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5269. Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair memberitahukan kepada

kami, bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Aiman bertanya kepada

Ibnu Umar, sedangkan Abu Az-Zubair mendengarkannya?, Kemudian
Ibnu Umar berkata: Nabi SAW membaca firman Allah SWT, "lYahai
Nabi apabila engkau hendok menceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah
mereka", yaifu, sebelum masuk masa tddah mereka.l

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang
menceritakan kisah terjadinya talak Ibnu Umar yang telah disebutkan pada
hadits sebelumnya. Hadits ini dikemas dengan redaksi yang ringkas bahkan
sangat ringkas. Redaksi hadits ini akan dijelaskan pada hadits no. 5524 secua
lengkap dengan sanad yang semakna, yang mana dalam hadits tersebut
Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk, dan pada aktir hadits
tersebut Rasulullah memberikan pilihan kepadanya, jika ia berkehendak
maka ia boleh mentalaknya namun jika ia berkehendak ia boleh
membatalkanya, "Ibnu Umar berkata, kemudian Nabi SAW membacakan
firman Allah SWT, "lYahai Nabi apabila englcau hendak menceraikan istri-
istrimu maka ceraikqnlah mereko" yaitu sebelum masuk masa Iddah mereka.
Ibnu Juraij berkata, "Aku mendengar Mujahid juga membaca ayat ini." Dan
hadits yang panjang ini diriwayatkan oleh Muslim, l:423, dari jalur Hajjaj
bin Muhammad dari Ibnu Juraij.
Ibnu Khalawih menyebutkan periwayatan hadits ini, yang jelas terdapat
firman Allah SWT, kemudian dilanjutkan dengan lafazh "sebelum masuk
masa Iddatr mereka" dalam kitab Al Qiraa'at Asy-Syaadzdz4 dengan
menjadikannya bagian dari bacaan tersebut dan menisbatrkannya kepada
Nabi SAW, Ibnu Abbas dan Mujahid. Menurut hemat saya pendapat ini tidak
benar, dan lafadr tersebut tidak termasuk bagian dari Al Qur'an, juga tidak
dibenarkan untuk mengambilnya hanya berdasarkan ztrahirnya saja. Ibnu
Hayyan berkata dalam kitab tafsir Al Baltr, S;2Tl, "Diriwayatkan dari para
sahabat dan Tabiin R.a, bahwasanya mereka membaca firman Allah SWT,
"Fathalliquuhunna /i Qibali'Iddatihinna." Sedangkan riwayat Abdullah
menyebutkan, "Liqibali Thultrihinna." dan menurut saya hanya sekedar
penafsiran belaka dan bukan merupakan bagian dari ayat Al Qur'an, karena
hal tersebut bertentangan dengan Mushaf masyhur yangtelah disepakati oleh
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5270. Rauh menceritakan kepada kami' Muhammad bin Abu

Hafshahmenceritakunt"puaukami,tbnuSyihabmenceritakankepada
kami,dariSalimdariayahnYa,bahwaiamenceraikanistrinyadalam
keadaanhaid,kemudianiamemberitahukanhaltersebutkepadaUmar,
lalu umar berangkat menemui Rasulullah dan memberitahukanya tentang

kejadian tersebut, setelah itu Rasulullah SAW bersabda' "Hendaknya ia

menangguhlraryasampaihaidberikutnyasehinggaistrinyasuci,danjika
terlintasdalanpikirannyakeinginanmencerailra"ytylry-:hendalotya
menceraikanyo ,rUogoi*o* lang diperintahkan Atlah SW' dan jikn

terlintas dalam pr*in rya hendak menahan dan menangguhkanya maka

ia he ndaknY a menahannYa''i

kaum muslimin dari barat sampai ke timyr'" Adaoum Lafadz "Qubul" Ibru

Atsiirberkatu,"tiqubui';;;;i;;;;.J*aiati*"lY^11"'.,lT"l::?'Y:
berbunyi, "Fi qubuli iiui'iii"*'o" yaitu: pada permulag.dan awal yang

memungkink* iu *uru[ 'utu 
lddah' dan yang disyariatkan menghitung

hari-harinya, y-g a.;Li- itu berlaku pada masa suci' Pendapat lain

;;;;"f iioino a,i"ttt"n qubuhsv tv.ilo?"' vaitu: permulaannva'"

Sanadnya shahih. H"di;; i;;;ptk"'.seqpian i<isah dari kisah-kisah Ibnu

Umar, dan kami akan;;il;-;rk; hgi hadits yang sama dengan sanad yang

sama pada hadits no. Silil eJ" U"itriya Xamiietutt<an nomor-nomor hadits

v""g'*"iv"urit* titut' iu'u utn* ini dalam Musnad Ahmad secara

lengtcap, yaitu: 4500, qi{g,-iiis, 512l'-5164'-5228' 5267 
'5270' 

5272' 6299'

s321,5433, 5434, 5489:;irtr',-ii+,5525' 5792' 606l' 6I 19' 614r' 6246'

6329.
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5271. Waki' menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata:
Seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai
Rasulullah sesungguhnya aku telah dicurangi (tertipu) dalam jual beli?"
beliau bersabda, *Apabila engkau melahtkan transalcsi jual beli
katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan)'."3

* ,yt ,ay + ,1i& $:", ,L):r s:L - oYVY

.ti;tj

ir; ; i.t;il ,:)H v 'iui *.?c qi igt * ,h;
,r4=ti- of pi * tr J:".\r J;, i;t {aL e)

5272. Rauh menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan
kepada kami, Aku mendengar Salim dianya tentang seorang lelaki yang
menceraikan istrinya dalam keadaan haid? Maka ia berkata: "Hal tersebut
tidak dibenarkan, karena Ibnu umar pernah menceraikan istrinya dalam
keadaan haid, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk
kembali, kemudian ia rujuk.'/

Sanadya shahih, dan hadits ini telatr disebutkan sebelumya pada hadits no.
s36.
Sanadnya shahih, walaupun lafazh drahirnya mursal, karena Salim
menjawab pertanyaan lelaki yang bertany4 dengan menyebutkan kisah
ayahnya (Ibnu Umar), dan ia tidak menyebutkan bahwa ia meriwayatkan
hadits tersebut dari ayahnya. Akan tetapi, pada hakekatnya hadits tersebut
bersambnng (mushul), karena terdapat riwayat lain yang menyebutkan
bahwa salim meriwayatkannya dari ayatrny4 sebagaimana yang disebutkan
dalan Al Musnad secara berulang-ulang kali, dan hadits yang sama dapat
ditemukan pada hadist no. 5270.
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5273.Rauh menceritakan kepada kami, Hanzhatah men"eritakan
kepada kami, aku mendengar Thawus berkata: Aku mendengar Abdullah
bin Umar berkata, "Suatu ketika Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami
dan bersabda,"Janganlah kalian menjual buah-buahan kecuali jka telah
nampak matang!'.s

l' 1" 
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5274. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar,

bahwa Nabi SAW bersabda, "TidaHah terdapat sebuah daun pohonyang
jatuh kecuali ia seperti perumpamaan seorang mukmin" dalam riwayat
lain dikatakan, *Muslim" beliau berkata, "Kemudian orang-orang
berteduh di bawah pohon Al Bawadi (yang berada dipadang sahara) lalu
ia menimpa mereka,lbnu Umar berkata: Daun pohon kurma terjatuh dan

menimpanya, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Yaitu pohon
htrma" lalu aku menyebqtkan hal tersebut kepada Umar, kemudian ia

Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan lagi pada hadist no. 5184, dan
ringkasannya pada hadits no. 5236.
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berkata: aku lebih menyukai sesuatu yang sedikit darinya dari pada ini
dan itu.6

o. o. , o, o. t -.ot . / zc 3, lcz .r1A,

+e f cyre:,,,;P ccl[.i-, t ,f)l It, tjJ> - oYVo

f r;r'&h, ,k ltJ;r',* ,iu ,* /; f ,i:;l I'
.(Ht q:LY:u-cb,i:;, )Mtq\ii'i$ :JGi ,j*rl

5275. Abdurrahman bin Sufyan menceritakan kepada kami, dari

Manshur, dari Abdullah bin Murrah dari Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullah SAW melarang bernadzar, beliau bersabda, "Sesungguhnya

nadzar itu tidak sedikit pun dapat merubah takdir, dan hal tersebut

hanya dilakukan (diniatknn) oleh orangyang bakhil".7
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5276. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Suffan, dari
Abdul Karim, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW
merajam seorang lelaki dan perempuan Yahudi di sebuah daerah bernama
Al Balad.8

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bukhari, l:203, dari
jalur Malik, Muslim, 2:345, dari jalur Ismail bin Ja'far dan keduanya
meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Dan hadits dengan redaksi yang
panjang ini terdapat pada hadits no.4599,8459 dan 5000.
Sanadnya shahih. Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, 3:227-228 dengan
makna yang sama, dari jalur Jarir bin Abdul Hamid dan Abu 'Awanah yang
mana keduanya meriwayatkan dari Manshur. Al Mundzir berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah" dan
hadits ini akan kami sebutkan lagi pada hadits no. 5592 dan 5994.
Sanadnya shahih. Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al Jaziri. Hadits yang
lebih ringkas akan disebutkan pada hadits no. 4666. Al Balaad adalah sebuah
daerah yang dikenal, berada di Madinah.
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5277. Abdunahman menceritakan kepada karni, dari Suffan, dari

Alqamah, dari Razin Al Ahmar, dari lbnu Umar, bahwa Nabi SAW
ditanya mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya tiga kali,
kemudian wanita tersebut dinikahi oleh seorang lelaki lainnya,
selanjutnya ia menutup pintu, menurunkan sitar (thai penghalang), lalu ia
melepaskan kerudung istrinya, kemudian ia menalaknya sebelum ia
mencampurinya, apakah setelah itu ia boleh dinikahi oleh suaminya yang
pertama? Rasulullah SAW berdabda, "Tidak! sampai ia (suaminya yang
baru dinilcahinya) merasolran madunyd' .e

'.r. "'-.'-i. o, '.,,o-tcJtJ, ,J 4..49 .SP cJt*o-'

*\; e,;',v;Jt
6:* ,:.';i I $:L - oyvA
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5278. Abu Ahmad menceritakan kepada -^: r:;
menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin
Razin, dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Nabi
SAW pada saat beliau berada di atas mimbar sedang memberikan
khutbah kepada orang-orang, tentang seorang lelaki yang menceraikan

Sanad hadits ini perlu ditinjau lagi dan yang jelas hadits ini dha'ifyangmana
telah kami jelaskan pada hadits no. 4776, yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad dari Waki', dari Suffan dengan sanad yang sama.

EI - I'tnsnld Imam Ahmad



istrinya tiga kali, kemudian ia menyebutkan makna hadits tersebut

(sebagaimana yang terdapat pada hadits sebelumnya-Penj). I 0
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5279. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya tatkala memulai
shalat, ruku dan i'tidal, hanya saja beliau tidak melakukannya disaat

sujud.rl

c I. ol c, l.,ot 1a. .c 6. tc. ..1a.

i./ olll +o ;P cdL=,,L iJ.> cu^>-)l J.e l5J> - oYA.
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5380. Abdurrahman -"*"riof.un 
" 

t 
"p^au 

kami, Suffan
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu
Umar berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang hukumnya biawak?
kemudian beliau menjawab, *Aht tidak mengkansumsi binatang tersebut
namun ia tidok haram".t 2

u

Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, dan juga disebutkan pada hadits no.
4?77,dengan sanad yang sama
Sanadnya shahih. Hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5081.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5255.
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5281. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: Suatu

ketika aku bersama seorang lelaki dan lbnu Umar, kemudian Ibnu Umar
berseru kepada lelaki tersebut, dan berkata, "Keraskan suara kalian
berdua, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dua orang berbisik-
bisik sedangkan terdapat orang ketiga diantara mereka."l3

yt * * ,t*rL$:" tIlL ,f'),'-t? t:lL - oYAY

'&', & \,, b i Jt a:;. ti1 & lv,/ ;.t r,::e,,tl'J,' uv'.'..,,
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5282. Abdurrahman menceritakan Lpuau kami, Suffan dan

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin dinar dari Ibnu
Umar, ia berkata, "Apabila kami berbaiat kepada Nabi SAW atas apa

yang kami dengar, beliau selalu berkata, 'Lalatkanlah sesuai dengan

lremampuanmt to'."

l4

Sanadnya shahih. Hadits sama yang panjang disebutkan pada hadits no.
5258, dan Istarkhiyaa artirrya: bentangkan, luaskan dan jelaskan (suaramu-
Penj).
Sanadnya shahih. Su$an adalah Ats-Tsauri, hadits ini akan disebutkan lagi
pada hadits no. 4565 yang diriwayatkan dari SuSan yaitu: Ibnu Uyainah dari
Abdullah bin Dinar yang maknanya sama dengan hadits ini. Yulaqqifuna atau
Yulaqqinuna artinya: mengambil dengan cepat sesuatu yang dilempar kepada
kamu dengan tangan atau lisan, dikatakan: Rajulun tsaqifa laq1fun artinya:
orang kurang cerdik, dikatakan juga: Cepat memahami maksud yang
disampaikan melalui lisan, dan cepat menangkap sesuatu yang dilempar
dengan tangan.

EI - iltusnsd Imam Ahmad
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5283. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Su$an, dari

Abdullah bin dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW

ditanya tentang malam lailatul Qadar? Kemudian beliau menjawab,
*Carilah lailatul Qadar pada tujuh hari terakhirts".

,)Q', /.1' 1" 
'* ,i6"'* 1f';:* $r; - oY^t

5284. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufran, dari

Abdullah bin dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Pada masa kenabian,

kami tidak terlalu banyak bicara dan menyederhanakan perkataan kami
kepada istri-istri kami, takut kalau-kalau turun wahyu Allah diantara

kami (disebabkan oleh perbuatan dan perkataan kami), dan tatkala
Raslullah SAW wafat, kami membicarakan tentang hal tersebut."l6

Sanadnya shahih. Hadits yang panjang telatr disebutkan pada hadits no. 4938.
Lihat hadits no. 5031.
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, l:257, dari
Muhammad bin Basyar dari Abdunatman bin Mahdi, Bukhari
meriwayatkanya pada, 9:219, dui Abu Nua'im, dari Sufran Ats-Tsauri
dengan makna yang sam4 dan Al Hafiz mengisyaratkanya dalam Fathul Bari
yang diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi, dari Ibnu Majah dan ia tidak
mengisyaratkany a pada Al Musnad.

l5
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5285. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Su$an, dari
Abdullah bin dinar, dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hori, malca

makan dan minumlah sampai lbnu Mahum mengumandangkan

Adzon."t?

o,t o, ,. o 1 tc tcTl ..:6. tc'o..
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5286. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sulaim bin
Akhdhar menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW membagi harta rampasan

perang bagi penunggang kuda dua bagian dan bagi seorang lelaki (yang
tidak mengendarai kuda) satu bagian."ls

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada
no.5195.
Sanadnya shahih. AMurrahman adalah Ibnu Mahdi dan Sulaim bin Akhdhar
Al Bashri adalah seorang perawi yang tsiqah, pemyataan ini diungkapkan
juga oleh lbnu Ma'in, Abu Zur'ah, An-Nasa'i dan lainya. Ahmad berkata, "ia
termasuk orang yang jujur dan amanah", Dulaiman bin harb berkata,
"Diceritakam kepada kami bahwa Sulaim bin Akhdhar adalah seorang perawi
yang tsiqah, dapat dipercaya dan diridhoi periwayatanya." Bukhari
menyebutkan biografinya daJiatln Al Kabir,2l2ll23. dan Sulaim ini disebutkan
juga oleh An-Nawawi pada shahih Mulim, dengan memfathahV,an awalnya
dan ini keliru, karena semua ulama menyebutkan namanya dengan
mentashgirkanya dan tidak saya tidak menemukan pendapat yang menyalahi
pendapat tersebut, terdapat hadits ringkas yang sama, disebutkan pada hadits
no. 4999. dan Bukhari juga meriwayatkanya pada Al Kabir kettka
menerangkan biografinya yang berasal dari Abu Qudamah, dari
Abdurrahman bin Mahdi.
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5287. A$urairman menceritakan kepa& kami, dari Malik dari Az-

zuh'j., dari Salim, dari Ibnu umar, bahwa Rasulullah SAW shalat

Maghrib dan Isya di Muzdalifah berbarenganle."
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5288. AMurrahman menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW mengirim sepasukan tentara ke Nejed, dan mereka mendapatkan

ghanimah (hara rampasan) yang sangat banyak sampai-sampai setiap

mereka memperoleh bagtan sebelas aau dua belas ekor unta, bahkan

mereka ditambahi setiap orang seekorUnta.'tr
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Sanadnya shohih dan ringlosan hadisnya disebutkan pada hadits no. 5186
dur524l.
Sanadnya shahih hadits ini desebrlkan juga liecara panjang lebar pada hadits

no.5180.
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5289. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW melarang Nikah Syigar. Malik berkata: Asy-syigar
adalah seorang berkata: Nikahkan aku dengan anakmu maka aku akan
menikahkanmu dengan anakku (sebagai mahamya).2l
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5290. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Al Hakam dan Salamah bin Kuhail, dari
Sa'id bin Jubair, bahwa ia shalat Maghrib dan isya dengan satu iqamah,
kemudian ia menceritakan dari Ibnu Umar bahwa ia melakukan hal
tersebut itu, dan lbnu Umar menceritakan bahwa Nabi juga melakukan
hal yang sama."22

f ,:{""f / ,i) t ,!6',f ,*:}t:r+ tflr, - oY1\
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Sanadnya shahih. hadits ini disebutkanjuga secara panjang lebar pada hadits
no. 4918. dan telatr disebutkan periwayatan Malik tanpa menyebutkan
penafsiran makna Asy-Syigar pada no. 4526, sedangkan pada riwayat
Ubaidullah dari Nafi' terdapat penafsiranya yang berasal dari perkataan
Nafi', hadits no.4692.
Sanadnya shahih. hadits ini disebutkan juga secara ringkas pada hadits no.
4894. dan hadits panjangnyano.5287. dan didalam s : "Ia shalat magrib dan

isya dengan menyatukan iqamahnyq dan hal ini juga terdapat pada gdan :r.
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5291. AMurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Yazidbin Aslam dari ibnu Umar, ia berkata: Dua orang lelaki datang dari

Masyriq, kemudian mereka berkhutbah sehingga orang-orang terkesima

dengan penjelasan mereka, lalu Rasululah SAW bersabda, "Sesunguhnya

sebalugian penjelasan itu adalah sihir (melenakan)" atau
* Sesungguhnya dalam penj elasan terdapat sihir (melenakan) -'23

i.t ,f ,e6'* ,,!):t tsir; ,o?:St * tfll:6 - oYqY
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5292. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulultah SAW melarang menjual buah-buahan sampai buah tersebut

matang dan beliau melarang hal tersebut kepada penjual dan pembeli.2a
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5293. AMurrahman menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW

melarang melakukan perjalanan iauh (safar) ke daerah musuh dengan

membawa Al Qur'an, khawatir musuh-musuh akan menemukanya dan

merusak kehormatanya.2s

Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan kembali pada hadits no. 5232. dm
hadits dengan redaksi yang panjang akan disebutkan pada hadits no. 5687.

Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan juga secara panjang lebar pada

hadits no. 5273.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya

no.5170.

Musnad Imam Ahmad - EI



it * ,e6 * ,iily $:r, ,o31)t * t3'^; - oylr

,iry' b; & tir*' v 'jti ,*, grbt* Ct*,:#
.ii rfi;j;v'€-e'"j'ty ,{:j & VF yj

5294. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat
hilal, dan juga janganlah kalian berbulu sampai kalian melihat hilal,
dan jilro pandangan kalian tertutup awan maka perkirakanlah."26
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5295. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Nabi SAW
apabila kembali dari haji, umrah atau peperangan , beliau bertakbir tiga
kali pada setiap permukaan bumi yang tinggi, kemudian beliau
mengucapkan, "Tiada Tuhan selain Allah semata, yang tidak memiliki
sehttu yang memiliki kerajaan dan pujian dan Dia atas segala sesuatu
Maha Kuasa, dan orang-orang yang senontiasa lcembali, bertaubat,
bersujud, beribadah, dan memuji tuhan kami. Allah senantiasa menepati

Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan didalam Al Muwaththa', l:269.
dan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 21488. Lihat hadits no. 461l.
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janji-Nya menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan-pasukan
(musuh) dengan tangan-Nya sendiri. "27
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5296. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah
SAW senantiasa shalat dua rakaat sebelum Zhuhur dan sesudahnya, dua

rakaat sesudah Maghrib, dirumahnya, dua rakaat setelah isya' dan dua
rakaat setelah shalatjumat di rumahnya.28
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5297. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang Al
Muzaabanah, dan yang dimaksud dengan Al Muzaabanah adalah
membeli buah dengan kurma kering yang masih berada pada pohonnya
(tanpa diketahui) takaranya, dan anggur yang masih berada pada
pohonnya dengan kismis (tanpa diketahui) takarannya."2e

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya
no.4960.
Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat juga dalam Al muwaththal l:180-lgl.
dan ringkasan haditsnya yang pendek telah disebutkan pada hadits no. 4660,
dan hadits dengan redaksi yang panjang no. 4757 dan 492l. hhat 5127.
Sanadnya shahih. Hadits ini telatr disebutkan sebelumnya pada no. 4527
dengaen sanad yang sama, dan ringkasanya terdapat pada no. 4490 dan 4647.
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5298. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari lbnu Umar, setelah terlepas dari fitnah (cobaan dan musibah

yang menompa) Ibnu Zubair, ia berkata, "Jika kami dihalangi untuk
masuk ke Baitullah, maka kami bersikap sebagaimana Nabi SAW

bersikap."3o
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5299. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari lbnu Umar, bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan

haid, kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut, lalu

beliau bersabda, "Perintahkan dia untuk merujulorya, dan hendabtya

engkau tidak menceraikarrya sehingga ia bersih (suci dari laid),
lremudian haid, lalu suci lagi, setelah itu, jika engkau mau maka

cerailranlah dan jika engkau mau maka tahanlah ia itulah iddah yang

diperintahkan Allah ketika menalak 'stri."3l

Sanadnya shahih. Hadits tni matarrya sangat ringkas, dan juga disebutkan
hadits panjangnya pada Al Muwaththa', l:329-330. dan hadist ini telah
disebutkan beberapa kali yang berasal dari jalur Malik no. 5165.

Sanadnya shahih. Matan hadits yang terdapat dalam Al Muwaththa' lebrh
panjang dari hadits ni, 2:96, dan pengarang telah mengisyaratkan hadits

riwayat Imam Malik dalam Al Mtruaththa'pada penjelasan hadits no.4500,
juga telah disebutkan hadist-hadis sama yang ringkas dan panjang berulang-
ulang sebelumnya, dan salah satunya hadits no. 5272.
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5300. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi" dari tbnu umar, bahwa Rasulullah SAW merajam seorang lelaki

dan wanita Yahudi."32

5301. Affiurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafr,, bahwa Nabi SAW bersabda, "Jangonlah selali-kali salah seorang

dori kalian bermaksud mencari-cari celah untuk shalat pada wabu'

waHu yang dilarong. Ia hendabtya sholat sebelum terbit matahari dan

tidak juga pada saat terbenam matahari." Kemudian aku bertanya

kepada Malih *Apakah riwayat hadits ini berasal dari Abdullah?' Ia

menjawab, *Ya f-33

Sanadnya shahih. Hadits ini telatr disebutkan sebelumnya pada no. 4529,

dengan sanad yang sama, sedangkan ringkasan haditsnya terdapat pada no.

5276.
Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Mntaththa', l:221,
yang berasal "Dari Malik dari Nafi" dari AMullatr bin umar" hal senada

juga diriwayatkan oelh Yatrya bin Yahaya dari Malik. Adapun riwayat yang

tertera disini adalah merupakan riwayat Ibnu Mahdi yang mana Malik
meriwayatkan darinya secra Mursal,kemudian Ibnu Matrdi bertanya kepada

Malik ientang kemaushulan sanadnya. Hal ini menunjukan bahwa Malik
membaca kitab l, Mtmaththa'atau dibacakan kepadanya dengan riwayat
yang berbeda-beda. Namun rujukannya tetap satu, dan kesemuanya shahih,

sedangkan riwayat yang panjang terdapat pada no. 4931, lihat hadits no.

5010. terdapat penggunaan lafazhyag berbeda dalam beberapa riwayat dan

lafazlr yang digunakan dalam hadits ini adalatr "Laa Yataharrayanna" dan

pada c "Laa Yatahorra" dengan menggunakan huruf l/ Yaal lafazh yang

digunakan pada hadits ini adalatr saduran dari catatan kakinya, sedangkan

yang terdapat pada Al Muwaththa' dengan lafazh "Laa Yataharra" tartpa

menggunakan hlraf Al Yaa.
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5302. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Nabi SAW apabila melakukan perjalanan
di malam yang berangin dan udaranya sangat dingin, beliau
memerintahkan muadzin mengumandangkan adzan dan mengucapkan,
" shalatlah di lce mah-ke mah (kal ian)" .34
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5303. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat
fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum yang berlaku
kepada setiap laki-laki, dan perempuan, yang merdeka ataupun budak
dari kaum muslimin."3s

Sanadnya shahih. Riwayat yang terdapat pada AlMnaththa',lebih panjang
redalsinya dari pada hadits ini, l:94, dan juga terdapat riyawat lain yang
tidak berasal dari Malik dengan redaksi yang panjang pada no. Ulg dan
5151.
Sanadnya shahih. Hadits ini juga terdapat pada Al Muwaththa, l:26g, hanya
saja tidak menyebutkan lafazh "shaa'an min tamar,, dan disini terjadi
kesalahan pencetakan pada naskah yang telah dicetak bersama penjelasan
dari As-Suyuuthi, karena lafazh yang lengkap tertera pada kitabnya Az-
Tarqaari, 2:79-80, dan Al Muwaththa'cetakan Tunisi4 tatrun 12g0, Hal.
100-101, bahkan pada dua buatr kitab Al Muwaththa' yang telah
dipublikasikan dan berada pada tangan saya menyebutkan hal yang sama
yang mana salah satunya merupakan naskah Syaikh 'Abid As-Sindi. Hadits
sama juga telah disebutkan sebelumnya dari jalur yang lain secara ringkas

fan panjang pada hadits no. 4486 dan 5174 yang mana terdapat redaksi yang
berbeda pada akhir hadits dengan hadits yang diatas, ,,,An Kulli dzakarin;,
sedangkan pada j catatan kakinya menyebutkan,,,'Alaa kulli dzakarin.,'
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5304. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang membeli barang
ditengah jalan sampai barang tersebut berada di pasar, dan juga beliau
melarang seseorang bersekongkol dengan pedagang untuk menawar
barang dengan harga lebih agar orang yang hendak membeli menawar
lebih tinggi dari pada harga yang ditawar olehnya, dan beliau bersabda,
"Janganlah--sebagian kalian menjual barang yang terah dtjual kepada
yang lain."36
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5305. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Nafi', dari lbnu Umar bahwa apabila Rasulullah sAw mempercepat
perjalanan, beliau menjamak antara shalat maghrib dan [sya.37

Sanadnya shahih. Ada tiga buah hadits yang telah disebutkan sebelumnya
dengan sanad yang sama pada no. 4531, dengan menambahkan hukum
menjamak shalat magrib dan isya' ketika safar, dan akan disebutkan lagi
sebuah hadits tentang hukum masalah ini pada hadits no. 5010. lihat hadits
no. 5398.
Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan lebih ringkas pada no. 4531,
sebagaimana yang diisyaratkan pada hadits sebelumnya no. 5163.
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5306. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, "Barangsiapa yang menjual
phon kurma yang telah diserbuki, maka penjualan tersebut tidak sah
dan buahnya tetap menjadi milik penjual kecuali ia mempersyaratkannya
kepada pembeli."38

,# /) * ,et:'gte ,'Ji.r',* 1f')t:,& ts,-. - or.V

.'d;rt,f y r,# *t*\t * o\r',ti
5307. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari Ibnu tfmar, bahwa Nabi SAW melarang menjual anak unta

yang masih berada didalam kandungan induknya.3e
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Sanadnya shahih. Hadits ini juga terdapat dalam Al Muwaththa' 2: 124, dan
ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5 162.
Sanadnya shahih. Hadits ini juga terdapat dalam Al Muwaththa' 2: 149
dengan redaksi panjang dan juga riwayat lain terdapat pada Al Musnad Umar
no. 394 dari jalur Malik, Al Musnad lbnu Umqr yang redaksinya panjang dan
pendek pada hadits no. 449 I , 4582 daln 4640.
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5308. AMurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW tentang orang berihram yang
menggunakan pakaian, beliau bersabda, "Janganlah kalian menggunakan
pakaian yang dfahit dan sorban kettka berihram, tidak juga mantel,
celana panjang dan sepatu keculi orang yang tidak memputtyai sandal,
malra ia hendalcrya memotong belakang sepatu tersebut. Dan janganloh
kalian memalrai pakaian yang dilumuri waras atau Za'faran.'Ao
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5309. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, "Barangsiapa yang menjual
malranan, mala ia hendalotya tidakmenjuahyo hingga makanan tersebut
berado di tangannya dengan sempurno."ll
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5310. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari
Nafi', dari Ibnu Umarn dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW

menurunkan harga perisainya sebanyak tiga dirham."a2

Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 5166.
lihat hadits no. 5244, terdapat juga hadits lain dari jalur Malik yang sama
dengannya pada no. 4482.
Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 5064.
lihat hadits no. 5148.
Sanadnya shahih. Hadits ini juga terdapat dalam Al Muwaththa' 3: 47, juga
disebutkan pada no. 5157.

4l
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5311. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Apabila salah
seorang dari kalian akon menghadiri shalat jum'at maka hendalcnya ia
mandi.'43
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5312. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki melaknat isterinya dan
tatkala ia telah melahirkan anaknya, Rasulullah sAW memisahkan
keduanya (menceraikan) dan memberikan hak pengasuhan kepada
ibunya.4

5312.t (l) Aku membaca di hadapan Abdurrahman bahwa seorang

lelaki melaknat isterinya di masa Nabi sAW dan juga tidak mengakui.as

Sanadnya shahih. Hadits ini juga terdapat dalam At Muwaththa'sebagaimana
yalg kami isyaratkan pada no. 4466. dan hadits ini merupakan pengulangan
hadits no. 5210
Sanadnya shahih dan terdapat hadits sama dengan redaksi panjang pada no.
4953 dan 5202, sedangkan hadis sama dengan sanad yang iamilerdapat
padano.4527.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya
dengan sanad yang sama.
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5312. | (2) Ishaq bin Isa menceritakan kepada 

'*,,, 
Malik

menceritakan kepada kami, bahwa Nafi' memberitahukan kepadanya,
dari lbnu Umar bahwa seorang lelaki melaknat isterinya di masa Nabi
SAW tidak mengakui anaknya, Rasulullah SAW memisahkan
(menceraikan) antara keduanya, kemudian memberikan hak pengasuhan
anak tersebut kepada ibunya.6

1#:)t*J'ir:r;-oy\\-
,* /.t ,F ,e6'* ,,!J6 $lL ,L$ir !f"- eor ,6jiu
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5313. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: Malik (Abdullah
bin Ahmad) berkata: ayahku berkata: Hammad Al Khayyath
menceritakan kepadaku, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi',
dari lbnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Orang yang melalaikan

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya,
kedua hadits tersebut terdapat pada naskatr r dan kami menuliskan pada Al
Musnad ini sebagai tambahan, juga kami memberikan nomor hadits yang
sama sebagai tanda bahwa hadits rcrsebut diulangi sebanyak dua kali.
Sepengetahuan kami, selama lebih dari dua puluh tahun tidak ada perubahan

nomor-nomor hadits tersebut yang tertera pada cetakan pertama 6. Oleh

karena itu, kami tidak berani merubaturya.
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shalat Ashor, seakan-akan ia telah berlaku tidak adil terhadap keluarga
dan hartanya.'4?

d/ ir ;? * ,fi U.ilY :5;:)t * e tlj - oy\ r
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5314. Aku membaca di hadapan aUaunatrman: dari Malik bin

Anas, dari Abdullah bin Dinar, dari AMullah bin Umar bahwa Umar bin
khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ia junub di malam
hari? Rasulullah SAW menjawab, "Wudhu dan bersihkanlah
ke m a luanmu, kc mudi on t i dur.'At

,Fo! ,^il;!r,ir&f'of;
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5315. Aku membaca di hadapan AMurrahman: dari Malik, dari
Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersaMa,
"Perumpamaan orang yang menghafol Al Quran seperti pemilik unta

Sanadnya shahih. Disini tampak jelas bahwa Hammad bin Khalid Al
Khalyath meriwayatkan hadits ini dari imam Malik (Al Muwaththa'), yang
mana hadits tersebut tidah saya temukan dalam Al Mnyaththa'yang berasal
dari riwayat Yahya bin Yahya, dari Malik. Akan tetapi, diriwaytkan oleh
Muhammad bin Al Hasaq dari Malik no. 137. Dan hadits yang berasal dari
jalur Malik ini telah disebutkan berulang-ulang, ymg mana salah satunya
terdapat pada no. 5 16l.
Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat juga dalam Al Muwaththa' 167-168,
juga terdapat hadits yang panjang pada no. 5190.

,11i;J;l QL r^G
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yang menambatlran untan)la, jika ia menjaganya maka ikatannya tidak
alran terlepas, dan jila ia membiarkannya maka unta itu akan pergi.,Ae

,)Q) i :t * r ,iily l#')t * ,* LY; - o\"\ 1
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5316. Aku .J*U"r, di haaaian Abdurrahman: dari fuf"tiL, a"ri
Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sAw
bersabda, "Sesungguhrrya Bilal mengumandangkan adzan pada malam
hari, maka makan dan minumlah sampoi lbnu (Jmmu Mabum
me ngumandangkan adz an."So

* ,;:; ,y 1yt-l.i,t- ,l11-i U'# $:t, - ot'\v

5317. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Israil
menceritakan kepada kami, dari Tsuwair, dari Ibnu Umar, yang mana ia
meriwayatkan secara marfu' dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Sesungguhnya kedudulcan atau tempat penduduk surga yang terendah
yaitu orang yang melihat surga keniknatan, pelayan dan kesenangan
sejouh seribu tahun perjalanan. Dan semulia-mulia penduduk surga di
hadapan AAah adalah orang yang diberi kenibnatan melihat wajah-Nya

Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalarn Al Mtn'aththa' l: 206
dan telah disebutkan padano.4923.
Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalan Al Muwatlxha' l: 95, dan
riwayat Malik ini telah diisyaratkan pada hadits no. 3551. Juga telah
disebutkan pada no. 5195 dan 5285.

,? $r1 qy;r:c.'3ir:V JLhv!t'^:y
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di waWu pagi dan Wtang." Kemudian Rasulullah membacakan ayat,

"Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri (karena mendapatkan
kcniknatan besar), disebabkan mereka melihat wajah Tuhanrgla."sl

Sanadnya dha'if jiddan Disebabkan lemahnya periwayatan Suwair bin Abu
Faakhitah. Hadits lebih ringkasnya telah disebutkan sebelumnya, yang
berasal dari Abu Mu'awiyah, dari Abdul Malik bin Abjar, dari Suwair pada
no. 4623 yang mana kami menyebutkannya pada Majma Az-Zawaid l: 407,
yang mana terdapat kekeliruan dalam penulisan nomor dan yang benar l:
401. Adapun riwayat lain yang meriwayatkan hadits tersebut terdapat dalam
periwayatan At-Tirmidzi 3: 324 dan 4:209 yang berasal dari AMullah bin
Hamid, dari Syababah bin Suwaar, dari Israil, dari Suwair "Aku mendengar
Ibnu Umar", ia meriwayatkan hadits ini secara mqrfu'dengan redaksinya
sama. At-Tirmidzi berkata dalam pembahasan awal, "Hadits ini juga
diriwayatkan dari jalur lain yang berasal dari Israil, dari Suwair, dari Ibnu
Umar secara madu', sedangkan hadir yang diriwayatkan oleh Abdul Malik
bin Abjar, dari Suwair, dari Ibnu Umar diriwayatkan secara mauquf.
Ubaidullah Al Asyja'i meriwayatkannya pula dari Sufran, dari Suwair, dari
Mujahid, dari Ibnu Umar dengan perkataan yang berasal darinya." At-
Tinnidzi menyatakan pernyataan yang sama dalam pembahasan kedua
dengan menambahkan *Karni tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan
hadits ini yang berasal dari Mujahid selain Ats-Tsauri", kemudian At-
Tirmidzi menukilkan bahwa AMul Malik bin Abjar meriwayatkan hadits ini
secara mauquf dan ia mengunglapkan kekurangan pada riwayat sebelumnya
dalam Al Musnad yang diriwayatkan secara madu'. Tampaknya, hadits
narf ini tidak sampai kepada Tirmidzi, karena hadits tersebut disebutkan
dalam Ad-Daar Al Monshur 6: 290 yang dinisbatkan kepada Abu Syaibatr,
Abdullah bin Hamid Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir dan Al Ajarri dalam lsy-
Slui'ah, Daruquthni dalan Ar-ru'ya, Al Hakim, Ibnu Murdawai dan Al
lalakai dalarn As-Suruah dan Al Baihaqi dalan Sunan nya dan ia tidak
menisbatkannya kepada Al Al Musnad. Ibnu Katsir menukilkan hadits ini
dalam tafsirnya 9:63 yang berasal dmr Al Musnad no. 4623. Hal senada juga
disebutkan dalam Al Muta&ak 3:509-510 dari jalur Ibnu Abjar,
diriwayatkan secara mtfu' kemudian ia berkata, ..Israil bin yunus
meriwayatkan hadits yang sama dari Suwair, dari Ibnu Umar kemudian ia
menyebutkan batrwa hadits ini marfa'." Selanjutnya ia berkat4 ,,Hadits

mufassar ini merupalcan dalil yang menolak pendapat ahli bid'ah, dan jika
Suwair bin Abu Fat&itah tidak meriwayatkan hadits ini, maka tidak ada yang
mencelanya kecuali orang-orang syi'ah." Adz-Dzahabi menghukumi
periwayatannya dengan berkat4 "Ia adalah orang yang lemah haditsnya",
yang benar apa yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi karena penolakan terhadap
pendapat ahlu bid'ah tidalc membutuhkan riwayat lemah seperti ini.
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5318. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kalni, Hammad

bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari
AMullah bin Umar yang meriwayatkan secara *arfu' tentang firman
Allah, "Pada hari semua orang berdiri di lndopan Tuhan semesta

alom", ia berkata, "Orang-orang berdiri pada Hari Kiamat tenggelam
dengan keringat mereka hingga mencapai telinga mereka."52

,*i:'* ,!#t r*)t * U 76), 'rb $:r; - o\"\ 1
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5319. AMul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan

kepada kami, dari A1ryub, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menyewakan
tanahnya (untuk digarap) pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar,
Utsman, dan sebagian masa p€merintahan Mu'awiyah. Ia (Nafi') berkata:
Seandainya aku berkehendak, aku akan katakan: pada masa Rasulullah

Sanadnya siairlr. hadits yang lebih ringkas disebutkan pada no. 4862.
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SAW sampai akhir pemerintahan Mu'awiyah, kemudian f(afi' bin Khadij
menyampaikan kabar tersebut kepadanya, lalu aku dan lbnu Umar pergi
menemuinya, dan ia bertanya (kepada Rafi' bin lGadij), ia (Rafi')
berkata: Rasulullah SAW melarang menyewakan Iahan pertanian,
kemudian lbnu Umar tidak menyewakannya lagi. Setelah itu, apabila ia
ditanya (tentang menyewakan lahan pertanian) ia berkata: Ibnu Khadij
berdalih bahwa Rasulullah SAW melarang penyewaan lahan
pertanian."53

,!.ti,f ,# *j *\t,k !,J;r"of ,:# i.t*,e,J
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5320. Abdul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami,
dari Aynrb, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang
Al Muzabanah, kemudian ia berkata: Nafi' mengartikan mal<na Al
Muzabanah: Menjual buah kurma dengan kurma kering dalam takaran
tertentu. "Apabila timbangannya lebih, maka ftelebihan itu) milikku, dan
jika kurang, maka itu menjadi tanggunganku.sa

Sanadnya shahih. hadits ini telah disebutkan no. 4504 dengan redaksi sama"
akan tetapi tampak dalam hadits ini perkataan Naf i'seandainya aku
berkehendak, maka aku katakan pada masa Rasulullah sAw' tlrdapat
keraguan tentang kemarfu'an hadits ini. Hakekatnya hadits ini mursal jiki ia
tidak menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan riwayat
sebelumnya menghilangkan keraguan tersebut (mursal) menjadi marfu,
dengan menolak syubhat kemursalawtya, karena dinyatakan dalam hadits
tersebut, ia meriwayatkan "Dari Ibnu umar bahwa pada masa Rasulullah
SAW dibolehkan menyewakan tanah......', lihat hadits no. 45g6.
Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi lebih ringkas disebutkan pada no.
5297 ?,arena dalam riwayat ini makna Al Muzabanah dari perkataan Nafi,.
Takhrij dan tafsir ini telah disebutkan pada no. 4490.
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5321. AMul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami,

dari Ayyub, dari Nafi bahwa Ibnu Umar menalak isterinya yang dalam
keadaan haid, lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW? maka
Rasulullah SAW memerintahkan untuk rujuk dan menunggunya hingga
haid berikut kemudian sampai ia suci lalu ia menalaknya sebelum ia
menyentuhnya (berhubungan). Yang demikian itu adalah masa iddah
yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menalak isteri, dan jika Ibnu
Umar ditanya mengenai seorang suami yang menalak isteri dalam
keadaan haid, ia berkata: Meskipun engkau menalaknya sekali atau dua
kali, namun Rasulullah SAW memerintahkan untuk ruj,rk, lalu
menunggunya hingga haid berikutnya, dan menunggu ia suci pada kali
berikutnya, selanjutnya ia dibolehkan menalaknya, dan meskipun engkau
menalaknya sebanyak tiga kali, berarti engkau telah bermaksiat kepada
Allah dalam perintah-Nya, (ika engkau kembali kepadanya) padahal ia
telah haram bagimu demikian juga engkau telah haram baginya
(disebabkan talak ba' in)."s5

Sanadnya shahih. Hadits yang lebih panjang no. 5299, ini jelas mursal
dengan perkataan "Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menalak isterinya...sampai
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5322. AMul Wahhab menceritakan kepada lomi, dari Nafi, dari

Ibnu Umar bahwa ia tidak pernah meninggalkan haji dan Umrah dan
ketika AMullah bin AMullah menemuinya kemudian bertanya:
Sesungguhnya aku khawatir tahun ini akan terjadi peperangan di tengah-
tengah manusia, dan (aku juga khawatir) seandainya engkau tetap
melaksanakanya? Ibnu Umar menjawab: Sungguh Rasulullah SAW
berhaji, padahal orang-orang kafir sedang berkumpul diantara beliau dan
Baitullah. Dan jika antara aku dan baitullah dihalangi oleh sesuatu
(peperangan), maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan
Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, "sungguh terdapat pada diri
Rasulullah suri teladan yang baik." Lalu ia berkata: Aku bersaksi kepada
kalian bahwa aku telah mewajibkan umrah bagi diriku, lalu ia pergi
hingga ia berada di Baida', ia berkata: Demi Allatr, aku tidak melihat
jalan keluar dari keduanya itu (umrah dan haji) kecuali satu saja. Aku

alfiir." Akan tetapi, dalam riwayat sebelumnya" dari Nafi serta tertulis "Dari
Ibnu Umar" sehingga hilanglah syubhat mengenai ke-mursal-an dalam sanad
ini.
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bersaksi kepada kalian bahwa aku mewajibkan haji bersama umrahku ini,
kemudian ia melakukan tawaf dengan satu tawaf.,'56

$:"; - oryr
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5323. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Ayyrb, dari
Nafi', dari tbnu Umar, ia berkata: Seorang laki-laki berkata: wahai
Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami untuk bertalbiyah?
Beliau menjawab, "Penduduk Madinah bertalbiyah dari Dzul Hulaifah,
penduduk syam dari Juhfah dan penduduk Nejed dari ear'an " Ia (Ibnu
Umar) berkata: mereka berkata: penduduk Yaman dari yalamlam.sT

'* il * 'e6 * 'i: 
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5324. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari

Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Seseorang berseru kepada Rasuruilah
sAw, ia berkata: Apakah kami boleh membunuh hewan ketika ihram?
Beliau menjawab, "Lima jenis hnta yang boleh dibunuh, yaitu: burung
rajawali, burung gagak, tila$, anjing liar dan kalajengking.,,s8

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan no. 5165, dan hadits
dengan redaksi yang panjang terdap* pada no. 5298.
Sanadnya shohih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5172.
Sanadnya shahih dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no.
5160.
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5325. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari ayyub, dari

Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, seorang laki-laki berkata: Wahai
Rasulullah, pakaian apa yang kami kenakan sewaktu ihram? Beliau
bersabda, "Janganloh kolian memakai gamis, celana panjang, sorban,
sepatu lrccuali yang tidak memiliki telapak dan palcailah treduanya lebih
rendah dari mata kaki, mantel dan tidak pula parcaian yang telah
dilumuri waras atau Za'faran."se

. , c. oo.! '"a. ctt tc r_,c.1 -.1a,f ,yw t ,ti er; ,l+; i.6* ui"tl - oyyl
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5326. ubidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Tsuwair
menceritakan kepadaku, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata:
Rasulullah sAw bersabda, "Ambillah ini dan tinggalkan ini,,, yaitu
rambut yang berada di atas bibir, diambir (dipotong) yaitu rambut yang
ada di bawah bibir.6o

sanadnya shahih. dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya
no. no. 5208, perkataan "Aw Za,fararr,, ini terdapat dalam 3, dan dalam o a
ternrlis "W a Za' faran."
sanadnya dha'if iiddan disebabkan ke-dha'if-an Tsuwair bin Abu Fakhitah
dan hadits ini tidak saya temukan dalam httubus sittah dantidak pula dalam
Zmvaid, dan jika terdapat dalam zawaid, dan nampaknya Al Hafiih Haitsami
tidak menyebutkan karena merasa cukup dengan hadits tbnu Umar yang
disebutkan berulang-ulang yaitu tentang hembiarkan jenggot dan
memendekkan kumis, hadits lainnya terdapat pada no. stri. tunu atsir
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5327. Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul

Mailk menceritakan kepada kami, dari Muslim bin Yannaq, ia berkata

bahwa ia beserta Abdullah bin Umar duduk di majlis bani Abdullah, lalu
lewat seorang pemuda yang memanjangkan sarungnya melebihi mata

kaki dari suku Quraisy, Abdullah bin Umar kemudian memanggilnya,
dan bertanya: Dari mana asalmu? Ia menjawab: Dari bani Bakr, lalu ia
lanjut bertanya: Maukah engkau agar Allah SWT melihatmu pada Hari
Kiamat? Ia menjawab: Ya, selanjutnya Abdullah bin Umar berkata:

Angkatlah celanamu, sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim SAW
sambil beliau memberi isyarat dengan telunjuk ke kedua telinganya,
beliau bersabda, " Barangsiapa memanjangkan sarungnya (melebihi mata

kaki), yang tidak ia lahtkan kccuali karena sombong, mako Allah SW
tidak atran melihatnya pada Hari Kiamat.'61

berkata mengenai makna Al Unfaqah yaitu rambut yang berada di bawah
bibir, dan dikatakan: rambut antara bibir dan dagu. Dan asli kata Al Unfaqah
yaitu sesuatu yang tersembunyi lagi sedikit. Penjelasan disini kurang jelas

dan sempurna, akan tetapi makna yang bisa ditangkap yaitu mengambil
(memotong) rambut yang berada di aas bibir dan membiarkan Al Unfaqatt
karena ia termasuk jenggot atau seperti hukum jenggot.
Sanadnya shahih. Abdul Malik addah Andil Malik bin Abu Sulaiman, dan
hadits seperti ini telah kami sebutkan pada no. 5050 dari jalur Syu'bah bin
Yannaq, di hadis itu kami sebutkan bahwa Muslim meriwayatkan juga dari
jalur Abdul Malik. Dalam hadits ini tertulis bahwa pemuda itu berasal dari
bani Bakr, sedangkan di riwayat Syu'batr tertulis berasal dari bani Laits, dasb
penyebutan keduanya itu tepat, karena ia berasal dari bani Laits bin Bakr bin
Abdul Manaf bin Kinanah bin Huzaimatr dan termasuk pemuka-pemuka
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5328. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil
menceritakan kepada karni, dari Tsuwair, dari Mujahid, dari Ibnu Umar,
ia berkaa: Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang bersifat
(berpakaian) seperti wanita dan para wanita yang bersifat (berpakaian)

seperti laki-lakii2
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5329. Aku membaca di hadapan AMurrahman bin Mahdi: Malik,
dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa adalah Rasulullah SAW,
(AMullah bin Ahmad berkata), ayatrku berkata: Dalam naskah yang aku
bacakan di hadapan AMurrahman tertulis'Nafi"'Lalu ia mengubahnya,

kaum Quraisy. Lihat Nasabu 'Adnot Wa Qahthan oleh Al Mubarrad hal. 4
dan ,Iunlwqtu Arcabul Arab oleh Ibnu Hazrn 170. dan makna hadits ini
telah dijeladon dari beberapa sumber berbeda beberapa kali, dan yang
teralfrir disebu&an pada no. 5238.
Sanadnya shohilt disebablon ka-dha'if-an Tsuwair. Terdapat dalan Majma
Az-fuwaid 8: 103, ia berlota "Ahmad, Al Bau,ar dan Ath-Thabrani
meriwayad<annya, yang dalam sanadnya terdapat Tsuwair bin Abu Fakhitah,
ia seorang perawi yang matruk " Dan makna hadits ini shahih, juga telah
disebutkan pada riwayat Ibnu Abbas secara berulang-ulang dengan sanad-
sanad yang shahih, pertamanya no. 1982 dan kebanyakan disebutkan dalam
Al Istibak323,den yang lainnya no. 3458.
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ia (Abdullah bin Dinar) berkata: Beliau datang ke Quba' dengan

berkendaraan dan berjalan kaki.63
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5330. tshaq bin Isa menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan

kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar batrwa Rasulullah SAW datang

ke Quba' dalam keadaan berkendaraan dan berjalan kaki.n
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Sanadnya shahih. Dan naskah Al Mtuaththa'yang Imam Ahmad bacakan di
hadapan Abdunahman bin Mahdi tertulis "Malik, dari Nafi'", ketika ia
membacakanny4 Abdurratrman mengubatr nama gumnya Malik, lalu
menggantinya "Dari Abdullah bin Dinar." Hadits ini terdapat dalart Al
Mwtaththa' l: l8l "Daxi Nafi"', begitu juga yang disebutkan oleh Ibnu

Abdul Barr dalam At-Taqshi no. 540, ia berkata: Begitulah Yahya

meriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar dan Al Qa'nabi juga

sependapat denganya. Para perawi yang berasal dari Al Mtruaththa' juga

meriwayatkan dari Malik, dari Abdullatr bin Dinar, dari Ibnu Umar-" Dan

diantara mereka adalah Abdurrahman bin Mahdi. Hadits ini telatr disebutkan

berulang-ulang kali dari jalur lain selain Malik, dari riwayat Nafi' no. 4585,

5199, 5219 dan dari jalur Abdullah bin Dinar no. 4846 dan 5218 dan akan

kemudian akan kami sebutkan lagi hadits yang sama dari riwayat Ishaq bin
Isa, dari Malik, dari Nafi.
Sanadnya shahih dan ini adalah ulangan hadits sebelumnya. Hadits ini
menunjukkan bahwa Ishaq bin Isa mengikuti Yatrya dan Al Qa'nabi dalam

periwayatan dari Malih dari Nafi'. Hadits ni shahih dari jalur Malik, dari

Nafi' dan dari jalur Malik, dari Abdullah bin Dinar.
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5331. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: Dari ,uHn, tru

berkata, Abdullah bin Ahmad berkata): ayahku berkata: dan Ishaq
menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepadaku, dari Muslim
bin Abu Maryam, dari Ali bin Abdurrahman bin Al Mu'awi bahwa ia
berkata: Abdullah bin Umar melihatku bermain-main dengan kerikil
sewaktu shalat, lalu setelah shalat maka ia melarangku, dan ia berkata:
lakukanlah seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW! Aku berkata:
Bagaimana Rasulullah SAW melakukannya? Ia berkata: adalah
Rasulullah SAW jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan tangan
kirinya di atas paha kanannya, dan beliau menggengam jari telunjuknya,
kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk yang di sebelah ibu jari,
dan meletakkan tangan kiri di atas paha kirinya.65
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5332. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: Dari Malik, dari
Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,,,shalat
jama'ah lebih utama daripada shalat sendiri dua puluh tujuh derajat.-66

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Al Mtnaththa' l: lll-112,
dengan redaksi hadir panjang no. 5043.
Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa' l: l4g,
dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4670.lihatlatr
no. 5l 12.
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5333. Abdurrahman menceritakan t.pua" kami, Malik
menceritakan kepada kami, dari zuhri, dari seorang laki-laki keluarga Ali
bin usaid, ia berkata: saya berkata kepada Ibnu Umar bahwa kami
dapatkan mengenai shalat khauf dan shalat saat bermukim dalam Al
Qur'an, namun kami tidak tentang shalat? Ia menjawab: Sesungguhnya
Allah swr mengutus Muhammad sAW dan kami tidak mengetahui
sesuatu pun, maka kami berbuat seperti yang di contohkan Muhammad
sAw.67

?h*y sanadnya adalah dha'if disebablcan kesamaran laki-raki dari keluarga
kfialid bin Usaid. Begitu yang tertulis dalam Ar Muwaththa'l: 162, akan
tetapi hadits ni maushul @enambung) dari jarur Malik. Abdul Barr berkata
dalarn At-Taqshi no. 474 "Beginilah Marik meriwayatkan hadits ini dari Ibnu
S{ha!, dari seorang laki-laki dari keluarga Khalid bin usaid, begitu pula
seluruh sahabat Ibnu syihab, mereka meriwayatkan dari Ibnu Syif,ab, dari
Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Umayyah bin Abdullatr bin
Khalid bin usaid, dari Ibnu umar. sanad ini adalah blnar.,, suyuthi berkata
dalam syarah Al Muwaththa' "Ibnu Barr berkata bahwa begitu jumhur
meriwayatkan dari Malilq akan tetapi Malik tidak meluruskan saiad tlrsebut
kar-ena ia tidak menyebutkan nama laki-laki yang bertanya kepada Ibnu umar
?9idg ia menghilangkan laki-laki inr dari sanad hadits. Dan laki-laki yang
tidak disebutkan itu adalah umalyah bin Abdullah bin Khalid bin Abul ,Iis[
bin umqryatr. Hadits ini diriwayatkm oleh Ibnu Syihab, dari Abdullah bin
Abu Bakar bin Abdurratrman bin Harts bin Hisyam, dari Umayyah bin
Abdullah bin Khalid, dari Ibnu umar. Begitu pura-Ma,mar, Laits bin sa'aa
dan Yunus bin Yazid, mereka meriwayatkan pula. Saya birkata (Suyuthi):

$-I!*f i dan Ibnu Majatr meriwayatkan dari jalur Laits, dari Ibnu Syihab.',
Nanti akan sebutkan lagi pada no. 5683 dari Ishaq bin Isa, aari t alts uin
Sa'ad, dari Ibnu Syihab Az-hthn.
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5334. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dan
Ishaq menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari
Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa
Rasulullah SAW shalat diatas binatang tungganganya (kendaraanya)

disaat melakukan perjalanan kemana pun beliau menghadap.6s
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5335. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dan

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada
kami, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar berkata: Sesungguhnya
Rasulullah melihat ludah di dinding arah kiblat, lalu beliau
membersihkanya kemudian berbalik menghadap ke orang-orang, dan
bersabda, "Jika seorang di antara kalian sedang shalat, makajanganlah
meludah lre arah kiblat larena sesungguhnya ia sedang menghadap
Atlah SWT di wahu shalat."6e

Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa' l: 165
dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5189. Lihat no.
5209.
Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa' l: 200,
dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5152. perkataan
"Ishaq berkata dalam haditsnya: ludah", demikian juga lafaztr tersebut
terdapat dalam tiga naskah asli, namun saya memperkirakan salatr satu
riwayat menggunakan huruf siin atau zaa dan yang lain dengan hrxlf shaad
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5336. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dari

Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin umar, ia berkata: Rasulullah SAW
melarang orang yang ihram mengenakan pakaian yang dilumuri za'faran
atau waras dan beliau bersabda, "Barangsiapa yang tidak menemukan
sandal, malra ia hendalorya menggunakan sepatu dengan memotong
sepatu tersebut hingga di bawah mata kakinya."1o
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5337. Aku membacakan di hadapan Abdurahman: dari Malik, dan
Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari
Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Permulaan
(beralbiah) yang kalian lakukan sekarang ini termasuk kedustaan atas

Rasulullah SAW! Tidaklah beliau memulai bertalbiyah kecuali dari

hingga terlihat kalau hadits tersebut ada beberapa macam, akan tetapi dalam
naskatr asli dengan tertera dengan menggunakan htxuf shaad.
Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa' t: 303
dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5325.
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masjid ini, yaitu masjid Dzul Hulaifah. Abdurrahman berkata: Aku
mendengar hal itu dari Malik.Tr
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5338. Aku membacakan di hadapan Abdunahman: dari Malik, dan

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada

kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Ubaid bin Juraij bahwa
ia berkata kepada Abdullah bin Umar: Ya Abu Abdurrahman, aku
melihatmu melakukan empat perkara yang mana hal tersebut tidak
dilakukan sahabat-sahabatnu? Ia bertanya: Apa itu wahai Ibnu Juraij? Ia
berkata: Aku melihat engkau tidak mengusap sesuatu tatkala berhaji
kecuali Ruhtn Yamani dan Hajar Aswad, kemudian aku melihat engkau

Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa' l: 308.
hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no.4820, dan hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumny a no. 457 0. Lthat no. 4947 .
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memakai sandal As-Sobtiltyoh, engkau menggunakan pakaian yang
dilumuri warna kuning disaat berhaji dan aku melihat engkau disaat
orang-orang bertalbiyah ketika melihat talbiyah di Mal<kah, engkau
malah tidak bertalbiyah sampai tiba hari tarwiyah? Lalu Abdullah
menjawab: adapun mengusap Rukun, sesungguhnya aku tidak melihat
Rasulullah SAW melakukan sesuatu kecuali pada Rukun Yamani don
Hajar Aswad, sedangkan sandal As-Sabtiyah, sesungguhnya aku melihat
Rasulullah SAW menggunakan sandal yang tidak berbulu kemudian
beliau berwudhu dengannya, oleh karena itu aku menggunakannya,
adapun pakaian yang dilumuri warna kuning, sesungguhnya aku melihat
Rasulullah SAW melumurinya, maka aku senang memakainya, dan
adapun talbiyah, sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah SAW
bertalbiyah hingga unta beliau bangkit.T2
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5339. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami,

Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi menceritakan kepada kami, dari
l.haidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW
mewajibkan zakat fitrah dalam bulan Ramadhan sebesar satu sha' buah
kurma atau satu sha' gandum bagi yang merdeka dan budak, pria maupun
wanita dari kaum muslimin.T3

Sanadnya shahih. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa' l: 308-
309, hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4672. Disitu
telah kami isyaratkan mengenai periwayatan Malik dan telah disebutkan pada
pembahasan maknanya no. 5251.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5303.
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5340. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah

mengabarkan kepada karni, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Az-
Zuhri, Salim mengabarkan kepadaku bahwa lbnu Umar menceritakan

kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika seorang laki-laki
menjulurlran sarungrrya karena sombong, maka ia akan tenggelam

dengan rasa sombong tersebut, dan kcmudion ia akan ditenggelamkan kc

dalam perut bumi sampai Hari Kiamat."Ta
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Sanadnya shahih. Abdullah adalah Ibnu Mubarak. Hadits ini diriwayatkan
Imam Bukhari 6: 381 dari jalur Ubaidullah, dari-Yunus, dari Zuhri, lalu ia
berkata "Abdurrahman bin lGalid ikut serta meriwayatkanya dari Zvhri", ia
juga meriwayatkanya pada l: 222 darijalur Abdunahman bin Khalid, dari
Zuhri, lalu ia berkata "Yunus juga ikut serta meriwayatkanya dari Zuhri dan
Syu'aib tidak meriwayatkanya secara marfu' dari Zuhir." An-Nasa'i
meriwayatkan 2:298-299 dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Zuhri serta
Al Hafiz.h meriwayatkan di aldir Al Fath 6:381 dan 10:335, dari takhrijnya
diketahui bahwa Imam Muslim sependapat dengan Imam Bulhari. Oleh
karena itu ia tidak menyebutkan pengecualian periwayatan Imam Bukhari
terhadap Imarn Muslim. Akan tetapi saya tidak menemukan dalam shahih
Muslim, namun ada hadits semakna yang berasal dari hadits Abu Hurairah.
Ibnu Atsir berkata tentang makna Yatajaljal: yaitu dibenamkan ke dalam
perut bumi tatkala ia tenggelam dengan kesombonganya. Dan Al Jaljalah
adalatr gerakan yang dibarengi dengan bunyi suara.
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5341. Abu Ahmad Az-Zubair menceritakan kepada karni, Abdul
luiz-yaitu Ibnu Abu Rawwad- menceritakan kepada karni, dari Ibnu
Umar, ia berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu ia
bertanya tentang shalat malam? Kemudian Nabi bersabda,"shalat malam
dtn rakaat dua rakaat, dengan mengucapkan salam pada setiap dua
rakaat. Dan jika engkau khawatir datangtya wahu fajar, maka
lakukanlah sholat witir satu rakaat sebagai penutup shqlatmu
sebelumtqn."Ts
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5342. Ya'mar bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abdul\h
mengabarkan kepada kami, dari Zuhi, Salim bin Abdullah mengabarkan
kepadaku, dari ayahnya bahwa ketika Nabi SAW lewati di sebuah kamar,
beliau bersaMa, "Janganlah kalian memasuki rumah orang-orang zhalim
kecwli kalian ilatt berduka, atau kalian alan ditimpa apa yang menimpa
merekn", dan beliau tetap di kendaraannya sambil memakai penutup
wajah.76

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5103 dengan sanad yang sama dan hadits merupakan ringkasan hadits no.
5217 dfigutredaksi yang sama pula.
Sanadnya shahih. Ya'mar bin Bisyr Al Khurasani Abu Umar Al Mirwazi
adalatr seorang perawi yang tsiqah di antara gurunya imam Ahmad, Ibnul
Jauzi menyebutkan batrwa ia adalah gurunya Imam Ahmad, dan Al Hafizh
menerangkan biografinya dalam At-Ta'jil 457, ia berkata .,Ibnu Hibban tidak
menyebutkan nama gunrnya kecuali Ibnu Mubarak, Hajjaj bin Hamzah
menyebutkan nama-nama perawinya dan Ibnu Hibban mernasukkan ke
golongan para perawi yang tsiqah, ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah, Abu
Kuraib bin Abdunahman yaitu Ad-Darimi dan yang lainnya meriwayatkan
darinya." Saya tidak menemukan selain biografi ini, dan nama ini tertera
dalam 3 dengan menggantikan huruf Ya, menurut saya ini keliru. Dan
Abdullah adalah Ibnu Mubarak. Hadits ini dinukil Ibnu Katsir daran At-
Tarikh 5: l0 yang berasal dari pembahasan di Al Musnad ini, ia berkata:
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5343. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab

menceritakan kepada l€mi, ia berkata dalam kesempatan lain Haiwah,
dari Ibnul Hadi, dari Abdullatr bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullalr SAW bersaMa, "Walui para wanita! Bersedekah dan
prbanyaHah, sesungguhnyo aht melihat penghuni neraka yang paling
banyak adalah dari golongan kalian, disebabkan oleh lalout dan lrufur
terhadop suami. Afu tidok melihot ada orang yang latrang akal dan
agamafiya melebihi mereka (wanita)." Seorang wanita bertanya, "Wahai
Rasulullah! Apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama?" Beliau
menjawab, "Adapun disebutkan htrang akalnya, karena persaksian dua
orang wanita sebanding dengan persaksian seorong lelaki, ini yang
dimaksud kurang alral, dan di malam hari, ia tidak menunaikan shalat,
berbulra pada bulan Ramadhan, inilah keurangan agamanqn."11

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak dan Abdunazzaq,
ke&ranya dari Ma'mar dengan sanad yang semisal. Hadits ini terdapat dalam
Shahih Bukhui 6:270 dari Muhammad bin Muqatil, dari Ibnu Mubarak, dan't: 95 dri Abdullatr bin Muhammad Al Ja'fi, dari Abdunazzaq dan hadits
yang semisal telah disebutkm sebelumnya yang berasal dari hadits Abdullah
bin Dinar, dari Ibnu Umar pada no.4561,5225.
Sana&rya shahih. dan yang rajih menurut saya bahwa perkataan, "ia sekali
berkata: ia meriwayatkanya dari Haiwatr" tidak diketahui bahwa Hanrn bin
Ma'ruf pernah meriwayatkan dari wahab dan meriwayatkan dari Haiwah bin
suraih, karena Hanrn bin Ma'ruf belum pernatr bertemu dengan Haiwah,
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5344. Dari Attab menceritakan kepada kami, Abdullah

menceritakan kepada kami, Musa bin uqbah memberitahukan kepada
kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Tangan di atas lebih baik daripafu tongan dibau,ah. Tangan di atas
adalah _grang yang memberi dan tangan di bav,ah adalah peminta-
minta."?8

Harun lahir pada tatrun 157 H dan Haiwatr pada tahun 158 atau 159 H.
artinya Ibnu wahab sekali meriwayatkan hadits ini secara Mursal, sengan
langsung menyebutkan periwayatarmya berasal dari Ibnul Hadi, dan tiaak
menyebutkan orang yang meriwayatkan diantara mereka, namun sekali ia
meriwayatkanya secara maushul, dengan menyebutkan perawi diantara
mereka, yaitu: Haiwah bin Syuraih, terdapat juga periwayatan yang ber{sal
dari tbnul Hadi dengan perantara yang lain, salah satunya riwayal tvtusiim
dari jalur "Ibnu Wahab, dari Bakar bin Manshur, dari Ibnul Hadi', dan Ibnu
wahab adalah Abdullah bin watrab bin Maslam Al Mishri Al Faqih. Dan dia
adalatr seorang imam yang tsiqah. Ahmad berkata, ,.Ibnu Wahab adalatr
orang yang memiliki kecerdikan, pemahaman yang baik dan keshalehan yang
tinggi.' Lalu ia berkata: "Haditsnya shahih.,, pernyataan ini diperkuat ole[
para imam di antaranya Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan selainnya. Adapun hadits
ini diriwayatkan oleh Imam Muslim l:35 dari jalur Al-Laits bin Sa'ad, dari
Ibnul Hadi dengan sanad yang sama. Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu
Wahab, *Dari Bal<r bin Manshur, dari Ibnul Hadi dengan sanad sama.,,
Redaksi hadits ini telatr disebutkan berulang kali sebelumnya yang berasal
dari Ibnu Mas'ud, salah satunya terdapat pada no. 4152 dan akan disebutkan
pula hadits yang sama berasal dari Abu Hurairatr pada no. gg49.
sanadnya shahih. Attaab adalatr Ibnu Ziyad Al Khurasani. Abdullah adalah
Ibnul Mubarak dan hadits ini sebagian redaksinya disebutkan pada no. M74
dan karni telatr sebutkan pada hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari,
Muslim, Abu Daud dan An-Nasai.

