5071. Adanya
penambahan llabbaika (aku penuhi panggilan-Mu)l dari naskah kode Kaa!
Miim, dan aku membuang kekeliruan dalam naskah kode Haa'.

@t - Musnad Imam Ahmad



'Penduduk Madinah ihram dari DzuAl Hulaifuh, penduduk Syam dari Al
Juhfah, dan penduduk Najd dari Qarn (Al Manazil)'-"

Ibnu Umar berkata, "Mereka berkata, 'Penduduk Yaman (ihram)

dari Yalaml"a'.'r5087 t
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5088. Ismail menceritakan kepada kami, Shakhr bin Juwairiyah
menceritakan kepadaku dari Nafi', ia berkata, "Sewaktu orang-orang

mencopot Yazid bin Mu'awiyah, Ibnu Umar mengumpulkan anak-anak

dan keluarganya, kemudian membaca syahadat dan berkata, 'Selanjutnya,
sesungguhnya kami telah membaiat orang ini berdasarkan syarat

pembaiatan yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, dan sesungguhnya

aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pengkhianat

nanti akan dipasangkan bendera baginya pada Hari Kiamat, lalu
dikatakan, 'Ini adalah pengkhianatan si fulan'." Sesungguhnya
pengkhianatan terbesar setelah menyekutukan Allah adalah merusak baiat
yang dilakukan berdasarkan syarat pembaiatan yang diperintahkan Allah
dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, jangan sekali-kali salah satu di antara

kalian mencopot Yazid, dan jangan sekali-kali salah satu di antara kalian

50t7 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5070.
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mendekati urusan pemerintahan, sehingga terjadi perputusan hubungan
antara aku dengannyn'.rso88

508E Mengenai Shakhr bin Juwairiyah Abu Nafi', Ahmad berkata, "Ia seorang
guru yang tsiqah dari orang yang tsiqah."
Ibnu Sa'd berkata, "Ia orang yangtsiqah dan lrukuh."
Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalamAl Kabir (212313).
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Ash-Shahih (13160-61) dari
jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dengan redaksi senada.
Hadits marfu'darinya mengenai diangkatnya bendera bagi penglrtrianat telah
disebutkan berkali-kali darijalur-jalur lairu dan yang terakhir hadits no. 4839.
Sementara itu At-Tirmidzi (21391) rneriwayatkan hadits marfu' ini saja
darinya, dari jalur Ismail bin lbrahirq dari Shakhr bin Juwairiyah, dan ia
berkata, "Hadits ini hasan shahih."
Mengenai ucapan "'alaa bai' allaah wa rasuulih" (atas nama Allah dan
Rasul-Nya), Al Hafizh berkata, 'Maksudnya berdasarkan syarat pembaiatan
Imam yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Hal itu karena orang yang
membaiat seorang pemimpur, berarti telah memberikan ketaatan kepadanya
dan mendapat pemberian darinya. Hal itu serupa dengan orang yang menjual
suatu barang dan mengambil uang pembayarannya."
Dalam naskah kode Jaaf l'erntlis "Fulaan bin fulaan" dan kami rnenetapkan
berdasarkan yang ada dalam naskah kodie Haa' Miim.
Lafaz\ an laa yakuun al isyraak bi allaah maksudnya setelah menyekutukan
Allah. Apa yang ada di sini adalah yang terdapat dalam naskah kode Miim,
senada dengannya apa yang ada dalam naskah kode Haa', tapi terdapat
tambahan kata lahu setelah yakuuz. Tambahan ini merupakan satu kekeliruan
yang tak berarti.
Mengenai kata falaa yakhla'anna, dalam naskah kode Kaaf, tertulis walaa
yakha'anna.
Lafazh walaa yusyrifanna maksudnya jangan sekali-kali menampakkan,
jangan mengangkat, dan jangan melirik kepadanya.
Lafazh shailam bainii wo bainahu maksudnya perputusan hubungan antara
aku dengannya.
Mengenai lafazh ash-shailam 

-dengan 
shaad dan laam berharakat fathah, di

antaranya ada yaa'sukun-, Ibnu Al Atsir berkata, '?erputusan hubungan
yang diingkari. Kata ash-shailam berarti yang membawa bencana. Hurufyao.
itu merupakan tambahan." !

Dalam naskah kode Haa'telah terjadi perubahan yang mengherankau pada
kata itu, tertulis 'sAw". Seakan-akan ada ketidakjelasan tulisan kata itu bagi
para pengedit cetak sehingga mereka mengira kata itu adalah shala'am, yaitu
istilah yang lemah dan tidak layak dari beberapa ulama muta'akhirin dalam
meringkas penulisan shalawat kepada Rasulullah SAW. Laru mereka
menjelaskan dan menuliskan kata itu dengan jelas.
Hadits ini akan disebutkan dengan redaksi yang senada dengan hadits no.
5709.

@l - Musnad Imam Ahmad
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5089. Ismail menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Ishaq

menceritakan kepada kami, seorang bani Ghifar menceritakan kepadaku
di majelis Salim bin Abdullah, fulan menceritakan kepadaku bahwa
Rasulullah SAW dibawakan makanan berupa roti dan daging, lalu beliau
bersabda, "Berikan kepadaku bagian hasta (kaki depan bagian bawah)."
Diberikanlah daging bagian hasta kepada beliau dan beliau memakannya.

-Yahya berkata, "Aku tidak mengetahui kecuali demikian."-
Kemudian beliau bersabda, "Berikan lcepadalu bagian hasta." Kembali
beliau diulurkan daging bagian hasta, dan beliau memakannya.
Kemudian beliau bersabda, "Berikan kepadalu bagian hasta." perawi
berkata, "Wahai Rasulullah, bagian hasta yang ada hanya dua." Beliau
pun bersabda, "Demi ayahmu, seandainya engkau diam, tentu aku selalu
diberi bagian hasta darinya, selama aku memintanya."

Salim berkata, "Adapun untuk kalimat yang ini, tidak betul. Aku
mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

.(y.L'ri 11 Gtr; W J')t:i
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"Sesungguhnya Allah melarangmu berswnpah dengan nama ayah
knlian."sose

50te Hadits ini pada hakikatrya adalah dua hadits. Pertama, kisah hasta, sanad
hadits ini dha'if karena orang Al Ghifari yang nrilwayatkan kisah ini di
majelis Salim bin Abdullah tidak disebut namanya. Kedua, hadits riwayat
Salim dari ayahnya mengenai larangan bersunpah dengan nama para
pendahulu. Sanad hadits ni shahih berdasarkan keadaan bahwa dalam sanad
itu seluruhnya terdapat sesuatu yang membingungkan dari segi beberapa
naskah Al Musnad. Dalam tiga sumber disebutkan, "Ismail menceritakan
kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami dari Abu
Ishaq, seorang bani Ghifar menceritakan kepadaku."
Ismail adalah Ibnu Ulayyah. Seandainya naskah-naskah Al Musnad di sini
shahih, tentu kami dapat mengerti bahwa Abu Ishaq itu adalah As-Subai'i.
Tapi aku temukan hadits ini dalam Tarikh lbnu Katsir (6112l) dan Majma'Az-
Zawa'id (8/31 l), kedua penyusumya mengutip hadits ini dari terrpat ini dari
Al Musnacl, di dalam keduanya disebutkan, "Yahya bin Ishaq, seorang bani
Ghifar menceritakan kepadaku." Ini juga satu kekeliruan dalam pandangan
yang aku unggulkan. Yang benar adalah yang kami tetapkan, *Yahya Ibnu
Abi Ishaq." Ia adalah Al Hadhrami Al Bashri An-Nahwi, yang riwayat
hidupnya disebutkan dalam At-Tahdzib (ll/177-178) dan At-Tarikh Al Kabir
(4/21259), yaitu orang yang diriwayatkan oleh Ibnu Ulayyah. Aku tidak
menemukan keterangan yang menunjukkan bahwa Ibnu Ulayyah
meriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir, juga bahwa Yahya bin Abu Katsir
meriwayatkan dari Abu Ishaq As-Subai'I, dan bahwa As-Subai'i
meriwayatkan dari Salim bin AMullah birr Umar, meskipun hal itu
seluruhnya tidak jauh (dari kebenaran).
Yang unggul bagiku adalah yang aku tulis, bahkan harrpir saja aku
menetapkannya.
Al Hafizh menuturkan hadits ini dalam bab Al Mubhamar (kelompok riwayat
yang di dalamnya ada nama perawi yang tidak disebut) dai, At-Ta'jil (550)
demikian: Yahya bin Abu Ishaq, dari seorang bani Ghifar, fulan menceritakan
kepadaku bahwa Nabi SAW dibawakan makanan." Ini bersama dengan
riwayat Ibnu Ulayyah dari Yahya bin Abu Ishaq, bukan Yahya bin Abu Katsir
yang aku sebutkan sampai kepada apa yang terdapat dalam Tarikh lbnu
Katsir dan lllajma' Az-Zawa'id, yaitu Yahya bin Ishaq, ..Seorang dari Ghifar
menceritakan kepadaku...." Pernyataan Al Hafizh ini menguatkan apa yang
kami unggulkan. Yang jelas, apa yang ada dalam kedua buku itu (yaitu yahya
bin Ishaq sebagai ganti Yahya bin Abu Ishaq) merupakan kekeliruan dari
sebagian penulis naskah dalam beberapa naskah Al Musnqd yang ada pada
Ibnu Katsir dan Al Haitsami, sebagaimana juga kebetulan terjadi kekeliruan
dari sebagian penulis naskah dalam menjadikan sanadnya ,.yahya bin Abu
Katsir dari Abu Ishaq". Kekeliruan secara kebetulan seperti ini memang
jarang terjadi, tapi hal itu telah terjadi, sebagaimana yang Anda lihat.
Sumber hadits tentang kisah hasta ini shahih diterima dari riwayat Abu
Hurairah, yang akan disebutkan nanti pada hadits no. 10717 dengan sanad

@t - $'tmnsd Imam Ahmad
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5090. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyttb mengabarkan

kepada kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Dulu aku ada di samping

Ibnu Umar sewaktu ia ditanya tentang minuman al jar. Ia berkata,

'Rasulullah SAW mengharamkannya'. Terasa berat dan sulit bagiku

sewaktu mendengarnya, maka aku mendatangi Ibnu Abbas dan berkata,

'Ibnu Umar ditanya tentang sesuatu, dan aku anggap itu bukan urusan

sepele!' Ibnu Abbas bertanya, 'Apa itu?' Kukatakan, 'Ibnu Umar ditanya

tentang minuman al jar, lalu ia berkata, "Rasulullah SAW
mengharamkannya".' Ibnu Abbas berkata, 'Ia benar, Rasulullah SAW
memang mengharamkannya'. Aku lalu bertanya, 'Apa itu al jarr?' la
menjawab, 'Wadah yang dibuat dari tanah liat'."Sm

shahih. Juga dari riwayat Abu Rafi' dan akan disebutkan juga-dalam Al
Musnad (6181392) naskah kode Haa'. Lill€.t lbnu Katsir (6112l-122) dzn
Majma' Az-Zawa'id (8/3 I l-3 l2).
Hadits mengenai larangan bersunrpah dengan narna para pendahulu shahih
dari riwayat Ibnu Umar (yang telah disebutkan berkali-kali, diantaranya
hadits no. 4523,4667, dan 4703) dan dari riwayat Umar bin Al Khaththab
(hadits no. I 12, 214, 240,dan 241).

50e0 Sanad hadits ini shahih. Telah ada dalam Musnad Ibnu Abbas (hadits no.
3257 dan 3518) senada dengan hadits ini secara ringkas, dari riwayat Abu
Hadhir, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.
Hadits Ibnu Umar tentang larangan minuman al jarr telah disebutkan berkali-
kali, dan yang terakhir hadits no. 5074.

, .t
I

I
,ia.g

.rl

o
'u.t o\ *j {'b'

Musnad Imam Ahmad 
- @l



itl'-"* it * p6 * *i: ,?i *u;\$:"; -o. 1\

'n;1:jr-I ,tri;i t;1,'-,t1'-tsr'u fi, ,l' ,l?rt;-,;:t 4u

,*:it: ,*titj ,irlat, ,ii:")t ,fi e'# u ,p cg I
.<)*sr i)<tt

5091. Ismail menceritakan kepada kami, Aypb mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Seseorang berkata,
'Wahai Rasulullah, hewan apa )rang boleh kami bunuh bila kami sedang

ihram?' Beliau bersabda, 'Ada lima hewan yang tidak ada dosa bagi
orang yang membunuhnya (yaitu) burung rajawali, tihrs, burung gagak,

lalajengking, dan anjing galoyt 75oet
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5092. Ismail menceritakan kepada kami, AySrb mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku sampai ke
orang-orang saat Rasulullah SAW telah selesai berkhutbah, maka aku
bertanya, 'Apa yang Rasulullah SAW sampaikan?' Mereka menjawab,
'Beliau melarang minuman al muzaffat dan ad-dub6oo' ';t50e2

,iv'* i.t * p6'* -i: tir- J*t*,,1G;* -o . 1y

50er Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4937.5@2 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4574. Litathadits no.
5030 dan 5072.
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5093. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: -Aku tidak
mengetahuinya kecuali dari Nabi SAW, beliau bersabda- "Barangsiapa

bersumpah lalu membuat pengecaalian, malra ia diperbolehkan memilih.
Jika mau maka ia dapat melaksanalun sumpahnya, dan jika mau maka ia
dapat menarik kembali (sumpahnya) tanpa dianggap melonggar."

-Atau 
beliau bersaMa-, "tanpa dosa."583
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5094. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad
menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar,
bahwa Nabi SAW bersaMa, "Bila salah seorang dari kalian
bersumpah.... " Dia pun menuturkan hadits selengkapnya (sama dengan
yang tadi).5D4
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Sanad hadits int shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4510 dengan sanad ini,
dan riwayat panjang hadits no. 4581.
Sanad hadits int shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya.
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5095. Abdul A'la bin AMul A'la menceritakan kepada kami dari
yahya (maksudnya Ibnu Abi Ishaq), dari Salim bin AMullah, dari

Abdullah bin Umar, ia berkata, "IJmar bin Al Khaththab melihat sebuah

baju dari suha tebal di pasar, lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, alangkah

bagusnya jika engkau membeli baju ini untuk menyambut tamu utusan?'

Beiiau lalu bersabda, 'Yang memalui sutra'-atau beliau bersabda, Ini
hanya dipakai' oleh orang yang tidak mempunyai keuntungan-"

. Ibnu Umir berkata, "Aku mengira beliau bersabda, 'di akhirat"

Sesudah kejadian itu, Nabi sAW dibawakan baju sutra. Beliau lalu

mengirimkan ke Umar, tapi ia tidak menyukainya dan mendatangi Nabi

SAW lalu berkata, 'wahai Nabi Allah, engkau mengirim baju ini

kepadaku, padahal engkau telah bersabda tentangnya seperti yang aku

dengar (yang memakai sutra) atau (inf hanya dipakai oleh orang yang

tidak mempunyai keuntungan)'. Beliau kemudian bersabda, 'Aku

mengirimkan kepadamu bukan untuk engkau pakai, tapi agar engkau

mendapat uang dari menjualnYa'."

Salim berkata, "Dikarenakan hadits inilah, Ibnu umar tidak suka

ada lukisan pada baju."soes

,;i:., ,r.i dl; *nt ; *; i'eG.t $:L -o . 11LJ tJ (.>' Y'-'-'- v t "'.
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t:t Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 4978 dan4979.
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5096. Ibrahim bin Habib bin Asy-syahid menceriakan kepada
kami: Ayahku menceritakan kepada kami dari Anas bin Sirin, ia berkata,
"Aku bertanya kepada Ibnu Umar, 'Apakah aku boleh mernbaca di
belakang imam?' Ibnu Umar menjawab, .Bacaan imam telah
mencukupimu'. Aku bertanya, 'Tentang dua rakaat shalat sunah fajar,
apakah aku boleh memanjangkan bacaannya?' Ia menjawab, 'Rasulullah
SAW biasa melakukan shalat sunah pada waktu malam dua rakaat-dua
rakaat'. Lalu kukatakan, 'Aku hanya bertanya kepada engaku tentang dua
rakaat shalat sunah fajar!' Ibnu Umar berkata, 'Kamu ini cerewet!
Apakah kamu tidak lihat aku baru saja memulai hadits! Dulu Rasulullah
SAW melakukan shalat sunah waktu malam dua rakaat-dua rakaat, dan
bila beliau khawatir dengan masuknya waktu Subuh, maka beliau
mengganjilkannya dengan satu rakaat. Setelah itu beliau meletakkan
kepalanya (berbaring). Jika mau, engkau katakan, "Beliau tidur". Jika
engkau mau, katakan, "Beliau tidak tidur". Setelah itu beliau bangun
untuk melakukan dua rakaat itu (shalat sunah fajar), sedangkan adzan

G'+ '6'::) ,l' /+ €. )q. *'ti',V; ,'.-ii 'J .$ok-
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masih terdengar di kedua telinganya. Jadi, bagaimana mungkin bisa

dianggap panjang?!'

Aku lalu bertanya, 'Seseorang yang mewasiatkan harta di jalan

Allah, apakah boleh dari harta itu dikeluarkan untuk ibadah haji?' Ibnu

Umar menjawab, 'Ingatlah, seandainya kamu melakukannya, maka itu
termasuk jalan Allah'. Aku bertanya lagi, 'Bagaimana dengan seseorang

yang tertinggal satu rakaat bersama imam, lalu imam salam, apakah ia

boleh bangun menambahi rakaat yang tertinggal itu sebelum imam

bangun?' Ibnu Umar menjawab, 'Bila imam telah salam maka ia boleh

bangun.' Aku bertanya lagr, 'Apakah seseorang boleh mengarnbil
peiunasan utang lebih banyak dari pokoknya?' Ibnu Umar menjawab,

'setiap orang yang berkhianat, nanti pada Hari Kiamat

bendera di samping bokongnya menurut ukuran pengkhianatannya'-"su)6

d"'&i; 4'"r&, $:'t $.jt ii' i3 $", -o.1v
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5097. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Sufirran

menceritakan kepada kami, Jahdham menceritakan kepadaku dari
Abdullah bin Badr, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pergi bersama Nabi
SAW, beliau tidak bertahallul. Aku juga pergl bersama Abu Bakar, Umar
serta Utsman, dan mereka tidak bertahallul."soT

Sanad hadits ini shahih. Ibrahim bin Habib bin Asy-Syahid orang yang

,tsiqah, ia dinilai Ergai oleh An-Nasa'i, Ad-Daraquthni, dan lainnya.
Sanad hadis ilnr shahih. Suffan adalah Ats-Tsauri, sedangkan Jahdham
tAaUn Ibnu Abdullah bin Abu Ath-Thufail Al Qaisi. Ia oranglang tsiqah, ia
dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim. Keduanya tidak berkomentar
kecuali terhadap riwayatnya dari orang-orang yang tidak dikenal. Adapun bilc
ia meriwayatkan dari seseorang yang dikenal, keduanya tidak berkonrentar.
Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Kabir (1121246) dan ia
tidak menyebutkan kritikan terhadapnya.
Abdullah bin Badr Ash-Suhaimi Al Yamami merupakan salah seorang tabi'in
yang tsiqah, ia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, dan lainnya. Lihat
hadits no. 4996.
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5098. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, Jabir mengabarkan kepadaku dari Salim, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau melakukan itu. Ini seperti
hadits Yahya bin Said tentang mengangkat kedua tangan.soe8
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5099. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya Al Mazini Al Anshari
menceriakan kepadaku, Sa'id bin Yasar menceritakan kepada kami dari
Ibnu Umar, ia berkata, "Aku melihat Nabi SAW shalat di atas keledai,
sedangkan beliau menghadap ke Khaibar."soe

eri i.l' iP '*ir;L s'e l)r ! ^1r 
'"b $:"; -o \ . .
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Sanad hadits kn dha'ifkarcmke-dha'if-anlabir Al Ju'fi.
Hadits ini ringkasan hadits no. 505 dari riwayat Syu'bah, dari Jabir Al Ju'fi.
Makna hadits telah disebutkan berulang kali dengan sanad-sanad shahih
(hadits no. 4540, 5033, 5034, dan 5081), tapi riwayat yahya bin Sa'id yang
ditunjuk dalam sanad ini belum pernah ada yang mendahului.
Sanad hadits ini shahih. Telah berlalu hadits no. 4520 daijalur Malik dan
Amr bin Yahya. Lihat hadits no. 5062.
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5100. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Labid, dari Abu

Salamah, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,
,Jangan selcali-kali orang-orang Arab badui mengalahkanmu dalam

sebutan shalat. Sesungguhnya mereka membawa pulang ylt! pada wahu

atamah (malam hari), iesun4guhnya itulah shalat Isya'.usr6'
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5101. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Sulnn
menceritakan kepada kami dari Al A'masy dan Al-Laits dari Mujahid'

dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Izinkanlah kaum

peremryan pergi lce masiid pada wahu malam'. Putranya lalu berkata,

'Kami tidak akan mengizinkan kaum perempuan menjadikan itu sebagai

tempat persembunyian perbuatan yang rusak!' Ibnu Umar pun berkata,

'Engkau dengar aku mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda...'dan

kau berani berkata,'Tidak!? "'slot

5 t00

5l0l
Sanad hadits iru shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4688.
Sanad hadis ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5021 dan riwayat
panjang hadits no. 5045.
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5102. Abdul Wahhab bin Atha' menceritakan kepada kami dari

Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Kuda itu diikat pada bagian atas kcpalanya kebaikan sampai Hari
Kiamal."5lo2
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5103. Muhammad bin AMullah bin Az-Zubair (maksudnya Abu

Ahmad Az-Zubairi) menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
(maksudnya Ibnu Abi Rawwad) menceritakan kepada kami dari Nafi',
dari Ibnu Umar, ia berkata, "seseorang datang kepada Nabi SAW dan
bertanya kepada beliau tentang shalat malam. Beliau lalu bersabda,
'Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat, dan salam setiap dua rakaat.
Bila engkau khawatir waktu Subuh masuk maka shalatlah satu rakaat,
yang akan mengganj ilkan s halat sebelumnyar.rr5 I 03

:11 Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 4816.5103 Sanad hadits ini shahih. Mengenai fr{uhammad bin Abdullah bin Az-Zubair
Al Asadi Abu Ahmad Az-Ztbaii, ia orang yang tsiqah dan terrnasuk guru
Imam Ahmad. Riwayat-riwayatnya telah disebutkan berulang kali, juga telah
dijelaskan kekeliruan padanya dalam sanad hadits no. 517. Ia dinilai tsiqah
oleh Ibnu Ma'in dan lainnya.
Ibnu Numair berkata, "Ia (Mrrhammad bin Abdullah) orang yang tsiqah dar,
kitabnya shahih."
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5104. Muhammad bin AMullah menceritakan kepada kami, Abdul

luiz menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Mimpi yang baik merapalcan salah sau di
antara tujuh puluh tanda kenabian."sru
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5105. Muhammad bin AMullah menceritakan kepada kami, Ibnu

Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Utsman bin Abdullah bin
Suraqah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang menjudl

buah. Dia berkata, 'Rasulullah SAW melarang jual beli buah sampai

hama hilang'. Aku bertanya, 'Kapan itu?' Ia menjawab, 'Sampai bintang

Kartika (s/<t: bintang tujuh) terlihat'."S los

5104

Bandar berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih kuat hafalannya
darinya."
Ahmad berkata, "Ia banyak keliru dalam hadits riwayat Sufyan." Padahal,

Az-Zubak berkata, *Aku tidak peduli kitab Sufyan dicuri dariku, karena aku

telah menghafal seluruhnya."
Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalamAl Kabir (lllll33-134).
Hadits ini ulangan hadits no. 5085. Lihat hadits no. 5096.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4678, taipi di sana

terdapat kata ar-ru'yaa (mimpi) saja tanpa menyebutkan kata ash-shaalihah
(yang baik). Kata itu masuk dalam naskah kode Miim dan kami menyebutkan
riwayat Muslim "ar-ru'yaa ash-shaalihalr" sesuai dengan riwayat yang di
sini.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5012. Lihat hadits no.
5067.
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5106. Muhammad bin Abdullah rn"n..ronun t.p"a" n"*r,

Sufran menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu
Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa tidak
mendapatkan dua sandal hendaknya memakai dua sepatu boot yang
dipotong sampai lebih rendah dari dua mata laki'."'tM

'n$ :e-'*t ;v ?"t.1- i' J?t,lGl,,SG-o \ . v
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5107. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, yakni sabda beliau
SAW, "Ada lima hewan yang tidak ada dosa saat membunuhnya (yaitu)
ular, kalajengking, tikus, anjing galak, dan burung rajawali."sto7

''I-ID ,*; ,:)L hr Jt" .i,r J;, jG ,;rij -o \ .A
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5108. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, -Kabilah Aslam,

semoga Allah menyelamatknnnya, kabilah Ghrfar semoga Allah
mengampuninya, sedangknn kabilah ushayyah, durhaka kepada Allah
dan Rasul-Nya."5tog

5 t06

5 t07
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5075.
sanad hadits ini shahih dengan sanad sebelumnya. Hadits ini ringkasan hadits
no.5091.
Sanad hadits ini shahih dengan sanad itu sendiri. Hadits ini ulangan hadits no.
4702.
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5109. Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi menceritakan kepada

kami, Suffan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar Aku
mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW memberi iqrarat
dengan tangannya ke arah Timur, lalu bersabda, 'Ingatlah, sesungguhnya

fitnah itu bermula dari sini, sesungguhnya fitnah itu bermula dari sini,
sesungguhnya fitnah itu bermula dari sini, yaitu dori tempat munculnya
tanduk syetan'."st@
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5110. Muhammad bin AMullah rnrnrrn** kepada karni,

Suffan menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Aisyah dan
Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW pernah berziarah pada waktu malam.sllo

5t(B

5tl0
Sanad hadits int shahih. Hadi6 ini ulangan hadits no. 4980.
Sanad hadits in shahih. Penilaian tsiqah tefir dap Abu Az-Zubair Al Makki
Muhammad bin Muslim bin Tadris telah ada dalam hadits no. 1896. Tapi
dalam hal ia mendengar dari Aisyat\ masih terdapat keraguan, sebagaimana
kami katakan dalam hadits no. 261l.
Dalam At-Tahclzib dari Yahya bin Ma'in disebutkan, "Ia tidak pernair
mendengar dari Ibnu Umar dan juga tidak pemah melihatnya." Akan tetapi
aku khawatir kalau ini merupakan kekeliruan penulis naskah atau pencetak
naskah.
Dalam Al Marasil (kelompok hadits-hadis mursa[) karya Ibnu Abi Hatim
(71) dari Ibnu Ma'in, dikatakan, 'Abu Az-Zubair tidak pemah mendengar
dari Abdullah bin Amr bin Al Ash." Di sana juga disebutkan, "Aku bertanya
kepada ayahku tentang Abu Az-Zubair dari Abdullah bin Amr? Ia menjawab,
"Dia orang yang meriwayatkan secata mursal, karena Abu Az-Zubair tidak
pernah bertemu Abdullah bin Amr."

@l - 
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5lll. Muhammad bin AMullah menceritakan kepada kami,
Su&an menceritakan kepada kami dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu
umar, ia berkata, "Rasulullah. sAw menentukan miqat untuk penduduk
Madinah, Dzul Hulaifah, trntuk penduduk Najd, dan earn (Al Manazil)
untuk pendu&rk Syam, Al Juhfah."

Ia berkata, "Tiga terrpat itu aku hafa,l dari Rasulullah sAW. Aku
juga diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan untuk penduduk

*j ,Y'\t ;*

.btt y\';r"'j ,jG

Senrentara itu dalam Al Mizan disebutkan bahwa riwayat Abu Az-Zubair dari
Ibmr Umar ada dalamsiahih Muslim. Muslimberpegingan, riwayat Abu Az-
Zubav dari Ibuu Umar adalah muttas hi I (bercambungJ.

?rlT Al Mizanjuga disebutkan bahwa riwayat Abu Az-Zubair dari Aisyah
dan Ibnu Abbas ada dalam buku-buku hadits selain Al Bukhari. Riwayat:itu
juga secara muttashil menurut Muslirn Isi hadits ini singkat urnur& aku tidak
mengetahui apa yang dirnaksud dengan ucapan keduanya, ,,zaara
lailao"(berziarah pada waktu malam)?
Hadits riwayat Abu Az-Zubair dari Aisyah dan Ibnu Abbas telah ada dalam
hadits no. 261l: Rasulullah sAW berangkat dari Mina pada waktu malam."
Juga_hadits riwayatnya dari Aisyah dan Ibnu Abbas 1no. zatzl,..Rasulullah
SAW mengakhirkan thawaf hlrri nahr (tanggal l0 Dzuhijjah) sampai

Tulu-,,." Aku tidak punya persangkaan satu dari keauanya minjadl tu;uan
ziarahyang disebutkan di sini. Makna yang paling dekat-dengan-itu adalah
ziarahke kuburan Baqi'. Ziarah Rasulullah Sew tJ Baqi' pada-waktu malam
ada dalam slahih Muslim (11266) dari riwayat Aisyah. rapi yang memastikan
bahwa beliau ziarah ke Baitullah pada waktu malam adalah ietJrangan dalam
Al Majma' (3/265) dengan kata zaaro al bait lailaq.
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Yaman, Yalamlam." Lalu ditanyakan kepadanya, *Apakah lrak?" Ia

menjawab, *Waktu itu belum ada ltak."Slll
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5112. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Mafisad (

maksudnya Ibnu Amir Al Huna'i) menceritakan kepada kami, Abu Arm

An-Nadabi menceritakan kepadaku, Auullatr bin Umar bin Al

Khaththab menceritakar,r kepadalcu, ia berkata, *Aku mendengar

Rasulullah sAw bersabda, 'sesungguhnya Allah lugtm dengan slulat

jomaah'."3rr2

5il1 Sanad hadits iru shahih. Hadits ini ulangan hadits no' 4584 dengan arti

senada, dan riwayat panjang hadis no. 5087. Akan daang juga dengan arti

senada yang disebutkan secara panjang hadits no' 5492'

Sanadnya iotor. Mengenai Martsad bin funir Al Huna'i, disebutkan riwayat

nia** dalam At-Ti'iit (397), dan penyrsunnya berkata, "Ahmad bcrkath,

'em tiaat mengetahuinya'. Maksudnya keadaan orangnya. Ibmr Hibban

menyebutkannyr dah; Ats-Tsiqat (kelonpok perawi tsiqah) dan

menyebutkan Malik bin Dinar dalam kelonpok gunr-grrrunya'"--

Al tiulfiari menyebutkan riwayat hifup (Martsad bin Amir Al Huna'i) dalam

Al Kabir (41t4i6\ dan Al Bukhari tidak menyebutkan krillal terhadapnya.

Ia dan An-Nasa'i tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu'a/a' (kelonpok

perawi dha'ifl. Semua ini cul'try rmtuk menilainya tsiqah dan rnengetahui

keadaan dirinya.
' Mengenai kata martsad dengan huruf ziirz berharakatpthah dn raa' sukun

serta-rsaa' berlnnkat fathah, septf itulah yang telcantum dalam Al Ushul

Ats-Tsalatsah, At-Taitl dn Al Kabir. Dalam sebuah naskah yang ada di

catatan pinggir naskah kode Kaaf dan catatan pinggr ryskah kode Miim

terhrlis ;yoZirf'padahal ini sebuatr kekeliruan yang jelas, bahkan aku tidak

menemukan nama itu dalam kelonpok para perawi yang meriwayatkan dari

orang ini.
Menlenai kata Al Huna'i dengan hunrf ,,aa' berharakat dhammah dan nuun

y"nfaiU""" ringan, yaitu sebuah nisbat kepada bani Huna'ah bin Malik bin

i"t i-. Lihat Jamharah Ansab Al 'Arab (358\ dan Al Isytiqaq (292)'

@l - futpsnsd Imam Ahmad
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Abu Arn An-Nadabi namanya adalah Bisyr bin Harb Al Az.di.la orang yang
banyak benarnya. Syu'bah mendapat riwayat darinya dan ia tidak pernah
meriwayatkan kecuali dari orang tsiqah.
Hammad bin Zaid bcrkata, "Aku rrcnuturkan perihal Bisyr bin Harb kepada
Ayyub, lalu ia berkata, '$6akan-akan aku rrendengar hadits riwayat Nafi".
Sepertinya ia memujinya."
Ahrmd berkata, "Ia bukan orang yang kuat baditsnya."
AMullah bin Ahmad (dalarn Al 'ilaA berkata, "Atu bertanya kepada Ayahku,
'Apakah hadiSnya dapat dipegang?'Ia rcnjawab, 'Ia bukan terrnasuk orang
yang haditsnya ditinggdkan'."
Al Bukhari mcnyebu*an biografinya dalamAl Kabir (ll2l72), dan ia bertata,
"Aku nrlihat Ali Al Madini rncnilainya dha'if)'
Dia berkata dalam lsi-Siaghir (l4l): Aku mclihat Ali dan Sulairnan bin
Haft rrnilainya dha'if. Ali bertata, 'Dulu Yahya tidak mau nreriwayatkan
darinya." Ia juga mengatakan seperti itu dalarn Adh-Dhu'afa' (6) dan
rnenamUaltan, "Para pakar sedong mernbicarakannya." An-Nasa'i juga
menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa' (6). Ibnu Hibban mengatakan dalam Al
Majruhin, "Dua Hammad meriwayatkan darinya, sedangkan Yahya Al
Qaththan meninggalkannya, karena ia sendirian dari kelompokpertwi tsiqah
dengan hadits yang tidak termasuk hadits nrereka."
Dari perbedaan pendapat tersebut tanpak jelas bahwa orang yang
membicarakannya hanya dalam hat hafalannya, sementara tidak rrrngkitik
kebenarannya, sampai kepada riuayat Syu'bah darinya. peringkat minimal
padanya adalah haditsnya hosan, kecuali tcrbukti kesalahannya dalam hadits
itu sendiri, maka ia ditinggalkan.
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (2139), dan
ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir dm
sanadnya hasan."
Sebelumnya ia menyebutkan dari riwayat Umar bin Al Khaththab dan
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahrnad dan sanadnya hasen.,,
Jadi, yang terlihat adalah, ia berbuat kekeliruan sehingga menisbatkan hadits
riwayat umar kepada Al Musnad dan tidak menisbatkan riwayat Ibnu umar
kepadanya. Padahal, yang benar adalatr sebaliknya, karena riwayat umar bin
Al Khaththab terhadap hadits ini belum pernah ada sebelumnya daram Al
Musnad, sedangkan hadits riwayat Ibnu umar secara shahih terdapat di sana,
sehingga hadits riwayat umar itu adalah yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani. Lihat hadits no. 4670.
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5113. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Abu
Ma'syar menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata, *Suatu ketika Rasulullah SAW melintasi makanan, yang

menurut pemiliknya, bagus, lalu beliau menjulurkan tangan beliau ke
makanan tersebut, namun ternyata makanan tersebut buruk. Maka beliau
bersabda, 'Juallah makanan yang ini secara terpisah dan yang ini secara
terplrah. Barangsiapa menipu kami, maka bukan tennasuk golongan
1*^7r.n5tt3
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5114. Muhammad bin Yazid (maksudnya Al Wa'sithi)
menceritalcan kepada kami, Ibnu Tsauban mengabarkan kepada kami dari
Hassan bin Athilyah, dari Abu Munib Al Jurasyi, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Alat diutus dengan membawa
pedang sampai Allah yang tiada satu pun sehttu bagi-Nya disembah,
rezekiht dijadikan ada di bawah naungan tombakku, kehinan dan

sttr'";i!4nad hadits ini dha'if karena dhaf-nya Abu Ma'syar Najih bin
Abdurrahman As-Sindi, sebagairnana kami katakan dalam hadits no. 545.
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-hwa'id (4178\, dan Al Haitsami
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma4 AlBauar, dan Ath-Thabrani
dalam Al Ausath. Di dalamnya terdapat Abu Ma'syar, ia orang yang banyak
benarnya, dan sekelompok pakar hadits menilainya dha'd)'
Makna hadits itu sendiri ada dari riwayat Abu Hurairah.
Hadits ini diriwayatkan oleh kelorryok pakar hadits selain Al Bukhari dan
An-Nasa'i, sebagaimana terdapat dzlamAl Munataqa (hadits no.2937).
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lrerendahan ditetapknn pada orang yang melanggar perintahht serta

barangsiapa menint suatu kaum, maka ia teriasuk bagian dari
mereka'."5114

oq; I *y i ,f!)t |'? t:;'; It I $:', -o \ \ o

i ni }AU\u$''
& /ru;r,J)t f';,; *t ,*i *vbt ,* lt J;,
iv ,iG * l.t * "'i;3

5rr4 sanad hadits ini shahih.Ibnu Tsauban adalah Abdurrahman bin Tsabit bin
Tsauban. Pembicaraan terhadapnya telah ada dalam hadits no. 3281 dan 4968.

Adapun Hassan bin Athiyyah Al Muharibi Ad-Dimasyqi, ia orang yang

tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan lainnya. Al Bukhari
menyebutkan riwayat hidupnya dzlam Al Kabir (2lll3l). Abu Munib Al
Jurasyi Ad-Dimasyqi Al Ahdab juga seorang tabi'in yang tsiqah, ia dinilai
tsiqah oleh Al ljli. Ibnu Hibban menyebutkan riwayat hidupnya dalam ler-
Isrqat (kelompok perawi tsiqah), sementara Al Bukhari menyebutkan riwayat
hidupnya dalamAl Kuna (h.685).
Y.zt^ Al Jurasyi --dengan hurufiirzr bcrharakat dhammah, raa'berharakat

fathah, dan huruf syuz- dinisbatkan kepada bani Jurasy, salah satu klan dari
Himyar.
Sebagian hadits disebutkan oleh Al Bukhari dalam Ash-Shahih (6/72) secara

mu'allaq, ia berkata, "Bab hadiB tentang adu tombak." Disebutkan dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersaMa, "Rezekiku dijadilan berada di
bawah bayang-bayang tombalcku dan kchinaan serta kerendahan ditetapkan
pada orang yang menyalahi perintahht. "
Al Hafrzh'meriwayatkan dalam Al Fath dui Al Musnad dari jalur ini.
Kemudian ia berkata, *Abu Daud meriwayatkandai Al Musnad sabda beliau
SAW, ?arazgsiapa berserupa dengan suatu leaum maka ia termasuk bagian
mereka'.[ni rnerupakan hadits &asaz dari jalur ini.
Me4genai Abu Munib, ia tidak dikenal naman)ra. Dalam sanadnya terdapat
AMurrahrnan bin Tsabit bin Tsauban yang ke-tsiqah-annya masih
diperdcbatkan."
Riurayat Abu Daud yang tedapat dalam ls-Suttan (4178) dari jalur Abu An-
Nashr, dari Abdurrahrmn bin Tsabit, yaitu sanad berikutnya setelah sanad ini.
Senrcntara sisa hadits lainnya 

-sclain 
yang diriwayatkan oleh Abu Dauf

ada &hm Majma' Az-hwa'id (61491, dan Al Haitsami bcrkati, "Hadits ini
dirinrayadon olch Ahrnad. Dalam senadnya terdapat AMurrahrnan bin
Tsabit. Ia dinilai tsiqah oleh lbnu Al Madini dan lainnya. Nannrn Ahmad dan
ularna lain nrcnilainya dha'if. Scnrntara para pcrawi yang lain adalah
Biqah;'
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5l 15. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin

Tsabit bin Tsauban menceritakan kepada kami, Hassan bin 'AthiSlah

menceritakan kepada kami dari Abu Munib Al Jurasyi dari Ibnu Umar, ia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Aht diutus di depan kiamat dengan

membawa pedang sampai Allah saia sendiri yang tiada satupun selqttu

bagi-Nya, disembah, ruekilu dijadikan ada di bawah noungan

tombakht, kehinan dan kerendahan ditetapkan pada orang yang

menyalahi perintahleu serta barangsiapa meniru suatu kaum, maka ia

termasuk bagian dari mereka'."S I t5
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5116. Ismail menceritakan kepada kami, taits mengabarkan

kepada kami dari Mujahi4 dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW shalat dua

rakaat di dalam Baitullah (Ka'bah).5r16
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5l 16

Sandd hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya dan akan

datang hadits no. 5667 dengan sanad ini.
Sanad hadits ni shahih. Mengenai Iaits, ia dalah Ibnu Sulairn- Hadits ini
ulangan hadits no. 5065 dan ringkasan hadits no. 5066.
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5117. Ismail menceritakan kepada kami, lbnu Abi Najih

mengabarkan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Ibnu Umar dianya
tentang puasa hari Arafah? [a menjawab, 'Aku melaksanakan ibadah haji

bersama Rasulullah SAW tapi beliau tidak puasa Arafah. Aku pun

menunaikan haji bersama Abu Bakar, dan ia tidak puasa Arafah. Aku

menunaikan haji bersama Umar, dan ia tidak puasa Arafah. Aku
menunaikan haji bersama Utsman, dan ia tidak puasa Arafah. Aku juga

tidak puasa Arafah, tidak memerintahkannya . juga tidak
melarangnyar.,5l l7

f '# it ,f p6'* oi: s:L
'oi:r-;6*:,#-fr,ir;1

.6+'-rtk +:rro\*,f;
5118. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Tidak benar seseorang yang menginap selama dua malam

sedang ia memiliki apa yang ingin ia wasiatkan, melainkan wasiat itu
telah ditulis di sisinya."sttB
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5116. Ismail menceritakan kepada kami, Ayynb mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu.Umar, perawi berkata, "Aku mengira ia

5r 17 Sand hadits ini shehih. Hadi6 iai uhngan lradits no. 4902.
tt rt Sanad hadits ini shahih. Hadits ini nrcnrpakan ulangan hrdits trrc.. 4902.
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meriwayatkannya secara marfu'kepada Nabi SAW, sabda beliau, "Bila
salah seorang dari lulian meninggal, diperlihatkan lcepadanya

tempatnya nanti setiap pagt dan petang. Jika ia termasuk penghuni

surga, maka yang diperlihatlun itu tempat yang termasuk bagian dari
surga. Tetapi jika ia termasuk penghuni neraka, maka tempat yang
diperlihatlran adalah bagian dari neraka, lalu dilutakan (lrepadanya),
'Ini tempatnu!' (begitu seterusnya) sampai nanti ia dibangkitkan pada

Hari Kiamat."stte
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5120. Ismail menceritakan kepada kami, Ayyrb mengabarkan

kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar dimintai tolong oleh
Shafiyyah, lalu ia pergi pada malam itu dengan perjalanan tiga malam. [a
berjalan sampai masuk waktu sore, maka aku berkata, "Waktunya
shalat!" Tapi ia terus berjalan dan tidak menoleh, ia terus saja berjalan
sampai gelap. Salim atau seseorang lalu berkata kepadanya, "Waktunya

srre Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan hadits no. 4658.
Mengenai kalimat 'uridha 'alaih maq'aduh, rrnri yang terdapat dalam naskah
kode Haa' sedang dalam naskah kode Miim terhrlis "'uridha 'alaa' 
maq'adih", yaitu teks yang ada di catatan prnggir naskah kode Kaaf. Adaprrn
yang ada di sini, dalam caatan pinggir naskah kodc Miim discbutkan baliwa
itu sebuah rcks.
Yratr fomin al jannah &afamin an naor yaitu yang tq&pat dalam naskah
lrode Haa' Miim, sedang dalam naskah kodre Kaaf tertulis "famin ahli al
jannah" dut'famin ahli annaaf'. Penar$ahan kcrta ahli shahih adanya
berdasarkan asumsi bahwa ihr nrrupakan teks yang ada di catatan pinggir
naskah kode Miim, itu scsuai dcngan riwayat yang tclah lalu.
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shalat dan engkau telah memasuki waktu sore." Ia pun berkata,
i'Rasulullatr sAW jika melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa maka
beliau menjamak kedua shalat ini, dan aku ingin menjamak keduanya.
Jadi, lanjutkan saja pedalanan."

Ia terus berjalan sampai mega terbenam, baru kemudian singgah
dan menjamak kedua shalat itu.sl20
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5120
sanad hadits itn shahih. Hadi6 ini pcrpanjangan hadits no. 4472 d^n4s42.
Diriwayatkan pula oleh Abu Daud secararingkas (l/46g) dari jalur Hammad,
dari Ayyub,

4l Bkhari meriwayatkannya (6197) dengan rcdaksi senada socara ringkasjuga
dari jalur zaid bin Aslarn, dari ayahnya, yang dulu ada bersama Ibnu umar
dalam kejadian ini.
A_l Mudziri (1163) berkata, "At-Tirmidzi meriwayatkannya dari riwayat
ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dan At-Tirmiazi beikata, -i{adits ini hasan
shahih;'
An-Nasa'i meriwayatkan dari riwayat Sarim bin Abdultah bin umar, dari
ayahnya, dengan arti senada yang lebih lengkap.
Muslim dan An-Nasa-i !:t"!, meriwayatkan yangmusnad darinya dengan arti
senada dari riwayat Malih dari Nafi'.
Dalam hal ini, ada ketcle.doran dsri Al Mundzid karena ia tidak menisbatkan
tior"1l1! Salim kepeda Al Bulfiari, ia tclah meriwayatlonn)ra secara ringt<as
q!!!8) dariJ?hr Az-Ztrhi,dari Salir& seperti riwayat lt tinsnai laaAi*no.
4s42).