Musnad Imam Ahmad 
- E



* ,:^-3 ;. ^;rlf 
g?f ,,br i! $:"; ,i& eY - o Y t o

.uni is4;f'{-,t +bt & !, J;rLi ,:P i.t ,F ,e6

.r#t JyOrlt gr? j." rs',3i'ol

5345. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan

kepada kami, Usamah bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk

menunaikan zakatfitrah sebelum orang-orang keluar shalat (Id)."
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5346. Attab menceritakan kepada kami, Affiullatr menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada kami, dari Salim,

dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah." Kemudian beliau

mengancam dengan ancaman yang keras.8o

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud 2: 25-26

dengan tarnbahan redaksi "Ibnu Umar menunaikannya sebelum selesai shalat -

kira-kira sehari atau dua hari." Al Mundziri berkata pada hadits no. 1544:

'Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhri, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i.

dan dalam hadits mereka ini tidak terdapat penyebutan "Perbuatan Ibnu

IJmar.tt"
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits 4904. Lihat no.

5256. Adaprm perkataan "Faqaala liihi qattlan syadidan" yang dimaksud

dengan perkatan ini sebagaimana riwayat terdahulu menyebutkan adalalt
*Maka ia telah berlaku syirik."

@ - 
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5348. Attab menceritakan

memberitahukan kepada kami,
Rasulullah SAW senantiasa

memperlombakannya.82
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5347. la berkata: Salim memberitahukan kepada kami, dari

Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa kebanyakan lafazh yang digunakan

Rasulullah SAW tatkala bersumpah, beliau mengucapkan *Sekali-kali

tifuh demi Dzat yang membolak-balikan hati."8l
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kepada karni, Ubaidullah bin Umar
dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa

mengadukan pacuan kuda dan

,t, q6- ar€Ll'w ,1,y,
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Sanadnya mursal (bersambung) dengan hadits sebelumnya. Adapun perkataan

"Salim memberitahukan kepada kami" adalah perkataan Musa bin Uqbah dan

hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4788 dan hadits ini
telah kami jelaskan sebelumnya.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5181.
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5349. Attab menceritakan kepada kami, Abu Hamzah 
-yaitu 

As-
Sukkari- menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari
Shadaqah Al Makki, dari lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
senantiasa beri'itikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, lalu
beliau membawa perabotan rumah. Ia (Ibnu umar) berkata: Suatu hari
beliau menjulurkan kepalanya, kemudian berujar, "Sesungguhnya orong
yang shalat sedang bermunojat kepada Tuhannya, malra hendaHah salah
seorang dari kalian memperhatikan apa yang ia munajatkan pada
tuhonnya dan janganlah sebahagian kalian mengeraskan bacaan atas
sebagian yang lain."83

Sanadnya shohih. hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dengan
redaksinya yang sama dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, ia adalah Ad-
Darawardi, dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara madu', ia
berkata: hadis hasan gharib shahih. Ad-Darawardi meriwayatkan hadits
tersebut sendirian dengan lafaztr ini serta hadits ini diriwayatkan pula oleh
lainnya dari Ubaidullah bin Umar, namun hadits ini tidak dikategorikan
hadits marfu' dan pendapat ini lebih tepat. Begitu pula Ibnu Majatr
meriwayatkan 2: I 18 secaru mrfu' dari jalur Ad-Darawardi. Anehnya, para
ulama ahli hadits menyatakan hadits ini sebagai hadits gharib sehingga
mereka menjauhkan periwayatan hadits tersebut dan tatkala mereka
menyebutkan dalam kitab hadits, mereka tidak menisbatkan hadits ini pada
httubus sittah. Al<an tetapi, hadits ini terdapat pada riwayat Tirmidzi dan
Ibnu Majah, sebagaimana yang kamu bisa lihat. Ibnu Hajar menyebutkan
dalan Al Fath 3:395 tentang penjelasan hadits Ibnu Umar ketika ia
melakukan perbuatan tersebut dan ia hanya melakukan thawaf sekali saja.
Hal tersebut disebutkan berulang kali pada hadits sebelumnya" salah satunya
pada aldirnya no. 5322, demikian halnya dengan hadits Aisyah, ia berkata:
Kedua hadits ini jelas menyebutkan bahwa Al Qarin (orang yang menemani)
tidak diwajibkan melakukan thawaf sekali, sebagaimana orang yang sendiri
(Munfarid). dan juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari sisi lain yang
berasal dari Ibnu umar yang lebih jelas dari lafaztr hadits ini tentang
kemarfu'amrya dengan lafazh "Yang berasal dari Rasulullah SAW', beliau
bersabda, "barangsiapa yang menjama' antara haji dan umrah, maka ctthrp
bagirrya san kali thav,af dan satu kali sa'i.', Namun, Ath-Thatrawi
mengomentari bahwa Ad-Darawardi keliru dalam hal ini dan yang benar
hadits ini mauquf,, ia berpegang pada apa yang diriwayatkan oleh Ayyrb,
Laits, Musa bin Uqbah dan tidalc hanya satu dari riwayat Nafi' dengan hadits
sama rlalam pembahasan ini, yang mana dilakukan Ibnu Umar, karena ia
berkata bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut, bukan karena ia
meriwayatkan lafazh itu dari Nabi SAW. Ini tuduhan yang lemah sebab Ad-
Darawardi adalah seorang perawi yang terpercaya, dan tidaklah apa yang
diriwayatkannya berbeda dengan yang diriwayatkan oleh para perawi yang
lain, sehingga tidak tertutup kemungkinan hadits tersebut mempunyai dua

Et - Musnad Imam Ahmad



s?f ,'dit ,:)?t * U iLl $:"; oro.

i6 'j6 ,# /t ,F ,e, * ,:# /.ir * * ,!,s':rillnt

,4;t;t i;:r*,# oj n>,*ryi,i,& !,J;,
I ., 1..r1.(blf -rtP

5350. Ahmad bin Abdul Malik Al Harrani menceritakan kepada

kami, Ad-Darawardi memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin
Umar, dari Nafi, dari lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang menggabunglan antara haji dan umrahnya (Haji

Qiran), maka ia dibolehkan melakukan thawaf sekali saja."8a

bentuk dari jalur Nafi'. Dari sini, anda lihat Ibnu Hajar hanya menisbatkan
hadits ini kepada Sa'id bin Manshur, lalu ia menyebutkan dha'if dari Ath-
Thahawi dan hadits tersebut diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah,
Tirmidzi mengomentari cacat hadits ini seperti yang dilakukan Ath-Thahawi,
yang seharusnya ia menisbatkannya kepada sebagian kutubus sittaft sebelum
dinisbatkan kepada selain itu seperti kebiasaan mereka. Yang mengherankan,
Suyuthi menyebutkan hadits tersebut dalalrl. Al Jqmi Ash-Shaghir, 8958 tanpa
dinisbatkan kepada seorang pun, lalu ia hanya memberi isyarat hsfitd ini
hasan, kemudian pensyarah Al Manawi menambah kesamaran dengan
berkata "Isyarat tentang kehasanawrya, yang dalamnya terdapat Ubaidullah
bin Umar. Al Haitsami berkata ia loyyin (lemah)." Tidaklah yang dikatakan
ini benar, juga Al Haieami tidak menyebutkan hadits tersebut dalam Az-
Zm,aid. Hadits itu terdapat dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Al
Haitsami tidak menyebutkan kritikan terhadap Ubaidullah bin Umar, bahkan
tidak seorang pun imam yang mengkitiknya, ia adalah seorang yang tsiqah
menunrt mereka. Namun, Yahya Al Qaththan marah jika disebutkan
perkman Ibnu Matrdi bahkan Malik berpegang dengan Nafi' dari jalur
LJbaidullah sebutkan kami sebutkan no. 4448. Adapun hafidr Az-Zaila'i
berusaha keras menyebutkan hadits itu dalarn Nashab Rayah 3:108, ia juga
menisbatkan kepada Tirnidzi dan Ibnu Majatr, lalu menisbatkan kepada
Ahmad dan ia benar dengan usaha kerasnya itu.
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari , Abu Daud, An-
Nasa'I, sebagaimana yang terdapat pada kitab Al Muntaqa, 744, At-Targib
wa At-Tarhib, 3:98. Hadis ini juga telah disebutkan redaksinya berulang kali
tanpa menyebutkan kisah Abu Bakar, salah satu yang disebutkan terakhir
adalah pada no. 5327.Lrhat,5340.
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5351. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah -yaitu lbnu

Mubarak- menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah

memberitahukan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah
bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapo yang
menjulurlran pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan

melihatnya pada Hari Kiamat." Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya

setiap kali, pakaianku salah satu sisi turun kecuali aku terus menariknya
kembali! Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya engkau

tidak termasuk orang yang melakukawtya karena sikap sombong2', Musa
berkata kepada Salim: Apakah Abdullah menyebutkan "Barangsiapa
yang menjulurkan celananya?" Ia menjawab: Aku tidak mendengar

kecuali ia menyebutkan "pakaian".8s
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Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i
seperti yang tertulis dalam Al Muntaqa 7M dan At-Targhib wa At-Tarhib 3:
98. Telah dijelaskan mat<nanya berulang-ulang, kecuali kisah Abu Bakar dan
ada hadits latn5327 dan lihat juga 5340.
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5352. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah
memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada
kami, ia menyebutkan seperti hadits di atas dengan sanadnya.s6
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5353. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad
bin Ishaq, dari Muhammad bin Thalhah, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal akan turun di tanah (yang
tandus) ini, melewati sebuah saluran (terusan), dan kebanyakan orang-
orang yang mengikutinya adalah koum wanita, hingga seorong lelaki
prgr metumui kerabat dekatnya, ibunya, anak perempuanya, saudara

Wrempunya serta bibinya, kemudian ia mengingatkan mereka sebab ia
Huwatir merelca akan mengikutinya (dajjal). Kemudian Allah
memenangkan kaum muslimin melolui ia (pemuda tersebut), lalu kaum
muslimin membunuh Dajjal serta pengikut-pengihttnya sampai-sampai
orong Yahudi yang bersembtmyi di banah pohon atau batu. Pohon dan

Sanadnya shahih dan hadits ini merupakan pengulangan dari hadits
sebelumnya.
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batu itu kemudian berkata kepada muslim: Ini ada yahudi (sedang

bersembunyi) di bawahht, maka bunuhlah ia."87
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5354. Ahmad bin Abdul Mulk menceritakan kepada kami, Zuhair
memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami,
dari Mujahid, dari lbnu Umar, ia berkata: Aku pernah duduk bersama
Nabi SAW, lalu aku mendengar beliau beristighfar sebanyak seratus kali,
lantas berujar, *Ya Allah, ampunilah aku, anugerahkanlah aku rahmat-
Mu dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha

Sanadnya shahih. Muhammad bin Salamah Al Harrani telah dijelaskan
mengenai ketsiqahannya, disini kami tambatrkan bahwa Bukhari menulis
biografi dalam Al Kabir, lllll07. begitu juga telatr dijelaskan mengenai
ketsiqahan Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukanah no. 625, kami
menambahkan bahwa Ibnu Ma'in dan Abu Daud mengatakan ia tsiqah dan
Bukhari menulis biografi beliau dalam Al Kabir lll/120. Hadits ini terdapat
dalam Al Majma' Az-Za+aid, 71346-347, dan ia menyebutkan bahwa
sebagiannya dalam Ash-Shahih, ia berkata: Ahmad meriwayatkannya dan
Thabrani dalam Al Ausath, di dalamnya ada Ibnu Ishaq dan ia adalah seorang
mudallis. As-Sabakhah (dengan menfathah huruf ba") yaitu tanah di atas
sungai yang hanya ditumbuhi beberapa pepohonan dan (dengan huruf kasratr)
berarti sifatnya tanah. Dalam Al-Lisan dikatakan: "Kami sampai di Sabakah"
maksudnya sebuah tempat dan berarti sifat yaitu tanah Sabikhatr. Makna
Marru dengan huruf difathah dan ra yang ditasydid yaitu tali yang engkau
senang untuk memotongnya, yang dimaksud adalah penamaan sebuah
lembatr yang mirip tali, contoh mereka berkata "Marru Zhahran" dan qanaat
dengan fuxff qaaf difathah, bisa diartikan sebuah lembatr dekat Madinah
yang melewati dari Thaif, sehingga melewati kuburan para syuhada yang
terdapat di Uhud dan arti lain adalah tanah luas dipinggir sungai, dan
penduduknya adalah bangsa arab yang memegang fiadisi dalam cara,
berbicara dan menjamu tamu, yang kami ambil ringkasan ceritanya dari kitab
Yaquut. namun, kami tidak tahu makna yang mana yang diinginkan dalam
hadits ini. Dan arti hamim kerabat dan keluarga terdekat.
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Penerima tobat lagi Maha Wnycyang" atau "Sesungguhnya Engkau
adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Pengampun."88
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5355. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqa'

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Dan Atha' berkata, dari
Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW berkata

kepada kami, "Al Kautsar adalah sebuah sungai dalam surga, tepinya
terbuat dari emas, airnya mengalir di atas mutiara, dan airnya lebih
putih daripada susu serta lebih manis dari madu."8e

Sanadnya shahih dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya
no.4726. Abu Ishaq adalah As-Sabi'i dan ungkapan "Sesungguhnya Engkau
adalah Maha Penerima taubat lagi Matra Penyayang' tertulis 'Maha
Penerima taubat dan Matra Pengampun" dalam catatan kaki g.

Sanadnya shohih dan Ali bin Hafsh telah disebutkan ketsiqahannya pada

hadits no. 718 dan kami menambahkan disini batrwa Ibnu Ma'in, Ibnu
Madini, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Daud menrsrqaftkannya. Ibnu
Al Munadi berkata: "Adalah Imam Ahmad saya menyukainya, lalu lbnu Abu
Hatim menyebutkan biografinya dalam kitab Al Jarh wq At-Ta'dil,3ll/182.
Dan Warqaa' adalah Ibnu Umar Al Yasykuri, yang mana telah disebutkan
ketsiqahannya pada hadits no. 692, dan kami tambahkan bahwa Ibnu Ma'in
juga menrsiqahkarmya. Syu'batr berkata kepada Abu Daud Ath-Thayalisi:
"Senantiasalah kamu berpegang kepada riwayat Warqaa'. Sesungguhnya
kamu tidak akan mendapatkan orang sepertinya sampai ia meninggal."
Ahmad berkata: Ia adalatr seorang perawi yang tsiqah dan termasuk ahli
hadits. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 3/21188 dan
Atha' adalah lbnu As-Sa'ib. Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi,
4:219-220 dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari Atha' bin As-Sa'ib dan ia
berkomentar, "Hadits ini hasan shahih." Ibnu Katsir menukilkan hadits ini
dalam tafsirnya, 9:315 dari Musnad Ahmad ni "Demikianlah yang
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majatr, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir dari
jalur Muhammad bin Fudhail, dari Atha' bin As-Sa'ib yang diriwayatakn
secara marfu ' dan At-Tirmidzi berkata: hadits ini hasan shahih. Adapun kami
menshahihkan sanad hadits ini karena Warqa' dan Muhammad bin Fudhail
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5356. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqaa'

memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW melarang mencukur sebagian rambut kepala
saja.s
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5357. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Abu Imran, dari Nafi', dari
Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "seorang muslim adalah
saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh dizhalimi dan tidak boleh

tidak disebutkan oleh perawi-perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Atha'
sebelum haditsnya tercampur. Dan kami akan menyebutkan hadits dengan
redaksi yang panjang pada no. 9513 dari jalur Hammad blrr.Z,riid, dari Atha'
dan Hammad adalah orang yang mendengar hadig ini dari Atha' sebelum
terjadi perubahan tersebut lihat hadits ini dalam Musnad Ibnu Mas'ud no.
3787.
Sanadnya shahih. dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5 175.
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dihina", kemudian beliau berujar, "Demi iiwa Muhammad yang berada

dalam genggaman-Nya, tidaHah dua orang yang saling mencintai lalu

keduoiya dipisahkai pecuali l<arena dosa yong diperiokan oleh salah

satunya (lnpafu yang lainya)" ' Beliau juga bersabda"'Kewajiban

,roring muslim trepida saudaranya ada enam perpara' (yattu):

^"ndoilran 
rya (bertasymit atau mengatakan' 'semoga Allah

merahmatimudansegalapujibogiAllah,)ktil@iabersin,
menjengulotya ketika dia sakit, mendoakan dari lcejauhan'

*rrryri"ikonnya lcetika dia wafat, mengucappan salam lrepadanya jipa

bertemu,danmemenuhiundangannyadanmengantarnyalrckuburan
apabila ia meninggaf" dan Rasulullah sAW melarang seorang muslim

tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari tiga hari'er

* ,:;L U.ir tF $:"; {r\r'' 'u. ;; $:tt - orol

ei*) :*) y\t & it J;, JG :JG 'ta it * 'ev
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er Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma Az-Zmva'id, 8:184

kecuali akhir redaksinya "Rasut ti*r SAW melarang seorang muslim

mendiami (tidak berbicara) paaa saudaranya lebih dari tiga (hari-penj-)", ia

berkata, .,iadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan" Saya

tidak tahu kenapa Al Haitsami membuang akhir redaksi.lallts tersebut' Dan

hadits Ibnu umar ini, menurut sepengetahuan saya tidak terdapat dalam

kutubus sittah. luga pengarang Ai-Zmva'id menyebutkannya, 8:67 hadits

yung U"tasul dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan secara marfu" yang

ieai<si'ya berbunyi "Tidak tratai Uagi seorang mukmin mendiami (tidak

berbicara) kepada saudaranya lebih dari tiga hari." selanjutrya ia berkata,
..Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalarr. At Ausath dengan dua sa11d

berbeda, salah safunya dho,ifkarena pada akhir hadits terdapat Ibrahim bin

Abu Asit, saya tidak mengenalnya." Dan sepantasnya kita mengatakan hadits

ini adalatr ladiy shahiatau paling tidak hasan menurut pendapat At6-

Thabrani. Anehnya, beliau menyeuuttan diawal hadits "seorang muslim

adalatr saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh didralimi dan tidak boleh

diterlantarkan" ying mana kita ketatrui bahwa hadits ini terdapat pada

Shahihain aan slUin keduanya, yang mana hadits Ibnu Umar terdapat pada

aktrir hadits tersebut. Namun, pengarang Az-Zau,aid tidak mencantumkan

lafazh lbnu Umar ini dalam kitaLnyi. l-itat At-Targhib wa At-Tarhib,3:250

dan shahih Muslim, 2: 283. Lihat hadits ni padz Al Musnad riwayat Ali 673-

674 dan Al Musnadriwayat Sa'ad no. 1589'
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5358. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Shalat di masjidfu lebih utama seribu kali
lipat daripada shalat di masjid lain kecuali Masjidit Haram."e2
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5359. Khalaf bin Walid menceritakan t p"a" U*i, Al Hudzail bin

Bilal menceritakan kepada kami, dari lbnu Ubaid, dari ayahnya, bahwa

suatu hari ia duduk di Mak'kah bersama Abdullah bin Umar, lalu ayahku

berkata: Rasulullah SAW bersabda, " Se sungguhrrya perumpamaan or ang
munafik pada Hari Kiamat seperti seekor kambing di antara dua
gerombolan kambing. Jilca ia berjalan (disebelah kanan) ia menanduk
gerombolan kambing (yang berada sebelah konan), dan dan jika ia
bejalan (disebelah kiri) ia menanduk gerombolan kombing (yang berado

disebelah kiri)." Ibnu Umar lalu berkata kepadanya: Engkau telah

berdusta atas nama ayahku, padahal orang-orang menganggap ayahku

termasuk orang yang baik dan dikenal, lalu Ibnu Umar lanjut berkata:

Aku tidak yakin perkataan ini berasal dari sahabat kalian, akan tetapi aku

menyaksikan Nabi SAW bersabda, "Seperti seekor kambing betina di

Sanadnya shahih dan Abdullah bin Umar adalah Al 'Amri. Hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5155.
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antara dua kambing jantan",lalu ia berkata: sama saja, lalu ia (Ibnu

Umar) lanjut berkata: Demikianlah aku mendengamya.e3
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5360. Affan menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid

menceritakan kepada kami, Qaadah menceritakan kepadaku, Abdullah
bin Babai Al Makki berkata, Aku shalat disamping Abdullah bin Umar,

ia melanjutkan perkataannya: Tatkala ia selesai menunaikan shalat

Abdullah bin Umar memukulkan tangannya pada pahanya (Al MakkD

sambil ia berujar: Maukah engkau aku ajarkan Tahiyyat shalat yang

Sanadnya shahih. Para ulama berbeda pendapat tentang Al Hudzail bin Bilal
Al Fazari Al Mada'ini, An-Nasa'i mendha'iftanya dan ia memasukkan dalam

kitab Adh-Dhu'afahal.30. Hal senada juga diungkapkan Ad-Daruquthni dan

lainnya. Ibnu Ammar berkata *Al Mada'ini adalah perawi yang shaleh."
Ahmad berkata, "Aku tidak mempermasalah riwayatnya", Ibnu Adi
menyebutkan beberapa haditsnya dalam Lisan Al Mizan kemudian ia berkata:

"Hudzail tidak sebagaimana yang disebutkan dan tidak ada hadits munkar
dalam periwayatannya." Berkata Ibnu Abu Hatim: ia terpercaya dan hadits-
haditsnya ditulis (diriwayatkan). Dan disebutkan pula bahwa Abu Hatim
meriwayatkan darinya dari jalur orang-orang sebelum Abdurrahman bin
Mahdi dan mentsiqahkannya dan kami merajihkan kets iqalmya berdasarkan
penetapan Ibnu Matrdi bahwa beliau adalah perawi yang tsiqah dan Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 4/21245 dan Ash'Shaghir 187,
namun ia tidak menyebutkan cacatnya (arh) juga tidak menyebutkan bahwa

ia termasuk perawi-perawi dha'if.Ibnu Ubaid adalatr Abdullah bin Ubaid bin
I,Imair, Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir disaat
menyebutkan biografi Al Hudzail bahwa ia meriwayatkan dari Abdullah bin
LJbaid bin Umair dan hadits sama telah disebutkan pada no. 4872 yarng

berasal dari riwayat Abu Ja'far Al Bakir, juga telah disebutkan ringkasan
hadits tersebut yang berasal dari Nafi' yang diriwayatkan secara narfu' dari
Abdullah bin Ubaid bin Umair hadits no. 5079.
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diajarkan Rasululah SAW kepada kami?, kemudian ia membacakan

beberapa kalimat kepadaku, yaitu dibaca yang diucapkan Musa Al
Asya'ari tatkala melakukan tasyahud."ea
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Sanadnya shahih. Aban bin Yazid Al Aththar telah kami jelaskan

ketsiqahanya pada hadits no. 1502, kami menambakan bahwa Ibnu Ma'in,
Ibnu Al Madini, An-Nasa'i dan lainya memperkuat pernyataan tersebut,
Ahmad berkata, "Haditsnya diriwayatkan lsaDil menurut para maryryikh,
Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir, llll454. Abdullah
bin Babai telah kami sebutkan ketsiqahanya pada hadits no. 174, dengan
menyebutkan nama ayahnya "Babaih", terdapat pula pendapat ketiga yang
menyebutkanya dengan sebutan, *Babah." Ibnu Al Madini berkata: "Ia
termasuk penduduk Makkah yang terkenal", Ibnu Al Madini, An-Nasa'i, Al
Ajali dan selainnya juga memberikan derajat tsiqahbagnya dan Ibnu Ma'in
memperkirakan battwa mereka itu adalah tiga orang karena tedadi perbedaan
pendapat mengenai nama ayatrnya, berkata Al Husain bin Al Barra':
"Pendapat saya sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Al Madini dan
Bukhari yaitu hanya seorang saja dan ini riwayat yang paling dekat dengan
nama ayahnya. Namun, pada periwayatan tersebut tidak terdapat penyebutan

lafazh *Tasyahhud' dan pengarang mencoba untuk menyebutkan lafazh
tasyahhud tersebut pada hadits Abu Musa Al Asy'ari dan akan kami jelaskan

pada Al Musnad riwayat Abu Musa 4:409(6). Hadits Abu Musa Al Asy'ari
ini juga diriwayatkan Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah,
sebagaimana dijelaskan dalam i/asbu Ar-Rryyah l:421. Dan Abu Daud
meriwayatkan hadits mengenai tasyahhudyangberasal dari Ibnu Umar l:367
dari jalur Syu'bah, dari Abu Bisyr: "Aku mendengar Mujahid menceritakan
dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW tentang tasyahhud berbunyi: lr-
Tahhiyy atu I ill ahi As h-Shal aw aatu Ath-thayyib aat as-Salamu' al aika ayyuha
nabiyyu wa rahmanllahi wa barakaatu, Ibnu Umar berkata: Aku
menambahkan pada tasyahhud lafazh "Wa barakaatuhu as-salamu 'alaina
wa 'ala ibaadillahi ash-shalihin, asyhadu alla ilaha illallah. Ibnu Umar
lanjut berkata: aku menambahkan padanya "l(ahdahu laa syariikalah wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluht', hadits ni shahih dan
Abu Bisyr adalah Ja'far bin Abu Watsyiah. Hal senada juga diriwayatkan
oleh Ad-Daruquthni pada" 134 dari jalur Syu'bah, Al Baihaqi 3: 139 dari
jalur Abu Daud dan lainnya yang berasal dari hadits Syu'bah kemudian ia
berkata: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Babai, dari Ibnu Umar, dari Nabi
SAW." Dan saya tidak menemukan sebuah isyarat kepada periwayatan ini
kecuali isyarat yang dikemukan oleh Al Baihaqi.
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5361. Affan menceritakan kepada kami, Hammad -yaitu 
Ibnu

Salamah- menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit

memberitahukan kepada kami, dari AMullah bin Umar, bahwa

Rasulullah SAW bertanya kepada seorang lelaki: Apakah knmu

melakukan ini dan itu? lamenjawab: Tidak, demi Allah yang tiada Tuhan

selain Ia. Aku tidak melakukan hal tersebut! Kemudian Abdullah bin

Umar berkata lagi: Jibril AS berkata kepada Rasulullah SAW: Lelaki

tersebut telah melakukannya, namun Allah telah mengampuninya sebab

ia mengucapkan kalimat La ilaha lllallah. Hammad berkata: Lelaki

tersebui(Tsabit) tidak mendengar hadits ini dari Ibnu Umar'es

Sanadnya dha'if karena terputus dan Hammad bin Salamatr menjelaskan

bahwa 
-Sabit 

Ai Banani tidak mendengar hadits secara langsung dari Ibnu

umar, bahkan di antara kedua terdapat seorang lelaki yang tidak dijelaskan

olehnya. Hadits sama akan kami sebutkan pada hadits no. 6102, juga hadits

yang berasal dari Hasan no. 5280 dari AMu Ash-Shamat 5976 ywrg

leaianya meriwayatkan dari Hamamd bin Salamah dengan sanad sama,

hanya iaja dalam periwayatan keduanya tidak terdapat perkataan Hammad

bahwa sauit tiaar mendengarkan hadits ini dari Ibnu Umar. Hadits senada

juga disebutkan berasal dari Ibnu Abbas dengan sanad yang shahih, ak,hir

iii nuaitr ini disebutkan pada no. 2959. hadits ini disebutkan juga pada

pertengahan musnad Ibnu Umar no. 5379, yang mana akan- disebutkan

dengai redatsi sama dari hadits Abu Hurairah dengan sanad !a!!h no. 8139

yan! terdapat dalam Shahifah Hammam bin Munabbah. Qadhi Al Malik
-ttA,rt u.."a Sabaghatullah Al Mudarisi menyebutkan hadits tersebut dalam

kitab Dznyut gail Al Musaddad, 73-75 dengm penjelasan panjang lebar

mengenai hadits ini, yaitu itu penolakan terhadap pendapat Ibnul Jauzi,

dimina ia menyebutkan hadits ini dengan redaksi yang sama berasal dari

hadits Anas aari.latur Ibnu Adi, dan pendapatnya tidak bisa diterima, karena

hadits Anas tidak terdapat dalam Al Musnad sedangkan hadits yang

dijelaskan dengan redaksi yang sama yang terdapat dalam Al Musnad yang

berasal dari satrabat lain tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membantah

pendapat Ibnul Jauzi, hanya karena sebuah ibrah dalam pandangan ahli

lradits-ketika menghukumi hadits maudhu" dha'if ataru shahih berdasarkan

sanad yang diriwayatkan dari sahabat yang meriwayatkan riwayat tersebut.

Walaupun hadits tersebut shahih dan diriwayatkan dari sahabat-sahabat lain,

menurut pendapat saya dan penelitian secara mendalam bahwa Imam Ahmad
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5362. Affan *"n.".i*k* n p"au kami,'Wuhaib'menceritakan
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Apabila seorang lelaki
bersumpah, lalu mengucapkan insya Allah, maka boleh memilih; jika ia
mau, malra ia menunaikanya (sumpahnya) dan jika ia menglundaki, ia
b o I e h me nin ggalkanny a."e6

tidak meriwayatkan makna hadits yang berasal dari Anas itu dalam
musnadnya. Kemudian Sabaghatullah Al Madarisi melakukan kekeliruan lain
sebagaimana pendapat yang ia nukil dari Baihaqi mengenai takwil makna
hadits ini, ia (Al Baihaqi) berkata: *Jika hal tersebut shahih, maka yang
dimaksud hanyalah penjelasan tentang dosa yang diperbuat dan jikalau ia
melakukan dosa besar, maka ia tidal( harus masuk neraka selama akidahnya
benar dan ia termasuk orang-orang yang telah diampuni dosanya." Kemudian
Al Baihaqi lanjut berkata: "Tidak berhak seorang menghukumi secara pasti
kecuali Nabi SAW." lalu Al Madarisi berkata: "Kemungkinan lelaki tersebut
seorang kafir atau munafik, lalu ia memurnikan tauhidnya dan Allah SWT
menerima taubatnya dan diampuni dosanya yang dulu. Jadi, kenapa harus
menyembunyikan penjelasan hukum terhadap hadits yang diriwayatkan Ibnul
Jauzi tentang kemaudhu'armya dan ini merupakan tindakan yang keliru. Dan
menurut saya, tidaklah perlu kita menyembunyikan sesuatu mengenai
pendapat Ibnul Jatlzi ataupun orang-orang yang disukainya. Adapun
penjelasan Al Baihaqi lebih tepat dan benar hanya saja kurang mendalam,
karena alasan pengampunan disebutkan dalam hadits tersebut disebabkan ia
mengucapkan laa ilahaa ilallah ketika bersumpah. Ini merupakan hal yang
biasa dilakukan, sedangkan anugerah dan rahmat-Nya sangat luas. Kita tidak
bisa menvonis hukum mengenai kejadian tersebut, karena kita tidak tahu
seberapa dalam pengetahuan ikhlas seseorang. Itu merupakan masalah yang
berhubungan dengan hati. Dan kami tidak bisa memberikan komentar kecuali
apa yang disebutkan oleh hadits tenebut batrwa orang yang mengucapkan
syahadat tauhiddengan ikhlas, akan diampuni Allah SWT.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5093 dan 5094.
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5363. Affan menceritakan kepada karni, Hammad bin Salamah dan

Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW dengan redaksi yang sama.e'
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5364. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan
kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Bakar bin Abdullah
dan Bisyr bin 'Aaidz Al Hadzali menceritakan kepadaku yang keduanya
meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya orang yang memakai kain sutera tidak akan
mendapatkan bagiawrya (di surga)."e8
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5365. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu

\t.u Ct *,:* it e,y) ,iu ;-'t 9a

n
9t

Sanadnya shahilz. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.
Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan hadits no. 5125 dan juga
kami jelaskan dengan rinci mengenai sanad tersebut.
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Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang meminta

perlindungan dengan nama Allah, maka berilah prlindungan padanya,

barangsiapa meminta padamu dengan namo Allah, maka berikanloh.

barangsiapa yang mengundang kamu untuk menghadiri suatu acara,

malra penuhilah, dan barangsiapa yang berbuat baik kcpada kalian,

malra balaslah ia dengan kebaikan, iika kalian tidak mendapatkan

sesuatu untuk membalasnya, maka doalranlah ia sampai kamu tahu

balwa lramu telah berbuat baikpadanya."ee
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5366. Affan menceritakan kepada karni, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berkata bahwa Nabi SAW memiliki cincin yang terbuat dari emas, beliau

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 2: 52-53 dari jalur
Jariri dan 4: 489 dari jalur Jarir dan Abu Awanatr, keduanya meriwayatkan
dari Al 'Amasy. Al Mundziri berkata: "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-
Nasa'i." Juga terdapat dalam Al Mustadrak l: 412413 dari jalur Ammar bin
Raziq, dari Al 'Amasy, ia berkata: hadits shahih berdasarkan syarat bukhari-
muslim. Hal senada juga diikuti oleh Ammar bin Raziq tentang kuatnya
sanad Abu Awanah, Jarir bin Abdul Hamid dan Abdul Azizbin Maslam Al
Qasmali, dari Al 'Amasy. Hadits senada diriwayatkan juga yang berasal dari
tiga orang tersebut, kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi. Suyuthi
menisbatkan periwayatan hadits ini kepada Ibnu Hibban dalam Al Jami' Ash'
Shaghir 841 I , lalu ia memberi isyarat (penisbatan) kepada Allamah Al Hasan

yang saya tidak tatru mengapa ia melakukannya, padatral hadis itu shahihl
Oleh karena itu, Al Manawi berkata dalam syarahnya: "An-Nawawi berkata
dalam kitabnya (Riyadhus shalihin): itu adalah hadits shahih." Sabda beliau,

"Jika engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnyd', inilah yang

dalam kitab-kitab hadits dan Abu Daud pada pembahasan awal dengan lafazh
pasti yang hal ini (kebolehannya) telatr kami bahas no. 1404, l4l2.Dalan Al
Istidrak 372 tertera, *Sungguh engkau telah membalasnyd', di catatan kaki

@ tertulis "sesungguhnya kalian rclah membalasnya." Lthat 2248,2961 dan

5263.

@ - 
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menaruh batu mata cincinnya di dalam tangannya (menggenggamnya). Ia

(lbnu Umar) berkata: lalu suatu hari beliau membuangnya, maka orang-

oranglrun membuang cincin mereka, kemudian beliau mengambil cincin

yang terbuat dari perak, lalu menjadikanya sebagai cincin, namun lalu

tidak memakainya.rm

[,1.:L crsb l3"r* - o\" lV
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5367. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid

menceritakan kepada kami, dari Ayygb, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Penuhilah undangan iiko kalian

diwrdang."ror
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5368. Affan ..*..iat * f."p"a" kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim

menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata:

kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW ketika bersumpah *Sekali-kali

tidak, Demi dzat yang membolak-balikkan hati."ro2

Sanadnya shahih. hadits dengan redalcsi yang lebih paniang terdapat pada no.

5249 dan5250.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4949,Libat hadits No. 4951 dan 5365.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5347.

l0t
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5369. Affan menceritakan kepada kami, wuhaib ,n.n 

"rit"k-kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim
memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah menceritakan
dari Rasulullah SAW bahwa beliau bertemu dengan Zaid bin Amr bin
Nufail di lembah Balhah. Hal itu terjadi seberum wahyu diturunkan
kepada Rasulullah sAw. lalu disodorkan kepada Rasulullah sAW sufrah
(makanannya musafir) yang ada dagingnya, (namun) Rasulullah sAw
tidak mau makan makanan tersebut, kemudian beliau bersabda,
"sesungguhnya aku tidak memakan sembelihon yang dinjukan untuk
sesembahan kalian (berhola) dan aht tidak makan kecuali yang
dibacalan rutma Allah (saot disembelih-penj).,,t03

Sanadnya shahih. Ibnu sa'ad dalam Ath-Thabaqat, 3llD76-277
meriwayatkan dari Affan bin Maslam, dari wuhaib serta dari selainnya
dengan sanad yang sama. Bukhari 7:108-109 meriwayatkan hadits panjang
dari jalur Fudhail bin sulaiman, dari Musa bin Uqbah. Dan zaidbin Amr bin
Nufail bin Abdul 'Iz bin Riyah adalah sepupu Umar bin Khaththab bin Nufail
bin Abdul 'Iz bin Riyah. Balhah adalah sebuah lembah sebelum Makkah di
sebelah barat, kemudian zaid bin Umar memberikan daging kepada
Rasulullah SAW lalu Rasulullah melarangnya. sufrah adalah 

-makanan

m,safir yang kebanyakan mereka bawa dengan kantong kulit yang bulat, lalu
makanan itu diberi istilah dengan kulit seperti istilah l/ uuzadih raawiah
(perbekalan air) dan selainnya mengenai beberapa istilatr, dan sufrah wtl/r-
makanan bagi musafr seperti halnya makanan yang disantap dengan
melingkar, itu yang dikatakan Ibnul Atsir.

@ - 
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupalcan pengulangan hadits sebelumnya no.
5233.
Sanadnya dha'ifjiddan karena dha'if-nya Muhammad bin Abdunahman bin
Al Bailarnani seperti yang kami jelaskan no. 4910. Muhammad bi Harts bin
Ziyadbn Rabi' Al Haritsi Al Hasyimi, ia diperselisihkan. Ibnu Ma'in, Al
Falas dan selain keduanya mendha'itkatmya dan Ubaidullah Al Qawarir,
Ibnu Syahin dan Ibnu Hibban men sr?arrkannya. Dan orang-orang yang
mendha'i/kamya mengingkari yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Bailamani,

.*tyl;,it&,<i' );'
5370. Atran menceritakan kepada karni, Hammam menceritakan

kepada kami, Qatadatr menceritakan kepada kami, dari Abu Ash-
Shiddiq, dari Ibnu Umar. Hammad berkata: Dalam bukuku,
Rasulullalr SAW bersaMa, *Jika kalian meletakkan mcyit dalam
htbw, maka katakanlah: Dengan noma Allah don dan berdasarkan
Swmah Rasulullah SAW.' I 04
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5371. Affan rnenceritakan kepada kami, Uun"--ua Uin fU.its et

Haritsi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdunahman Qqn nt
Bailamani menceritakan kepada karni, dari ayahnya, dari Abdullatr bin
Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau bertemu

dengan orongyang (telah) berhaji, maka berilah salam dan jabatlah dan

mintalah ia memintakan ampun bagimu sebelum ia masuk rumah, karena
ia telah diamptrni."ros
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5372. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Al walid bin Katsir, dari eathan bin wahab bin
uwaimir bin Al Ajda', dari orang yang meriwayatkan dari salim bin
Abdullah bin Umar bahwa ia mendengarnya berkata: AMullah bin Umar
menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah sAw bersabda, *Tiga

kelompok yang Allah telah haramkan surga bagi mereka, yaitu: pecandu
khamer, orang yang durhaka (tnpado orang tua), Ad-Dayyuts yaitu
suami yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan tercela.,,r06

lalu Bandar berkata, "saya tidak meregukan musibatr (komentar atas
kecacatan periwayata) Al Bailarnani', Dan Al Bazzar berkata, "Telah
masyhur bahwa ia tidak mengapa (diterima-penj) dan hadits-hadits ini dari
Ibnu Al Bailamani." Inilah yang lebih rajih menurutku bahwa ia tsiqah,
lebih-lebih Imam Bukhari dalam Al Kobir l/l/65 tidak menyebutkan cacat
dalam biografinya, begitu pula ia dan An-Nasa'i tidak mengkategorikan ia ke
dalam perawi-perawi dha'if. Hadits ini terdapat dalan Miinu Az-Zawoid 4:
16, ia berkata: Ahmad meriwayatkanya, terdapat Muhammad bin Al
B.allamani dalamnya, ia dha'if)'Ini yang menguatkan pendapat kami bahwa
didha'iftanhadits ini karena Ibnu Al Bailamani bukan karena Al Haritsi.
sanadnya dha'if karena tidak dikenalnya perawi yang meriwayatkan dari
Salim. Ya'qub adalah lbnu Ibrahim bin Sa'ad. Al walid bin Katsir AI
Madani adalah seorang perawi yang tsiqah. Ibnu Ma,in, Abu Daud dan
lainnya juga menguatkan pendapat tersebut. Isa bin yunus berkata: Ia adalatr
orang yang mutqin (sempurna hafalannya). Qathan dengan memfathah hrxuf
Qaaf dan Thaa', sedangkan Ibnu Wahab bin Uwaimir bin Al A3aa' Uin et
Laitsi adalah seorang perawi yutg tsiqah, dan salah satu guru Imam Malik.
Bukhari menyebutkan biografinya dalam At Kabir 4fia90. Hadits ini juga
terdapat dalam Majma Az-Zawa'id 4:327 dan 8:147, lalu pengarangnya
berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dalamnya terdapat seorang
perawi yang tidak disebutkan namanya. Selanjutnya ia menambahkan dalam
pembahasan awal: Dan perawi lainnya (selain yang tidak disebutkan
namanya) adalah seorang perawi yang tsiqah.Ibnul Mundziri menyebutkan
hadits ini dalam At-Targhib wa At-Tarhib 3:lg3,lalu ia berkata: "Aadits ini
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5373. Ayyub menceritakan kepada nurn,, ut. ."na"ngar ayahku

menceritakan dari Yazid (Ibnul Hadi), dari Muhammad bin Abdullah, ia

diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh yang berasal darinya, begitu juga

An-Nasa'i, Al Bazzar dan Hakim, dan ia berkata: Sanadnya shahih'"

Kemudian ia juga menyebutkan hadits panjang yang sama 3:220 dengan

lafazh yang berbunyi "Tiga orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah
pada Hui- Kiamat yaittt seorang yang durhaka kepada orang tua, pecandu

khamer dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan tiga orang

yang tidak akan masuk ke dalam swga, yaitu orang yang durhaka kepada

orang tua, Dayyrts dan wanita yang bersikap @erpakaian dan bertingkah)

seperti laki-laki.' Lalu ia berkata: An-Nasa'i dan Al Bazzar meriwayatkan

durgan lafazh darinya menggunakan dua sanad yang jalyid, begitu pula

dengan Hakim dan ia berkomentar bahwa sanadnya shahih.Ibnu Hibban juga

meriwayatkan hadits ini pada kitab hadits shahihnya pada bagian awal

pembahasannya. Dan saya tidak menemukan hadits ini dalam sunan An-

Nasa'i. sedangkan dalarn Al Musta&akterdapat pada 4: 146-147 yang berasal

dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Yasar Al A'raj, dari Salim,

dari ayatrnya yang diriwayatkan secara narfu'dengan lafazh "Tiga orang
yang tidak akan diperhatikan Allah pada Hari Kiamat, yaitu orang yang

durhaka terhadap orang tua, peminum khamer dan orang yang menyebut-

nyebutkan pemberiannya", selanjutnya ia berkata: Sanadnya shahih dengan

tetap menyebutkan nama kedua perawi tersebut. Hal ini juga disepakati Adz-
Dzatrabi. Al Mundiri berkata dalan At-Targhib; "Ar'Rajilah yaitu wanita
yang bersikap (berpakaian dan bertingkah) seperti laki-laki." Lihat hadits no.

2453 dan49l7.
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menceritakan bahwa Abdullah bin Umar bertemu dengan orang-orang
yang baru selesai bertemu dengan Marwan, kemudian ia bertanya: dari
mana mereka? sebagian dari mereka menjawab: kami baru saja bertemu
dengan Amir Mukminin Marwan. Laru Abdullah bin umar berkata lagi:
apakah segala kebenaran yang kalian saksikan pada dirinya kemudian
kalian bicarakan, lalu kalian membantunya dan setiap kemungkaran yang
kalian saksikan pada dirinya apakah kalian mengingkarinya dan menolak
membantunya? Mereka menjawab: Tidak demi Allah, bahkan seorang
dari mereka berkata bahwa ia tidak mengingkarinya. Selanjutnya kami
berkata: Kamu benar! Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk
kepadamu, dan apabila kami telah seresai bertemu denganya kami
berkata: Semoga Allah membinasakannya, sungguh zhalim dan berdosa
orang yang melakukan perbuatan tersebut! Abdullah berkata: Kami pada
masa Rasulullah SAW menganggap orang yang melakukan hal tersebut
termasuk orang Munafik.loT

sanadnya shahih. Menurut pendapatkrl nama Muhammad bin Abdullah yang
paling kuat adalah "Muhammad bin yazid bin Abdullah bin umar bin Al
Kaththab" yang mana namanya dinisbatrkab kepada kakeknya dan ia
meriwayatkan hadits ini dari kakeknya. Hadits sami iuga diriwayatkan oleh
Bukhari 13:149-150 dari Jalur 'Ashim bin Muhammad bin yazid bin
Abdullah dari Ayahnyq "orang-orang berkata kepada Ibnu Umar, batrwa
kami masuk bertemu dengan pemimpin kami dan apakah kami mengatakan
tentang mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami biiarakan
tatkala kami selesai bertemu mereka?" Ibnu Umar- berkata .Kami
mengkategorikan orang yang melakukan hal tersebut adalah Munafik.u
Hadi.ts ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalishi dalam Musnad-nyao 1955 dari Al
Amri dari 'Ashim, dan ia menambahkan pada akhir hadits rcrse6ut, ,.Al Amri
berkata: saudaraku menceritakan kepadaku batrwasanya Ibnu UmarGrkata:
kami mengkatagorikan orang yang melakukan har tlrsebut sebagai orang
munafik pada masa Rasulullatr sAw.' Kemudian Al Hafizh menlebutkan
hadits ini dari jalur-jalur lain dalam kitabnya Al Fath y-g rnunu hal itu
menunjukkan bahwa peristiwa ini sering rcrjadi pada masipeilerintatran para
pemimpin-pemimpin Islam yang lain, namun Al Hafiztr tidak mensinyalir
riwayat yang ada dalarn.Musnad ini dan saya tidak tahu sebabnya" mungkin
Tf beliau lupa. sedangkan riwayat Ar Bukhari disebutkan oten ei uunaziri
dalan At-Targhib, 4: 30.
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5374. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Ibnu lshaq, Nafi' maula Abdullah bin Umar

menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah

SAW memberikan seorang budak tawanan Hawazin kepada Umar bin Al
Kaththab, kemudian ia menghadiahkanya kepadaku lalu aku pergi dengan

keluarga di bani Jumah agar mereka mengajarinya (kebaikan) hingga aku

selesai thawaf di Baitullah selanjut kembali menengok mereka lagi saat

aku ingin mengambilnya kembali, ia berkata: Aku kemudian keluar dari

masjid di waktu senggang dan orang-orang lagi ribut-ribut, aku bertanya:

Kenapa? Mereka menjawab: Rasulullah SAW mengembalikan anak-anak

perempuan dan isteri-isteri kami. [a berkata: Saya berkata: Aku seorang

keluarga kalian di bani Jumah, maka pergi dan ambillah ia! Lalu mereka

pergi dan mengambilnya.lo8

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalanSirah Ibnu Hisyam,878 dari jalur
Ibnu Ishaq dan sebagian maksudnya telah dijelaskan di pertengahan hadits

no. 4V22 yang telatr kami isyaratkan pada riwayat Ishaq yaitu nukilan dari
Tarikh lbna Katsir 4:352. Dan makna "Yastadduund' yait.t mereka seketika
berkumpul.
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5375. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syaiban
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, ia
berkata: Aku duduk bersama Muhammad Al Kindi di majlis Abdullah
bin Umar, lalu aku berdiri lantas duduk di majlis Sa'id bin Musayyib, ia
(Sa'ad) berkata: Tiba-tiba datanglah sahabatku dengan wajah menguning
dan telah berubah wamanya, kemudian Al Kindi berkata: Berdirilah
kemari! Aku berkata: Bukankah aku baru saja duduk bersamamu sejam
yang lalu? Sa'id berkata: Berdirilah untuk sahabatnu, ia berkata: Aku
pun berdiri di sisinya, Ia berkata: Apakah engkau tidak mendengar
perkataan Ibnu Umar? Aku menjawab: Apa yang ia katakan? Ia berkata:
Seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata: Wahai Abu
Abdurrahman, apakah aku berdosa jika bersumpah dengan Ka'bah? Ia
menjawab: Mengapa engkau bersumpah dengan Ka'bah! Jika engkau
hendak bersumpah dengan Ka'bah, hendaknya engkau bersumpah
dengan Pemilik Ka'bah karena sesungguhnya tatkala Umar bersumpah,
dan ia berkata: Sekali-kali tidak, demi ayahku. Lalu suatu hari ia
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bersumpah seperti itu dihadapan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah

SAW bersabda, "Janganlah engkau bersumpah dengan nama oyahmu

atau seloin nama Allah, karena sesungguhnya orang yang bersumpah

dengan selain nama Allah telah berbuat syirik-"|@

roe Sanadnya shahih. Kami telah menyebutkan pembahasan murgenai

ketsiqahan Hasan bin Muhammad bin Bat[am Al Marwadzi to. 291,

sekaligus kami menambahkan bahwa Bulilari menerangkan biografinya
datanr,u Kabir lt2l386-387. Syaiban adalatr Ibnu Abdunatrman An-Nahwi,

juga telah dijelaskan pembahasan tentang ketsiqatrannya pada no. 1412, dan

Ibnu tvta'in berkata: "ia benar-benar tsiqalf" Ibnu Matrdi meriwayatkan

darinya dan memujinya, lalu Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir
2121255. Dan Mashur adalatr Ibnu Mu'tamar, Muhammad Al Kindi,
kemungkinan ia adalah Muhammad bin Al Asy'ats bin Qais Al Kindi karena

merekitidak menjelaskannya dalam riwayat ini, dan juga tidak saya temukan

dalam perawi-periwi berinisiyal Muhammad yang dinisbatkan kepada Kindi
atau sernisalnya, yang ada hanya Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin

Yazid Al Kindi, ia termasuk gurunya Malik akan tetapi ia tidak digolongan

sebagai tabi'in dan tidak disebutkan pula bahwa ia meriwayatkan dari para

sahabat. Menurut saya, yang paling tepat, ia adalah seorang yang tidak

disebutkan namanya, namun Sa'ad bin Ubaidatr menambah lafazh yang rancu

pada no. 5593 dan 6073 dengan perkataan: "Ia adalah seorang laki-laki dari

kindatr." Kerancuan ini tidaklah penyebab cacatnya hadits ini karena majlis-

majlis yang disebutkan memang saling berdekatan seperti yang dipahami

dalam bentuk kalimat tersebut. Al Kindi yang berada pada majlis Ibnu Umar

pergi menemui sahabatnya (Sa'ad bin ubaidatr) yang berada di majlisnya
'Su'ia 

Uin Musayyab dengan raut wajah yang merah dan ekspresi marah,

kemudian Al Kindi memberitatrukan sahabatrya Ubaidah apa yang ia dengar

sekilas dari Ibnu Umar. Berdasarkan kondisi peristiwa tersebut Al Kindi ini

termasuk golongan tabi'in, dan tidak ada syubhat atau perkataan dan tindakan

yang dibuat-buit dalu-nya. Dan nampak jelas, batrwa Sa'ad bin Ubaidah

iiauk *".p"rhatikan dengan serius apa yang disampaikan oleh sahabatnya,

sampai ai finai menjelaskan dan meyakinkannya. Juga dalam beberapa

periwayatan Sa'ad bin Ubaidullatr yang berasal dari Ibnu Umar secara

i*gr*g, terkadang ia tidak menyebutkan Al Kindi sahabatnya yarlg tsiqah

Uerdasarkan kesahihan hadits yang ia riwayatkan, hal ini sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya pada At Musnad riwayat Umar no. 329, dan Al
liusnad riwayat Ibnu Umar 4903. kami juga telatr menyebutkanya pada

penjelasan hadits no. 329 yangdinukilkan dari Al Hatizft didalam At-Talkhish

yang merupakan pendapatnya dan pendapat Al Baihaqi I*g terdapat pada
-Suian 

Al Kubra,- l0:2t, dari jalur Mas'ud bin Sa'ad, dari Al Hasan bin

ubaidullatr, dari Sa'ad bin ubaidah, dengan hadits yang sama,329, kemudian

Al Baihaqi berkata, ,,Laf?dz inilatr yang tidak di dengar oleh Sa'ad bin

Ubaidullatr dari Ibnu Umat'' lalu pada hadits no. 5593 ia menyebutkan hadits

yang sama dari jalur Musnad Ahmad dengan riwayat yang sama smbil
me{ehskan sisi lerputusnya riwayat tersebut dengan menyebutkan lafazi,
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5376. Hasan bin Musa dan Husain bin Muhammad berkata:

syaiban menceritakan kepada kami, dari yahya, dari Abu eilaabah, dari
salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu umar, ia berkata: Rasulullah
sAW bersabda, "Api akan kcluar (muncul) dari Hadramauf' atau.,Dari
laut Hadhramaut sebelum Hari Kiamat, dimana manusia dikumpulkan.,,
Ibnu umar melanjutkan perkataannya, kami laru bertanya, "wahai
Rasulullah, (ketika saat itu daang) apa yang kamu perintahkan kepada
kami?" Beliau bersabda, "Pergilah ke negri Syam.'ilt0

"Bahwasanya ia mendengar dari seorang lelaki yang berasal dari Al Kindi.
Dan semua penjelasan hadits-hadits diatas menjelast<an uatrwa orang yang
be-rsglnatrdengan selain nama Allah telah terjatuh kepada kesyirikan,-hanyi
saja Sa'ad bin Ubaidullah mendengarkan lafazh ini dari Ibnu umar, dan hal
ini ia jelaskan pada hadits no. sz22 dan 5256, dan ia (Sa,ad) berkata, ,,pada
saat itu aku berada bersama Ibnu Umar dalam sebuah halaqah,' ia
melanjutkan perkataanya, "Tiba-tiba Ibnu umar mendengar seorang lelaki
yang berasal dari halaqatr lain bersumpah dengan mengu"ulkan t<ata],riaatI Demi ayahku." Kemudian Ibnu Umar mitemparnya dengan batu dan
berkata" "ucapan tersebut dahurunya merupakan irmiatr y*i ai ucapkan
oleh Umar, kemudian Rasuluflatr sAW melarang beliiu uirsumparr dengan
menggunakan lafazh tersebut, dan beliau bersabda, *Bahwa ial tersibut
syirik (untuk dilahrkan)" disini dijelaskan bahwa Al Kindi menjelaskan apa
yang ia dengarkan didalam majlis Ibnu Umar kemudian ia peigi ke majiis
sa'id bin Musayyib dan memberitarrukan sahabatnya, kemungkinan Al Kindi
menayakan hal tersebut kepada Ibnu umar tentang sumpah lang diucapkan
oleh orang tersebut dan hal itu mungkin saja bisa ierjadi, ut arr titupi
men a'lil dan mendha'rl€n hadits ini pendapai seperti teriebut jelas sangat
jauh.rr0 sanadnya shahih dan yahya adalah Ibnu Abu Katsir. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits no. 5146.
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5377. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Sy"iU*

menceritakan kepada kami, dari Y*yq dari Muhammad bin
Abdurrahman (Ibnu Tsauban maula bani Zuhrah), bahwa ia mendengar

Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, *Allah tidak akan

memandang (tidak mempedulikan) pada Hari Kiamat orang yang

memanjangkan kainnya karena sombong."l I I
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4.I9 dll Gf., dll d_fl sb :dtb- P Jr.t rk (qf j.
i , ', ' '
\j ,-!qt?';:tl):v ;61'.-:i:t ,:J;--.;s;; e:;L : *i

.(lG 7t11;rit;; pZf arV

5378.Hasan bin Musa -"n*rit t- k;;;kami,'n --aa uin
Zaid menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Harb, aku mendengar
Ibnu Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersaMa tatkala
beliau berada didalam kamar Aisyah, "&tiap orang yang berlchianat
(melanggu janjl akan diberikon tanda atau panji pada Hmi Kiamat,

Sanadnya shahih dan Muhammat bin Abdurrahman bin Tsauban adalah
seorang tabi'in yang tsrqah hal ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Sa'ad ,
Abu Zur'ah dan An-Nasa'i, Abu Hatim be*at4 "Ia adalah seorang tabi'in dan
orang seperti dia ini tidak perlu dipertanyakan kredibelitasnya." Imam
Bukhari menyebutkan biografinya Wda Al Kabir, l/lll45 selanjutrya ia
berkomentar, "Ia mendengarkan hadits dari Ibnu Umar, Abu Sa'id, Abu
Hurairah, Zaid bin Tsabit dan Muhammad bin Iyyas." Ringl€san hadits ini
juga disebutkan pada hadits no. 5352. Lihathadits no. 5340.
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537g.Hasan bin Musa menceritakan *"puaukami, *"-."0 Oa
Salamah menceritakan kepada kami, dari 'Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu
Yahya, dari Ibnu Abbas, bahwa dua orang lelaki berselisih tentang suatu

masalah, kemudian keduanya mengajukan permasalahan tersebut kepada
Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada penuntut agar
mengemukakan buktinya, namun ia tidak mempunyai bukti, selanjutnya
beliau meminta orang yang tertuduh untuk bersumpah, setelah itu ia
benumpah dengan nama Allah yang tiada tuhan selain Dia, kemudian
Rasulullatr SAW bersaMa, "Engkou telah melakukan hol tersebd, akan

Sanadnya shahih sebagaimana yang telatr dijelaskan sebelumnya pada hadits
no. 5l12, yang mana bagian pertarna menyebutkan para pengkhianat tersebut
diberikan tanda atau panji, dan lafazh ini disebutkan berulang-ulang kali dan
salah satunya pada akhir hadits no. 5192. Sedangkan bagian hadits lainnya,
tentang pengkhianatan seorang imam (pemimpin) tertinggi, tidak saya
temukan pada hadits riwayat Ib,nu Umar selain pembahasan ini, akan tetapi
hadis ini juga disebutkan pada hadis riwayat Sa'id Al Khudri dengan derajat
yang shahih, sedangkan didalarn Shahih Muslim, hadits ini disebutkan pada
2:48 dengan redaksi yang berbunyi, "Setiap pengkfiianat (pelanggar janji)
baginya bendera (tanda) pada Hari Kiamat, dan mereka akan ditempatkan
sesuai dengan kadar penglhianatan mereka, ketahuilatr bahwa tiada
pengkfiianatan yang lebih besar dosanya dari pengkhianatan seorang
pemimpin umat (tertinggi)."
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tetapi engkau dianpni dosanya kuena keilhlawt kamu mengucapkan
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5380. Hasan -"n""n* kepada lomi, llanmad bin Salamah

menceritakan kepada karni, dari Tsabit Al Bmaani, dari Ibu Umar, dari
Nabi SAW, dengan lafadz hadits yang scrupa, hanya saja beliua
bersabda, "Jibril AS memberitoktkan kcpfufu balma engkau telah
melohtkan perbtntan tersebut, ako, Etryi Allah telah
mengamwn'^u. -I I1
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Sanadnya shahih Hadits ini juga terdryatr pada Lhsnod Ibru Abbas, dan juga
disebutkan hadits yang sama setelah menyeffi hadits Ibnu Umu, dan
hadits ddam Musnad riwayat Ibmu Abbad ini Elah disebutkan berulang-
ulang kali dan akhfo dari pada hadis terschn disebutkan pada no.2959.
Hadits dengan sanad yang samaterdapat @,rc.?513.
Sanadnya dha'ifkarcna t€rputus (muqai), dm hi telah menjelaskaonya
secara t€rperinci mengenai hal ini pada hadits m- 5361.

l14
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5381. Hasan menceritalcan kepada kami, Zuhair menceritakan
kepada kami, dari Bayan, dari Wabarah, dari As'id bin Jubair, ia berkata,
tatkala Abdullah bin Umar datang keluar menemui karni, sedang kami
berharap agar ia menceritakan kepada kami sebuah hadits atau kisah yang
baik, tiba-tiba seorang dari kami yang bemama Al Hakam bertanya
kepadanya terlebih dahulu, ia berkata: Wahai Abdurrahman, apa
pendapatnu tentang peperangan yang terjadi fitnah didalamnya?,
AMurrahman menjawab, "Celakalah engkau! Apakah kamu tahu apa itu
fitnatr?! sesungguhnya Muhammad SAW dahulu memerangi orang-orang
musyrikin, dan peperangan itu menyebabkan banyak orang-orang
musyrik memeluk Islam dan hal tersebut menjadi fitnah (bencana)
terhadap ag€ma mereka, dan hal ini tidak sama seperti kalian memerangi
kerajaan.lls

.3
.^.

GlI
5382. Hasan menceritakan kepada kami, Zvhair menceritakan

kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al Bahi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi
SAW bedeta kepada Aisyah, "Ambilkan aht ttkar kecil yang berada
didalam masjid" Aisyah berkata, "Aku sedang mengalami hadats (haid).

Sanadnya shahih. Bapn adalah lbnu Bisyr Al Ahmasi. Wabaratr adalah lbnu
AMurrahman Al Masali. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 8:233
dari jalur Zuhri, 13:39 dari jalur Khalid bin Abdullah, yang mana keduanya
meriwayatkan dari Wabaratr dengan redaksi yang sama, namun ia tidak
menyebutkan orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, ssdangkan hadits yang
terdapat dalam Al I'arft merupakan riwayat Al Baihaqi yang mana An- Na'im
menyebutkan namanya adalatr Al Hddm, seakan akan hal ini
menggambarkan bahwa Al Hafidz tidak meriwayatkan hadits ini dari Musnad
Alntad atau ia lupa tatkala menulisnya"
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kemudian Rasulullah SAW berkata (dengan tujuan menyanggatr

pendapatnya), "Apalcah doahhoi&rru ada di tangonnu?"1l6
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5383. Hasan menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan

kepada kami, dari Abu rshaq: dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia

berkata ia ditanya, "Berapa kali Rasulullah SAW melakukan

Umratl?' ia menjaunb, "Dua kali." Kemudian Aisyah berkata"

"sungguh Ibnu Umar tahu bahrva Rasulullah SAW melakgkan Umrah

tiga kali, hanya saja umrahn5a yang ketiga beliau gabungkan dengan

haji Wada".ll7

Sanatrrya shohih Al B.hi adals AMultah Moula Mush'ab bin Az-zubair,
dilrmftan behwa nma qrah5A adalah Yasc, dm ia menrpakan tabi'in yang

dianggry Biqoh Ih Sn'sd bcrte, 'Ia adalah Gang yang didrenal tsiqah

dalam hadiB- dm hodits ini ud4d dalrm Mqima' Az'Z.owaid l:2t2, dnr

p€ngarmgn1n bcrtfi, "t diB ini diriwa:rdoo oletr Ahmad dan perawi-
perawinya slmldhn Do hadiB yang maknnnla b€rasal dari Aisyah
dbiwaydon prh olch Muslim, Abu Dad, At-Tirmidzi dan An-Nasat lihat
Al Mrmdziri zil. h pe*mm Aisfh, "AWtu" artinya Aku sedang

- hai4 sedmdlm lrfizh, -Haidhduld'Ibnu ABh bc*404, "Al Hidatu adalah

nma lain dui IIai{ kmdisi dimana seorang yang mengalami haid wajib
menghindri rehhlm haLhal tert€Nltu, dan lEfrzh "At'Tahiidlf' wajan

timbanganf irrya sma dc,ngp Al Jalsah dN Al Qa'dah,yaifi Al Juluus dm
Al Qa'uuy' seamdcm -Al Haidolf' soorang wanita yang mengalami haid

secara berftala
Sanadnya sluhih HadiB ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, 2:153 dari
jalur Zuhair dari Abu Ishaq, Al Mundziri b€*ata, 1909, "Diriwayatkan oleh

An-Nasa'i dan Ibrnu Hibbm dengan ringfasan hadis yang sama" Al Bukhari
meriwayalkanya pada 3:47E, Muslim, l:357 dari jalur Manshur, dari

Mujahi4 bahwasmya Ihu Umar dimyq *Berapa kali Rasulullah SAW
melalcrkan umrah?P ia menjaurab, "Empd, salah satunya dilalcukan pada

u6
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bulan Rajab, ketika mendengar komentarnya itu kami enggan
mcmbantahnya, Mujatrid b€*ata, ketika itu kami mendengar Aisyah Ummul
Mukminin sedang mengerjakan sosuatu dikamarnyq kemudian Urwatr
bertanya kepada beliau, 'Wahai Ummul Mukminin! Tidakah engkau
mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Abdunahman? Aisyah bertanya:
apa )ang diucapkannya? Urwatr berkata: ia berkata bahwasanya Rasulullatr
SAW melakukan umrah empat loli dan salah satunya dilakukan pada bulan
Rajab, Aisyah berkata: Semoga Allah merahmati Abu Abdurratrman, tidaklah
Rasulullah SAW melakukan umrah kecuali ia (Abu Abdurrahman) ikut serta
bersama beliau, hanya saja beliau tidak melakukannya pada bulan Rajab."
Infaztr hadits ini berasal dari Imam Bukhari. Al Hafi& berkata dalam Al
Fafr, "Demikianlah yang terdapat didalam riwayat Manshur dari Mujatrid,
hanya saja Abu Ishaq meriwayatkan lafaztr yang berbeda dengan riwayat
yang berasal pula dari Mujahid, dari Ibnu Umar, Ia berkat4 'Adalatr Nabi
SAW melakukan Umratt dua kali, kemudian hal tersebut sampai ke telinga
Aisyah, lau ia berkatq Rasulullah SAW melakukan Umrah empat loli. Hal
s€nada juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, akan tetapi mereka
berdua berb€da pendapat, ketilo menyebutkan riwayat Manshur tentang
bulan Umrah Rasulullah, dan riwayat Ishaq pada jumlah Umrah yang
dildokan oleh Rasulullah. Kemrmgkinan terjadi beberapa kali pertanyaan,
yaitu Ibnu Umar dianya teNrtang berapa kali Rasululluh melakukan umrah,
kemudian ia menjawabnyq setelah itu Aisyah mengoreksi jawabanny4 dan
tadsala ia ditanya untuk kedua kalinya ia menjawab sebagaimana yang
dfumakan oleh Aisyah, sctelah itu ia ditanya tentang bulan ketilca Rasulullah
SAW melakukan umrah, lalu ia menjawab prtanyaan tersebut berdasarkan
pe*iraannf belaka, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, dari
jalur Al A'masy, dari Mujahidm, ia berkata" Urwatr bin Az-Zubair bertanya
kepada Ibnu Umar, "Pada bulan apa Rasulullatr melakukan Umrah?, ia
menjawab, "Bulan Rajab." Dan hadits Mandhur yang berasal dari Mujahid
yang disebutkan pada Ash-Shahihain, akan disebutkan pada Al Musnad no.
6126, dan 6430. sedangkan hadits Al A'masy dari Mujahid disebutkan oleh
Al Hafidz pada akhir komentarnya no.2695,juga terdapat hadits lain yang
scmakna dengan hadits tersebut dari jalur Habib Al Mu'allim, dari Atha',
dari Urwah bin Zubair, dengan redaksi, "Bahwasanya ia bertanya kepada
Ib,nu Umat'' pada hadits no. 5416. Lihat hadits yang telatr disebutkan
sebelumnya pada Musnad riwayat Ibnu Abbas n9.2957.
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5384. Hasan menceritakan kepada lomi, 7-tthair menceritakan

kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dari

AMurrahman bin Abu Laila, dari Abdullah bin Llmar, ia berkata: Aku
ikut serta didalam sebuah pasukan perang dari sekian pasukan perang

Rasulullah SAW, kemudian (ketika perang terjadD orang-orang banyak

yang menghindari peperangan dan aku termasuk orang yang menghindari

peperangan, lalu sebagian dari kami berkata, "Apa yang akan kita

lakukan sedangkan kita telah lari dari medan perang, dan kita telah

kembali dengan kemarahan (Allah dan Rasulnya)?! Kemudian kami

berkata, "Andaikata kita bisa kembali ke Madinah dan bermalam disana,"

lalu kami berkata lagi, "Andaikan kami menyerahkan diri kami kepada

Rasulullah SAW, jika beliau mengampuni l€mi dan kalau tidak kami

akan pergi. Setelah itu kami menemuinya sebelum shalat Zhuhur,

kemudian beliau keluar dan berkata "Siapa orcmgarang lzfl" Abdullatr

bin Umar berkata: lalu kami menjawab, *Kami! Orang-orang yang lari
dari medan perang." Beliau berkata, "Tidak! Akut tetapi kalian adalah

olang-omng yang telah bahu-membahu meryterorg musuh, dan aku

terniasuk pasukan (kelonpok) kalian, dan alu odalah bagian dari

iasukan kmnt muslimin," Abdullah bin Umar ber*ata: kemudian kami
mendatangi beliau sehingga kami mencium tangutnya.tlt

llt Sanadnya shahih Hadits dengan redaksi yang pmjmg disebutkan pada

no.4750 dan 5220, dan kedua pernbahasan hadits ini disebutkan pula dalam
riwayat Abu Daud, 2:349. Al Muntaqa, 42U. fu lafrz.h, "Fahaashan naasi'
berkata pengarang Al Muntaqa: Mereka menghindar (melarikan diri) sejauh
mungkin. Firman Allah SWT, "TidaHah mqe*t manghindo (menjauh atau
meluikan dir)." Dalam riwayat lain disebulkan, "Jaadhuu Jaidhatan"
artinya: menghindar atau menjauh. Ibnu Atsir ber*ata: Al Haaduu artinya:
berkeliling menjauh dengan hrju'n melarikm diri. Sedangkan Al Mahiish
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5385. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

zuhair menceritakan kepada kami, .Umarah bin Gaziyyah menceritakan
kepada karni, dari Yahya bin Rasyid, ia berkata: kami slpuluh orang dari
penduduk syam pergi ke lv{akkah untuk menunaikan haji, sehingga
sampailah kami di Makkah, kemudian ia menyebutkan hadits, dan
berkata: Karni mendatanginya rau ia menemui kami, yaitu Ibnu Llmar,
lalu ia berkata: Aku mendengar Rasurullah SAW bersabda, ,,Barang
siapa yang memberikan syafa'a yang tidak sesuai dengan aturan Allah
sw, maka ia telah menentang printah Ailah, barangiropo yorg wafat
dengan meninggalkan utang, maka ia tidak akan 

^r*ooyorrryo 
dengan

dinor maupun dirham akan tetapi ia akan membayarnya dengan
lrebaikan-kebaikannya (pahalanya) dan akan *"rrriro keburukan-

artinya: melarikan diri dan menjauh, adapun riwayat yang menyebutkan r/
Jaadhuu," Ibnu Atsir berkata: dikatakan lt iaai ni qu*t 

-urtinyu 
,

melarikan diri, dan Jaadha/it haq artinya bersikap adil. Asal'arti a.ri tut",ll
Jaidh adalah condong kepada sesuatu. Terdapat juga riwayat yang
menyebutkan Haada." sedangkan Al Afr:tcaaruzz Ibnu .a,t i. b"rtutu,
menyerang dan batru membahu dalam peperangan. Dikatakan seorang lelaki
yang berpaling dari medan perang timuaian ia kembali menyeraig dan
menyergap musuhnya" 'Akoa dan I'takara. 'Almrtu ,Alaih artiyi. alot
meyergap atau menyerang (musuhku).

@I - 
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kebwukan (dosa) orang lain (apabila semtn palulanya telah habis untuk

membayar utang-utangnya-Peni), barang siapa bertengkar atau

berselisih mempertahankan sesuatu yang batil dan ia tahu bahwa lal
tersebut akan mendatangkan murka Allah, kcctali iika ia mencabut

perlrataannya, dan barang siopa mengatakan sesuatu yang tidak pantas
-lupada 

seorang mukrnin, maka Atlah akan merunggelamkannya.-(alam

lwary lrebinosaan sampai ia mencabut apa yang diucapkannya"tle

u9 Sanadnya shahih. Yatrya bin Rasyid bin Muslim Ad-Dimasyqi adalah

,"or*g tabi in yang tsiq"h, diriwayJtkan dari Ibnu Umar bahwa Abu Zur'ah

menrsriallkanya" dan 
- 
tbnu Hibban menyeb'tkannya dalam Tsiqaatut

Taabi'in, aan aiaaum kitab At-Tah&ib "ia meriwayatkan dari Ibnu zubait''

kemudian Ibnu Hajar berkata: bahwasanya Ibnu Hibban membedakan antara

riwayat..Yahya uin nasyia dan Ibnu umat''dengan "Yahyabin Rasyid dari

Ibnu Zubair.i' D.o keiihatannya ia mengikuti pendapat Imam Bukhari,

padatrat Al Alamah Asy-syaikh AMurratrman Al Yamaani memvonisnya

dalam kitab Mushohihui Tauitilrul Kabir, 4Dt272-273, batrwasanya Imam

Bukhari tidak menyebutkan biognfi perawi yang meriwayatkan hadits ini

dari Ibnu Umar, hanya saja ia menyebutkan biografinya pada riwayat yang

kedua dengan rn"ryibutku, bahwa ia meriwayatkan dari Abu Az-Zubah,

sedangkan-Ibnu HiLban menyeb'tlori biografi perawi yang meriwayatkan

dari I6nu Umar dalam Tsiqaotut Taabi'in, dan menyebutkanya lag! (riwayat
kedua) pada Ats-Tsiqaa min Atba'it taabi'ta dan dalam hal ini ia tidak

."ngil*ti pendapat Imam Bukhari, j"ga tidak salatr dalam membedakan

kedrinya" , au" ii berkata: bahwa terdapat perubahan pada naskah lts-Tsiqat
Vang biraaa pada tangan Ibnu Hajar dengan r€dal$i yang awalnya berbunyi,
i'D"ii Abu 

-Az-Z.,barf' 
b€rubah menjadi, 'Dari Ibnu Az-Zahil' tanpa

memperhatikan bahwa biografinya terdspat @t Atbaa'ut Taabi'in, hal ini
jelas sebuah koreksi yang mendalam dan baih yang juga merrperkuat
-keshaihan 

naskah ALfahEib. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud

3:334 yang berasal dari Ahmad bin Yunus, dari zuhair bin Harb dengan

sanaa ianisama, hanya saja ia meringkaslon rcdalGi hadits ini, dan ia tidak

meny"butkan sesuanr didalamya yang berhubungan dengan agama'

Kemudian ia meriwayatkan dari jatur Al Mustanna bin Yazid dari Mathar Al
warraq, dari Nafi, dari tbnu umar, yang diriwayatkan secara narffu'dengan

redaksiyang sama pula. Al Mundziri berkata: dalam sanad tersebut terdapat

Mathar 
-ftaman d Warraq yang disebutkan kebanyakan ulama sebagai

orang yang dha'rf, juga Ai Mutsanna bin Yazid Ats-Tsaqafi disebutkan

seUagai orang Vang 
-^iitrt. 

Menurut kami Mathar bin Al Warraaq adalah

$iq;h, seUagiimana telatr kami jelaskan pada hadits no. 3285,. Dan nama Al
t"tutsanna s-ben"my" adalah Al Mutsanna bin Yazid Al Bashari, jelas Al
Mundziri ketiru apa bil6 6s6ahaminya bermarga Ats-Tsaqafi, Al Bashari ini
jvga Slibhut Uajnul biografinya tidak disebutkan dalam At-Tahdzib secara

ii oh-mauprn Ta, dil, batlkan ia mengatakan :. " Adz-Dzahabi berkata;' Ashim

bin Muhammad meriwayatkan hadits ini secara munfarid;' Dan sebatragian
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5386. Hasan menceritakan kepada kami, 
'AMunahman 

Or"
Abdullah (Ibnu Dinar) menceritakan kepada kami, dafi zaid bin Asram,
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersaMa, "Barang siapa
mencabut tangan dari kctaatannya maka Atlah tidak ada alasan bagirrya
pada Hari Kiamat, dan boang siapo yang mati dengan kondisi kcluar
dari jamaah (kaun muslimin) maka ia mati fulam kcadaan
jahiliyah."t20

hadits yang berhubungan dengan masalah agama tidak disebutkan oreh Abu
Daud: Ibnu Majah meriwayatkannya pada, Z:40 darijalur lain dalarn Sunan
Abu Daud kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Husain Al Muallim,
"Dari Mathar AI Waraq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah
SAW, "Barangsiapa yang wafat sedangkan ia memiliki Dinar atau Dirham,
maka keduanya tidak dapat memperbaiki kebaikannya." Kemungkinan dan
juga menjadi pendapat yang paling kuat bahwa bagian hadits ini yang
diriwayafkan oleh Abu Daud dari jalur Al fvtutsannq dari Al Mathar. Dan
Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadits ini pada Al Musnad dari jalur
Mathar Al waraq. Alcao tetapi kami akan menyebutkan hadits dengan makna
yang sama dan lebih panjang redalcsinya dari jalur lain, yaitu dari jalur An-
Nu'man bin Az-Zubair, dari Ayyub bin Sulaiman, dari Ibnu Umar pada no.
5544. Ungkapan, "Faqad daaddallah fii amrihf, pada terter4 *Faqad
daaddallahu amraht' dengan membuang huruf Fn, dan yang tertera pida
hadis diatas sama dengan apa yang tercantum pada catatan kakinya.
Ungkapan, *Askanahullahu ridgatal l;hibaal, pada naskah catatan kaki
t€rter4 "Fii ridgatil lihibaal." Sedangkan ungkapan, ,,ridgatul Hibaa?,
berbentuk Al Gain Al Mu'jamah. dan pada ! , muhmalah dan ini karena

kesalahan penulisan, Ibnu Atsir berlota: telatr dlielaskan penafsiran ungkapan
ini dalam hadits bahwa yang dimaksud adalah ia menjadi ampas api neraka.
Dan Ar-Ridgah artinya; tanah yang basah atau lumpur yang banyak
jumlahnya.
Sanadnya shahih. hadits sama akan disebutkan pada no. 5676 dari jalur
Muhammad bin 'Ajlani, dari Yazin bin Aslam, dari Ayahnya, dari Ibnu
Umar, hal senada juga diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang
panjang pada 2:90 dari jalur Hisyaur bin Sa'ad, dari yazid bin Aslam, dari
Ayahnya, dari Ibnu Umar. Yang jelas batrwa yazid bin Aslam tidak
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5387. Hasan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin

Abdullatr bin Dinar menceritakan kepada kami, dariTaidbin Aslam, dari

Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersaMa, "Ll&ntJiro ita bagai

rombongon seratus unta, hampir-honpir tak ?,an tenrukn fu yug lcyak

di antara mereka mtuk ditunggangi.-I2t

'* ,ai'* ,aJ- 'i.\b $:"; |i3 €* - orAA

i:;l ,41 )!f; *t ybt *U,LI ,:# it *,gE
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5388. Hasan menceritakan kepada lomi, tlammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Ayyrb, dari Nafi', dari lbnu Umar:

Sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat ini: '(Yaita) M (btika)
mamtsia berdiri menghafup futot &rnesto ol0rr? Bcliau lalu berkata,

"Mereka berdiri tenggelam dengor ftcringat nercko ln Wq bringat
tersebut nuncapoi telinga mereka."rD

m&nyat<sitcan kisah yang disaksih olch ItEhJE r+,'mdim ia

meriwaya&annya dari ayahnya dm hadis ini ia glhgfm pafua:rcnnya
lcar€md ia juga mendengr*mnyr scndiri dri Ih IIm, lalu ia
meriwaydrannya tahpa melalui prffi4 kigh yrg puiug ini
diriwayatkan oleh Muslim pula peda 2:t9-90, dcngp du smd ymg bcrasal

dari jalur Nafi, dari lb,nu Umr. Lihd hadi6 scbclwlra fr Al ltltsnad
riwayat lbnu Abbas no. 2t2:6 ih'2[c7. dm lbm KGir mpbdramya
pada kitab taftirnya yang b€rsal dri riwalrd Mulim' 22495-

Sanadnya shahih. Hadits ini menpaftm pcngplmp fui poda hadits no.

5029.
Sanadnya shahih, Hadits ini menpalcm pengutmgm fui poda hadits no.

5318.

I fJJi
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5389. Sakan bin Nafi' Al Bahili Abul Husainr23 menceritakan
kepada kami, Shalih bin Abu Akhdhar menceritakan kepada kami, dari
Ztthrj, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: Dahulu aku
adalatr seorang pemuda bujanganl2a yang tinggal di masjid pada masa
Rasulullah sAw, lalu seekor anjing bolak-balik masuk masjid namun
mereka (para sahabat) tidak memercikan (membersihkan) bekas itu..r25

i6 ,;i I ,i;'.L ,A u.t rSiL |oL $:-t, - orr.
,:Jrrr'#'u. ir ,F 'L ,jG ,to;t el J-bl v ,'a;4i ;r
t .)i t.. t ,t..' - 

: ' -t- ' '

r.Ki ,1;i*:1; ,{1 J\*i *\, e }:,J;, c"
* *t ,4-'* or9" ,li'-ple ,k ,,1 ,h?, d- *

Namanya adalah Abu AI Hasan, sebagaimana yang tertera dalam kitab
Mouqibu Ahm ad oleh Ibnul Jauzi.
Al 'Azab adalah orang yang tidalc memiliki istri, namun pakar bahasa tidak
setuju dengan pendapat t€rseh4 mercka berpendapat 'Azfr, demikianlatr
yang tertulis dalam shahihain
Sanadnya shahih kedua hadits ini, yang lafaztr pertamanya, ..Tinggal di
masjid", telah disebutkan sebelumnya pada no.4607 dari jalur ubadillah, dari
Nafi', dari Ibnu umar. Hadits sanra akan disebutkan pada no. 5g39 dari jalur
Al Amr, dari Nafi', dari lbnu umar. hadits ini disebutkan juga oleh sukhari
l:46 dari jalur ubaidullah. rafahkedua: "Anjing bolak-balilidaram masjid,',
diriwayatkan Bukhari l:243 dengan redaksi yang sama dari jalur yunus, dari
Zuhri, dari Harnzah bin Umar, dari ayahnya. Al eastalani l:21, ia berkata:
"Abu Daud, Al Ismaili dan Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadits ini..

tik
.eJJr

125

EI - 
'[t6n1d Imam Ahmrd



bt Jyt ,-io ,:)u- ,r oK d'r*i ,ii Ei i ,::*-
'i.t Su,7W -€.;t e *t\6r1 ,$lt'{,t*\t*
*t; r1j :Jv ,!Ar;*.t ybt J* lt ,Sy, ;Gn :rL
,6.)*i,!;.;it'4,,ii'i,:*4i gtJ"r;G,y; vt i,:j'
,ofoj ,9\ at;":tr, ,4r,, ,qLAi ,WGrVci

.(W,F:,l^:riJi
5390. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami, Abu Thu'mah menceritakan kepada kami,
lbnu Lahi'ah berkata: Aku tidak tahu namanya, ia berkata: Aku
mendengar AMullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW keluar
bersamaku menuju ke sebuah Mirbad (tempat penambatan unta),

sedangkan aku berada di sisi l@nan beliau, kemudian beliau berpapasan

dengan Abu Bakar lalu aku mundur. Setelah itu Abu Bakar berdiri di sisi

kanannya sedangkan aku di sisi kiri, kemudian beliau berpapasan dengan

Umar. Aku kemudian berpindah lagt dan Umar berdiri di sisi kiri beliau.
Ketika Rasulullah SAW sampai di Mi6ad temyata pada Mirbad tersebut
terdapat kantong air kulit yang berisi llramer. Ibnu Umar berkata lagi:
Kemudian Rasulullatr SAW memanggilku rmtuk membawa sebuah pisau

besar, dan aku tidak pernatr mengctahui (bentuk) pisau besar kecuali pada

saat iht, lalu beliau memerintahkan untuk menghancurkan tempat minum
yang tcrbuat dari kulit tersebu! selanjutnya beliau bersabda, "Allah telah
tiiClahat klnnner, or(mg yang memilnanrqu, merruotgkany a, me nj aul ny a,

membelinya, membawargru, nenbmu nembawakanrya, memerastq/a,

me minta meturaskanya fun orotg ltwtg temakmt has i lnya."r26

Sanadnya shahih Kami telah mc,n}rebrdon hadits marfu' sebelumnya yang
redaksinya berbunyi, *La'odil Khqnr...n pada hadits no. 4787 dengan
sanad yang sana, dan Az-Ziqq artinya: kantong kulit yang dipakai untuk
menyimpan air minum,T'anrak qillobnya Al Azqaaq, dan jamak kasralmya
Zrqaq, dan kedua lafrzh tersehtr telah digpakan didalam hadits ini dan
pada cataan kalci 3, 

uFa utsa bil aqa{ maka dalam hadits tersebut

digunakan lafrzh ini @a &a eryd. Al Lladyah artinya pisau besar atau
parang. Yang jelas lafrzh ini ti&tr bcrasal dri bahasa penduduk Hijaz, oleh
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5391. Waki' menceritalon kepada lomi, AMul Aziz bin Umar

(Ibnu Abdil Aziz) menceritakan kepada kami, dari Abu Thu'mah budak
mereka, dari Adurrahman bin Abdullah A Gafiqi, mereka berdua
mendengar Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Ihamer
dilalmat dari septluh sLsf'kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.l2T

lfr ,i* ,t ,::'.L ,:^ij';.r rs!; |# $i, - o!,ly

jl *:;r .t*o (t G- :Jui j;; tit; \\,* ;t + |* :Jv
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5392. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami, Abu Thu'mah menceritakan kepada kami, ia
berkata: suatu ketika disaat aku berada disisi Ibnu Umar, datanglah
seorang lelaki dan bertanya: watrai Abu Abdurrahman sesungguhnya aku
sanggup berpuasa walaupun dalam keadaan safar?, Ibnu Umar berkata:
aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, ,'Barang siapa yang tidak

karena itu disebutkan dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oreh Abu
Hurairatr dengan lafazh, "As-Sik*iin-'. Jadi Anda hanya akan mendapatkan
dan mendengar lafazh As-Sifi:kiin hanya pada hadits ini.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadir sebelumnya dan
pengulangan hadits no. 3787 dengat sarad yang sama, juga disebutkan
lafrzhnya secara sempuma.
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5393. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi'ah
menceritakan kepada karni, Abu Az-Zubair menceritakan kepada karni,
aku bertanya kepada Jabir tentang menyentuh anjing? Ia berkata: Ibnu
Umar memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Borang siapa yang menyentubrya moka pahalanya akan
berkurang setiap hari sebanyak &u Qirath." (Satu Qirath kira-kira 4/6
Dinar-Penj).rD

,-r",,.t U ;rL $'", ,iQi'u1 e* ,"i; $:", - ot,lr

i:;ir ,f ; u.r ii-?, :Jv ,o;);;t et' i ,f')t * *
:t ,S;; ok'-rS gfr ,y ,i$.iut d'ut y j;, ,y, 4
t2t Sanadnya shahih Hadits ini juga disebutkan Mm Majma' Az-Zavaa'id

3:l62,ia ber*ata: hadits ini dirirrayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir,
dengan sarrril hasan lagi terpuji" Ibnu katsir menyebutkan penafsiran hadits
ini pada kitab taftirnya, l:4lG4l l, bahwa, "Orang yang membenci sunnahku
dan ia berpandanga bahwa be6uka baginya adalah malauh. Hal ini jelas
menerangkan dibolehkanya berbuka dan diharamkanya berpuasa ketika
dalam kondisi musafr." Berdasarkan hadits ini dan apa yang dinisbahkan
pada Al Musnad dan lainnya yang berasal dari Ibnu Umar, Jabir dan lainnya."
Lihat hadits selelrrmnya dalam Al Musnad riwayat Ibnu Mas'ud no. 3867.
dan Ibnu Katsir menyebutkanqra dalam Tafsimya, 3:69.
Sanadnya shahih. hadits ini menrpakan dari hadits no. 5254 yang
berasd dari riwayat sahabat dari sahabat. Lihat hadits no.4479,4549 dan
4813.

.1oGr;
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5394. Hasan menceritakan kepada kami, Lahi'ah menceritakan

kepada kami, Ja'far bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari

A$urralman bin Rafi' Akl Hadrami, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar

berada sebuah tempat shalat bersama anaknya yang berada sisinya pada

hari raya Idul Fitri, kemudian ia berkata kepada anaknya: Apakah engkau

tahu ap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hari ini? ia berkata:

Aku tidak tahu, Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW senantiasa shalat

(ld) sebelum khutbah dimulai.r3o

Sanadnya shahih. Ja'far bin Rabi'ah syurahbil bin Hasanatr Al Kindi Al
Mishri Abu Syurahbil adalah seorang perawi yang tsiqah, Ahmad berkata"
..[a adalah seorang Shaikh (gUru) para ulama-ulama hadits yang tsiqah;'Ibntt
Sa'a4 An-Nasa'i dan lainya juga memperkuat pendapat tersebut, dan Imam

Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir, l2ll89-190 dengan

menisbahkan namanya kepada Quraisy, tentunya ini berbeda dengan hadits

yang teradapat pada Al Musnad no. 10825. Al Hafidz menyebutkan biografi

eUarrratr-* bin nafi' Al Hadrami pada At-Ta'iil, 249-250, ia berkata,

"Dari Ibnu Umar, Analarya Ibrahim Ja'far bin Rabi'ah dan lainya

meriwayatkan darinya." Al Husaini berkata "orang itn (ketsiqahanya perlu

ditinjau lagi." Jawaban saya (Ibnu Hajar): Dia adalah Qadhi Afrika yang

biografinya disebutkan didalam At-Tah&ib, dan periwayatanya yang terdapat

didalam Al Mtunad dan yang lainya berasal dari Ibnu Amr bin 'Ash bukan

berasal dari Ibnu umar bin Al Khaththab, Abu Sa'id bin Yunus menetapkan

batrwa ia bermarga At-Tanukhi, seakan-akan penisbahan namanya kepada Al
Hadrami penisbatan yang berdasarkan perjanjian yang terjadi diantara

mereka. Sedangkan Al Husaini membedakan kedua penyebutan tersebut

sebab ia mengira bahwa Al Hadrami bukan At-Tanulfii, dan At-Tanukhi

meriwayatlcan hadits ini dari Ibnu Amr sedangkan Al Hadrami meriwayatkan

dari Ibnu Umar, tentu hal ini tidak benar, karena hadits yang mereka

riwayatkan hanya satg dan berasd dari perawi yang satu yaihr anaknya (Ibnu

Umar) Ibrahim, yang jelas komentar tersebut diatas bukanlah sebuah Tahqiq

akan tetapi sebuatr kekeliruan penulisan, dan Al Husaini tidah keliru dalam

membedakan penulisan nama At-Tangkhi dan Al Hadhrami, harrya saia Al
Hofah merasa terbebani ketika mencoba menggabungkan kedua nasab

tersebut tanpa didasari dalil yang kuat, karena ia tidak mendapatkan masalah

ini didalam At Musnad penjelasan yang sama, lalu ia menafikan bahwa Al
Hadrami telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar bin Al Khaththab

secara tetang-terangan, padatral ini merupakan riwayat yang berasal dari Ibnu

umar yang shohih, kemudian ia memendekkannya dan menggabungkan

periwayatan tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibratrim, dari

EI - flnsnsd Imam Ahmad
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5395. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Husyaim
menceritakan kepada karni, Yunus bin LJbaid memberitahukan kepada
kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulultah SAW bersaMa,
"Orang mamry yang merutnda-rurrdo pembayaran utangnyo (kepada
yang berhak) adalah rurupakan snu kezlaliman. Apabila engkau
diminta tmtuk melahtkan hak pemindahan pembayaran utang kepoda
yong berhak maka lakukanlah, dan tidak boleh ada dua transaksi jual
beli dalam satu barang."r3r

AMurrahman At-Tanakfri, dari Ayahnya, dari Ibnu Amr bin .Ash, seakan
akan ia menafikan periwayatrn Ja'frr bin Abu Rabi'ah yang mana disebutkan
oleh Al Hasani sebelumnya dari AMurrahman bin Rafi' Al Hadrami, yang
mana hadits ini merupakan hadits yang shahih juga. Dan pendapat yang
paling kuat menurut saya adalah bahwasanya Al Hadrami bukan At-Tanakhi,
karena biografi keduanya disebutkan Mlam At-Tahdzib dan saya tidak
menemukan pada kitab-kitab lainnya dan ketika saya menshahihkan hadits
ini, saya melihat bahwa ia adalah seorang tabi'in sebagaimana jelas tertera
didalam lafazh hadits, oleh karrna itr masalah ini tidak perlu dipertentangkan
dan perirrayatannya dapat dit€rim4 sebab hadits-hadits im shahih berasal
dari Ibnu Umar yang diriwaydrm oleh Nafi, dari Ibnu Umar, hal ini telah
kami sebutkan juga pada hadits to.4602dan 4963.
Sanadnya slalrih Bagian pertama yaiUr ungkapan ,fa,atbi'uhtl, diriwayatkan
oleh Ibnu Majah, 2: 39 Mijalur Hasyim" ..Dari yrmus bin LJbai{ dari
Nafi"', kemudian pensyaratrnya As-Sindi menukilkan hadi8 ini dari Al
Hafizh Al Baushiri pada Az-7awa)d kemudian ia berkata: *Hadits ini
sanadnya terputus antara Yunus bin Ubaid dan Nafi,,,, Ahmad bin Hanbal
berkaa: "Ia tidak mendengar hadits ini dari Nafi' akan tetapi ia
mendengarkannya dari lbnu Nafi', dari a5ialmya',, Ibnu Ma'in dan Abu Hatim
berkata: "Ia tidak mendengarkan hadits ini dari Nafi'. Saya [Al Baushiri]
berkata: Hasyim bin Basyir "datah seorang perawi yang mudailas dan ia
meriwaya*an hadits yang 'ut'urah." Sedangkan yunus bin Ubaid telah
kami jelaskan ketsiqaharmyapada no. 940, dan Ibnu Ma'in, Ahmad dan Abu
Hatim rclah membicarakan bahwa ia mendengarkan hadits ini dari Nafi'.
Kemudian At-Tirmidzi menukilkan hadits ini dari Bukhad yang mana
dijelaskan bahwa terdapat keraguan dikala ia meriwayatkan hadis yang ia
riwayatkan dari Nafi'. Hal ini sslegaimana diterangkan dalam At-Tahdzib.
Lalu apa dalil rcrhadap penafian tersebut pada hal ini sezaman dengan Nafi'

t3l
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battkan tabaqah mereka berdekatan dan tidak disebutkan bahwa ia seorang

yangmudallas. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al
Kaitr, 4Dl4O2 dan Astrshaghir, 160. ia tidak menyebutkan kecacatannya

ataupun celahnya. Dan riwayat yang terkemuka, ia adalah seorang perawi

yang tstqah dan bersambung sanadnya kecuali terdapat dalil jelas yang dapat

.".U*tut, pendapat tersebut. Sedangkan Hasyim telah kami sebutkan

biografinya pada no. 4448 d8ln Bu*trari tidak menyebutkan cacatnyq juga

tidal termasuk seotang mudallas. Berdasarkan hal ini Al Hafizh Al Baushiri

berpegang pada lafazh yang terdapat pada Ibnu Majah "Dari Yrmus bin

UUaia.. Alian tetapi lafaz.h yang terdapat di atas dalam Al Musnad ini tidak

berasal du[ii sima'ah, ..Yunus bin Lrbaid memberitatrukan kepada kami." Dan

jikalau hadits ini memiliki dalil atau asal, maka syabhal, tadlimya akzt
gugur.
iniadalatr bagian pertama dari hadits yang disebutkan oleh Al Majid dalam

Al Muntaqa,zggt. temudian ia menisbatkannya kepada Ibnu Majah, lalu Al
Hafizh Ibnu Hajar menyebutkannya dalam At-Tafihlish 250 dan menisbatkan

periwayatannya pada Ahmad dan Tirmi&i. Dan ini merupakan kekeliruan

ibnu Hajar, karena At-Tirmidzi tidalc meriwayatkan hadits ini dengan yakin.

Hal ini juga yang diungkapkan oleh Al Baushiri dalam Zowaid Ibrru Maiah,

dan seandainya At-Tirmidzi meriwayatlon hadits ini tentunya Al Baushiri

tidak mengomentari hadits tersebut dalam Az-Zawa'id. Akan tetapi, At-
Tirmidzi hanya mengisyaratkan dengan ungkapan *Wafiil baaA'2:269. dan

Asy-Syaukani dalam Noulul Authar 5:355, kemudian Al Hafiztt

menyebutlcannya pula dengan menisbatkan hadits tersebut kepada At-
Tirmi&i tanpa keraguan.
Adaprm bagian kdva,,walaa bai'atainifi waahidalf' lafa"I ini diisyaratkan

olehTirmidzi pada perkataannya *Watiil baaA'2:235, kemudian Al Hafizh
menyebutlcan dalam At-Takhlish236 dN ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan
oleh Ibnu Abdul Baar, dari jahn Ibnu Abu Khaitsamah, dari Yahya bin
Ma'rn, dari Hasyim, dari Yunus bin LJbai4 dari Nafi', dari Ibnu Umar." Dan

ini sangat jau[ yang juga menpakan hadis yang terdapat dalam Al Musnad
ini. Lihat bagian kedua ini yang telah kami jelaskan pada Al Musnad iwayat
Ibnu Mas'ud 3725. dmtkesemua hadiB ini terdapat dalam Maima Az-Zav'aid,

4:85, kemudian ia menisbatkan periwayatan kepada Ahmad dan Al B,ezzat

dan ia berkata: "Pada perawi yang meriwayatkan hadits ini addah perawi-

perawi yang shahih." lalu ia muryebutkannya lagi pada 4:l3l dalam bab

''mathlul ghanif', selanjutnya ia berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Al
gezzar dan perawinya adalah perawi-perawi yang shahih, kecuali Al Hasan

bin 'Arafah. Ia adalatr soorang perawi tsiqah." Kelihmnnya ia lupa

menisbatkan periwatan hadits ini Al Musnad tentang pembahasan kedu4
kemudian ia menyebutkan bagran pertrma pada dua pembahasan yang lain
dan hadits yang terdapat dalam Zawaid ini bukan berdasarkan

persyaratanny4 karena ia meriwayatlcan dari Ibnu Majah sebagaimana yang

t€lah karni sebutkan sebelumnya
"Al Mali"'diucapkan dengan hamzah, Ibnu Atsir berkata: "Al Mali'artinya
kepercayaan orang kay4 dan kalimat ini berasal dari kata 'mala'a, malii'u

EI - Musntd Imam Ahmad
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5396. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Abu Ja'far

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersaHa, "Janganlah kamu tidur di malam hori
sedangkan api menyala di rwnahmu, korena seswtgguhnya ia adalah

musuh."l32
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5397 . Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu lahi' ah menceritakan

kepada kami, Ubaidullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari

Nafi', dari ibnu Umar, ia berkata: Aku melihat ghanimah (harta rampasan

baina malaai' wal malaa'ati dan kebanyakan orang lebih menyukai
menyebutkannya tanpa menggunakan hamzah atau mentasydid huruf Yaa."
Adapun tanpa menyebutkan hamzah adalah menrpakan bahasa yang benar
datshahilt dan hal ini terdapat dalam kebanyalon qiraat.
Sanadnya shahih hadits sama telah kami sebutlon sebelumnya dari jalur
Ma'mar, dari Zuhair, dari Salim" dari ayatrnya pada no. 4546, hanya saja
pada redaksi hadits tersebut tidalc terdapat tambahan kalimag "Sesunguhtrya
ia adalah musulund' dan juga kami menyebutkan penjelasanya pada no.

4515 pembahasat tahbij yang berasal dari shahiham dan Abu Daud, dan

kami tambahkan disini bahwa At-Tirmidzi, 3:t5 dan Ibnu majah, 2:215,yang
mana keduanya meriwayattran dari jalur SuE/an, dari Az-Zuhri anpa
menyebutkan tambahan kalinat tsrsebut diatas, Al Haitsami tidak
menyebutkan hadits ini pada Majma' Az-Zawaa'id akan tetapi penshahihan
hadist ini berdasartcan persyarafianya dan Makna hadits ini diriwayatkan oleh
Bukhari juga pada ll:71 dan Muslim 2:134, dari hadits Abu musa Al
Asy'ari, socaia mtfu',"Sesunguhnya qi itu addah musuhyang berbahaya
bagimu, oleh sebab itu, jikalau engkant tidur maka padamkanlah ia."
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perang) dibagikan kepada lima bagian (untuk lima kelompok), kemudian
dibagikanlatr lrarta tersebut kepada setiap kelompok, dan apa yang
menjadi bagian Rasulullatr SAW maka akan dibagikan kepadanya, dan
beliau memilih.l33
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5398. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu lahi'ah menceritakan

kepada karni, Ubaidullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari
Taid bin Aslam, ia berkata: Aku mendengar seorang lelaki bertanya
kepada AMullah bin Umar tetang jual beli dengan sistim Al Muzayadah
(menawar barang dengan menambah harga lebih tinggi)?, Ibnu Umar
berkata, "Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kalian membeli
(menawar) barang yang telah dibeli atau ditawar oleh saudaranya, kecuali
harta rampasan perang dan warisan."ll
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Sanadnya shahih. hadits ini terdapat pada Majma' Az-fuaa'id, 5:340
kemudian p€ngarangnya berkat4 *Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad yang
salah satu perawinya adalah Ibnu Lahi'ah, juga terdapat kedha,ifan
didalamnya dan perawi-perawi lainya tsiqah."
Sanadnya shahih hadits ini terdapat pada lvlajma, Az-Zawa'id, 4:94,
pengarangnya berkat4 *Hadits ini terdapat didalam Ash-Shahih, kecuali
pe*ataaq 'Illaal Ganaa'imu wal Mawawits' sela4iutnya ia berkata lagi,
"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad da At-Thabrani dalam Al Ausath ,yang
mana didala'nnya t€radapat perawi yag bemama Ibnu Lahi'ah, dan haditsnya
mi Hasm sedangftan perawi-perawi lainya shahih.' Lihat no. 5304, dengan
redaksi yang berbunyi, "s@rzng lelaki bertanya kepadanya,, dan didalam s,

"Yas'al'dan nrlisan ini t€rdapat pada catatan kaki naskah tersebut.
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5399. Abu Sa'id maula bani Hasyim menceritakan kepada karni,

Laits menceritakan kepada karni, 'Ashim menceritakan kepada kami, dari

Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang

shalat malam?, kemudian Ibnu Umar berkaA: suahr ketika seorang lelaki

bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat malam dan kebetulan aku

berada diantara mettka, lalu beliau bersa$a, "slrolat malam dua raka'at-

dua raka'at, dan jika engkru taht akan nawArya waktu Subuh maka

segeralah (menutuprya) dengan satu raka'at (slwlat Wrti) dan du
,iko'ot sebelum shalat Subuh-"r's
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5400. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Malik

memberitahukan kepada kami, dari Nafi" dari Ibnu umar, bahwa

Rasulullah SAW (menyaksikan) scorang lelaki dan istrinya saling

melaknat satu sama lain, kemudian beliau mamberikan hak asuhan anak

itu kepada istri lelaki tersebu! karena ia tidak me,ngakui anak tersebut.r36

Sanadnya shahitt 'Ashm "dalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal, dan hadits dengan

redalsi yang panjang disebuflGn pada no.534l-
Sanadnya tn"ni Abu Salamah Al Khuza'i adalah Manshur bin Salamah bin

Abdul Azia Al HafahAl Baghdadi, dan iaorangnya tsiqah. Hd ini {ipe*uat
oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya Ad-Daraqg6ni berkata, "Ia adalah salah

seorang dari ulama-ulima-hadits yang hufirab tsiqah danberkedudukan tinggi

dimata- para ulama karena mereka selalu bertanya kepadanya dan

meriwayatkan perkataannya" Bukhari menyebutkan biografinya pada Al
Kabir,4/l/348. Hadits ini menpakan pengulangan hadis no' 5312'
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5401. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada karni,
Abdullah bin uar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW bertari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke
HajarAswad lagi.l37
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5402. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, AMul

Aza bin Muhammad bin Al Andarawardi, maura bani Laits, dari Amr
bin Yahya bin 'Amarah bin Abu Hasan Al Anshari kemudian Al
Muharibi, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya wasi,
bin Hibban, ia berkata: aku berl€ta kepada Ibnu Umar: beritahukan
kepadaku tentang shalat Nabi sAW? Ia berkata, ,.Rasulullah sAw
senantiasa mengucapkan takbir tatkala meletakkan kepalanya (bersujud)
dan tatkala bangkit dari zujud, juga mengucapkan, "As-salamu ,alaikum

Sanadnya siahill Hadi{" ini menryakan ringkasan dari pada hadits no. 523g.
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warahmahllah" disaat menoleh ke kanan dan "As-salamu 'alaikurn"
disaat menoleh ke kiri.'r3t

Sanadnya shahih AMul Aziz bin Muhammad bin Al Andarawardi adalatr
Ad-Darawardi. Telah kami sehdran berulang kali tentang ketsiqahamryt
pada no. 1675 pad^ At-Tahhib 6:354-355: "Ayahnya berasal dsri
Darabajrad, sebuah kota yang terdapat di Persia. Namun karena orang-orang
sulit mengucapkan Darabajradi, mereka mengekspresikannya dengan
Darawardi. Pendapat lain me,ngekan, ia berasal dari An-Darana. Dan hal ini
terdapat dalam Sznaz Abu Dot d pada bab Jihad: "An-Nafili menceritakan
kepada kami, AMul Aziz An-Darawardi menceritakan kepada kami.' Abu
Hatim As-Sajsataani bedraoa, dari Al Ashma'i: penisbatan mereka mengenai
Ad-Darabajrad kepada Ad-Dararryardi adalatr keliru. Abu Hatim bertota:
Yang benar adalatr Daraabi atau Jardi atau juga Daraabi Ajwad." Yaqut
berkata dalan Mu'jam Al Buldorr,4:47, "Penisbatan ini dinisbatkan kepada
An-Daraabah, dan dikatakan ia menetap di kota tersebut. Dan orang-orang
berkata kepada orang ymg ingin datang kepada kota tersebut Andtuan.
Demikianfah perubahanq,a.'Dan ibarah ini berasal dari Al Awhab As-
Son'ani pada hal. 224 drnrgn la$?h An-Darawardi, dan ini sesuai dengan
penisbatan yang t€rdapat dg,lzrrrr Al Musnad. Amr bin Yahya bin Amrah
adalah Al Maazini Al Anshai yang mana telah kami sebuflran
ketsiqahorrya pada no. 4520 dm kami tambahkan bahwa Abu Hatim
menyebutkan biografinya Na Al Joh wa At-Ta'dil, 3/l/269. hadits ini
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sunan Al Kubra,2;178 dari jalur
Ibnu Juraij, dari Amr bin Yahya secara panjang lebar, ia berkata: ..Sana&rya

ini diriwayatkan oleh Haiiqi bin Muhammad dan jama'ahnyq kemudian
sebahagian mereka memeldekkan hadits ini yang berasal dari Ibnu Juraij
sehingga Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi berbeda pendapat
tentang Amr bin Yahya dan cmgorang yang berpegang dengan hadits ini,
nartrrm lfiilaf ini tidak bcrpcagruh sama sekali. Hadits ini terdapat pardm Az-
Zava'id dan tidak terdryd padra Kutubus Sr'nah lainnya, yang mana Al
Hafizh Al Haieami memendekkan hadits ini dan tidak menyebutkannya
dalan Majma' Az-Zawo'id namun ia menyebutkan sebuah hadits dengan
ringkas pada2:146: *f)ari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW mengucapkan
salam dua kali." Hadits ini diriryayatkan juga oleh Ath-Thabrani dalam At
Ausath, dan pada periwaran tersebut terdapat nama Baqiyyah, ia adalah
seorang perawi yang tsiqatw, madallas, disebabkan ia meriwayatkan hadits
'an'an.u Lihat hadits no.4?J25, A39,4280 dat 4432.
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5403. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Ibnu Bilal 

-yaituSulaiman- [dari] Abdullah bin Dinar, dari tbnu Umar, bahwa Rasulullah
SAW datang ke masjid Quba' dengan berkendaraan dan berjalan.r3e
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5404. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, [Ibnu]

Bilal memberitahukan kepadaku, dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu
Umar, ia berkata: bersaMa Rasulullah SAW, ',Janganlah lalian
memasuki (tempat) or(mg-orang yang diadzab, lcecuali kalian menangis
(bersedih dengan l@adaon mereka), dan jika kalian tidak bisa menangis
maka janganlah kalian nas* kcdalam tempat mereka, (iil@ tidak)
niscaya kalian akan ditimpa musibah sebagaimana musibah yang
menimpa mereka."tlo

r3e Sanadnya shahih. sulaiman bin Bilal telah kami sebutkan ke-tsiqah-annya
pada hadist no. 1463, dan pada kali ini kami menambatrkan barrwa Ahmad,
Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan lainya juga metsrgahkanya, dan Bukhari
menyebutkan biografinya pada Al Kabir, 21215. Sedn$an penambahan
kalimat [dari] hal ini dilakulgn karena diperlukan sebagaimana jelas tampak
pada redaksi hadits diatas, dan kalimat ini tidak terdapat pada 6, dan ini jelas

keliru. Kami tambahkan lafazh tenebut yang berasal dari J dan s. hadits ini
merupakan pengulangan dari hadits no. 5330.r4{' Sanadnya shahih. Ibnu Bilal adalatr sulaiman sebagaimana telah kami
jelaskan pada hadits sebelumnya dan kalimat [Ibnu] tidak tercantum pada 6
dan ini keliru kemudian kami tambahkan dari g dan 1. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits no. 5225, dan ringkasannya terdapat pada no. 5342.
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5405. Abu Salamah menccritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal
memberitahukan kepada karni, dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu Umar,
ia berkata: seorang lelaki bercerita kepada Nabi sAW bahwa ia ditipu
dalam transaksi jual beli, kemudian beliau bersabda, *Apabila engkau
melahtkan transalui jwl beli dengan pembeli maka katakanlah: Tidak
ada penipuan. " Dan lelaki tersebut apabila ia melakukan tansaksi juar
beli ia mengatakan, tidak ada penipuan, dan lelaki ini mempunyai
kekurangan pada lidah."'

, 
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5406. Abu Salamah menceritakan kepada karni, Sulaiman
memberitahukan kepada kami, dari AMullatr bin Dinar, dari Ibnu lJmar,
suatu ketika ia shalat diaas binatang tunggangannya disaat safar
(melakukan perjalanan jauh), dan ia menghadap kiblat kemana binatang

sanadnya sftafirh Hadits dengan redalsi yang lebih panjang terdapat pada no.
5225, Ar-Ruttah, pengarang Lisarul Arab be*atA..Tertunr-Luru dalam
berbicara dan sedikit terbata-batg dilotakan jug4 orang yang sering keliru
berbicara sehingga merubah huruf l, Laan menjadi Ar yaa'.u pan trat inl
telah kami jelaskan sebelumnya pada no. 5036 tentang perkataan Ibnu Atsir,
dalam riwayat lain dikatakan, "Laa Khiyaabah. seakan-akan kepelatan
(gugu) itu berasal dari perawi sehingga ia merubah huruf l/ Laam menjadi Al
I'aa'. Inilah yang dimaksud dengan celat lidah, akan tetapi hal ini hanya
tedadi pada lelaki tersebut bulCIn pada para perawi hadits.
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itu menghadap, kemrdian ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW

melakukan hal yang saura ketika melakukan safar.la2
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5407. Abu Salarnah menceritakan kepada kami, Malik
memberitahukan kepoda kami, dari AMullah bin Dinar, dari AMullah
bin Umar, batrwa Rasulullah SAW pernah mengenakan cincin yang

terbuat dari emas, lceinudian beliau berdiri dan menanggalkannya, lalu

berfrat4 " Aht tidak akm nengenakonnya selamanya." Kemudian orang-

orang menanggalkan scluruh cincin mereka.la3
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5408. Abu Salamatr menceritakan kepada kami, Laits

memberitatrukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullatr SAW melilut ludatr yang t€rdapat didepan kiblat masjid,

sedangkan beliau saat inr sedang shalat memimpin shalat bersama

jama'ahnya. Setelah ihr beliau menghilangkan (meggosok) ludah

i; *, ybt ;* n;tli

ta
ltit

Sanadnya siaftnh IIadiB panjangnya disebutkan pada no.5334.
Sanadnya shohih Iladits ini terdapat dalarn Al Mnryaththa', 3:l18, dan juga

menpakm ringbsm hadits no. 5366.
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tersebut, lalu beliau bersa$a tatksta selesai shala! *Jika salah seorang

dari kalion slalat berarti ia mengttadqkan kcryda Allah

SWT, oleh ksrena itu janganlah sefoli-kali salah seorang dari ktlian

meludah didepan kiblat ketiko slrolat."t4
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5409. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah memberitahukan kepada kami, dari Farqad As-Sabaktri, dari

Sa'id bin Jubair, dari Ibnu umar, bahwa Nabi SAW memakai minyak

yang tidak wangi ketika sedang melakukan Ihram.r4s
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5410. Abu Sa'id maula bani Hasyim menceritakan kepada kami,

Uqbah bin Abu Ash-shatrba' menceritakan kepada kami, Salim bin

Abdullah bin Umar, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW shalat fajar,

kemudian beliau mengucapkan salam, lalu menghadapkan wajahnya

kearah terbitnya matahari, selanjutnya beliau bersabda, "Ketahuilah

balm,a.finah itu muncul dari sini, ketahuilah balu,a fitnah itu muncul

dari sini, yaitu disaat mutrculnya tanduk syaitan."ra6

tu Sanadnya shahitt Al LaiB adalah lbnu Sa'ad. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 5335.r45 SanaAnyi dha,ifkarcna dalam sanad hadits ini terdapat Farqad As-Sibakhi.

Dan hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 5242.r{6 Sanadnya shahih. Uqbatr bin Abu Ash-shahbaa' Abu Khuraim adalatr tsiqah,

hal ini diperkuat oleh Ibnu Ma'in dan lainnya" dan biografinya disebutkan
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541l. Muammal menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar
ditanya tentang pua$ pada hari Arafah? Maka ia menjawab,'Nabi SAW
tidak pernah puasa pada hari Ara h, tidak juga Abu bakar, Umar
maupun LJtsman."l47

'*,-&f i Eu\e,;tr;L,*,€'tr1;:t-1- I or\ r
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54llc. [Waki' menceritakan kepada kami, dari Suffan, dari Ismail

bin Umayyah, dari seorang lelaki dari Ibnu IJmar, ia berkata, "Nabi SAW
tidak pemah puasa, tidak juga Abu bakar, Umar maupun Utsman pada
hari Arafahl."l4t

didalam Al Jardtwa At-Ta'dil,3llBl2 yang mana terdapat komentar Ahmad
bin Hanbal, "Bahwasanya Uqbah bin Abu Ash-Shahba' adalah seorang guru
yan shalih." Dan hadits dengan redalci yang panjang disebutkan sebelumnya
padano.5109.
Sanadnya shahih hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 5117. dan
pada alchir hadits c redaksinya berbunyi, "Yaumu 'Arafah setelah lafazh

"Walaa 'Utsmaai' dan ini merupakan tambahan yang tidak terlalu
berpenganrh pada makna haditsnya, dan lafazh ini tidah terdapat pada:t dan t,
kemudian kami tidak mengrrtipny4 hanya saja lafadr ini terdapat pada sanad
berikuhya yang akan kami sebutlon nanti.
Sanadnya shahih meskipun secara zhahir nampak dha'rf, karena Syaikh
Ismail bin Umayyah orang yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar
mubham, demikian juga Waki', tidak menjelaskan identitas seorang perawi
dalam sanad ini, akan tetapi dalam hadits lain no.54ll sebelumnya,
Muammal menjelaskannya. Dan sanad ini tidak dijelaskan pada 6, namun ia

disebutkan pada rt dan 3. dan lafazh, "Yantmu Arafah yang terdapat pada 6
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5412. Affan menceritakan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar
menceritakan kepada kami, LJbaidullah menceritakan kepadaku, dari
Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW membagi-bagikan
harta rampasan perang bagi penungang kuda dua bagian dan seorang
yang berjalan satu bagian.lae

,W ok *., +; hr & i' J;rLf '*;.t ;s1 : 64{
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5413. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Azn binMuslim

menceritakan kepada kami, AMullah bin Dinar, bahwa lbnu Umar suatu
hari shalat diatas binatang tunggangannya ketika safar, dan ia
menghadapkan wajahnya ke arah binatang itu menghadap, ia (Abdullah
bin Dinar) selanjuhya berkata: kemudian Ibnu Umar menyebutkan
bahwa Rasulullah SAW melakukan hal yang sama ketika safar.r5o

yang disebutkan di dalam hadits sebelumnyq disebutkan juga pada aktrir
hadits ini dan penyebutannya pada g menunjukan bahwa pengulangan lafazh
pada hadits ini sengaja tidah dicantumkan karena Nasakh atau mengikuti
hadits sebelumnya, dm lafrzh (Ya'ni) terdapat pada c dan juga pada catatan

kaki ;, oleh lcarena iUL l<ami menambahkanya dengan memberikan tanda

kunmg yang menunjukan bahwa lafadr tenebut disebutkan pada dua naskah
tersebut.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5286.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelunmnya no.
5406.
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5414. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada karni, Ishaq bin Abdullah (Ibnu Abu Thalhah

memberitahukan kepada kami,dari Abdullah bin Muqsim, dari Ibnu

Umar, bahwa Rasulullah SAW suatu hari membaca firman Allah diatas

mimbar, "Dan tidaHah mereka dapat merubah apa yong telah ditetapkan

Allah, dan Aht menggenggom bumi secara keseluruhan pada Hari
Kiamat dimano seluruh langit dilipat dengan tangan kanan-Nya, Maha
srci Allah lagi Maha tinggi dari apo yang mereka persekutukan" Dan
Rasulullah SAW berkata demikian dengan tangannya, kemudian beliau

menggerakkannya sambil membolak-balikanya kedepan dan ke belakang,

"Rabb Memuji dirinya sendiri: 'Aht yang Maho Perkasa, Maha
Sombong, Aku adalah Raja (penguasa), Alil Maha Mulia, Malw
Pemrrah'." Seketika mimbar tersebut bergoncang sehingga kami
berkata: hampir-hampir baliau terjatuh karenanya. I 5l

Sanadnya shahih.Ishaq bin Abu Thalhah Zaid bin Sahal Al Anshari adalatl
tsiqah hullalnya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in dan juga
diperkuat oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan An-Nasa'i, Al Waqidi berkata,
"Malik tidak pemah mendahulukan orang lain selain dia dalam periwayatan
hadits", batrkan Ibnu Hibban berkata, "Ia adalah orang yang selalu
didatrulukan periwayatanya dalam hadits dan orang yang terpelihara
periwayatanya." Imam Bukhari menyebutkan biografurya pada Al Kabir,
llll393-394. Abdullah bin Muqsim Al Madini adalatr seorang tabi'in yang
tsiqah, hal ini diperkuat oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan lainya. Hadits ini

@I - 
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5415. Affan menceritakan kepada karni, Hammad menceritakan

kepada kami, dari Tsabit, ia berlrata" aku bertanya kepada Ibnu Umar
tentang bejana (beles khamer), Ia berkata: "Rasululah SAW melarang

(minum menggunakan) bejana tersebut."ls2
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5416. Affan menceritakan kepada karni, Hammad bin Salamah
menceritakan kepada kami, Habib (Al Mu'allim) memberitahukan
kepada karni, dari 'Atha', dari Urwah bn Az-Zubair, ia bertanya kepada
Ibnu Umar: Apakah Rasulullah SAW berumrah pada bulan Rajab?, Ibnu

dinukilkan oleh lbnu katsir dalam ta&imya, 8:263-264 yang berasal dari
pembahasan mL kemudian ia menyebutkan bahwa Imam Bukhari
menyebutkan ringaksan hadits ini dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, dan hanya
ia sendiri yang meriwaydlcan hadits ini socara munfarid, ..Muslim juga
meriwayatkannya dari jalur lain " kemudian ia menyebutkan bahwa Muslim,
Adu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Abu Haazrn,
dari LJbaidullah bin Muqsim. Lihat pada hadits sebelumnya dalam At Musnad
Ibnu Mas'ud no. 4369.
Sanadnya shahih Tsabit adalah Al Banaani. Dan ringkasan hadits ini dengan
redaksi yang sama rcrdapat pada no. 5224. hadi|s ini telah disebutkan juga
dengan lafazh yang berbeda dari jahr Tsabit Al Banaani pada no. 49 I 5.
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Umar menjawab, 'oYaf' kemudian lelaki tersebut memberitahukan

Aisyah, lalu Aisyah berkata, "semoga Allah merahmati Abu

AMurrahman! Tidaklah Rasulullah SAW melakukan Umrah kecuali ia

senatiasa menemaninya, dan beliau tidak pernah berumrah pada bulan

Rajab.'153
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5417. Afftan menceritakan kepada karni, Abaan Al 'Aththar

menceritakan kepada kami, Anas bin Sirin menceritakan kepada kami,

dari Ibnu Umar, ia berkata "Aku menghafal dari Rasulullah SAW
sepuluh raka'at (shalat sunatr): dua raka'at sebelum Zhuhur, dua raka'at

sesudahnya" dua raka'at setelatr Maghrib, dua raka'at setelah isya' dan

dua raka'at sebelum Subuh."ls

Sanadnya shahih Habib Al ldu'llim adalah Habib bin Abu Quraibah Abu
Muhammad Al BAshari, atau juga biasa dikenal dengan nama Habib bin Zaid
atau juga Ibnu Abu Baqifydu dan naura pertamanya ini yang dipilih dan

disebuflran oleh Al Nulfiari dalam Al Kabir, lDl32l'322, den namanya yang

terakhir disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad yang akan kami sebutkan pada

Al Mtrsnadno. 7001, dab Habib ini orang yarrgtsiqah, hal ini diperkuat oleh
Ahma4 Ibnu Ma'in, dan Abu Zw'al\ hanya saja Imam Bukhari tidak
mengomentari periwayatanya (Joah).'Atha' adalah lbnu Abu Rabah, dan

hadits yang telatr diriwayatkan olehnya terdapat pada no. 5383. Syaikhani
juga meriwayatkan darinya dengan redalcsi yang sama dari jalur Manshw,
dari Mujahid. Lihat hadits no. 6126,6295 dan 6430.
Sanadnya shahih. Aban Al Aththar adalatr Aban bin Yazid, dan hadits ini
merupakan pengrlangan hadits sebelumnya no. 5127 dengan redaksi yang

sama. Lihat hadits no. 5296.

@ - 
!|tnsnsd Imam Ahmad



,r ,*i: v?f J,& ';."9 6:L ,itro $:"; - o r \ A

.1'frr ya.f,J.;;\l|n\f ,€.it;_il u r#',
5418. Affan -""."rt** kepada karni, Hammad Ot ,"r"rn*

menceritakan kepada karni, Ayyrb memberitahukan kepada kami, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, batrwa Rasulullah SAW bersabda,,,Dua orang
yang melahtkan jual beli memiliki lruk lkiar (memilih membeli atau
mengembalikan barang) selama mereka belun berpisah," atau beliau
bersaMa, "Salah seorang dmi mereka boleh memilih.,,t55
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5419. Atran menceritakan kepada karni, iO, .A**"t
menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan kepada lomi,
dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata: Abdullatr bin Umar mendatangi
AMullatr bin Amir tatkala ia kembali, kemudian ia berkata: mengapa
engkau tidak mendoakanku? Ia (Abdullah bin Amir) berkata: aku
mendengiar Rasulullah sAW bersaMa, "sentngguhnya Ailah sw ttdak
menerima shalat yang dilafukan dalam kondisi tidak suci, dan ttdak
menerima sedekah yong berasal dori hota yang didapati dari hasit
berHtianat." Ketika itu aku berada di Bashratr sebagai pekeda.ls6

sana&tya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebel,'mnya no.
5158.
sanadnya shahih hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada
no.5l23 dan 5205.
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5420. Afran menceritakan kepada kami, syu,bah menceritakan
kepada l€mi, ia berlcata: Ibnu Najih memberitahukan kepadaku, ia
berkaa: aku mendengar ayahku menceritakan dari seorang lelaki, dari
Ibnu umar, bahwa ia bertanya kepadanya tentang pu"* pada hari
Arafatr? Ibnu umar menjawab, *Kami keluar bersama Rasulullah SAW
dan beliau tidak berpuasa pada hari itu, begitu pula kami keluar bersama
Abu Bakar dan ia tidak berpuasa pada hari itu, demikian juga umar, ia
tidak berpuasa pada hari iut utsman prm tidak berpuasa puau n*i itu, dan
aku tidak beryasa pada hari tersebut serta tidak memlrintahkan untuk
berp,asa pada hari rnr j,ga tidak melarangnya. Jika engkau mau maka
uerpuasaun dan jika engkau mau maka tidak perru berpuasa.,,r57

,€;,r: A * €*,:*:, ts:"r,:otb $lL - o r y \

,# y) * jt*\L:)il ,lrf.ttlt;r*:)t * i,*.*
.orl-iJr 'q 'fy ,;;.iu. U, !' ,Jd cuvaAu. qi"l;,.
:SG ,iii- *, * iot * lt J;, ok G e,.,fi,

.J.,l

Sanadnya shahih rckipun hadits ini kelihatanya terputus (nunqathi). Dan
hadits ini telah disebutkan se!e-!q1ra pada no. 5080'a- si tz yaoj u.r*ut
dari riurayat hmail, fulu adarah Ibnu-'urayyarr, dari Ibnu euu Nijin, a*i
Ayahnya ia berlmt4 " Ibnu umar ditanya'; ia pada no. sogo ueriat aarin*wI Suffan_bin Uyainab" dari Ibnu abu Najih, dari ayahnya, ;O*i o.*g
rAs u.egg:ra kepada lbnu umaf'dan kami menshahihkan-nuait. iersebut
s€bagai hadis yang bersambung (Maushul).
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5421. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada l€mi, Muslim bin Abu Maryarn menceritakan kepada kami, dari

Ali bi AMurrahman Al Mu'awi, bahwa seorang lelaki shalat disisi Ibnu

Umar, kemudian lelaki tersebut bermain-main dengan batu kerikil, lalu

Ibnu Umar berkata kepadanya: Janganlah engkau bermain-main dengan

batu kerikil ketika shala! karena sesungguhnya hal tersebut termasuk

perbuatan syaitan, akan tetapi lakukanlah sebagaimana yang dilakukan

Rasulullah SAW, ia berkata: Seperti ini yang dilakukan Rasulullah SAW.

Selanjutnya wuhaib memperlihatkanya kepada kami, dan Affart

menerangkanya dengan memberi contoh, lalu ia meletakkan tangan kiri
dengan membentangkanya pada lutut kiri dan meletakan tangan kanan

pada lutut kanannya, kemudian ia menggenggamnya dan memeberikan

isyarat dengan jari telunjuk."l58

6?l ,'tv ,af:lt *t iX U'rU $1", - otYY

i6 ,i6 ,# ,/; f ,-v ,t i *} ,;w ;,:-f ,d-;
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5422. Muhammad bin Bakar dan AMul Razak menceritakan

kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Juraij memberitahukan kepada

kami, 'Atha' memberitahukan kepadaku, dari Habib bin Abu Tsabit dari

Ibnu Umar, ia berkata, bersaMa Rasulullah SAW, "Tidak ada 'Umra

(Pemberian pemilik bangunan kepada orang masih hidup) dan iuga

r5E Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

533 l.
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(Pemberian pemilik bangunan l@pada orong lain, namun jika ia
meninggal maka pemberian itu kembali l@ pemiliknya) Ruqb'

Barangsiapa yang melahtkan (Jmra atau Ruqba maka borang tersebut

menjadi milik orang yang diberi semasa hidupnya ataupun setelah

mcti."l59

r 14, i.t * ,Lt,{I- $'r, ,LGt t1'.', otYr

,k y, J;, Jli ,ii iu.* ,Ju ,?f
.Us rfi; ii 'jti ,tlir i.+

5423.Affan Sulaiman (Ibnu Al Mugirah) menceritakan kepada

kami, dari Tsabit, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Umar: Apakatt

Rasulullah sAw melarang menggunakan tfridz anggur? Ia mei{awab:

para sallabat menduga sepofti ihr.l@

'* ...tyht

\t*hSrL,rlG
,6:
.7,de

6K

ta
U

,* or.g- ?FJ \i ,(& q,6-

.GFJit'it Lt,,g- & ri.)tja.

Sana&rya shahih Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdaPat pada

no.4t0l dan 4906, dan kami telah mengorelsinya pada pembaftasan awal dan

menyebutkanya pula pada bagian ini. Dan telatr dijelaskan sebelumnya

penafsiran mal[JrEAr-Ruqa pad hadits Ibnu Abbad no.2250, dan ini semakna

dengan apa yang diungkapkan oleh AMul Razak yaitu: barang tersebut pada

akhirnya nanti menjadi milikku atau milikmu, contoh: Seseorang

memberikan sebuah tanah atau tempat kepada orang lainnya kemudian ia

berkata, "Jika engkau wafat sebelum akg maka barang tersebut kembali

kepadaku dan jil(a aku wafat sebelum kamu maka barang tersebut menjadi

milikmu. Dan disinilatr yang menentukan akhir dari pada pemilikan

keduanya.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.