Y"diF ini terdapat dalam An-Nasa'i (l/99) dengan dua sanad dari jalur Nafi'
dan dengan satu sanad darijalur Salirn
M11s9nai. shafryya[ ia-a94al putri Abu ubaid dan pernah menjadi isri
Abdullah bin umar. Ia adalah saudara pcrcrryuan at uutntar bin ebu ubaia
Ats-Tsaqafi. Ia npmiliki riwayat hidup dalaml I Ishahah (g/l3l) .
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5121. Ismail menceritakan kepada kami dari Yunus dari

Muhammad bin Sirin, dari Yunus bin Jubair, ia berkata, "Aku bertanya

kepada Ibnu Umar tentang laki-laki yang menceraikan istrinya padahal

istrinya sedang haid? Ia lalu menjawab, 'Apakah kamu kenal d6ngan

AMullatr bin Umar?' Jawablu, 'Yd. Ia berkata" 'sesungguhnya ia

menceraikan istrinya, padahal istrinya sedang haid. Umar lalu datang

kepada Nabi sAw untuk menanyakan hal itu. Nabi sAw pun

menyrruhnya untuk rujuk kembali dengan istrinya, kemudian bartt

mencerailrannya sampai istri yang diceraikan itu menghatlapi masa iddah

ba*r.rr5l2l
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5122. Muhammad bin Ja'frr menceritakan kepada kami, Syt'batt

menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha', bahwa ia merrdengar Ali
Al Azdi menceritakan bahwa ia mendengar Ibnu Umar menceritakan dari

Nabi SAW, beliau bersaMa, "slulat v'aht malam dan siang iu dua

rakaat4aa rokaAt." S5/u'bah sedikit l*ranratir denpn ri$na],at ini.st22

Shnad hadits ini shahih. Mcsgpoli Yrmps, ia adalah lbnu 'Ubaid. Hadits ini
ringtasan badits rc. 5025.
Sroaa t"Aits ini s[a[rlt. tladits iai ulangen badits no. 4791 dan tarni rclah

renyrhrttan pcrincian pedahasan di wa rrtrgenai p"qqy Pcod+at
pra pakar pqlhat }rltwfu'-orrr dao }c.lrrauquf'a" hadit$ 

-lrercna
i,.ranl"t"n kata nu an-rwluar (&n siang). Juga kamii"l*T bahva Al
b,m"ri rrenilaiqra stwhih. Di sini kalitd * kotina'Syubah y{aniquh
mat$tr}a takut padanya. Ia bama&slrd b.hxla ia pcrnrh takut kalau

pctiwayabn s€Eara ilefu' dcngra tastahm ini mcrupalcan kckelinnn.
b"daDgk* Syrtah scringtati sangat berhati-bti,ilahm rncriwayatkan hadits

*can marfu' bukan karena rnenilainp dha"d.

tt2l
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5123. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ,*'Oun
menceritakan kepada kami dari Simak, dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata,

"lbnu Amir sakit, lalu mereka mulai memujinya, sedangkan lbnu Umar
hanya diam. Ia lalu berkata, 'Ingatlah! Sesungguhnya aku bukanlah orang

yang paling tertipu di antara mereka olehmu, tapi Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima shalat tanpa

bersuci dan sedekah dari berkhianat perihal ghanimah'."5123
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5124. Ismail menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata,

"Aku mengirim surat kepada Nafi' untuk menanyakan kepadanya

masalah berdakwah dulu sebelum memerangi. talu ia menulis surat

balasan kepadaku, 'Itu hanya ada pada awal Islam. Nabi Allah SAW
pernah menyerang tiba-tiba (tanpa didahului dakwah) kepada bani Al
Mushthaliq saat mereka sedang lalai dan hewan-hewan ternak mereka

sedang diberi minum. Beliau membunuh angkatan perang mereka,

5123 Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadis no. 4700 dan riwayat
panjang dari hadits no. 4969. Lihat hadits no. 5419.
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menawan keturunan mereka, dan waktu itu beliau mendapat Juwairiyah
binti Al Harits. Abdullah menceritakan kejadian itu kepadaku dan dulu ia
termasuk dalam pasukan i1rr.rr5 

124
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5125. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, Hajjaj berkata: Syu'bah menceritakan
kepadaku: Aku mendengar Qatadah menceritakan dari Bakr bin Abdullah
dan Bisyr bin Al Muhtafiz, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW,
bahwa beliau bersabda mengenai masalah sutra, "Yang memakainya
hanya orang yang tidak punya bagian apa-apa."sr2s

5t24

5 r25

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4857 dan ringkasan
hadits no. 4873.
Sanad hadits ini shahih. Mengenai Bak bin Abdullah Al Muzani, ia seorang
tabi'in yang tsiqah dan dikenal. Penilaian tsiqah padarrya telah berlalu dalam
hadits no. 3495. Adapun Bisyr bin Al Muhtafiz, ia seorang tabi'in yang
tsiqah.
Ibnu Hibban menyebu&annya dalam Ats-Tsiqat (kelonpok perawi tsiqah)
dan ia tidak mempunyai riwayat kecuali hadits ini.
Penyusun At-Tahdzib berkata, "Darinya Qatadah dibarengkan dengan Bakr
bin Abdullah, dikatakan oleh Syu'bah dari Qatadah."
Abu Zur'ah berkata, "Aku tidak mengenalnya kecuali dalam hadits ini."
Penyusun At-Tahdzib memberi isyarat kepadanya dengan isyarat An-Nasa'i
saja.
Hadits ini ada dalam An-Nasa'iQl297) dari jalur Syu'bah dengan sanad ini.
Dalam At-Tahdzib juga disebutkan: Hammam berbicara tentangn)ra [tenang
Qaadah], "Aku nrengetahui sebagian nasabnya: Bisyr bin Aidz bin Al
Muhtafiz." Ia juga memberi isyarat kepadanya dengan isyarat An-Nasa'i.
Tapi aku tidak menemukannya dalarm Sunan An-Nasa'i dari jalur Harnmarg
dari Qatadah. Akan datang hadits no. 5363 dalam Al Musnad dari jalumya.
Kemungkinan yang dipilih Al Hafizh Ibnu Hajar nrnryakan kemringkinan
yang dekat dengan kebcnaran, bahkan itu yang tcrlihat dan unggul dari yang
dilakukan Al Bulhari dalam Al Kabir (ll2l78-79'), ia rnenyebut satu riwayat
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hidup untuk keduanya. Ia berkata, "Bisyr bin Aidz dianggap terrnasuk ularna

Bashrah."
Adam berkata kepada kami, "Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata,

'eatadah *"nceritakun kepada kami, Bal,n bin Abdullah dan Bisyr bin Al
Muhtafiz menceritakan kepadalor dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, tentang

sutrat.tt
Ibnu Mahdi berkata, "Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari

Bakr dan Bisyr bin Aidz, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.'
AMunahman bin Al Mubarak berkata, "Ash-Sha'iq menceritakan kepada

kami dari Qatadah, dari Ali Al Bariqi, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW."

Abdul Wahid bin Ghiyats berkata: Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, ia berkata: As-Sakan bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Mujahid, "Umar mempeke{akan Bisyr bin Al Muhtafiz atas wilayah As-

Sus."
Ada yang berkata, "sesungguhnya Bisyr sudah lama meninggal, maka tidak

samar bahwa Qatadah menjumpainya."
Orang yang sangat pandai Syail*r Abdurrahman bin Yahya Al Yamani,

pentashih (pengedit) At-Tarikh Al Kabir ,0rr)rl-ta'liq riwayat hidup ini dengan

perkataan, "Penyusun tidak sendirian menyebutkan riwayat hidup Bisyr bin

Al Muhtafiz, sehingga seakan-akan ia ingin menunjukkan bahwa

kemungkinan ia adalah Bisyr bin Aidz -ia mengutip perkataan Ibnu Hajar

mengenai kemungkinan bahwa kedua perawi tersebut adalah nama satu

orang, kemudian ia berkata, "- t[1g Abi Hatim dan Ibnu Hibban

membedakan keduanya. Itulah yang jelas dalam pembicaraan mereka

terhadap Ibnu .Aidz Al Munqari, juga terhadap Ibnu Al Muhtafiz: Al Muzani.

Dalam lls-Isiqat terdapat nasab Ibnu Al Muhtafiz sampai kepada Muzinah."
Aku berkata, "sesungguhnya aku belum pernah melihat dua penisbatan ini
dalam referansi yang ada di depanku, kecuali penisbatan Al Muhtafiz bin Aus

dalam riwayat hidupnya dalam Al Ishabah (6/46) disebutkan "Al Muzani"
Sedang Ibnu Hibban menyebut nisbah dalam riwayat hidup analnya.

Demikian pula Al Hakim dalamTarikh Naisobur dst yang disebutkan dalam

Al Ishabah. Sedangkan dzlamUsud Al Ghabah (4/305) disebutkan "Muhatfiz
bin Aus Al Muzani"."
Adapun nisbat Bisyr bin Aidz, bahwa ia Munqari, aku tidak menemukannya,

bahkan akan disebutkan selanjutnya pada hadits no. 5364 dalam riwayaurya,
"Bisyr bin Aidz Al Hudzalf' dan aku juga tidak tahu kebenaran nisbat *Al

Hudzali" ini. Kemungkfuian itu sebuah dugaan lemah atau kekeliruan. Yang

unggul bagiku adalah hanya yang dilakukan Al Bukhari, bahwa dua perawi

ihr satu, yaitu kemungkinan yang ditutrukan oleh Al Hafizh diilam'At-
Tahdzib. Syr'bah sangat lebih hafal daripada Hammarq tetapi barafifkali ia

tidak mengetahui nasab orang itq atau Qaadah keliru, ia menyebutnjb Bisyr
bin Al'Muhtafu kepadb At Hafrzh dan rnenyebutnya Bisyr bin Aidz kepada

Hamrnarn
Adapun riwayat At Bukhari dalan Al Kabrr, bahwa Bisyr bin Al Muhatfiz
dutu nfnjadi pekerja bagi Umar, ilan juga apa yang dihrturkannya bahwa ia

sridah lami nreninggal, karcna ittr tidak isarmr bahwa Qaudah nrenjunpainya,
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5126. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu,bah
menceritakan kepada kami, Hajjaj berkata: Syu'bah menceritakan
kepadaku dari Qatadah, dan aku mendengar Abu Mijlaz berkata: Aku
mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi sAw, beliau bersabda,
"Shalat witir itu satu rakaat pada akhir malam."5r26
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5127. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu,bah

menceritakan kepada kami, Hajfaj berkata: Syu'bah menceritakan
kepadaku dari Qatadah, dari Al Mughirah bin Sulaiman, ia berkata, "Aku
mendengar Ibnu umar berkata, 'shalat yang tidak ditinggalkan oleh
Rasulullah sAw adalah: dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat

sehingga tidak berpengaruh apa-apa tcrhadapnya, karena terrnasuk sangat
mungkin bah*a Bisyr bin Al Muhtafz yang dulu adarah paman Bisyr bin
Aidz bin Al Muhrafiz )rang mcn)'ampaikan riwayat ticpaaa qiaaan.

, Kerrungkinan yang rDanapun, canadn,,a shahih dari segi Bsk bin Abdullah
dan rnatan (isi lndits) s/rahih, yarrg tcleh discbtr&an berutang kali dcngan

yaag shahih, baik sccara panjang m.upun riryEi, O"n V""g
tcrakhir hadits no. 5095.
Mengenai Uab Al Muhufrz dcagen bunrf ru'ra bcrhan&at dlumnwh, lua.
sukuu raa' bcrharakat fartqh,faa' Wt bt kasrah, dantcrathir huruf aca'.5126 sanad hadits im shahih. H"dit ini ulangan hadits no. 5016. LihEt hadis no.
5103.
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sesudahnlxa, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan

dua rakaat sebelum Subuh'."5t27
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5128. Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami: Aku mendengar

Abu Ishaq 
-Hajjaj 

berkata dalam haditsnya- dari Abu Ishaq: Aku
mendengar Yahya bin Watstsab bertanya kepada Ibnu Umar tentang

5t21 Sanad hadits ini shahih. Mengenai Al Mughirah bin Sulaiman, aku tidak
menemukan riwayat hidupnya dalam At-Tahdzib, At-Tajil, dan referensi
lainnya. Tetapi dalam At-Tahdzib (10/261) ada riwayat hidup Al Mughirah
bin Sulaiman Al Khuza'i, ia meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan Muhammad
Sirin, Qatadah, dan Ayyub As-sakhtiyani mendapat riwayat darinya. Ibnu
Hibban menyebutkannya dzlam Ats-Tsiqat (kelorrryok perawi tsiqah). Alcu
berkata, "Ia memiliki riwayat hadits mursal dari Humaid Ath-Thawil dalam
naskah Abdul Wahid bin Ghiyats dari Hammad bin Salanrah. Dalam
riwayatnya ia dinisbatkan sebagai Khuza'i (orang kabilah Khuza'ah)." lni
teks keterangan dalam At-Tahdzib. Ia memberi isyarat kepadanya dengan
isyarat An-Nasa'i. Demikian pula dalam At-Taqrib dan Al Khulashah dengan
nama "Al Mughirah bin Salman" diberi isyarat dengan isyarat An-Nasa'i saja.
Sebelumnya dibuat "Al Mughirah bin Salamah' dalam urutan huruf.
Demikian pula Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Kabir
(4lll3l9) "Mughirah bin Salman mendengar dari Ibnu Umar, dan Ayyrb
mendapat riwayat darinya." Ini yang tidak diragukan, tetapi du dalam tiga
sumber Al Musnad tertulis "Ibnu Sulaiman", bahkan ditulis dalam naskah
kode Kaafberdasarkan rasmlama "Sulaiman" (anpa huruf alrlsetelah miim).
Bila namanya "Salman", tentu ditulis dengan alf Menurut perkiraanku,
mereka menemukan dalam riwayat An-Nasa'i redaksi "*nu t"1"Larr"; oleh
karena itq mereka pun mengikutinya. Aku juga tidak menemukan htdils ini
dalam Sunan An-Nasa'i, sehingga aku dapat mengerti bagaimana itu terjadi.
Barangkali riwayatnya dalam An-Nasa'i untuk hadits lain bukan hadits ini.
Dibutuhkan pemeriksaan dan penelitian mendalam. Hadits ini pada asalnya
shahih, arti senada telah disebutkan berulang kali (dianaranya hadits no.
4660) dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar.
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mandi hari' Jum'at. Ibnu Umar lalu menjawab, "Rasulullah SAW
memerintahkan kami melakukannu".rrsl2t
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5129. Muhammad bi, lu'f", -"n".rit"t"n kepada kami, Syu,bah
menceritakan kepada kami: Aku mendengar Abu Ishaq berkata: Aku
mendengar seorang laki-laki penduduk Najran berkat4 *Ahr bertanya
kepada Ibnu Umar, 'Aku hanya bertanya kepada engkau tentang dua hal:
pertama, tentang transaksi salam pada pohon kurma. Keduq tentang buah
anggur kering dan kurma?' Ibnu Umar berkata, 'Dibawa ke hadapan
Rasulullah SAW seseorang yang sedang mabuk, ia telah minrml (perasan
campuran) buah anggur kering dan kurma. Beliau pun menghukum
cambuk orang itu sebagai had,lalu beliau melarang buah anggur kering
dicampur dengan kurma (dijadikan minuman. Ed).

Seseorang mengadakan transaksi salam pada pohon kuma orang
lain, tapi pohon kurmanya belum mernbawa hasit. Ia prm meirdatangi
pemiliknya dan meminta uangnya. Tapi si pemilik pohon enggan
memberikan. Keduanya lalu datang kaada l.Iabi sAw. Beliru bertanya,
'Apalah pohon hrmamu telah memfuwa,nsil? 'Si pcmilik menjawab,
'Belum'. Beliau bersaMa padanya, 'Ialu atas dasar ap kanu malcan

sr28 sanad hadits ini shahih. Hadits nrrreatan ulangan hadits rc. 5o?g. Lihat
hadits no.5083.
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hartanya? ' Beliau pun memerintahkan si pemilik untuk memberikan
uang temannya, maka ia pun mengembalikan uang itu kepada temannya.
Beliau lalu melarang transaksi salam pada pohon kurma sampai
kepatutannya jelas (matang dan tidak ada hama)'."sl2e

,Q: i. ir *i; '*'e slL ;r,';;'H $:L -o \ r.
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5130. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar: Aku mendengar Ibnu
Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap dua orang yang
mengadakan transaksi jual beli itu punya hak khiyar. Oleh karena itu,
tidak ada jual beli yong sah di antara keduanya sampai keduanya
berpisah, kecuali jual beli dengan adanya syarat khiyar'."st30

:-3 z*" $:r; 
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5131. Muhammad Uin la'far dan Hajjaj menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin
Dinar: Aku mendengar Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW
melarang mengecat dan membei za'faran Syu'bah berkata, "Aku

5 130

Sanad hadits ini dha'ifkarem tidak dikenalnp laki-laki dari penduduk irajran
ini.
Hadits ini perpanjangan hadits no. 4786 dan ulangan hadits no. 5067. Kami
telah nrcnyebutkan pcrincian pcmbahasan terhadap sanad dalam riwayat
peroama. Lihrt h.dits no, 5105.
Sanad hadits ini'shahih. Hadis ini ulangan hadits no.4566.
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bertanya kepada Ibnu umar, "Apakah.rnaksudnya orang yang sedang
ihram?" Ia menjawab, "Ya."5l3I

o )., t.cz c, l.ct. ,,ia. '-o. t c t.r. , ..1a.
,J 4!t * gO a-*a tu.:J> Jt z U J^r!, tiJ> _O \ f y',ii'*,, 
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5132. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar: Aku menhiar Ibnu
umar menceritakan bahwa Rasulullah sAW bersabda, "Ada limi hewan
yang tidak ada dosa bagi yang membunuhnya di tanah haram (yaitu)
anjing galak, burung gagak, burung rajawali, tikus, dan u1or.,,st32

o !., r.c. c. '.,..o.t c. I .. t. .c.o,. tc. .1a-
d/ olr + JP dL-4-, ,f g* ,J F)l -t.c U;J- -o \ t'Y'r$t 

itrr4 :Jv ,t-,, ;r'i,, J:" f:t, t'# y) ,y f:
it:i & v; ,nr 'o\u 

d,t, il:t y 
'.br 

v1 'e*:-y;-
,i' vt Grlr &t;,hr il rr;ltri G6 *or,ar yl l-,At

t lz olt l t o. :.'-- t' t ;--. ^. ,.@* c:i qu uii a;ji t i ,t:ri'-k 6r; jk qtY i's
5133. Abdu.u*"n O,n ,*0, *"n..rioOun kepada *r, *n

sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi sAw, beliau
bersabda, "Kunci-kunci segala yang gaib itu ada rima dan tidak ada
yang mengetahuinya kecuali Allah: Pertama, tidak ada yang tahu apa
yang terjadi esok kecuali Allah. Kedua, tidak ada yang tahu turunnya
hujan kecuali Allah. Ketiga, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam
rahim kecuali Allah. Keempat, tidak ada yang tahu terjadinya Kiamat

:::l Sanad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan hadits no" 5076.5132 
Sanad hadits ini shahih, Hadits ini ulan[an hadits no. 5107.

@! - Mucnad Imam Ahmad



kecuali Allah. Kelima, tiada seorang pun yang dapat mengetahui
(dengan pasti) dpa yang diusahakannya besok, dan tiada seorang pun
yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati.,,5t33

)6: /. l' ili '* 0,3:. ,* ,f')t 3e 13"; -o \ \-r
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5134. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari
Abdullah bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata,
"Rasulullah sAw melarang buah dijual sebelum jelas kepatutannya
(matang dan tidak ada hama)."513a

;,*-!St * 'q- ,ir), sL #:)t * t3'", -o \ r.o
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5135. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Susan

menceritakan kepada kami: Aku mendengar Abdurrahman bin Mahdi -yaitu Ibnu Alqamah- berkata: Aku mendengar Ibnu umar berkata,
"Rasulullah sAw bersaMa, 'Biarkanlah jenggot memanjang dan
pendelrlanlah lo tmis' ."s 

r35

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4766 dengan arti
senada.
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5060. Lihat hadits no.
5129.
sanad hadis iru shahih. Mengenai AMurrahrnan bin Alqamah, adl yang
mengatakan bahwa ia adalah Ibnu Abi Alqamah. Ada pula yang mengatakan
bdlg ia lbnu Alqam. Ia salah soorang tabi'in ya'g *lqah.-ta nrriwiyatkan
dari Ibnu Abbas dan Ibnu u.T, dan yang mendapat riwayat darinya" Sufyan
Ats-Tsauri. ta dinilai tsiqah oleh An-Nasa'i, At ljli" dan Ibnu syatrin. lbnu
Mahdi berkata, "[a termasuk orang yang lut,tr aan *iqah.; Ia bukan
Abdurrahman bin Abu Alqamah yang meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

5 t34
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Dalam hadits no. 3657 telah disebutkan bahwa bagi sebagian pakar peneliti,
seorang sahabat bernama Abdurrahman bin Alqamih rnurt u"r""rrpur (tidak
jelas). Orang yang gda di sini ini adalah yang ketiga selain yang dua.
Hadits ini ulansan hadits no. 4654.

:11 Sanad hadits ii shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4532 dengan sanad ini.5rr7 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulaigan hadits no. 5017. Lihat hadits no.
5039.

.-4,. a,..of7 t*)t
5136. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Musa bin uqbah, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, bahwa Rasulullah SAW memotong pohon kurma milik bani An-
Nadhir dan membakarnya.5 136

,at;<tr ,4 ,bAl, o6 * ,,f'.)t :,& tlr, -o \ rv
* q) * :* r #'* "* i. :-\t *'ot :" $lL :Ju
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5137. Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Suffan, dan
Ishaq (maksudnya Al Azraq), ia berkaa: Sufyan menceritakan kepada
kami dari Al Aswad bin eais, dari Sa'id bin Amr, dari Ibnu umar, dari
Nabi sAW, beliau bersabda, "sesungguhnya kita adalah umat y4ng
ummi, tidak bisa tulis dan hitung, usia sebulan itu begini dan begini.;'
Sampai menyebut dua puluh sembilan.

Ishaq berkata, "Beliau menyatukan dua tangan beliau tiga kali dan
beliau menahan ibu jari pada kali ketiga."sr37
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5138. Mu'ammal menceritakan kepada tu*i, Suffan menceritakan
kepada kami dari Abdurrahman bin Alqamah: Aku mendengar Ibnu
Umar berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan untuk membiarkan
jenggot tumbuh panjang dan memendekkan kumis."Sl38

l'+l iG -o \ 11

.^kb i F:St'rb tlr;Lq, $1"x- :iljr
5139. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Ayahku berkata: Abdullah

bin AI Walid berkata, "Suffan menceritakan kepada kami, Abdurrahman
bin Alqamah menceritakan kepada kami."sl3e
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Sa'id bin Amr adalah Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash. Da.lcm ceskah
kode Haa'tertulis "Sa'id bin 'Arnr", padahal ini keliru, dan telah karni_teliti
kebenarannya dari naskah kode Kaaf Miim.sr38 
Sanad hadis irr shahih. Hadits ini uiangan hadits no. 5135.jtrs 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ula'ngn hadits sebelumnya dan hadits ini
maushul , karena Abdullah bin Al Walid Al 'Adli termasuk guru Imam
Ahmad. Sanad ini disebutkan agar dapat menjelaskan di dalamnya Sufyan
Ats-Tsauri mendengarnya dari Abdurrahmanbin Alqamah. .