5074. Lihat. Hadits no. 519l dan 5415.
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5424. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dinar memberitahukan kepadaku,

ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah

SAW, "sesungguhrrya Bilal mengumandangkan Adzan pada malam harf'
atau "Ibnu Maktum mengumandangkan adzan pada malam hari, malra

makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum mengumandangkan

Adzan."l6l

ir ,l; r3r, ,iY'u. tlr 3L $:r, ,i& $:L - o t Y o
/a

f lu' e it Jy; ,Su :)v ,|rL # l' ;? * ,*: i.
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4525. Atran menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada

kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bersabda Rasululah SAW,

"Janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa (melibatkan) orang
kctiga."t62

ir .^F $:L ,rLx'i. tlt'rb tir; ,Ltb $:t; - o r y 1,,
ybte ltJi;,:iG:Jv,* # i' * *,*.: i

(*,? 4'fii'5L6,a>,*'
5426. Affan."n."rituLuri kepada kami, Abdul Aziz binMuslim

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada

kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5316. dan redaksi yang sama, *Atau Ibnu Maktum mengumandangkan Adzan
pada malam hari' tidak terdapat pada naskah catatan kaki 3 

juga pada naskah

Syaikh.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5lEl.
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"Barong siapa yang menjual makanan, maka ia hendabtya tidak
menjualnya sehingga malcanan tersebut berada pada tangannya."r63

Ar ,* '* ,& i tlr:t? tisi; ,:otb $:-r- - oryv

.1fii3'u,F'l
5427. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada
kami, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang orang
yang berihram memakai pakaian yang dicelupkan dengan waras atau
h'faran. Kemudian Ibnu Umar berkata lagi: Rasulullah SAW

[bersabda], 'oBarang siapa yang tidak memiliki sandal, maka io
hendalqrya menggunakan sepatu dengan memotongnya lebih rendah dari
mata kaki."t@

lr ,F $L ,iX'i. tjJr:r? t:lL ,itb $:L - o ry^.,

!, b, ,* )t J;, ,--?1 :Jv ,:;i ;. yt * * ,rG-, 'i.',riri',$t't;,tiri 
It L\,c>,ii-:',u*t, jl * *,

.prl*iltij'u*
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5309.
Sanadnya shahih. hadis ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5336. "Dari Abdullah bin Dinat'', dan dalam catatan kaki c, "Abdullah bin
Dinar menceritakan kepada kami.' Adapun penambahan lafaztr [Qaala]
berasal dari catatan kaki r. Dan lafaztr "Belakang mata kaki" dalam naskah

catatan kaki I redaksinya berbunyi, "Sampai pada kedua mata kaki."

@t - Musnad Imam Ahmad
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5428. Affan mencerirakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada

kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Aku melihat Rasulullah SAW

menunjuk kearah timur (tempat terbitnya matahari), kemudian beliau

bersada, "Perhatikan! Sesungguhnya dari sinilah fitnah itu muncul,

sesungguhnya dari sinilah finah itu muncul, Ietil@ tanduk syaitan

mrfircul."165

iJv ,q? ; ^3L';;- 
,;:* $:r; ,itb $:L - o t Y I

,i.ott,r'*3 y \t,k :t J;, 6,l,li'* i.t'+
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5429. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Uqbatr bin Huraits, ia berkata: aktr mendengar Ibnu

umar berkata, ..Rasululah sAw melarang menggunakan Al Jar, Ad.

Dubba' dan Al Muzaffat serta memerintahkan untuk direndam dalam

wadatr air."l6

o tY.

')6': #'lt
,Ut^E*

5430. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Azizbn Muslim

mencedtakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada

karni, dari Affiullatr bin Umar, ia berkata: Raslullatr SAW ditanya

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.

5410.
Sanadnya shahih. Hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5030. Lihat hadits no. 5l9l dan 5423.
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tentang lailatul Qadar? Beliau menjawab, *Carilah lailatul Qadar
pada tuiuh hari terakltir (bulan Ramadhan)."t67

!t? r::l, }&, $'"xL ,4-,rli ,t Ll'i.'#.gL - o tr\
b, 'u At Jy, iG',|;'#';. nr ,* 'e ,tL-) I .n,
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5431. Bahaz bin Asad Abu Al Aswad menceritakan kepada kami,
Syu'bah menceritakan kepada karni, Abdullah bin Dinar mendengar
AMullah bin Umar berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa
yang tidak memiliki sandal (untuk berihram), maka ia hendohya
mengenalran sepatu dan ia hendohya memotongtq/a di ban'ah mata
kakinya-r68

';. r{t ry,i;e; y,:^;b 6:L,fr. tl:L - o r r y

\t ,*';rt ott okr'r:.L :Jv ,* i.t * u:t- ,otJ,-
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5432. Bahaz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Qatadah, aku mendengar Al Mugirah bin Sulaiman
menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa
menunaikan sepuluh raka'at (shalat sunah): dua raka'at shalat Zhuhur,

t67 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5283.
Sanadnya shahih. Batraz telah kami sebutkan sebelumnya tetang
ketsiqahmya pada no. 1536, dan pada pembahasan ini kami menambahkan
batrwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir ll2/143,
hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnyano. 5427.

@ - 
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dua raka'at setelah shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Maghrib, dua

raka'at setelah shalat Isya. Dan dua ralia'at sebelum shalat Subuh."l6e

,i;G, $:^; ,;#, $:"; ,\:. ,x:L - o rrr
ui; ?i i-FL q: irlt'db'8 ,'; ; l' 1o 
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5433. Bahaz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Jubair,

dari AMullah bin lJmar, bahwa ia menceraikan istrinya dalam kondisi

haid, kemudian lbnu Umar memberitahukan hal tersebut kepada Nabi

SAW? lalu beliau bersabda, *RuiuHah istrimu sampai latika ia suci,

setelah itu jika engkau mau engkau boleh menalaknya."r7o

U'6 hr "u, o\ e?f ,:^;7 6:", ,H.6:L - otrt

? i,?e q : ^{r1r *'i.r'6iL,i ti;-'* i.r'+, dy
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Sanadnya shahih. tahqiq sanad ini telah dijelaskan sebelumnya pada no.

5127, dfr pada peqietasao tersebut kami jelaskan bahwa dalam sanad

tersebut terdapat tiga tiga naskah asli, "Al Mughirah bin Sulaiman" yang

mana disebutkan pada "sulaiman" saja tanpa menarnbahkan Alif yang mana

hal ini merupakan penulisan lama, dan hadits ini disebutkan dengan redaksi
yang sama pada bagian lain no. 5417.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.

5321, dan kami telah mengisyaratkan nomor-nomor hadits yang

menyebutkan kisah yang sama pada no.5270.
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5434. Balnz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami, Insya Allah Anas bin Sirin memberitahukan kepadaku, aku
mendengar lbnu Umar berkata: Ibnu Umar menceraikan istrinya sedang
ia (istrinya) dalam keadaan haid, kemudian lbnu Umar memberitahukan
hal tersebut kepada Nabi SAW? lalu beliau bersabda, "Rujukilah istrimu
sampai lrettka ia suci, setelah itu jika engkau mou engkau boleh
mentalalcnya. " Ia berkata: Aku bertanya, "apakah masa haidnya (harus)
dihitung?" Beliau bersabda, uApa yang menghalangimu
(melala*anya).'t7l

*,-r..ir, G? ,Jv ,i+ $:", ,1;3 g:L ,"fr.$"L - o ryo

,:F s:)'; iltii.ir *i; W ,:^i rX.vii ,ot1,J. ,!t* e
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5435. Bahaz menceritakan kepada karni, Syu'bah menceritakan

kepada kami, Jabalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ketika kami
berada di Madinah saat berada dalam delegasi penduduk lraq kami
terkena musibah kekeringan, kemudian Abdullah bin Az-Zubair
memberikan kami kurma kering, dan pada saat yang sama Abdullatr bin
Umar lewat didepan kami, lalu ia berkata, "Janganlah kalian memakan
kurma kering itu dua-dua secara berbarengan. sesungguhnya Rasulullah
SAW melarang memakannya secara berbarengan, kecuali seseorang dari
kalian telah memi nta izin dari saudaran ya."t72

Jv ,i;Ei $:rt ,it.J" $3L :rti ,L*iH.6:L - orrl
'i;;\t,* it ;i,tl;';i i* ,,So ,)i it. ot:ib * ,Lr*

Sanadnya shahih. Hadits panjangnya telah disebutkan sebelumnya.
Sanadnya shahih. Jabalatr adalah Ibnu Suhaim. Hadits dengan redaksi yang
lebih panjang terdapat pada no.5246

t7l

t72
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5436.Bahaz dan Affan."r.".iof.- kepada kami, mereka berdua

berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan
kepada kami, Affan berkata: dari Shafiuan bin Muhriz, ia berkata: Suatu
ketika Aku memegang tangan Ibnu Umar tatkala seorang lelaki bertanya
kepadanya, Apa yang engkau dengarkan dari Rasulullah SAW tentang
percakapan pada Hari Kiamat?, ia menjawab: aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda,"Sesungguhnya Allah Azza Wajolla mendekatkan orang
muhnin kemudian Ia menaungirryo dengan naunga-Nya, dengan tujuan
menyembunyikanya dari manusia, dan membuatnya mengahti segala
doso4osanya, lolu Allah SW berkata kepadanya, 'Apakah engkau
mengahti dosamu ini?, Apakah englau mengalai dosamu ini?Apakah
englcm mengakui dosamu ini?' sehingga hamba tersebut mengahti dosa-
dosanya, dan ia melihat pada dirinya balwa ia telah binasa, selanjufirya
Allah SW berkata lagi, 'sesunguhnya Aku telah menutup dosa-dosamu
(aib-aibmu) di dwia, fun alu telah mengampuninya pada hari ini,
kemudian ia diberikan catatan-catatan amal kcbajikanya, sedangkan
orang-orong kafir dan munafik, maka Allah berfirman, 'saksikanlah
orang-orang yang mendustakan Tulawrya, kctahuilah bahu'a labtat
Allah atas orang-orang yang zhalim'."t73

Sanadnya shahih. Shafiyan bin Muhriz Al Mazini adalah seorang tabi'in yang
tsiqah, Abu Hatim berkata batrwa ia orangnya Jalil, Ibnu Sa'ad berkata, ..Ia

orang yang dihormati lagi wara"' Imam Bukhari menyebutkan biografinya

173
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5437. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin

Hisyam menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari

Ayyrb, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda.

"Bmangsiapa yang bisa meninggal di Madinah maka lalatkanlah, karena

sesungguhrrya alat akan memberi syafaot lcepada orang yang wafat di
dalamya (Madinah)."17 a

t74

pada Al Kabir, 2121306-307.Ibnu Kasir menyebutkanya juga pada kitab
tafsirnya, 4:203, tentang pembahasan ini. kemudian ia berkomentar, "Hadits
ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Shahihainyangberasal dari

Qatadalr." Didalam Shahihul BuWtart 5 :7 0, 8:266-267, 10:.406407, 13 :397 -

398. dadan pada Shahih Muslim, 2:329. Al Qasthalani menisbahkan hadits

ini, 4:406, dari An-Nasa'i yang berasal dari tafsirnya Ar-Raqa'iq dan Ibnu
majatr dalam As-Sunnah, hal senada juga diungkapkan oleh As-Suyuthi
dalan Ad-Dar Al Mantsur,3:325 yang berasal dari Ibnu Al Mubarak, Ibnu
Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Murdawai
dan Al Baihaqi didalam Al Asma' wa Ash-Shifaat. Al Asyhaad merupakan

bentuk plural dari kata syaahid, artinya (Al Haadhir) Hadirnya para saksi,

seperti Shaahib dan Al Ashhaab.
Sanadnya shahih. Ali bin Abdullah adalatr Ibnu Al Madini, dan ia adalah

salah satu satrabat Imam Ahmatr. Hasyim adalatr anaknya Mu'azd dikenal
dengan marga Ad-Dustuwa'i. hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi,
4:372-373, kemudian ia berkomentar, "Hadits Hasan shahih Gharib pada

bagian ini yang berasal dari Ayyub As-Sukhtiyani." Hal senada juga

diriwayatkan oleh Ibnu Majatr, 2:139, dari jalur Mu'azd bin Hisyam.
Kemudian pensyarah Sunan At-tirmidzi menisbatkan periwayatan hadits ini
kepada Ibnu Hibban didalam shahilmyajuga Al Baihaqi. Dan redaksi yang

terdapat pada riwayat Ibnu Majah, "Sesungguhnya ahr bersaksi terhadap
orang yang wafat di Madinah ;'

El - 
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5438. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Waqid, aku mendengar Nafi', bahwa seorang lelaki
mendatangi Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar menyajikanya makanan,

lalu lelaki tersebut makan sangat banyak dan lahap, setelah itu ia berkata

kepada Nafi': Janganlah engkau menyajikan semua ini untukku, karena

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang k$ir
molran fungan tujuh usus."r7s

irr ri; tfl"r,dI i. tlt',t:? t::i; ,itb $:-r, - o ryr
,u
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5439. Affan menceritakan kepada karni, Abdul Aziz bin Muslim

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar,
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Serungguhnya orang yang
memanjangkan pakaiannya korena sombong tidak akan dilihat Allah
pado Hari Kiamat."r76

Sanadnya shahih. hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5020.
Sanadnya shahih. hadits ini menrpakan pengulangan hadis sebelumnya no.
5377.
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5440. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Musrim
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar,
ia berkata: Rasulullah sAW ditanya tentang Biawak?, beliau bersabda,
* Aht tidak memakannya dan tidok ptla nengharamkannl/a.,,r77

I' ii, $:L ,#'i. llt |tb t3';^; ,itb $:",, - o r r \
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5441. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Azizbin Muslim
menceritakan kepada kami, AMullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar,
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda saat sedang berada didalam kamar,
"Jangonlah kalian masuk ke tempat orang arang yang diadzab lcecuali
kalian tuntt bersedih (prilatin dengan keadaan mereka), dan jika kalian
tidak bersedih maka janganlah kalian masukpada temwt mereka karena
lremungkinan kalian akan ditimpa apa yang menimpa mereka.,,r7r

Ar *i; $:rr,rr3 i.t,Jit',^b$:tr ritb$'"r- orrylr.

* \' & y' );).?t';LLi ,p+ ir ,* * ,,6., iy

r78

sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5280.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5404.
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5442.Arranmenceritakankepada:I:'I::;:r''rf;:
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar,

baltwa Umar menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia mengalami
junub pada malam hari?, kemudian Rasulullah SAW memerintahkanya
membersihkan kemaluannya dan berwudhu' setelah itu tidur."rTe

: ,?? U ry ;,e cz;,,b Lj-t> r,tJU.e ti"l* - ottY

q os ,y) ,*t y\, ,)* !,J;,iu ,ii;J i.t

dt * LJii$'-bb'ti'r* t:$,;\\i Pt €ti3lt
'(gt')t

5443. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami, dari Uqbah bin Harits, aku mendengar Ibnu Umar berkata:
Rasulullatr SAW bersabda, "Barang siopo yang ingin mendapatkanya
(lailanl Qadar), maka ia hendabrya mencminya pada septtluh hari
terakhir, dan apabila ia tidak kuat atau lemah, maka janganlah ia
melalaikan kctujuh hari yang tersisa."r80

{#'i.l' {j, $:rL ,:$j t::lt, ,ib $:L - oLtL

b', * !,,);,rll ,qz;6f hr ,*r; i,*,gv'*
.4jr ;? l:lt-^nistLt?\)i h*re

Saaadnya shahih. hadiB ini meiupalon pengulangan hadits sebelumnya no.
53t4.
Sanadnya shahih hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5031 hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5430.
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5444. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan
kepada kami, Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa
Rasulullah SAW berlari-lari kecil thawaf tiga kali, yang pertama disekitar
K"r6"6rrl8l

ir *l; tflr; ,rt3'i ;rlrlt? t:iL ,itb $'", - o r r o
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5445. AffaH menceritakan kepada kami, Abdul AzizbinVfrrtit
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar,
bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah kecuali buah tersebut
telah layak dijual."r82

5446. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah
menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada
kami, dari Mujahid, dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Tiada hari yang paling mulia disisi Allah fun tiada amal yang
dilalatlran dan paling disukai pada hari itu, yaitu hari kcsepuluh (bulan
Dzul Hijjah), moka perbanyaHah pada hari itu tahlil, takbir dan
tahmid.-r83

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5238. Lihat hadits no. 5401.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5292.
Sanadnya shahih. At-Tirmidzi Mengisyaratkan hadits ini pada Sunan-nya,
2:58. dengan perkataan, "Wa fil Baab", dan pensyaratr kitabnya berkata,

,,At r6i :f i,o.#. tqt i g\';l ti,!, y Fi f(:
.14"*lrr, .,,53t:J.lipr 'u e,rXu
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5447. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, LJbaidultatr menceritakan kepada kami, dari Nafi" dari Ibnu

Umar, batrwa Rasulullatr SAW shalat diatas tunggangannya kearah

tunggangan beliau mengarah."l 
s

*hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah daram shahibnya." Hal senada

juga diungkapkan oleh Al Hafidr dalam Al Fath, 2:381-382 yang

mlnjelaskan haais mnu Abbas yang redaksinya sama dengam hadig diatas,

y*i utul kami sebutkan nanti, kemudian ia menyebutkan batrwa Abu

in inun meriwayatkannya "Dari jalur Musa bin Abu Aisyah, dari Mujahi4

ia berkate dari- Ibnu umar, dengan mengantikan Ibnu Abbas." Ia juga

menyebutkan batrwa Abu Awanah meriwayatkan hadits ini "D_ari Musa bin

A'ilm, dari A,masy, ia berkata, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Dan

hadits tbnu Abbas ini adalah hadits yang Mahfuzd, karena seakan-akan Abu

Awanah menra'/i/kan Periwayatannya dengan menggantikannya dengan Ibnu

Umar, akan teapi yang terdapat didalam Al Musnad menunjukan bahwa

hadisi ini shahih,6"ra hadits ini tidak hanya diriwayatkan oleh Musa bin

Abu Aisyah Mlam shahih Abu Awanah, karena terdapat riwayat lain dari

Ibnu Yazid bin Abu ziyad, dari Mujatrid didalam Al Musnad ini. Dan Abu

Awanatr adalah seorang perawi hadits-hadits shahih dan seorang Al Hafizh

besar yang tsiqahyang-bemarra, Ya'qub bin Ishaq bin ibrahim Al Asfara'ini,

dan yang-benlr ii aaum seorang yang hadits-haditsnya diriwayatkan oleh

t"tusiim 
-aaUm 

Shahitmya, dan ia mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan

yang lain yang disebutkan oleh Adz-Dzatrabi tentang biografinya dalam

foEAratui nrr1oazd,3:2-3, dan Abu Awanah ini wafat pada tatun 316 H.

dan ia bukan ALu Awanatr gurunya Affan yang disebutkan dalam pemulaan

sanad hadits ini, dan ia adalah "Abu Awanah Al Wadhdhaah bin Abdullatr Al
Yasyhri" seorang ltafizn yang tsiqah, wafat pada tatrun 

f 
76 

_H, 
dan Affan

berkata tentangiya" *Abu Awanah adalah Shahihul Kitab banyak

meqielaskan lidits-haditsnya dan ia adalah orang yang lsab.il. Dan Abu

Awanatr dalam segala periwayatan haditsnya menurut kami lebih shahih dari

pada Syu'balr," dan penjelasan biografinya t€lah kami jelaskan sebelumnya

puau niaits no.2124. dan hadits yang semisal ini telatr disebutkan juga yang

Lerasal dari Ibnu Abbas pada no. 1968, 1969, 3139 dan 1228. dan yang

dimaksud dengan Al 'Asyoyaitu: hari kesepuluh bulan Dzul Htiiatt'
It4 Sanadnya shohih. hadits ini merupafuan ringkasan hadits sebelumnya no.

5413.
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5448. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan
kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat sunah dua raka'at
setelah shalat Jum'at.l8s

,ii* €J i l' *" '* ,\g 6:L ,LtrL $:', - o r r, r

J;, J* Gl * i.t jt'.+ JCA:'Fi ,k ?i d.jiJLi

i;i,.qt )?, i:ili ; Jb,i*,e:{:, y b, * :t
i ,frt 61s :d-fa.;itii ,:^) * ,t * *r;gtLj ,ilt ;t

\il,'$r,& e!' e ibi * ;t'+
5449. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan

kepada kami, dari Ubaidullah bim Abu Mulaikah, bahwa Muawiyah
datang ke Makkah kemudian masuk ke Ka'bah, lalu ia mengutus
seseorang kepada lbnu Umar untuk bertanya dimana Rasulullah Shalat?
Ibnu Umar menjawab, "Beliau shalat diantara dua tiang didepan pintu."
Tiba-tiba Ibnu Zubair datang dan mengetok-ngetok pintu dengan sangat
keras, dan tatkala pintu dibuka . ia berujar kepada Muawiyah,
"Sesungguhnya engkau tahu bahwa aku lebih tahu sebagaimana apayang
ia (Ibnu Umar) ketahui, akan tetapi engkau dengki kepadaku."r&

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5296.
Sanadnya shahih. Abdullah bin Abu Mulaikah adalatr Abdullah bin
Ubaidullah bin Abu Mulaikah, dan hadits riwayat Ibnu Umar yang
menceritakan Rasulullatr shalat didalam Ka'bah telatr kami sebutkan
sebelumnya berulang-ulang kali pada 446/,,4891,5053 dan5176, selai kisah
yang kami sebutkan pada hadits ini.
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5450. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim
menceritakan kepada kami, AMullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia

berkata: bersabda Rasulullatr SAW, "Apabila kalian alcan melaksanakan

shalat Jum'at maka kalian hendahya matdi."rB?

'i. :j; $:"; ,i&'i 
"b 
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5451. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya menceritakan kepada kami,
dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar

Rasulullatr SAW shalat diatas keledai jantan atau keledai betina, dan pada

saat itu beliau menghadap ke khaibar."l88

0111, U;11 $3; - otoY
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Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5311.
Sanadnya shahih. hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5207 . Lihat hadits no. 5447.
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5452. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqqi Abu O*u"*
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Haitsamah menceritakan kepada

kami, dari An-Nu,man bin Qurad, dari seorang lelaki, dari Abdullah bin

Umar, dari Nabi sAw, beliau bersabda, "Aht diberikan pilihan antara

Syafa'at atau sebahagian umatku akan di masukftan fte dalam Syurga,

lremudian aku memilih Syafa'ot, karena Hal itu lebih umum dan

mencukupi, apakoh kalian pikir syafa'at itu diperuntukftan kepada orang

yang bersih (idak berdosa)?! Tidak! Ia diperuntukkan kcpada orang-

orang (mularun) yang berbuat dosa karena keliru." Ziyad berkata: yang

dimaksud adalah Lahn (kekeliruan), dan demikianlah yang kami

riwayatkan.lse

Sanadnya dha'if, disebabkan tidak diketahui seorang perawi yang

meriwayatkan dari Ibnu Umar yang akan kami sebutkan dalam pembahasan

ini, iniya Allah. Ziyad bin Khaitsamah Al Ju'fi Al Kufi, ia tsiqah'

Ditsiqahkanoleh Ibnu Ma'in, Abu Zu'rah, Abu Daud dan selain mereka. Dan

Bukhari menyebutkan biografinya dalatn Al Kabir, 2/ll32l. Ali bin An-
Nu'man bin Qurad tidak disebutkan terjemahannya oleh seorang pun dalam

sumber-sumber yang saya temukan. Dan ada ketidaksesuaian dalam biografi

An-Nu'man yaitu dalam At-Ta'jil, 422423: "An-Nu'man bin Qurad' dari

Ibnu Umar, dan dari seor.urg laki-laki yang meriwayatkan darinya. Dan

darinya Ziyad bin Khaitsamatr meriwaya&an. Ibnu Hatim berkata: dikatakan,

Ia (orang itu) adalah Ali bin An-Nu'man bin Qurad. Ibnu Hibban

menyebutkan dalarr- Ats-Tsigal." Kemudian ia memberi isyarat pada At-Ta',iil

tentang biografinya sebagaimana diisyaratkan pada Al Musnad. dan banyak

pemenggalan-pemenggalan yang cukup aneh, karena Al Musnad tidak

menyebutkan riwayat "An-Nu'man bin Qurad" akan tetapi yang tertera di
sini adalatr riwayat "Ali bin An-Nu'man bin Qurad" oleh karena itu
seyoryanya kita menyebutkannya secara lengkap begitu pula isyarat yang

disebutkan pada riwayat lain, apa lagi biografi-biografi mereka telah

disebutkan secara lengkap pada kitab Ruwatul Musnad,. Maka dari itu
pemenggalan tersebut akan berbatraya dan kedengaran asing, jika tidak

disebutkan isyarat kepada biografi 'Ali bin An-Nu'man bin Qurad' pada

pembahasanyabab 'Ain, tentunya mustahil akan dapat ditemukan biografinya
i'An-Nu'man bin Qura." Dan An-Nu'man biogarafinya juga disebutkan

dalam Al Kabr Bukhari, 4D178 ia berkata: "Nu'man bin Qurad, dari lbnu
lJmar. Ziyad bin Khaitsarnah meriwayatkan darinya, sebahagian ulama

mengatakan: Ati bin Nu'man bin Qurad." Dan ini adalatr biografi asli yang

dijelaskan oleh Bukhari secara rinci dan ini mengisyaratkan riwayat yang

,G:;^.t1Kt',ft ,';j 6yci
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terciapat pada Al Musnad ini. Sebahagian ulama meriwayatkan hadits ini dari
Ziyad bin Khaitsamah, "Dari Ali bin An-Nu'man bin Quras", akan tetapi
mereka tidak mengisyaratkan kepadanya pada sebahagian riwayat yang
mereka katakan berasal darinya "Dari seorang lelaki dari Ibnu Uma/' dan
kesalahan ini bukan berasal dari Ziyad bin Khaitsamah, akan tetapi dari
sebahagian perawi yang meriwayatkan darinya, andaikata terdapat kesalahan
pada periwayatan tersebut. Hadits ini diriwayatkan dalam Majma' Az-
Za+ta'id, 10:378 akan tetapi pada sanad tersebut terdapat "Dari Abdullah bin
Amt'' dan ini merupakan kesalahan penulisan atau cetak. Karena hadits ini
berasal dart Al Musnad riwayat Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dan
bukan berasal dari Abdullatr bin Amr bin Al 'Ash, Al Haitsami berkata:
"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, hanya saja ia
berkata: bahwasanya syafaat itu tidak diperuntukkan kepada orang-orang
mukmin yang bertakwa, akan tetapi bagi orang-orang mukmin yang penuh

dengan dosa dan kekeliruan. Dan para perawi dalan hadits Ath-Thabrani
adalatr para perawi yang shahih. selain An-Nu'man bin Qurad, karena ia
adalah seorang perawi yang tsiqah;' Dan hal inilah yag menjadi landasan
pijakan Al Haitsami (Riwayat Ath-Thabrani) tentang An-Nu'man bin Quraq,
dan kemudian ia meuhahihkanya, selanjutnya ia mengungkapkan riwayat
yang terdapat pada Al Musnad yang berasal dari Ali bin An-Nu'man" yang
mana pada sanad tersebut terdapat seorang lelaki yang tidak di kenal. Dan hal
tersebut merupakan penjelasan yang luas dan rinci juga hal tersebut sanada

dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Bukhari tentang apa yang ia
Rajitrkan, sebagaimana kebiasaanya mengisyaratkanya tanpa ada lagi alasan
yang dapat membantahnya. Saya lebih merajihkan riwayat yang shohih,
yaitq "Dari Ziyad, bin Khaitsamah, dari An-Nu'man bin Q'urad, dari Ibnu
Umaf', karena sanadnya shahih. sedangkan riwayat yang terdapat pada Al
Musnad ini, kemungkinan kesalahan berasal dari Ma'mar bin Sulaiman Ar-
Raqi, guru Imam Ahmad, atau tatkala Ziyad bin Khaitsamah mendengar
hadis ini dari An-Nu'man bin Qurad" dari Ibnu Umar, dan dari Anaknya
"Ali bin An-Nu'man bin Qurad" dari lelaki yang tidak dikenal, dari Ibnu
Umar, dan kemungkinan lelaki yang tidak dikenal itu adalah ayahnya An-
Nu'man. Saya lebih merajihkan pendapat yang lebih baik: bahwa Ziyad
mendengarkan hadits ini dari An-Nu'man dan dari Anaknya dan
meriwayatkanya dari dua jalur berbeda, sekali ia meriwayatkan dari An-
Nu'man dan sekali ia meriwayatkan dari anaknya. "Qurad" demikianlah
disebut dengan mendhammahkn Al Qaaf dan memfathahl<an Ar-Raa'
diakhiri dengan Ad-Daal muhmalah. Ungkapan, "A'am wa aldad' tatpa
menggunakan hrxuf Hamzah, minal kifryah, yaitu cukup bagi orang-orang
syafaatnya dari pada yang lain, sedangkan anugratr dan rahmat Allah
sangatlah luas. Adapun yang terdapat pada Majma' Az-znya'id "llla a$a"'
dengan menyebutkan hnruf Hamzah, menurut saya tidak memiliki dasar yang
kuat dan berdasarkan pentajihan saya hal ini merupakan kekeliruan
penulisan atau cetak. Ungkapan, "Lilmunaqqaii' yang berasal dari An-
Niqaa'dan merupakan lawan kata dari At-Talmuzts. Dan yang tertera padac
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dan :l juga pada Majma' Az-Zau,a'id, "Lilmuttaqiii' yxrg berasal dari kata

At-Taqwa, dan hal ini tertera pula pada t, dgtr para pembaca dapat

memperoleh informasi yang rinci dari sumber-sumber tersebut dan mencek
lebih dalam lagi melalui jalan yang benar, hanya saja tertulis pada catatan
kakinya dengan huruf terputus-pfiis "Muttaqin" dur hal ini tidak bisa
diiadikan dalil pada penetapan harakat dalam pandangan ulama hadits, dan
bertentangan dengan kaidah-kaidah penshahihan hadits. Ibnu Shalah berkata
dalarrt"Ma'rifutu Ulumil Hadits" haLl72, Cet. Halb, Tatrun. 135: "Disukai
apabila disebutkan lafazh-lafazh yang sukar agar menyebutkan harakatnya,
yaitu dengan menukilkan penulisan harakahnya dari maan kitab, kemudian
ia menuliskanya pada catatan kaki secara terpisah dan berharakah, karena hal
tersebut akan lebih terperinci dan jelas, dan jauh dari kerancuan. Dan
pelarangan menuliskanya pada pertengahan penulisan karena dikawatirkan
akan terjadi kesalahan penulisan ataupun baris, terutama penulisan huruf-
huruf yang sulit, dan ini berdasarkan pendapat ulama-ulama Ahludh
Dhabthi." Al Hafizh Al 'Iraqi berkata: penulis mencoba menyerderhanakan
apa yang ia kemukakan yaitu penulisan huruf-huruf dengan berharakatr diatas
maupun dibawahnya, secara harfiyah dan bersakta, dan hal ini merupakan
kebiasaan diantara Ahludh Dhabthi. Faidah: memperlihatkan harakat pada
setiap huruf dan menulisnya secara terpisah perhuruf, seperti An-Nuun dan Al
Yaa', yang diletakkan pada awal kalimat atau pertengahanya. Ibnu Daqiq Al
'Id menukilkanya dalam Al lqtirah, yang berasal dari Ahlul ltqan, ia berkata:
dan dari kebiasaan orang-onrng cerdik pandai mereka akan menyampaikan
sesuatu dengan menjelaskan kesukaran-kesukaran yang terdapat pada setiap
masalah, kemudian mereka akan memisahkan setiap huruf-huruf tersebut
pada catatan kakinya, dan memberikan harakah pada setiap huruf." Adapun
lafazh, "Al Khaththaa'uun" : "Dikatakan: rajulun Khaththaa'un" yaitu orang
yang senatiasa bergumul dengan dosa dan sulit meninggalkany4 dan ini
merupakan ungkapan Mubalagah;' Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Atsir.
Adapun perkataan, "Ziyad berkata: yang dimaksud adalah Lahn (kekeliruan),
dan demikianlah yang kami riwayatkan" ia ingin memperbaikinya dengan
"Al Khaththaa'iin"dengan meryarkany4 sebagai ganti dari kalimat, "Al
Mutalawwitsin" yang berbentuk S/at, sedangkan kata Lahanun ternrlis
dengan rafa', demikianlah yang dikatakan oleh Ziyad bin Khaitsamah, dan
br*,an Bilahanin, al<an tetapi hal tersebut tetap shahih dan fashih, dan ini
merupakan penjelasan terhadap kalimat Al Mutalmtwitsin, sedangkan
perkataan: "Humul Khaththao'uzn" tampaknya Muntoda'nya dibuang, dan
perumpamaan seperti ini banyak disebutkan di dalam Al Qur'an,
"Innalladzina Aamanuu wolladzina haaduu wash Shaabi'uund'Al Maidah
[5]:69, dengan ini pada ulama telah memberikan komentar yang beragam dan
yang terbaik adalah pendapat Sibawaih dan Al Khalil dan para pakar ilmu
Nalrwu Bashrah: bahwasanya kalimat tersebut marfu' karena ia adalah
Mubtada', hanya saja dita'khirkan. Dalilnya: Inna Zaidan wa Amr
Qaa'imun, disini jelas tampak bahwa khabar dari kalimat Amr tidak
disebutkan, karena terdapat Hrabar Inna yangmenunjukan kembalinya lafazh
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5453. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban
menceritakan kepada kami, dari Yahya, Abu Salamah memberitahukan
kepadaku, ia mendegar lbnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda,*Jumlah hari dalam sebulan adalah dua puluh sembilan
hari."r9o

A. a.
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5454. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah dan Nafi', maula Ibnu Umar,
bahwa lbnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah SAW

Qaa'imun kepadanya" Abu Hayyan menyebutkan hal ini pda Al Bahr, 3:531,
Al 'Akbari berkata dalam I'rabul Qur'an, l:128 yang berasal dari Sibawaih,
"Sesungguhnya sengaja dibiarkan untuk menta'khi*an setelah menyebutkan
khabar Inna, dan taqdirnya adalah, Wahum laa yalzanuun, demikian juga
dengan Ash-Shaabi'uun. Karena kalimat tersebut adalah Mubtada' dan
Hnbanrya tidak disebutkan. contohnya: Fainni wiqyaaru bihaa lagariibun#
maksudnya: fainni lagariibun, demikian halnya dengan Wiryaoruhaa;' dan
kalimat-kalimat seperti ini terdapat juga dalam Majma'Az-Zana'id, dimana
tertulis, "Lakinnahaa lilmutalawwitsin Al Khaththaa'iin, Ziyad berkata:
Amma innahaa nahnu.....ll Menurut hemat saya, telah terjadi perubahan
dalam pencetakan, yang benar adalah "Al Khaththoa'uun" dan ini
berdasarkan kejelasan I'rab-ny4 kemudian dijadikan, "Al Kaththaa'iin" Hal
ini menyebabkan kita tidak akan dapat memahami sebahagian redaksinya,
dan juga terjadi perubatran pada kalimat,"Lahnurf'menjadi "Nahntl', dan ini
mustahil karena kalimat ini tidak dapat dipatrami atau dicerna.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5 lE2.
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berabda, "shalat lail dua raka'at dan iika kalian khawatir waktu Subuh

tiba, malra lakulranlah shalat witir satu raka'at."ler
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5455. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada karni, dari Yahya, dari Naft', dari Ibnu Umar, ia mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melalailran shalat Ashar

sampai waktunya selesai, sealmn-akan ia telah berlalcu zhalim terhadap

l<eluarga dan hartanya."le2 Shaiban berkata, "Maksudnya, keluarga dan

hartanya dikuasai."
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5456. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada karni, dari Yahya, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang akan menunailran shalat
Jum'at maka ia hendabtya mandi."te3

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5399.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5313. Kalimat, [YaquulJ tidak disebutkan pada C dan kami nukilkan dari J

dang.

Sana&rya shahih. Hadib ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5450.

@ - 
[6nsd Imam Ahmad



,|y; ;:"; ,ufi-'* ,'o# $:"; |J; t3'"; - o t ov

,v,F),:rty\t,k ), J;riv,ii'* i.t * ^f;
.(o)^i irv ,:; iti ,^;rat ;;itS, //

5457. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada kami, seorang lelaki menceritakan kepadaku, ia mendengar lbnu

Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "setiap pengkhianot memiliki

tanda poda Hari Kiamat, dan dikatakan: 'ini adalah tanda (alamat)

pe n gHti anat an s i ful an. "'re 
a
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5458. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW menyaksikan dalam beberapa Peperangan yang dipimpinnya
terdapat seorang wanita yang terbunuh, kemudian beliau mengingkari

perbuatan tersebut, dan melarang membunuh para wanita dan anak-

anak.les

,f ,e6'* ,euv 6?l ,orAl U.bGJ,L.tli; - o t o 1

.ilxr:t-'r* i, i-'t ybt ,k yt J;tLi :'/ i.t

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5192.Lihat hadits no. 5378.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4647 . Danhadits ini terdapat didalan Al Muwaththa', 2:6.
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5459. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Malik
memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW merajam lelaki dan wanita yahudi.re6

.1. t
J.e.--,

5460. Rauh [bin LJbadah] menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada karni, ia mendengar Muhammad bin Abbad bin
Ja'far, berkata: Aku memerintahkan Muslim bin Yasar maula Nafi' bin

Abdul Harits bertanya kepada Ibnu Umar, sedangkan aku pada saat itu

duduk diantara keduanya, "Apa yang engkau dengar dari Nabi SAW

tentang orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong?" Ia
menjawab, "Allah Azza wa Jalla tidak akan melihatnya
(mempedulikanya) pada Hari Kiamat."reT

Sanadnya shahih. Hadits ini menrpalcan pengulangan hadits sebelumnya no.

5300.
Sanadnya shahih. Muhammad bin Abbad bin Ja'far bin Rafa'ah Al
Maklrzumi adalah seorang tabi'in yan mashur daln tsiqah, hal ini diperkuat
oleh pernyataan Ibnu sa'ad, Ib,nu Ma'in dan Abu Zrx'ah, Bukhari
menyebutkan biorafinya pada Al Kabir, lllll75. dan aku tidak mengenal
siapa itu Muslim bin Yasar Maula Nafi' bin Abdul Harits, sedangkan tuanya
Nafi', dan Nafi' bin Abdul Harits bin Hibalah, lftrrza'i adalah seorang
salrabat yang disebutkan biografinya pada Al lshaabah, 6:226, dan
kebanyakan mereka menyebutkan namanya pada kitab-kitab para perawi
dengan menyebutkan bahwa ia bernama "Muslim bin Yasar" dan mereka
tidak mempunyai seorang tuan yang bermarga Al Khuza'i, hal ini bukanlah
menjadai patokan keshahihan sanad hadits ini, dan ia bukanlah bagian dari
perawi hadits ini, hanya saja ia yang bertanya kepada Ibnu Umar dihadapan
Muhammad bin Abbad, dan Muhammmad bin Abbad mendengar secara

langs',ng tanya jawab antara mereka, kemudian ia meriwayatkan hadits ini.
Dan hadits ini ini telah benrlang-ulang disebutkan dengan redaksi yang sama,

dan atfiir dari pada hadits ini pada no. 5439. Adapun tambahan [Ubadah]

@I - Dtssmd Imam Ahmad
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5461. Attab bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu Hamzah

(As-sukkari) menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, (Ash-Shaa'ig)

[dari Nafi'], dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW memisatrkan

antara shalat witir (ganjil) dan yang genap dengan mengucapkan salam

dan beliau memperdengarkannya kepada karni.le8

berasal dari naskatr catan kaki s. danjuga pada catatan kaki tersebut terdapat,

" F illodzi j ana" menggantikan lafazh " Fiman i arra."
Sanadnya shahih. Abu Hamzah As-sukkari adalah Muhammad bin Maimun.
Ibratrim Ash-Sha'ig adalah Ibrahim Ibnu Maimun. Tambahan kalimat [dari
Nafi'l ini kami tambahkan dari g, dan hal ini tidak disebutkan pada 6 dan s.

andaikan kalimat ini hanya disebutkan pada rt tentunya hal tersebut akan

menimbulkan keraguan dan sangkaan kami, karena hadits selainya sanadnya

munqati', dan karena kalimat ini tidak terdapat pada dua naskah hal ini
menambah ketidakjelasan. Akan taapi kalimat ini diperkuat dengan

perkataan Al Hafizh dalam At-Tal;hlish, ll7: "Hadits Ibnu Umar:

Lahwasanya Nabi SAW membedakan antara shalat yang dua rakaat dan witir

Ganjit) - Ahmad, Ibnu hibban, Ibnu As-Sakan dalam kitab Sahih mereka

berdua, dan Ath-Thabrani yang berasal dari hadits Ibrahim Ash-Sha'ig, dair

Nafi', dari Ibnu Umar. Yang kemudian diperkuat oleh Ahmad." Dan ini
adalah penukilan Al Hafizh Ibnu hajar dari Al Musnad yang ia riwayatkan

dari jalur Ibrahim Ash-Sha'ig, [dari Nafi'], dari Ibnu Umar, secara marfu',
kemudian hadits ini diperkuat dengan praktek Ibnu umar secara Mauquf,

yang diriwayatkan oleh Malik datam Al Muwaththa', l:146, "Dari Nafi',
bahwasanya Abdullatr bin umar mengucapkan salam diantara dua raka'at

dan satu rakaat dalam shalat witir, sanrpai ia memerintahkan sebatragaian

keinginannya." Bukhari juga meriwayatkan hadits ini, 2:104 dari jalur

N4ditqaari Nafi'. Demikian juga Al Baihaqi 3:25'26 dari jalur Asy-Syaf i
dan Ibnu Bakir, yang mana keduanya meriwayatkan dari Malik, dari

Nafi'.dan menurut kami hadits mauquf ini memperkuat hadits marfu', darr

tidak membuatnya cacat, dan hadits ini telah diriwayatkan pada bagian yang

berbeda yang berasal dari Ibnu Umar secara marfu' juga, dan Ath-Thahawi
meriwayatkanya pada Ma'*ti Al ltsar, l:164 dari jalur Al Wadin bin 'Atha',
ia berkata: salim bin Abdullatr bin Umar memberitahukan kepadaku, dari

Ibnu Umar: bahwasanya ia sering membedakan antara shalat ftn raka'at dan

witir'dengan salam, dan Ibnu Umar memberitahukan bahwa Nabi SAW

melakukan hal tersebut." Dan hadits ini Sanadnya shahih karena ia
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5462.Ubaid bin Abu Qurrah rn"n."r,",on t rp"a" kami, Sufuirnun
(Ibnu Bilal) menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa bersumpah,
hendahya ia tidak berstmtpah dengan selain Allah Azza wajalla." Dan
orang-orang Quraisy biasanya bersumpah dengan nama ayah-ayah
mereka, selanjutnya beliau bersabda, "Janganlah kalian bersumpah
dengan nama ayah-ayah kalian."te
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menggabungkan antara hadist marfu' dm mauquf trersamaan Dan Al
wadhin bin 'Atha' telah kami sebutkan tentang ketsiqahanryapadano. gg7,
dan kami tambahkan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya pada,lt
Kabir, 4D/189. dan hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu halar iaAa ,ll
Fath,2:401, yang mana haditsnya berasal dari Ath-Thahawi, ia birkomentar,* Hadits ini kuat." Adapun yang disebutkan oleh Al Hafizh Al Haisami
dalan Majma' Az-zava'ld sangatlah jauh dari kebenaran, kemudian ia
menyebutkan hadits seperti dalam Al Munad yang berasal dari Ibnu umar
secara mafu', ia berkata, "Hadits riwayat Ath-Thabrani di dalam Al Ausath
y-ryrg di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin sa,id, dn ia dha'if,' Dan saya
tidak tahu bagaimana ia melupakan hadits yang kuat dan tt ot tt, yung
terdapat didalam Al Munad, kemudian ia memilih sanad hadits lain yang
dha'if padra Al Mu'jam Al Auath. Lituthadits no. 5375.

9A1!V_" shyhlh hadits ini mcrupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4703. Lihat hadits no. 5325.
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5463. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya (Ibnu
Sa'id) memberitahukan kepada kami; dari Nafi', ia memberitahukan
kepadanya dari Ibnu Umar, bahwa seorang wanita mengembala kambing
keluarga Ka'ab bin Malik yang menderita sakit kusta, kemudian ia
khawatir penyakit tersebut menyebabkan kernatian, lalu ia

menyembelihnya dengan batu (yang pipih dan tajam), setelah itu
perbuatannya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau

memerintahkan mereka memakannya.2m

',* {riAL}.W t3,'sL ,,s1' 6 ;; '*i- C:* - o tlt
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5464.Yazidbin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin
Ishaq menceritakan kepada kami, dari Nafi', aku mendengar Abdullah
bin Umar menceritakan kepada seorang lelaki Anshar dari bani Salamah

didalam masjid, bahwa budak per€mpuan Ka'ab bin Malik
mengembalakan kambingnya yang menderita penyakit kusta, kemudian
ia memeriksa kambing-kambing yang ia gembalakan dan ia khawatir
penyakit tersebut akan menjangkiti kambing yang lain, lalu ia mengambil

batu putih yang tipis dan menyembelih kambing yang terkena penyakit

Sanadnya terputus (munqathi) walaupun nampaknya hadits ini bersambung
(muttashil). Dan hadits yang sama telah disebutkan pada no. 4597 dari jalur
Ayyub dari Nafi': "Aku mendengar Ibnu Umar bercerita kepada seorang
lelaki dari Bani Salamah." Hadits yang sama akan kami sebutkan nanti dari
jalur Muhammad bin Ishaq, dari Nafi'. Juga pada no. 5512 dari jalur Yahya
bin Sa'id, dari Nafi': "bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepada mereka"
dengan riwayat yang sama. Dan kami telah mentahqiqnya pada hadits no.

4597 batrwa hadits ini sanadnya munqathi'karena seorang perawi yang mana
Ibnu Umar menceritakan kepadanya tidak dikenal walaupun Nafi' berada
dihadapan mereka. Adapun lafazh, "Fa&ahabathad' tertulis dalam catatan

lcal<i p, " F a dz a kat h a a."
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kusta tersebut, selanjutnya orang-orang bertanya kepada Nabi sAW
tentang hal tersebut, lalu beliau memerintahkan mereka memakannya.2ol
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5465.Yazid bin Harun menceritakan t puau *^^i,Muhammad bin
Ishaq memberitahukan kepada karni, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Aku
mendengar Rasulullah sAW melarang berpergian ke negeri musuh
dengan membawa Mushaf (Al Qur'an).202

,# /.t * ,e6'* ,i?.i 6?i ,L-i tlr, _ or,11

*at'$ilf-tlyai4t J; r.* k y,J;,,u_,Jv
i: * i,it.6tu ari;-rirs

5466. Yazid menceritakan kepada ku.i,' Muhammad
memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu umar, ia berkata: Aku
mendengar Rasulullah SAW melarang melakukan jual anak unta yang
masih berada didalam kandungan induknya, dan hal ini dahulu dilakukan
orang-orang Jahiliyah, dan mereka melakukan transaksi tersebut,
kemudian bel iau melarang mereka melakukannya. 203

Sanadnya terputus (mmqathi), sebagaimana telah kami sebutkan
sebelumnya. Adapun lafrdl "Fa'oailra titaa, ia bermaksud."."rilo*yu
lntuk-menyembelihnya- Al Lakhaafahadalah batu putih dan pipih-
sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5293.
sanadnya shahih hadits in] 

-merupakan ringkasan hadits sebel,mnya no.
199. d- ladiq 9eryan_redarsi yang lebih p-j*g t".aupui fua" *.sloz.
Muhsmmad adalah Ibnu Ishaq.

202

203
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546T.Yazidmenceritakan kepada kami, O* r".11"j, dari Nafi', dari
Ibnu Umar ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersaMa,
"Barangsiapa yong meninggalkan shalat Ashor dengan sengaja sampai
tebenamnyo matahari, maka seakan-akan ia telah berlaht zhalim
terhafup lre luarga dan hartanya."zM
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5468. Yazid menceritakan kepada kami, Al Awwam
memberitahukan kepada kami, Habib bin Abu Tsabit memberitahukan
kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau berkata, "Janganlah
lralian melarang wanita-wanita kalian mendatangi masjid, namun

rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka" Ia berkata: kemudian

Anaknya berkata kepada Abdullah bin Umar, "Tentu, demi Allah kami
akan melarang mereka ke masjid!" lalu Ibnu Umar berujar lagi,

"Degarkan! Aku ceritakan hadits yang berasal dari Rasulullah SAW, dan

kamu mengatakan seperti i1u2lr20s

Sanadnya shahih. hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada

no.5455.
Sanadnya shahih. Al Awwam adalah Ibnu Hausyab, dan telah kami jelaskan

tentang ketsiqahanya pada no. 1228, disini kalni tambahkan bahwa Ahmad
berkata: "oranglya tsiqah tsiqalf', Bukhari menyebutkan biografinya pada Al
Kabir, 4D167. Habib bin Abu Tsabit Abu Yahya telatr kami sebutkan juga
tentang ketsiqahanya pada no. 147 dm 1248, dan kami tambahkan disini
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5469. Abu Daud Umar bin Sa'ad menceritakan kepada karni, Badar

bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Marwan, dari
Abu Aisyah, dari Ibnu Umar, ia ber*ata: Pada suatu pagi, Rasulullah
SAW keluar menemui kami setelah matahari terbit, kemudian beliau
bersabda, "Alat melihat sebelum fojor seokan-akan alat diberikan Al
Maqaalid dan Al Mowaazin, adapm Al Maqaalid ia adalah kunci-kunci
ini, dan Al Mowaazin adalah benda yang akan menimbang (pahala)
lralion, lremudian aku diletakkan pada sebuah piringan timbangan dan
umatht pada piringan timbangan lainnya, lalu alru (pahalafu) ditimbang
dengan (pahala) umatku, ternyata timbangonku lebih berot, kemudian
Abu balcar didatangkan, lalu ia ditimbang dengan merelra dan ternyata
timbangonya lebih berat, kemudian (Jmar didatangkan, lalu ditimbang
dengan mereka dan ternyata timbanganya lebih berat, teraHtir (Jtsman

Ibnu Ma'in berkat4 "la tsiqah HujjaV, Al .Ajali b€rkata, ..Ia adalah orang
yamg tsiqah dan tsaabit dalam periwayatan hadie dan ia mendengar riwayat
ini hanya dari Ibnu umar adan Ibnu Abbas dan ia adalatr seorang Faqihul
Bufun Mufti Kufatr sebelum Al Halom dan Hammad,', gukhari
menyebutkan biografinya pada Al Kabir, lDl3l I dan ia berkomentar: .,Ia

mendengar riwayat ini dari lbnu Abbas dan Ibnu Ijmar." Hadits dengan
redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 521 l.
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didanngfran, lalu ia dittmbang dengan mereka, lalu piringan timbangan

itu terangkat."26

Sanadnya shahih. Amr bin Sa'ad bin Ubaid Abu Daud Al Ja'fari telah kami

sebutlran ketsiqahanya pada no. 3670, dan kami tambahkan disini bahwa

biografinya disebutkan dalam l/ Jarah Wa At-Ta'dil, 3lllll2, dan ia

menukittan ketsiqahanyadari Ibnu Ma'in. Badaruddin Utsman Al Umawi Al
kufi adalah seorang perawi yangtsiqah, hal ini dipertegas dengan pernyataan

Ibnu Ma'in, Al 'Ajali, Ad-Daraqutri dan yang lainya, tmam Bukhari
menyebutkan biogarafinya pada Al Kabir, ll2ll39. Ubaidullah bin Marwan

adalatr seorang perawi yangtsiqah,Al Hafiztr menyebutkan biografinya pada

At-Ta'jit, 274, dan ia berkata: "Dari Aisyah r.a. Badanrddin meriwayatkan
darinya. Dan hal ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam lrs-Isiqot;' Dan
perkataan, "Dari Aisyah" kalimat ini keliru, dan yang benar adalatr,. "Dari
Abu Aisyah" sebagaimana yang tertera pada sanad hadits ini dan hal ini
memperkuat apa yang kami sebutkan. Abu Aisyatr adalah seorang Tabi'in
yang tsiqah,Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kuna no. 524,

ia berkata: "Abu Aisyatr, adalatr seorang yang terpercaya, yang mana ia

meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, dan Ubaidullah bin Marwan

meriwayatkan darinya", ini adalatr lafadr Bukhari yang menunjukkan

biogarafi Ubaidullah bin Marwan, dimana biogarafinya terdapat ptda At-
fajit, "Dari Aisyah." Dan yang benar adalah "Dari Abu Aisyah"
sebagaimana telah kami utarakan sebelumnya. Dan biografi Abu Aisyah Al
Umawi disebutkan pada, At-Tah&ib, 12:146, "Ia adalah teman duduknya

Abu Hurairah", dan disebutkan batrwa ia meriwayatkan hadits dari Abu Musa

Al Asyari, khudzifah dan Abu Hurairah, dan saya memperkirakan perawi
yang disini meriwayatkan dari Ibnu Umar. Hadits ini terdapat dalam Maima'
Az-zawa'id,9:58 dan ia berkata: *Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ath-Thabrani, hanya saja ia mengatakan: kemudian mereka ditimbang
pahalanya semua dan pahala (Abu Bakar) lebih berat dari mereka, ia berkata

iagi lalu datanglah Utsman, dan pahala Utnan diletakkan pada telapak

anganku dan aku meletal&an pahala urratku pada telapak tangan lainya, dan

ternyata pahalanya lebih berat dari mereka, kemudian mereka diangkat.

hadits ini para perawinya tsiqalf', sedangkan Ungkapan, "Wa Ammaa Al
Mav'auiin fahadzihf' terdapat pada Al Kaaf dan Al Mim dan juga Majma'

Az-Zmta'id, dan pada 6, terter4 "Fahid', dan ini juga terdapat pada catatan

kaki Majma' Az-Zav'a'id. Lafazh Kiffatul Mizaan disebutkan dengan

memglrasrahkan :i, dan dzlam Al-Lisan, dari Ibnu Saidah: "Pendapat yang

Masyhur adalah dengan menglrasral*,anya, dan hal ini telah disebutkan pada

Al Fath, dan sebatragian ulama membolehkanya." Wuzina bihin kalimat ni
dalam bennrk Objek: artiny4 telapak tangan yang berfungsi sebagai

timbangan yang mana akan ditimbang dengan telapak tangan yang lain,.

Sedangkan kalimat: "Ruiiiha bihim, foaiiahtul kifatal lati hwa fiihad'
berfu ngsi sebagai fa' i l.
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5470. Ali bin 'Ashim menceritakan kepada kami, IGalid Al

Hadzdza'i memberitakan kepada kami, dari Abdullah bin Syaqiq, Al
'Aqili, dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki dari penduduk badui
memangil Rasulullah SAW, pada saat itu aku berada diantara beliau dan
lelaki badui tersebut, kemudian ia bertanya: Wahai Rasulullatr! Berapa
rakaat shalat malam itu?. Beliau menjawab, *Dua rako'at-dua rako'at,
dan jika engkau Hrawatir datangryawahu Subuh tiba maka kerjakanlah
satu ralro'at shalat Witir dan dua raka'at shalat sunah sebelum
Subuh.'ao7

c z /... c ,6.i, , to tA. ,.,,;A.
,f ,#f C. llPl df cJ.r_J LJ.J^*, tib otv\

:,lG p:,ii bt *',.4t'*,:fr it f ,*.$ €J i tr
.@ # *i.: ,.t-.("13 JI,;H oiit3t \iX r)

5471. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dari AL
Awwam bin Hausyab, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Ibnu Umar, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian melorang para wanita
keluar un!1k pergi kc masjid, hanya saja rumah mereka tebih baik bagi
mereko."2o8

sanadnya shahih. Hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5399 d"n 5454.
sanadnya shahih. Muhammad bin yazid adalah Al waasithi Al Kala'i. hadits
ini merupakan ringlosan hadits sebelumnya no. 5468.
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5472. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya (Ibnu

Sa,ad) memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Nafi', Yazid berkata

paaa Lti lain: bahwa umar bin Nafi' memberitahukan kepadanya, dari

iyahnya, dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki bertanya kepada

Rasulullah SAW: Apa yang akan kami baju pada saat ihram?, beliau

menjawab, ,,Janganlah l<alian mengenalan pakaian, celana paniang,

,orbon, mantel yang bertudung, dan sepatu, kecuali orang yang tidak

memiliki sandal, maka ia hendalotya menggunakan sepatu dengan

memotongnya di bawah mata kaki dan ianganlah kalian menggunakan

palroianyong dilumuri dengan Zafaran dan Waras'"20e

i'*,.f.6 *,y ! r?'_'rie1
;- A +ti 11 '{L y\' ,k :t J;-,

o tVY

'G*t4
5473. Yazid menceritakan kepada kami, Yatrya bin Sa,id

memberitatrukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu IJmar, ia berkata:

)u:)$ c#

sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no'

slzs, i^hadis dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5154.
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Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah lalian meniual buah-buahan

kecuali buah tersebut telah lryak dijual."2ro

5474. [AMullatr bin Ahmad] berkata: Ayatrku berkata: Yazid
memberitahukan kepada karni, ia berkata, Yahya memberitahukan
kepada karni , dari Nafi', dari Ibnu Umar: ia bekata: Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa membebaskan hak bagiamya yang berado pada
tangan manusia atau hamba sahaya, maka ia diwajibkan
membebaslrannyo (bagiannya) itu, dan jika ia tidak mempwryai harta
tmtuk membebaskannya, maka cuhtploh opa yang ia bebaskan.'arr

ld --/., u tc a z-zta( L.,ia,

ry Ut ,eU t ,y LJ r*- Ur+l cr.2)tVi.t> - otVo

,ir& *i y\t ,k :tJ;' o1r clt'*Ltt-'* i.t
't3t, "r.;ir 'o\;& u *? t |!5 ;a$'"d, |15> ,irri

:r'* L-; ok '* i.t Li ,qu Tt3 @ *r v aiSri ,ai
.|r5:!5 ,1i0 a^,;l1.',v,;t:-,fi 2y q:qt

5475. Yazid menceritakan kepada karni, Yahya bin Sa'id
memberitahukan kepada kami, dari Nafi': ia mendengar Ibnu Umar
menceritakan apa yang diucapkan Rasulullah SAW saat talbiah: "Ia

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5445.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5150.
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Allah aht memenuhi panggilan-Mu, aht memenuhi panggilan (Tuhan)

yang tiada sekutu bagi-Mu, aht memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya

segala pujian nikmat dan kehtasaan adalah milik-Mu, (Tulnn) yang
tioda sekutu bagi-Mu." Kemudian Nafi' berkata: Ibnu Umar
menambahkan mereka beberapa kalimat yang berasal darinya: "Ah/
memenuhi panggilan-Mu, segala permohonan dan omal kebajikan
hanya lrepadamu, Alcu memenuhi panggilan-Mu, aht memenuhi

panggilan-Mu.!212

i.t ,f i?i fr ,et'* 1-H 6?l ,+V cV - o rvl

F e/l. Y ;=l ,JG'r:[i y\t ,k !, J;'Li ,7
.Q;tti ir*.st',)Kr, ,i?")t, ,irla6 ,it$t :';raL ,pV

5476. Yazid menceritat"n trp"a" kami, Yahya *"-b"iiol,ut 
"n

kepada kami, dari Nafi', ia memberitahukan kepadanya, dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lima binatang yang boleh dibunuh:
Burung gagak, tila$, burung rajmtali, anjing liar dan kalajengking.'f,r3

:Jtt,# i; *,e6'*,rfi6?1 ,:*1e:* - otvv

4t Ulj ,1;.,3t'J;;

5477. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya memberitahukan
kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Suahr hari ketika aku

masuk masjid, kemudian aku melihat Nabi SAW dikelilinggi oleh orang

2t2 Sanadnya shahih. hadits ini mempakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5071. dan hadits dengan redaksi yang lebih paqiang terdapat pada no.. 5154.zt? Sanadnya shahih. hadits ini ringftasan hadis sebelurnnya no.

5324.

13fi ,irt?'&1 |.;;:rr
,{7 o$t, *i y hr ;*
'ol'# ,i:; Su, ,:$'ol ,F oAt
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banyak, lalu aku bergegas untuk mendengar apa yang diucapkan beliau,

tiba-tiba orang-orang bubar sebelum aku sampai, pada kesempatan yang

lain ia berkata, sebelum aku sampai fepada mereka, akhirnya aku

bertanya kepada seorang dari mereka: "Apa yang Rasulullah SAW
sabdakan?" Lelaki tersebut berkata: "Sesungguhnya beliau melarang

mengunakan Al Muzaffal (bejana yang dilapisi dengan ter) &n Ad-
Dubbaa' (bejana atau wadah yang dibuat dari buah sejenis labu)".214

:C^Lf iui ,:#)t $ U)ii gt|t* i. :j; U.'6.t:,.1.t ,:#
:gu Jur ,:oik-'lt ,r;Ut ,7ir'{ ivi ,li* ;,i ,i\lat
st, p: y iot ,* !, J;, U?, ;\,,5u" ,itl,at li '€i
,14fi'CLf ol \f 6u ,,;^^2t dG ;. t, & jilt a, )^L
e."^st t,i.et ,i:o ,&, J$',;jii7'n,y,rf * ,it

Jiii ; ,,F'c, q r; i\€r ,tui ,u?li';
5478. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya memberitahukan

kepada karni, dari Nafi', ia memberitatrukanya, ia berkata: tatkala kami
kembali bersama Ibnu Umar dari Makkah, dan kami melakukan
perjalanan bersamanya, dalam perjalanan tersebut Hafash bin 'Ashim bin
Umar dan Musahiq bin Amr bin lftidasy ikut bersama kami, tiba-tiba
matahari terbenam, kemudian salah seorang dari mereka berdua berkata:
shalat!, namun Ibnu Umar tidak berkata ary-apa, lalu yang keduanya
berkata: Shalat! Ia tidak juga mengatakan apa-apa, setelah itu Nafi'
berkata: aku berkata kepadanya: Shalat!, kemudian ia berkata:
Sesungguhnya aku melihat apabila Rasulullah SAW terburu-buru dalam
perjalanannya, beliau menjamak antara dua shalat, dan aku ingin

Sanadnya shahih. Hadits ini merupalcan pengulangan hadits sebelumnya no.
5092. Hadits ini juga menrpakan ringkasan hadits sebelumnyano.5429.
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menjamak kedua shalat tersebut. Nafi' berkata lagi: lalu kami berjalan
beberapa mil, dan setelah itu kami singgah dan shalat. Yahya berkata:
Nafi' menceritakan kepadaku hadits ini pada kesempatan lain,
selanjutnya ia berkata: Kami berjalan kira-kira seperempat malam,
kemudian kami singgah dan shalat.2rs

i).t ,. t t ia. t.,t .,'"t, t.,n-. ,.;',a.(A.:-.e J, rr-r ;1, ,',-;^) d:L ,ib $:"t - o tvq
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5479. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, Salim
menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dari Yazid bin Harits
Al Kalbi, maula Rasulullah SAW, bahwa Abdullah bin Umar berkata:
Kami tidak memanggil namanya kecuali dengan nama (Zaid bin
Muhammad) sampai turunlah firman Allah, "Panggilah merelca dengan
nama ayah-ayah mereka don hal itu lebih adil dalam pandangan
Allah."216

Sanadnya shahih. hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.
5120 dan 5305. dan hadits lain tentang shalat nafilah pada saat safar yang
berasal dari riwayat Hafash bin 'Ashirn, dari Ibnu Umar bahwasanya ia
melakukan perjalanan jauh bersama Ibnu Umar pada no. 5185. dan saya tidak
mengenal siapa itu Musatriq bin Amr bin Khidasy?namun hal ini tidak
m€ogapa lcarena ia bukan perawi hadits ini, hanya saja ia adalah salah
seorang orang yang ikut serta dalam perjalanan tersebut.
Sanadnya sftaftii. Ibnu Katsir menukilka hadits ini pada tafsirnya, 6:500 yang
berasal dari Shahihul Bukhari, dari jalur Musa bin Uqbatr, dan ia berkata"
"Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari
beberapajalur, dari Musa bin Uqbah." Kemudian As-Suyuthi menisbahkanya
pada Ad-Dur Al Mantsur,5:181, kepada Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Mundzir,
Ibnu Abu Hatim, Ibnu Murdawaih dan Al Baihaqi."dan ia berkata murgenai
sanadnya, "Dari Zaid bin Haritsah". Ia tidak bermaksud menyebutkan
namanya yang jelas sebagaimana tertera ada hadits tersebut, dan ia tidak

zt5
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5480. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat sunnah dua raka'at

setelah shalat Jum'at.2l 
7

). c.t c
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5481. Affan menceritakan kepada kami. Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari 'Ashim bin Ubaidullah, aku mendengar Salim bin

Abdullah menceritakan dari ayalnya, bahwa Umar bertanya: "Wahai
Rasulullah! Apa pendapatmu tentang apa yang kami lakukan, apakah

perbuatan itu telah tidak ditetapkan oleh Allah dan tidak diketahui oleh-

Nya namun Ia tahu setelah hal itu terjadi atau sebaliknya belum

ditetapkan (ketentuan dan takdirnya)?" Beliau menjawab, "Perkara yang
telah ditetapkan lcetetapannya, kareno itu berbuatlah wahai lbnu
Khaththab. Sesungguhnya segala urusan itu akan terjadi menurut apa
yang telah ditetapkan-Nya. Orang yang tercatat sebagoi orang bahagia,

meriwayatkan hadits ini dan 7*rid, yang ia maksudkan adalah kisah Zaid bin
Ilaritsatr.
Sanadnya shahih Hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.
54,48 dengan sanad yang sama.
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malu ia akot beranal untuk nemperoleh kebafiogiaan dan orang yang

termasuk golongan sengsara atranberbuat untuk kcsengsaraanrq/a."2r8

. !- t. ,/na-. '.c.
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54E2. Muhammad (bnu Ja'far) menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Nafi', dari lbnu

Umar, ia berkata: Nabi SA\Y pernah berktrutbatr lalu bersaMa,*Apabila

salah seor(mg doi kalian akan pergi menunaikan sltalat Jum'at, maka

hendalotya ia wandi.-2re

'; -r3L'd; ,4, $:L ,fr" 'i.'JU $:"; - o tlr

5483. Muhammad bin Ja'frr menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, aktr mendengar Uqbah bin Huraits, aku

men&ngar lbnu Umar menceritakan dari Rasululah SAW, beliau

bersabda, *fitalat nulan dua raka'at4ua rakn'at, don apabila engfrou

2tt Smadrya dlu'if dl*tht*mkedtta'ifan 'Ashim bin LJbaidullatr. Hadits ini

menpahn pengulangian hadic sebelumnya no. 5140. Pada 6, "Ashim bin

Ab&rllah' ini jelas keliru. Kmi telah meogecek kebenaranya pada :l dan 9.