Musnad Inam Ahmad 
- @

L



,(r:
4JlJ

ctf,os; (?, ,;r;;s.'S; 'e'>rfut #l'u ott ; r1i

.1rti-,.15,

5140. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami dari Ashim bin Ubaidullah, ia berkata: Aku
mendengar Salim bin Abdullah menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata,

"LJmar berkata, 'Wahai Rasulullah, beriahu aku apa yang dapat kami

lakukan, apa sesuatu yang telah diselesaikan, permulaan, atau yang baru

diada-adakan?' Beliau bersabda, 'Sesuatu yang telah diselesaikan,

beramal sajalah (engkau) wahai putra Al Kahththab, karena

sesungguhnya masing-masing itu diberi kemudahan. Orang yang
termasuk mereka yang al<an mendapat kebahagiaan, sesungguhnya akan

melakukannya untuk kebahagiaan itu, sedangkan orang yang termasuk

mereka yang akan mendapat celalca, sesungguhnya akan melahrkannya
untuk celakanya irr' 75t40

;; *i"1)sL'$i1 i,*1St'&$:r; -o\ r\
|*n -r"tJ.G ;o'ri;; :Jv n' ,,ll! * uF ,si

i
)t \. to. .

atlt J.s #

l, ,j.,Uu ,r'*,t t'?", ,k !, )';,., *; ,f d.-*t
tr'o Sanad hadits ini dha'ifkzren dha'if-nyaAshim bin Ubaidullah.

Hadits ini dengan redaksi senada telah berlalu da'lam Musnad Umar hadits no.
196 dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah dengan sanad ini, tapi di
dalamnya disebutkan, 'Dari Ibnu Umar, dari [Jrnar," sehingga dalam
Musnad-nya di sana itu hadits ini ditetaplan. Ada riwayag "Dari Ibnu Umar,
ia berkata, 'Umar berkata'," sehingga hadits ditetapkan dalam Musnad lbnu
Umar. Keduanya serba mungkin, bahwa lbnu Umar nrcndengarnya dari
ayahnya, atau ucapannya di sana adalah "tentang {Jmar", maksudnya tentang
kisah Umar.
Maksud hadits ini telah berlalu dalam hadits shahih yang panjang dari riwayat
Umar (hadits no. 3l l). Lihat juga hadits yang lalu dalam Musnad Abu Bakar
(no. l9).
Mengenai kat: min ahl osy syiqaa'fa'innahu ya'malu li asy syiqaa', dalam
naskah kode Miim terhrlis, "min ahl 6y syaqaawah fa'innahu ya'malu li asy-
syaqaawah." Ini rrcrupakan rcdaksi yang tercantum dalam catatan pinggir
naskah kodre Kaaf, sedangkan yang ada di sini adalah redaksi yang ada pada
catatan pinggir naskah kode Miim.

@ - ffi6nsd Imrm Ahmed
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5141. AMurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, z;]idah
menceritakan kepada kami dari Musa Ibnu Abi Aisyah, dari Ubaidullah
bin AMullah, ia berkata: Aku masuk ke tempat Aisyah lalu aku berkata,
"Apakah engkau tidak mau menceritakan kepadaku tentang penyakit
Rasulullah SAW?" Ia menjawab,..Boleh saja."

Musnad Imam Ahmad - @t



Dia berkata, "Rasulullah SAW (saat itu) parah sakitnya. Beliau

bertanya, 'Apakah orang-orang sudah shalat? 'Kami menjawab, 'Belum,

mereka menantimu wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Ambilkan

untukku air di al mikhdhab (bejana untuk mencuci pakaian)'. Kami pun

melakukan, lalu beliau mandi, kemudian bangkit dengan susah payah,

tetapi lalu pingsan. Kemudian beliau siuman, lalu bertanya, 'Apakah

orang-orang sudah shalat? 'Kami menjawab, 'Belum, mereka sedang

menantimu wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Ambilftan air untukku di

al mikhdhab (bejana untuk mencuci paluian)'. Beliau lalu bangkit

dengan susah payah, tetapi kembali pingsan.

Orang-orang itu sedang diam i'tikaf di masjid, mereka menanti

Rasulullah sAW untuk shalat Isya. Rasulullah sAW lalu mengutus

seseorang kepada Abu Bakar agar ia shalat mengimami orang-orang itu.

Abu Bakar adalah laki-laki yang lembut, maka ia berkata, 'wahai LImar,

shalatlah mengimami orang-orang itu'. Tetapi Umar berkata, 'Engkau

lebih berhak untuk itu'.

Akhirnya Abu Bakar menjadi imam bagi mereka itu pada hari-hari

itu. Kemudian Rasulullah SAW merasa sedikit lebih baik, maka beliau

keluar dengan dipapah oleh dua orang, dan salah satnya adalah Al Abbas,

untuk shalat Zhuhur. Ketika Abu Bakar melihat beliau, ia pun beranjak

akan mundur, tapi beliau memberi isyarat kepadanya agar tidak perlu

mundur. Beliau memerintahkan kepada dua orang yang membantunya

untuk mendudukkan beliau, maka keduanya pun mendudukkan beliau

pada sisi badan Abu Bakar. Abu Bakar mulai shalat sambil berdiri,

sedangkan Rasulullah SAW shalat sambil duduk."

Aku (Ibnu Umar) kemudian masuk ke tempat Ibnu Abbas dan

berkata, "Apakah kamu tidak mau aku tawari 'keterangan yang

diceritakan Aisyah kepadaku tentang sakit Rasulullah SAW?' Ia berkata,

'Ceritakanlah'. Aku kemudian menceritakan kepadanya dan ia tidak

mengingkari sedikit pun, hanya saja ia bertanya, 'Apakah Aisyah

menyeliut taki-laki bersama Abbas dulu itu?' Aku menjawab, 'Tidak'. Ia

berkata, 'Ia adalah A1il.rr5l4l

strr ' 5rra6 hadits ini shahih. Hadis ini termasuk Musnad Aisyah iuga Musnad

Ibnu Abbas dengan tinaaUnnp membcnarkan Aisyah dalam hadits yang

diriwayatkan olehnya. Aku tidak menemukan alasan yang pantas untuk
menetapkan hadits di sini di tengah-tengah Musn;ad Ibnu Umar. Akan

@ -- Musnld Imrm Ahmed
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disebutkan nanti dengan sanad ini sendiri dalam Musnad Aisyah (6r2sr)
naskah kode Haa', kemudian Uqbah meriwayatkan hadits ini di sana oari
Abdushshamad dan Mu'awiyah bin Amr, dari Z{idah. Iz juga
Sglwavatlonnya dengan redaksi senada dengan sanad-sanad rain bcruiaigkali. Diantaranya (6134, 22g-229) naskah kode Haa'. dan ierah lalu
disebutkan hadir senada dengan arti senada juga dari';"r* r"io a"r"-
lus-TtadlbrytAbbas (hadits no. 3355 dan 3356).
Hadits ini dikutip oleh Ibnu Katsir dalam At-Tarikh (51233) dari Al Musnad
lenqan sanad ini, ia berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan oter ai Bukhari
dan Muslirq semuanya dari Ahmad bin yunus, dari Za.idah..
7a'idah adalah Ibnu eudamah. Adapun Musa bin auu eisrtr, penilaian
tsiqah padanya telah ada dalam hadis no. 1910. Dapat kami t"mulnr.a" aisini bahwa Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dala.,r--)l xabtr(4lln89), dan Ar Bukhari berkata, ':yahd er qatirttran u"iL", 'Susan
[maksudnya Ats-TsauriJ-pemah rnemuji Musa bin aUu eisyafrf; --'
tal-ugadinilai *iqah oleh Ibnu uyainah dan Ibnu Ma,in. semenara daram Ar
Tahclzib dari Ibnu Abi Hatim disebutkaq "Aku mendengar Ayatrku berkata,

-tkl.dlPyt .bingung oleh riwavat Musa bin Abu Ailvah i"it""g h"ais
ubaidullah bin Abduflah nrcngenai sakitnya Nabi sAW.i rra"rcra.yl adarah
hadits ini.
Al Hafizh melanjutkan di belakangnya, ia berkata, ..Marcsud Abu Hatinr, ia
Te*r" bingung dalam masalah ihl. Ini termasuk iina"u" *r"ui"g*gt"n
darinya, jika tidak maka hadits ini shahih)'
Ubaidullah adalah Ibnu Abdullah bin Utbah bin Mas,ud.
Y'zta *aqula Rasuuruilah maksudnya beriau sAW menderita sakit parah.
Penyusun Ar-Lisan berkata, *r-afazh-wa 

tsaqura *iut *iqiiif"i;;; $aqiir
y:_!::Ctl maksudnya penyakitnya me4aai paiah. Contoinya, )shbaha
Iutaan Eaaqilaan ffi1,a--p"-ny1|<it yang dideritanya semakin parah.,, Adapun
mengenai kata ar mikhdhab,IbnuAiAtsir berlata, *Iat;h ini memiliki
rnakna y.anq slma 9qg".n yr1"! mirlcan,yaitu bejana y""j Jigu*f.ur, *t tmencuci pakaian. Lafazh dzahab liyanuu: ai"*uii d# *;di;;a Arabnaa'a bihamlih yanuu'u nau'aan wa tinwaa'an yang;ild"flangkit
dengan susah payah dan berat.
r-afazh 'ukuuf adalah bentuk jamak kata 'aakif, yang diambil dari ucapan
bangsa lrab 'alu{a 'ukuufaai fahuwa.,aakif dan i,takafa fohuwa mu,takifyang artinya menduduki aqY T:nempati sesuatu serta menetap.
tut:'g:ryi lafaz-! wajada khiffah, kata at khitrah adarah anionim dari katatsiqaal' Yang dimaksud di sini a!111h mendapati rara ,inga, d"r, s"m-gat aibadan setelah ditimpa oleh penyakit berat.

Musnad Imam Ahmad 
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5142. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari
Suftan, dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar Yahya bin Watstsab
menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW
bersabda, "Barangsiapa mendatangi shalat Jum'at hendaknya
mandi."5l42
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Atha', dari Katsir bin Jumhan, ia berkata, *Ah melihat Ibnu Umar
berjalan antara bukit Shafa dan Marwah, maka aku berkata, 'Mengapa
engkau hanya berjalan?' Ia berkata, 'Jika aku hanya berjalan maka (itu
karena) aku telah melihat Rasulullah SAW juga hanya berjalan, dan jika
aku berlari maka aku telah melihat Rasulullah SAW berlarir.,Sr43

69,,ri"t ,',iX ,it'rJti ilt u. ,*- * u.t u-?1 :Jv Jt1;

51,t2 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadis no. 5128 dengan maksud
senada.
sanad hadits im shahih. Mengenai Katsir bin Jumhan, ia adalah salah seorang
tabi'in yang tsiqah. Ibnu Hibban menyebutkannya dzlan Ats-Tsiqat
(kelornpok perawi ts iq ah).
Abu Hatim berkata, "[a seorang guru yang hadi8nya ditulis."
Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalamAl Kabir (4111206), dan Al
Bukhari berkata, "[a nrendengar dari Ibnu Umar."
Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi(2/94\ dari jalur Ibnu Fudhail.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (2/l 13) dari jatur Zuhair,
keduanya meriwayatkan dari Atba', dari tGtsir, dengan redaksi senada. At-
Tirnridzi berkata, 'Hadits im hasan shahih. sa'id bin Jubair nrcriwayatkan
dari Ibnu Umar hadits senada dengan ini."
Al Mun&iri (1834) juga menisbatkan kepada An-Nasa'i serta Ibnu MajatU
dan ia berkata , "Dalam sanadnya terdapat Atha' bin As-Sa'ib.,,
Al Bukhari telah meriwayatkan bagrnya scbuah hadits yang dibarengkao.
Ayyub berlota, "Ia orang yalng aiqah dan bukan hanya orang yang
membicarakannya."
Ini merupakan penyebutan 'illah yatgtidak teliti, karena sesungguhnp Atha'
orang yang tsiqah, sebagaimana kami katakan berulangkali, tapi

@ - Musnad Imam Ahmad



* * sri;.t ug :t' i:!t)r iL $:L -o\rr
ii;i A uk lu ,e;i'*';Lo, a, |r:L ; i:;, * -rdt
*,4t ;G,4ildLf or,trtl$k or o,r r,6l'* ,:t lu US lu; ,!t SJ.L ,{ |1., ?I"rf-: * \,

.r&tt,(diyt
5lz$4. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Ibnu Abi

Dzi'b menceritakan kepada kami dari Al Harits, dari Hamzah bin
Abdullah bin umar, dari ayahnya, ia berkata, '.Dulu aku mempunyai istri
seorang perempuan yang aku cintai, sementara Ayahku tidak suka
padanya. Ia pun memerintahkanku untuk menceraikannya, tapi aku
enggan. Akhirnya Ayahku mendatangi Nabi SArs/ dan melaporkan
perkara itu kepada beliau. Beliau pun mengutus seseorang kepadaku,
beliau bersabda, 'Hai Abduilah, cerailcanlah istrimu!, Aku oun
menceraikannya."sIs

5tu

nemlflsgnya mengenai hadits riwayat orang )rang mendengar darinya
setelah berbaur. Ibnu Fudhail termasuk di antara *"i"tr, tapi Ats-isauri yang
meriwayatkan hadits ini di sini darinya dan Zuhair yang'meriway"*u*vi
dari Atha' menurut Abu Daud, termasuk orang yang 

-rd"nga, iari Atha'
dulu. Jadi, hadits riwayat keduanya berasal dari Atlia' adalati-shahih. Akan
datang juga hadits ini dari jalur Atha', dari Katsir (no. 52s7,5265,dan 60r3),
dan akan datang senada dengan riwayat Sa'id bin Jubaii dari'Ibnu Umar
(r1d!tsno. 6393), yaitu riwayai yang ditunjuk oleh At_Tirmidzi.
T-e.lah berlalu pula dengan redaksi senada dari riwayat Abdullah bin AI
Miqdarn, dari Ibnu Umar (hadits no.4993 dan 5006). ' , '
Sanad hadits im shahih. Mengenai Abdul Malik tir, .A.r, ia adalah Abu
3ryt |t 'tqadi, dengan 'ain dan qaafberharkat fatha[ yaitu nisbah kepada
Iranl 'Aqad, mereka adarah salah satu klan dari kabilah Bajilah atau dari
kabilah Qais. Abu 'Amn 

ini seprang tsiqah dandapat dipercay" ,"uag"i-unu
dikatakan oleh An:Nasa'i. Dulu Ishaq bila minceriiakan- tenang"nya, ia
mengatakan, "Abu .amir yang.*iqah dan terpercaya -menceritakan kepada
kami." Hadi6 ini ringkasan hadits no. 501l.
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5145. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Nafi' bin

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu umar, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, ,,Sesungguhnya Ailah menjadikan
kebenaran pada lidah dan hati (Jmar."5t45

A6 $i; )-* i. #.tt !t;L $:"; -o \ r o
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5r'r5 
Sanad hadits ini shahih. Nafi' bin Abu Nu'aim adalah Nafi, bin Abdurahman
bin Abu Nu'airr1 ahli qiraat penduduk Madinah dan salah satu Imam qiraat
tujuh yang termasyhur. Ia seorang imam yang menjadi hujjah dalam baiaan
(Al Qur'an), orang yang paling baik bacaannya pada masa yang lama, kira_
kira tujuh puluh tahun. Kepeminpinan bidang qiraat berichir- padanya di
Madinah, dan orang-orang menuju ke Madinah. Ia berkulit hiiam legarrr
bersih wajahnya,.bagus akhlaknya, dan humoris. Ia orang ya'.g tsiqai. ta
dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in. Ibnu Hibban menyebutka-rurya dalam Ats-
Tsiqat (kelonpok perawi tsiqah), sementara An-Nasa'i berkata, ,.Ia (Nafi' bin
Abu Nu'aim) tidak ada masalah." Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya
dalam AI Kabir (4/2187) dan ia tidak menyebutkan laitikan t"rLa"poyu. i"
dan An-Nasa'i tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu a/a (kelompol plrawi
clha'iJ), tetapi Ahmad menilainya lemah. Ahmad bertata, ,.Ia -(Nah' 

bin
Nu'aim) pernah diambil bacaan Ar eur'annya, namun dalam bidang hadits ia
bukan apa-apa." Kami mengunggulkan pendapat orang yang -".ril"iny"tsiqah.Ia mempunyai riwayat hidup yang penuh dalam iniuoqot Al furra.
karya Ibnu Al Jaai(hadits no. 3718).
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirrnidzi (4/3ls) dan disebutkan secara
panjang dari jalur Abu Amir Al Aqadi, aari rtrari;atr bin AMullah Al
Anshari, dari Nafi', dari Ibnu umar, dan At-Tirmidzi berkata, ..Hadits ini
hasan shahih gharib darijalur ini."
Nafi' bin Abu Nu'aim tidak sendirian meriwa)ratkan dari Nafi', dari Ibnu
Umar, tetapi diikuti oleh Kharijah bin Abdullah bin sulaiman Al Anshari,
orang )rang tsiqah.
Iblu_Hibban menyebutkannya dalan Ats-Tsrigcl (kelonpok perawi tsiqah).
Abu Hatim berkata" "Ia seorang guru )rang haditsnya baik.- 

-

Ibnu Adi berkata, "Ia_tidak ada masatah, juga riwayat-riwayahya bagiku."
Ahnad menilainya dha'if, narnun Ibnu Ma'in berkata, .ra iiaat ada masalah.-
Al Buktrari menyebutkan riwayat hidupnya dalamAt Kabir (2fillg7), dan ia
berkata, "Ia mendengar dari Nafi' dan yazid bin Ruman." ra aan An-Nasa.i
{9& -r*nyrbutkannya (Khariiah) daram Adh-Dhu'af ' ftelonpok perawi
dha'if). At-Tirmidzi tclah- mcrnbcrikan penilaian tepaaanya, siuagim"na
Anda lihat. Pcnilaian tsiqah-npitulah yang shahih aari rnggirt.
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5146. Abdul Malik uin emr menceritakan kepada kami, Ali

(maksudnya Ibnu Mubarak) menceritakan kepada kami dari yahya bin
Abu Katsir, Abu Qilabah menceritakan kepadaku, Salim bin Abdullah
menceritakan kepadaku, Abdullah bin umar menceritakan kepadaku, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'sebelum Hari Kiamat akan muncul
api dari laut Hadhramaut. (dari Hadhramaut) yang akan menggiring
manusia'. Para sahabat bertanya, 'Lalu dengan apa engkau perintahkan
kami wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Menetaplah-kamu di wilayah
.\yam'.u5t6

l-ii ,i6 js * # *'d";:; .W,$L -o\ rv
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5147- sahl bin yusuf menceritakan kepada kami dari gumaia, oari

Bakr, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Anas mengabarkan
kepada kami bahwa Nabi sAw bersaMa, 'Alcu penuhi pangilan-Mu
atas nama ummh dan haji'. Ibnu umar berkata, .Anas lemah. Beliau

5r/'6 
sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4s36. Dalam naskah
kod€ Miim teruris 'fabimaa ta'muitnaa" (talu dengan apa engkau
perinahkan kami).
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pergi lalu melaksanakan ihram haji dan kami melaksanakan ihram

bersama beliau. Sewaktu beliau tiba, beliau memerintahkan orang yang

tidak membawa serta hewan Kurban untuk menjadikan ihram itu sebagai

umrah'."

Bakr berkata, ..Aku lalu menuhrkan hal itu kepada Anas. Ia pun

berkata,'Kalian menganggap kami anak kecil !'."5 
147
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5148. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij dan Ibnu Abi

Dzi'b menceritakan kepada kami, keduanya berkata, "Ibnu Syihab

mengabarkan kepada kami dari Salim bin Abdullah bin umar, dari

ayahnya, ia berkata, "Aku melihat orang-orang pada masa Rasulullah

SAW bila berjual-beli secara borongan, mereka ditetapkan untuk

menjualnya sebelum mereka membawanya pulang ke tempat tinggal

mereka."5l48

,ju vj r'# # lr :* i. 19 * 7w j.t
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Sanad hadits ini shahih. Sahl bin Yusuf Al Anmathi termasuk guru dari

Ahmad. Selanjutnya penisbatan hadits ini kepada Al Masma'i akan

disebutkan juga dalam hadits no. 12858. Ia juga dinisbatkan pada gurunya

Ahmad menurut Ibnu Al Jauzi dalam Al Manaqib.Ia orang yang siqah' la
dinilai fslqai oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, dan lairurya. Al Bukhari

menyebutkan riwayat hidupnya dalamll Kabir (2121103).

Humaid adalah Ath-Thawil, sedangkan Bakr adalah Ibnu AMullah Al
Muzani. Di sini, dalam tiga sumhr, tertulis "Humaid bin Balc", padahal ini
satu kekeliruan yang jelas. Di kalangan perawi dzltm Al Kutub As-Sittah dan

perawi dalam it Musnad, tidak ada orang yang disebut 9*ry1 na-ma ini'
'tUereka juga telah menegaskan dalam riwayat hidup Sahl bin Yusuf bahwa

hadits itu diriwayatkan dari Humaid Ath-Thawil.
Hadits ini telah'berlalu dari jalur ini (hadiB no. 4996) dari Yazid bin Hanrn,

dari Hurnaid dari Bakr, berdasartan kebenaran.

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4517 dan 4988. Lihat

hadits no.5064.
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5149. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari ubaidullah,
Nafi' mengabarkan kepada kami dari Abdullah, ia berkata, ..Rasulullah

sAw bersabda (dan Abdurrahman dari Malik, dari Nafi', dari lbnu
Umar, dari Nabi sAw, beliau bersabda,) 'Barangsiapa menghunus
senjatan kepada kami, maka ia bukan termasuk golongan po*r,.,,sr-te

5150. Yahya bin ubaidulah menceritakan kepada kami, Nafi,
mengabarkan kepada kami dari Abdulah, dari Nabi sAw, beliau
bersabda, "Barangsiapa memerdelwkan sebagian miliknya kepada
seorang budak yang dimilikinya, maka keseluruhan budak itu telah
merdeka. Jika orang yaig memerdekakan bagian harta miliknya itu
mempunyai harta mencapai harga budak, maka ia harus menerdekakan
seluruhnya."Stso

'.'? *UE e?i )t't -G r #:; ,_;_t3,", -o\o\
G ,b vf ,.ruj i * j" 'n ,ilnj, -,tl or*2, oii tt ,itt

:::: San d hadis irri shqhih.Hadis ini ulengan hadits no. 46,49.rrso 
sanad hadis ini shahih.dJil ioi ffir"rg"n hadits no. 4901.
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5151. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Ubaidullah,

Nafi' mengabarkan kepada kami dari Abdullah, bahwa ia
mengumandangkan adzan waktu lsya pada suatu malam di daerah

Dhujnan, kemudian ia berkata, "Ingatlah, shalatlah kalian di rumah."