Dm 1lada !, "Wa amma m(m luou min ahlis syiqaa'' hal ini juga

menpekm bagian cdatan kahi 3, lranya saja pada g,"Ahlis siqaawah-"
2re Sanafuyas/raftih Al Hakam adalah Ibnu Utaibatr. Dan hadits dengan redaksi

yang lebih panjang terdapat paaa no.. 5457.
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melihat waWu Subuh hampir tiba, moka lundakrrya engkau melakukan

shalat witir satu raka'at.22o Perawi berkata: Ibnu Umar lalu ditanya,

"Apa maksud dari dua rakaat, dua rakaat?" Ia menjawab, "Yaitu memberi

salam setiap dua rakaat."
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5484.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, SVu'U"f,

menceritakan kepada karni, aku mendengar Uqbah bin Huraits, aku

mendengar lbnu Umar menceritakan dari Rasululah SAW, beliau

bersabda, *Jumlah hari dalam sebulan adalah dua puluh sembilan hari."
Kemudian Syu'bah melebarkan kedua tangannya tiga kali lalu ia

menutup ibu jarinya pada kali yang ketiga. Uqbah berkata: Ia mengiranya

berkata, "sebulan tiga puluh hari" kemudian ia melebarkannya dengan

kedua tangannya tiga kali.22l

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.

5470. akan tetapi penafsiran Ibnu (Jmar, "Dua raka'at dua ralca'at" tidak
disebutkan pada riwayat-riwayat sehlumnya. Dan hadie ini memperkuat
hadits sebelumya no. 5461 yaitu membedakan antara shalat witir dan shalat

sunnah dua raka'at lainnya dengan mengucapkan salam, dan lafazh, "Dua
raka'at dua raka'at" telah menjelaskan secara rinci, hanya saja penjelasan

Ibnu Umar semakin memperjelas hal ini dengan mengangkat penafsiran

tersebut dari para ahli ta'wil dan orang yang mewajibkanya. Dan lafadt,
"Haddatsa 'an Rasulullah SAV' dalam naskah catatan kaki il dan 3, "An"
mengganti lafazh. "An."
Sanadnya shahih. Hhadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5017. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5453.
Lihat hadits no. 51t2.
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5485. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, Syu'bah

menceritakan kepada kami, aku mendengar Uqbah bin Huraits, aku
mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Rasululah SAW, beliau
bersaMa, "Carilah ia pada sepuluh hari teraWrir." Yaitu lailatul Qadar,*Dan jikn engkau tidak sanggup atau lemah maka janganlah engkmr
melalaikan njuh hari yang teraHfir."D
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5486. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Tsabit Aku bertanya kepada Ibnu Umar
tqilatg nabi& anggur, apakah Rasulullatr SAW melarangnya? Ia bcrlcata:
Mereka (pasa satrabat) memperkirakan demikian, kemudian aku bertanya
lagi: "Apakah Nabi SAW melarangnya?" la berkata: Mereka (para
sahabat) mempcrkirakan demikian. Aku bertanya lagi: ,'Apalrah engkau
mendengarlcanya dari Rasulullah SAW?" Ia menjawab: ',Mercka (para
satrabat) memperkirakan demikian, latu Atlatr mernalingfunya dariku,
dan apabila dikatakan kepada salatr seorang sahabat: 'Apakah engkau

Sanadnya shahih Hadits ini menpakan pe,ngulangan hadits sebelumnya no.
5U3.
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mendengamya dari (Rasulullah SAWX' Ia marah dan berusaha

menentangn5/a."u
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5487. Muhammad bin Ja'far menc'eritakan kepada karni, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Ayyub (As-Sakhtiyani), dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa Rasrlullah SAW bersaHa, "Borangsiapa yang
menjuol ptoon hrmayory ielah diserbuki, maka buhnya tetap meniadi

milikp4iultrcctnli jikapmbelimensyaratkawrya."za

Smaanya shahilt Tsabit adalah Al Bunnani. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 5074. Lihat 5429. dan lafazh, "Ahal
nohd adalah lafafr yang tertera pada tiga naskah asli dengan tetap menulis
tnnfi Handalrul Istilhm yang dibarengi dengan "Hal' dan lafazh seperti ini
sangatlahjarang terjadi. Sedangkan dalam Al-Lisan, 14:235, "Laits berkata:
Hal adralah kalimat bertany4 misalnya kamu bertanya: Hal kaana kadza wa
ka&a? hal loka ka&a wa ka&aZ Ia berkata lagi: perkataan bilralir: Ahal
otawaashiluhz? Penggunaan keduanya dalam satu kalimat merusak makna,
Karena hal dan Alif adalahh';rlrf Isti/ham, dan tidak boleh bertanya dengan
keduanya huruf tersebut secara langsung" Ibnu Ya'is berkata dalam syarahul
It[$aslshal, 8: I 53-l 54, "Al Mubarrad membolehkan penggunaan dua huruf
,rol dan Alif istilhon pada satu kalimat, juga pada semua huruf-huruf
istifh,on." Kemudian ia menggemukakan bukti yang memperkuat
pendapatnya yang bersal dari syair Zaid bin Al Khair, "Ahal Ra'aunaa
bisqhil qaa'i &il alqaDr" lalu ia berkata, penggunaan kalimat ini hanya
sedftit diguakan" dm tidak diqiyaskan padany4 dan alasannya bahwa ia
menjadikan Hal pn.dt kalimat tersebut bermakna Qad' &o pada catatan kaki

:l d'n I, pada penulisan lafadn,"Anhad'tidak tertulis hrxlf Istilham "Hal.'

Suadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5306.
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5488. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada t urni, Syu,bah
menceritakan kepada kami, dari Ayyrb, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Nabi
SAW, *Apabila salah seorang dari kalian alcan pergi menunaikan shalat
Jwn'at maka ia hendabtya mandi."225

i "t'* ,1;3 $:", ,f i JU ,6:L or^1

7L dL ,',-pc e, €f;t',;iL :Ju # Gt *'fi ,uf
,q;rlii)1 , Jui,iilG,,{,, y bt,k dt

ra! ';l ,# u.u',rti ,1ri"iit^:.v

5489. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, Syu,bah
menceritalsn kepada kami, dari Anas bin Sirin, bahwa ia mendengar
Ibnu umar berkata: Aku mencerailon istriku di saat ia sedang haid,
kcrnudian umar mendatangi Rasulullah sAw dan memberitahukan hal
tersebut. I-alu beliau bersaMa" "perintahkan agar ia rujuk kcpada
istriryn! I(emudian apabila ia telah srci moka tolaklah lb." Selanjutnya
ahr bertanya kepada Ibnu Umar: Apakah dihitung masa talaknya (masa
bridnp)? Ia menjawab: lalu apa yang menghalangimu?!226

Sanadnya shahih hadits ini meneatan ringlosan hadits sebelunnya no.
54t2.
Smadnya shahih. hadits dengan redalsi yang lebih panjang rcrdapat pada

no.5434. *Ahasibd' dalm nas*fra c&tan lcaki ;, lafaztrnya berbunyi,

"Qryaluik."
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5490. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, SVII U'f'

menceritakan kepada kami, dari Anas bin Sirin, aku bertanya kepada

Ibnu Umar: Apa yang seharusnya aku baca pada saat melakukan shalat

dua rakaat sebelum Subuh? Ibnu Umar menjawab: Rasulullah SAW

senantaisa shalat malam dua raka'at dua raka'at, dan menutup shalatnya

dengan satu raka'at shalat witir pada penghujung malam. Anas berkata:

aku-bertanya kepadanya lagi: Sesungguhnya yang aku tanyakan adalah

apa yang seharusnya aku bacakan pada shalat dua raka'at sebelum shalat

Subuh? Ia menjawab: bagus-bagus! sungguh engkau terlalu bodoh! Dan

sesungguhnya aku menceritakan atau ia berkata: sesungguhnya aku

mengisahkan kepadamu hadits, bahwa Rasulullah SAW senantiasa shalat

maka dua raka'at-dua raka'at, kemudian beliau menutupnya dengan

shalat witir satu raka'at pada penghujung malam, kemudian ia berdiri

seakan-akan ia mendengaruar:rr atau Iqamah di telinganya'227

Sanadnya shahih. Hadits ini merupalcan ringkasan hadir sebelumnya no.

5096. Lihat hadits no. 5483. diriwayatkan pula oleh Muslim,l:209, "Dengan

redaksi yang sama" dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'batr. lafazh
*Bah! bah!; Ibnu Atsir berkata: "Dalam Shahihul Muslim,: Bah! batt!

sesungguhnya engkau orang besar lagi dermawan, juga dikatakan bermalma:

Bakhlbakh!, atiu rngkapan membantatr sesuatu, dan saya kira pembahasan

ini tidak terlalu penting untuk dibatras karena semakin jauh dari makna

sebenarny4 karena ungkapan Innala ladhawtmun seperti ungkapan

pengingkaran kepada seseorang, sedangkan Baldl! Barfi! Bukanklatt
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5491. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ,*'Urn
menceritakan k€pada lemi, Aku mendengar AMurrabbih bin Sa'id
menceritakan dari Nafi', bahwa Razulullah SAW bersaMa, "Buangsiqn
yang menjtnl plnn konna yong telah diserbuki maka buahnya odolah
milik pmilik pertono, don buangsiqa yang menjwl budahya
sedorylrn fudak tersebut memiliki hoto, naka horta tersebfi menjadi
milihpmilikkdak pertana kccuoli dalon trotsaksi tersebut ftureka)
nunsyudkan buory-buotg tersebtt -'mt

undrym pe,ngingkrm, dalam kitab Masyaoiul Amrao, yang dikarang
olch Abu'Iyyuh, l:l@, Ihu As-Saldt b€*ata, Bah! bah! dan bakh! Bakh!
[crookna ser, yaihr ungkapan yang menrmjukan melebih-lebihkan sesuatu,

' dm kalin t ini digunakan untrlc membentak &u melarang yang jup
'' Ucrmtnq 'Matt! llottl- dm kalimat n{ah!' disini Iaa' aVana*n an

trIab', din&r*rn scdmgkm di rcgBri l<ami dis€htr M{rad mukmo, yang
Mpqyai &ra uti. Sdagim ymg dikatakan oleh Ibmu As-Salcit *Melebih-

leDihh scsfif dm jugr sebogai rmgkrym pembentakan, dan hal ini
disGhtr scbogd Al Isfu (undrryon pcngingkaran) di negeri kami. Dan
lefrzfr, "Iwtqnoa tIffi jrdnc&m kaki 3, tertrlis, "Uludditsu*o.na Smadnya shohih hadiB ini mcnpakm pengulmgu hadis sebelumnya no.
4552 &n hadits dcngan rcdaksi yang lebih pqimg t€mdapat pada no.54&7.
hadits ini diriwayatkan pula oleh Ayyub dri Nafi', dari lb,nu Umar secara
mtfu', pada bab Bai'ur ,raldrlil nru'6bo, ymg telah disebudon
sebelumnya pada no. 4502, dm jWa hadiE Umr yang diriwayatkan socara
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mauquftentaitg budak yang disyinyalir oleh Syu'bah dan akan kami sebutkan

nanti. Hadits ini juga disebutkan didalam Al Muwaththa',2:120 yang berasal

dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, As-suyuthi berkomentar dalam

syuah-nya, * Ibnul Abdul Bar berkata: Demikianlah yang diriwayatkan oleh

Nafi', secara mauquf dan para satrabat tidak berbeda pendapat tentangnya

pada periwayatan ini hal senada juga diungkapkan oleh Salim, dari Ayahnya,
dari Nabi SAW secara marfu', yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
dari jalur Az-Zuhi, dari Salim dari ayahnya, dan An-Nawawi berkata:

Riwayat manqut ini tidak terpengaruh terhadap keshahihan hadits Marfu',
karena Salim adalatr orang yang tsiqah, batrkan ia lebih rsigai dari Nafi',
maka tambahan riwayat dapat diterima. Ia berkata lagi: An-Nasa'i dan Ad-
Daraquthni lebih menguatkan hadits Nafi' dan ini merupakan isyarat yang

tertolak." Az-Zarqaani berkata dalam Syarahnya, 3:98, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dan Abu Daud dari Al
Qa'nabi, yang keduanya berasal dari malik secara mauquf. Kemudian riwayat
Salim dari ayahnya dari Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Bukhari dan

Muslim dari jalur Az-Ztfiri.Ibnu Abdul Bar berkata: ini adalah salah satu

dari empat hadits yang mana Salim dan Nafi' berbeda periwayatanya,

kemudian Salim mengangkat derajat hadits ini menjadi marfu', sedangkan

Nafr' mauquf,...-. lalu Muslim dan An-Nasa'i merajihkan riwayatnya,
walaupun Salim lebih kuat dari pada Nafi', dan hal ini juga diungkapkan oleh
Al Baihaqi yang berasal dari keduanya dan juga pendapatnya diperkuat oleh
Ad-Daraquthni. At-Tirmidzi menyebutkannya pada Al Jaqmi' yang ia

nukilkan dari Bul*rari bahwa riwayat Salim lebih kuat dan shahih,juga hal
ini disebutkan dalarr. At-Tamhd, namun dalam Al llal yang dikarang oleh At-
Tirmidzi, ia menyebutkan bahwa Bukhari menshahihl<an keduanya. Dan

mudah-mudatran keduanya sama, karena apabila Ibnu Umar meriwayatkan
secara marf ia tidak menyebutkan nama ayahnya yang mana dalam hal ini
merupakan hadits Salim, dan tatkala meriwayatkanya secara mauquf ia
menyebutkan nama ayahnya yang mana dalam hal ini merupakan riwayat
Nafi', kesimpulanya bahwa Ibnu Umar mendengarkan hadits ini dari Nabi
SAW kemudian ia menceritakanya kepada Salim, sedangkan riwayat Nafi'
dimana Ibnu Umar mendengarkan dari ayahnya Umar secata mauquf,

kemudian ia menceritakanya kepada Nafi', oleh karena itu kedua periwayatan

tersebut shahih, dan ini lebih terpelihara." Hadits riwayat Salim secara

narfu'terdapat pada no. 4552, dengan menyebutkan kedua bagian tersebut,

sebagaimana yang kami utarakan tadi. Sedangkan komentara Abdul Bar yang

dinukilkan oleh As-suyuthi pada bagian yang berhubugan dengan budak,
para sahabat tidak berbeda pendapat bahwa Nafi' meriwayatkanya dari Umar
secafit mauquf, hal lain juga bahwa Abdunabbah bin Sa'id meriwayatkan
hadits yang sama dari Nafi' secara marfu', dan tidak diragukan lagi hal ini
memperkuat periwayatanya. Jadi Nafi' memilki dua riwayat yang ia
riwayatkan dari Ibnu Umar, dari Umara secdra mauquf dan yang ia
riwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW secara marfu'. Abdurrabbah bin
Sa'id bin Qais bin Amr Al Anshari telah kami jelaskan ketsiqahanya pada no.

1799, dat kami tambatrkan disini Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lainya
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5492. Mulnmmad bin Ja'fu me,lrceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kad, aku mendengar dari Shadaqah bin Yasar, aku
mendengar Ibnu Umar mencerihkan dari Rasulullah sAlV: Menetapkan
Miqat (tempat memulai lhrun) bagi p€Nduduk madinah flzul Hulaifah,
bagi penduduk syam JuhfalL tagi pcmAm* Nejed Qarn, bagi penduduk
Irak Dzatu 'hq dan bagi penduduk Yaman Yalamlam.D

juga mempe*uat pend4afi tcrs€h[ dan Abu Hatim menyebutkan
biognfinya @ kiab Al j oah wa At-To' dil, 3 Dl 4l .u) Sanadnya stunfn hadru y,mg sma tehh kami sebutkan pada no. 45t4 da.i
Sufryan bin Uyainah dri Shadaryh, hmya saja pada akhir haditsnya terdapat
kalimat, "Qaaluu lalau: fa abu ohlul 'irq?, Qaala lbrru Umo: Lamyahtn
ymna'i&in." Bulchri meriwa5zdran5Ta @a,13:263 dri jalw Abdutlah bin
Dinr, d[i lbnuUmr, mgm@+mpatmemuliai lhram, dan iaberkata
pada alfiir hadi$ t€rscbuq 'Xa mcn5rchdon lrald, Ibnu Umar mejawab: pada
hd itu negcri Ird( belum ditakluHrm-' IIal t€rsebut juga diisyaratkan oleh
Al Hafia d^hm Al Fah 3:?8 poda kcdua riwayat t€rsebut, dan ia tidak
me4rehrdm riwayd ymg tedrya @a Al lulusnad ini, bahkan Bukhari
ncriwqdran jWE paaa, 3:30t dui jalur Lrbaidullah , dari Nafi', dari Ibnu
Umar, ia bsdrata: *Tdmta aiaUuHrmya kedua kota ini orang-orang
mcndahgi LJmar, kemrdian mcr€ka bertanya: wahai Amirul Mukminin,
Scsungguhnya Rasulullah SAW mcmcnnrkm @mpat berihram bagi penduduk
Nejed qdalah Qiran dm ia bcrada pada scb€lah jalan kami dan jika l<ami
memulainya dri Qirm ennr hal Escbrr akan menyulitlon kami? Umar
bertm pe*atitanUn kehadrym jatm kalian, kemudian ia menentukan
teryd mcmulai m€mdca berihm dri Dzatu 'Irq." Dm dalan Nashabw
Raq,ah, 3:13 bahwa Ishaq bin Raharaih meriwayakan dalam Musnadaya:
"Abdurrazzak memberitahukm kqada kf,ni, ia berlcata: Aku mendengar
Malik berkata: Rasulullah SAW me,n@lon bagi p€nduduk hak permulaan
beriham dari Dzdtt 'Irq. Aku bertanya kepadanya: siapa ymg
menceritakanmu hal itr?, ia menjaumb: Nafi' menceritakan kepadaku dari
Ibnu Umar, Ad-Daraquhi berlcm dalam Kitan l, ?rar, "Hadits ini
diriwayatkan oleh AMunazzak dfii Lfamq dari Nafi' dari Ibnu Umar:
Bahwasu5na Nabi SAW mencffilm bagi penduduk Irak teinpat memulai
Iham di Dzdu 'Irq, dan jilca kita me,mperhtikan riwayat Abdurrazzak dalam
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hadits ini tampaknya ia berseberangan dengan pendapat sahabat-sahabat

Malik, yang mana mereka meriwayatkan dari Malik dan tidak disebutkan
pada riwayat tersebut Miqat Ahlul lrak!' Dan hadits ini disebutkan dalam Al
Fath, 3:308 dari kitab Garaa'ibu Malik oleh Daraqutni dari jalur
Abdunazzak, dari Malih dari Nafi', dari Ibnu Umar. Akan tetapi tertera pada

naskah yang tercetak, "Qararf'sebagai ganti dari "Dzafit 'Ir(' ni merupakan

kesalahan yang fatal, kemungkinan kesalahan ini berasal dari beberapa

naskatr atau dari pencetakan, kemudian Al Hafiztr berkomentar: sebahagian

ulama berkata: Malik menghapus lafazh ini dari dalam kitabnya. Daraquthni
berkata: Abdurrazzak meriwayatkan hadits ini secara munfuid Saya [Ibnu
Hajarl berpendapat: sanadnya Tsiqaau A$bat, dan Ishaq bin Ratrawaih

menyebutkanya dalam Musnad-nya darinya" bahwa hadits ini Gharib jiddan,

lalu ia menolak hadits ini", yaitu periwayatan Bukhari bahwa Umar yang

menentukan Miqatrya penduduk Irak dari Dzatu 'Irq, kemudian Al Hafidz
menyebutkan hadits-hadits lain dan menghitisinya, selanjutnya ia berkata:

"[ni menunjukkan bahwa hadits ini memiliki dasar dalil, dan kemungkinan
orang-orang yang mengatakan hadits ini dan tidak terdapat lafazh tersebut,

belum sampai hadits ini kepadanya atau ia berpendapat kedha'ifan sebuah

hadits berdasarkan bahwa setiap jalur tidak terlepas dari pada komentar. Oleh
karena itu Ibnu khrrzaimah berkata: Diriwayatkan bahwa hadits yang

menyebutkan Dzotu 'Irq tidak benar menurut pendapat ulama hadits. Ibnu Al
Mun&ir mengatakan: Kami tidak menemukan satupun hadits shahih
mengenai Dzatu 'Irq. Akan tetapi hadits-hadits yang berasal dari beberapa
jalur memperkuatnya sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya. Adapun
orang yang berpendapat bahwa Irak belum ditaklukkan pada saat itu, Ibnu
Abdul Barr berkata: orang tersebut keliru!, Karena Nabi SAW menentukan
Miqt &berapa daerah sebelum penaklukannya, akan tetapi ia ahu bahwa
daerahdaeratr tersebut akan ditakl*kan, oleh karena itu tidak ada perbedaan

antara Syam dan Irak." Dan ungkapan Abdul Barr ini dinukilkan oleh At-
Turkumani dalam Al Jaaho an-Naqi (yang dicetak bersama sunan Al
Baihaqi), 5:28 yang mana dinyatakan: Ia berkata: "Dalam pendahuluanya:

beberapa ulama menyatakan: Umar adalah orang yang menenfiiY'an Miqat
'Aqiq kepada penduduk lrak, karena Irak ditaklukkan pada zamanya.

Sebahagian pendapat mengatakan: ini adalah kekeliruan orang yang
menyatakan hal tersebut!, karena Rasulullah SAW sendirilah yang
menentukan Miqat penduduk Irak pada Dzatu 'Irq, dan 'Aqiq, *bagaimana
beliau menentukan miqatnya penduduk Syam pada Al Juffah. Dan syam

adalah daerah orang-orang kafir sebagaimana Irak sebelumnya" kemudian
beliau menentukan Miqat-miqat setiap daeratr tertentu, karena beliau tahu
bahwa Allah SWT akan menaklukkan kota Syam dan Irak kepada umatnya
begitu juga dengan kota-kota lainya, padahal penaklukkanya terjadi pada

masa Umar bin Al Khaththab tanpa ada perbedaan pendapat." Dan isyarat
Ibnul Barr pada Miqot Al Aqiq, ini juga diisyaratkan oleh hadits sebelumnya

dalam Al Musnad riwayat Ibnu Abbas no. 3205: "Rasululah SAW
menentukan Miqatnya penduduk Masyriq pada Al Aqi(' Dan hal ini telah

@ - Musnad Imam Ahmad
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5493. Muhammad bin Ja'frrmenccritakan kepada kami, Husain Al
Mu'allim menceritakan k€pada lomi, dari Amr bin Syu'aib, dari Thawus,

dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda "Tidak

disebutkan oleh Al Hafizh dalm Al Fdh 3:309, ),ang Inana ia
menggabungkan pendapat t€Nebut deirgm penempatan mrqd untuk
penduduk b* yaitlu Datu' Irq, ilmgan scbuah jawaban: "Bahwasanya Dzdn
"irq adralah miqat wafiib seaangtan Aqiq aialah niqst stlrroith, karena
aaeratnya lebih jauh dari Dzdtt 'Irq. P@ lain menyatakm: br&,wa Aqiq
adalah niqot ttn* sebahagian pcndu&rk Irah dan ia memperkirakm tmrk
Madaa'in sodangtan duu 'Irq adalah miqat bltil. pendtduh Bashah-
Pendapat lain jup mengatakm: bahwa Dzata 'Irq adalah Aqrq ifi scndirl
lclnudian daerahnya bcrtcembmg dan se,makin dekd dcngpNr [.Ial*ah,
hdasa*an pendapa ini bahra ke&ranya iur satu.' Tmpak jelas peda
p€mbahasan kali ini bahwa s€mua hadis ymg menjelaskm trrfrng Dzdtt
?rq berasal dari rirrayat lbnu Umar, dm smad hadisnya yang tr;firra@a Al
Llusnad ini, juga sanad hadits yang diri$raydran oleh Abdurrazaq dri
Malih dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan ia berdalil dengan riwayat Ibnu Umar
!an! mana [J6sr m€Nrc,ntukm tryt niqat bagi penduduk Iralq dan ta'lilnya
ini bukan berarti menolak hadis-hadis shohih yang berasal dari dua sened

yug berbeda, kemunglcinan bcsu drala Umar menentukan niqa bngj
pcnftm* kah penetapan Rasululah tentang niqa pda Aqiq br,hm sampai
tepadmyq kemudian hadits ini dirirvaydon oleh Ibnu Umar, lalu ia juga
maiway&n hadits lain dri Rasulullah, yzng mana kemunglinan ia
nendcngulran secara langsrmg darinf atau ia mendengamya dari sahabat
tainnya, dm hadiB tersebut menjadi mursal shahabi- Sedmglon
ri*ala Sufyan bin Uyainah @ano. 4584 dari Shadaqah, dari rawayu Imam
Brrkhari dari Abdullah bin Dintr, yang mana keduanya meriwayattm dari
Ibnu Umar, tatkala ia dimya dm ia menjawab: Irak pada hari itu belum
ditaklukkm" dan ini merrpakm riwayat yang banyak me,ndmngkan
polemik, akao t€tapi ia tidak bersebermgru dcngan hadits-hadits shahih
lainnya, kemunkinm Ibnu Umr keli- Dr"qla menjanab perhyaan tersebut,
dan apa yang diung@rm oleh Ibnu Abful Bur lebih hat, yaiu pada hari
iurjup Syam belum dimfilttlh.
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halal bagi seseorang apabila ia memberi sesuatu kemudian ia meminta

lemboli apa yang telah ia berikan, kecuali seorang oyah yang
memberikan kepada anaknya (alu ia memintanya kcmbali).
Perumpamaon orang y(mg memberi kcmudian meminta kcmbali apa

yang telah diberikan seperti anjing yang makan sampai ia kenyang

kemudian ia memuntahkanya dan memakawrya (muntahnya) kembali."z30
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5494. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari Abdul Khalig, aku mendengar Sa'id bin
Al Musayyib menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah melarang
(menggunakan) Ad-Dubbaa' (kantong yang terbuat dari buah sejenis

labu) l/ Hantam (wadah yang dibuat dari campumn tanatL rambut dan

daratr)1, Mttzffit (bejana yang dilumuri ter) danAn-Naqirr (wadah yang

dibuat dari batang pohon). Sa'id berkata: Al Muzaffa, disebutkan juga

oleh para perawi selain Ibnu Umar.23l
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Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4810.
Sanadnya shahih. Muhammad adalah Ibnu Ja'far. Abdul Khalid adalatr Ibnu
Salamah Asy-Syaibaani. Dan hadits ini merupakan ringkasan hadits
sebelumnya no.4629, hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada

no.4995. Lihat hadits no.4529 dan 4586. dan pada catatan kaki 1, lafazlmya

berbunyi, "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami."

lnt

c4oai

231

EtAI - lvl61x{ Imam Ahmad



;;rs; iry' i,'; ,* +irt Si ;GG ,y;, * tt
,Sy,t .uf t ,|iui,9eU, f ,rU6 '; :ilG 'ift-- ,Jv ,et-tj lfl6y

.g6'',i e.,;u|y e*t^!b'ht jri;
5495. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Ishaq menceritakan
bahwa ia mendengar Abdullah bin Malik Al Hamdani berkata: Suatu hari
Aku menjamak shalat bersama lbnu Umar, ia lalu mengumandangkan
iqamah kemudian melakukan shalat Maghrib tiga raka'ag dan shalat isya
dua raka'at dengan satu lqamah. Ia berkata lagi: Khalid bin Malik lalu
bertanya tentang hal tersebut kepadanya maka ia menjawab, "Aku
melihat Rasulullah SAW melakukan hal yang sama di tempat ini."232

" i' 
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5496. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada lomi, Syu,bah
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menoeritakan kepada
kami, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullatr sAw rnclarang
menjual Al Wala'(hak waris budak) atau menghibahkannya.a3

# i' * I ,*, $"; ,#'i.'rZJ $:r; - orlv

U *iu' & !,;;; * JL,|i'* it'+,s6,
Sanadnya shahih. hadits ini menrpalcan pe,ngulangan hadis sebehrmnya no.
4893, dan hadis dengan redaksi yang lebih panjmg terdapat pada no. 4894.
Lihat hadits no. 5290. dan pada catatan kaki 3, tafazh, *Sh@u,t dirubah
me,njadi, "Yoshna'u."
sanadnya shahih hadits ini menrpakan pengulangan hadis sebehmya no.
4560.
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5497. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada karni, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada

kami, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Umar bertanya kepada
Rasulullah SAW: Aku mengalami junub pada malam hari, lalu apa yang

harus aku lakukan? Beliau menjawab, "Bersihkanlah kemaluanmu
kcmudion bern udhu' lalu tidurlah."N

c !- c. c, l^t .,ia, '.. tc t6, I ..7A.
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5498. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada karni, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar lbnu
Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Bilal
mengumondangkan Adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah
kalian sampai Bilal mengumandangkan Adzan" atau "Ibnu Ummi
Maldumj8s

/. lr * r ,*, $:"; ,ft';;.'rZJ $'r, - or11

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
54/.2.
Sanadnya shahih hadis ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5424.

EtrI - Musned Imam Ahmad
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5499. Muhammad bin Ja'far menceritakan lepada ftami, Syu'bah

menceritakan kepada karni, dari AMullah bin Dhar, aku mendengar Ibnu

Umar berkata: Rasulullah SAW melarang menjual buah mu pohon

kurma kecuali buahnya telah layak dijual. DiAnyakan kePada lbnu Umar:

apa yang dimaksud dengan Sholaafuhad! Ia berlraA: tidak terdapot

penyakitnya.236
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5500. Muhammad bin Ja'frr -*""rit fro i** kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dhar, aku mendengar Ibnu

Umar menceritakan dari Nabi sAw, beliau bersabda *borgsiry
menjtul makanan, maka ia lendahy fida* nuaiu@ra kcauli
makanur tersebut telah berada di tutgotnyo (na*Aqn diailiki wcom
semptrna).'fi?
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550I. Muhammmad bin Ja'frr --"err**;*;, Syu'boh

menceritakan kcpada lomi, dad Abfullah bin Dinr, h bcrhta: stmt
hari aku sedang bersarna Ibng Umr dan mrmg laki-hld, tibuiba
datanglatr seorang lelatri laimyar lremrdim lbnu LImr bedrffi:

Sanadnya shahih. badic dcogm rodatsi ymg lcbfr Pmiog terdryat @a no-

5472.
Sanadnya shahih hadits ini meneatm peogplangan hadiB scbelumya rc-
5A6.
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Tangguhkan pembicaran kalian! Sesungguhnya Rasulullah sAw
bersabda, ,,Apabila kalian bertiga mako ianganlah ly orang diantara

mereka berisik-bisik tonpa melibatlun orang ketiga."238
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5502. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari khalid, Abdullah bin Al Hirts

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin lJmar, bahwa ia
memerintahkan apabila seorang lelaki akan berbaring (tidur)

mengucapkan, *wahoi tuhanku! sesungguhnya Engkaulah yang

mencipalran jiwaht, kemudian Engkaulah menguasainya, Engkaulah

yang mematikanrya dan menghi&rykann1n, oleh korena itu, jika Engkau

minghidupkannya maka pelihualah ia, dan iika Engkau akan

mematikanrrya maka ampnilah ia. Walwi Tuhanht hanya kepadamu ahr

memohon kesehatan." Kemudian lelaki tersebut berkata kepadanya,

',Apakah kamu mendengarkan hal ini juga dari Umar?" I^a^ berkata, "Dari

orang yang lebih baik dari Umar, dari Rasulullah SAW."23e

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5281, hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no' 5425, dan

pada catatan kaki ;, lafazl" "Kuntum" diganti menjadi, "Kaanuu."

Sanadnya shahih. Khalid adalatr Al Hadzdza'i. Abdullatr bin Al Hirts

bermarga Al Anshari. Dan telah kami sebutkan tentang ketsiqahanya pada

no. 2131. hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim,2:315, dari jalur Gander,

dan ia adalah Muhammad bin Ja'far, dari Syu'batr, dengan sanad yang sama'

"Orang yang lebih bailq dari Umaf', dan pada I "Dari orang yang lebih baik

dari Umar" dan hal ini tertera pada catatan kaki naskah tersebut.

@I - 
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5503. Muhammad bin Ja'far menceritrh kcpada lrami, qnr'bah
menceritakan kepada karni, dari Khali4 dari Abdrllah bin ryaqiq, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 nsuld bl An raka'd-
dua ralra'at, dan apabila engkau kluwatir akot fuoryrqn wabu Subuh
malra lalatkanlah sujud sekali saja (slula vfu rrurrn au raha'd) don
dua ralra' at sebelum Subtth.'ffi
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5504. Muhammad bin Ja'far menccritrh kcpada ;, ,*'*
menceritakan kepada kami, dari Qaladah, ahr mcndcnpr Yunus bin
Jubair, aku mendengar Ibnu Umar berlota- Ahr menccraikan i$rifu
dalam keadaan haid, ia melanjutkan pcdrfimyu kemudian Umar
mendatangi Rasululah SAW dan me,mberitahrilm hal usehil?, lalu
Rasulullah SAW bersaMa, uHendabqn io ruir* WMtn! hn
apabila ia telah suci jika kamu brkelend fro eroikoilah ia.,,
Selanjutrya ia berkaa lagi: Aku berenya kcpedt lbnu Urnaq apatoh
kamu menghitung masa haidnya? h mcnjawab: Apa yang

Sanadnya shahih Hadits ini mcnpakm pengEhm hdis sebelurmp no.
5470. Lihat hadits no. 5483.



menghalanginya? Ya! Apa pendapaunu jika ia telah berusia dan

monopous (tidak mengalami haid lagi)fat
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5505. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada karni, dari Qatadah, dari Abu Al Hakam; aku
mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa memelihora anjing, kecuali anjing untuk menjaga
peternalran (perkcbunan), mengembala kambing atau untuk berbunt,
maka sesungguhnya lul tersebut mengurangi pahalanya setiap hri
sebesar satu Qirath."2a2
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Sanadnya shahih Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada
no.5433, dan hadits yang semakna dengannya terdapat pada no. 5489.
Sanadnya shahih Abu Al Hakam adalatr Al Bajali Abdurrahman bin Abu
Na'im. Dan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 4813 dari jalurnya, dan
telah kami jelaskan sebelumnya hadits yang sama maknanya yang berasal
dari jalur-jalur lain secara berulang-ulang, dan akhir dari pada hadits ini
terdapat padano. 5393.
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5506. Muhammad menceriEkan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari salamah bin Kuhail, ia berkata: aku
menyaksikan Sa'id bin Jubair menjamak dralatnya, kemudian tatkala
Iqamah dikumandangkan, ia melaksanakan shalat Maghrib tiga raka,at
dan kemudian ia mengucapkan salam, selanjutnya ia shalat Isya dua
raka'at. setelah itu sa'id menceritakan bahwa Abdullah bin Umar
menjamak shalatnya pada tempat tersebut dan melakukan sebagaimana
yang telah ia lakukan, dan Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasululah
SAW melakukan hal tersebut sebagaimana yang ia lakukan pada tempat
tersebut.2a3
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5507. Rauh menceritakan kepada karni, Marik menceritakan

kepada l€mi, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasurullah SAW
bersabda, "Ya Allah! Rahmatilah orang-orang yang mencukur
rambutnyd' para sahabat bertanya: wahai Rasulullah! bagaimana dengan
orang yang memendekkan rambutrya? Beliau berujar, *ya Allah!
Ralmatilah orang-orang yang mencttktr rambutnya,, para sahabat
bertanya lagi: wahai Rasulullah! bagaimana dengan orang-orang yang
memendekkan rambutnya? beliau kembali berujar, ,,ya Allah!
Rahmatilah orong-orang yang mencukur rambutnya.,, para sahabat
bertanya lagi: wahai Rasululah! bagaimana dengan orung-o*ng yang
memendekkan rambutnya? Beliau berujar, ,,Dan orang-orang yang
me me nde klan r ambutnya)au

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengrlangan hadits sebelumnya no.
5290. lihat hadits no. 5495.
Sanadnya shahih. hadits ini terdapat dalun Al Muwaththaa', l:352. hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya yang terdapat pada no. 4g97. dan

Musnad Imam Ahmad 
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5508. Muhammad bin Abu 'Adi menceritakan kepada kami, dari

Humaid bin bakar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Adalah talbiyah
Rasulullatr SAW, "Lobbaik Allalrumma labbaik, labbailra laa syariika
laka labbaik, innal hamdah wan ni'rnata lalra, wal mulk laa syariika
laka.'ils
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5509. Muhammad bin Abu 'Adi menceritakan kepada kami, dari
Humai4 dari Bakar, ia berlcata: aku berkata kepada AMullah bin Umar
bahwa Anas menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW
mengucapkan kalimat talbiyah pada saat Umrah dan haji? Ibnu Umar
berkata: semoga Allah SWT merahmati Anas, ia telah keliru, apakah

kami keluar pergi bersama Rasulullah hanya pada saat berhaji?! Dan

is),arat yang menunjukan hadits ini diriwayatkan oleh Malik terdapat pada
rc.4657.
Sanadnya shahih Humaid edalah Ath-Thawil. Bakar adalah lbnu Abdullah
Al Muuni. Hadits dengan reddsi yang lebih panjang terdapat padano.4457.
dan ringl@san hadits lainnya telah kami sebutkan sebelumny4 dan affiir dari
hadis ini tcrdapat pada no. 5475.
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tatkala kami sampai beliau memerintahkan kami merubah niat kami

untuk berumrah, kecuali orang yang memiliki hewan kurban. Ia berkata

lagi: Setelah itu aku menceritakan kepada Anas tentang pernyataan Ibnu

Umar, tiba-tiba ia marah, dan berkata, "Jangan engkau

mempertentangkan (mengadu domba pendapat) kami, karena hal tersebut

hanya dilakukan oleh anak-anak!."26
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5510. Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami,
Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW melarang menjual binatang unta yang masih

berada dalam kandungan induknya.2aT

2 t. ^ , -.1a,^; ,;. F- 16-l* - oo\ \

'y t;1 ,,Su '*: lt \t ,k yt J;t Ll ,i-L i; ,f ,e6
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5511. Y;ya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwa Rasullullah bersaMa, "Tidaklah benar seorang mukmin memiliki
sesuatu untuk diwasiatkan membiarkannya selama dua malam kecruli
wasiatnya telah ditulis disisinya.'aa

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5147.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5466.
Sanadnya shahih. Hadits ini menrpalcan pengrlangan hadits sebelumnya no.
5197 dengan sanad yang sama.
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5512. Yalrya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, dari

Yahya (Ibnu Sa'ad), Nafi' memberiahukan kepadaku, Ibnu Umar

menccritakan kepada mereka: bahwa seorang budak per€mpuan keluarga

Ka'ab bin Malik Al Anshari mengembala kambing milik mereka,

kemudian ia khawatir kambing itu akan mati, lalu ia mengambil sebuatt

batu kemudian ia menyembelihnya. Setelah itu kejadian rcrsebut

dilaporkan kepada Rasulullah SAW, Ialu beliau memerintahkan mereka

memakannya.2ae

,* ,:* il i' '"3 €* ,":?'i.'rZJ $:t; - oo\Y
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5513. Muhammad bin LJbaid menceritakan kepada kami,

Llbaidullatr bin Umar mc,lrceritakan kepada kami, dari NaIi', dari Ibnu

Umar, balrwa Rasullultah bersabda, "Tidak seorang mubnin yang

memiliki sesuttt tttttttk diwasiatkan bermalam duo lrori, lceculi
wasiatryn telah diulis disisfuya. frto

Sanadnya t€rpuhrs (muqathi), walaupun pada halrekatnya hadits ini 
i

sanadnya Hadits ini merupakan pengulnngan hadits sebelumnya I

no. 5463. Yatrya adalahYahyabin Sa'id Al Anshari.
Sanadnya shahih hadb ini mcnpakan pengulangan hadits sebelumnya no.

551 l.
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sanadnya shahih hadits ini mcrupakan pengulangm hadits sebelumnya no.
4Et6.
Sanadnya shahih hadiB ini menrpakm pengulangan hadis sebelumnya no.
5271, dan hadits ini menryah ringkasan hadic seuelum]na no. 5405.

Jh't't,7 it *,e,Ji'rv;cd(-1 '*H cdL1.'q

.1dt7,*.

5514. Muhammad bin LJbaid menceritakan kepada karni,
Ubaidullah bin umar menceritakan kepada kami, dari nafi', dari Ibnu
umar, bahwa Rasulullah bersabda, "Janganrah sarah seorurg doi kalian
makan dengan tangan Hri do, juga mimon &ngu tangan kiri,
sesunguhnya syaitan makan dor mimtm dengan totgot ldri.#r

,)6:/. lr * r ,Lr&,G?f ,9f:1)r'rb til'r, - oo \ o

5515. Abdurrazzaq menceritakan kepada lmmi, Suffan
memberitahukan kepada lorni, dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu umar,
ia berkata: seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW' ia berkata: wahai
Rasulullah! Aku orang yang selalu ditipu ketika aku melakukan hansaksi
jual beli?, Nabi sAW menjawab, "Jika engkmr meloh*or transaksi jual
beli kcpada seorang wmbell maka katakan: tidak do tipn ntuslilut.;,2s2

ls #: ,r*; * ,iri:. (tf ,of;)t + e:L - ooI1'&?rt 
,k olt"of ,p it *ie,, *,iit i.;;:r-;,J.;.
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5516. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

memberitahukan kepada kami, dari Yahya, Ubaidullah bin Umar

dan Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila Nabi

SAW bergegas melakukan perjalanan jauh, beliau menjamak shalat

Maghrib dan isya, dan dalam beberapa hadits lainnya disebutkan, "Beliau

menjamak shalatnya pada seperempat malam terakhir."253
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5517. AMurrazzaq mencrritakan kepada kami, Sufyan

menceritakan kepada l€mi, dari Aryub As-Sakhtiyani, Ayyub bin Musa,

dan Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW, memotong harga perisai sebanyak tiga dirham.2sa

oo\A
tt I a. .:P u.t rf

5518. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufoan

memberitahukan kepada kami, dari LJbaidullah bin Umar, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa Rasulullatr SAW membagikan harta rampasan

Sanadnya shahilt hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.

55478.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5310.

@I - 
Mnsnld'Imam Ahmad



,L6, E?l ,gf:l,:'? t:r".'; -ij-, c . tcz

'ry /',gY f
zA

1,W et* \t *UtU tti ca,L it *,eu'*

(ganimah) kepada setiap penuggang kuda dua bagian dan setiap orang
dari pasukan yang berjalan kaki satu bagian.2ss

5519. Ibnu Umar berkata: Nabi SAW mengutus kami bersama
sebuah pasukan kecil menuju negeri Tihamah (Mek*ah), kemudian kami
memperoleh harta rampasan perang (ganimah) sehingga kami
mendapatkan dua belas unta. Selanjutnya Rasulullah SAW membagikan
lagi ganimah kepada setiap orang dari kami seekor unta.2s6

ool.

._1,/ / 6t.OfS l,b)

Sanadnya shahih hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
54t2.
Sanadnya shahih hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5288. Iafaztr, "sulunaanunad' dalam catatan ltarki Al Mim, berbwryi,
"Sihaamunad' den lafadr, "Itsnqt 'asyard' dalam Al Mim trr*ltnyi,,,Itsnaa
'asyard'dan ini merupakan bahasa yang benar menurut dialek batrasa Arab,
karena ia merupakan kalimat penderita (object) dari kalimag ,,Baloghd, dan
hal seperti ini juga telatr disebutkan pada hadits lainnya dalam Shahihul
Bukhari, yang menrpakan perkataan beberapa sahabat, "Wa farqanaa itsnaa
'asyord', Ibnu Malik berkata dalam kitab Asy-Syavaahidut Taudhih wat
Tashhih, Hal. 65, "lafazh yang terlera adalah: "Faraqanaa istnai 'asyara
rajulan" karena kalimat Isnay 'asyara menrpakan perubatran dari huruf l/
Alif dan An-Nun, sedangkan penggunaan Al Alif pada 'Istnaa 'asyora'
merupakan asal bahasa bani Al Harits bin Ka'ab, dan mereka mewajibkan
menggunakan huruf l/ l/y' untuk menyatakan kalimat tersebut adalah
termasuk kalimat Al Mutsanna dalam segala kondisi dan menurut mereka Al
Alifpadz kalimat terseebut adalah .,{ I AldAl Maqshurah;'

Musnad Imam Ahmad 
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5520. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan
memberitatrukan kepada lrarni, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, ia berkata: Nabi SAW memotong pohon kurma bani Nadhir dan

mernbakarnya.sT

*lP,ri it *o66?f ,gti:l)t|^:Lt::i; - ooY\
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5521. AMumzzaq menceritalon kepada kami, Su$an
memberitatrukan kepada karri, dari Ibnu Abu Laila, dari Al Aufi, dari
Ibnu Umar, ia berkata: Rasullullah bersaMa, "Janganlah kalian menjual
buah lrectnli sanpi kularyn telah laya* dijul." Ibnu Umar bertanya:
Apa yang dimaksud dengan telah layak dijual?, beliau menjawab, *Tidak

terdapat pnyofit d@tkorrdisi kuhntn baik."BE

,)6:/. i' * *,:tti, 6?t,gf:'), !^? tfllr* - o o y y

;q'* e! *i ybt J* lt J;, ots :Jv ,; it ,f
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5522. abdunazaq menceritakan kepada kami, SuSan
memberitahukan kceada lomi, dari AMullatr bin Dinar, dari Ibnu Umar,

SanaOnya slultilt llsdits ini menpakan peirgulangan hadits sebelumnya no.
5136.
Sanafuya dha'il krcoa lemahya'Athi)ryah Al Awfi, . dann hadits ini telah
disehItao ymg berasal dri jalurnya juga pada no. 4998. dan telatr kami
sebdtan hadits-hadis lainya dengm *rnad yang shahih secara berulang-
ulang.

@I - MBrd ILrm Alm.d



ia berkata: Rasulullah SAW senantiasa mendatangi masjid Quba dalam
keadaan berkendaraan dan berjalan.25e
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5523. Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Hanzhalah
menceritakan kepada kami, aku mendengar Thawus, aku mendengar
AMullah bin Umar berkata: suatu ketika Rasulullatr sAw berdiri
diantara kami, kemudian beliau bersabda, "Janganlah lcalian menjual
buoh kecuali jil@ telah layak jual.-'*

lfr ,j1t I ;?i ,d; ir.t rs;- ,Zr:r $lL - ooyr

:,lui 
";. flt 

it, ,:;i i.r ilx-'#i'r; ,f.)t + ry
iGt',*'# ,".1\,Sui ,rtiztG it;t'* f, ecj;;S
1i' J;, t ,1,* ,sui ,*, *ht * i, );, y ,)'
,*t * \t Jb '*1t iut ,t"'p,s e, 6;t ',si:" ir *i;
3f ';W'-:;L rr1 S!r;1 ,Jv: ,<* V; l, ,* Vtt)
A,6uI ,*i *ht*Utlji,* i.r;v clrr-.Lj

ry:t, ii; i.t,rv,k:r' # o., {:} ;rrbt ir3r "& ttt
.Uk6Tiri,"r-L1

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadie sebelumnya no.
5403.
sanadnya shahih. hadits ini menrpakan pengulangan hadits seberumnya no.
5273 dengan sanad yang sama. Lihat hadits no. 5499 dan 5521.
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5524. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan

kepada kami, Abu Az-Zubdr memberitahukan kepada kami, ia
mendengar AMurrahman bin Ayman bertanya kepada Ibnu Umar,

sedang Abu Az-Zubair mendengarkannya, kemudian ia berkata:

bagaimana pendapatnu tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya

dalam kondisi haid?, lalu ia menjawab: sesungguhnya lbnu Umar

menceraikan istrinya pada masa Rasulullah SAW, selanjutnya Umar

berkata: Wahai Rasulullah ! Sesungguhnya Abdillah menceraikan istrinya

dalam kondisi haid? Rasulullah SAW bersaMa, "Hendaknya ia nuruiuk
istrfurya karena perintahht, dan ia melilwtnya bukan opa-apa." Beliau

lanjut bersabda, *Ia hendaknya kembali kepadanya, dan apabila istrinya
telah suci ia boleh menalabrya atau menahawtya." Ibnu Umar berkata:

kemudian Rasulullatr SAW membacakan firman Allah SWT, "Wahai
Nabi jikalau engkau ingin menalak istri-istrimu maka talaHah merelco"

sebelum masa iddah mereko" Ibnu Juraij berkata: Aku mendengar

Mujahid membaca ayat tersebut jrg".'u'

Sanadnya shohih ringkasan hadits dengan sanad yang sama telah kami
sebutkan pada no. 5269, dN hadits dengan redaksi yang sama pula dan

b€rasd dari sanad yang berbeda disebutkan pada no. 5504. dan no. 5269 telatt

kami bahas tentang urglcapan" *Fii qibali thuhrihinnd' dan kami juga
me,ngisyaratkan hadits ini pada pembatnsan tersebut. Kemudian kami
me,nyebutkan nomor-nomor hadits yang berasal dari Ibnu Umar tentang
benurk thalak ini pada no. 5270. hanya saja terdapat pada matan riwayat ini
dengm mendahulukan dan menra'tlrkan beberapa lafaz}l., dan tentunya
penjelasan ini akan banyak menyia perhatian, demikianlatr yang terjadi,
tanpatnya lafaz.h-lafazh ini tsrdapat pada munaskrip kuno Imam Ahmad,
yang mam tidalc sampai kepada kit4 dan hal ini tertera pada ketiga naskah
yang brada pada tangan saya, dan juga pada cetakan lain diantaranyC pada

cet. Darul kutub Al Mishri. Dan menurut perkiraan syo , para ulama
terdatrulu yaitu perawi hadits-hadits Imam Ahmad yang terdapat gadr^ Al
Musnad ini meniggalkan lafaz.h-lafazh yang terdapat pada pembahasan

tersebut untuk meqiaga lafazh-lafazh yang berada di tangan merek4 tujuan
mereka agar pembaca dapat menangkap apa yang mereka maksudkan dalam
pe,mbahasan tersebut. Dan menurut hemat saya pendapat yang benar adalah
sabda Nabi SAW, "Iiyzraaji'had', namun pendapat ini disangkal oleh Ali
dan ia berpendapat bahwa hal ini tidak berpenganth sama sekali, kemudian ia
berkata: Apabila wanita tersebut rclah suci dari haid malca ia diberikan
pilihan untuk menceraikan istrinya atau menahannya." Disini terdapat
kesalahan penulis atau perawi, yang mana ia menta'lfiirkan kalimat,
"foaddahad'kemudian ia mencantumkannya setelah kalimat "Wa qaald'
dan andaikata kalimat ini dikembalikan pada tempatnya semul4 tennr lafaztr

@I - [t6p{ Imam Ahmed
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ini akan dapat dipatrami dengan mudah. Dan kami akan menjelaskannya
dengan tulisan seperti berikut rni:"Liyuraaji'haal [faraddahaaJ" Ali, dania
berpendapat hal itu tidak berpenganrh, dan ungkapan ffaraddahaal: apabila
istrimu telah suci dari haid engkau boleh menceraikannya atau menahannya."
Oleh karena ttu, kalimat "Faraddahad' yang menunjukkan
ketidaksingglaonan pada kedua penulisan di aas dan dibawah, apabila ia
dibuang maka maknanya sempuma dan tepat sebagaimana yang kami
kemukakan disini diantara dua tanda kurung diatas, merupakan perkataan
yang benar. Dan saya lebih merajihkan nash awal sebagaimana apa adany4
yaitu dalam bentuk penulisannya dipermulaan dan dita'khirl<an dan saya
akan menjelaskan bagian yang salah dan yang benar. Perlakuan ulama-ulama
hadits klasik apabila mereka menemukan kekurangan, mereka tetap
membiarkan kecacatannya, mendiamkan. Ibnu Shalah berkata dalam Ulumul
Hadits hal. 179. Adapun makna 'Thabbib'adalatr sama dengan 'Thamriidh'
artinya membiarkan atau mendiamkan. Kemudian mereka menetapkan hadits
yang menurut mereka shohih berdasarkan penukilannya selama tidak terdapat
kecacatan, makn4 dha'if dan kurang redaksi haditsnya. Kemudian
memperjelas kecacatan yang terdapat pada penulisan tersebut atau sebaliknya
menkontradiksikan dengan pendapat yang berbeda dan mereka tidak
menggabungkannya dengan lafaztr yang mereka ketahui agar tidak terjadi
salah prasangka dan juga tidak menjadi penghalang dalam mengoreksinya
secara panjang lebar tanpa mengubatr lafazh aslinya. Demikianlah yang saya
kemukakan agar kita dapat memetik hasilnya dari penulisan yang shohih
dalam segi riwayat dan selainnya atau sebaliknya, tanpa menyempurnakan
keshahilannya dengan menulis huruf-huruf yang terpotong pada huruf-huruf
yang tidak sempurna untuk menunjuklon ketidaksempurnaannya dan
l6gssngajaan mendiamlcannya Tentuny4 dengan tetap melalui penukilan dan
periwayatan yang benar. Kemudian menyebutkan keterangan atau peringatan
terhadap orang yang membaca kitab ini bahwa ia sengaja mendiamkannya
dan menukilkannya sebagaimana aslinya. Dengan harapan ulama-ulama lain
dapat menyelidikinya lebih jauh dan mencari titik temu bagian hadits ini
yang shahih, atau menunjukkankeshahihan hadits ini apabila tidak terdapat
perchahilwrrya. Seandainya ia merubahnya dan memperbaikinya
berdasarkan apa yang ada padanya tentunya hat ini akan menjadi semakin
kontradiktif, sebagaimana yang dilakukan oleh Al Mutajassirin (orang-orang
yang terlalu berani) dengan merubahnya dan mengungkapkan kebenaran
terhadap apa yang mereka ingkari, padahal apa yang mereka perbaiki tersebut
adalah pangkal daripada kerancuan.

Musnad Imam Ahmad - Et



sJ-i Jr9 9P l-

5525. Rauh menceritakan kepada karni, Muhammad bin Abu
Hafshah menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada

karni, dari Salim dari ayahnya, bahwa a menceraikan istrinya dalam

kondisi haid. Dia berkata: Ia kemudian melaporkan hal tersebut kepada

Umar, lalu Umar pergi menemui Rasulullah SAW dan

memberitahukannya, mendengar kejadian tersebut Rasulullah SAW

bersaMa, "Ia lundabtya nunalwwrya sampai istrinya mengalami haid
berihttnya lalu suci, fumudian jika ia ingin menceraikanya maka

ceraikanlah sebagaimana aW yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla
dan jika ia ingin menahannya, maka tundalorya ia menahatmya.'ao
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5526. Hajiaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari

Muhammad bin Juraij, Nafi' memberitahukan kepadaku, bahwa Ibnu
Umar berkata: Rasulullatr SAW bersabda,"Janganlah salah seorang dari
kalian runokan dagrng bitutang sembelihannya (Qurban) lebih dari
tiga hoi." Ia berkata: Apabila telah terbenam matahari pada hari ketiga,
Abdullatr tidak lagi memakan daging qurbannya.263

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5270 dengan sanad yang sama sebagaimana yang kami isyaratkan pada hadits
ini dan juga hal ini merupakan ringlcasan hadits sebelumnya.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
M33, dan hadits dengan redalcsi yang lebih panjang terdapat pada no. 4936.
Lihat hadits no. 4900.
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5527. Hajjaj menceritakan kepada kami, dari lbnu Juraij, Ibnu

Syihab memberitahukan kepadaku hal tesebut, dari Salim, tentang

masalatr hewan Qurban kafarat haji dan binatang Qurban.2a
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5528. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu

Umar menceritakan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda tentang orang

yang melakukan lhram, "Apabila ia tidak memiliki sandal, maka

Iundafuya ia menggunakan sepatu yang dipotong lebih rendah dari
mata kakinya.'265
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5529. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Dinar, ia berkata: Aku
melihat Ibnu Umar shalat diatas binatang tunggangannya kearah binatang

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya

dengan redalsi yang sama.

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.

5472.
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itu menghadap, dan ia berkata, "Rasulullah SAW kerena melakukan hal
tersebut."26
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5530. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu
Umar berkata: Sesungguhnya seorang arab badui memanggil Rasulullah
SAW dan bertanya, "Apa pendapatmu wahai Rasulullah tentang biawak
ini?" Beliau menjawab, *Aku tidak memakmrrya dan juga tidak
me n ghar am ka nrq/ a."267
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5531. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari AMullatr bin Dinar, aku mendengar Ibnu
Umar berkata: Tatakala Rasulullah membaiat kami untuk senantiasa
mendengar dan taat, beliau mengingatkan kami dengan perkataannya,
" Lahtkanlah berdas mkan kc mamptnn kalian."N

Sana&rya shahih. Hadits dengan r€dalsi ymg lebih paqiang terdapat @a
no.5447. Lihat hadits no. 5451.
Sanadnya shahih. Hadits ini menrpakm pengrlamgan hadits sebelumnya no.
54/0..
Sanadnya shahih. Hadits ini merupah pengulangan hadits sebelumnya no.
5282.
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5532. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu

Umar menceritakan bahwa Rasulullatr SAW menentukan tempat ihram

untuk penduduk lvladinatr, Dzul hulaifah penduduk Nejed, Qarn, dan

penduduk Syam, Al Juhfah. Abdullatr berkata: Dan Para sahabat

memp€rkirakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Untuk penduduk

Yaman adolah Yalamlom."26e
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5533. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, ia berkata: Suatu

hari lbnu Az-Zubair memberikan kami kurma. Ia berkata: Pada hari itu
orang-orang banyak mengalami kesukaran, kemudian kami memakannya,

lalu Ibnu Umar lewat didepan kami saat kami sedang makan lalu berkata,

"Janganlah kalian memakannya dua buah secara berbarengan.

Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakannya secara

berbarengan, kecuali apabila saudaranya mengizinkannya. Asy-Syu'bah

Sanadnya shahilt Hadits ini merupalcan pengrrlangan hadis sebelumnya no.
5323. Liho hadits no. 5492.
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berkata: Aku berpendapat, tambatran redaksi "meminta izin" berasal dari

perlcaraan Ibnu Umar.27o
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5534. Muhammad menccritakan kepada karni, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Umar, ia
menceritakan, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Boangsiapa yang ingin
mendapatkan loilatul qdo, ,rraka ia lrendalqa mercoinya pada
septtluh (malan) terakhir (fulan poffi*r1.ta?t

. li.. o . !- t. ,.16.. '.. .
,J + t Q*,e lJJ> lJE

a

tt .42 t -.7a.
i J-2,, lj.r> oofo

'8,p, y?ot *Ut'*LA'# i.t+:sv,;.L
.(.:SJr i7- $fi v'.i' ltf ,:,i*i, ".$ u t;? i> :Ju

a aa a a

5535. Muhammad bin Ja'far mcxroeritakan kepada lomi, Sytr'bah
menceritakan kepada kfltri, dari Jabalah bin Suhaim, ia berloa: Aku
mendengiar Ibnu Unrar m€nc€rihlran dari Nabi SAW, beliau bersaMa,

"Bmangsiopa yang nwrwqiorgfrm pkaiouya koena sombong, malca

Allah tidok atw, nuliln 1do Hui Kionat."2n

Sanadnya shahih hadits ini menryalcan ringlosan hadir sebelumnya no.
5435, adapm pedotaan Syr'bah'Bahwa pcrizinan itu berasal dari p€rkataan
Umaf' telah lcami sehdcan pada no. 5037.
Sanadnya shahih hadits ini m€nrpakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5485.
Sanadnya shahilt hadits ini m€rupakan ringkasan hadits sebelumnya no.
5460.
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Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringlosan hadits sebelumnya no.

548/..

5536. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada karni, dari Jabalatr, aku mendengar Ibnu Umar

berkata: Rasulullah SAW bersa$a, *Jumlah lroi dalam sebulan

demikian", kemudian Ibnu Umar membuka kedua telapak tangannya dan

merentangkan sepuluh jarinya dua kali, dan pada kali ketiga ia menutup

ibu jari, yaitu dua puluh sembilan hari.273
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5537. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada karni, dari Abu Bisyr, aku mendengar Abdullah bin

Syaqiq menceritakan dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki bertanya

kepada Rasulullatr SAW tentang shalat witir. Ibnu Umar berkata: Pada

saat itu aku dan lelaki tersebut sedang berjalaru kemudian Rasulullah

SAW menjawab, "slwlat malam dua rakaat, dtn rakaat dan witir hanya
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sotu rakaar." Syu'bah berkata: Belian tidak mengatakan (pada akhir

malanr).274

* V lfr ,rS-,lr * ,-^i,:, $:L ,'-r11J i,1"; - oor^

;{"n,W *Ft ii o\ft,,-l lti,ia.iii -b';
t lr;lr Lu, ,r: * i.t 6r'& ,i|'i ,;*s, iqt ii
t- e*t yht,k lt J;'6r'&,*iy.t )v'1 ,t.:,-a

.ti p rr(:jr
5538. Muhammad menceritakan kepada kami, 

'r*'O"n

menceritakan kepada kami, dari Al llakam, bahwa ia dan Sa'id bin Jubair

menjamak shalatnya, ia berkata kemudian aku menghitungnya dan tatkala

adzandikumandangkan, Sa'id bin Jubair menunaikan shalat maghrib tiga

rakaat lalu salam, dan diihti shalat isya dua ral€a1 Lalu ia (Sa'id bin

Jubair) berkata: Ibnu Umar menjamak shalat bersama kami di tempat ini
dan ia berkata: Rasulullah SAW jug3 melakukan hal tersebut di tempat

ini.z75
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5539. Muhammad menceritakan kepada karni, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari LJbaidullah bin Umar, dari Nafi', dari

Ibnu Umar bahwa Umar mengHrususkan satu hari untuk beritikaf di

Sanadnya shahih. Abu Bisyr yaitr Ja'frr bin Abu Wahsyiah. Dan hadits yang

sama redaksinya telah disebutkan no. 5503 dengan tambahan dan

p€ngurangan redaksinya.
Sanadnya shahih Al Halom yainr Ibnu 'Utaibah. Hadits ini merupakan
pe,ngulnngan hadits sebelumnya no. 5506.
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masa jahiliyah, kemudian ia bertanya kepada Rasulullatr SAW tentang
hal tersebut, lalu beliau memerintahkannya untuk beritikaf.276
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5540. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada *.r, tut",rn*
menceritakan kepada kami, Az-hfiri memberitahukan kepada kami, dari
Salim, dari AMullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
"Bmangsiapa yang menjual polron kurma yang telah diserbuki, maka
dan buahnya (hasilnya) adalah milik penjual (empurrya). Don
barongsiapa yang menjual seorang budak yang memiliki horta, maka
horta tersebut menjadi milik tuawtya, kccuali ia mensyaratkan borang
atau buah tersebut dalam transaksi lnnjtnlon.'a77
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5541. Muhammad bin Abdurratrman Ath-Thufawi ..rr*riatrn
kepada kami, Ayyub menceritakan kepada lomi, dari Nafi,, dari Ibnu
Umar, ia berfrata: Rasulullatr SAW bersabda" "seorang yang melahtkan
ihram dibolehkan membunuh lima macam bintang, yaitu: burtmg
rajmtali, burung gagal tihts, kalajengking dan anjing 1iar.,,278

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5705, hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnyano.4922.
Sanadnya shohih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5491.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5476.
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5542. Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami,
Ayyub menceritakan kepada karni, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

mendengar Rasulullah SAW bersaMa,"Miqatnya penduduk Madinah di
Dzul Hulaifuh, miqatnya penduduk Syam di Al Juhfah don miqatnya
pn&duk Nejed di Qarn." Lalu orang-orang (sahabat) berkata: Miqatnya
penduduk Yaman di Yalamlam.2Te
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5543. Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami,

Ayyrb menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW memangkas (memberi diskon) harga perisai beliau

sebanyak tiga dirham.2so
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Sanadnya shahih. hadits ini pengulangan hadits sebelumnya no.
5532.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5517. lafazh "Samanuhu" dalam catatan kaki pberbunyi "Qiimatuhu."
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5544. Muhammad bin Al Hasan bin Atasy menceritakan kepada
kami, An-Nu'man bin Zubair memberiahukan kepadaku, dari Ayyrb bin
Salman yaitu seorang lelaki yang berasal dari Shan'a, ia berkata: tatkala
kami berada di Makkah,l<ami duduk di majlis Atha'Al Khurasani, di sisi
dinding masjid dan kami tidak bertanya kepadanya dan beliau juga tidak
menceritakan sesuatu kepada kami. Ia berkaa lagi: kemudian kami
duduk di majlis Ibnu Umar, sepcrti majlis kalian ini dan kami tidak
bertanya kepadanya dan ia tidak menceritakan sesuatu kepada kami.
Ayyub berkata: Ibnu Umar berujar: kenapa kalian tidak berbicara atau
berdzikir kepada Allah! Katakanlah: Allalru Akbo wal hamdulillah wa
subhana wa bihomdihi, satu amal dibalas sepuluh pahala dan sepuluh
amal dibalas seratus kali lipat. Barangsiapa yang menambahkannya,
maka Allah akan menambahkannya juga dan barangsiapa yang berdiam
diri, semoga Allah mengampuninya. Ibnu Umar berkata: Maukah kalian
aku beritahukan lima perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW?
Mereka berkata: Tentu. Beliau bersaMa, "Baotg siapn memberilan
syafa'at yang tidak sesuai dengan attrut Allah, maka ia telah
menentang perintah Allah, buang siapa yory tolong-menolong dalam

Musnad rrmm Ahmad 
- @



permusulran don ia tahu lwl itu tidak benar, maka ia berada dalam
kcmwkaan AAah sehingga ia meninggalkannya, dan barangsiapa
mengotakot sesuatu yang tidak pantas (merrcela) seorang mubnin, maka
Allah akan menenggelamkannya dalam lumpur yang berasal dari dorah
dan muntah penghuni neraka, dan barangsiapa yang wafat dengan
meningggalkan utang, maka ia akan membayarnya dengan kebaikan-
kebaiknnnya (pahala) dan ia tidak akan membayarnya dengan dinar
mt qrun dirham. Peliharalah dua raka'ot shalat fajar, larena kcduanya
termosuk amalan-amalan yang utama.28 

t

2tt Sanadnya shahih. Muhammad bin Al Hasan bin Atasy Al yamani Ash-
562a'nni Al Abnawi adalah tsiqah. Hal ini diperkuat oleh Abu Hatim dan
Ahmad bin Shaleh. Kemudian Ibnu Hibban menyebutkan har tersebut juga
dalern Ats-Tsiqah, namun An-Nasa'i mendhaifkannya dalam Al Mizan dan
saya tidak menemukan pendapat ini dalam kitab Adh-Dhua'afa lin Nasa'i,
Bukhari menyebutkan biografinya dalan Al Kabir, l/l/68 dan ia tidak
menyebu&an kecacatannya. Al Hafiztr berkata dalam At-Tahdzib'lperkataal
An-Nasa'i ini tidak dapat diterima karena Ahmad dan Ali bin Al Madini,
keduanya tidak meriwayatkan sebuah hadits kecuali dari orang-orang yang
dapat diterima dan hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad bin Shaleh..
seaangkan Atury, kata ini sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab l/
Muasyabbih dan kitab kanus lainnya. AI Khazraji menyebutkannya dalam
Al Klrulasa dcngan memanjangkan huruf a/y'dan ini merupakan ungkapan
yang aneh lagi keliru. Ungkapan tersebut hanyalah pendapatrya saja.
M€nurut hemat sayq namanya ini tidak dinisbatkan kepada Ash-shan'ani,
seaanglon yang terdapat dalam kamus, pembahasan Atasy dengan
me'nyebutkan Ash-shan'ot adalah kekeliruan yang dilakukan oleh Al Ubab,
sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarahnya yaitu Az-Zubaidi.
sedanglen penisbatan Al Abnawi dinisbatkan kepada Ar Abnaa yang berada
di Yaman, dan yang rcrdapat dalam kamus adalah Al Anbari yang jeras hal ini
adalah kekeliruan yan dilakukan oleh Al ubab. Har ini juga dijelaskan oleh
Az-Zubaidi. Yang mengherankan adalah terdapat penulisan syarah yang
membenarkan tentang penulisan tersebut yaitu Al Anbari, padahal hal ini
telah dibantah oleh Az-Zubar'di. An-Nu'man bin zubat adalah tsiqah,hal ini
diperkuat oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim berkata "Hisyam bin yunus
memujinya." Hal ini terdapat dalam kitab At-Ta,jil, !)), drrn Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 4D179. ia berkata "Dan ia adalah
menantu lelaki dari Hisyam bin Yusuf dan Hisyam senantiasa memujinya.',
sdmgkan Ayyub bin sulaiman tidak saya temukan biografinya kecuali apa
yang disebutkan dalam At-Ta'jil, 47, pengarangnya berkata, ..Orangnya

majlrul (tidak dikenal)." Adapun badits shahih-nya ini, dikarenakan ia adalatr
seorang tabi'in mastur (tidak terlalu terkenal) dan tidak memiliki cacat, paling
tidak hadits ini dikategorikan hadits hasan, karena tidak terdapat sesuatu
yatg mungko dalam periwayatannya yang akan kami jelaskan nanti. oleh
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lrarena itn, hadits ini de,rajatnya shahih Hadits dengan redaksi yang
sempurna s4erti ini tidak saya dapatkan dalam pernbahasan lain kecuali apa
ymg dikemukakan Al Haitsami dalam kitab Majmo' Az-Zawaid 2: 218, ia
memulai hadienya d€ngru perkataaan "Dari seorang lelaki yang berasal dari
Shan'4 ia ber*&: tadola kami b€rada di Makkah." Kemudian ia
menyebudran lanjuan haditsnya sampai ia menyebutkan lima binatang
tersebut yang didengar dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, dengan
membuang e,mpat binatang yang pertama dan menyebutkan yang kelimany4
"Dan dua rakaat shalat fajar. Peliharalah dua rakaat itu, karena dalam
keduanya t€rdapd bmydc keutamaan." L,alu ia melanjutkan, "Ahmad
meriwayaftannya d€ngan hadits panjang, Abu Daud juga meriwayatkan dan
di dalamnya t€rdryat perawi yang tidak disebutkan namanya." Dan Al
Haitsami ketiru mengenai "Dari seorang lelaki penduduk Shan'a", lalu ia
memberikan cacat bahwa hadits rcnebut ada seorang yang mubham (tidak
dikenal). I{adits yang kalian lihat ini, dengan teks, "Dari Ayyrb bin
Sulaiman, lelaki dui penduduk Shan'a", namun redaksi yang dari Al
Haitsami ada ambahm *'an" antara "Ayyub bin Sulaiman" dengan .,seorang

lelaki dari penAtut Shana'a", yang kemungkinan terdapat kesalahan di
antara kedua tel$ tersebut karena dalam naskah yang ada pada kami tidak
disebutkan hal tcrsebut. Mengenai teks, "karena dalam keduanya terdapat
banyalc keutamaan (Ar-Raqhaib}', tertulis dalam naskah asli, ,,karena dalam
keduanya terrdryat banyak keutamaan (Al Fadhail) dan Al Haitsami juga telah
menukilkan hadiB hnx, 2: 217-2lE, "Dan dari lbnu Umar, ia berkata: saya
mendengr Rasulullah SAW bersabde "Janganlah kalian lalai dri
mengaja*n du ra*aa sebelum Subuh ksena di dalamnya terdapat
banyok ktuonaqt (raghoib)." Dan saya mendengar beliau bersabd4
"Jotgmlah sekali-kaliot mengusir anobnu, mako Allah SW akon menjelek-
jeleltan dbfuru kcpada pemimpin-pemimpin manusia seperti engkau
menjelek-jele*kmt (uabna) sewaldu di dttnid', dan saya mendengar beliau
bersabd4 "Jotgur atgkou mdi selagi menanggung hutang, karena (setetah
mati) yang ado rroryalah kebajikan dot kejahat*t dan tidak ada lagi dino
dan dbhqn fidak pula pembalasan matpun qishash, dan tidak ada seorang
pan ymg di&alimi." Ia laqiut berkat4 ..Ath-Thabrani meriwayatkan dalam
Al Kabir- Dalam srnertnya terdapat AMurrahman bin yahya ia dhaif dan
Ahmad meriwaydm darinya: "Dan dta rakaot Subuh peliharalah dua
rakaat tqsebut koena sesunguhrya di dalannya terdapat banyak
kcututrout (ragluib)-" Di dalan sanad terdapat perawi yang tidak disebutilcan
namanya." Kemudian ia (Al Haitsami) menyebutkan haidts tadi yang kami
nukil darinya- Ia menymgka dalam sanadnya terdapat perawi majhul, seperti
yang ia sebrdrm, 'Dri seorang lelaki penduduk Shan,a." itu adalah hidits
yang sekarmg kami sedang jelaskan dan saya tidak mengenai bagaimana ia
melakukan hal tsrsebut, yaitu ia menisbatkan kepada Ahmad bahwa ia
meriway*an darinya, yaitu dari hadis yang ia nukil dari Ath-Thabrani
mengenai dua rakaat Subuh. Setelah rtrl ia menyebutkan hadits yang
diriwayalcan Ahmad tersebut dengan meringkas awal haditsnya dan akhir
ymg terdapat lafrzh'dua rakaat Subuh" dan ia menghapus bagian lain dari
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hadis, yang menrpslon hadits yang dinukil Ath-Thabrani, yaitu hadits
tentang hutang. Maka sanglcaan tidalc beralasan bahwa Ahmad meriwayatkan
darinya mengenai dra rakaat Subuh adalatr ringkasan dari haditsnya! Al
Haitsami juga menyebutkan hadits lain l:10 dari Ibnu Umar, ia berkata: saya
mendengar Rasulullah SAW bersabd4 "Barangsiapa yang mengatakan
'subhmallah wal hondulillah wa laa ilaha illallah wallahu abar', maka
ditulis bagirya setiap huruf sepuluh kebaikan dan barangsiapa tolong
menolong dalom permusuhan yang batil maka iut akan terus dalam murka
Allah SW hingga ia berlepas darinya, dan barangsiapa yang memberikan
syafa'at (peranua) yang tidak sesuai dengan aturan Allah SWT, mals ia
telah menentang perintah Allah, dan barangsiapa mengatakan sesuatu yang
tidak pantas (mencela) seorang muknin, maka Allah akan
menenggelamkntya pada lumpur kebinasoon Hari Kiamat hingga ia
meninggalkan perktatan ilu dan tidak ada jolan keluar yotg lain baginya;'
Selanjutnya Al Haitsami berkata" "Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al
Kabir dan Al Ausath yang perawi-perawi kedua kitab tersebut shahih kecuali
Muhammad bin Manshur Ath-Thusi. Ia adalatr seorang tsiqah.- Ia tidak
menyebukan tabi'in yang meriwayatkan dari Ibnu Umar hingga kami ketahui
bahwa itu adalah Ath-Thabrani atau selain ia. Akan tetapi, menurut kalni
lebih baik ia menyebutkan dulu perawiny4 lalu ia menyebutkan perawi liain,
seperti apa yang sering dilakukannya. Bisa dimaklumi, dan di dalam
sanadnya terdapar seorang yang tidak jelas. Namun, ini menjadi kekeliruan
dari Al Hafizh Al llaitsami yaog meninggalkan dua sanad yang kami
nukilkan, lalu menggunakan sanad ketiga 6:259 yaitu, "Dari Ibnu Umar, ia
berkat4 Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa yang memberikan syafa'at
(perantua) yang tidak sesuai dengan aturan Allah SW, maka ia telah
menentang perintah Allah.' Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan dalam
sanadnya terdapat AMullatr bin Ja'far Al Madini, ia adalatr seorang perawi
yang matru*'." Mengapa ia mengatakan ltl, apa sandaran beliau! Apakatr
kalimat pertama dalam hadits tersebut mempunyai dua sanad shahih, dalam
musnad ini atau ada di Ath-Thabrani! Lalu mengapa ia meringkas riwayat
tersebut secara tersendiri dalam pembarhasan Al Hudud, padahal riwayat itu
tidalc ada dalam Az-Taward akao tetapi Abu Daud 3:334 meriwayatkannya di
dua tempat. Pertam4dalam musnad ini yang telah kami jelaskan di no. 5385
dan yang lain adalah hadits yang baru saja yaitu no. 5385, yang sanadnya
shahih Hadits tadi sama dengan hadits no. 5544 dari riwayat Yahya bin
Rasyr4 dari Ibnu Umar. Hanya saja, di awalnya ia tidak menyebutkan
keutamaan berdzikir dan di akhirnya ia tidak menyebutkan tentang dua rakaat
Subuh. Dan penyebutan tentang itu ada dalm Az-Zawaid dart setiap riwayat.
Riwayat Abu Daud tadi dinukil oleh Al Mundziri dalam At-Targhib wa At-
Torhib 3: li2,lalu ia menisbatkan kepada Ath-Thabrani, "Dengan sanad
yang jayyid', lalu menambahkan di alchifi, "Dan tidaWah ia dapat keluar.',
Kemudian ia berlcata: Al Hakim meriwayatkan secara panjang dan ringkas,
yang ia berkomentar di dalamnya bahwa isnadnya shahih dan dalam lafaztr
yang ringkas, beliau bersabd4 "Barangsiapa yang tolong menolong dalom
permusuhan ymg tidak benar, malea ia senontiasa dalam mwka Allah SW

@ - 
Musnad Imam Ahmad



hinga ia berlepas doirgta." l^afazh ringkas ini ada juga dalam Al Musta&ak
4: 99 dari jalur Ibrahim Ash-Sha'igh, dari Atha' bin Abu Muslam yaitu Atha'
Al Khurasan, dari Nafi', dari Ibnu Umat'', dan ia berkomentar: "sanadnya
shahih dan keduanya tidalc meriwayatkannya dalam kitabnya." Adz-Dzatrabi
sepakat dengannya. Adapun riwayat panjang yang ditunjukan oleh Al
Mundziri tidak saya temulen dalarrl Al Mustadrak. Namun yang ada 4:383,
"Borang siapa yang memberikan syafa'at (peranlara) yang tidak sesuai

dengan aturan Allah SWT, maka ia telah menentang perintah Allah." Hadits
itu dari jalur Abdullah bin Ja'far, dari Muslim bin Abu Maryam, dari
Abdullatr bin 'Amir bin Rabi'alL dari Ibnu Umar. Beliau tidak mengomentari
tentang keshahihn malpun kedhaifamya seperti yang diperbuat oleh A&-
Dzahabi. Itu adalah hadits tadi yang kami nukil dari Az-Zowaid 6:259. Ia (Al
Haitsami) menisbatkm k€pada Ath-Thabrani, dan juga mengomentari
cacatnya dengan sebab Abdrllah bin Ja'far, dan ia adalah seorang perawi
yang matruk. Dan AMullah bin Ja'far yaitu Al Madini, ayahnya Imam Al
Hafizlr Ali bin Al Madini dan ia dhaif jiddan Ibnu Ma'in berkata: laisa
bisyain (ia tidalc dianggap), Abu Hatim berkata: "munkarul hadits. la
meriwayatkan kedustaan dalm hadits-hadits shohih. Haditsnya ditulis tapi
tidak dijadikan huiiat, dan Ali tidak meriwayatkan dari ayahnya sendiri, dan

orang-orang berkata: Ali telah durhaka, ketika ia meriwayatkan hadits (hadits
ayahnya)." Abdullah bin Al Ahwaz berkata: "saya mendengar sahabat-
sahabat saya berkm bahwa Ali meriwayatkan hadits dari ayahnya, lalu ia
berkata: dalam hadits ini tidak ada sesuafir (dit€rima), dan Sulaiman bin
Ayyub -+ahabat Al Bashri- be*ata: saya di sisi Ibnu Mahdi, dan Ali bertanya
tentang para syaikh. Ketika pembicaraan sampai pada syaikh yang tidak
diridhai Abdurrahman. Ia (AMurrahman) memberikan isyarat dengan tangan,
dan Ali memberikan tanda garis terhadap syaikh yang disebutlon, hingga
sampai kepada alahya Ia (Abdurrahman) memberikan isyarat dengan
tangan, dan Ali pun memberikan tanda garis di atasnya! Dan ketika kami
berdiri, ia mencelanya lalu bertara: Apa yang dilakukannya!" Ibnu Hibban
berkata: Ia hanya memperkirakan malara haditsnya demikian, kemudian Ibnu
Umar datang dengm penjelasan yang bisa diterima dan kekeliruan dalam
atsar ini seakan-akan telah dilakulon dan Ali ditanya tentang ayahnya. Ia
menjawab: tanyalah selainku! Lalu Ali berbalik sambil menunduk, kemudian
ia menegakkan kepalmya dan berkata: Ia adalah huiiah. Bukhari
menyebutkan biognfirya dcilarn Ash-Shagir no.202, ia berkomentar: Yahya
bin Mu'in juga bertm Entangnya. Biografinya juga disebutkan d^lam Adh-
Dhu'afa no. 19 tanpa menyebutkan sesuatu tentangnya. Namun, An-Nasai
menyebutkannya dalam AdbDhuafa no. 18, ia berlota: "Ia adalah matruhi
hadits." Dan saya sengaja menjelaskan biografi ayah Ali bin Madini secara
panjang lebar agar dik€tahui oleh orang-orang siapa golongan ahli hadits dan
orientalis yang melemahkan Islam dan pengikut-pengikut mereka dalam
zaman sekaran& serta pemimpin ulama hadits dan para imam jarh wa ta'dil,
yang mana mereka bersungguh-sungguh berdasarkan kemampuan mereka,
mereka tidak akan m€nwup mata dari kecacatan ayah seorang imam dari
imam-imam besar mereka yaitu Ali bin Al Madini, yang ia adalah guru dari
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5545. Muhammad bin Al Hasan bin Atasy menceritakan kepada
kami, Ja'far bin sulaiman menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin

u t-dr',-A Ct> :Sui ,U6t i;j ul qq:..1t ,i_;rt ,&

Bukhari. Bahkan mereka mendhaiJkatutya dengan perkataan yang jelas. Akan
tetapt, anaknya sendiri tidak berdiam diri tentang perkataan yang
m:ndhaiftan ayahnya. Malah ia mengungkapkannya dengan lafaztr yang
lebih sopan dengan tetap meqiaga kehormatannya. Dan iimenjelaskannyi
d-e1gan mengungkapkan keberatannya dengan perkataan, "ia adalah huijah
dalam 4gama" Dan omng{rang orientalis serta pengikutnya haiya
mengambil setiap riwayat yang tidah logis atas kebohongan perawi-perawi
tsiqah trnpa dalil sama sekali, sebabnya hanya sebab ta'ashub, hawa nafsu,
pendapat sendiri dan karena partai politik, kekerabatan den keluarga serta
hanya karena negara dan suku. Dan bagi para imam jarh wa ta'dil sjrtu at ti
hadits dan yang menghafatnya, !rcmoga Allah swr menjaga mereka dan
memuliakan mereka dengan ilmq agama dan diri mereka-atas orang-orang
yang ry!{snal agalna serta sunnah-sunnah Nabi sAW. Dari kesimpulan inI
hadits ini berderajat shahih dan A,,yub bin Sulaiman tidak menyendiri aaum
meriwayatakn. Bahkan, ia mengikuti para perawi tsiqah terhadup apa yang
didenga*an dari Ibnu Umar. Dan tetah tetap batrwi awal hadits yang ii
rirval'atkan dari Ibnu umar secara mauqt{adalatr hadits yaag marfu'lai
jalur Ibnu Umar. Perbedaan hanya daram keutamaan ueriziti. yang telah
dirirvayatkan socara mutawatir dalam banyak hadits. Alhamdulillah.
Pertataan "soni'tulnoutd'terhrlis dalam catatan kaki ptertulis,,sami'tuha.,,
Makna "Qda mu'minai'adalah seorang menuduh dan menjelek-jelekkan.
Qafa berasal dari fi'il wavry, dikatakan: ,,eafaahu-yaqfuin_gafoan 

Wa
Q$,,,,ort'srd,angakam Radghanl khibot: telatr dijelaskan di hadits no. 53g5.

'Danra'aalfojf', tertrlis dalam catatan v,aki f,Wa rak'atai alfajr.,,
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Hisan, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Uma*, ia berlcata: Umar bin Khaththab
keluar dengan tujuan ingin berrcmu Nabi SAW' kemudian ia menemui

'Utharid, seorang lelaki dari bani Tamim dan ia menawarkan pakaian

yang terbuat dari sutera yang dijualnya. Selanjutnya Umar menemui Nabi
SAW dan melaporkan hal tersebut, ia berkata: wahai Rasulullah! Aku
melihat 'Utharid menjual pakaian (yang terbuat dari sutera), maka aku

membelinya agar engkau dapat mengenakannya apabila para utusan

datang, lalu beliau bersabdq "Sesungguhnya orang yang mengenakan
palraian sutera (ketil@ di duia) ia tidak akan mendapatkan bagiannya
(ke tit@ di akhirat).282

ztz Sanadnya shahih.'Utharid dalam hadis tersebut yaitu 'Utharid bin Hajib bin
Tararah bin 'Adas, dari bani Tamim dan ia dahulunya senantiasa melayani
para raja-raja dan memberikan mereka hadiab sebagaimana yang disebutkan
pada shahih Muslim dan kitab-kitab lainny4 diceritakan bahwa 'Utharid
murtad setelah wafafirya Nabi SAW dan kemudian diikuti oleh Suiiatr, lalu ia
kembali Islam, dan para penyair menyindirnya dengan bait-bait syair. Kisah
yang panjang dan lebih terperinci disebutl€n didalam Shahih Mtulim,2:150-
15 I yang berasal dari jalur Jarir bin lIazim, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan
redaksi hadits ini telatr disehrkan berutang-ulang pada hadits no. 4978,
4979,5095, dan 5364. Lafizfr, "Yuqiimu Hullalf An-Nawawi menafsirkanya
dalam $uah Muslim, 14:39, dengan perkataan, "memamerkannya untuk
dijual" dan ia tidak menambahkan perlrataan lainnya. Dat Al Qimah yaint
harga, sebagaimana dipahami, dikatalon: * 

Qaww an as s i l' at a t aqw i iman"
penduduk Maklmh mengunakm dengan kfltu *Al Istiqamah, didalam
Lisanul Arab, 15:402 &ri Abu LJbaid: "Ia b€,rtata: "Idza Istaqarntu" yaitl
Qawwamtu, dan ini tn€flrpakan perlotaan penduduk Makkatr, mereka
bqtatq "Istaqamtu al mata' yaiat Qaww@ntula., dan keduanya bermakna

.sama,' adapun laifuz/t "Aqaanta" &ngan makna seperti ini tidak saya
' temukan di dalam kamus*amus, dan hal ini tertcra pada hadits ini, dan saya

tcmukan juga pada Sllrlltih lt{nslbn juga paAa Ar-Risalah Imam Syafi'I, ia
adalah orang yang pahng frsih bohasanya di zrmannya dan yang paling tahu
dengan bahasa lraumnya Saya telah menjelaskan secara terperinci pada
Syoah Ar-Risalah rc. 1461. A@un pe*ataan Ibnu Umar, "Raoitu
'Athaom yabi'u lrullaalal" dahm cuh keki .{ dan I , lafadnya berbunyi,

"Yabi'u lrullatan min hoiif dm lafrdt *Fa asytoiihad' disebutkan pada rr

dan;, dengan tetap menyebutkan htrnuf 'Illah. Hal ini dibolehkan dan banyak

dipalcai dalam beberapa penulisan, sedanglon paaa g htruf 'Illah nya tidak

disebutlcan.
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5546. Mush'ab bin Sallam menceritakan kepada kami, Muhammad
bin sauqah mcnceritalcan kepada kami, aku mendengar Abu Ja,far
berkata: Adalah AMullatr bin umar apabila mendengar sesuatu atau
menyaksikan (ikut serta) dalam suatu kejadian bersama Nabi SAW, ia
tidak memendeldran cerita ataupun menyalahinya, ia lanjut berkata:
tatkala ia duduk di majlis saat Ubaid bin umair berkisah, tiba-tiba ia
berkata: "Perumpamaan orang Munafik seperti seekor kambing yang
berada diantara dua ekor kambing lainnya, apabila ia berhadapan dengan
salah satu kambing, ia akan menanduknya, dan apabila ia berhadapan
dengan kambing lainnya, ia alcan menanduknya juga." Mendengar hal
tersebut Abdullah bin Umar berkata: lafazh haditsnya tidak demikian.
ubaid bin Umair marah, pada saat ia berada di majlis Abdullatr bin
shafiuan, ia ditanya: watrai Abu Abdurrahman! semoga rahmat Allah
atasmu, Apa yang dikatakan Rasulullah? Ia berkata: Rasulullah sAw
bersaMa, "Perumpamaan orang munafik seperti seekor kambing yang
berada diantara dua gerombolan kambing, opabila ia berhadapan

ti"L ,?:{,-, U
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dengan segerombolan kambing ia akon ditanduk, dan apabila ia
berhadapan dengan gerombolan lainnya ia akan ditanduk juga." Setelah

itu ada yang berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu!"
Keduanya sama saja maknanya. [a berkata: Demikianlah yang aku dengar
dari Nabi SAW.283

283 Sanadnya shahih Mush'ab bin Satlam At-Tamimi adalah salah seorang guru
Imam Ahmad ia seorang tsiqah di Al Ajali. Ilarun bin Hatim Al Bazzaz
berkomentar bahwa ia terpercaya. Yatrya bin Mu'in berkata: "Aku menulis
darinya, tidak ada yang salah dari beliau", narnun dalam riwayat lain Abu
Daud dan Ibnu Ma'in mendha'iftannya. Bukhari membuat biografi beliau
dalam Al Kabir 14/354, ia meriwayatkan dari Ahmad, ia berkata: "Hafalan
Mush'ab bin Sallam dari hadits-hadits Yusuf bin Shuhaib terbalik-balik, ia
menjadikan riwayatnya dari Az-hbraqan As-Siraj. Lalq ia mendatangi Ibnu
Abu Syaibah dan mengulangi hafalannya tentang hadits-hadits Syu'bah, yang
ternyata hadis itu riwayat dari Hasan bin Ammarah." Komentar yang ini
diambil dari Tarikh Al Kabir yang kami telah shahihkan dari Tarikh Ash-
Shaghir dan dari biografinya dr,lam Tqilrt Baghdad (Al Baghdadi) 13: 108-
I10. Ibnu Adi berkomentar tentangnya (Mush'ab bin Sallam) yaitu ada
hadits-hadits yang ghoib, narnun menurut saya tidak ada yang salah
dengannya (laa ba'sa Di&r). Adapun tentang terbolak-baliknya haditsnya" itu
kekeliruan beliau yang ia tidak sengaja. Imam Bukhari dan An-Nasa'i
memasukkannya sebagai perawi &ro'rf. Beliau seorang yang terpercaya,
salah seorang guru Imam Ahmad yang memiliki guru serta hadits-hadits yang
terp€rcaya" ia mengetahui kekeliruan hadits-hadits tertentu darinya. Hadits ini
tidak termasuk dari hadirc-hadits tadi. Dan Imam Ahmad tidak akan
meriwayatkan hadits dari guru beliara jika ia ahu mereka ragu ataukah
mereka melalrukan suatu kekelirum kecuali setelah itu ia akan menjelaskan -
Insya Allah-. Oleh karena itu, lorli menilai bahwa penguatan Imam Ahmad
tentang hadits ini addah tepat Abu Ja'far adalah Al Baqir Muhammad bin
Ali bin Al Husain. Telatr lewat makna yang semakna dengan hadits ini dari
jalur Al Mas'udi, dari Abu Ja'far Al Bqh 4872. begitu pula telah lewat pula
maloa ringkas mauprm paqianpya dari dua jalrr yaitu 5079 dan 5359.
Abdullah bin Shaftyan yang tersebut dalam kisah tersebut yaitu Abdullah bin
Shafuan bin Umalyah bin Khalaf Al Jumahi t€rmasuk tabi'inn golongan
awal, pemuka kota Makkah. Ia terbrmuh bersama Ibnu Az-Zubair sambil
memegang tirai Ka'bah yang tidak mau melepaslcannya pada tatrun 73 H.

Dalam nasloh g termtis "Fa Ghadiba 'Umob bin Waid', ini keliru. Kami

menshahihl<and.ti I fl . Dalm naskah Cj"ga t€rtilis "wa in aqbalat ita dzi

ar-rabidhaini nathahotM', tanpa diulang kelinr Yang mensfr ahihkan hadits
ini menganggap bahwa hadits ini sama d"n kami sependapat serta

menyempurnakan aari fl aan p.
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5547. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Simak, aku mendengar Ibnu Umar
berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulunya shalat dirumah, dan
akan datang orang yang melarang kalian melakukannya kemudian kalian
akan dengarkan. Ia berkata: yaitu Ibnu Abbas. Ia berkata lagi: Padamu
saat itu Ibnu Abbas duduk di dekatnya.2u

,, l' .t? $:L ryu .", lj At !to" rfl-t- - oo rA
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5548. AMushshamad dan Abu Sa'id menceritakan kepada kami,
mereka berdua berkata: AMullah bin Mutsanna menceritakan kepada
kami, AMullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullatr sAw melarang menggunting sebahagian rambut
pada kepala dan meninggalkan lainnya. AMushshamad berkata: Al eaza'
adatah tambalan di kepala.2Es

Sanadnya shahih. Simak adalah Ibnul Walid Al Hanafi, hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya pada no. 5053, dan hadits dengan redaksi
yang lebih panjang terdapat pada no.5065.
Sanadnya shahih. Abu Sa'id adalatr seorang budak Bani Hasyim,
Abdurrahrnan bin Abdullah bin ubaid Al Bashari. Dan Abdullah bin
Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik Al Anshari adarah tsiqah,
pernyataan ini diperkuat oleh At-Tirmidzi dan Al ,Ajlaani, dan Ibnu Hibban
me,nyebuftan biografinya pada Ats-Tsiqaat, ia berkata: .,Kemungkinan ia
keliru" sedangkan Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan Abu Hatim berlcata: ,.Ia

orans/a shalelf' dan Bukhari juga meriwayatkan hadits ini pada shahitaya.
Akan tetapi, ia juga meriwayatkan hadits ini pada sebagian hadits yang ia
sebut sebagai hadits Munkar. Menurut hemat saya pendapat Imam Bukhari
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5549. AMushshamad menceritakan kepada kami, Harun Al

Ahwazi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin menceritakan
kepada karni, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Shalat
Maghrib adalah shalat witirnya slwlat pada siutg luri, maka lrcndobtya
kalian mendirikan shalat lail (malam), dan shalat lail itu dua raka'at-
dua raka'at, danwitirnya satu rako'at pada penghryung malam.'a6
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5550. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqaa'
menceritakan kepada karni, dari Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW melarang mencukur sebahagian rambut di kepala
dan membiarkan sebatragian lainnya.2r

ini cukrp dijadikm mdiolr.Hadits ini menpakan pengulangan hadits
sebelumnya no. 5356.
Sanadnya slrohirl- Ilmrn Al Ahwazi adalah llanm bin lbrahfun" dan ia
oransa $A&. Pernyataan ini dipeftrn oleh Ibnu Ivla'in dan lainnya
selanjUnya rmam Bulhari mcnyebutlcan biognfinfra pada Al Kabir,4DD24.
dan kefua hadits panjanpya kami krmpullran p€ftamanya pada no. 4992,
danyang keduaberulmg-ulmgkami sebutkanpada shalat lail dan witir, yang
hadits terakhirnf disebutkan pada no. 5537.

Sanadnya shahih Hadits ini menpakan hadits sebelumnya no.
5548.
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5551. Abdul Malik menceritakan kepada kami, trlfi";r;
Sa'ad) menceritakan kepada kami, dari Taid bin Aslam, dari ayahnya, ia
berkata: aku dan lbnu Umar masuk menemui Abdullah bin Muthi', lalu ia
berkata: selamat datang Abu Abdurrahman, kemudian para sahabat
meletakkan bantal untuk sandaranya, selanjutnya ia (Ibnu Umar) berkata:
Sesungguhnya aku datang untuk menceritakan kepadamu sebuah hadits
yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW
bersaMa, " Barangsiapa mencabut (melepaskan) tangannya dari ketaatan
(kepafu Allah) maka ia akan muncal tanpa memiliki hujah pada Hari
Kiamat. Dan barangsiapa mati sedang ia keluar dari jama'ah (kaum
muslimin) maka ia mati dolam kcadaan jahiliyah.'a8B

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada
no.2386, dan kami jelaskan pada penjelasan hadits tersebut bahwa Imam
Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur yang sama, 2:90. Abdullah bin
Muthi' bin Al Aswad bin Haritsah Al Quraisyi, dilatrirkan pada masa
Rasulullah SAW dan ketika ia dan ayahnya datang bersama, Rasulullatr SAW
dan beliau menyuapkan tamar padanya kemudian memberi namaya Abdullah
dan mendoakanya semoga mendapatkan keberkahan, ia adalatr seorang lelaki
yang pemberani dan pekerja keras dan selalu membantu orang, juga
pemimpin penduduk Madinah dari suku Quraisy dan lainya pada perang
Hurah tahun 63 H. Tatkala penduduk Madinah dipukul mundur, ia
melarikan diri dan selamat. Kernudian ia tinggal di Makkah dan atas titah
Ibnu Al Zubair ia dijadikan menteri. Pada akhirnya ia dan Ibnu Az-Zubair
terbunuh di Makkatr pada tahun 73 H, saat ia memerangi penduduk Syam ia
melantrnkan sebuatr syair:

*Aku adalah orang yang lari dari perang Harrah

@ - 
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Dan kebebasan tidak akan pergi kecuali hanya sekali*
fDan ini adalah p€nyerangan kembali setelah lari dari peperangan.*

(Lihat /VasDu Qtraisy, Mush'ab, Hal. 3 84.).

Dan Al Hofah menyebutkan bioagrafinya @a Al Ishaabah, 5:65-66 dengan

menyebutkan hadiB ini yang bersamaan dengan Ibnu Umar. Lalu ia
menisbatkannya kepada Shahilrul Bufito| ia khawatir hal tersebut hanyalah

merupakan sanglraan saj4 karena Imam Bultrari tidak meriwayatkan hadits

ini dari Hisyam bin Sa'ad sebagaimana yang dapat kita ketahui dari

ringkasan biografinya pada At-Tah&ib, dN penyebutrn Muslim pada kitab

Al Jam'u baino rijalis Shahihain no. 2140. Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu
Sa'ad dengan redaksi dan sanad )'ang sama pada Ath-Thabaqat 5: 107 dan

dalam biografi Abdullah bin Muthi' dari bagian hadits yang lain, dari

Muhammad bin Sa'ad Al Waqidi, dari AMutlah bin Nafi' bin Tsabit, Ibnu

Abdullah Az-7.rfuir, ia berkata: Al At-Thaaf bin Khalid menceritakan

kepada kami, dari Umalyah bin Muhammad bin Abdullah bin Muthi':
Bahwasanya Abdullatr bin Muthi' bermaksud melarikan diri dari kota
Madinah pada malam terjadinya fihatt Yazid bin Muawiyyah, kemudian hal

tersebut didengr oleh AMullah bin Umar dan ia pergi menemuiny4 lalu ia
berkata: Kemana engkau akan pergi wahai anak sepupuku!, ia berkata: aku

tidak alcan menaati mereka selamany4 lalu Ibnu Umar berkata: "Watrai
sepupulcu,jangen engkau lah*an itu. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda "btutgsiapa yang mati dan dia tidak
berbaiat kcpada pemimpimya ma*a ia moti dalam keadaan iahiliah;' Dan
hadits ini sanadnya ulaa ba'tsa bihi", sandainya haditsnya tidak terputus

atan mutqathi. Ihn hal yang sangat musahil terjadi adalah Umayyah bin
Muhammad bin AMullah bin Muthi' mengalami kejadian ini. Berdasarkan

kejadian tersebut, hal ini semakin memperkuat yang saya katakan dan

merajihlonnya. Imam $ffiari menyebutlcan biografi Umayyah dalam Al
Kabir l2ll0, ia berlota: 'Dari ayahnya Ath-Thaaf bin Khalid."
Kemungkinan adanya kekeliruan pada sanad yang terdapat pada Ibnu Sa'ad

yaitu lafrzh "dari ayahnya'', lafaz.h "man n@a'ayadan min tha'atin" pada a

dan ? tertulis "ilin tha'atillah."
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5552. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Yahya bin
Qais Al Ma'ribi memberitahukan kepada kami, Tsumamah bin Syarahil,
ia berkata: Aku keluar menemui Ibnu Umar, dan kami bertanya
kepadanya: bagaimanakah shalat musafir itu? Ia menjawab: Shalat
musafir dua ralca'atdua raka'at kecuali shalat Maghrib tiga raka'at. Aku
bertanya lagi: apa pendapatnu apabila kami berada di Dzul Majaazi? la
menjawab: Apa yang dimaksud dengan Dzul Majaazi? Aku menjawab:
Tempat dimana kami berkumpul, melakukan transaksi jual beli dan
bermalam di tempat tersebut selama dua puluh malam atau lima belas
malam. Ibnu Umar berkata: Wahai lelaki, aku dahulu pernah di
Aznebaijan (dan aku menjamak shalatku), dan saya tidak tahu berapa
jumlah hari yang ia sebutkan. ia berkata: empat bulan atau dua bulan, dan
aku melihat para sahabat menjamak shalatnya dua raka'at dua raka'at dan
ak" jup melihat Rasulullah SAW didepan mataku menjamak shalatnya
dua raka'd dua raka'a! kemudian turunlah firman Allah, "sesungguhnya
pada diri Rosulullah terdapat swi teladan yang baik." Sampai beliau
selesai membaca ayat ini.2s

2at Sanadnya shahih. Yahya bin Qais As-Sabai' Al Ma'ribi Al yamani seorang
tstqahilily,iqahk'an oleh Ad-Damquthni dan Ibnu Hibban menyebutkan nama
beliau rlelam perawi-perawi tsiqah. Imam Bukhari menyebutkan biografinyat n Al Kabir 4DD99. Al Ma'ribi dinisbatkan kepada *Saddu Ma,ribf,,
ymg lebih dikenal dengan nama Yaman. Akan tetapi dalam naskah asli
t€tulis Al Mazini, ini keliru. Ini juga terdapat dalam sebagian naskatr lr-
Toikh Al Kabir. As-Sam'ani menyebutkan dalan Al Awab serta dalam
Lla'jan Al Buldan oleh Yaqu& di pembahasan, ,,Ma'rab." A&-Dzatrabi
menycbudcan dalam Al Musytabih no. 456. Tsumamah bin Syarahwil Al
Yamani adalah tabi'n tsiqah. Daruquthni berkata: tidak ada yang salah
dengan beliau, ia seorang guru dari Muqal. Ibnu Hibban menyebutkan dalam

i tsiqah.Imam Bukhari menyebutkan biografi beliau dalam l/
Kobb lDll17, ia berkata: 'Ibnu Abbas, Samiy bin eais dan Ibnu Umar.',*Tsumamah" dengan men-dhammah huruf Tsa. .,Syarahwil,, dengan mem-
fdluh humf .Sylz dan Ra'serta meng-&asrahhtxtf Ha. Dalam Majma'Az-

@ - 
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Zavaid tertulis Syarahbil, itu keliru. Hadits ini terdapat dalan Majma'
Zawaid 2: 158, ia berkatao "Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawi
tsiqah." Ia juga berkat4 "Hadits dari Ibnu Umar terdapat dalam as-shahih
dan yang lain selain bentuk hadits ini." Al Majd mencantumkan hadits ini
dalam Al Muntaqa setelah hadits no. 1527 ,lalu ia hanya menyebutkan hadits
yang berderajat mauquf dan menghapus yang berderajat mrfu', kemudian ia
menisbatkan kepada Imam Ahmad. Al Hafizh juga mencantumkan dalam
Ath-Talhlish 129 dan menisbatkan kepada Al Musnad ini. Al Baihaqi
mencantumkan dalam Sunan Al Kubrq 3: 153 dari jalur Abu Ishaq Al Fuzari,
dari Ubaidullatt bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Sesungguhnya ia
shalat dua rakaat-dua rakaat di Azrabijan selama enam bulan. Ini yang
disinyalir oleh Al Hafizh dalam Ath-Takhlish l29,lalu beliau mengatakan
batrwa sanadnya shahih. Dari hadits ini diketatrui bahwa hukum safar
tidaklah gugur dengan menetap dalam waktu tertentu di suatu daerah, apakah
itu lama atau tidak. Pengambilan dalil disini sangat pelik, dan sebagian yang
menelaah melewatinya. Oleh karena itulah Al Majd menghapus hadits
berderajat mtfu' dalam Al Muntaqa, bersandar dengan afsar mauquf yang
berasal dari Ibnu Umar, yang mana atsar nauqufndak bisa dijadikan hujjatr.
Namun hadits yang dihapus bukanlah dalil dalam masalah ini. Dalilnya yaitu
Ibnu Umar menjawab orang yang bertanya ketilo menanyakan tentang
lamanya m€netap sang musafir di suatu tempat! Sesungguhnya ia dan
sahabat-sahabat lain di Arabijan menetap lebih lama dari walctu ini (waktu
yang ditanyakan) dua bulan atau empat bulan dengan riwayat ini, mereka
merqashor (shalat), lalu ini dikuatkan bahwa ia melihat Nabi SAW
menqasho (shalat) di waktu safar, yang seakan-alon ia berlota kepada
penanya: telah t€tap dari perbuatan Rasulullah SAW untuk maqashm dalam
safar dan tidak menjadikan hal itu baasan jika ada seora,ng musafir yang
bepergian untuk waktu lama dan ia beserta para sahabat lain mengambil ini
secara mutlalg maka mereka memperpanjang safar dan menqAsho shalat.
Seandainya ada sunnah dari salah soorang (sahabat) mereka mengenai
pembatasan waktu tertentt' maka tenhrlah ia (orang itu) tidak alcan diam saja,
niscaya ia akan menjelaskan kepada yang lain hingga mereka tidak
mengerjakan shalat musafir lagi. Menurutku ini sangat pelilg dan saya
memohon taufiq kepada Allah SWT.
Dzul Majaz yaitu pasar; tempat berkumpulnya orang-orang ?^man dahulu,
tidalc jauh dari Arafah.
Nushbu 'aini, dengan met-dhonmah huruf lVzz dan mematilon hunrf ,S/rad.
Dikatalran: "Hnea nushbu 'ainf' yutltt sesuatu terjadi )rang tidak tersamar
dariku. Dalam Al Qamu, ia menjelaslon "Dari Al Qatibi: 'Ja'altulru nushba
'aini", dengan dhammah. Diantara mereka ada png mem-fathah (huruf
Nun). Mem-fathah lemah. Al Qatibi berkat4 jangan berkata Nashba 'aini
dengan dfuhah. Dikatakan: itu yang didengar dari bangsa Arab." Al
Mathrazi menjelaskan bahwa itu adalah benhrk mashdar, bermakna moful
atau maruubnya atau ia melihat dengan jelas, tanpa lupa maupun lalai atau

melihat dari belakang." Dalam rl dan naskah yang bercatatan kaki ; dan

Musnad Imam Ahmad 
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5553. Muhammad bin balor menceritakan kepada kami,
Hanztralah bin Abu Sufyan menceritakan kepada kami, aku mendengar
Salim berkata: dari Abdullatr bin Umar, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Aht melilat di sisi Ka'bah setelah makom, seorang lelaki
berhtlit sawo matang dan ranbutrya lebat, meletakkan lredua tangannya
pada lrokinya sambil memndukkan kepalanya dan meneteskan air mata,

kemudian aht bertarrya siapakah ini? Maka dijawab: ia adalah Isa bin
Moryam atau Almasih bin Mryam." Aku tidak tahu apa yang
dikatakamya, lalu Rasulullatr SAW melanjutkan perkataanya,
"Kemudian aht melilat di belakmgrya seorang lelaki yang berhtlit
kcmerah-merahan, kcriting ronbunya dan b*o mota kanawtya, mirip
dengan orang yang permah ahu lihat yaitu lbnu Qathan, lalu aht

dalam Az-Zawid tertulis "Bashra 'ainf', berasal dari kata *Ibshd'
(melihat). Ibnul Asir b€rkata, 'Darinya (Syaratrwil) ada sebuah hadits: (ada
disebudcan) baskra 'aini dm sanri'a a&wti,lalu ia ragu yang lebih kuat,
maka diriwayatlon: ia melihat dan mendengar (yaitu dua bentuk, dengan
d{athah (hnnrf 8a) serta mendhammah dan huruf Sin difathah serta huruf
Miimdlharah),laluBashshwadansanmia'(yaitudenganmentasydidhvruf
Bo dan Miim), dan bAshqa dan sam'a (yaitu dengan huruf Ba dan Shad
ddathah,lalu huruf Siz Whah dat Miim disuhrn), sebagai tanda itu adalah
dua nama, "Tsumma nua'o lm&ihi al ryaf'yaitu mengeluadon dan ingin
membacanya. Dalam catah loki p fl rcrtulis "Tsumma qaraa' ha&ihi al
aya;'Lihatlahhadits no. 5213, no. 5333.
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5554. Wahab bin Jubair menceritalon kepada lorni, ayahku
menceritakan kepada kflrni, aku mendengar Yrmus, dari Az-Zuhri, dari
Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata: aku
mendengar Rasulullah SAW bersaMa, *Aht dibriko, segelas susu
disaat aht sedang tidur, kemudiot aht neminnryn sa n9ni-sampai susu
tersebut keluor melalui joi-jenoiht &telah itu afu nemimtmkan sisa
minumanku kcpado Umor bin Al Kdhthob." Sahabat bertanya: Wahai
Rasulullah apa arti takwil mimpi t€rsebut? Beliall menjawab, ce11^yflet

1y.t?L€* ,i:J.'i.,--.-G:t; - oooof ,)?'*
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Sanadnya shahih hadits ini menryakm pcogrtlegm hadic sebelumnya no.
4977.1rfaz/n "'Aimtl Yunnd' rlbleh kalimd ymg disandatm kepada Ash-

ShW lil nans@, sc0mgtm pada 4 rfezrrn a berburyi" *Al 'Ainil
Yumnd dan ini t€rdapd @a c*tat"n kakinya Adrym uMor ra'aitu mirtt,
pada tl, t€f,tdis, " Mor ra'aita bihi.'
Sanadnya shahih Hadits ini diriwalrdon olch At-Tirmidzi, 3:250 dari
Qutaibdt dari Al Laits, dfii Az-Zlfut, dm ia masluhillkanya pada dua
pembahasan" SurorAt-Tirmihi ber*@ *Iladits ini diriwayatkan
oleh Asy-Slailhani." Dan hadi6 ini qkrn diseffion juga pada no. 5868,
6142,6343,6344. daail26.
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menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu
Umar, ia berkata: Suatu hari aku menjual unta di Baqi', kemudian aku

menjualnya seharga beberapa dinar dan aku mengambil seharga beberapa

dirlnrn, lalu aku menjualnya lagi seharga beberapa Dirham dan

mengambilnlna seharga beberapa Dinar. Selanjutnya aku menemui
Rasulullah SAW. Pada saat beliau akan memasuki kamamya lalu aku
menarik bajrurya dan bertanya kepada beliau tentang hal tersebut? Beliau
menjawab, *Apabila engkau mengambil salah satu dari keduanya, maka
jotgoilah engkou sekali-sekali membatalkan perjanjian jual beli antara
engkmt &ngouya.'ffi
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5556. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sulaiman At-

Taimi menrberiatrukan kepada kami, dari Abu Mijlaz, dari Ibnu Umar,
bahwaNabi SAW bersujud pada raka'at pertama shalat Zhuhur dan para

sahabat melihatnya membaca firman Allah, "Taraiil' As-Sajdah. Ia

Smadnya sluhilt Hadits dengan redalcsi yang lebih panjang terdapat pada
no.,ltt3 dn 5237, dan telah kami sebutkan pada penjelasan kedua hadits
usehtr bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-
Nasa'i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang paqiang, dan hadits ini juga
m€nrpoean hadits yang memiliki redaksi panjang semisal hadits-hadits
mcrdra-
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(Sulaiman At-Taimi) berlcata: Aku tidak pernah mendengar hadits ini dari
Abu Mijlaz.2e3

ze3 Sanadnya dha'if,,berdasarkan penjelasan Sulaiman At-Taimi, "Bahwa ia tidak
pernah mendengar hadits ini dari Abu }lijlaa dan di antara mereka terdapat
perawi yang majlrul. Dan Sulaiman At-Taimi adalah Ibnu Tharlhan yang
telah kami sebutkan ketsiqahanya pada hadits no. 1410. dan perlu kami
tambahkan di sini bahwa ia mendengar hadits ini dari Abu Mijlaz. Alon
tetapi ia menjelaslon bahwa ia tidak pernah mendengarkan hadits tersebut
darinya. Imam Bukhari menyebu&an biognfinya pada Al Kabir,2l2Dl-22.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dau4 l:296-297 dari Muhammad bin
Isa, dari Mu'tarnar bin Sulaiman At-Tamimi, dan Yazid bin Harun dan
Hasyim ketiganya meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, dari Umayyah,
dari Abu Mijlaa dari Ibnu Umar, kemudian Abu Daud berkomentar, "Ibnu
Isa berkata: penyebutan Umayyah tidak pernatr disebutkan oleh perawi lain
kecuali Mu'tamar." Al Hafiztr berkata dalam At-Tahdzib l: 373-374 tentang
biografi Umayyah, dari Abu Mijlaz: "Abu Daud berkata dalam Riwayatu Ar-
Ramli: Umayyah ini tidak dikenal dan ia tidak disebutkan kecuali oleh
Mu'tamar. Kemungkinan perubahan ini terjadi pada salatr seorang perawi,
karena hadits ini awalnya berasal dari Mu'tamar, dari ayahnya dan perawi
lain mengubahnya menjadi berasal dari Mu'tamar, dari Umayyah. Kemudian
penyebutan ini diulangi oleh ayahnya. Wallahu a'lam. Akan tetapi yang
terdapat pada riwayat Ahmad, dari Yazid bin Hamn, dari Sulaiman, dari Abu
Mijlaz yang kemudian ia berkata: Sulaiman berkata, aku tidak pernah
mendengarkan hadits ini dari Abu Mijlaz (maksudnya: ini adalatr perkataan
Al Hafiztr dalam hadits ini). Ad-Danrquthni juga menceritakan dari
sebahagian perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Al Mu'tamar, ia
berkata: riwayat ini berasal dari ayahnya, dari Abu Umayyah, dan ia
menganggap (hadits ini) palsu, -namun apabila hadil-s mahfuzh- kemungkinan
yang dfunaksud dengan Abu Umayyah adalatr Abdul Karim bin Al Mukhariq,
karena gelarnya adalah Abu Umayyah dan ia adalatr orang Mesir. Al Hafizh
juga berkata: kemungkinan perubatran ini adalatr suatu kecacatan yang
dibenci dan tidak pantas untuk membelokkannya. yang jelas, penjelasan
sulaiman bahwa ia tidak mendengar hadits ini dari Abu Mijlaz. Akan tetapi
ia mendengarkannya dari seorang guru yang bernama Umayyah, dan
kemungkinan ia tidah terlalu memperhatikan nama lengkap orang tersebut
dan nasabny4 maka terkadang ia menyebutkan dalam periwayatan hadits dan
terkadang tidak me,nyebutkan. selanjutrya, ia menjelaskan bahwa ia tidak
meriwayatkan hadits itu dari Abu Mijlaz. Dengan demikian, ia terlepas dari
tuduhan tadlis. Al Hafizh juga berkata dalan At-Takhtis ll4 setelah
menisbatkan hadits ini kepada Abu Daud dan Hakim: "Dalam riwayat ini
lerdapat uma1ryah. Ia adalah guru Sulaiman At-Taimi dan ia meriwayatkan
hadits ini dari Abu Mijlaz, orang ini tidak dikenal. Hal senadi juga
dilontarkan oleh Abu Daud dalam Riwayatu Ar-Ramli. Ath-Thahawi juga
meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman, dari Abu Mijlaz, ia berkata: aku tidak
mendengarkan hadits ini darinya. Sebagaimana yang ia sebutkan dalam
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riwayat Musnad Imam Ahmad." Hanya saja, Al Hakim dalam riwayatnya
tidak menyebutkan pernyataan Sulaiman. Dengan demikian, riwayat Thatrawi
ini menunjukkan bahwa hadits ini mudallas.
Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada
no.5529.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5W7.

', L I c1, 'r-', .., c. 2 c . c , 4 / c c /
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5557.Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Su$an bin Said
memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Sa'id bin Yasar,
dari lbnu Umar, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW shalat di atas

keledai sambil menghadapkan ke arah Timur saat shalat sunah.2ea

c, c. l, t. 1tc t . ,.,^ 1 t .,,1,a.
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5558. Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah
memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dad. Az-Zuhri, dari Salim,
dari Ibnu Umar, ia berkata: Tatkala Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi
memeluk Islam sedang saat itu ia memiliki sepuluh isteri di masa
jahiliyah yang juga memeluk Islam bersamanya, lalu Rasulullah SAW
memerintahkannya untuk memilih empat orang dari mereka.2es
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5559. Yazid menceritakan kepada karni, Hammad bin Salamah

memberitatrukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair,
dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari aku menjual unta di Baqi',
kemudian aku menjualnya seharga beberapa dinar dan aku menggantinya
dengan perak, lalu aku menjualnya dengan perak dan aku menggantinya
dengan beberapa dinar. Selanjufirya aku menemui Nabi SAW. Aku
kemudian menemukan baru keluar dari rumah Hafshah. Kemudian aku
menanyakan tentang ha-l tersebut? Beliau menjawab, "Tidak masalah
dengan harga tersebut."2s

eri i ,* * ,'6.rtl''"tstiry r,*i ,L-i-13'", - oo'r.
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5560. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwai

memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu
Sallam, dari Al Hakam bin Mina', bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas
menceritakan, keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas
mimbar, "Hendaknya orang-orang berhenti meninggalkan shalat jum'at
atau Allah benar-beno okan menutup hati mereka dan mencatat mereka
se b agai orang-orang yang lalai."2e7

Sanadnya shahih Hadits ini merupalon pengulangan hadits sebelumnya no.
5555.
Sanadnya shahih lladits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
3100 yang berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Juga, telah kami sebutkan dalam
riwayat Ibnu Abbas ini hadits yang redaksi dan sanadnya sama pada no.
2t32.

Musnad Imem Ahmad 
- EdtI



I l' * * (gtLitU'e 6?i,L-ittL - oo1\

,€t eLGit j\,!, J;' c. ,lb' ,su :Ju ,# /.t f ,)6-',

.<{>* I ';i; ,jd
5561. Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Haiiaj

memberitatrulen lrcpoda kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar,

ia berkata" scorang lelaki berkata kepada Rasulullatr SAW: Wahai

Rasulullab se$mgguhtrya aku sering ditipu dalam transaksi jual-beli.

Lalu beliau mer{awab, *I{atakanlah: Tidakboleh ada pen$nton."2eg

'* ,z? ,rj U --- 
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5562. Yazid mcnccdtakan kepada lemi, Abu Janab Yahya bin Abu
Hayyah memberitahukan kepada karri, dari Syahr bin Hausyab, aku

mendengar Abfullah bin Umar berkata: Kami diperlihatkan bahwa

tidaldah seomng pcmilik dinar dan diftam lebih berhak atau utama dari

saudaranya semuslim, kerrudian kami juga diperlihatkan pada zaman ini
bahwa dinar dan dfutlm lcbih dicinai oleh salah seorang dari kami
daripada saudranla smuslim.P

Sanadnya slnhih IIadiB ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5s15.
Smadnya dlu'{dfsx*nl*an dha'ifnya Abu Janab Al Kilabi. Dan sebenarnya
hadits ini ada cqd hadis, namrm kami menjadikan setiap hadis ini nomor-
notnor EscDdiri- Ak n tetapi, saya tidak memberikan nomor-nomor seperti
ihr, kueoa sa5n ti<hk mengetahui secam terperinci apa yang telah lewat dari
hadits terscht K€mdim saya mencoba memisahkan di antara hadits-hadits
ffiscbr4 ldu saya m€4iadikan nomor p€rtama itu berulang-ulang
sebagdmm ymg kalian lihat. Sedangkan hadits pertama yaog mana
dal,rnr}ra uded ldzh'Dinr dan dfutam dan hak muslim" tidak saya
tcNnuh pede kitabeb yang lain. Oleh karena iol kami akan menjelaskan
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5562+ (l) Aku mendengar Rasulullah SAW bersaMa, "sungguh

jika kalian mengikuti lcyabtya ekor sqti, melahtkan transaksi jual-beli
dengan cara 'inah don kalian aknn meningalkan jihad fii sabilillah,
maka pasti Allah akan memwrculkan kchinaan di leler-leher kalian,
lremudian Allah tidok akm mencabtt kchinaon itu sampi kalian kcmbali
pada apa yang telah diajwkan kcrydo kalian (Al Qtr'an dan Sunnah)
dan bertobat kcryda Allalr.'ffi

tentang keempat sanad ini pada hadits b€rilcuhya dan pada no. 5526 r (l) .,.8i

akharaV' yaitu dimaksud edalah masa alihir setelah bergulirnya masa
sahabat. Sedangkan yang t€rtulis dalam g ,,bi aakhirali, dengan menyebutkan

mad, keliru. Iftmi telah me,ngecek kebenarannya pada rt, p dan kamus-kamus
bahasa Arab.300 sanadnya dha'if, sanad hadits ini berasal dari sanad hadits sebelumnya dan
ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5007 dari yahya bin Abdultah bin Abu
Ghaniyall dari Abu Hayyan. Dao t€rdapat perbedaan naskah pada hadits
tersebut antara Abu Halyan, Abu Habbab dan Abu Janab. yang paling rajih
adalah naslcah yang berasal dari Abu llayyan. Diketahui dari sanad ini batrwa
kami tidak merajihkan kekeliruan penutisan dalam hadits ini, yang manajelas
Yazid bin Harun memberitahukan darinya (Abu Janab yahya bin Abu
Haryah). Tentunya hal tersebut menghiiangi<an segala kesamaran yang
terdapat dalam nama guru ini. Dan Abu Janab yahya bin Abu Hayyatr rclatr
kami sebutkan tentang kedha'ifnrya dalam hadits no. 1136, lalu kami
tambahkan bahwa Imarn Bukhari menyebutkan biografinya dp/,am Ar Kabir,
312D67, iaberkomentar: "YahyaAI Qafrthsn mendha'{kmya." Har senada
juga diungkapkan dalam Adh-Dlru'da 36, An-Nasa'i berkata: ,,la dha'if,,
Sedangkan lafazh"Hatta taji'urf &n,,Tatuubtnuf, disebutlcan dalam g dan

p dengan tetap menyebutkan o, dan ini memprmyai dalil dalam bahasa Arab.
Hal semacam ini banyak disebudcan berulang-ulang dalam hadits, juga dalam
ungkapan-ungkapan arab yang frsih. Sedangkan pada J lafaz:hnya berbunyi:
" tarj i' ui' dan " tduttbu.,,
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5562+ (2) Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "sungguh

akan ada hijrah setelah hijrah lre tempat hijrahnya bapak kalion yaitu
Ibrahim AS, sehingga tidak terdapat di bumi ini kectnli penduduknya
yang jahat, bumi mereka memuntahkan mereka, Ruh Ar-Rahman Azza
wajalla tidak menyukai mereka, kemudian api neraka mengumpulkan
mereka bersama monyet-monyet dan babi-babi yong tidur di tempat
mereka tidur siang dan malam dan apa yang jatuh dari mereka akan
runjadi milibtya.3ot
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Sanadnya dha'rf berdasarkan sanad sebelumnya, dan didalam Majma' Az-
Tawaa'i{ 5:251, ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan
redalsi yang panjang tentang memerangi para pemberontak dan
pembangkang, dan di dalam sanadnya terdapat Abu Janab Al Kilabi, ia
dlu'tr| LAtadn "Talfidzuhum ardhuuhum", Ibnu Atsir berkata: yaitu
menuduh @ahwa barang tersebut adalah miliknya)sedangkan lafazh,
"Taq&urahun" Ibnu Atsir berkata: yaitu ia tidak suka keluar ke Syam dan
tetap menetap di negerinya, dan ia tidak setuju dengan mereka, sebagaimana
firman Allah SWT, " Karihallahum bi' aats ahum... .... ", dikatakat: " Qadz artu
AqnSlaia, Aqdzaruht'yaitu aku tidak menyukainya dan menjauhkanya. Dan
*kth Ar-Rafunan" salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang wajib diimani
tanpa perlu ditakwilkan dan diingkari, dan tanpa tasybih dan tamtsil seperti
frman, *Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan-Nya." Subhanahu
Wata'ala.
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5562.t (3) Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW *.r"*u,

*Akan datang di antara tmtat satu kaum yang amal-amar mereka buruk,
mereka membacaAl Qtr'an tidak sampai kcrongkongan.- yazidberkata:
Aku tidak mengetahui kecuali beliau berkata, "&sungguhnya lulian akan
memandang remeh amal kalian jika diboding fungan amaran merekn,
mereka membunuh orang-orang Islam. Maka jika mereka telah datang,
bunuhlah, lalu jika mereka dotang bunuhlah! Kemudian jika mereka
telah datang, bunuhlah! sungguh berbatugia orang yang membunuh
mereka, dan berbahagialah oftmg-orang yang membunuh salah satu di
antora mereka. Ketil@ datang masa bagi mcreka, maka Artah sw
memusnahkawtya." r.alu Rasulullatr sAw mengulangi hal tersebut
sebanyak dua puluh kali atau lebih dan aku mendengar.3o2

* ,{) U; d.i;l 6?l ,;+ i;.'ot,* $:L - oorr
'&,'il *t y\t*:tJ*r"of ,7/. 1' * *,e6
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,1t65_ $:r'.i1s ,p, q *:, y \t ;* !, J;:r -^;iltt

lanadnya dha'if seperti sanad sebelumnya. Tercmtum dalan Majma' Az_
Zautaid 6:229, ia berkata: *Dirirvayatkan oleh Ahmad yang dalam 

-sanadnya

terdapat Abu Janab, ia seorang mudallis." Lihatlah yang tJtut lewat dari l/
MunadlbnuMas'ud 3831.
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5563. Shafivan bin Isa menceritakan kepada karni, Usamah bin

Zaid memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar,

bahwa ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Uhud beliau

mendengar wanita-wanita Anshar menangis kepada suami-suami mereka,

lalu beliau bersabda, "Akan tetopi Hamzah tidak ditangisi." Kemudian itu

berita itu sampai kepada para wanita Anshar, kemudian mereka datang

dan menangisi Hamzah. Ia (Abdullah bin Umar) berkata: Ialu di malam

hari Rasulultah SAW terbangun dan mendengar mereka (wanita-wanita

Anshar) menangis, lalu beliau bersabda, "celaftalah mereka! Mereka

terus menangis sepanjang malam! Perintahkon mereka untuk pulang dan

jangan menangisi orongyong telah mati mulai hari ini."3o3
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5564. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Khabbab, Abul Fadhl atau

Ibnul Fadhl menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwa ia duduk

bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, *Ya Allah ampunilah alat

dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maho Menerima tobat lagi

Maha Mengompunf', hingga orang yang menghitung dengan jarinya,

beliau melakukannya sebanyak seratus kali.3o4

Sanadnya shahih. Hadis panjang no. 4984 yang telatr kami sinyalirtadi.
Sanadnya dha'if drsebabkan oleh dha'ifiya Yunus bin Khabbab. Abul Fadhl

atau Ibnul Fadhl tidak saya temukan biognfinya kecuali dalam Qaul At-
Tahdzib: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang cara beristigfar, begitu pula

Yunus bin Khabbab meriwayatkan dari beliau." Ia menyebuftan htnyalmya
yang ketiga yaitu Abu Al Mufadhdhal. Ia mensinyalir seperti halnya An-
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5565. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu,bah

menceritakan kepada kami, dari raubah Al Anbari, ia berkata: Asy-
Sya'bi bertanya kepadaku: Apa pendapatnu tentang hadits Ar Hasan
yang diriwayatkan dari Rasulullah sAW? sungguh aku telah duduk
bersama Ibnu Umar sekitar dua tahun atau dua tahun setengah, dan aku
tidak mendengar beliau meriwayatkan dari Nabi SAW kecuali hadits ini.
Ia berkata: sahabat-sahabat Nabi SAW sedang bergembira, lalu mereka
pergi untuk makan daging dan salah seorang isteri Nabi sAW berkata:
sesungguhnya itu adalatr daging biawak, lalu mereka berhenti, kemudian
Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah, aau santaplah! Sesmguhnya
bimtak itu hala7', atau "sesungguhnya memakan bianak ttu tidak
mengapa." Tampaknya dalam hal ini Taubah Al Anbari ragu dalam
menyebutkan redaksi hadits ini, dan lalu beliau bersabda ragi, "Arcan
tetapi biawak ini bukanlah maknnonku.,,3os