Ia juga mengabarkan bahwa Rasulullah SAW dulu menyuruh

seorang muadzin berkata, "Ingatlah, shalatlah kalian di rumah." Yaitu

pada waktu malam yang dingin atau saat hujan tunrn dalam perjalananslsl

c., c. 
^ 

. ,.'.ft.
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5152. Yahya menceritakan kepada kami dari [Jbaidullah, Nafi'

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW

melihat ada dahak di bagian Kiblat (depan) masjid, maka beliau

menggosoknya, kemudian bersabda, "Bila salah seorang dari kalian

sedang shalat, maka janganlah berdahak, karena sesungguhnya Allah

ada di arah depan wajah salah seorang dari kalian kettka shalat."st'2

:Ju # it ,f eG e?i ar {3 * ,*$:L -o\ o\'
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sr5r Sanad hadits ni shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4478.
tr52 Sanad hadits ni shahih:. Hadie ini ringlssan hadits no. 45()!) dan riv,'ayat

panjang hadits no; 4908.
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5153. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepada kami dari Ibnu umar, ia berkata, ..Rasulullah SAW
bersabda, 'shalat di masjidku tebih baik daripada seribu shalat di masjid
lain, selain Masjidil Haram'.u5t53
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5154. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepada kami dari Ibnu umar, ia berkata, ..Aku menerima
ajaran membaca talbiyah dari Rasurulrah SAW, ,Labbaika allaahumma
labbaika, labbaika laa syariika laka rabbaiaa, inna al hamd wa an
ni'mah lak, wa al mulk laa syariika lak (aku penuhi,panggilan-Mu ya
Allah, aku penuhi panggilan-Mu, alcu penuhi panggilin-ii. rrodo ,otu
pun sekutu bagi-Mu. Aht penuhi panggilan-Mu. sesungguthnya segala
puji dan kenikmatan. adalah milik-Mu, juga kerajaan. Tiada satu pun
sekutu bagi-Mu).-stsa

.Gt-;Jt J"';Jt,t1,ir- 4 t* 4f .u
5155. Yahya menceritakan kepada kami dari Musa Al Juhani, aku

mendengar Nafi' berkata: Aku mendengar Ibnu umar dari Nabi sAw,

sanad hadits ini shahih. Hadib ini ulangan hadits no. 4g3gr Telah berlalu
hadis no.4646 dengan sanad ini.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 50g6.

5 t53
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5156. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari lbnu lJmar, ia berkata, "Rasulullah SAW
melarang minuman al qar'u (wadah yang dibuat dari buah sejenis.labu)

dan al muzaffat (wadah yang dilapisi dengan ter).-51s6

beliau bersabda, "shalat di masjidht itu lebih baik daripada seribu

shalat di masjid lain, selain Masjidil Harant."srss
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5158. Yahya menceriakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW, beliau

5r5s Sanad hadits ini shahih. Musa Al Iuhani adalah Musa bin Abduttah dan ada

yang berkata, "Ibnu Abdurrahmn" Penilaian tsiqah kepadanya telah ada

dalam hadits no. 1496, dan isyarat kepadanya ada dalam hadits no. 3712.

Dapat kami tambahkan di sini bahwa ia dinilai tsiqah oleh Yahya Al
Qaththan, Ahmad, Ibnu Ma'in, dan lainnya. Al Bukhari nrcnyebutkan riwayat
hidnpnya dalam Al Kabir (4lll2tt). Hadits ini ulangan hadib no. 5 I 53.

5156 Sanad hadits int shahih. Hadic ini ringlos.tr hadits no. 5(82. Kata al qar'u
maksudnya sejenis buah labu.

5157 Sanad hadits in shahih. Hadits ini rrlengen hadits no. 4503.
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5157. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari lbnu Urnar, bahwa Nabi SAW memotong

tangan seseorang yang mencuri sebuah perisai seharga tiga dirham.slsT

@ - 
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bersaMa "Setiqp dua orang yang mengadakan transaksi jual beli, makn
salah satu dari keduanya diperbolehkan khiyar (memastikan jual
belinya) terhadap temannya sampai keduanya berpisah, atau menjadi
khiyar."stss
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5159. Yahla menceritakan kepada kami dari iJbaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu lJmar, ia berkata, "seseorang bertanya
kepada Rasulullah SAW tentang shalat malam, lalu beliau bersabda,
'Salah seorang dari knlian shalat dua rakaat-dua rakaat, lalu bila ia
khawatir masuk walau Subuh, malca shalatlah satu rakaat yang akan
nunganj il knn s halatnya tdi' ."s 

t se
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5160. Yahya mencerialcan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarlcan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersaMa, "Ada lima hewan yang tidak ada dosa bagi orang yang
ncmhnuhny sebab penbwuhanryn itu meski dia sedong ihmm (yaitu)
kalajengking tihts, bt*utg gagak, hmtng rajmtali, dan anjing
galah.-s'*

:::: Sanad hadis isishahih.Hadits ipi rrlanfn laalits no. 5130.

:l' Sanad hsdits ini stalni. Hadis ini ringkasanhadirs no. 5103.5r@ 
Sanad hadits ini sAaifi. Hadirc ini i{a-ngan nadits no. St32.

I .'-.1(qJrt)
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5161. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Barangsiapa lcehilangan waktu shalat Ashar, maka seakan-
akan lreluarga dan hartanya menjadi tidak lenglwp."sr6r

f '# i.t*Ae ;?f h *i r ,'*.$:'; -o\lY

5162. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Pohon kurma manapun yang dtjual pangkalnya, maka
buahnya adalah hak bagi yang merawat dan menyerbukkannya, kccuali
pembeli memberi persyaratan."sr62

it * AG e?f at ;$ ,f *-.", i; ,-;- tll, -o \ 1r
'4_ 6:tX etg)tj 7lt'; f 'bt y;* ri1 t:rt :r.L
'itt ,;1* sy us '*} ;r'i', ,* !, J;r'ot :Ji_: ,!;,;1:sr

5163..Y'ahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa dulu bila melakukan
perjalanan yang sungguh-sungguh, ia menjamak shalat Maghrib dengan
Isya setelah mega terbenam. Ia b€rkata, "sesungguhnya Rasululah sAw

:::: Sanad hadits ni shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5084.5162 sanad hadib in shahih. Hadie ini ulangan hadits no.4 502 dan ringkasan
hadits no. 4552. Lihat hadis no.4t52.
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bila melakukan perjalanan yang menyita tenaga maka beliau menjamak
keduanya (Maghrib dan Isya)."5l63

tt ,* i,t ,f et ;.ri it lg r ,;x- $L -o \ 1r

,'or:'€"ti *, *L \, 'u dt * j:v ,"F.g g: iGt'*
'e€; i qy ti*"'u';k ,b ,.*-*rJ, Ar +')) ,Jw

W'ri,W; oi,F A:6'-:;i" $$,6;l *
.<l,3t t1)'rtbi of ;i Ciqt

5164.Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu lJmar, bahwa ia menceraikan istrinya
yang sedang haid. Umar pun datang kepada Nabi SAW untuk meminta
fatrva. Kemudian beliau bersabda, "Suruhlah Abdullah untuk merujuk
istrinya, sampai istrinya suci dari haidnya yang ini, kemudian haid lagi.
Ketika istrinya telah suci, ia hendaknya menceraikannya sebelum ia
menggaulinya, atau ia hendaknya menahannya (tetap menjadilwn istri),
karena sesungguhnya masa iddah (dari perceraian saat istri sedang suci)
itulah masa iddah yang diperintahkan menceraikan istri untuk masa
i1u.n5164

i/. lt 't?'ol :pu o'*f nr .r::t f *^- $'L -o\ 10

it )q.Lf";jj, J7 |E i' if *k i' iL'i ly-:,l' i:;

{61 
';.ik- ui ;a: tili ,1.r;ir'd;r of 't!,};v 

'vui 
,-i.)t

k |rd 4.j i ,b- dl.:Ju .#t 6.s'a$. Jtti-Ll,r',,5q

yn:i'ruk A; 'e ,l^iJ 6, *i irr \t *V lt'S;; ,p
Sanad hadits ini s.hahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 5120.
sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no: 4500 dan riwayat
panjang dari hadits no. 5121.
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5165. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku batNva AMullah bin AMullah dan Salim bin
Abdullah berbicara dengan Abdullah sewaktu Al Hajjaj turun untuk
memerangi Ibnu Az-7)tbair, keduanya berkata, "Tidak akan
membahayakanmu bila tidrk melaksanakan haji tahun ini, karena kami
khawatir terjadi peperang:m antara orang-orang itu, dan jalan yang
menghubungkan antara engkau dengan Baitullah dihalangi." Ia berkata,
"Jika aku dihalangi ke Baitrllah, maka aku lakukan sebagaimana
Rasulullah SAW lakukan walfir aku bersama beliau, yaitu sewaktu
orang-orang kafir Quraisy me,nghalangi beliau ke Baitullah, aku
persaksikan kepadamu bahwa aku telah menetapkan untuk umrah, maka
jika jalanku dibebaskaru aku selesaikan umrahku itu, dan jika aku
dihalangi ke sana, maka aku lakukan sebagaimana Rasulullah SAW
lakukan ketika aku bersama beliau."

Kemudian ia pergi, dan ketika sampai di Dzul Hulaifah, ia ihram
atas nama umrah, kemrdim menrbaca (surah Al Ahzaab ayat 2l),
"Sesungguhnya telah ado pda (diQ Rasulullah itu suriteladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang lnng mengharap (ralmat) Allah dan
(lcedatangan) Hari Kiarnat don dia banyak menyebut Allah." Ia pun
berjalan. Ketika sampai di ZhahrAl Baida' ia berkata, "Masalah haji dan
umrah hanya satu, maka jika ahr dihalangi melakukan umrah berarti aku
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dihalangi melakukan haji. Aku persaksikan kepadamu bahwa aku telah
menetapkan untuk haji bersama umrahku ini."

la pun bertolak pergr, sehingga membeli hewan Kurban di.tanah

Qudaid, kemudian atas nama haji dan umrah ia melakukan thawaf di
Baitullah dan antara bukit Shafa dan Marwah, kemudian selalu saja ia
begitu sampai hai. nahr (Hari Raya Kurban).sr6s

U ,u;tjr Y, ,t'iJJlt Y; ,u.it t4i Y) :Jv ,96?i
,tt> ,i:; A J$i ,(# i*; y rf !t ,r$ir rj ,ex-1]sr
'fr lt ,;i3it'u .Wi t:at^':iv,g;u; d'; $; ofi oi

.<3,-e:'ti"itiU, q;
5166. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umat bahwa seseorang memanggil
Rasulullah SAW, "Pakaian apa ),ang kita pakai ketika ihram?" Beliau
bersabda, "Jangan lcamu memalrai gamis, serban, mantel, celana, dan
sepasang sepatu kulit, kecuali seseorang yang tidak mendapatlan
sandal."

Pada kesempatan lain Yahya berkata, "...kecuali seseorang )ung
tidak mempunyai sandal, ia hendaknya memotong seprasnng sepatu itu
lebih rendah daripada dua mata kaki, dan janganlah seseorang ketika
ihram memakai baju yang diwarna atau diberi za'foran."s166

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no; 4480 dan 4595.
Lihat hadits no. 4964, 4996; dan 5147.
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5003 dan iiwayar
panjang hadits no. 5106 dan 5131.
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5167. Yahya menceritakan kepada kami dari [Jbaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu LJmar, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'setiap lalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya

tentang yang dipimpinnya itu. Seseorang yang menjadi ketua orang
banyak adalah pemimpin bagi mereka, dan ia akan ditanya tentang

mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin kelitarga di rumahnya dan ia
akan ditanya tentang keluarganya itu. Seorang perempuan adalah
pemimpin ntmah suami dan anaknya, dan ia akan ditanya tentangnya.

Budak seseorang adalah pemimpin ramah tuannya dan ia akan ditanya

tentangflya. Ingatlah, setiap'lwlian adalah pemimpin dan setiap lulian
akan ditanya tentang yang dipimpinnya irut .n5161

*'# it * es ;?i at ;ib * & ufi; -ot r,^,

?7 "ik;:ja, y;' o.JL:- urt> ,;u ,:&j {'?"t ,b";,
.ie6tll ,$',Sr/-.,yer

5168. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersaMa, "Orang-orang yang membtmt gambar-gambar ini alcan disil<sa

tr67 Sanad hadits ini shahih. Hadis ffi ulengm hadis no. 4{95. Lihat hadits no.
4627. Kra wawaladih drlam schrah mskah crtulis wawadihaa di catatan
pinggir naskah kodre Miim.
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pada Hari Kiamat, dan kepada mereka d.ikatakan, 'Hidupkanlah apa-apa
yang lwnu ciptakan !' ."sr68

iv'* il ,f Us ;?f ^irr i3 r ,---$:L -o\ 1q

.(J-*tr;'r;:*Jlt'€rli.- s11 ,*i ir,i" ,* it Jy, ,Sv

5169. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu lJmar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Bila salah seorang dari lalian mendatangi shalat Jum'at
maka ia hendaknya mandi."5r6e

:,Sv'/ i,,f Ue C?i ittl*L *,--;tfllt* -o\v.
\:x;t ;ri A gl'-flu jr; oi *3 *a ?" ,* )t J?., &

.\:.,it fi"'of it;
5170. Yahya menceritakan kepada kami dari Llbaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu (Jmar, ia berkata, "Rasulullah SAW
melarang Al Qur'an dibawa pergi dalam perjalanan ke daerah musuh,
karena takut musuh akan mendapatkannya."s|70

:,Su'/ it,f As ;?i it,{,b } **;e't -o\v\
\i *.k ,l tls ';ir i> ,*, ;a ?" 

"r* |t Jy, ,lG
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5 168

I

5 169

5t70

Sanad hadits ini shahih. Hadib ini ulangan hadits no. 4707 dengan sanad ini,
tapi di sana tidak ada kata yaum al qiyaamah. Arti senada dengan hadits ini
telah berlalu dengan sarnd dha y(hadits no. 4792).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5142 dengat nrdlsud
senada.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4576.
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5171. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing, kecuali anjing pemburu
atau penjaga hewan, maka amal perbuatannya berhtrang dua qirath
setiap hari."St7l

:Jti'# i.t * e6 6?f ir ;p * ,;;- tT'L -o \ vY

,,So *A s;il;-l a rJ-,) ;e \t ;* i, J;r"bi o;rt

F'"b?, ,a;L))t u iilt'JL?, ,iii,jr ,s)',y *rLJt'$f ',li)
.(& u d,if r, ,JG fr o,*1'r,i, if ,y .<t';"u
5172. Yahi ,n"n""ritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan 'kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata, "seseorang
memanggil Rasulullah SAW, 'Dari mana engkau perintahkan kami
melakukan ihram?' Beliau bersabda, 'Penduduk Madinah ihram dari
Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Al Juhfah, dan penduduk Najd dari
Qarn (Al Manazil)'. Mereka mengklaim bahwa beliau bersaHa, "Dan
penduduk Yaman dari Yalamlo^.t$172

Li :# ,.).r ,.p',4i ,;';.i;rr # f **-$:L -o\vy

F'l 1t4t'u't; ? A ,JG S;t ;a\, e it J;,
.eqt ?'i ilt i,

5173. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW

::ll Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5073.st72 
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ringfasan hadits no. 5l I l.
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bersabda, "Barangsiapa menyeret bajunya karena sombong, maka Allah
tidak alwn memandang kepadanya (dengan kasih sayang) pada Hari
Kiamat."

Nafi' berkata: Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadaku bahwa
Ummu Salamah menanyakan perihal kaum wanita. Lalu beliau bersabda,
"Wanita boleh mengulurkan kainnya sejengkal." IJmmu Salamah

berkata, "Kalau begitu (bagran kaki) akan tertuka." Beliau bersaMa,
"Sehasla, dan jangan lebih dari ittt."5r73

* .rt f As ,i?i:iu.irr )3 * A-6:-6- -o\vt
o+at * ,w, i* {-j *'\" & n' J?3 'i; ,i6

..* \i .X'u Gd O.Ur :'iti,1,4tj
5174. Yahy.a menceritakan kepada kami dari LJbaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibrm flmar, ia berkata, "Rasulullah SAW
mewajibkan zakat fitrah atas anak kecil, orang dewasa, orang merrdeka,

dan budak, satu sia'kurma atau gandum."'l74

,
f.rl t e6 U '# j?t a' +# '* *-- $:", -o \ vo

,'-i .9$t'*'{,j *'?"t e }t J;t ,s :JG * qt f
.15r;. !i-:'o|:t it;'*!f j,; *1it rt:

Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4489, api di sana
disebutkan bahwa Nafi' berkaa, "Aku lalu dibcri kabar bahwa Unnnu
Salamah berkata...." Kami menyebutkan dalam syarahnya bahwa Abu Daud
dan An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur lJbaidullah, dari Nafi', dari
Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah, yaitu jalur ini. Lihat hadits no.
4773 dan5057.
Y*ta idzan rnaksudnya senada.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4486. Mengenai saMa
beliau SArtr/, "aw sya'iir", dalam catatan pinggir naskah kode Miim ternrlis
"aw shaa'an min sya'iir".

sl71
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5175. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Umar bin

Nafi' mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu lJmar, ia berkata,

"Rasulullah SAW melarang al qaza'." Aku bertanya, "Apa itu al qaza?'."

Beliau menjawab, "Yaifu mencukur rambut kepala anak kecil dan

meninggalkan sebagiann ya."5 t7 s

'i6 l' 'rL'* "e6 ,i-;r' {i f ,r*; $1"r; -o \ Iv

y'; dLb l"rj ,^ 4t *i lL \t * :, J'*, .P;

e A' ,t? i ,nt t$J.r,v6r ry-;G ,i;jL ; k*tt
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IU 1F:r';J:ri *
.\ Jb f 'tvf oi'4 t .iut i;it'; ;l* :e*,
- 5167. Yahya menceritakan--kepada''kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah SAW,

Bilal, Usamah bin 7aid, dan Utsman bin Thalhah, masuk kp Baitullah.

Mereka menutup pintu dan diam di dalamnya sesaat, kemudian mereka

keluar. Sewaktu pintu dibuka, aku lah orang pertama yang masuk, lalu

aku bertanya kepada Bilal, 'Di mana Rasulullah SAW shalat?' Bilal
menjawab, 'Di antara dua tiang bagian depan'. Aku lupa menanyakan

kepadanya jumlah rakaat shalat beliau."sl76

L( ,7 it * e( s?f ar {3 * *-. $:L -o \ vv

&j ,:tL \, * it J'y,';L 6WG ,us ,P S* 13
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5175 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4473 dan 4973 serta

riwayat panjang yang senada dengan hadits no. 4974.

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4891. Lihat hadits no.

5116.
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5177. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, bahwa Umar memuatkan
(barang) pada seekor kuda, lalu Umar memberikannya kepada Rasulullah
SAW agar memuat seseorang di atasnya. Kemudian Umar diberitahu
bahwa ia telah mewakaflcan hewan itu dan menjualnya. Dia kemudian
menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, "Apakah aku boleh membelinya
kembali?" Beliau bersabda, "Kamu jangan membelinya dan jangan
menarik kembali sedekahmu."t t 7 7

* q) ,f e6;f .:ut )3 * )*-.,U A-6:L -o \ yA

'f *,f u ,#s) G?)Pt {'\', * ,}t e i'iL ,Jv

'J'i, f:61,y 6:b o&'),:;'{i
5178. Yahya bin sa'id menceriakan kepadakami thri Ubaiduilah,

dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku shalat (fardhu. peni) dua
rakaat bersama Nabi SAW di Mina, juga bersama Abu Bakar, bersama
Umar, dan bersama utsman pada awal pemerintahannya, kemudian ia
melakukannya secara sempurna (ernpat rakaat)..5 I 7E

g'f i.t ti3'-ti- :Yti kAIi ).--,'i. ,H 6L -o\vt
,:, ;;,, [ ,ju ';L'oi '] it * e6 ;,L :Jv ;;_ :Ju

,tJ*.4 €y'pl';,a'*';t I *tb)i,*i A
.<Ari:t ;3,r*i'*'&'t;;

t:'_'- 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4903.5178 
sanad hadits ini shahih. Hadis ini'urangan li"dit. no. 4652 dengan sanad ini,
dan telah berlalu hadits no. 4858 dengan redaksi senada dengan sanad lain.
Lihat hadits no. 5041 dan 5O42.
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5179. Yahya bin Sa'id dan Ismail menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami: Yahya berkata:

Ia (Ibnu Aun) berkata: Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar,

bahwa Umar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat

tanah di Khaibar, yang menurutku belurn pernah aku mendapat sesuatu

yang lebih bagus daripadanya." Beliau lalu bersabda, "Jika engkau mau

maka engkau dapat menahan pangkalnya dan menyedekahkan hasilnya."

Umar lalu menyedekahkan hasilnya, sedangkan pangkalnya tidak
dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasil

itu kepada orang.orang fakir, tamu, budak-budak, pejuang di jalan Allah,
dan ibnu sabil. Tidak ada dosa bagi yang mengurusnya untuk makan

dengan -caia- patut atau memberi makan teman, dengan tidak
menjadikannya sebagai harta milik."5l7e

iti -r it ,f e6 g?i ar {3 * ,;;" tr'L -o \ A.

f it tStq-'&. ,'i-; ,f pi *
.t-e.t:i.*'r4tL\t *

5180. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Nabi Allah SAW
mengutus kami dalam sebuah ekspedisi yang bagian kami mencapai dua

5r7e Sanad hadits ini shahih. Hadis ini telah berlalu dengan redaksi senada (hadits

no. 4608) dari Ismail, yaitu Ibnu Ulayyah sendiri, dari Ibnu Aun.
Kata ghair mutamawwiUrlr maksudnya tidak menjadikannya sebagai harta

miliknya, sesungguhnya ia yang mengurus dan dipercaya atas harta itu.
Dalam naskah kode Miim ternrlis "ghair mumau'wilfiih".
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belas ekor unta, dan beliau memberi tambahan (bonus) kepada karni
seekor-seekor.'r5l8o

Lt ,i.L i.t f eu ;?i br ;;! * **. tlY -o \ 
^\

Jt f;jit 'u if,bLi' #*r' 
';;.;# *3 ip i' ,)* lt J?'