\^l'1, qungkin saja ada dalam Sunan At Kabra. Hadits hi scungguhnya
shahih, dimans telah lewat hadits sama dengan dua sanad shahih yaitu no.
4726 dtiriwayat Muhamnad bin sauqah, dari Nafi', dari Ibnu Umar dan no.
5354 dari riwayat Abu Ishaq As-sabi'i, dari Mujahid, dari Ibnu umar. Dalam
catatan kaki teks "biyadihf' tertulis,, biadaihi."
Sanadnya shahih Asy-Sya'bi yaitu .Amir bin Syaratrwil, seorang imam,
hafizh, hujjah yang tuat. Dlielaskan bahwa ia duduk bersama Ibnu umar
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5566. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, syu,bah
menceritakan kepada kami, dari Ismail, aku mendengar hakim Al
Hadznzaa'i berkata: aku mendengar Ibnu umar bertanya tentang shalat
ketika safar? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dua raka'at dan
iurhh sunnah Rasulullatr SAW."3ffi
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sckimduetahrm- Ini mengheranlon melihat sanadnya shahih.jika Ibnu Abu
rlrim bcrtata iblo Al Mqasil5g: saya mendengar ayalrku berkata: Asy-
stra'li tlE mcnaengar dari lbnu umar dan Ini adalatr perkataan Ibnu Abu
rlilim &h At-Tah&ib dan Al Hafiztr tidak mengikutinya. Sanad ini
W b me,ngrrraikan serta membatalkan (perkataan Abu Hatim). Asy-
Sln'bi hir l€bih dahulu dan wafat cepat, dilahirkan di masa Umar dan

11ryqtra hnnpir sembilan puluh tahun. wafat tahun 109 H. lihatlah 5530,
32t9,26U.
srrdqjra shahih Ismail yaitu Ibnu Abu Khalid. Hakim Al Hudzdza. yaitu
Abu Hmdahh, biognfinya dalarr. At-Ta'jil, Al Kunya oleh Bukhari dan Ad-
Dadabi dengan menyebutkan kunyah di atas. Al Hafiztr menyebutkan dalam
At-Ta'jil bahwa sesmggubnya ia .ma,ruf dan digelari Al Hudzdza"', lalu
nama aslinya arakim Al Hudzdza"' terlewat dari mereka. Telah disebutkan
hadis usehr dari jalur Ismail bin Abu Khalid, dari "Abu Hanzhalah" yaitu
no- 47(x, 4fi1,5213 dan kami menggunakan sanad-sanad ini. perkataan Al
tlaffrb*ra ia*tilth *Hakim Al Hudzdza",, lihat hadits no. 5552.
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5567. Muhammad bin Ja'far menceritakan kcpada t".i,;*;;

menceritakan kepada kami, dari 'Aqil bin Thalhalr, aku mendengar Abu
Al Khashib berkata: ketika aku sedang duduh beberapa saat kemudian
datanglah Ibnu Umar, lalu seorang lakiJaki berdiri dari tempat duduknya

$ntuk diberikan kepada Ibnu Umar), narnun ia (Ibnu u-".) tidak duduk
di tempat itu tapi ia duduk di tempat lain. setclah itu taki-tati tersebut
berkata, "Mengapa engkau tidak duduk (di tempattrup" h berkata, ,,Aku
tidak akan duduk di tempatnu juga tempat orang lain. sctelah kejadian
yang aku saksikan dari Rasulullah sAw, (yaitu) tatkata datang seorang
lakiJaki kepada Rasulullatr sAw, lalu seorang laki-lald lain berdiri dari
tempat duduknya kemudian lelaki (yang pertama tadi) ingin duduk di
tempat yang kosong tersebuf maka Rasulullah SAW melarangnya.3r,

3o7 sanadnya shahih'Aqil bin Thalhah As-sulami adarah seorang tabi,in yang
!rq:h, drtsrqal*n oreh lbnu Ma'in, An-Nasa! dm serain kejuanya. Imam
Bukh€ri menyebrdon dalam Al Xotir ltttts da lbnu IId- d"lu- Al Jarh
wa At-Ta'dil 3ADr9. Abu AI Khashib (huruf rfta dtldt 

"h ihad dikasrah,
lga auym) s€eerti vmg diurailon ot"i err.r,ratl-i-irvayaitu Ziyadbin Abd,rrahman, j,g! Abu Dard menamai scpcrti fr, drlil sunannya 4:406, Ad-Daulabi. detam Al karya t: tCe.' f" -@'*iqon, 

Ibnu
memasuldrannya p:p pglyi tsiqah. Abu Dard reriroyift_ 4: 406 darijalur Muhammad .b!. J-a'far d6re, sanad ini, hr"i;- A" ia tidakmenyebutkan awar kisah tentang perb.on l6il -t1il; namun iamenyebutkan riwayat h?dF. r:"rf 

^*f", saja e*ftayafislmeriwayatkan
1950 dengan p-{T.g &l ja* Syu'bah. M;im n'oilirt, ,"rort,-
dalam catatan lKaki *,Amq lk ihi."
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5568. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Ya'qub, aku

mendengar Ibnu Abu Nu'aim (berkata): aku mendengar Abdullah bin

Umar bin Al Khaththab kemudian seorang lelaki bertanya kepadanya

tentang sesuatu. Syu'bah berkata: menurut perkiraanku ia bertanya

tentang seorang yang berihram dan membunuh lalat? Abdullah berkata:

Penduduk Iraq bertanya tentang lalat, dan mereka telah membunuh cucu

Rasulullah SAW, padahal beliau bersabda, "Keduanya adalah

trc mbanght di duni a.-3o8

Sanadnya shahih. Muhammad bin Ya'qub adalah Muhammad bin Abdullah
bin Abu Ya'qub Adh-Dhabbi dan telah kami sebutkan tentang ketsiqalnwrya
pada hadits no. 1735, dan kami tambatrkan di sini bahwa Syu'bah berkata: "ia
adalatr tuan dan pemimpin bani Tamim" Al Hafizh berkomentar tentangnya
dalalm Al fdh, 7:'17 "Para ulama hadits sepakat, ia tsiqalf' dikatakan juga
pada 10:357, "ia penduduk Kufah, ahli ibadatr dan para ulama sepakat
tentang ketsiqohannya hanya saja terdapat tuduhan sya& yang dilontarkan
oleh Abu Al Khaitsamah yang berasal dari Ibnu Ma'in bahwa ia dha'if,"
Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada lll/127. Ibnu Abu Nu'aim,
demikianlah yang tertera dalam ketiga naskah asli Mrcnad Ahmad, ini keliru.
Yang benar adalah 'tlu'mun" sebagaimana yang terdapat pada Al Fath, At-
Taqrib, Al Qasthalani dalam SJtarah Bukhari dan yang lainnya, dan selama
ini saya tidak menemul<an khildulama tentangnya, juga saya tidak mengenal

orang{rang yang keliru tentangnya dan ini merupalon kekeliruan di masa

l*pu.r" karena ketiga naskah aslinya menerangkan tentang ketsiqahamya.
Kemungkinan kekeliruan itu berasal dari Al Qathii'i atau peerawi-perawi Al
Itf,usnad, karena lmam Bukhari meriwayatkanya dari jalur Gundar
(Muhammad bin Ja'far, guru Imam Ahmad, dari Syu'batr, yang mana tertulis,
'tlu'mun" dan hadits ini diriwayatkan Imam Bulfiari pada7:77-78, dari jalur
Gundar ,dari Syu'bah dan 10:357 dari Jalur Mahdi bin Maimuq dari Ibnu
Abu Ya'qub. Lihat Al Qasthalaani. 6:l l. At-Tirmidzi juga meriwayatkanya
pda 4:339-340 dari jalur Jarir bin Hazim, dari Ibnu Abu Ya'qub, dan ia
berkata: "Hadits shahih dan Syu'bah meriwayatkanya dari Muhammad bin
Abu Ya'qub." Al Hafizh berkata dalam pembahasan p€rtama: "Tertera pada

matan hadits ini bahwa Ibnu Umar merasa terkejut dengan pertanyaan yang
dilontarkan oleh penduduk Iraq yaitu tentang sesuatu yang sangat remeh,

sedangkan mereka melakukan hal melanggar sesuatu yang salaal" dan ia

berkata pada pembahasan kedua: "tampak jelas bahwa sindiran Ibnu Umar ini
tidak ditujukan kepada pribadi tertentu, akan tetapi hrjuannya adalah

@I - 
I{nsa1d Imam Ahmad
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5569. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ,*'O*
menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Ja'far (Mua&in)
menceritakan dari Muslim Abu Al Mutsanna, ia menceritakan dari Ibnu
Umar, ia berkata: Adzan di masa Rasulullah SAW dua kali, Hajiaj
berkata: yaitu dua kali-dua kali, dan Iqamah hanya sekali, dan ia tidak
mengucapkan: Qad qaamatish *halah, qad qaamotishshalah. Apabila
kami mendengar Iqamah dikumandangkan, kami berwudhu' dan keluar
untuk shalat Syu'bah berkata: Aku tidak menghafal (darinya) selain
hadits ini.3@

memperingatkan ketidakramahan (kasar) tabiat penduduk lraq, banyaknya
orang yang bodoh di antara mereka, menurut penilaian penduduk Hijaz;,rw 
Sanadnya shahih Abu Jafar Al Muadzdzin yaitu Muhammad bin Ibrahim
bin Muslim bin Mihran bin Al Mutsann4 begitulah yang disebutkan oleh
Syu'bah dalam salah satu riwayatnya. Disebutkan bahwa htnyah Abu Jafar
adalah Abu lbratrim, ia tsiqoh. Ibnu Ma'in berkata: ,'laisa bihi ba'sun!,
Daruquthni berkata: "Bashri meriwayatkan dari kakeknya. Dan keduanya
tidak mengapa." Ibnu Hibhn menyebutkannya dalam Ats-Tsigar, kemudian
berkata: "Ia pernah melakukan kesalatran. Dan ini hanyalatr merupakan
ungkapan Ibnu Hibban." Dan Muhammad tidak menerangkan hadits-hadits
yang menjelaslon bahwa ia melakukan kesalatran. tmam Bukhari
menyebutkan biografinya dal"m Al Kabir lllD3-24 dan ia tidak
menyebutkan kecacatanny4 kemudian lnam Bukhari menyebutkan hadits-
hadits yang diriwayatkan olehnya dan akhir daripada hadits tersebut berasal
dari dua sanad yang berbcda d8n salah satmya dari jalur Ath-Thayalisi:
"Muhammad bin Muslim Al Kuufi menceritakan kepada kami, ia berkata:
Kakelku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW
apabila bangun dari tidur, beliau menggosok gigi", kemudian ia (Ath-
Thayalisi) bcnrjar: "Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad
bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran menc€rital@n kepada kami, dari seorang

Musnrd Imrm Ahnad - EI



lelaki yaitu kakeknya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, seperti hadits yang
disebutkan di atas. Abu Abdullah (Bukhri) berkata: Hadits ini banyak
diriwayatkan oleh ulama-ulama hadits. Oleh karena itu, ia tidak menyebutkan
nama kakeknya." Muslim Abu Al Mutsanna yaitu Muslim bin Al Mutsanna,
dan ia adalah lokek "Muhammad bin Ibrahim bin Muslim", dan ia adalah
seorang perawi tsiqah, pernyataan ini diperkuat oleh Abu Zur'ah kemudian
Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat dan Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 4ll/256-257. hadis ini
diriwayatkan oleh Abu Daud pada lll99-200 dari jalur Muhammad bin
Ja'far, dari Syu'bah dengan sanad yang sama. Kemudian ia meriwayatkan
pula dengan sanad dan redaksi yang sama dari jalur Abu Amir Al Aqdi, dari
Syu'bah. An-Nasai meriwayatkannya pada l:108 dari jalur Haiiaj, dari
Syu'bah. Ini merupakan sanad hadits no. 5570 yang akan disebutkan nanti.
Ad-Daulabi meriwayatkannya pada Al Kuna 2:106 dari jalur Muhammad bin
Ja'far dan Hajjaj, yang mana keduanya meriwayatkan dari Syu'bah. Al
Hakim meriwayatkannya dalarn Al Musta&ak l: 197-198 dari jalur Abdullah
bin Hairan dan jalur AMan, ia adalah AMullah bin Utsman bin Jabalah, dari
ayahnya dan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya. Hadits
inilah yang disebutkan dalam Al Musnad dari Muhammad bin Jafar yang
mana ketiganya meriwayatkannya dari Syu'batr *dari Abu Ja'far Al Madaini,
dari Muslim Abu Al Mutsanna Al Qaariy'' dari Ibnu Umar dan ia berkata:
"Sanadnya shahih" Abu Jafar ini adalah Umair bin Yazid bin Habib Al
Khathami, yang mana ia meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dan
Amarah bin Khuzaimatr bin Tsabit, yang mana pula Suffan Ats-Tsauri,
Syu'bah, Hammad bin Salamah dan ulama-ulama hadits lainnya
meriwayatkan darinya Adapun Abu Mutsanna Al Qaariy, ia merupakan guru
Nafi' bin Abu Nu'aim, namanya Muslim bin Al Mutsanna. Yang mana
Ismail bin Abu Khali4 Sulaiman At-Taimi dan ulama-ulama tabi'in lainnya
meriwayafl<an hadits darinya Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi dan ia
tidak mengomentarinya. Keduanya melakukan kesalatran yang aneh dalam
menyebutkan nama Abu Ja'far yainr Al Madaini, padahal nama aslinya
adalah Umair bin Yazid AI Khattrami. Yang benar bahwa Umair bin Yazid
Al Khathami, penduduk Madinah, yang htnyalmya adalah Abu Jafar. Akan
tetapi Abu Ja'far tidak pernah meriwayatkan hadits ini dan saya tidak tatru
siapa yang menambahkan kalimat Al Madaini pada riwayat Hakim! Yang
mana sanad yang kami sebutkan tadi tidak terdapat pada Al Musnad ni,
batrkan disebutkan bantatran terhadap sanad tersebut no. 5570, dan pada
riwayat Hajiaj, dari Syu'bah: Aku mendengar Jafar menjadi muadzdzin Al
Urban di masjid Bani Hilal. Dan ini berbeda dengan apa yang disebutkan.
Adapun pendapat yang memperkuat apa yang kami utarakan, dimana Bukhari
meriwayatkan hadits ini pada Al Kabir tentang biografi Muhammad bin
Ibrahnn bin Muslim bin Mihran dengan sebuah isyarat yang dihrjukan
kepadanya sebagaimana kebiasannya ia berkata: Abu Bisyr berkata kepada
karni, Salim bin Utaibah berkata, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan
kepada kalni, ia berkata: kakekku menceritakan kepada kami, dari Ibnu
Umar: bahwa ia melakukan iqamah sekali." Kemudian Imam Bukhari juga

@I - [nsn$ Imam Ahmad
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5570. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, aku mendengar Abu Ja'far Muadzin Al 'Urban pada masjid

Bani Hilal, dari Muslim Abu Al Mutsanna, Muadzin masjid Al Jami',

kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.3lo

menyebutkan periwayatannya pada kesempatan yang lain di saat

menyebutkan biografi Muslim, ia berkata: "Muslim Abu Al Mutsanna adalah

seorang muadzdzin masjid jami' yaitu masjid Kufah. Ia mendengar Ibnu
Umar berkata: adalah adan padra masa Nabi SAW dua kalidua kali dan

Iqamah hanya sekali." Hal ini diungkapkan oleh Yahya bin Sa'id, Adam dan

Iftalid bin Al Harts, dari Syu'bah: ia mendengar dari Abu Ja'far, dari
Muslim, Ghandar berkata: dari Syu'bah: Aku tidak mendengar dari Abu ja'far
selain hadits ini." Kelihatannya Hakim bimbang dan ia tidak menguatkannya.

Hal ini diikuti oleh Adz-Dzahabi tanpa menyebutkan pembahasan lebih jauh.

Sedangkan perkataan Syu'bah "lao ahfun"' ['anhu] ghairu hadzd'
bermaksud menerangkan bahwa ia tidak mendengarkan dari Abu Ja'far selain
hadits ini dan kalimat ['anhu] merupakan tambahan pada naskah catatan kaki
I dan s .Kami telah menceritakan apa yang telah kami nukil dari Imam

Bukhari tentang statement tersebut di atas yang berasal dari Syu'bah, dimana
ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far. Hal senada diungkapkan oleh
Abu Daud dengan menetapkan riwayat Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah,
ia berkata: "Syu'bah bert<atq saya tidak mendengar dari Abu Ja'far selain
hadits ini." Ad-Daulabi meriwayatkannya dari dua jalur yang berbed4
p€rtama dari Muhammad bin Jafar, kedua dari jaltu Hajjaj, dari Syu'bah lalu
ia berkata: "Syu'bah berkate saya tidak mendengar dari Abu Ja'far selain
hadits ini." Haiiaj berkata: syu'batr berkata, aku tidak menghafal dari Abu
Ja'far selain hadits ini." Ini jelas menrpakan pentahqiqan yang sangat detail.
Sanadnya shahih Hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya.

Lafazh "Al '(Jrbaan" terdapat pada J dan ; , sedangkan pada Sunan Abu

Daudlafazhnyaterhrlis, "Al 'Uryaan" dan lafazh yang terdapat pada 6 , tidak

begitu jelas. Oleh karena itu, lcami hanya menetapkannya sesuai dengan dua
naskah asli Musnad Ahnadifi yang masih terjaga penulisannya.
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557l.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Martsad, aku mendengar

Salim bin Razin menceritakan dari Salim bin Abdullah (Ibnu Umar), dari

Sa'id bin Al Musayib, dari Ibnu Umat, dari Nabi SAW, tentang seorang

lelaki yang menceraikan istrinya, kemudian wanita tersebut dinikahi oleh

laki-laki lain, lalu ia menceraikannya sebelum menggaulinya (istrinya),

apakatr wanita tersebd boleh dinikahi oleh suaminya yang pertama?

Rasulullah SAW bersaMa,, "sampai ia merasakan manis madwya

ftrcngmliryn).'3rr

Sanadnya masih dalam perdebatan para Ulamq akan tetapi yang jelas hadits

nt ilu'if, dan lcami telah menerangkan secara rinci pada no. 4772.Hadits mi
juga disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i, 2:97-9E dari jalur Syu'bah, dari
Alqamah bin Martsad, "Aku mendengar Salim bin hif', Al Hafizh juga
meiryebuttanya dalam At-Tah&ib, 3:276, yang diriwayatkan dari Syu'bah,
dtri Al Qamah bin Martsad, dari Salim bin Razin." Dan tampaknya terjadi
pe*eaaan riwayat ini dengan riwayat An-Nasa'i. Namun, jelas bahwa yang

benar adalah yag dinukilkan dari At-Tahdzib, bahwa Syu'bah menyebut
nemanya adalah "Salim bin Razin", dan yang terdapat pada riwayat An-
Nasa'i itu keliru, kemungkinan besar kekeliruan tersebut berasal dari naskah-

naskah asli, karena ia meriwayatlcan dari Amr bin Ali Al Fallas, dari
Muhammad bin Ja'far, guru Imam Ahmad dengan sanad yang sama. Dan
hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnyano.4TTT da 5278.

EI - Musmd Imam Ahmad
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5572. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'batr
menceritakan kepada karni, dari Uqbah bin Huraits, aku mendengar Ibnu
Umar berkata: Rasulullah SAW melarang (menggunakan) Al Jar, Ad-
Dubbaa' dan Al Muzaffat, kemudian beliau bersabda, ,,Hendaknya

lralian merendamnya didalam wadah air.3t2
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5573. Muhammad bin Ja'iar;";";r;kepada kami, Syu,bah

menceritakan kepada kami, dari Amr bin dinar, aku mendengar Abdullah
bin Umar berkata: Tatkala Rasulullah sAW datang ke Makkah beliau
melakukan Thawaf sebanyak tujuh kali, kemudian beliau shalat dua
raka'at di dekat makam (Ibrahim), lalu beliau keluar menuju shafa'dan
pintu yang mana beliau keluar tadi. Selanjutnya beliau melakukan thawaf
di shafa dan Marwoh. Ia berkata lagi: Ayyub memberitahukan kepadaku,
dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, Itulah Sunnah
(Rasulullah SAW;. rrr t r

3t2

3t3

sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5429.Lrhat hadits no. 5494.
sanadnya shahih. Hadits yang sama redalsinya terdapat pada no. 4&l.Lthat
hadits no. 5194.
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5574. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu,bah

menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari salim bin
Abdullah, ia berkata: Hampir-hampir Abdullah bin umar nyaris melaknat
padang sahara, kemudian ia berkata: Rasulullah SAW berihram dari
masjid (Dzul Hulaifah).3 ra

i ; * ,*, $Y ,&'i.'rzJ $:L oolo
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5575- Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu,bah
menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad bin zaid, ia
mendengar ayahnya menceritakan dari Ibnu umar, dari Nabi sAw,
beliau bersabda, "Andaikata kesialan dan kemalangan itu haq, maka
(lresialan itu akan menimpa) wanita, kuda, dan tempai tinggal."3r3

'#,r ,1;3 $L ,&.,;; H
J' UtV,# .u.t*L,t;(t,ry ^it,y.: $

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4820, ringkasan haditsnya terdapit pada no. s:g7. ramuahan kalimat [an]
berasal dari catatan kaki p .

sanadnya shahih. Muslim meriwayatkan 2: l9l dari jalur Muhammad bin
Ja'fa1 lan dari jalur Rauh bin ubadatr, yang keduanyu a*i Syu'bah dengan
sanad ini. Penjelasan mengenai maknanya ielah dijilastan yaitu t uam no.
4544 danno.4927.
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5576. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, drai Umar bin Muhammad bin Zaid,

sesungguhnya ia mendengar ayahnya menceritakan dari Ibnu Umar, dari

Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Demam merupakon panasnya api

neraka jahannam, maka redakanlah dengan ailt', atatt "dinginkanlah
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5577. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada karni, dari Umar bin Muhammad bin 7*;id,

sesungguhnya ia mendengar ayahnya yaitu Muhammad menceritakan

dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Jibril
selalu berpesan kepadaku tentang masalah tetangga hingga aht mengira

ia al<an memberikan warisan lcepadanya." Atau beliau bersabda, "Aku
khowatir ia akan memberikan warisan kepadanya."3rT

3t6 Sanadnya shahih. Muslim meriwayatkan 2: 189 dari jalur Muhammad bin
Ja'far dan Rauh, keduanya dari Syu'bah dengan sanad ini. Hadits ini telah

lewat dengan dua jalur Ubadillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar 4819. Ibnul
Atsir berkata, *Al Faih yaitu timbulnya panas serta menjalar, dikatakan
menggunakan hrruf wm,u. Contoh wa fahatil qidru, tafiihu wa tafuuhu yaitl.t
jika (air itu) mendidih. Dan ia menyelesaikan masalah tasybih dantamsil."3t7 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Bukhari 10:369-370 dan Imam Muslim
3:293, dimana keduanya meriwayatkan dari jalur Yazid bin Zari', dari Umar
bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Lrhat At-Twghib wa At-
Tarhib 3:23E.Kata"Khasyitu" tertulis dalam catatan kaki yaitu "hasibtuhu."
Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya 2:442 mengenai perkara ini, lalu
berkata: "keduanya meriwayatkan dalam kitab shahih mereka dari hadits
Muhammad Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar, hadits itu darinya."
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5578. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada karni, dari Waqid bin Muhammad lbnu Zaid,bahwa
ia mendengar ayahnya menceritakan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi
SAW, sesungguhnya beliau berkata dalam haji Wada', "Celaka kalian"
atau beliau berkata: *Celalra kalian, sekali-kali janganlah kalian kembali
kafir sepeninggallru, yang s aling membunuh."3r8
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5579. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, bahwa
ia mendengar ayahnya yaitu Muhammad menceritakan dari lbnu Umar,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Aku diberikan kunci atas segala
sesuotu lrecuali lima hal yaitu: Sesungguhnya hanya Allah yang memiliki
pengetahuan tentang Hari Kiamat; Yang menurunkan hujan, mengetahui
opa yong oda dalam rahim, tioda seorang pun yang dapat mengetahui

Sanadnya shahih. Diriwayatkan Imam Bukhari l0: 458, 12: 170 dan 13 22-
23 dan Imam Muslim 1: 33-34 dari jalur Syu'bah, dari Waqid bin
Muhammad. Dan Suyuthi menisbatkan dalam kitabnya Al Jami' Ash-Shaghir
no.9767 kepada Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, namun ia lupa tidak
menisbatkanny a pdz s hahih mus I im.
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(dengan Wsti) apa yong akan diusahakannya besok, dan tiafu seorang

Wn yang dapat mengetahui di bumi mano dia akan mati, Sesungguhnya
Allah Malw Mengetahui lagi Maha Mengenal."3te
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5580. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada karni, dari Yunus bin Ubaid, dan Ziyad bin Jubair,
ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar berjalan bersama seorang lelaki yang
telah menambatkan binatang tunggangan yang akan ia sembelih,
kemudian Ibnu Umar berkaa: Sembelihlah binatang tersebut dalam
keadaan berdiri dan terikat! Itulah Sunnatr Rasulullatr SAW.320
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5581. Suffan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ashim,
dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar, sampai kepada Rasulullah SAW,
ia bersabda, "Seandoinya manusia tahu apa yang terjadi saat sendiri
tentwrya tidok ada seorang wngendara melakukan perjalanan di malam
hari sendirior3 321

Sanadnya shahih. Ibnu Katsir menukil dalam tafsirnya 6: 474 mengenai
masalah ini. Lihatlah hadits no. 4766,no.5133 dan no.5226.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4459. *Muthiltyatull' dalam catatan lcaki ;, terhrlis,,,Badanatuh.,,
Sanadnya shahih. Ashim yaitu Ibnu Muhammad bn z:rid bin Abdullah bin
Umar bin Al Khaththab. Hadits ini merupakan pengulangan hadits
sebelumnya yai{lu no. 5252.
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5582. Musa bin Thariq Abu Qurrah Az-Zabidi, ia termasuk
keluarga Zabid dan keluarga Al Hushaib di yaman, [Abdullah bin
Ahmad berkata], ayahku berkata: ia adalah seorang eadhi mereka, dari
Musa -yaitu lbnu 'Uqbah,-
Rasulullah SAW membakar
memotongnya.)'322

dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa
pohon kurma bani Nadhir dan

322 sanadnya shahih. Musa bin Thariq Abu eunah adalah seorang guru yang
tsiqah dari guru-guru Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji t<euiitan uetiau,
dalam At-Tahdzib, "rbnu Hibban menyebutkan beliau dalam At-Tsiqah. la
berkata: beliau termasuk orang-orang yang mengumpulkan dan menulis
kitab-kitab sekaligus mendalami serta mengulanginya, ia juga suka
mengembara untuk mencari ilmu pengetahuan. Menurut saya [perbataan ini
berasal dari Ibnu Hajarl. Beliau menulis kitab sunan dalam beberapa bab
dalam satu jilid yang saya lihat dan ia tidak pernah mengatakan dalam
haditsnya lafazh "haddatsana." Akantetapi, ia menggunakan lifafu * dzakara
fulan." Ad-Damquthni ditanya tentang hal tersebut? Ia menjawab: kitab
beliau pernatr dikoreksi dan terdapat kecacatan, namun pengoreksi tersebut
enggan menjelaskan sisi kecacatannya. Mas'ud berkata, dari Al Hakim: Ia
{{ah orang yang tsiqah lagi terpercaya. Al Khalili berkata: "tsiqah qadim;,
Zabid adalah sebuah kota terkenal di Yaman. Penulisan et Xhustraib fetiru
karena terjadi perubahan penulisan, sebagaimana yang tertera dalam tiga
naskah asli, sedangkan yang benar adalah Al Hushaib dan ini terdapat dalim
Mu jam Al Buldan 3: 288 dan ini juga tertulis daram shifatu jaziratil arab
oleh Al Hamdai hal. 53, masalah ke-24 dan hal. ll9, m*aah ke-17, ia
berkata: Al Hushaib adalatr sebuah desa yang terdapat pada kota Zabid dan
desa itu dihuni oleh pengikut mazhab Asy'ariyah- dan mereka telah
!9r9ampur dengan Bani waqid dari tsaqifi)'Ia berkata juga: dan nama Zabid
dinisbatkan pada sebuah bukit yang bernama el guitraiu, dan itu adalah
negeri Al Hushaib bin Abdul syams dan termasuk dalam area Tihamah
(Makkah)." silatlkan lilnt syarahul eamus oleh Az-zabidi r: 215. Imam
Ahmad berkata: lafazh"wa kaana qaashan lahum" tertulis ',qaadian, dalam
At-Tahdzib dan ini merupakan salah cetak yang merupakan kbreksi terhadap
pernbahasan di atas. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya
no.5520
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5583. Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada

kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW menjadikan mata cincinnya di
bagian dalam telapak tangan.323
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5584. Anas bin Iyadh menceritakan kepada **t Umar bin

Abdullah 
-maula 

Ghufralr- menceritakan kepada kami, dari Abdullatt
bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umat terdapat
golongan majusi dan golongan majusi dari umatht adalah orang-orang
yang mengatakon balwa tidak ada takdir Aidak mempercayai takdir
Allah SWT). Oleh karena itu jiko merelco sakit, maka janganlah dijenguk
dan jika mereka mati, maka janganlah kalian mengantarkan (mayatnya

ke pekuburan) 32a

Sanadnya shahih. Abdul Hamid bin Ja'far bin Abdullah bin Al Hakam Al
Anshari telah disebutkan ketsiqahatayapada no. 434 dankami tambahkan di
sini bahwa pemyataan itu diperkuat oleh Ahmad Ibnu Ma'in dan yang
lainnya. Ibnu Sa'ad berkata: la tsiqah serta banyak meriwayatkan banyak
hadits. Ats-Tsauri mendho'iftanrrya hanya berdasarkan kemampuannyq dan
tentunya ini tidak melemahkan hadits-haditsnya. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 5250 dan ringkasan haditsnya terdapat
pada no. 5366.
Sanadnya dha'ifkarena t€r?utus, sebagaimana kami akan jelaskan. Anas bin
Iyadh, rclah kami sebutkan ketsiqahawrya no. 528 dan kami tambahkan
bahwa peqielasan tersebut diperkuat oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Imam
Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir lnB4. Umar bin
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Abdullah bin Al Madini maula ghufrah binti Rabah yaitu saudara perempuan
Bilal bin Rabah adalatr tsiqah. Ahmad berkata: laisa bihi Da'as, akan tetapi
kebanyakan haditsnya mursal. Ibnu Sa'ad berkata: "Ia adalah orang tsiqah
dan haditsnya banyak, hampir-hampir haditsnya tidak bersambung dan
hadits-hadits banyak yang mursaL" An-Nasa'i menyebutkannya dalam Adh-
Dhu'afa 23, ia berkata: "Dha'if." Ibnu Ma'in berkata: "Ia tidak
mendengarkan hadits dari sahabat dan ia sempat bertemu Ibnu Abbas, namun
tidak sempat mendengarkan hadits darinya. Kemudian Isa Ibnu Yunus
bertanya kepadanya: 'Apakah engkau mendengarkan hadits dari Ibnu Abbas?
Ia menjawab: Aku bertemu dengan Ibnu Abbas pada masanya'." Ibnu Abu
Hatim menyebutan biografinya pada jarh wa ta'dil 3lllll9. "Guflrah."
Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam Al Jami' Ash-Shaghir no. 7304 dan ia
menisbatkan haditsnya kepada Ahmad, dan Suyuthi mengisyaratkan dengan
isyarat hasan. Pensyarah Al Manawa menukilkannya dari Imam Ahmad, ia
berkata: aku tidak melihat Umar bin Abdullah bertemu dengan Abdullah bin
Umar. Oleh karena itu, hadits ini mursal. Kemudian ia menyebutkan bahwa
Ibnul Jauzi mengkategorikannya sebagai hadits-hadits maudhu'. Dan Al
'Alaai menghukumnya bahwa ia memiliki beberapa syawahid yang dapat
menjadikannya pada derajat hasan, walaupun pada asalnya hadits itu mursal.
Namun ini menguatkannya, maka ia tidak dikatakan hadits rendah atau tidak
jelas." Abu Daud meriwayatkan 4:457 dari jalur Abdul AzizbnAbu Hazim,
dari ayahny4 dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,"Qadariyah
merupakan majusi dari umat ini. Jika mereka sakit, kalian jangan menjenguk
dan jika mereka mati, kalian jangan ilat mengantarkan jenazah mereka." Al
Hakim meriwayatkan l: 85 dari jalur Abu Daud dengan sanad ini. Kemudian
ia berkata, "Hadits ifi shqhih sesuai syarat syaikhain meskipun keduanya
tidak mengeluarkan. Itu pun jika Abu Hazim benar-benar mendengar dari
Ibnu Umar." Adz-Dzahabi juga sepakat serta dalam 'Aunil Ma'budMundziri
berkata: "(sanad) ini terputus karena Abu Hazim Salamah bin Dinar tidak
mendengar dari Ibnu Umar. Dan hadits ini telah diriwayatkan dari jalur Ibnu
Umar, namun itu tidak membuat hadits ini kuat." Suyuthi dalam Mirqah Ash-
Shu'ud: "Ini adalah hadits yang diuraikan oleh Sirajuddin Al Quzuni dalam
Al Mashabih dan ia menganggapnya hadits maudhu'. Dan Al Hafizh
mengomentarinya: Hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi, dbhahihkan oleh Al
Hakim yang perawi-perawinya merupakan perawi shahih kecuali dalam
hadits itu ada dua cacat. Pertama, perbedaan dari sebagian perawi-perawi dari
Abdul Aziz bin Abu Hazim yang dimaksud adalatr Zakariya bin Manzhur,
lalu ia meriwayatkan dari Abdul Azizbn Abu Hazim, ia berkata: dari Nafi,,
dari Ibnu Umar. Kedua, Mundziri dan lainnya menyebutkan bahwa
(sanadnya) munqati' disebabkan Abu Hazim tidak mendengar dari Ibnu
Umar. Yang kedua ini bisa dijawab: bahwa Abul Hasan bin Al Qaththan Al
Qabisi Al Hafidr menshahihkan sanadnya, lalu ia berkata: sesungguhnya
Abu Hazim 'Ashir bin Umar tinggal dengannya (Ibnu Umar) di kota
Madinah dan Imam Muslim mencukupkan syarat sezaman. Oleh karena itu,
dengan syarat Muslim hadits ni shahih. jawaban untuk yang pertama:
Zakariya disifatkan dengan Al lVahm (kebimbangan), yang ditakutkan ia

@ - Ivlnsnld Imam Ahmad



menukar perawi satu dengan yang lain dan kebimbangan itu bisa dihilangkan
sebab Abdul Aziz memiliki dua guru. Jika ini telah terbukti maka tidak boleh
menghukumi maudhu'atas hadits ini." Pendapat kami atas komentar ini yaitu
bahwa syarat zaman itu memang benar. Akan tetapi, jika ada bukti batrwa
Abu Hazim tidak mendengarkan. Dan dalil naqli menunjukkan bahwa Abu
Hazim tidak mendengar dari Ibnu Umar adalatr benar, lalu anaknya yaitu
Yahya bin Shaleh pernah berkata: "Jika ayahku mengatakan bahwa ia telah
mendengar dari salah satu sahabat selain Sahl bin Sa'ad, sungguh itu dusta."
Inilah anaknya yang menetapkan bahwa jalurnya terputus dan contoh ini
tidak menjelaskan kecuali sanad lain yang menunjukkan teqadi sima'
(mendengar). Adapun tidak termasuk jika dengan perkataan 'an. Oleh karena
itu, terdapat dalam At-Tahdzib bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar bin
Abdul Ash, namun ia tidak mendengar dari keduanya. Dan Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 2D179, lalu ia menyebutkan dari
siapa saja ia mendengar dan tidak disebutkan seorang sahabat pun kecuali
Sahl bin Sa'ad. Adapun dari riwayat lain yang menyebutkan Zakariya bin
Manzhur yaitu jika Zakariya ini dha'if jiddan, maka Ahmad bin Hanbal
melemahkan beliau dan Ahmad bin Shaleh berkata: "laisa bihi Da'as." Imam
Bukhari juga menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 2/11388, lalu berkata:
"laisa bidzalika" dan ia menyebutkan biografinya dalam Ash-Shagir no.2l3,
Ialu berkata: "mungkarul hadits." Abu Zar'ah berkata: "wahiryl hadits,
mtnkarul hadits." Abu Hatim berkata senada dan Ibnu Hibban berkata:
"munkarul hadils jiddan, ia meriwryatkan dari Abu Hazim yang haditsnya
tidak berdasar." Adapun nukilan Suyuthi dari Ibnu Hajar bahwa Tirmidzi
menghasankan hadits itu, ditakutkan itu merupakan wahm dari Al Hafi:fi,
dimana Tirmidzi tidak meriwayatkan hadits itu setelah saya mengoreksi
hadits tersebut. Hadits ini bukanlah yang terdapat dalam Az-Zawaid dari
kunbus sittah,laht Abu Daud meriwayatkan hadits sama dengan lafadr yang
kami nukil darinya. Dan Al Haitsami menyebutkan dalam majmu'Az-Zawaid
7: 205 seperti lafaztrnya Abu Daud, lalu ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani dalarn Al Ausath dan dalam sanadnya terdapat Zakariya bn
Manzlrur, ia dishahihkan oleh Ahmad bin Shaleh dan lainnya, namun ia
didha'ifl<m oleh jama'atr." Ini sanad yang disinyalir oleh lbnu Hajar dalam
komentarnya terhadap Siraj Al Quzuni dan saya tidak mengerti kenapa ia
menyebutkan dalan Az-Zawaid l*a hanya disebabkan sanadnya yang
terdapat dalamnya T,a.kariya bin Manztrur, dari Abdul Azizbn Abu Hazim,
dari Nafi', dari Ibnu Umar dan bukan sanadnya Abu Daud yang terdapat
Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, maka sanad yang
dalam Al Musnad ni (Musnad Aluna{ lebih utama disebutkan dalam Az-
Zawaid. Kemudian lafazh hadits yang terdapat tanrbahan: "setiap umat
terdapat majuzi", lebih berhak untuk disebutkan dalam Az-Zmtaid.
Perkataannya "Majusi dari umathi' Ibnu Atsir berkata: "dikatakan:
sesungguhnya mereka dijadikan majusi karena ada madrab mereka sama
dengan mazhab majusi, mengenai masalah-masalah dasar yaitu cahaya dan
gelap. Mereka mengira mereka bahwa kebaikan termasuk penerang dan
kebunrkan termasuk kegelapan. Begitulatr Qadariyatr, mereka menyandarkan

Musnad Imam Ahmad 
- @



$L ,,fir, eri i E*\ W 'rYJ) ,::L oo,A,o

J;rLi ,7, i' ;? ,.r ,_|a- ;.i*'* ,od" u. ltL2sr

\-GlL{.n jegLi'ou<'ts11 ,Jv *, yhr ,t ar

.<uit a "oy ,:^bGJi ;i'oy ,:_q';.
5585. [Muhammad bin] Ismail bin Abu Fudaik menceritakan

kepada kami, Adh-Dhahak bin Utsman menceritakan kepada kami, dari
Sadaqah bin Yasar, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah
SAW bersabda, "Jika salah seorong dari kalian sedang shalat, maka
jangan biarkan seorang pun lewat di depan kalian, namun jika ia tetap
enggan, maka halangilah karena sesungguhnya Al Qarin (syaithan)
bersamanya."325

kebaikan kepada Allah swr dan keburukan kepada manusia dan syaitan,
dimana Allahlah yang menciptakan keduanya. Tidaklah akan terjadi salah
satu dari keduanya kecuali dengan kehendak-Nya, sehingga keduanya harus
disandarkan hanya kepada-Nya menurut ciptaan serta perbuatan dan
disandarkan kepada pelakunya secara amalan dan ganjaran.
Sanadnya shahih. Muhammad bin Ismail bin Muslim bin Abu Fudaik adalah
tsiqah dm ia juga salah satu guru Imam Syaf i dan Ahmad, pernyataan ini
diperkuat oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan lainnya. Imam Bukhari
menyebutkan biografinya pada Al Kabir, lll/37, dan pada g , ..Ismail bin
Abu Fudaik menceritakan kepada kami" ini merupakan kekeliruan yag jelas,

dan telah kami cek kebenaranya pada ,:l d* I , dan kami tambahkan

[Muhammad bin] Adh-Dhahaak bin Utsman bin Abdu[ah bin Kharid bin
Hizam Al Asadi, dania tsiqah, pernyataan ini diperkuat oleh Imam Ahmad,
Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan yang lainya, Bukhari menyebutkan biografinya
pada Al Kabir, 2/2/335, hanya saja ia menyebutkan bahwa ia merupakan
anaknya "Hakim bin Hizam." Shadaqah bin yasar Al Makki, kami telah
merajihkannya pada no. 4584 dan 4928, bahwasanya ia meriwayatkan dari
Ibnu Umar, dan sanad ini memperkuat apa yang telah kami sebutkan dan
rajihkan,, khususnya ia menjelaskan bahwa ia mendengar secara langsung
dari Ibnu umar, sebagaimana akan kami jelaskan nanti. Hadits ini juga
diriwayatkan oleh Muslim, l:l44,Ibnu Majah, l:157, yang mana keduanya
meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik, dengan
sanad yang sama. Muslim juga meriwayatkan dari jalur Abu Bakar Al
Hanafi, "Adh-Dhahak bin utsman menceritakan kepada kami, Shadaqah bin
Yasar menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar
berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: seperti redaksi hadits

@ - 
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5586. Husyaim menceritalon kepada kami, Salyar menceritakan
kepada kami, dari Hafsh bin Ubaidullah, bahwa Abdurrahman bin Zaid
bin Al Khaththab meninggal dunia, lalu mereka ingin mengeluarkan
mayatnya di malam itu karena orang-orang membludak, kemudian Ibnu
Umar berkata: jika kalian menangguhkan penguburannya hingga pagi
hari! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda,

"Sesungguhnya matahri ilu terbrt bersamaan dengan munculnya tanduk
syaithan."326

diatas." Ibnu Atsir berlcaa: Al Qoin adalah teman-temannya para malaikat
dan syaitan dan setiap manusia memiliki dua Qarin, satu Qarin dari kalangan
malaikat yang menyenmya berbuat baik dan mendorongya untuk
melakukannya, dan qarin lainnya dari kalangan syaitan yang menyerunya
berbuat kejahatan dan mendoronrya untuk melakukanya."
Sanadnya shahih. Sayyar adalah Abu Al Hakam Al 'Anazi. Hafsh bin
Ubaidullah bin Anas bin Mdik adalah seorang tabi'in yang tsiqah, lbnu
Habban menyebutkanya di dalam At-Tsiqaat.Imam Bukhari menyebutkan
biografinya pada Al Kabir,2lll357. dan Imam Bukhari meriwayatkan hadits
ini dengan redaksi yang sama pendek pada At-Tariil:h Ash-\hagir,18 dari
Muhammad bin Shabbaah, dari Husyaim, dari Sayyaar, 'Dari Hafsh bin
Ubaidullah bin Anas, ia berkaa: tatkala Abdurrahman bin Zaid wafat ia
adalah Ibnu Al Kathttrab orang{rang akan keluar untuk memakamkanya,
karena berjubelnya orang{rrang yang hadir, lalu AMullah bin Umar berkata:
keluarlah kalian pada pagi hari.' Dan saya tidak menemukan referensi selain
referensi ini. Dan hadits ini telah kami sebutkan bemlang-ulang yang berasal
dari Ibnu Umar secara mafu. "janganlah lralian melakukon shalat pada saat
terbit dan terbenamnya matahari , karena pada saat-saat matahari terbit dot
terbenam bersama munctlrya dua tan&tk {yaitan.", atau lafazh yang
semisalnya. Lihat hadits no. 4772 dan 5301. terdapat juga riwayat yang
bersanad dari Ibnu Umar bahwa ia memakruhkan shalat jenazah sebelum
terbitnya matahari, hal seirada juga diungkapkan oleh Malik dalan Al
Mnvaththa',1:228, dari Muhammad bin Abu HarmalalU dari lb,nu Umar, dan
juga riwayat lain yang b€rasd dari Nafi', dari Ibnu Umar. Terdapat ta'liq
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5587. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, Ia berkata: Tatkala aku
keluar bersama Ibnu Umar dari rumahnya, kami lewat dihadapan dua
pemuda Quraisy yang sedang mengikat seekor burung unta untuk
dipanah, dan setiap anak panah mereka yang meleset (taruhannya)
menjadi milik pemilik burung. Ia melanjutkan perkataanya: tatkala
mereka melihat Ibnu Umar mereka lari berhamburan, lalu Ibnu Umar
berkata: "Siapa yang melakukan hal ini? semoga Allah melaknat orang
yang melakukan hal tersebut. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat
orang yang menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai objek
sasaran."327
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semacam ini juga pada Shahihul BuWtari, 3:152-153, dan Al Hafizh
mengisyaratkanya padaAl Fath yang berasal dari kedua riwayat Imam Malilq
kemudian ia berkata: "Ibnu Abu Syaibatr meriwayatlonnya dari jalur
Maimu bin Mahran, ia berkaa: adalatr ibnu Umar memalcruhkan shalat
jenazah pada saat terbit dan terbenamnya matahari." Abdurrahman bin Zaid
bin Al Khaththab telah kami sebutkan pada penjelasan hadits no. 1472, At-
Tah&ib, 6:180, Al Ishaabah, 5:70,yang dinukilkan dari Imam Bukhari,
bahwasanya Abdurratrman bin Zaid wafat sebelum Ibnu Umar', dan
pernyataan tersebut tertera pada hadits ini.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5018 dan 5247 dan kami telah isyaratkan pada hadits no. 3133 yang berasal
dari Ibnu abbas.

.(b?LrlS, q*'xit n,rJ *r *\t ,* lt J;,
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5588. Husyaim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu laila
memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi
SAW, melangsingkan kudanya untuk perlombaan.32s
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5589. Huryuirn menceritakan kepada kami, Ibnu Abu laila
memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah SAW, berkata kepada Aisyah: "Ambilkan aht tilrar yang
beroda di masjid." Aisyah kemudian mengatakan bahwa ia dalam
keadaan haid, maka beliau berkata, "Sesungguhnya haid in tidak berada
di tanganmu."l2g
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5590. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari Jabir, aku mendengar Salim bin
Abdullah menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata: Tidaklah Rasulullah
SAW menunaikan shalat ketika melakukan safar kecuali dua raka'at,

Sanadnya hasan" Ibnu Abu laila adalatr Muhammad bin Abdunatrman. Lihat
hadits no. 5181.
Sanadnya hasan. Telah kami sebutkan hadits yang sama dengan derajat yang
shahih sebelumny4 pada no. 5382. sedangkan lafaztr, "Innohaa haa'dun"

tertera pada catatan kalci ;t , "Innii haa'dun." Dan lafazh, "Fi Wkl'tertera

pada catatan kaki p, "Fivadiki."
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hanya saja dimalam hari beliau melakukan shalat tahaljud dua raka'at.
Jabir bertanya kepada Salim: apakah keduanya melakukan shalat witir? Ia

menjawab: Ya!330
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5591. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada f.urni, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Ibnu Abu
Laila, dari Ibnu (Jmar, ia berkata: Ketika kami dalam sebuah pasukan
kecil, kami melarikan diri dari medan perang. Kemudian kami akan
pergi dengan kapal laut, Ialu kami mendatangi Rasulullah SAW, dan

berkata kepadanya: Wahai Rasulullah! kami adalah orang yang lari dari
medan perang. Mendengar pernyataan tersebut beliau berujar, *Tidak!

alran tetapi kalian adalah orang-orangyang kembali setelah perong."33r
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5592. Muhammad bi Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah
menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abdullah bin Murrah, dari
lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang bernadzar, beliau
bersabda, "Sesungguhnya nadzar itu tidak mendatangkan kcbaikan, dan
hal tersebut hanya dilalatkan oleh orangyang bakhil."332

330 Sanadnya dha'if disebabkan dha'ifiya Jabir Al Ja'fi. Lihat hadits no. 5285,
5566 dan 5634.33r Sanadnya shahih.Ibnu Abu Laila adalatr Abdunatrman. Ringkasan haditsnya
terdapat pada no. 5384.332 Sanadnyasftaft/2. Ringkasan haditsnyaterdapat padano. 5274.
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5593. Muhammad bi'Uif^, *"rrrrit"Ln *"pua^t".i, Syu'bah

menceritakan kepada karni, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, ia
berkata: Suatu ketika aku bersama Ibnu Umar, kemudian aku berdiri dan
meninggalkannya bersama seorang lelaki dari Kindah, lalu aku
mendatangi Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Tiba-tiba seorang lelalci
yang berasal dari Al Kindi datang dan berkata: Ada seorang lelaki
mendatangi Ibnu Umar dan bertanya: Apakah boleh bersumpah dengan
Ka'bah? Ia menjawab: Jangan! Akan tetapi bersumpahlah dengan RaDD
pemilik Ka'bah, karena Umar pernah bersumpah dengan nama ayahnya,
Ialu Rasulullah SAW bersabda, "Jangan engkau bersumpah dengan
nama ayahmu, borangsiqa yang bersumpah dengan selain Allah, maka
ia telah berbuat syirih"333

Sanadnya shahih. Tidak diketatruinya seorang lelaki Al Kindi ini tidak
mempengartrhikeshahihan hadits ini, sebagaimana telah kami jelaskan pada
hadits no. 5375 dan riwayat tersebut lebih panjang redaksinya dari pada
hadits ini, yang berasal dari jalur Sa'ad bin Ubaidah,, kemudian ia
menyebutkan nama Al Kindi yaitu; "Muhammad Al Kindi." Adapun hadits
diatas diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi, 10:29 dengan sanad yang sama
yang berasal dari Musnad Ahmadni. Sedangkan "Sa'ad bin Ubaidah', pada

g, tertulis, "Sa'id bin tlbaidah" dan jelas ini keliru, telah kami cek

kebenaranya pada rl , f , dan riwayat 4l Baihaqi yang telah kami sebutkan

pada no. 5375, dan dari sanad-sanad yang telah kami isyaratkan padanya.
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5594. Aku membaca dihadapan Abu Qurrah Musa bin Thariq, ia
berkata: Musa bin Uqbatr berkata: Nafi' berkata: Apabila Abdullah
memulai haji atau umrah, ia berhenti sejenak di Bathha', yang terletak di
Dzul Hulaifah, dan Abdullah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah
SAW berhenti sejenak untuk beristirahat pada tempat tersebut sampai
beliau menunaikan shalat Subuh.33a
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5595. Musa berkata: Salim memberitahukan kepadaku, Abdullah

bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW singgah

Hadits ini dan tujuh hadits setelahnya (5595-560 I ) sanadnya satu dan shahih.
Hadirc ini diriwayatkan oleh Muslim juga secara ringkas pada l:382 dari
jalur Abu Dhamirah, dari Musa bin Uqbah. Sedangkan Imam Bukhari
meriwayatkan kedelapan haditsnya kecuali hadits yang pertama, yang mana
terdapat makna yang mirip yang berasal dari jalur Anas bin ,lyyad, dan ia
adalah Abu Dhamiratr, dari Musa bin Uqbah, dan terdapat tambahan pada
beberapa periwayatanya sehingga haditsnya menjadi sembilan hadits, l:469-
471, Al Hafizh berkata dalam Al.Fari: "Redaksi pada kesembilan hadits ini
[adalah berasal dari Al Bukhari], yang diriwayakan oleh Al Hasan bin Suffan
dalam riwayatnya yang berbeda-beda, dari jalur Ismail bin Abu Uwais bin
"Iyyad, dengan mengulangi sanadnya pada setiap hadits, hanya saja ia tidak
melakukannya pada hadits yang ketiga, dan Muslim meriwayatkan dua
haditsnya yang lain pada kitab haji." Lihat hadits no. 4819 dan 4g2g. At-
Ta'ris yaitt; singgahnya para musafn pada penghujung malam untuk tidur
dan istirahat.
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pada tempat peristiratratan, dan dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya
engkau berada di Bathha'yang diberkati."33s
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5596. Musa berkaa: Nafi' berlota: Abdullah bin Umar
memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullatr SAW menunaikan shalat
di masjid yang kecil bukan masjid jami'yang agung.336
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5597. Musa berkata: Nafi' berkata: Abdullah bin Umar
menceritakan bahwa Rasulullah SAW singgah dibawah pohon
besar yang tidalc berada di sebuah desa" disisi kanan jalan dekat tanatr
lapang yang luas dan datar, tatkala beliau datang dari bukit kecil,

Sanadnya shahih. Hadits ini sanadnya mengikuti hadits sebelumnya, dan
Muslim meriwayatkannya pada l:382dari jalur Hatim bin Ismail, dari Musa
bin Uqbah. Imam Bukhari meriwayatkan juga pada 3:3ll dengan redaksi
yang panjang dari jalur fudhail bin Sulaiman, dari Musa bin Uqbatr.
Sanadnya shahih. Hadits ini sanadnya mengikuti hadits sebelumnya. Al
Hafizh dalan Al Fath menyebutkan batrwa yang dimaksud dengan lr-
Rauhaa' adalah Masjid jmi' yang terdapat di sebuah kanrpung yang
jaraknya dua malam perjalman dari kota dan itu adalah akhir dari anak
sungai yang menuju Maldeh, dan masjid Al Awsath yaitu yang terdapat di
bukit yang dikenal sekarang dengan nrama Wadi Salim. Dan pada bab Al
Atrnn Shahih Muslim, jaakantara keduanya kira-kira enam puluh tiga mil."
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jaraknya kira-kira dua mil, yang telah gundul atas pohon-pohonya namun

batang pohonya masih tetap berdiri.337
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5598. Nafi' berkata: AMullah bin Umar menceritakan kepadanya,

bahwa Rasulullah SAW shalat dibelakang Al 'Arj (sebuah desa). Jikalau
engkau berjalan kira-kira lima mil dari 'Ai, di masjid yang terletak di
bawah kaki bukit, dan pada sisi masjid tersebut terdapat dua atau tiga
kuburan, sedangkan di atas kuburan tersebut terdapat sebuah batu besar,
yang terletak di sisi kanan jalan yang sekelilingnya diliputi pepohonan

sepanjang jalan, dan mereka berada diantara pepohonan tersebut.
Abdullah keluar dari Al Arj setelah matahari condong pada tengah hari,
kemudian ia shalat Zhuhur di masjid tersebut.338

Sanadnya shahih. Hadits ini sanadnya mengikuti hadits sebelumnya. As-
Sarhah yaitu; pohon besar. Al Hafiztr berkat: Ar-Ruwaitsah yaitu; pusat
sebuah desa, yangjarak antaranya dan kota kira-kira tujuh belas/arsakh (l
farslh 8 Km atau 3,5 Mil), Ia berkata lagi: "Bathah yaitu luas" sedangkan
lafazh, "Duuna bariidur Rawtaitsah bimilaii' yaitu: jarak antara tempat
beliau singgah dan pos tersebut kira-kira dua Mil, dikatakan makna lainnya
adalatr deretan pohon sepanjang jalan (alan yang rata)" dan lafa*r, "Qad
inkasua 'alaahaa...." Dalam riwayat Al Butfiri tertulis, "Qad inkasara
'alaahaa fantsanna Ji jau/ihaa, wahia qaaimatun 'alaa saaqin, wofii
saaqihaa katsuba katsirah." -

Sanadnya shahih. Hadits ini sanadnya nngikuti hadits sebelumnya" Al
Hafizh berkata mengenai Al 'Arj: maknanya adalah "Qoryatun jaami'atun,
yang jaraknya dengan Ar-Rwaitsah kira-kira sepuluh atau empat belas mil"
dan di dalam Mu'jam Al Buldaan, maknanya adalah Qaryatu jaami'atun
yang terletak di sebuah bukit sebelah Thaif dan ia merupakan batas daerah

@I - 
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5599. Nafi' berloa: Abdullah bin Umar menceritakan
bahwa Rasulullatr sAW singgah di sebuatr pohon. Perawi selain Abu
Qurrah menyebutkan, pepohonan yang berada di sebelah kiri jalan, dekat
saluran air yang tidak terlalu pendek, dan saluran air itu berdekatan
dengan Harsy (gunung yang terletak pada pertemuan dua mata jalan yang
menghubungkan Madinah dan Syam). Perawi lain menyebutkan,
berdekatan pada sisi Harsy dekat dengan Al Juhfah) yang mana di jarak
antara Harsy dengan jalan tersebut berdekatan dengan Gulwatu sahm
(kira-kira jaraknya 30 mil).33e

Tihamah (Makkah), yang jarak antaranya dengan kota kira-kira tujuh puluh
delapan mil, yaitu negeri Hudzail." Adapun Al Hadhbah,Al Hafizh berkara:
bukit pasir yang tingg dan berdebu, namun bulcan gunung, dikatakan juga
gunung yang terbentang di atas permukaan bumi, atau bukit kecil yang
gundul." Dan Ar-Ratbnu adalah bongkahan batu besar, bentuk jamak dari
"Ratlmtatun." Daln "Salaantaut Tharii{' berasal dari kata As-gilaotah,
semisal pohon bentuk jamaknya adalah As-Salaam, dan ini
bent* Jamak At-Tabsir, sedangkan yang terdqat pada hadits ini bennbya
Jamak Muarmats Saalim, dan hal ini hanyalah merupalcan perumpamaan
yang tidak membutuhklan dalil pembolehan di dalam menggunakany4 dan
kalimat ini juga terdapat pada ketiga naskah asli Musnod Ahmad, dan tidak
disebutkan di dalam kamus-kamus. Dan pada riwayat Imam Bukhari semua
lafazhnya terhrlis, "salamaaf' tanpa menyebutkan AliI, Al Hafizh berkata:
kalimat ini dilafaztrlon di dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili, yaitu;
Shahilrul Bufiroi, dengan metfathahl<an huruf Siz dan meng*asraftlran
hrraf Laam, sedangkan pada sebahagian riwayat disebutkan dengan
me$athaltan Laant, dikatakan juga: Ash-shikhrad (kxrah) dan Ast^
Syajoaat (fathah), alcan tetapi dalam riwayat Munad Atmad ini terfirlis,
"Salaomaaf'dengan tetap menyeblutl<rtn Alif, yang mana jelas menunjukkan
bahwamaknayangdimaksudadalahAsy-ilajaraat.
Sanadnya shahih. Sanadnya mengikuti hadits sebelumnya. As-swahaat
adalah bentuk jamak dari Sarhatun dan maknanya; pohon yang besar,
sebagaimana telah kami jelaskan pada hadits no. 5597. der. pnrkataan,,,Wa
qaala gairu Abi Qurrah: Soahaaf, tidak dijelaskan olehnya siapa perawi
yang meriwayatkan hadits tersebut, namun yang jelas perawi yang
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5600. Nafi' berkata: AMullah bin Umar menceritakan kepadanya,
bahwa Rasulullah SAW singgah di llzu Thuwaa, beliau bermalam dan
shalat Subuh di tempat tersebut ketika beliau sampai ke Makkah,
sedangkan tcmpat Rasulullah SAW shdat itu terletak pada bukit kecil
yang lebat dan bukan masjid yang dibangun ditempat tersebut, namun
tcrdapat sebuatr masjid di kald br*it lrccil yang tanahnya tosar dan
kems.m
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menjelaskan pertotaan t€rsebut adalah Anas bin 'Ilyaad yang ia riwayatkan
dari Musa bin Uqbah, dan juga terdapat pada riwayat Bukhari ,demikian
halnya dengan perkataarrnya, "Wa qaalo gairuhu: Laashiqun bikiraa,i
hwsyan" merupakan riwayat Anas bin 'i)ryaad kemungkinan perawi selain
Anas meriwayatkan juga dari Musa bin Uqbatr. Adapun perkataaq .,Fi
masiilin duna horyan" Al Hafizh berlcata: Al masiil artinya; tempat saluran
air. Al Bakari berlcaa: Hosyi adalah bukit yang t€rletak diantara dua mata
jalan yang menuju Madinah dan syam, dn Kiraa'u Husyi artinya: berada
pada sisinya. Al Gulwah adalah Gooyaul bulaugis salm, dikatakanjuga: kira-
kira jaraknya 30 mif' penulisan, "Harsyai' tertera pada tiga naskatr asli
dengan tetap menyebutkan Alif, sedngl*n pada riwayat Imam Bukhri dan
lainya dihrlis dengan menggunakan Yaa' dan penggunaan kedua tulisan ini
dibolehkan.
Sanadnya shahih Sanad haditsnya mengikuti hadits sebelumnya. Lihat hadits
no. 3628 dan 5230.
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5601. Nafi' berkata: Ia memberitahukan kepadaku, AMullah bin

Umar memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW melalui
sebuah jalan yang panjang menuju ke sebuah bukit yang terdapat di
hadapan Ka'bah, dimana pada sisi kanan terdapat masjid, juga terdapat
masjid pada kaki bukit kecil. Sedangkan tempat shalat Rasulullah SAW
berada kaki bukit kecil ls-,Saudaa'yang terpisah sekitar l0 hasta atau

semisalnya. Kemudian beliau shalat menghadap ke arah jalan dan menuju
bukit panjang yang terleak di antara bukit itu dan Ka'bah.3ar

Sanadnya shahih Sanad hadits ini mengikuti hadits sebelumnya Al Hafidr
berkata: *AL Faridhah artinya; Jalan masuk yang menuju ke bukit, pendapat
lain mengatakan artinya; sisi bukit yang tinggi, atau tempat tinggi, yang
terkadang disebut tepat masuk menuju sungai" sedangkan pada An-Nihayala
disebutkan: *Tanah yang landai pada bagian tengah dan sisinya. Dan
Faridhann nahr; jalan menuju sungai" kemudian Al Hafiztr memberikan
peringatan pada penjelasan hadits ini, yang mana pada bagian kedua dan
keempat ia menyebutkan hal-hal yang berfaedah dari tentang sejarahnya dan
ia berkata pada salah satunya, "ini adalah salah satu masjid yag tidak dikenat
pada masa kini selain masjid Dzul Hulaifah dan masjid yangterdapat di Ar-
Rauha'yang dikenal oleh penduduk sekitarnya. Dan terdapat pada riwayat
Az-Zubai tentang hadits-hadits yang menerangkan kota Madinah demikian
juga hadits yang berasal dari jalur lain dari Nafi', dari Ibnu Umar, yaitu
hadits yang memberikan tambahan singkat tentang ciri-ciri masjid-masjid
tenebut. sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi, yaitu hadits yang berasal dari
Amr bin Auf: Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan shalat di bukit lr-
Rauha', ia berkata lagi: Para Nabi sebanyak tujuh puluh orang pernah shalat
di masjid tersebuf', ia berkata di lain kesempatan: "Imam Bukhari
menyebutkan masjid-masjid yang berada di jalan yang menuju kota Madinah,
dan ia tidak menyebutkan masjid-masjid yang berada di kota Madinah,
karena ia tidak mendapatkan satupun hadits yang masuk katagori
persyaratannya, sedanglcan Umar bin Syubbah menyebutkan beberapa hadits
yang meneranglon masjid-masjid dan tempat-tempat yang dipakai oleh para
Nabi-Nabi untuk shalat dan menghabiskan waktu mereka pada jalan menuju
Madinatu dan diriwayatkan oleh Abu Ghassan yang berasal dari para ulama-
ulama hadits bahwa setiap masjid di Madinatr pada sisinya terdapat bangunan
yang terbuat dari bebatuan yang diukir dan tersusun bertingkat-tingkat dan
Rasulullah shalat pada tempat tersebut. Oleh karena itu, Umar bin Abdul
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5602. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada L.,,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'ar, aku mendengar Abu
Mutsanna menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata: Adzan pada masa
Rasulullah SAW dua kalidua kali, dan Iqamat dilakukan hanya sekali,
selain lafazh yang diucapkan oleh muadzin tatkala ia mengucapkan,
"Qad qaamatish slulah" ia berkata: "Qad qaamatish shalah" dua kali.3a2

,* i.t * ,eE r ,!6',* ,*1t 1"" rl'-t- - o 1 .y

i eyf,'Ju.;Ftlt 4aln *3*\t;; oStol

Aziz tatkala membangun masjid di Madinatr ia bertanya kepada penduduk
sekitar, dimana saat itu masjid itu ramai dikunjungi orang. Kemudian ia
membangunnya dengan bebatuan terukir lagi tersusun bertingkat-tingkat.
Umar bin Syubbah menjelaskan hal ini dengan panjang lebar dalam
haditsnya" akan tetapi kenyataannya pada masa sekarang ini [yaitu masa Al
Hafiztr Ibnu Hajar mengarang kitab Al Far&; separuh awal abad ke-9 Hl
masjid itu sudah tidat( ada lagi, dan yang terkenal sekarang adalah masjid
Quba masjid Al Fudailfi yang berada di timur masjid euba, masjdi Bani
Quraizha" masjid Maslmba Ummi Ibrahim yang terletak di bagian utara
masjid auraizha, masjid Bani Zhufur di bagian timur Baqi' yang dikenal
dengan masjid Al Baghla, masjid Bani Mu'awiyah yang dikenal dengan
masjid Al Ijabatr, masjid AI Fath dekat bukit Sala', dan masjid eiblatain yang
terletak di lcarrpung Bani Salamah. Demikianlatr yang ditetapkan oleh
sebagian guru-guru kami.
Sanadnya shahih Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5569 dan 5570. dan
telah kami jelaskan tentang sanadnya secara terperinci pada hadits-hadits
tersebut.