. i-r:) e * dL gt1 1r'4, W'H I 6:t c9r'4tt i,i
irrr. Yahyamenceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

mengabarkan kepadaku dari Ibnu LImar, bahwa Rasulullah SAW
mengadakan balapan kuda yang dikuruskan mulai dan Al Hafiaa'sampai
Tsaniyyah Al lladaa', dan untuk kuda-kuda yang tidak dikuruskan mulai
dai Tsaniyyah Al Wadaa'sampai masjid bani Zuraiq.srsl

4. .ai cu o 6tloz . r. a.-riA* ,fft st' r'. P ,f )* t-r. s*- Lir> -o \ AY

']1:st1 ,Ju'&3 {'\t ,b";, f '# i, ,r ,r1, *u.
* (: iur ?; ,uu" ,4G+ U; t:?i .<o:'k: a.
J?,1:#iir.*, irbt * lt J?;'#,br,;,--:rt

.6--brtl:r.iki ;*=ttly1 ,,Sui ,s{ E ,i}ri *.
,irr.run ubin Sa'id -*""rit t - kepada kami dari Muhammad

bin Amr, Yahya bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Usia sebulai itu dua puluh
sembilan hari." Mereka lalu menuturkan hal itu kepada Aisyah, Ialu ia
berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, ia kelinr.
Rasulullah SAW mendiamkan ishi-istri beliau selama sebulan, lalu beliau
tinggal kembali setelah dua puluh sembilan hari. Hal itu ditanyakan

Sanad hadits im shahih. Hadib ini ringkasan hadits no. 4579.
Y*b as-suhmaaz adalah bentuk jamak karz sahm (bagian).
Sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadir no. 4594.
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kepada beliau, lalu beliau menjawab, 'Sesungguhnya usia sebulan itu
lradang dua puluh sembilan hari'.'6182

,ilt tii, *r*", u 'H 6L -o \ Ay

5183. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, Az-Zrfin menceritakan kepada kami dari
Salim, dari ayahnya, bahwa seseorang Anshar pernah menasihati

temannya masalah sifat malu, lalu Nabi SAW bersabda, "Biarkan dia,

karena sesungguhnya sifat malu itu sebagian dari iman."5t83
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5184. Yahya menceritakan kepada kami dari Yahya (maksudnya

Ibnu Sa'id), dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

Sanad hdits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4866. Telah kami
jelaskan di sana bahwa Ibnu Umar tidak keliru dan tidak lemah. Kami telah
jelaskan pula bahwa Aisyah memahami pembicaraan Ibnu Umar bukan pada
apa yang dimaksud oleh Ibnu Umar. Lihat hadits no. 5137.
Sanad hadits ni shahih- Hadits ini ulangan hadits no. 4554.
Ibnu Al Atsir berkata, "Kztz ju'ila al hayaa'-yaitu sifat yang tertanam-
min al iimaan artinya sifat yang diusahakan, karena seorang yang pemalu,
dengan sifat malunya ia terputus dari perbuatan-perbuatan maksiat, meskipun
ia tidak mempunyai sifat takwa (taku$, karenanya sifat malu itu menjadi
seperti iman yang memutus antara perbuatan-perbuatan maksiat dengan si
empunya malu. Adapun sifat malu ddadikan sebagai bagian iman, karena
iman itu terbagi kepada kepahrhan terhadap perintah Allah dan menjauhi
larangan Allah. Bila jauh dari larangan Allah dikarenakan sifat malu itu,
maka sifat malu itu merupakan bagian dari iman.

@t - Musnad Imam Ahmad



"Jangan kamu saling berjual beli buah sampai kepatutannya ielas
(matang dan tidak ada hama)."5t8a

,i66 ;) ,i:* * i ,*, * ,r*;$:", -o\Ao
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5185. Yahya menceritakan -*" kami aa; Isa bin Hafsh,

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah bersama Ibnu

Umar dalam sebuah perjalanan, ia melakukan shalat Zhuhur dan Ashar
dua rakaat-dua rakaat, kemudian ia bangun menuju sebuah permadani,

lalu ia melihat beberapa orang melakukan shalat sunah sesudahnya. Ia
pun bertanya, 'Apa yang sedang dilakukan orang-orang itu?' Aku
menjawab, 'Mereka sedang shalat sunah'. Ia berkata, 'Seandainya aku

shalat sunah sebelum atau sesudahnya, tentu aku akan melakukannya

secara itmam (sempurna empat rakaaQ. Aku menernani Nabi SAW
sampai beliau wafat, dan dulu beliau tidalc melakukan shalat lebih dari
dua rakaat. Aku juga rnenemani Abu Bakar sampai ia wafat, dan ia tidak
melakukan shalat lebih dari dua rakaat. Umar dan Utsman juga
demikian'."5185

5 tt4
Sanad hadits irn shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4579.
Kata as-suhmaan adalahbentuk jarmk kata sahm (bagian).
Sanad hadits ni shahih.Isa adalah Ibnu Hafsh bin Ashim bin Al Khaththab.
Hadits ini perpanjangan hadits no. 4761. Lihat hadits no. 4962, 5012, 5478,
5590, dan 5634.
Katz at-tasbiih di sini maksudnp shalat sunah. Ib,nu Al Atsir berkata, "shalat
srrnah sss312 khusus disebut tasbilL meskiprm bersama-sama dengan shalat
fardhu dalam arti tasbihnya. Dil@renakan bacaan-bacaan tasbih dalam shalat
fardhu adalah sunah, maka diugkapkan dengan kata 'tasbih'sebab ia adalah
sunah layaknya bacaan tasbi[ dsl rlzilrir yang dianggap tidak wajib."

5 r85
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5186. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Or.O #
Az-zthri dari Salim dari ayahnya bahwa Rasuru[ah SAW menjamak
shalat Maghrib dan Isya dengan satu qamat dan tidak melakukan shalat
sunnah di antara keduanya, juga tidak melakukannya setelah melakukan
satu dari kedua shalat itu.5186

9 o41. ,c a...72-
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5187. Yhhya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari At-Taimi,
dari rhawus, ia mendengar Ibnu umar ditanya tentang minuman al jan
(yang dibuat dalam guci hijau), "Apakah Rasulullah SAW melarang
minuman al jarr?" Ia menjawab, "ya." Thawus berkata, .,Demi Allah,
sesungguhnya aku mendengarnya dari lbnrl Umar..sl87

,16-: U ar * ,;* ot!, * L
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Sanad hadits im shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4676 dan 4g93.
Lihat hadits yang lalu.
Sanad hadits iru shahih. Hdits ini ulangan hadits no. 4837.
Maksud katz at-taimi adalah Sulaiman. Uhat hadits no. 5090.
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5188. Yahya menceritakan kepada kami dari SuSan, Abdullah bin
Dinar mengabarkan kepadaku: Aku mendengar Ibnu Umar dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "Perumpamaan orang yang menyeret kain
saL'ungnya -atau- bajunya -Yahya ragu-ragu- karena sombong,
maka Allah tidak akan memandang kepadonya (dengan kasih sayang)
pada Hari Kiamat kelak.-stB&

,)6-t U.lt :t:; \Fir; o!;i, * e $:L -o\^1
j, F- & *r\t * ir J'r-., ok :Js * i.t'q-

.g'.^aL; t:-y 9-t.,
5189. Yahya menceritakan kepada tami aaf Suffan, Abdullah bin

Dinar menceritakan kepadaku: Aku mendengar Ibnu Umar bertata,
"Rasulullah SAW pernah shalat di atas kendaraan beliau menghadap ke
arah manapun kendaraan itu mengarah."slse
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5190. Yahya.meirceritakan kepada kami dari Suffan, Abdullah bin
Dinar' menceritakan kepadaku A,ku-mendengar IblU U_mar berkata,
"IJmar bertanya kepada Rasulullah sAw, 'Aku kena janabat wa-ktii
malam'. Beliau lalu memerintahkannya untuk mencuci kemaluannya,
setelah itu berwudhu."s leo

5 ltt

5tt9

Sanad hadits im shahih. Su$an adalah Ats-Tsauri.
Hadits ini ringkasan hadits no. 5173.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. s062. Litrlt hadits no.
5099.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5056.
Kata wa liyatawadhdho'a, dalam sebuah teks yang ada di catatan pinggir
naskah kode Miim ternrlis "wa yatawadhdha'a".
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5191. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sytr'bah,

Ibnu'Ja'far berkata: syu'bah menceritakan kepada kami, Amr bin Murrah
menceritakan kepadaku dari 7-adzan, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu
Umar, ia mengabarkan kepadaku t€mpat yang dilarang oleh Rasulullah
sAw, dan ia memberi penjelasan tempat yang dilarang itu kepada kami
dengan bahasa kami. Sesungguhnya kami mempunyai bahasa selain
bahasa kalian. Ia berkata, "Beliau melarang minuman al hantam (yaitu al
jerr), beliau rn"-larang rninuman al muzaffat (yaitu al muqayyay', beliau
melarang minuman ad-dubbaa' (yaitu al,qar'), beliau melarang an-naqiir
(yaitu sebuah pohon kurma yang dilubangi dan dibuang kulitnya)." Lalu
dikatakan, "Jadi, di tempat apa engkau menyuruh kami minum?" [a
berkata, "Tempat-tempat minum. "

Muhammad berkata, "Dia meuy,uruh kami membuat minuman di
tarrpat-tempat minum. ri5i9 I --

5rer Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2/129) dari
I-Ibaidullah bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Syu'bah, dengan sanad yang sama.
At-Tirmidzi (3/105-106) meriwayatkan hadits ini dari jalur Ath-Thayaiisi dari
Syu'bah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Lihat hadits no.
5090, 5092, dan 5 187.
Mengenai kata tunsaju nasjaa, dalam beberapa naskah Al Musnad tertulis
dengan hurufjilrz. Ibnu Al Atsir berkata, "Demikian tertulis dalam Muslim
dan At-Tirmidzi. sebagian ulama muta'akhirin berkata, 'penulisan dengan
hurufjjpz adalah wahm (salah kira), dan yang benar adarah dengan huruf
haa'.Denganbegitu, artinya menyingkirkan kuritnya, dihaluskan dai digali."

@ - 
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Al Azhari berkata, "An-nasi artinya kulit kurma dan tangkainya yang dikupas

yang masih berada di bagian bawah."
i<ebiradaannya dengan hurufjl)rn terdapat dalam beberapa naskah Muslim

dan At-Tirmidzf yang dilihat oleh Ibnu Al Atsir. Demikian juga dalam naskah

sunan At-Tirmidzt yang ada pada kami. sementara dalam naskah 
'Muslim

versi cetak menggunakan huruf iaa'.
Al Qadhi Iyadh (dalam Al Masyariq,2127) berkata, "Penggunaan huruf iaa'
tersebut yang disinggung oleh Ibnu Al Atsir dalam ucapannya 'sebagian

ulama muta'akhlfiirin.'Dia berkata, Dengan huruf iaa', rnaksudnya kulitnya

disingkirkan, dihaluskan, dan isinya digali untuk dibuang'. Demikian kami

memberi harakat berdasarkan yang kami perolch dari seluruh guru kami.

Kebanyakan naskah Muslim dari Ibnu Mahan tertulis 'ncs7' dengan hurufTilrz.
Demikian juga yang disebutkan oleh At-Tirmidzi. Ini menrpakan kesalahan

tulis yang tidak beralasan."
Pendapat Al Qadhi Iyadh tersebut diikuti oleh An-Nawawi dalam Syari
Muslim (3/165), batikan secara berlebihan ia menambahkan dengan

menetapkan riwayat yang ada dalam Muslim dengan huruf iaa" An-Nawawi
berkata, "Demikian yang ada dalam kebanyakan riwayat dan naskah. Kata

nash -4engan huruf siiz dan haa'- artinya dikuliti kemudian dilubangi

sehingga menjadi menjadi naqiir. Dalam sebagian naskalL sebagian perawi

berkata 'tunsaj'--dengan huruf inrz-. Al Qadhi (maksudnya Iyadh) dan

ulama lainnya berkata, Y:ata tunsaj nrcrupakan kesalahan tulis'."
sebagian ulama muta'allhirin mengklaim bahwa dalam sebagian naskah

Shahih Muslim dan At-Tirmidzi ternrlis dengan huruf iriz. Padahal tidak
demikian. Sebaliknya, umunnya dalam naskah Muslim ternrlis dengan huruf
haa'."
Aku menduga yang dimaksud dengan ulama nnrta'akhirin olch An-Nawawi
adalah Ibnu Al Atsir yang keterangannya telah kami kutiP tadi! Demikian

Iyadh dan An-Nawawi nremastikan bahwa kebanyakan naskah Shahih

Mustim menggunakan huruf haa' serla menafikan keberadaannya dalam

Snzar At-Tirmidzi dengan huruf iirrz. Ini merupakan tuduhan yang dapat

ditentang. Kenyataannya, dalam naskah Sunan At-Tirmidzi versi cetak tertulis

dengan hurufjirz. Demikian juga dalam manuskrip karya Syaikh Abid As-
Sindi yang ada padaku. Adapun pada naskah Shahih Muslim versi cetak,

tertulis dengan huruf ftaa'.
Aku mentarjih mengikuti apa yang telah dikonfirmasi oleh An-Nawawi,
namun tetap dengan huruf jiun dalam manuskrip Syaikh Abid As-Sindi'
Demikian pula dalam manuskrip yang autentik lain yang ada padaku hasil
tulisan Syaikh Abdul Fattah bin Abdul Qadir Asy-Syaththi yang ditulis pada

tahun I190. Manuskrip ini telah diteliti dan dibaca (dikaji). Kata tersebut juga

tertulis dengan jiimi dalam 3 naskah asal Al Musnad. Dengan demikian,
penafian menggunakan huruf Tiuz yang dikemukakan oleh Iyadh dan An-
Nawawi tidak mempunyai dukungan (bukti). Sementara sebaliknya, yaitu

adanya naskah yang menggunakan hurufiirn didukung oleh kutipan Ibnu Al
Atsir dan naskah-naskah yang autentik, sebagaimana kami terangkan.
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5192. Yahya menceritakan kepada kami dari suffan, Ibnu Dinar
menceritakan kepadaku: Aku mendengar Ibnu umar menceritakan dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "orang yang berkhianat arun dipasangkan
bendera_.pada Hari Kiamat, lalu dikatakan, 'Ini pengkhianatan si
fulan'.-st92

U.t 'c.4 ,)6-: ;t ,to Ot :. * **- tT'L -o \ ly
U t; ilt'*;E'oi *i Aliit * i,nt Jt-, g :JG-*

5193. Yahya menceritakan kepada kami dari Su$an, Ibnu Dinar
menceritakan kepadaku: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, ..Rasulullah

SAW melarang orang- yang sedang ihram memakai baju yang diberi
za faran atau wars."S t93

,F,, ;f ,Js ij.: ;?l kat f ,r*,_ tl"r; -o \ r r
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Mengenai kalimat fo /iima ta'murunaa, dalam naskah catatan pinggir kode
Mtim tertulis'fa fiimaa ta'murunaa".
Mengenai kata wa amara an nanbidza/i al asqiyah, daram naskah kode Miim
tertnlis "wa amaronaa".
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 4g39. Lihat hatlits no.
5088 dan 5096.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5 166.
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5194. Yahya menceritakan kepada kami dari Ismail, Wabrah

mengabarkan kepadaku, ia berkata, "S€seorang memdatangi Ibnu umar
dan berkata, 'Patutkah aku melalrukan thawaf di Baitullah padahal aku
sedang ihram?' Ibnu Umar berkata, 'Apa yang menghalangimu
melakukannya?' orang itu berkata, 'sesungguhnya si fulan melarang
kami melakukan itu, sampai orang-orang kembali dari tempat wukuf, dan
aku lihat seakan-akan ia lebih mencintai dunia dan engkau lebih
membuatku tercengang daripadanya'. Ibnu umar berkata, 'Rasulullah
sAw menunaikan ibadah haji, beliau melakukan thawaf di Baitullah dan
sa'i antara bukit Shafa dan Marwah. Ajaran Ailah dan Rasul-Nya lebih
berhak diikuti daripada ajaran anak fulan jika memang kamu benar'.'Sr%

i6 'i6 * y.t * e6r i' # * 'Hs'L -o\ 1o

;t:'\t e lt J;,
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Sanad hadits ini shahih.Isnnil adatah Ismail-bin Abu Khalid. Wabrah adalah
lVabrah bin AMurrahman Al Musli.
Dalam At-Tahdzib (llllll) mengenai para perawi yang meriwayatkan dari
wabrall disebutkan *Ishaq bin Abu Khalid-. Ini suatu tetetiruan cetalq dapat
dikgrels! di tempat ini, juga dai Al Khurashah, daribvhr Al Jam, Baina Rilal
Ash-shahihain (545) dan disebutkan bahwa riwayat Ismail dari rilabrah ada
dalamShahih Muslim.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (1i353) dari jalur Abtsar, dari Ismail bin
Abu Khalid, dari Wabrah.
Diriwayatkan pula oleh Muslim dari jalur Jarir dari wabrah, dengan redalsi
senada.
Dalam riwayat p.g* ditegaskan bahwa orang yang disebut secara kinayah
dengan sebutan fulan adalah Ibnu Abbas. Lihat hadityno .4il1.
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5195. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa,
'Sesungguhnya Bilal melalairan adzan pada waldu malarn, maka malun
dan minumlah sampai Ibnu (Jmmu Maktum adzan'."51e5
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5196. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari

Nafi', dari Ibnu Umar,. dari Nabi SAW -bahwa beliau- melarang

hewan-hewan diperah susunya tanpa izin pemiliknya.lle6

5197. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari
Nafi', dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak benar
seseorang yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkannya menginap dua
malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisinya.,5le?

:
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5198. Yahya menceritakan kepada tami aari Ibnu Ajlan, dari \afi',
ia berkata, "Ibnu Umar ditimpa kedinginan saat ia sedang ihram, lalu aku

5 t95

5 t96
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4551 .

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4471 dan ringkasan
hadits no.4505.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5 I 18.
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memberikan mantel kepadanya, tapi ia berkata, 'Jauhkan itu dariku,
apakah kamu tidak tahu bahwa Rasulullah SAW melarang memakai
mantel kepada orang yang sedang ihram?'.-51e8
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5199. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dulu Nabi SAW mendatangi masjid euba'
dengan naik kendaraan dan berjalan kaki.sle

*'# i, * At ;?i ^irr i3 * **. $:-,, -or . .
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5200. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'
mengabarkan kepadaku dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersaMa, "Kuda itu di kepala bagian atasnya diitcat kebailun sampai
Hari Kiamar.t$2ao
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5201. Yahya menceritakan kepada kami dari ubaidullah, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, ..Aku tidak akan meninggalkan
mengusap keduanya dalam keadaan sempit dan lapang, setelah aku

5t9t

5 t99

5200

sanad hadits in shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4g56 dengan arti
senada. Lihat hadits no. 5166.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadiS no. 4846.
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5102.
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melihat Rasulullah SAW mengusapnya, )raitu rukun yamani dan hajar

aswad."52ol

'of ,7 it * e6 ,;: ir +Ii * ,* tf1; -o1. y

At J'y .

't'iL;|it'
5202. Yahya meneeriakan kepada kami dari Ubaidullah, Nafi'

menceritakan kepadaku dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
meny.rruh bersumpah li'an arrtaru seorang lelaki Anshar dengan istrinya,

dan beliau memisahkan (menceraikan) keduanya.s2oz

C?i irr ,,Ie * ,r*'-t3'"- -oY.r
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5203. Yahya menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, Naft'
mengabarkan kepadaku dari lbnu Umar, ia berkata, "Dulu hari Asyura'

adalah hari saat orrng:orang jahiliyah berpuasa. Sewaktu kewajiban

puasa Ramadhan telah turun, dan Rasulullah SAW ditanya tentang hari

Asyrra', beliau bersabda, 'Hari itu adalah salah satu hari
(ditunjuklrnnnya kekuasaan) Allah. Barangsiapa man4 ia dapat berpuasa

pada hari itu, dan barangsiapa mau, ia boleh meninggalkannyar.,5203

520r Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4986.
5202 Sanad hadits im shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 5009.
5203 Sanad hadits im shahih. Ubaidullah di sini adalah Ibnu Umar bin Hafsh bin

Ashim. Arti hadits ini telah disebutkan secara ringkas dalam hadits no. 4483.

Di sana kami menunjuk bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim secara panjang, sebagaimana terdapat dalm Al Muntaqa (2216).

Inilah riwayat yang disebut secara panjang itu.
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5204. Rauh menceritakan kryadb hmiri{Jbaidullah bin Al Akhnas
mengabarkan kepada kami, Naft' mengabdtan hadaku dari AMrrllah
bin Umar, lalu ia meniebutkan hadits yaug sama dengan hadits yang
tadi.s2o4

,r q'; ; )q * ,Ej-l 8o Cj g:* -o\. o
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5205. Waki' menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan

kepada kami dari Simak bin Harb, dari Mush'ab bin Sa'd, dari ,Ibnu

Umaq ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah tidak al<an

menerima sedekah dari harta hasil berHtianat soal ramp(Nan perang,
dan juga tidak akan menerima shalat tanpa bersuci'."52o5

, .. 4. . .. o,1.." .ria. t zz .1a.
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5206. Waki' menceritakan kepada kami, Su$an menceritakan

kepada kami dari Amr bin Yahya, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu (Jmar,

ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat di atas seekor keledai,
sedangkan beliau menghadap ke Khaibar, yaitu arah Timur."5206

.trTi;#,!.1' +

5205

5206

Sanad hadits im shahih. Rauh adalah Ibnu Ubadah, sedangkan Ubaidullah,
penilaian tsQah terh^dapnya telah ada dalam hadits no. 2000. Hadits ini
ulangan hadits no. sebelumnya.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5123.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 5099.
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5207. Aku membacakan hadits tersebut di hadapan Abdurratrman:

Malik dari Amrbin Yahya, dari Abu Al Hubab Sa'id bin Yasar, dari Ibnu
Umar, dan ia tidak be*ata, "an:ah Timur."s2o?

'#; f oJ 
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SZOS. Waki' menceritakan kepada kami, Malik bin Anas
menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Umar, dari Sa'id bin
Yasar, ia berkata, "Ibnu Umar bertanya ke'padaku, 'Apakah kamu tidak
mempun)rai contoh pada Rasulullah SAW? Dulu Rasulullatr SAW
melakukan shalat witir di atas unta'."5208

i'# i f erl * |$Y :r1, * *',fit-oY . 1
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5209. Aku membacakan hadits tersebut di hadapan AMurrahman:
Malik dari Abu Bakar bin Umar bin AMurrahman bin Abduilah bin

Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. sebelumnya. Telah
berlalu hadits no. 4520 dengan sanad ini dari Abdunahman bin Mahdi, dari
Malik.
Sanad hadits irl.i shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 4530. Hadits ini
terdapat dalamAl Muwaththa'(1/145) dengan redaksi lebih panjang.
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Umar bin Al Khaththab, dari Sa'id bin Yasar, lalu ia menyebutkan hadits
itu.52oe
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5210. Waki' menceritakan kepada kami, Su$an menceritakan

kepada kami dari Abu lshaq, dari Yahya bin Watstsab, dari lbnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa mendatangi shalat
Jum' at maka hendaknya mandir.,52l0
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5211. Waki' menceritakan kepada kami, Hanzhalah Al Jumahi
menceritakan kepada kami, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Bila kaum perempuan di antara kalian
meminta izin ke masjid, mala izinlunlah mereka ke sana'."52rr

f eriV',F 1' +',;L6$:L €te'* -oY\Y
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52oe Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. sebelumnya. Telah
berlalu hadits no. 4519 dan 4530 dengan sanad ini dari Abdunahman bin
Mahdi dari Malik disebut secara ringkas..s2r0 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5169.52rr Sanad hadits im shahih. Harzhalah Al Jumahi adalah Ibnu Abi Sufyan bin
Abdurrahman. Hadits ini ringkasan hadits no. 5 l0 I .
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5212. Waki' menceritakan kepada kami, Aban bin Abdullah Al
Bajali menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Hafsh, dari lbnu

IJmar, bahwa ia pergi (menjalankan shalat) pada hari raya, dan ia tidak

melakukan shalat, baik sebelum maupun sesudatrnya. Ia menuturkan

bahwa Nabi SAW melalcukan seperti yang dia lakukan.52r2

zJtt ilbL €j c l9 ,tj 'u.t rs-t- At gf -oy \r
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5213. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Khalid
menceritakan kepada kami dari Abu Hanzhalah, ia berkata, "Aku
bertanya kepada Ibnu Umar mangenai shalat di perjalanan, lalu ia
menjawab, "Dua rakaat, itulah Sumrah Nabi SAW.'5213

"oi ,7 i.t * g6'*'rt;t $1', €i $f -oY\ t
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5214. Waki' menceritakan kepada kami, Al Umari menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar,
Umar, dan Utsman pada awal pemerintahannlxa shalat dua rakaat di
Mina.s2la

Sanad hadits in shahih. Abu Bakar Hafsh adalah AMullah bin Hafsh bin
Urnar bin Sa'd bin Abu Waqqash. Penilaian tsiqah padarrya telah ada dalam
hadis hadits no. 1598. Lihat hadits no. 3333.
Sanad hadits in shahih.Ibnu Abi Khalid adalah Ismail. Hadits ini ringkasan
hadis no. 47O4 dan 4861.
Sanad hadits int shahih. Hadib ini ulangan hadits no. 5178.
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5215. waki' menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan
kepada kami dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah sAW dalam shalat sunah dua rakaat sebelum shalat Subuh
dan sesudah Maghrib, sebanyak dua puluh sekian kali, sekian belas kali,
membaca surat qul yaa ayyuha al kaafiruun (Al Kaafiruun) dan qul huwa
allaahu ahad (Al lkhlash).52r5
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5216. Waki' menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan
kepada kami dari Umar bin Muhammad, dari Nafr', bahwa seseorang
bertanya kepada Ibnu umar tentang shalat witir, "Apakah witir itu
wajib?" Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW dan kaum muslim
melakukan shalat witir."52 16

Sanad hadits ini shahih. Hadib ini ulangan hadits no. 4763 dengan sanad ini
dan riwayat panjang hadits no.4909.
Sanad hadits im shahih. Su$an di sini adalah Ats-Tsauri. Adapun Umar bin
Muhammad bn Taid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab Ar Madani

{alah orang yang pernah singgah di daerah Asqalan dan ia perawi tsiqah.la
dinilai tsiqah oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Al ljli, Abu Daud, dan lainnya.
Abu Hatim berkata, "Mercka lima bersaudara, dan yang paling tsiqah adarah
Ljmar."
Ats-Tsauri berkata, "Dalam keluarga umar tidak ada yang lebih utama
daripada Umar bin Muhammad bin Zaid Al Asqalani."
Ibnu Uyainah berkata, "Orang yang banyak benar, yang berbuat baik, Umar
bin Muhammad bin Zaid menceritakan kepadaku."
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Abu Ashim berkata, "Ia (Umar bin Muhammad) termasuk orang yang terbaik
pada zamannya."
Abdullah bin Daud Al Khuraibi berkata, "Aku sama sekali tidak pernah
melihat seseorang yang lebih tinggi darinya. Telah sanpai berita kepadaku
bahwa dulu ia pernah memakai baju besi milik Umar, lalu ia pakai sampai
menyeret baju itu."
Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil
dengan redaksi lebih panjang, dan telah sampai berita kepadaku bahwa ia
pernah memakai baju besi milik Umar, lalu ia pakai sampai menyeret baju
itu.
Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat hidupnp dalam At Jarh wa At-Ta,dil
(3lvt3t-t32).
Dalam naskah kode Kaaf Miirz tertulis "'Amr bin Muhammod,, padahal ini
sebuah kekeliruan yang jelas. Dalam tingkatan ini perawi yang rneriwayatkan
dari Nafi', juga di antara guru Ats-Tsauri, tidak ada yang bernarna Amr bin
Muhammad, dalam beberapa referensi yang ada padaku.
Hadits ini ringkasan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al
Muwaththa' (l l l 46) penyarrpaian dari Ibnu Umar.
Para ulama mutaqaddimin yang terrnasuk penulis dalj, Ar Muwaththa' tidak
menyebutkan jalur kebersambungan hadits.
Hadits senada telah berlalu secara maushul daijalur Muslim Al earri, dari
Ibnu Umar (no. 4834), tapi ada pertanyaan di sana, "Apakah witir itu sunah?"
Adapun yang di sini, "Apakah witir itu wajib?" Redaksi ini sesuai dengan
pertanyaan dalam riwayat Malik. Kami telah menemukan kebersambungan
penyanpaian ini dari dua jalur shahih dalam Al Musnad. Ini termasuk

lceleqnean yang menguatkan pendapat kami bahwa Al Musnad ini, yaitu
buku besar Sunnah, belum diketahui secara baik oreh pakar hadits pendairulu,
dan mereka juga belum mengukutrkan riwayat-riwayat aan r"oadoy" .".rra
bailq kecuali beberapa individu dari mereka yang dapat dihitung,
sebagaimana kami tunjuk hal itu dalam z ulraddimah (pembukaan luz j.
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5217. Waki' menceritakan kepada karni, Imran bin Hudair
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Syaqiq Al Uqaili, dari lbnu
Umar, ia berkata, "seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya

kepada beliau tentang shalat malam, sedangkan aku berada di antara'si
penanya itu dengan Nabi SAW. Beliau lalu menjawab, 'Dua rakaat-dua
raknat. Bila knmu khawatir masuk wahu Subuh, gqnjilkanlah dengan

shalitt witir satu rakaat'.

Orang itu kemudian datang lagi pada penghujung tahun, sedangkan

aku ada di rumah itu, berada di antara beliau dengan dia, ia bertanya

kepada beliau dan beliau bersabda, 'Dua rakaat-dua rakaat. Bila kamu

khawatir masuk waktu Subuh, ganjilkan dengan shalat witir satu

rakaat'."5217

Sanad hadits ini shahih. Penilaian tsiqah terhadap Irnran bin Hudair As-
Sadusi telah ada dalam hadits no. 423. Dapat kami tambahkan di sini bahwa
Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil
(3/l/296-297) dan ia meriwayatkan penilaian tsiqah -nya dari Syu'bah,
Ahmad, Ibnu Ma'in, dan Ibnu Al Madini. Ia juga meriwayatkan dari Yazid
bin Harun, ia berkata, "Imran bin Hudair adalah orang yang paling benar di
antara orang-orang."
Penilaian tsiqah terlndap Abdullah bin Syaqiq Al Uqaili telah ada dalam
hadits no. 431, dan kami tambahkan di sini bahwa Ibnu Sa'd menyebutkannya
dalam Ath-Thabaqah Al Ula (tingkatan pertama) di antara para tabi'inn kota
Bashrah, dan ia menilai tsiqah Abdullah bin Syaqiq. Ia juga dinllai *iqah
oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatirru dan lainnya.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l/208) dari jalur Ayyub dan Budail,
juga dari jalur Aynrb, Budail, dan Imran bin Hudair, serta dari jalur Aypb
dan Az-Zubair bin Al Khurait, semuanya dari Abdullah bin Syaqiq, dari Ibnu
Umar, dengan redaksi senada. Telah berlalu hadits no. 4987 disebutkan secara

ringkas dari jalur Khalid Al Hadzdza', dari Abdullah bin Syaqiq.
Telah berlalu pula hadits dengan arti senada disebutkan secara ringkas dari
jalur lain berulang kali, dan terakhir hadits no. 5 159.

Lafazh 'inda qarn al haul maksudnya pada akhir tahun dan permulaan tahun
kedua seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Al atsir. Riwayat Muslim
menyebut "'inda ra's al hauf'(pada awal atau akhir tahun).

L
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5218. Waki' menceritakan kepada kami, Suftan menceritakan

kepada kami, dan Abdurrahman dari Sufran, dari AMullah bin Dinar,
dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW biasa datang ke euba' (Abdurrahman
berkata) masjid Quba', dengan naik kendaraan dan berjalan 1u11.52t4

nr *i, d:", €, $f -oy \ r
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5219. Waki' menceritakan kepada kami, AMullah bin Nafi,

menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu umar, dari Nabi sAw,
seperti hadits tersebut.s2 le

.1latlit -^i$'*i;a?rt
5220. waki' menceritakan kepada kami, suffan menceritakan

kepada kami, dan Abdurrahman dari Suffan, dari Abdullah bin Dinar,
dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW duru datang ke euba'. AMurrahman
berkata, masjid Quba', dengan naik kendaraan dan berjalan kaki.s220

3n *i ;a \t ,t* et'oi ,:|L ut * ,6-t i. bt * ,y

:::: Sanad hadits int shahih.Hadits ini ulangan hadits no. 5199.s2te 
Sanad hadits im dha'iflarcmx"ii;ifu"Abdullah bin Nafi,.

*n6 Haditsini ulangan hadie no. sebelunnya, dan pada asarnya hadits ini shahih.
Sanad hadits im shahih. Ali bin Shalih adalah saudara t"ti-t"t i Al Hasan bin
shalih. Penilaian-rrrqai rcrhadapnya telah ada dalam hadits no. ?12, dan
dapat kami tambahkan di sini bahwa ia dinilai tsiqah olehAhmad, An-Nasa.i,
Ibnu sa'd, dan rainnya. Ibnu Ma'in berkata, ,.Ia iAli bin sharih) orang yang
tsiqah darntepercaya.',
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5221. Waki' menceritakan kepada kami, Suffan ,*r."no*,
kepada kami, dan Abdurrahman dari Suffan, dari Abdullah bin Dinar,
dari Ibnu Urnar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Bila .kaum

Yahudi bertemu kalian, mereka berkata, 'As-saamu 'alailrum, (semoga
kematian ada padamu), sehingga ucapleanlah, ,Wa 'alaihtm, (dan juga
padamu)'."5221
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5222. Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy ."n."ritutun

kepada kami dari Sa'd bin ubaidah, ia berkata: Aku pernah bersama Ibnu
Umar dalam sebuah halaqah, lalu ia mepdengar seseorang di

Hadits ini ringkasan hadits yang nanti disebutkan secara panjang (no. 534g).
Abu Daud (2/349) meriwayatkan hadits yang disebutkan secara panjang itu,
dan pada bagian terakhir hadits telah berlalu hadits no. +zso, aan kami
menunjuk kepadanya di sana.
Ibnu Al Atsir berkata, "Kata al fi'ah maksudnya kelonpok dan komunitas
erang. Dapatjuga berarti kelonpok yang menetap di belakang pasukan- Jika
ada ketakutan atau kekalahan pada mereka, maka mereka dapat berlindung ke
kelonpok itu. Kata itu diambil darifa'ain ra'sahu wafa'autuhu yang artinya
aku membelah kepalanya. Bentuk jamak kata al fi'ah adalah fi'aat dzn
fi'uun."
Al Khaththabi berkata, "ucapan ana fi'ah al muslimiin dimaksudkan,rmtuk
mengungkapkan alasan mereka. Hal itu merupakan penafsiran suah Al
Anfaal ayat 16), "Aw nutahalryban ilaafi'ah,, (atau hendak menggabungkan
diri dengan pasukan yang lain))zzt 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4699.
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perkumpulan lain sedang berkata, 'Tidak, demi Ayahku'. Ibnu Umar pun

melemparinya dengan kerikil dan berkaa, 'Itu dulu adalah sumpah Umar,
lalu Nabi SAW melaxangnya, beliau bersaMa, "Sesungguhnya itu
mentpakan perbuat an syirik."s22z
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5223. Waki' menceritakan ke'pada kami, Sufilran menoeritakan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari An-Najrani, dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Rasulullah SAW dihadapkan seseormg yang sedang mabuk, lalu beliau
memukulnya sebagai hukuman had. Beliau lalu bertanya, 'Apa
minumanmu?' Orang itu menjawab, '(Campuran perasan) anggur kering
dan kurma'. Beliau bersaMa, 'Jangan kamu mencampur keduanya,
masing-masing satu dari lceduanya cukup dari yang satttnya'."5223
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5224. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Muharib bin Ditsar, ia berkata: Aku mendengar Ibnu
Umar berkata, "Rasulullah SAW mrlarang ad-dubbaa', al hantam, dan al
muzalfat."

Samd hadits in shahih. Hadits ini pcrpanjangan hadis no. 4904. Lihat hadits
no.5089
Sanad hadits im dha'if kareoa tidak diketatruinya orang Najran itu. Telah
berlalu badits no. 47E6 dcngan sanad ini dan juga tClah bertalu hadits no.
5129 secara panjang dari riwayat An-Najrani (orang Najran) ini.
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Syr'bah berkata: Aku mengira ia berkata, "Dan an-nagiifszzn
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5225. Waki' ..n".riokan kepada kami, Suffan menceritakan
kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Jangan kamu masuk ke kaum yang disiksa itu -yaitu
penduduk Al Hijr- kecuali kalian menangis. Jika knlian tidak menangis
malra jangan masuk ke tempat mereka, karena dikhawatirkan lulian alun
tertimpa 

-musibah- 
yang menimpa merekn."5225
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5226. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan

kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu [Jmar, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "Kunci-htnci sesuatu yang gaib ada lima,
dan tidak ada yang mengetahui selain Allah, (l) Sesungguhnya Allah,

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5015. Lihat hadits no.
5191.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4561.
Sufyan di sini adalah Ats-Tsauri sedangkan yang satunya adalah Ibnu
Uyainah.

L

5225
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hanya pada sisi-Nya pengetahuan tentang Hari Kiamat. (2) Dialah Yang
menurunlran hujan. (3) Dialah Yang mengetahui apa yang ada di dalom
rahim. (4) Tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa
yang akan diusahakannya besok. (5) Tiada seorang pun yang dapat
mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal."s226
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5227. Waki' menceritakan kepada kami dari Fudhail, dan Yazid

berkata: Fudhail bin Maranq mengabarkan kepada kami dari Athiyyah Al
Aufi, ia betkata: Aku membacakan di hadapan Ibnu Umar ayat,

$'"i ri * #'u l;'; f* r'&,5. ii'r

,'.o.- -at- c..
.ter-b l-f *. ,l

Lalu ia membaca,

sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4766 dan 5133. Lihat
hadits no.5579.
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Kemudian ia berkata, "Aku membaca di hadapan Rasulullah SAW

sebagaimana engkau membaca di hadapanku, lalu beliau menegurku
seperti aku menegur-u.,5227
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Sanad hadits ini dha'if karenake-dha'ry'an Athiyyah Al Aufi, sebagaimana
kami jelaskan dalam hadits no. 3010. Hadits ini dikutip oleh Ibnu Katsir
dalam ArTafsir (61447) dari tempat ini, ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Abu Daud serta At-Tirmidzi, dan ia menilainya hasan, dari hadits
Fudhail. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Abdullah bin
Jabir, dari Athiyyah, dari Abu Sa'id, dengan redaksi senada."
Perbedaan ini ada dalam dua qira'at (cara baca), antara yang dibaca oleh
Athiyyah dengan yang dibacakan oleh Ibnu Umar kepadanya, yaitu pada kata
dha f, Athiyyah membacanya dengan dhaad berharakat fathah, sedangkan
Ibnu Umar membacakannya dengan dhaad berlarat*at dhammah.
Al Baghawi (dalam At-Tafsir) berkata, "Membaca dengan dhammoh adalah
dialek Quraisy, sedangkan membaca dengan fathah adalahdialek Tamim."
Dalamlisan Al 'Arab (l l/106) disebu&an, "Ibnu fJmar meriwayatkan bahwa

iJ;. lalu beliau membacakan kepadaku, iJ-ra; dengan dhammah'."
Ibnu Al Jazari (dalam An-Nasyr, 2/331) berkata mengenai qira'at dalam
huruf ini, "Dibaca berbeda dari Hafsh."
Llbaid dan Amr meriwayatkan darinya, bahwa ia memilih membaca
dhammah pada huruf itu, berbeda dengan Ashinl karena hadits yang
diriwayatkannya berasal dari Al Fudhail bin Maranq, dari Athiyyah Al Aufi,
dari Ibnu Umar, secara matfu'. Kami dibacakan riwayat darinya dari
beberapa jalur, ia berkata, "Aku tidak menyalahi Ashim dalam hal apa pun
dari Al Qur'an, kecuali dalam hal huruf ini." Ibnu Al Jazari lalu
meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya sampai kepada Ahmad bin Hanbal
dari tempat ini, dari Al Musnad.
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5228. Waki' menceritakan kepada kami, Su$an menceritakan
kepada kami dari Muhammad bin Abdurrahman (bekas budak keluarga
Thalhah), dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa ia
menceraikan ishinya dalam masa haid. I"alu Umar menuturkan hal itu
kepada Nabi SAW, beliau pun bersaMa, "Perintahlun kepadanya untuk
men$uk istrinya, kernudian ceraikanlah saat istrinya itu sedang suci atau
hamil."5228
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5229. Waki' menceritakan kepada kami, Sufun menceritakan
kepada kami, Abdurrazzaq berkata: Suffan mengabarkan kepada kami
dari Ashim bin Ubaidullah, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Umar
meminta izin kepada Nabi sAW untuk ibadah umrah. Lalu beliau
mengizinkan dan bersabda, "Hai Saudaraku, sertakan kami dalam doa
baikmu dan jangan lupakan kami."

Abdurrazzaq berkata dalam haditsnya, "lJmar berkata, 'Aku tidak
suka bila aku mernpunyai sesuatu yahg matahari terbit di atasnya sebagai
ganti dari umrah i,ur.rr522e

sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no.47g9 dengan sanad ini.
Hadits ini telah disebutkan secara panjang dan ringkas dengan sanad-sanad
lain, dan terakhir hadits no. 516,4.
Sanad hadits int dha'ifkaremke-dha'if-anAshim bin ubaidullah bin Ashim
bin Urnar bin Al Khaththab. Kami telah menyebutkan penilaian dha'tf
terhadapnya dalam hadits no. 128 dan dapat kami tambahkan di sini bahwa Al
Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya daram Adh-Dhr a/a' (kelonpok
perawi dha'if,28) dan ia berkata, "Ia orang yang haditsnya munkar.;,
Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Jarh wa At-Ta'ttil
(3111347'348) dan diriwayatkan dari Ibnu Ma'in, ia berkata, "Ia orang yang
dha'if dan haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah."
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5230. Waki' menceritakan kepada kami, Al Umari menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW memasuki

kota Makkah pada waktu siang.s23o
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5231. Waki' menceritakan kepada karni, Al Umari menceritakan

kepada kami dari Nafr', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW memasuki

(kota Makkah) dari dataran tinggr dan keluar dari dataran rendah.s23l

'oi ,7 i; ,f gt'* U/t sL Aj si -oY\"\

Diriwayatkan pula dari ayahnya, Abu Hatinr, ia berkata, "[a orang yang

hadisnya munkar, mudhtharib, dan ia tidak mempunyai hadits yang dapat
dijadikan pegangan."
Dalam At-Tahdzib diriwayatkan dari Syr'bah, ia berkata, "Dulu seandainya
Ashim ditanya, 'Siapa yang membangun rnasjid kota Bashrah?'Tentu ia akan
menjawab, 'Si fulan dari fulan, dari Nabi SAW bahwa ia membangunnya!' Ia
adalah salah satu perawi dha'if yarlg diambil periwayatannya oleh Syu'bah,
Malik dan Ats-Tsauri.
An-Nasa'i berkata, *Kami tidak tahu Malik meriwayatkan dari orang yang
dha'if, terkenal dha'if, kecuali Ashim bin Ubaidullah, sesungguhnya Malik
meriwayatkan sebuah hadits darinya."
Hadits ini telah ada dalam Musnad Umar bin Al Khaththab (hadits no. 195)
dari jalur Syu'bah, dari Ashirn, dari Salinu dari Abdullah bin Umar, dari
Umar. Yang jelas, hadits ini termasuk dalam Musnad Utm, dan hadits ini di
sini termasuk hadits marsal riwayat sahabat..
Sanad hadits ini shahih. Arti hadits ini telah ada dalam kandungan hadits
yang merupakan perpanjangan hadits no. 4628.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4843.

\-
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5232.Waki' menceritakan kepada kami dari Su$rran, dari Zaid bin

Aslam, ia mendengarnya dari Ibnu Umar, ia berkata, *Ada dua orang

datang dari Timur, lalu keduanya berbicara, atau salah satunlNa berbicara,
lalu Nabi SAW bersaMa, 'Sesungguhnya ada bagian al bayan itu yang
merupakansfiir -atau- sesungguhnya al bayan itu sihir' ."5232
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5233. Waki' menceritakan kepada karni, Hammam menceritakan
kepada kami dari Qatadah, dari Abu Ash-shiddiq An-Naji, dari Ibnu
IJmar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa, 'Bila kamu meletakkon
orang-orang mati dari kalian kc dalam htbur, maka ucaplwnlah,
"Bismillaah wa 'alaa sunnati Rasuulillaah shallallaahu 'alaihi wa
sallam (dengan nama Allah dan berdasarkan Sunnah Rasulullah
SAW1.-sztt

s232 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4651.s23t 
Sanad hadits ini shohih.Hadits ini ulangan hadits no. 4990.
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5234. Waki' menceritakan kepada kami, Fudhail bin Ghaavan
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Akan diperlihatlwn kepada anak Adam tempatnya di
surga dan neraka pada waktu pagr dan sore di kuburnya."s234
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5235. Waki' dan Abdurrahman menceritakan kepada kami dari
Suffan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah
SAW bersabda, 'Barangsiapa membeli makanan maka janganlah
menj ualnya s ampai ia menerimanya' ."s23s
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5236. Waki' menceritakan kepada kami dari Isra'il, dari Abu Ishaq,

dari An-Najrani, dari Ibnu Umar, bahwa pada masa Nabi SAW dua orang
saling berjual beli pohon kurma sebelum buah muncul, dan ternyata

tl* 
Sanad hadits ni shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5l19.s23s Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulaigan hadits no. 5064. Lihat hadits no.
5148. Mengenaikatafalaa yabi'hu, dalam sebuah teks yang ada di catatan
pinggir naskah kode Miim @rnilisfalaa yabii'uhu.

\.
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pohon itu tidak berbuah. Nabi kemudian sAW bersaMa, "Atas dasar apa

lramu malran hartanya? "

Beliau lalu melarang menjual buah sampai kepatutannya jelas

(maang dan tidak ada hama).5236
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5237. Waki, menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan

kepada kami dari Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu umar,

ia berkata, ..Aku mendengar Nabi sAW bersabda, 'Bila kamu membeli

emas dengan perak, atau salah satunya, dengan orang lain, maka

janganlah kalian berpisah padahal antara kalian ada sesuatu yang

samar'."5217
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5238. Waki' menceritakan kepada kami dari Al Umari, dari Nafi',
dari Ibnu IJmar, bahwa ia berlari-lari kecil mulai dari Hajar Aswad

sampai bertemu Hajar Aswad kembali sebanyak tiga kali putaran

pertama, dan berjalan biasa sebanyak empat kali putaran berikutnya. Ia

Sanad hadits iru dha'f karena tidak dikenalnya An-Najrani (orang Najran)

ini.
Hadits ini ringkasan hadits no. 5129. Lihat hadits no. 5184.

sanad hadits inr shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4883. Akan datang

hadits no. 5555 yang disebutkan secara panjang.
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shalat dua rakaat di samping Maqarn (Ibrahim), kemudian ia menuturkan
bahwa Nabi SAW melahrkannya.sa8
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5239. Waki' menceritakan kepada karni, Al Umari menceritakan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umaf,, ia berkata, *Aku tidak
meninggalkan mengusap dua sudut Ka'bah dalam keadaan sempit dan
lapang sejak aku melihat Rasulullah SAW mengusap keduanya (Hajar
Aswad dan rukun Yamani).-523e
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5240. Waki' menceritakan kepada kami, Sa'id bin As-Sa'ib

menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Ashim, ia berkata, "Aku
bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat di Mina. Ia berkata, 'Apakah
kamu mendengar Muhammad SAW?' Jawabku, 'Ya, dan aku beriman
kepadanya'. Ibnu Umar berkata, 'sesungguhnya beliau dulu shalat dua
rakaat di Mina'."s2{

523t

52t9

s24o

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini pcrpanjangan hadits no. 4983.
Sanad hadits ni shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5021 .

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4760 dengan sanad ini.
Lihat hadits no. 5214.
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5241. Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami dari Al Hakam dan Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin
Jubair, dari Ibnu Umaq bahwa ia melakukan dua shalat itu dengan satu
qamat, lalu ia berkata, "Seperti inilah yang Nabi SAW lakukan ketika
mengimami kami di tempat ini.'s241
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5242. Waki' menceritakan f,epaAa n..r, Hammad Ui, S"t"-"t,
menceritakan kepada kami dari Farqad As-Sabakhi, dari sa'id bin Jubair,
dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW pernah memakai minyak yang tidak
beraroma pada waktu ihram.52a2
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5243. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzu.aib
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar dan Az-zuhri, dari
Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

t:"- 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 51g6.5242 
Sanad hadits ini etha'ifkareaake-dha;if-an Farqad As-Sabakhi.
Hadits ini ulangan hadits no. 4829. Telah berlalu juga hadits no. 4g73 dengan
sanad ini.
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'Janganlah orang yang sedang ihram memakai baju yang diberi wars
dan zafarart.n5243
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5244.Wak1' menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abdullah
bin Dinar, dari Ibnu LJmar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang orang
yang sedang ihram memakai baju yang diberi wars atau zafarani'sz$
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5245. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan
kepada kami dari Ziyad bin Jubair, bahwa seseorang bertanya kepada

Ibnu Umar tentang orang yang bernadzar puasa sehari, tapi hari itu
bertepatan dengan Hari Raya ldul Adha atau Idul Fitri, maka lbnu Umar
menjawab, "Allah memerintahkan kita untuk memenuhi nadzar, dan

Rasulullah SAW melarang kita berpuasa pada hari tersebut."524s
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s213 Sanad hadits in shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5193.
5244 Sanad hadits fun shahih. Hadis ini ulangan hadits no. sebelumnya.
524s Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadis no. 4449.

Musnad Imrm Ahmad 
- @



o;!,F #:;tt; ;':l, oiof 'p1{'?u,& r,' ,:.y,
tr-. o (

.nrL*-.al

5246. Waki' dan Abdurrahman mEnceritakan kepada kami dari

suffan, dari Jabalah bin suhaim, dari Ibnu umar. Abdurrahman berkata:

Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW melarang orang

makan dua kurma sekaligUs, kecuali ia telah meminta izin kepada ternan-

ternannya."52tr
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5247. Waki' menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Al
Minhal (Ibnu Amr), dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa ia

melintasi sekelompok orang yang memasang seekor ayam betina sebagai

sasaran anak panah, lalu ia berkata, "Rasulullah SAW melarang

penyiksaan hewan."5247
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5248. Waki' menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan

kepada kami dari Salim, dari Ibnu IJmar, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Barangsiapa menyeret bajunya karena sombong, maka Allah
tidak akan memandang lcepadanya pada Hari Kiamat nanti'."5248

5216 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5062.
5247 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5018.
s24t Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5188.
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5249. Waki' menceritakan kepada kami, Su$an menceritakan
kepada kami, sedangkan Yazid berkata: Suffan mengabarkan kepada
kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah
SAW mengenakan sebuah cincin dari emas, lalu orang-orang
mengenakan cincin dari ernas. Beliau pur membuangnya dan bersabda,
'Aku tidak akan pernah memakainya lagi untuk selamanya'."

Yazid berkata, "Orang-orang pun membuang cincin-cincin
mereka."5249

.(i) ijli'J)

;k3a Aq*c d
5250. Waki' menceritakan kepada kami, lbnu Abi Rarvwad

menceritakan kepada kami, sedangkan Su$an meriwayatkan dari Umar
bin Muhammad, dari Nafi', dari Ibnu lJmar, dari Nabi SAW, bahwa dulu
beliau meletakkan mata cincin beliau di telapak tangan bagian dalam."5250

5250

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 4677 dengan redaksi
senada, dengan adanya penambahan dan pengurangan.
Dua sanad hadits ini shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 4976.Dua sanad ini
memerlukan penjelasan, jadi keduanya tidak dapat dipahami dari segi
lahirnya. Kadang dipahami pertama kali bahwa Waki' meriwayatkannya dari
Ibnu Abi Rawwad, dari Sufyan dan Umar bin Muhammad secara bersamaan
dari Nafi', dan kalau begitu Sufyan adalah Ats-Tsauri, padahal pemahaman
pertama kali seperti ini adalah sebuah kekeliruan, karena Abdul Aziz bin Abu
Rawwad dan Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar
termasuk perawi yang meriwayatkan dari Nafi'. Akan tetapi yang dimaksud
adalah, Imam Ahmad mendengarnya dari Waki', dari Ibnu Abi Rawwad, dari
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5251. Waki' menceritalon kepada kami, Al Umari rn"rrerion"n
kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dan Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah

memakai ternpat dari kulit yang disamak dan berwudhu di situ. Ia lalu
menufurkan bahwa Nabi SAW dulu melakukanya.s2sl
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5252. Waki' menceritakan kepada L.-i, erfrim bin Muhammad
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu IJmar, ia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya orang-orang tahu apa yang
ada dalam kesendirian, maka seorang penunggang kendaraan tidak akan
melakukan perjalanan pada waktu malam untuk selamanya'."s2s2
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5253. Waki' menceritakan kepada t urni, Hanzhalah menceritakan
kepada kami dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah SAW

Nafi', dan mendengar dari Sufyan bin Uyainah, dari Umar bin Muhammad,
dari Nafi'.
Sanad hadits ni shahih. Maksud hadits ini telah disebutkan dari jalur lain
dalam sebuah hadits yang disebutkan secara panjang (no.4672).
Sanad hadits in shahih. Hadie ini ulangan hadits no. 4770 dengan sanad ini.
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bersabda, 'Barangsiapa menelihara anjing, keanali anjing penjaga
hewan, malra setiap hari amalnya berlarang dua qirath'."52s3
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5254. Waki' menceritakan kepada kami, Sufuan menceritakan

kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu LJmar, ia berkata,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapd memelihara anjing, l<eanali

anjing pemburu atau penjaga hewan, maka setiap hari amalnya
berhtrang dua q irath'. "

Abdurrahman (dengan redaksi yang berbeda) berkat4
"...dikurangi.-t"o

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5 I 7 I .

Kata kalb dhaan ini yang terdapat dalam naskah kode Haa' Miim karena itu
termasuk idhafah ash shifah ila al maushuu/(penggabungan kata sifat kepada
kata yang disifati). Adapun dalam sebuah teks yang ada di catatan pinggir
naskah kode Miim tertulis "illaa kalb shaid' (kecuali anjing pemburu),
sedangkan dalam naskah kode Kaafteratlis"illa kalban dhaariyyan" (kecuali
anjing pemburu) .

Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits sebelumnya. Dalam naskah
kode Haa' dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi yang ditunjuk oleh Al
Imam pada akhir hadits tertulis "naqasha min 'amalih". Tambahan berupa
katz min 'amalih tidak ada dalam naskah kode Kaaf Miim ,l*arena itu kami
membuangnya, dan tidak ada keterdesakan untuk menetapkannya, karena
yang dimaksud adalah membedakan dua riwayat (riwayat Waki' dan riwayat
Ibnu Mahdi) sehubungan L,ata naqasha. Dalam riwayat Waki', kata itu
menggunakan bentuk kata kerja aktif, sedangkan dalam riwayat Abdunahman
menggunakan bentuk kata kerja pasif.

Musnad Imam Ahmad - @t



UiS(t )Q, /. iur # '* o6 e At $'"; -otoo

f *t ;Y. \t & n' J;, ,b i,su P it ,f g6 '*
.(i?t r')'th ly 'jul ,ei=jarr

5255. Waki' menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Abdullah
bin Dinar, (perpindahan sanad), dan Al Umari dari Nafi', dari Ibnu Umar,

ia berkata, "Rasulullah SAW ditanya tentang hewan adh-dhabb, lalu
beliau bersabda, 'Aht tidak metnakannya dan iuga tidak
mengharamkanv)t a' ."5255
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5256. Waki' *"n".ritukan kepada kami, Al A'masy..n."nonun

kepada kami dari Sa'd bin Ubaidah, ia berkata, "Aku pernah bersama

Ibnu Umar dalam sebuah halaqah. Lalu ia mendengar seseorang yang

ada di halaqah lain berkata, 'Tidak, demi Ayahku'. Ibnu Umar pun

melemparinya dengan beberapa kerikil, lalu berkata, 'Sesungguhnya itu
adalah sumpah yang dulu menjadi sumpah Umar, tetapi Nabi SAW lalu
melarangnya bersumpah begitu, beliau bersabda, 'Sumpah seperti itu
adalah syirik'."s2s6

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5068. Di sini Waki'
meriwayatkannya dari Sufyan dan Al Umari, sebagaimana ditunjukkan oleh
(perpindahan sanad).
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan hadits no. 5222 dengan sanad itu
sendiri dalam naskah kode Miim dengan kata bi al hashaah, sedangkan dalam
catatan pinggir teks tertulis bi al hishaa'. Demikian pula dalam riwayat yang
lalu. Bentuk jamak dengan hluruf hamzai tidak aku temukan dalam beberapa
referensi, tapi yang ternrlis di sana kata hashaah dalr hashaa dengan huruf
haa' dan shaad berlnrakat fathah dn alif maqshuurah bertanwin, dan juga

@L - Dlnsnsd Imem Ahmad



I

i f * -il, ,r.:w * "j * €t $1"; -oYov

*a \, & i' ,l.;, *|i ;ti bt ,i6 ;i i.t s or4-J-

*i *v \, & n, ,sy, u-i:, '";i upi Lf, ,;u- *,
t '1 7.., J' "'4 d ul-2 cqrr:'r

5257. Waki' menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Atha'
bin As-Sa'ib, dari Katsir bin Jumhan, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Jika
aku berlari, itu karena aku betul-betul melihat Rasulullah SAW berlari,
dan jika aku berjalan, itu karena aku betul-betul melihat Rasulullah SAW
berjalan, sedang aku orang yang sudah 1uu.,5257
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5258. Waki' menceritakan kepada kami dari Suffan, sedangkan

Abdurrahman berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu
Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, *Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, 'Bila kalian bertiga, makn yang dua orang tidak boleh berbisik
tanpa menyertakan yang satunya lagi'.-s2sB

5251

kata hushiyy dengan huruf lraa' berharakat dhammah, shaacl berharakat
kasra h dan y aa' bertasydid.
Penyusun Al-Lisan berkata: Abu Zaid berkata, "Kala hushaah dan hushiyy
seperti kata qutaah dan qutiyy, nuwaah dan nuwiyt, serta duwaah dat duwfry,
selanjutnya Abu Zaid berkata, Demikian Syammar memberi ketentuan dalam
tulisannya'. Sedangkan yang lain berkata, 'Kata hashaah dapat dibaca dengan
hashaah dan hashaa dengan huruf awal berharakat fathah. Demikian pula
dengan kala qataah dan qataa, serta nawaah dan nawao, sama seperti kata
tsamrah dantsamar."
Sanad hadits ini shahih. Hadis ini ringkasan hadits no. 5143. Kami telah
menunjuk kepadanya di sana. Hadits ini akan disebu&an pada hadits no. 5265
secara lengkap dengan sanad ini.
Sanad hadits in shahih. HadiS ini ulangan hadits no. 5046. Di catatan pinggir
teks naskah berkode Mirz ternrlis "falaa yatanaaja".

525t
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5259. Waki' menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abdullah
bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'seseorang yang berkata kepada temannya, 'Hai knfir!' maka sungguh
salah seorang dari keduanya membawa pulang predikal i1ut 1525e

* qt ,f F6 * uts'r i ,P * €t t3", -oY1.

* ?" J:" iut J;, jG :Js
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5260. Waki' menceritakan kepada kami dari Fudhail bin Ghazwan,
dari Nafi', dari [bnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Seseorang yang mengafirkan orang lain, malca salah satu dari keduanya
adalah ka|ir'."sza

.6;'rjiir ,*;'^:;;r,qr hr ?'rt{, ,?nt q:tc'rL:\
5261. Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, sedangkan

Abdunahman dari Syu'bah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kabilah Aslam, semoga Allah
menyelamatkannya. Kabilah Ghtfar, semoga Allah mengampuninya.

:" Sanad hadits iw shahih. Hadis ini ulangan hadits no. 5077.s26o 
Sanad hadits im shahih. Hadits ini ulangan hadits no. sebelumnya.
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Adapun kabilah Ushayyah, mereka telah durhalw kepada Allah dan

Rasul-Nya' ."s261
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5262. Waki' menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ubaid, dari
Ubadah bin Al Walid bin Ubadah, dari Ibnu Umar, [ia berkata],

"Rasulullah SAW bersabda, 'Orang yang diratapi kematiannya akan

disilcsa disebabkan ratapan terhadapnya itu pada Hari Kiamart.;t5262

Dua sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Waki',
dari Ats-Tsauri, juga dari AMunahman bin Mahdi, dari Syu'bah, keduanya
dari Abdullah bin Dinar.
Hadits ini ulangan hadits no. 5108.
Sanad hadits ini shahih. Sa'id bin 'Ubaid adalah Ath-Tha'i Abu Al Hudzail,
orang yang tsiqah.Ia dinilai tsiqah olehAhmad, Ibnu Ma'in, dan lainnya.
Al Bukhari menyebutkan riwayat hidupnya dalam Al Kabir (2111455) dan ia
mengutip dari Yahya Al Qaththan, ia berkata, "Tidak ada masalah padanya
(Sa'id bin [Jbaid)."
Llbadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit merupakan seorang tabi'in
yang tsiqah- Ia dinilai uiqah oleh Abu Zur'ah dan An-Nasa'i. Sementara itu
Ibnu Abi Hatim menyebutkan riwayat hidupnya (3ll/96).
Maksud hadits ini telah disebutkan secara panjang dalam hadits no. 4865 dan
4959. Kami juga memberi penjabaran hadits secara terperinci dalam riwayat
pertarna, dan kami unggulkan lebih dulu bahwa siksa yang dimaksud dalam
hadits adalah rasa sakit orang yang meninggal itu disebabkan keluh-kesah
penderitaan keluarga yang dilihatnya. Teori ini dibantah oleh riwayat yang
ada di sini, bahwa siksa itu terjadi pada Hari Kiamat. Kemudian kami
sebutkan di sana apa yang dipilih oleh Al Bukhari, bahwa yang meninggal itu
disiksa bila meratap menrang merupakan gaya hidupnya. Inilah teorinya. Jika
demikian, beberapa riwayat ini tidak saling bertentangan. Itu termasuk bukti
yang menunjukkan kepahaman dan ketelitian Al Bukhari dalam mengambil
dalil serta menggali hukum. Semoga Allah merahmati dan meridhainya,
amin.
Mengenai penambahan kata [ia berkata], diambil dari naskah kode Kaaf
Miim. Sedangkan dalam naskah kode Haa' Miim tertulis "bimaa yunah
'alaih." Ungkapan ini dalam bahasa Arab menpunyai pemaknaan tersendiri
dan kami menetapkan redaksi yang ada berdasarkan naskah kode Kaaf.
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5263. Waki' menceritakan kepada kami dari Al Umari, dari Nafi',

dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa

tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia telah durhaka lcepada Altah
dan Rasul-Nya;:t5263
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5264. Waki' menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Bisyr
bin Harb, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "sesungguhnya

-oY1t
att;:l:J* #

5263 
Sanad hadits ini shahih. Mengenai perintah untuk memenuhi undangan, telah
berlalu (hadits no. 4712,4730,49494951), tapi redaksi yang ada di sini,
tidak aku temukan dalam hadits riwayat Ibnu umar kecuali hadits yang lebih
panjang dari ini.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3/395) dengan sanad lain yang
dha'f.
Al Hafizh (dalam At-Talkhish, 312) menyebutkan bahwa Abu ya'la
meriwayatkannya dengan sanad shahih dan menggabungkan antara dua
redaksi, sesungguhnya ia berkata: Zulair menceritakan kepada karrq yunus
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar
menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Bila salah seorang dai kalian diundang ke suatu walimahan,
maka ia hendaknya memenuhinya. Barangsiapa tidak memenuhi undangan,
maka sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. " Ini seperti yang
dikatakan oleh Al Hafrzh, "Menggabungkan dua redaksi." Hal itu termasuk
cara yang ada di sini, hadits ini diriwayatkan oleh Yunus bin Muhammad dari
Al Umari lJbaidullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Waki' darinya dalam
Al Musnad yang agung ini. Barangkali Al Hafizh tidak menghadirkan riwayat
Al Musnad sewaktu ia menulisnya, jadi ia tidak menunjuknya.
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tindakanmu mengangkat tangan adalah bid'ah. Rasulullah SAW tidak

melakukannya lebih dari ini." (Maksudnya bagian dada).s2n
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5265. Waki' menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Atha',
dari Katsir bin Jumhan, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar berjalan di

lembah antara bukit Shafa dan Marwah, maka aku bertanya kepadanya.

Ia menjawab, 'Jika aku berlari, berarti aku betul-betul melihat Rasulullah

SAW berlari, dan jika aku berjalan, berarti aku betul-betul melihat

Rasulullah SAW berjalan, sedangkan aku orang yang sudatr 1u"r.rr5265
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Sanadnya hasan. Redaksi ini sama sekali tidak aku temukan dalam referensi.

Barangkali mereka merasa cukup dengan riwayat Ibnu Umar (hadits no. 4540
dan 4674), *rafa'a yadaihi hattaa yuhaadziya mankibaih" (ia mengangkat

kedua tangannya sampai dua bahunya) dan *rafa'a yadaihi hadzwa

mankibaih"(mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya),

dan mengenai hal itu -{alam hematku-Al Haitsami tidak menyebutkannya

dalam M aj m a' Az-Zawa' id.
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 5257 dengan

sanad iai dan ulangan hadits no. 5143.
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5266. Waki' menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Firas,
dari Abu Shalih, dan Tadzan bahwa Ibnu Umar memerdekakan seorang
budak miliknya, lalu ia berkata, "Aku tidak mempunyai kewajiban
memberikan upah kepadanya, dan ia tidak memperoleh sebagian tanatr
ini, yang tidak setara dengan ini, atau seperti itu, (karena) aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa menampar budalcnya atau
memuhtlnya, maka tebusannya adalah memerdekakannya' ."526e
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5267. Abdnrratrnan menceritakan kepada kami dari Su$an, dari
Firas, Abu Shalih mengabarkan kepadaku daiT-adzan, ia berkata, "Dulu
aku pernah berada di samping lbnu Umar, lalu ia memanggil seorang
budak miliknya, kemudian memerdekakannya. Ia lalu berkata, "Aku
tidak menemukan balasan yang menyamai perbuatan ini atau
rnengimbangi perbuatan ini. (Karena) aku mendengar Rasulullah SAW
bgrsabda, 'Barangsiapa memuhtl budaknya sebagai hukuman had yang
tidak dilakulcannya, atau mezhaliminya, atau menamparnya [set<atiJ'

-Abdurrahman 
ragu-ragu- maka sesungguhnya tebusannya adalah

memerdekokan budiknya lru' 15267

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini perpanjangan hadits no. 5051 dan ulangan
hadits no. 4784 dengan sanad ini.
Sanad hadits im shahih. Hadis ini ulangan hadits no. sebelumnya. Mengenai
kata yoswii, dalam sebuah teks yang ada di catatan pinggir naskah kode Miim
tertulis "yusaawif'. Yr.ati lathmai [sekali] adalah tambahan naskah kode
Miim.
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5268. Abdurrahman bin Mahdi dan Bahz menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Anas

bin Sirin, Bahz berkata dalam haditsnya: Anas bin Sirin mengabarkan

kepadaku: Aku mendengar lbnu Umar berkata: Sesungguhnya ia

menceraikan istrinya yang sedang haid, lalu Umar bertanya kepada Nabi

SAW, beliau pun bersabda, "Perintahkan kepadanya untuk meruiuk

istrinya, lalu bila istrinya telah suci maka ia hendaknya

menceraikannya."

Batrz berkata, "Apakah perceraian yang pertama tadi dianggap

satr (iatuh)?"5268

526t Sanad hadits ini shahih. Kisah perceraian Ibnu Umar dengan istrinya yang

sedang haid telah disebutkan berulang kali dari jalur-jalur lain, dan terakhir
hadits no. 5228. Tetapi riwayat ini menyebutkan secara singkat dari jalur ini.
Akan datang kisah tersebut dalam hadits no. 5434 secara terperinci dari
riwayat Bahz, dari Syu'bah, dan pada bagian akhirnya disebutkan: Ia (Bahz)
berkata, "Aku berkata, 'Apakah itu dianggap sah?' Ia (Syu'bah) menjawab,
'Apa lagi?"."
Juga akan datang kisah tersebut (hadits no. 6l 19) secara terperinci dari jalur
Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari Anas bin Sirin.
Kisah tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim (l/423) dari jalur Muhammad
bin Ja'far dari Syu'bah, dan pada bagian akhirnya disebutkan, "Aku bertanya
kepada Ibnu Umar, 'Apakah engkau merasa puas dengan perceraian itu?' Ia
menjawab,'Apa lagi?'."
Muslim lalu meriwayatkannya dengan redaksi senada dari jalur Khalid bin Al
Harits dan Bahz, dari Syu'bah, dan pada bagian akhir ia berkata: Di dalam
hadits keduanya disebutkan, "Ia berkata, 'Aku bertanya, "Apakah penceraian
itu dianggap jatuh (sah)?" Ia menjawab, "Apa lagi?"
Riwayat-riwayat tersebut mernpeijelas peredaksian singkat yang ada di sini
dalam menceritakan riwayat Bahz.
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