@t - [ft6nsd Imam Ahmad



5603. Abdurrahman menceritakan kepada karni, dari Malik, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW senantiasa shalat sunah dua
raka'at setelah maghrib di rumahnya.s3
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5604. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Syu,bah
menceritakan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad, dari ayahnya,
dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian
kembali menjadi kofir setelah sepeninggallru, dan sebagaian lcalian
soling membunuh yang lain.3aa
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5605. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Suftan
menceritakan kepada karni, dari Nahsyal bin Mujamma, dari eaza,ah,
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,,sesungguhnya

Lubnan Al Hakim berlcata: sesungguhnya apabila Altah Azza wajalla
diminta untuk menjaga sesuatu oleh hambanya, maka Ia akan
menjaganya." Ia berkata dalam kesempatan lain, "Dari Nasyhal dari
Qaza'ah, atau dari Abu Ghalib."3a5

344

345

Sanadnya shahih. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5296. Lihat hadits
no.5432.
Sanadnya shahih. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5528.
Sanadnya shahih. .......
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5606. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak
memberitahukan kepada kami, Suftan memberitahukan kepada kami,
Nashal Ibnu Mujamma' Adh-Dhabbi memberitatrukan kepadaku, Ia
berkata: ia membenarkan (rnenyutujui) hadits yang diriwayatkan dari

Qrra'ah dari Ibnu Umar, ia berlcata: Rasulullah SAW memberitahukan

kepada kami, bahwa "Lukman Al Hakim berkata: Sesungguhnya apabila
Allah SWT diminta untr* dititipkan sesuatu oleh hamba-Nya, mala Ia
alcan menjaganyd'3$

,f;G y l' * f ,:,!r-i tl'r, ,J.k I d* - o1 .v
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5607. Abu Kamil menceritakan kepada kami, syuraik menceritakan

kepada kami, dari Abdullah bin 'Ashm, dari Ibnu Umar, ia berkata: aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnyo dari Tsaqif
terdapat seorang Wndusta dan seorang perusak."347

36
347

Sanadnya siahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.
Sanadnya shahih. Abdullah bin 'Ashm telah kami sebutkan ketsiqahanya
hanya saja terdapat perbedaan pendapat ulama pada mana ayahnya "'Ashm"
atau "'Ashamah" pada hadits no. 2891 dan 4790, dn telah kami sebutkan
tojihlriarrl. Ahmad yang berasal dari riwayat Syuraik bahwa nama ayahnya
adalah "'Aslun" tanpa huruf Haa. Hal ini diperkuat dengan riwayat Waki'

yang sesuai dengan riwayat Syuraik, hanya saja pada C , tertera, *Abdullah

bin 'Ashm" yang jelas dan rajih apa yang telah saya terangkan bahwa

kekeliruan ini berasal dari beberapa naskah, karena tertera pada I , 'Abdullah

bin 'Ashm' dan ini yang benar, dan tertera pada catatan kinyu, "'Aslrn"
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5608. Bahz dan Hasan bin Musa menceritakan kepada ;:,

keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,
Ishaq bin Abdullah bin Abu Tharhah memberitahukan kepada kami, Bahz
berkata dalam haditsnya dari Hammad, ia berkata: Ishaq bi, e,uduttut bin
ubaidullah bin Muqsam menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin
umar, ia berkata: tatkala Rasurullah sAW berada di atas mimbar beliau
membacakan firman Allah swr, *Dan kctika tangit-langit dilipat
dengan tangan kanan-Nya, Maha suci ailah lagi Maha tinggi aori ipo
yang mereka persehttukan", beliau melanjutkan sabdanya, i.Alluh swt
berfirman, 'Aku yang Marw perkasa, Maha sombong, )ku adarah Raja
(penguasa) Aku Maha Tinggi lagi Mulia', Ia memuji itrt-Nyo sendiri], la
(Ibnu umar) berkata, "Kemudian Rasuluilah sAw ,"ngrrang-ngurangi

dan tulisan ini berasal dari naskah lain yang sesuai dengan g , karena pada

naskah J , terter4 ..,Ashm" juga, dan penulisnya mencoba untuk
menggabungkan antara Alif, ,Ain 

dan Shaad, dan penggabungan ini sangatjelas, bahwa ini bukan berasal dari penulisn yang asti, aun rcsimra ini terah
ya\i yriiltkan, yang mana kesararran ini t"i*u'i dari beberapu r*r.ur,, au,
hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumny a no. 47 90.
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perkataannya, sampai mimbar tersebut bergoncang dan kami mengira

bahwa beliau akan terjatuh darinya."3a8
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s';1'
5609. Abu Ifurril menceritakan kepada kami, Hammad

memberitahukan kepada kami, Anas bin Sirin menceritakan kepada kami,
dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW senantiasa melakukan shalat sunah

dua raka'at sebelum shalat fajar (sampai) seakan-akan beliau mendengar

adzan di telinganya.3ae

,i3:"i i od" *'# 6?f ,gf:l)t |'? ti;:L - 01\ .
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5414. dan perkataanya "Ana Al Malill'terdapat pada naskatr g, dan tidak

tertera pada naskatr J,;uga kami temukan pada catatan kaki p, bahwasanya

kalimat ini bagian dari naskah asli.
Sanadnya shahih Ringlosan haditsnya terdapat pada no. 5490. Perkataan,

"Qabla sholatil faji' tsrt€tra pada naslcatr rl, berzda di antara kalimat, "Al
Fajf' dan"Ash-Slrublt', hal ini menunjul&an bahwa kalimat ini terdapat pada
salah satu naskatr.

,k3k'{u y
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5610. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma,mar
memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin yazdawaih, dari ya,fur
bin Rudzi, aku mendengar Ubaid bin Umair, ia berkata dalam sebuah
kisah: Rasulullah SAW bersabda, "perumpamaan seorang munafik
seperti seekor kambing yang lemah dan sakit berada di antara dua
kambing lainnya." Ibnu Umar berkata: celakarah karian! Janganlah
kalian berdusta terhadap Rasulullah sAw, [sesungguhnya Rasulullah
sAw bersabda:] "Perumpamaan orang munafik bagairran seekar
kambing yang bingung berada di antara dua kambing lainrrya (ia tidak
tahu mana yang harus diikutinya)..3s0
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5611. Abdu*azzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
memberitahukan kepada kami, Nafi' memberitahukan kepadaku,
Abdullah bin umar menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah sAw
disibukkan pada malam hari, kemudian beliau menangguhkan shalat isya
sampai kami ketiduran di masjid. setelah itu kami bangun shalat dan
setelah itu tidur lagi, kemudian kami bangun shalat dan setelah itu tidur
lagi, dan terakhir kalinya kami bangun shalat setelah itu tidur lagi, lalu
Rasulullah SAW keluar menjumpai kami, kemudian beliau bersabda,
"Tidak ada seorangtun dari_penduduk bumi yang menunggu shalat pada
malam hari seperti kalian.-3sr

c l-t 
e'.
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350

351
Sanadnyashahih.
sanadnya shahih Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, l:177 Dari
Muhammad bin Rafi', dari Abdurrazzaq.Dan titatr tcami sebutkan hadits ini
dengan redaksi yang sama pada no.4C26, dan kami jelaskan pada hadits
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5612. Hasyim bin Al Qasim menceritalon kepada kami, Al-Laits
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al
Hadi Al-Laitsi, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhya sebaik-baik kebajilcon adalah
seseorang yang senantiasa menjaga silatunahmi dengan orang-orang
yang mencintai ayahnya setelah ia (ryahnya) wafat.'tss2
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5613. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu

Juraij memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Umar menceritakan
kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
mengizinkan Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, ketika ia meminta izin
kepada Nabi SAW untuk bermalam di Makkah pada malam Mino,

tersebut bahwa kalimat lTsumma'l merupakan tambatran dari IJ, dan p, dan hal

ini juga tertera pada shahih Muslim.
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, 2:277 dari jalw
Ibrahim bin Sa'ad dan Al laits, dari Ibnu Al Hadi dengan redaksi yang
paojang pada kisatr tersebut. As-Suyuthi menisbahkan periwayatannya dalam
Al Jani' Ash-Shagir,2l58 kepada Imam Bukhari dalam kitab Adab Al
Mufrad, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadits panjangpya akan kami sebutkan
nanti yang berasal dari jaltr Al Laits pada no. 5653.
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dengan tujuan memberi minum kepadanya, kemudian beliau
mengizinkannya.353
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5614. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu

Juraij memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan
kepadaku, dari Nafi', Ibnu Umar menceritakan kepadanya, bahwa
Rasulllah SAW mencukur rambutnya pada haji Wada'(perpisahan).354
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5615. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, Dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu (Jmar,

bahwa Rasulullah SAW melihat seorang anak kecil mencukur sebagian
rambut dan meninggalkan sebagiannya kemudian beliau melarang
melakukan hal tersebut, lalu beliau bersabda, "Hendalcnya kalian
me ncukur se luruh rambutnya atau me ninggalkon se luruhrryo.""t

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4827.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4890. Lihat hadits no. 5507.
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, 4:134 dari
Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sama. Al Mundziri berkata: "Hadits
ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. dan Muslim meriwayatkannya dengan sanad
yang sama dengan Abu Daud, namun ia tidak menyebutkan redaksinya.
Kemudian Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi menyebutkan bahwa Muslim
meriwayatkan hadits ini dengan lafaztr yang serupa dengan yang tertera di
atas." Menurut hemat saya: lafaztr ini bukan berasal dari Muslim, akan tetapi
ia meriwayatkan banyak hadits yang melarang membuat jambul di kepala

354

355
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5616. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
memberitahukan kepada kami, dari saudara Az-Zuhri, AMullah bin
Muslim, dari Harnzah bin AMullah bin Umar, dari Ayahnya, ia berkata:
Rasulullah SAW bersaMa, "TidaHah salah seorong dari kaltan
senantiasa meminta-minta sampai ia bertemu Allah sedang di wajahnya
terdapat sepotong daging.356

e.rrr;li :y q o;:t;:;- Q.,1,*.*, y b, * lnt Jt-.,

secara berulang-ulang, dan akhir dari hadits tersebut terdapat pada no. 5550.
kemudian ia juga meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari jalur
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Dari
Nabi SAW" dan kemungkinan lafazh yang terdapat pada riwayat Muslim
semisal dengan riwayat Imam Ahmad ini, kemungkinan juga hadits ini
merupakan lafadr t€rakhir yang melarang membuat jaurbul di kepala, dengan
makna yang sama.

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4638.
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tutu'rn*
memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah dan

Abu Bakar bin Sulaiman, memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah
bin Umar berkata: Suatu malam Rasulullah SAW shalat Isya pada akhir
hayatnya, dan tatkala selesai salam beliau bersaMa, "Apakah kalian
memperhatikan malam ini? Pada penghujung seratus tahun tidak ada
seorang)un yang hidup di permukaan bumi." Ibnu Umar berkata: maka
orang-orang ketakutan dengan perkataan Rasulullah SAW itu, kemudian
mereka membahas tentang hadits-hadits tersebut yang menjelaskan
tentang seratus tahun, (ternyata) maksud dari sabda Rasulullah SAW,
*Tidak ada seorang pun yang alan hidup di permukaan bumi pada hari
inf', adalah berlalu dengan cepat.357

357 Sanadnya shahih. Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah Al Adawi Al
Madini, seorang perawi yang berasal dari golongan tabi'in dan tsiqah. lmam
Bukhari menyebutkan biografinya dalarn Al Kuna no. 85, kemudian ia
meriwayatkan dengan sanadnya, dari Az-Zthri, ia berkata: "Abu Bakar bin
Sulaiman bin Abu Hatsmah adalah salah seorang dari ulama Quraisy." Hal
senada diungkapkan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat. Imam Muslim
meriwayatkan hadits ini 2: 272 dari Muhammad bin Rafi' dan Abdullah bin
Hartid yang mana keduanya meriwayatkan dari Abdurrazzaq dengan sanad
yang sama. Imam Bukhari meriwayatkanrrya2:60-61 dari jalur Syu'aib, dari
Az-h)hn dengan sanad yang sama dan ia juga meriwayatkan secara ringkas
l: 188-189 dari jalur Al-Laits, dari Abdunahman bin Khalid, dari Az-Zuhri
dan 2: 39 dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri. Kemudian Imam Muslim juga
meriwayatkan kedua riwayat yang berasal dari Syu'aib dan Abdurrahman bin
Khalid. Ungkapan "laa yabqa mimman huwa 'ala zhahril ardhi ahad',
dikomentar oleh Al Hafizh 1: 189: "Ibnu Baththal berkata, yang dimaksud
Rasulullah bahwa berlalunya masa setiap generasi, kemudian Rasulullah
menasehati mereka tentang berkurangnya umur mereka dan memberitahukan
batrwa umur mereka tidak sama dengan umur umat-umat terdahulu, dengan
maksud agar mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah." Imam Nawawi
berkata: "Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang pada malam itu, tidak
akan hidup lebih dari seratus tahun, apakah umurnya pendek atau lebih. Dan
ini tidak menafikan masa hidup seseorang yang lahir setelah seratus tahun
dari malam itu." Sedangkan ungkapan 'fa wahila an-naas", Al Hafiztr
berkata 2: 6l: "Karena sebagian mereka berkata, 'Sesungguhnya kiamat akan
terjadi setelatr seratus tahun'. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh
Ath-Thabrani dan yang lainnya, berasal dari hadits Abu Mas'ud Al Badri.
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5618. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada lomi, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ayahnya,
balrwa Nabi SAW bersabda, *Iri hanya boleh berlaht dalam dua
perkoa: seseorang yang Allah dianugerahi harta, kcmudian ia
menginfakknn hartanya pada malam dan siang, dan seseorang yang
dianugerahi AUah Al Qw'an, kemudian ia memboca don mengajarkanya
pada malam dan siang hui."358
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Lalu hal ini dibantah oleh Ali bin Abu Thdib." Ibnu Umar menjelaskan
maksud daripada hadits Nabi SAW ini bahwa maksud daripada 'setelalr
berlalunya seranrs tahun' yaitu generasi sebelumnya akan binasa dan tidak
ada seorang pun yang tinggal di antara mereka yang mendengar ucapan Nabi.
Hal ini juga terjadi tertradap sahabat yang menulis hadits ini dan orang yang
teral&ir menulisnya adalah Abu Thufail Amir bin watsilah, dimana urama-
ulama hadits sepakat batrwa ia adalah sahabat yang paling akhir meninggal.
Dijelaskan bahwa beliau hidup sampai seratus sepuluh tahuq umurnya
dikategorikan sesuai dengan perkataan Nabi, kira-kira seratus tahun atau
lebih. Dalam riwayat Muslim dan riwayat-riwayat lain yang berasal dari Jabir
bin AbdullalL Nabi sAw mengungkapkan perkataan tersebut sebulan
ssb€fum wafatnya Ungkapan 'Ytt haiimu dzalilra al qarn,, Ibnu Atsir
memberilcan komentar: artinya masa setiap penduduk suatu zamdn,
sedangkan 'Inlrtiramulru' artinya berlalu atau musnah.
sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4924.
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5619. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan menemulan manusia

layalcnyo seratus unta, yang mana seseorang tidak menemukan seekor

tunggangan pun di dalamnya."3se
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5620. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, t t"'rnu.

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari lbnu Umar, ia

berkata: Nabi SAW melihat Umar mengenakan baju putih, kemudian

beliau bertanya, "Apakah pakaianmu ini pakaian baru atau cucian?"

Ibnu Umar berkata: Aku tidak tahu apa yang dijawab oleh Umar, lalu

Rasulullah SAW bersabda, "Pakailah pakaian baru, hiduplah secara

terpuji, don matiloh dalam keadaan syahid." Aku menyangka beliau

berkata: "Don semoga Allah menganugerohkmmu penyejuk mata (hati)

di dunia dan di akhirat kepadamu."360

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5387.
Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat pada Majmu' Az-Zawa'id,9:73-74 ia

berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan meringkas

Qurratul 'Airf',kemudian ia berkata lagi: Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Ahmad, Ath-Thabrani, lalu ia menambahkan setelah perkataan, "semoga
Allah menganugerahkan (buah hati) yang menjadi penyejuk mata di dunia
dan di akhirat kepadamu, Umar berkata: semoga demikian juga dengan
engkau watrai Rasulullah. Dan kedua perawi hadits ini adatatr perawi-perawi
yang shahih." Al Hafiztr juga menyebutkannya secara ringkas pada Al Fath,
10:256. ia berkata lagi: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu
majah yang kemudian dishahihk,an oleh Ibnu Hibban hanya saja An-Nasa'i
melemahkanya." lni juga diriwayatkan oelh Ibnu Sa'ad pada Ath-Thabaqat,
3lll237-238, dari Suffan bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abu
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5621. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Ats-
Tsaur menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abdullah
bin Ubaid bin Umair, dari ayahnya, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW
bersabda, "Sesungguhnya mengrcap ruhtn Yamani dan rukun Aswad
menghapus kc salohan dengan sekali usal)an."361
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5622. Abdurrazaq menceritakan kepada karni, Ma'mar

memberitahukan kepada karni, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar,
sesungguhnya Nabi SAW mengusap rukun Yamani dan beliau tidak
mengusap yang lain.362

Al Asyhab: "Bahwasanya Rasulullah SAW melihat Umar mengenakan
ghamis" sampai akhir hadits. Hadits ini sanadnya mursal.
Sanadnya shahih. Ats-Tsaur mendengar dari 'Atha sebelum periwayatan
hadits ini bercampur dengan yang lain (ikhtilath), sedangkan riwayat Ma'mar
tidak mempengaruhi sanad hadits ini, bahkan menguatkannya. Dan yang
redaksi sama telah dijelaskan secara ringkas yang mana hadits tersebut
berasal dari hadits Suffan bin 'Uyainatr, dari 'Atha' pada no. 4585.
Sana&rya shahih. Dalam riwayat ini disebutkan mengusap rukun Yamani
tanpa menyebutkan yang lain, yaitu Hajar Aswad. Hal ini dapat diketatrui
dari perkataan "wa laa yuastalamu al akharain." Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini pada 3: 389, Muslim l: 360 dan Abu Daud 2: ll4
dari jalur Laits, dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya ia berkata: "Saya tidak
melihat Nabi SAW mengusap sesuatu dari Al Bait (Ka'batr) kecuali dua
rukttn." Dan Al Mundziri menisbahkan periwayatan hadits ini kepada An-
Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan redaksi hadits yang sama telah kami jelaskan
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5623. Abdunazzaq menceritakan kepada karni, Ma,mar

memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, dari salim, dari Ibnu umar,
bahwa Nabi SAW bercukur sewaktu beliau melakukan haji.363
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5624. Abdurrazzaq menceritakan kepada karni, ubaiduflah

memberitahukan kepada kami, dari Nafi', a*i Ibnu Umar, ia berkata:
adalah Rasulullah sAw, Abu Bakar, umar dan Utsman singgah di r/
Abthah.'3e
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5625. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma,mar
memberitahukan kepada kami, dari zuhri, dari sarim, dari Ibnu umar, ia
berkata: Rasulullah sAW bers abda, ,,Janganrah salah seorang dari
kalian menyuruh berdiri sbudaranya dait teipat daduknya, lalu ia duduk
di tempat l't2." Salim berkata: "Dahulu ada seorang tat<i-tatci yang berdiri

sebelumnya yang-berasar dari riwayat Ubaid bin Juraij, dari lbnu Umar pada
no.4672 dan no. 533g.363 
lTuanvu shohih. Hadits ini merupakan pengurangan hadits seberumnya no.
5614.364 sna&rya shahih. rthathadits no. 4g2g, ssg4dan 5595.
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dari tempat duduknya agar Ibnu Umar duduk ditempatnya, namun beliau
tidak duduk di tempat itu.'36s
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5626. Abu An-Nadhdhar menceritakan kepada kami, Al Farj

menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, dari
'Amir, dari Muhammad bin Ubaid, dari 'Amr bin Ja'far, dari Anas bin
Malik, ia berkata: Jika seorang laki-laki muslim menginjak usia 40 tahun,
maka Allah menjaganya dari beberapa penyakit yaitu gila, kusta dan
Iepra. Jika ia menginjak usia 50 tahun, maka Allah memudahkan hisab
baginya. Jika menginjak usia 60 tahun Allah memberikan tobat
kepadanya hingga Allah mencintainya karenanya. Jika menginjak usia 70
tahun, maka Allah beserta penduduk langit mencintainya. Jika menginjak
usia 80 tahun, maka Allah akan menerima kebaikannya serta menghapus
dosanya. Jika menginjak usia 90 tahun, Allah mengampuni dosanya yang
lalu maupun akan datang dan ia disebutkan keluarga Allah di muka bumi,
dan keluarganya diberikan syafa' at."36

Sanadnya shahih. Hadits yang sama telatr disebutkan sebelumnya yang
berasal dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar pada no. 4659 dan 4735. luga
kisah lain yang sama dari riwayat Abu Al Khushaib, dari Ibnu Umar pada
hadits no. 5567.
Atsar ini dari Anas bin Malik. Sanadnya dha'if jiddan Nanti akan datang
atsar yang narfu' dalam Musnad Anas no. 13312 dan kami akan isyaratkan
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dalam hadits ini dan juga kami mengelompokkan pendapat dalam
pembahasannya -insya Allatt-.
Sisi kedha'ifan sanad ini yaitu terletak pada Al Faraj bin Fudhalah yang

dha'if sepefii yang kami sebutkan dalam hadits no. 581. Sebagai tambahan,

bahwa Bukhari mengomentari dalam Ash-Shagir 199 yaitu "ia munkoul
hadits, Ibrru Mahdi meninggalkan beliau pada akhirrqta." Ia berkata dalam

Adh-Dhu'afo 29 "munkaral hadits", dan dalam Ash-Shagir juga 192:

'Abdurratrman tidak meriwayatkan dari Faraj bin Fudhalah. Dan ia berkata:

Ia meriwayatkan hadits-hadits munkar dari Yahya bin Sa'id." Dan guru
beliau Muhammad bin 'Amir tidak mengenalnya. Dalam At-Tahdzib tidak
ada kecuali Muhammad bin 'Amir Al Anthaki 9:241 dan ia bukanlah perawi
dalam riwayat ini seperti yang dipahami dari biografinya. Tidak disebutkan
biografi beliau dalam At-Ta'jil dengan nama Muhammad bin 'Amir. Mereka
yang menyebutkan dengan nama ini dalam Al Mizan dan Al-Lisan mengira
bahwa ia bukanlatr salah satu dari mereka dan Bukhari dalam Al Kabir
l/l/184-185: Tidak syak lagi batrwa dia adalah salatr satu dari kedua nama
itu. Al Hafiztr menukil dalam Al Qaul Al Musaddad hal. 8 mengenai
perkataan gurunya yaitu Al lraqi tentang sanad ini dari Al Jauzi bahwa lbnu
Hibban berkomentar mengenai Muhammad bin 'Amir: Hadits-haditsnya
terbalik dan ia meriwayatkan dari perawi tsiqah yang bukan hadits-hadits
mereka. Perkataan Ibnul Jauzi tidak saya temukan yang berasal dari lbnu
Hibban dalam biografinya dengan nama itu, maka saya tidak tahu apakah itu
sebuah nukilan yang mengada-ada atau keraguan dan sikap terburu-buru
Ibnul Jauzi. Apapun yang terjadi, saya percaya batrwa perawi yang
dipermasalahkan yaitu Al Faraj bin Fudhalatr yaitu Muhammad bin Abdullah
bin Al 'Amiri, yang akan dibahas dalam sanad selanjutnya mengenai Al Faraj
bin Fudhalah. Mengenai Muhammad bin Ubaidullah: Ibnul Jauzi menetapkan

-seperti yang dinukil oleh Al Iraqi- bahwa ia adalatr Al Arzami, namun saya

ragu Ibnul Jauzi mengatakan dan mentahqiq seperti itu. Saya takut itu
keraguan beliau dan sikap terburu-buru, jika itu benar maka Al fu:zalrl.i dha'if
jiddan. Ahmad berkata dalam hadits no. 6938: "Dan Al Arzanni tidaklah
hadits dianggap." Imam Bukhari berkata dalatr, Al Kabir lll/181, Ash-Shogir
176, Adh-Dhu'afa 32: *Ibnu Mubarak dan Yatrya meninggalkannya." An-
Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'afa 26: "Matruhtl hadits." Ibnu Ma'in
berkata: *Tidak dianggap dan haditsnya tidak ditulis." Al Hakim berkata:
"Matrukul hadils tanpa diragukan, itu yang saya ketahui dari bentuk nukilan
tentangnya." Kemungkinannya terjadi persamaan antara Muhammad bin
Amir dan Muhammad bin Ubaidullatr yang disebut oleh Al Hafi* Al
Haitsami dalam Majna' Az-Zawaid l0: 205, ia berkomentar mengenai atsar
ini: "Dalam sanad Anas ini ada seorang yang mauqufdan saya tidak tahu ia."
Alrrr bin Ja'far, begitu yang disebutkan dalam tiga Al Musnad akan tetapi Al
Iraqi menukildalamAl Musnadmengenai pembahasan ini hal. 7 dariAl Qaul
Al Musaddad bahwa ia adalah Ja'far bin Amr, namun akan jelas sanad yang
alon datang dalam Al Mwnad Anas no. 13312 bahwa ia adalah Ja'far bin
Amr bin Umayyah Adh-Dhamari. Ja'far disini adalah orang Madinah, tabi'in
yang tsiqah seperti disebutkan Imam Bukhari mengenai biografinya dalam Al
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Kabir l/21193. Dalam 1. mengenai sanad ini tertulis "Dari Muhammad bin
Ubaidullah bin Amr bin Ja'far, ini keliru tanpa diragukan dan tertulis juga
"Abdullah" sebagai ganti "Ubaidullah" dan saya tidak bisa menetapkan atau
menguatkan tanpa dalil kuat. Seandainya ini benar, maka sanad yang benar
yaitu "Dari Muhammad bin Abdullah bin Amr, dari Ja'far.', Maka diketahui
bahwa kesalahan pada tulisan "bin Ja'far", yang benar yaitu .,Dari Ja'far."
Dan kesalahan dalam naskah C, tJ, dan p yaitu tulisan.,Ubaidullah", sehingga

yang benar adalah "Abdullah", dan kesalahan dalam naskah C, J tulisan

"Dari Amr bin Ja'far", namun yang benar adalatr "bin Amr, dari Ja'far."
Seandainya yang kami sebutkan ini benar, yaitu dengan lebih condong
kepada naskah asli yang lain, maka sanad yang benar adalah .,Dari

Muhammad bin Abdullah bin Amr" yaitu "Muhammad bin Abdullah bin
Amr bin Utsman" yang akan datang pada sanad selanjutnya. ,.Dari Ja'far,, dia
adalah lbnu Amr bin Umayyah Adh,Dhamari "Dari Anas." Kalau demikian,
sanad ini juga dha'if disebabkan kerancuan Al Faraj bin Fudhalatr. Namun
saya tidak bisa menentukan sanad yang benarjika berpatokan dengan hal ini.
Sehingga saya bisa berpegang terhadap tiga naskah asli dengan menjelaskan
kesalahan dan kerancuan dalam sanad itu. Dan adapun makna haditsnya,
shohih sesuai dengan sanad yang akan datang secara marfu' dalam Musnad
Anas no. 13312, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin lyadh:
"Yusuf bin Abu Dzunah Al Anshari menceritakan kepadaku, dari Ja'far bin
Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, dari Anas bin Malik',, lalu ia menyebutkan
riwayat sama secrara marfu'. Sanad ini shahih meski Al Hafiztr Al lraqi
mendhaiftamrya dan meskipun Ibnul Jauzi memasukkan dalamAdh-Dhu,afo.
Ini adalah komentar Al kaqi hal. 8 dalam al qaul al musaddad: "Dan cacat
hadits norf ini (yaitu 13312) pada Yusuf bin Abu Dzurrah dan dalam
biografinya, Ibnu Hibban memasukkannya dalam catatan para dlru'afa, ia
(Ibnu Hlbban) berkata: Ia meriwayatkan hadits munkar yang tidak dasarnya
dari Nabi SAW, tidak boleh berdalil dengannya, ia juga meriwayatkan dari
Anas seperti itu. Dan Ibnul Jauzi memasukkan hadits ini dalam kerompok
hadits-hadits moudhu', yaitu secara marfu' dan mauquf, lalu ia berkata:
Hadits ini tidak benar berasal dari Nabi sAW. Dan ia mencacatkan hadits
dengan riwayat mauquf pada Al Faraj bin Fudhalah, dan menceritakan
komentar-komentar para imam mengenai kedha'ifannya. Ia (Ibnul Jauzi)
berkata" Ibnu Hibban berkomentar mengenai Muhammad bin Amir, lalu Ibnu
Hibban berkata: hadits-haditsnya terbolak-balik dan ia meriwayatkan dari
perawi tsiqah hardits-hadits yang bukan hadits-hadits mereka. Adapun
Muhammad bin Ubaidullah yaitu Al Arzami, Ahmad berkata: orang-orang
meninggalkan haditsnya. saya berkata (yaitu Al Iraqi): Al Faraj bin Fudhalah
mengalami kerancuan (ragu), lalu ia meriwayatkan dalam keadaan demikian
(yaitu sanad ni 5626 secara mauquf dari Anas bin Malik), sanad-sanadnya
terbalik beberapa kali, sehingga ia meriwayatkan secara narfu'hadits Ibnu
U-.*, Ahmad juga meriwayatkannya. Yang dimaksud adalah sanad yang
akan datang no.6526. kami telatr jelaskan perkataan Ibnul Jauzi ini yang ada
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keraguan dan sikap terburu-buru, juga kami jelaskan pendapat kami
mengenai sanad yang mauquf, batrwa sanad itu dha'if. Dan hadits marfu'dari
Anas, hadits no. 13312 setidaknya sanadnya hasan. Anas bin Iyadh adalah
gurunya Imam Ahmad, yang penjelasan mengenaiketsiqahannya telah lewat
yaitu hadits no. 528 dan 5584. Yusuf bin Abu Dzurrah Al Anshari, Ibnu
Hibban berkata seperti apa yang dinukil oleh Al Iraqi seperti yang tercantum
dalam Al Mizan, At-Ta jil dur Lisanul Mizan. Ada juga perkataan Ibnu
Ma'in, ia berkata: laa sya'. Namun, saya setuju dengan ketsiqahanrrya karena

Imam Bukhari dan An-Nasa'i tidak menyebutkan dalarn Adh-Dhu'afo.
Bahkan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 4/2/387 dan
memberikan isyarat mengenai hadits ini, ia berkata: "Yusuf bin Abu Dzunah
Al Anshari, dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, dari Anas bin
Malik, ia -Abu Dhamrah- meriwayatkan dari Anas bin lyadh." Komentar
tsiqah dari Imam Bukhari dan An-Nasa'i ini sangat jelas dan telah mencukupi
menurut say4 dan lebih saya pilih daripada perkataan Yahya bin Ma'in dan

Ibnu Hibban. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Al Hafizh benar
ketika membantah lbnul Jauzi yang menetapkan lemahnya hadits ini dengan
perkataan dalam al Qaul al musaddad 22-23: *Tidak mesti kerancuan Al
Faraj -Ibnu Fudhalah- dalam sanad ini menjadikan hadits ini maudhu',
karena ada beberapa jalur dari Anas dan selainnya yang jika matannya
disatukan dapat menolaknya bahwa hadits itu maudhrl',lalu ia memberikan
isyarat mengenai sebagian jalw dari Anas dan selainnya dari kelompok
sahabat. Kemudian ia berkata: "Dan jalur yang paling kuat adalah apa yang

dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam Az-Zuhd, yait.t dari Hakim, dari Asham,
dari Bakr bin Sahl, dari Abdullah bin Muhammad bin Ramh, dari Abdullah
bin Wahab, dari Hafsh bin Maisarah, dariZaid bin Aslam, dari Anas, lalu ia
menyebutkan teks hadits." Perawi-perawi dari Ibnu Wahab ke atas adalah
perawi shahih. Al Baihaqi, Al Hakim dan Asham tidak diragukan lagi, Ibnu
Ramh adalah tsiqah dffi Bakr bin Aslam dikuatkan oleh jama'ah dan An-
Nasa'i mendfia'iJkarmya (saya berkata: kemungkinan itu terdapat pada selain
Y,ttab Adh-Dhu'afa karena tidak ada dalamnya), dan Maslamah bin Qasim
berkata: ia didha'iftan oleh sebagian ulama disebabkan haditsnya dari Sa'id
bin Katsir, dari Yahya bin Ayyrb, dari Majma bin Ka'ab, dari Maslamah bin
Maklrlad, ia meriwayatkan secara marfu', ia berkata: Para wanita
bertelanjang kaki, senantiasa berdiam di kamar, yaitu batrwa mereka buang
hajat dalamnya. Saya berkata -Ibnu Hajar-: Dengan demikan BaI<r bin Sahl
tidak meriwayatkan secara sendiri. Kami telah riwayatkan dalam al majlis at-
taasi'wa sab'iin dari pendapat-pendapat Al Hafiztt Abul Qasim bin Asakir,
ia meriwayatkan dari dalam Al Fm,aid Abu Balv Al Muqri, ia berkata: Abu
Arubah Al Harrani menceritakan kepada kami, dari Mukhlid bin Malik Al
Harrani, dari Ash-Shan'ani yaitu Hafsh bin Maisarah, lalu ia menyebutkan
teks hadits. Demikian pula yang kami riwayatkan dalamfawaid Ismoil bin Al
Fadhl Al Akhsyid: Abu Thahir bin Abdunahim menceritakan kepada kami,
Abu Bala Al Muqri menceritakan kepada kami. Mukhlid bin Malik adalah
gurunya Abu Arubah, salah seorang guru besarnya Abu Arubah, Abu Zar'ah
Ar-Razi mentsiqo,hkaffrya dan saya tidak tahu ada yang mengomentari cacat
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terhadap beliau, dan sanad yang lain adalah baik. Meskipun dalam hadits ini
tidak ada riwayat selain jalur ini, maka ini telah cukup dalam membantah
orang yang menghukumi maudhu'. Lebihlebih masih ada riwayat lain di
antaranya apa yang dikeluarkan oleh Abu Ja'far Ahmad bin Muni' dalam Al
Musnadnya dari Ubbad bin Ubbad Al Muhlabi, dari Abdul Wahid bin
Rasyid, dari Anas, hadits sama. Tidak saya dapatkan mengenai cacatnya
Abdul Watrid. Ubbad termasuk perawi tsiqah yang ditsiqahkan Ahmad bin
Hanbal, Yahya bin Mu'in, Al 'Ajali dan selain mereka dan Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam Ats-Tsiqah." Saya katakan: riwayat yang disebutkan
Al Hafizh dari komentar Al Baihaqi dari jalur Bal<r bin Sahl disebutkan juga
dalam biografinya di Lisanul Mizan2:51-52 sesuai sanad dan lafazhnya, lalu
ia menyebutkan bahwa Bakr tidak menyendiri bahkan Abu BaIa Al Muqri
juga meriwayatkan mengenai faedatr-faedah dari Abu Arubah Al Husain bin
Muhammad bin Muhammad Al Harrani, dari Mukhlid bin Malik Al Harrani,
dari Ash-Shan'ani yaitu Hafsh bin Maisaratr. Sernoga Allah memanjangkan
umur Al Hafidr Abul Qasim bin Asakir dengan al majlis ot-taasi'wa sab'iin
tentang pendapat-pendapatnya" ia berkata: sesungguhnya hadits itu hasan.

Abdul Wahid bin Rasyid yang disebutkan Al Hafizlt, sesungguhnya ia tidak
mengomentari cacat terhadapnya. Ada biografinya dalam Al Mizan 2: 157,
lalu Adz-Dzahabi berkata: *Abdul Wahid bin Rasyid, dari Anas, Llbbad juga
(meriwayatkan) darinya, adalah bukanlah pegangan, ia meriwayatkan hadits:
barangsiapa yang menginjak usia 90 tahun disebut keluarga Allah SWT di
muka bumi." Al Hafizh menukil perkataan Adz-Dzahabi dalam Lisanul
Mizan 4: 79, namun ia tidak memberikan komentar apapun. Dan dilihat dari
bentuk perkataan Adz-Dzahabi tidaklah menunjukkan adanya ulama
mutaqaddimin (datrulu) mencacatkannya. Itulah perkataan Adz-Dz-ahabi,
tidak dikurangi atau ditambahi hanya sebab ditakutkan hadits itu dha'if. Lalu
ada seorang yang menuduhnya "Tidak bisajadi acuan" tanpa ada dalil dan
keterangan. Ini mengherankan, mengapa Ibnu Hajar tidak sedikit pun
memberikan komentarnya, padahal ia yang menentang hal itu dalam al qaul
al musaddad. Al Hafizh meriwayatkan beberapa riwayat dengan hadits
semakna dalam risalahnya fii al l:hishal al mukafaroh lidzdzunub yang
diterbitkan oleh maj'mu ar risalah al muniiriyahjil. l, hal. 264-266, akan
tetapi ia menyebutkan tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. AI Haitsami juga
menyebutkan banyak riwayat dalan majma'u az-zawaid l0:-204-206, ia juga
membawakan hadits Anas ini secara marfu'dalam empat riwayat, lalu ia
berkata: Semuanya diriwayatkan oleh Abu Ya'la beserta sanad-sanadnya, dan
Ahmad meriwayatkan secara mauquf dalam hadits pendek kemudian ia
meriwaya*an dengan sanadnya dari sampai Abdullah bin Umar bin Al
Khatht'hab, dari Nabi SAW, beliau bersabda: hadits sama. Lalu mereka
mentsiqal*Nt perawi sanad dari Ibnu Umar -hadits selanjutnya- yang
drdha'ifi,an oleh sebagian ulama dan dalam salah satu sanadnya ada Abu
Ya'la Yasin Az-Ziyat dan di sanad lain ada Yusuf bin Abu Dzurrah,
keduanya in dha'if jiddot Dan dalam sanad lain ada Abu Ubaidah bin Al
Fadhil bin lyadh, ia seorang yang layyin (lemah) dan perawi-perawi yang
lainnya tstqah. Lalu dalam sanadnya hadirc Anas yangmauqufada yang saya
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5627. Hasyim menceritakan kepada kami, Al farj menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al 'Amiri, menceritakan
kepadaku, dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, dari
AMullah bin Umar bin Al Kaththab, dari Nabi SAW, dengan redaksi
hadits yang serupa.36'
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tidak ketahui." Telah jelas, bahwa sanad hadits Anas yang nauquf adalah
srrrrad dha'ifdan sanad mauqufyangterdapat Yusuf bin Abu Dzuratr, paling
tidak dikategorikan hasan yang ditopang oteh sanad-sanad lain sehingga
sampai ke derajat shahih Dan jelas, bahwa Al Hafizh Al Haitsami tidak
mengetahui sesungguhnya Imam Ahmad meriwayatkan sanad yang terdapat
Ibnu Abu Dzurrah yang tidak dimasukkan dalam Al Musnad ini,lalu ia hanya
menisbatkanya kepada Abu Ya'la. Adapun kedua sanad yang dalamnya
terdapat Yasn Az-Ziyat dan Abu Ubaidah bin At Fadhil, saya belum mampu
memberikan komentar. Yu;n Az-Ziyat adalatr dha'if jiddan dan Abu
Ubaidah bin Al Fadhil adalah tsiqah seperti yang kami terangkan di hadits
no.767.

'67 Sanadnya sangat dha'd, kerena kdha'fawtya Al Farj bin Fudhalatr pada
sanad sebelumnya. Dan Muhammad bin Abdullatr Al .Aamiri menurut
sepengetahuan saya adalatr, "Muhammad bin AMullatr bin Amr bin Hisyam
Al Qurasyi Al 'Aamiri" dan ia tsiqah. Imam Bukhari menyebutlon
biografinya pada Al Kabir, lltlt4l-142: dan Ibnu Hibban menyebltkannya
juga dalamlts-Tsiqaat. Muhammad bin AMullatr bin Amr bin Utsman telah
kami jelaskan tentrng kasiqahanyapada hadiS no. 581, dan kami tambatrkan
disini bahwa Bukhari menyebutkan biognfinya pada Al Kabir, lfill38-139,
dan menurut hemat kami ia bukan dari Tabaqahtabi'inn yang pernah bertemu
dengan Abdullah bin Umar, bahkan ia bukan s€orang tabi'in, akan tetapi ia
meriwayatkan hadits ini dari para tabi'in, sehinega hadits ini menjadi dha,if
karena terputus sanadnya (munqathi), dan lcami telah menjelaskan secara
paojang lebar tenang redalcsi hadits ini pada hadits sebelumnya.
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5628. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil

menceritakan kepada kami, dari Simaak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Umar, ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apabila aku
membeli emas dengan perak atau perak dengan emas? Beliau menjawab,
*Apabila engkau membeli salah satu darinya dengan yang lain, maka
janganlah engkau berpisah dengon penjualnya sedangkan antara kamu
de ngannya ada kctidakj e lasan (transal$ i) .-tu'
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5629. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair

menceritakan kepada karni, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin
Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, yakni tentang mimpi
Rasulullah SAW tentang Abu bakar dan Umar, beliau bersabda, "Aku
melihat manusia berhmpt| lolu Abu Bakar berdiri dan menimba satu
atau dua timbah yang berisi air (menaHukkan beberapa wilayah), hanya
saja ia orangnya lemah, dan semoga Allah mengampuninya. Kemudian
Umar bin Khaththab tetapi sehingga wilayah Boat ditaHuk*an. Aku
kemudian tidak melihat orcmg-orang cerdas dari mereka kecuali lari

Sanadnya shahilt Karni telatr menyebutkan hadits ini berulang-ulang kali dan
hadits terakhirnya disebutkan pada no. 5559.
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kctahttan, dan orang-orang dapot memberi mimtm kepada untarrya
(kemahnuran dimana-mana). 36e
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5630. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair

menceritakan kepada karni, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin
Abdullah bin Umar, dari Abdullatr bin Umar, bahwa ketika Rasulullah
SAW mengangkat Usamah sebagai amir, beliau memberitahukannya
bahwa orang-orang akan mengejek Usamah dan membuat fitnah dalam
masa kepemimpinannya, lalu beliau berdiri, seperti yang Salim ceritakan
kepadaku, lalu bersabda, "sesungguhnya kalian mengejek tJsamah dan
membuot fitnah di masa kepemimpinannya. Sebelumnya, itu telah kalian
lakukan pada masa ayahnya meski ia memang layak memangku jabatan
itu, meski ia adalah orong yang paling alru cintai. Dan sesungguhnya
anaknya ini adalah orang yang paling aht cintai, maka bertasiatlah
dengan kebaikan, kareno sesungguhnya ia adalah orong terpilih di
antara kalian."3?o

Sanadnya shahih. Hadits ini adalatr pengulangan dari no. 4814 dan ringkasan
dari no.4973.
Sanadnya shahih. Telah lewat hadie sama yang diringkas dari riwayat
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu umar no. 4701. Ini adalah yang kami nukil dari
Toikh Ibnu Katsir bahwa Imam Bulfiari meriwayatlon puta dari jalur Musa
bin Uqbatr, dari Salim, dari Ibnu Umar. Inilah yang dimaksud jalur Musa bin
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5631. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, zuhair

menceritakan kepada karni, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami,
Salim bin Abdullah memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar
Ibnu Umar menceritakan dari Rasulullah sAw, bahwa ia bertemu dengan
zaid bin Amr bin Nufail di Baldah, seberum turun wahyu t<epaaa
Rasulullah sAw, lalu ia menghidangkan kepada Rasulullah sAw
hidangan yang terdapat daging didalamnya, dan Rasulullah SAW enggan
memakannya, kemudian bersabda,"sesungguhnya aku tidak makan apa
yang kalian sembelih untuk berhala-hala kalian dan aku tidak mokan
apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.,,37r
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uqbah dalam Musnad ini. Teks "wa inkaana lokharikhai,, dalam catatan

kald ltfitulis"wa inka aou lakhalihtn!,

Sanadnya siairrl Hadits ini adalah pengulangan hadits no. 5369.
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5632. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair

menceritakan kepada karni, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin
Abdullah, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya

beliau dihidangkan dan beliau sedang di tempat istirahat (ketika musafir)

menuju Dzulhulaifah, kemudian dikatakan kepada beliau, " Sesungguhnya

engkau berada sedang di lembah bathha' yang diberkahi."372
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5633. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sarik

menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
ia berkata: "Aku pemah menghitung uban Rasulullah SAW, jumlahnya
sekitar dua puluh helai rambut."373
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Sanadnyaslrairh I{adits ini adalatr pengulangan hadits no. 5595.
Sanadnya shahih At-Tirmidzi meriwayatkan dalam l.sy-Syamail dari
Muhammad bin Umar Al Kindi, dari Yatrya bin Adam seperti sanad ini.
Akan tetapi dalam syaratr Mulla 'ala al qaui l: ll2 tertulis: "Abdullah bin
Umar, dari Nafi"' menggantikan "Ubaidullah" dengan bentuk tasghir.lni
jelas kelirq kami mengambil rujukan dari Asy-Syamail cetakan Mesir tahun
1273 dan pensyarah juga menguatkan dengan menyebutkan biografi beliau
serta ia menyebutkan komentar para imam mengenai ketsiqalran
"Ubaidullah."

372

373
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5634. Yahya bin Adam menceritakan kepada karni, Hasan (Ibnu

Shaleh) menceritakan kepada kami, dari Firas, dari Athiyyah Al Aufa,
dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pemah shalat bersama Rasulullah sAw
ketika bermukim dan safar, maka beliau shalat Zhuhur ketika bermukim
empat rakaat dan sesudahnya (ba'diyah Zhuhur) dua rakaat, beliau shalat
Ashar empat rakaat dan tidak ada shalat setelahnya, beliau shalat
Maghrib tiga rakat dan (ba'diyah Maghrib) dua rakaat, beliau shalat Isya
empat rakaat. Dan ketika safar beliau shalat Zhuhur dua rakat dan

setelahnya (ba'diyah Zhuhur) dua rakaat, shalat Ashar dua rakaat dan

tidak shalat setelahnya, Maghrib tiga rakaat dan ba'diyah Maghrib dua
rakaat dan shalat Isya dua rakaat dan setelahnya (ba'diyah Isya) dua
ral<aat."374
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Sanadnya dha'if, Faras bin Yatrya Al Hamdani, telah lewat pembahasan
mengenai ketsiqahannya hadits no. 4333. Athiyyah yaitu Ibnu sa'ad bin
Janadalr Al Aufa, ia dha'if seperti telah kami jelaskan di hadits no.4l0l.
Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi l: 3g6 ini menyebutkan adanya
shalat sunnah setelah shalat Zhuhur, dari jalur Hajjaj bin Arthah, dari
Athilyah, dari Ibnu umar, dan ia berkata: *Hadits hasan, dan telah
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Lail4 dari Athiyyah dan Nafi', dari Ibnu (Jmar.,,

-tlegraian 
ia meriwayad<an pula dari jalur Ibnu Abu Laila, dari Athiyyatr dan

Nafi', dari Ibnu Umar dengan hadits panjang yang sam4 kemudianberkata:
'Hadits hasan, saya telah mendengar uutrammaa -Bukhari - berkata: Tak
aga satu hadits pun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Laila yang membuatku
takjub daripada hadits ini.' sanad yang kedua dari tradits ini dilirkomi lr^o,
oleh Tirmidzi menunrt pendapatnya.
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5635. Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid."n."ri6Lan kepada

kami, Sa'id 
-yaitu 

Abu Ayyub- menceritakan kepada kami, dan Abu

Hani' menceritakan kepada kami, dari Abbas Al Hajri, dari Abdullah bin

Umar bin Al Khaththab, bahwa seorang laki-laki datang kepada

Rasulullah SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

memiliki budak yang berkelakuan jelek serta berlaku zhalim, apakah aku

boleh memukulnya? Beliau bersabda, "Maafkanlah ia sebanyak tuiuh

puluh lroli setiap haritu3Ts

Sanadnya shahih Sa'id bin Abu Ayyub Al Khuza'i Al Mishri, ia tsiqah.

Ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad berkata: la tsiqah

lagi isabit.Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir2lll4l9.
Abu Hani' yaitu Hamid bin Hani' Al Khaulani Al Mishri, ia tsiqah. Abu

Hatim berkata: ,,la shaleh." Ibnu Hibban pula menyebutkannya di antara

perawi tsiqah dari kalangan tabi'in. Ibnu Syatrin berkata dalan Ats-Tsiqah:
lla adalah guru besarnya Ibnu Wahab', dan Imam Bukhari menyebutkan

biografinya dalam Al Kabir lzl350. Adapun Abbas, ia adalah Abbas bin

Judid Al Hajri Al Mishri, ia tsiqahyangditsiqahkian oleh Abu Zar'ah dan Al
'Ajali, lalu Ibnu Yunus berkata: "Ia wafat sekitar tatrun 100 H", Abu Hatim

beikata: ..saya tidak mengetahui batrwa Abbas bin Julaid mendengar dari

Abdullatr bin umar." Itulah nukilan dalan At-Tah&ib da{.] Ibnu Abu Hatim,

dari ayahnya. Al€n tetapi, ini tidatc ditemukan dalam kitab Ibnu Abu Hatim
yaifi al jarh wa at-ta'dil. Bahkan, ia menyebutkan biognfinya 3/l/210:
"Abbas bin Julaid Al Hajri, ia orang Mesir, meriwayatkan dari Ibnu Umar

dan Abu Hani' Al Khaulani meriwayatkan darinya. Itu yang saya dengar dari

ayahku." Lalu ia berkata: "Abu Zar'ah bertanya tentang Al Abbas bin Julaid

Al Hajri? Ia menjawab: ia orang Mesir, tsiqah." Saya tidak tahu darimana Al
Hafizh menukilnya dalam At-Tahdzib! Kemudian, Al Abbas meninggal di
masa-masa awal, semasa dengan Ibnu Umar, dan ini mencukupi syarat

tersambung. Jika tidak dituduh dengan ,adlis, sesungguhnya ia benar-benar

mendengar dariny4 nanti akan datang keterangannya. Dan Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalan Al Kabir 4lll34 yang nanti akan saya

sebutkan. Julaid seperti yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam Al Mustyobah

188 dan selain beliau. Sebagian ada yang menulis *Khulaid" 
-huruf Kla'

yang mengganti htrruf Jiim-. Imam Bukhari berkata dzlam Al Kabir: "lttt
adalah keraguan." Al Hajri adalatr penisbatan kepada Hajar bin Dzi Ra'in
seperti yangtersebutdalamAl Musytabah,l49 danAl Ansab' no. 157.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud 4: 506-507 --{engan sebagian

makna sama- dari Ahmad bin Sa'id Al Hamdani dan Ahmad bin Amr bin
Siraj, dari Ibnu Watrab, dari Abu Hani', dari Abbas, ia berkata, saya
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mendengar Abdullah bin Umar berkata: Datang seorang laki-laki kepada
Nabi SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah SAW, berapa kata maaf yang
kami beri untuk budak tersebut? Saya diam, kemudian orang itu mengulangi
perkataannya, saya diam. Ketika ia mengulang yang ketiga kalinya, beliau
bersabda, "Maafkanlah ia sebanyak tujuh puluh kali setiap harinya!" Dan
Tirmidzi meriwayatkan 3: 130 dari Qutaibah, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abu
Hani' seperti riwayat Abu Daud, lalu berkata: Hadits ini hasan gharib. Dan
Abdullah bin Wahab meriwayatkan hadits ini dari Abu Hani' Al Khaulai
dengan sanad yang sama", kemudian ia meriwayatkan dari Qutaibatr, dari
Ibnu Wahab, dari Abu Hani', lalu berkata: Sebagian ulama meriwayatkan
hadits ini dari Abdullah bin Wahab dengan sanad ini, dan ia berkata: ,,Dari

Abdullah bin Amr." Akan tetapi, dalam naskah Abu Daud yang didengar
oleh Al Mundziri terhrlis "Abdullah bin Amr." Oleh Karena itu, ia
memberikan komentar atasnya ketika ia menukil dalam Aunul Ma'bud:
"Itulah yang kami dengar dan selainnya tertulis Abdullah bin Umar dan
Tirmidzi juga meriwayatkan seperti itu, lalu berkata: hasan gharib. la
berkata: Dan sebagian mereka meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin
Wahab dengan sanad ini. Dan ia berkata: Dari Abdullah bin Amr dan
sebagian mereka menyebut bahwa Abu Daud mengeluarkan dari riwayat
Abdullah bin Umar. Dan Al Abbas bin Julaid -huruf "/irnr didhammah, Laam
ddothah, Yaa disukun dan setelah huruf Dal- adalah orang Mesir, ia tsiqah.
Ibnu Yunus menyebutnya dalam Tarikh Al Mishriyyin dan ia menyebutkan
bahwa ia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al Khaththab dan
Abdullah bin Al Harts bin Juzi' dan Ibnu Abu Hatim menyebut bahwa ia
meriwayatkan dari Ibnu Umar, Al Amir Abu Nashr menyebutkan bahwa ia
meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Ash dan
Abdullah bin Juzi'. Imam Bukhari mengeluarkan hadits tersebut dalam
tarilclmy4 yaitu hadist dari Abbas bin Julaid, dari Abdullah bin Amr bin .Ash

dan hadiB Abbas bin Julaid, dari Ibnu Umar, lalu ia berkata: Hadits tersebut
adalah hadits yang perlu diteliti." Ini adalah riwayat dari Al Mundziri dalam
naskah Abu Daud tertulis "Abdullah bin Amr", namun dalam naskah Abu
Daud yang asli, yang jadi pegang oleh pensyaratr Aunul Ma'bud dan naskah
asli yang ada padaku, yang dishahihkan oleh syaikh 'Abid As-Sindi ternrlis*Abdullah bin Umar." Itu juga menguatkan apa yang dikatakan Al Mundziri
batrwa sebagian ulama menyebutkan kalau Abu Daud mengeluarkan hadits
itu dari "Abdullah bin umar." Biografi Abbas bin Julaid dalarn At-Taritch Al
Kabir: "Ia dikategorikan ke dalam perawi-perawi dari Mesir, (meriwayatkan)
dari Ibnu Umar dan Abu Darda', Abu Hani' Hamid meriwayatkan darinya.
Sebagian berkata: Ibnu Khulaid, itu kerancuan. Ia mendengar Abdullah bin
Amr bin Ash :Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: ,Berapa kata
maaf atas budak tersebut'? (Nabi SAW) bersabda: "Maafl<anlah ia sebanyak
tujuh puluh kali. Dan dari Nabi SAW pula: Jibril senantiasa menasehati
tentang t€ntang sehingga saya menyangka ia mewarisi', Ashbaq berkata
kepadakq dari Ibnu Wahab, ia berkata: Abu Hani' memberitahukan kepada
l€mi, dari Abbas bin Julaid Al Hajri. Dan sebagian berkata: Abdullah bin
Umar dan sebagian lain: dari Ibnu Wahab, Abu Hani' menceritakan kepada
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kami, dari Abbas, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, (hadits) mengenai al qfw.

Dan Al Muqri menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepadaku,

Abu Hani' menceritakan kepada kami, dari Abbas Al Hajri, dari Ibnu Umar,
dari Nabi SAW: hadits sama yaitu masalah al afw dan itu adalah yang perlu

diteliti." Sanad terakhir dalam At-Tarikh Al Kabir adalah sanad dalam

Musnad ini yaitu dari Abdullah bin Yazid Al Muqri, dari Sa'id bin Abu
Ayyub, dari Abu Hani' yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muqri
seperti riwayatnya Ahmad. Itu adalah riwayat yang benar untuk hadits ini,
yaitu hadits riwayat Abdullah bin Umar bin Khaththab. Dikuatkan oleh
riwayat Abu Daud dalam banyak naskah asli, dikuatkan pula oleh riwayat
Tirmdzi dari Qutaibatr bin Sa'id, dari Rasydin bin Sa'ad dan dari Abdullah
bin Wahab, keduanya meriwayatkan dari Abu Hani', dari Abbas, dari
Abdullatr bin Umar yaitu Ibnu Khaththab dan riwayat dari Bukhari dalam

tarikhrrya bahwa sebagian ulama meriwayatkan dari Ibnu Wahab dibuahya
menjadi bagian dari hadits Abdullatr bin Umar. Dan ia menguatkan serta

mentsiqqhkan bahwa Ahmad menjadikan bagian dalam Al Musnad Abdullah
bin Umar dan tidak mencantumkan dalam Musnad Abdullatr bin Amr bin
'Ash. Begitu pul4 ia menguatkan bahwa Ahmad beberapa kali mengulang-
ulang hadits ini dalam Musnad Abdullah bin Umar bin Khaththab yaitu
hadits no. 5899: dari Musa bin Daud, dari Ibnu Luhaiah, dari Hamid bin
Hani', dari Abbas, dari Ibnu Umar yang sama riwayat Abu Daud dan

Tirmidzi. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa perawi yang

meriwayatkan dari Ibnu Wahab lalu menjadikan dalam hadits riwayat Ibnu
'Ash adalah kerancuan atau terjadinya persamaan dalam penulisan dan

sebagian pencatat Sunan Abu Daud bingung, lalu menulis "Abdullah bin
Aml" seperti yang terjadi pada Al Mun&iri, sehingga riwayat itu adalah

riwayat syadz yurg bertentangan dengan naskah asli dan riwayat-riwayat
yang tsabit. Oleh karena itu, Tirmdzi menjadikan riwayat Ibnu Wahab dalam

hadits Ibnu Umar dan meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad beliau,
kemudian hanya memberikan isyarat kepada yang meriwayatkan dari Ibnu
Watrab lalu menjadikan riwayat kepada Abdullah bin Amr. Sehingga dengan

sebab ini Imam Bukhari memberikan pernyataan perlunya koreksi terhadap
hadits ini. Kemudian setelah dibahas mengenai kebimbangan terhadap

sebagian perawi dari Ibnu Wahab, diantaranya Ashbagh yang Bukhari
meriwayatkan darinya, dari Ibnu Wahab, maka jelas bahwa sanad ini shahih

-walhamdu lillah-. Hadits yang ada dalam Musnad tni serta yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi secara ringkas, juga Al Haitsami
dalam Az-Zawaid 4: 238 menyebutkan hadits sama dengan riwayat Ahmad,
dan ia berkata: "Diriwayatkan Tirmidzi dengan ringkas", lalu ia berkata:

"Abu Ya'la meriwayatkannya dan perawi-perawinya tsiqah", ia (Ahmad)
meringkasnya namun tidak menisbatkan dalam Musnad ini, dan ia
meringkasnya dengan menisbatkan riwayat ringkas tersebut terhadap

Tirmidzi saja. Al Khadim: seorang pembantu, berlaku umum untuk laki-laki
maupun wanlta, ditinjau dari penamaannya bukan dari perbuatan seperti

orang haid, yang dimerdekakan. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Pada

dasarnya, maknanya bisa berarti hamba sahaya atau yang disewa. Akan
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tetapi, lebih banyak digunakan untuk hamba sahaya. Sehingga yang
dimaksud di sini adalah hamba sahaya. Ini adalah keteladanan Rasulullah
SAW bagi kaum muslimin dalam membangun hubungan antara hamba

sahaya dan sahabat. Sehingga kaum muslimin dahulu mempraktekkan adab

ini kecuali yang khilaf atau tidak tahu. Hamba sahaya merupakan nikmat
besar yang diberikan Allah SWT, bahkan itu juga nikmat untuk diri hamba
sahayq lalu nikmat itu disalahgunakan dan mereka (pemilik budak)
menyelisih perintatr Allah SAW dan rasul-Nya, sehingga mereka berlaku
keras terhadap hamba sahaya, lalu sikap keras itu menimpa hamba sahaya

dan mereka (pemilik) tidak bersyukur atas nikmat itu. Kemudian Allatt SWT
menjadikan hati mereka keras lagi tertipu kejam, mereka menyangka telah
membebaskan hamba sahaya dengan meminta orang-orang merdeka lagi hina
untuk mengabdi kepada mereka. Sehingga manusia senantiasa butuh terhadap
bantuan yang tak berujung, maka mereka menyewa pembantu dan
kemegatran yang menipu itu membuat mereka berlebih-lebihan. Perlakuan
mereka terhadap pembantu lebih jelek daripada perlakuan mereka terhadap
hamba sahay4 mereka tidak takut terhadap Anah SWT, malahan mereka
lebih takut pada hukum Eropa yang dikenakan. Ini bukanlah jalan keluar,
perlakuan yang lebih buruk dengan segala kednliman dan pembangkangan
yang diperbuat serta aturan-aturan yang menggampangkan dalam
menghukumi orang yang menzhalimi tanpa peduli orang yang terzhalimi.
Sampai-sampai kita menyaksikan kejadian yang membuat badan gemetar,
menjadikan jiwa merintih mengenai keputusan bagi satu keluarga penduduk
Mesir -belum lama terjadi- yaitu seorang wanita Qibti yang menyewa dua
orang anak kecil sebagai pembantu, lalu disebabkan sikapnya yang berlebih-
lebihan ia menyiksa keduanya hingga ia menyetrikany4 sehingga kedua anak
itu meninggal ketika dipulangkan. Lebih mengherankan pengadilan hanya
menghukuminya dengan satu tahun penjara serta denda. Itupun dengan
alasan-alasan peradilan yang tidak masuk akal yaitu perbuatan itu muncul
begitu saja yang tidak bisa d[jelaskannya! Sesungguhnya wanita yang
bersalah itu adalah wanita dewasa yang dari keluarga terpandang. Bahkan
lebih aneh, ini tidak berhubungan dengan hukum penyiksaan. Namun
terungkap bahwa ada wanita orang dari golongan yang dihormati dan hal ini
tidak terjadi kecuali disebabkan kesombongan dan ketamakan atas orang-
orang di bawahnya, dan pengabdian terhadap tuan-tuan mereka serta rasa
tunduk. Wanita dari golongan menteri itu mengumpulkan setiap kliping
(potongan Koran/majalatr) korban penyiksaan di rumatrnya dan setiap
majalah di Mesir penuh kebohongan menanggapi perbuatan, dan majalah an-
niswan wa 'abid an-niswan memberi judul "Hak wanita yang ditolak", lalu
wanita itu melihat pembantu An-Naubi itu serta membuat kagum orang-
orang di sekitarnya bahwa pembantunya lebih berhalc disalalrkan daripada
dirinya, dimana ia adalah penuntut ilmu pengetatruan yang berdansa bersama
menteri, pejabat dan para pemimpin. Dan pembantunya itu bukanlah
budakny4 bapaknya dan tidak pula suaminya, malahan ia adalah orang yang
harus dijaga dan dihormati, ia orang An-Naubi yang terpercaya. Saya yakin
seandainya pembantu ini mendengar apa yang dikatakan wanita tadi, maka ia

t-

@I - 
Ntngmd Imam Ahmad



. Cu+ ..t tc,,,ia.(P Jr.t t:JJ.> $'"; o 1r1,c 6.- c. rt
q^>)t * _y.l

-Jv,J*;J,i.r'+,A. €j U *i-e*,Utri )6t

5636. Abu Abdunahman menceritakan kepada kami, Ibnu Umar -
yaitu Abdul Jabbar Al Aili- menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu

Sumayyah menceritakan kepada kami, aku mendengar Ibnu Umar

berkata: Ummu Sulaim -yaitu Ummu Anas bin Malik- bertanya

kepada Nabi SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana jika

seorang wanita bermimpi seperti laki-laki?" Rasulullah SAW bersabda

kepadanya, "Jilw seorang wanita bermimpi demikian dan ia
mengeluarkan coiran, mala ia harus mandi."376

akan mengerti bagaimana beradab padanya dan terhadap orang-orang
disekitar wanita itu. Bahkan ia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan

suami wanita itu, yang seomng menteri! Saya tidak yakin mereka ini
termasuk kaum muslimin, meski dilatrirkan di atas agama Islam dan meski

ayah mereka menamai mereka dengan nama-nama Islam. Itu disebabkan

mereka bersikap keras terhadap orang mukmin dan bersikap lemah lembut
terhadap orang kafir! Padahal, Allah SWT telatr menyifati kaum mukminin:
"Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap
keras terhadap orang-orang kafif' (QS. Al Maaidah [5]: 54). Dan
sesungguhnya muslimin yaitu mereka yang menaati perintah Allah SWT dan

perintah Rasul-Nya serta memberikan maaf terhadap pembantu jika mereka

berbuat kesalahan "sebanyak tujuh puluh kali setiap harinya."
Sanadnya dha'rt Abdul Jabbar bin Umar Al Aili, ia dha'if. Ibnu Sa'ad

menyebutkan biografinya dalam Ath-Thabaqat 7DD07 dan berkata: "Ia
tsiqah;'Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Ash-Shagir 195 dan

berkata: "[a mempunyai hadits-hadits munkar." Dan ia menyebutkan dalam

Adh-Dhu'afa 24, lala berkata: "Ia tidak kuat menurut mereka." An-Nasa'i
menyebumya dalamAdh-Dhu'afaptila2l dan Ibnu Abu Hatim menyebutkan
biografinya dalan Al jarh wa at-ta'dil 3/ll3l-32 dan ia meriwayatkan dari
Ibnu Ma'in, ia berkata: "la dha'if. Laisa bisyai'' Dan dari ayahnya Abu
Hatim: "Dha'iful hadits, munkarul haditsiiddan,laisa mahalluhu al kadzaV'
dan ia menceritakan dari Abu Zar'ah tentang kedha'ifarmya. Abu Daud juga

mendha'iJkarmya, Tirmi&i serta lainnya. Yazid bin Abu Sumayyah Al Aili,
ia tsiqah.la ditsiqahV,an oleh Abu Zar'ah dan selainnya dan Imam Bukhari
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5637. Hajjaj menceritakan kepada kami, Sy".if. ,..Urritut ut un

kepada kami, dari Muthanif, dari T,arid Al'Ammi, dari Abu As-Shiddiq
An-Naji, dari Ibnu Umar, bahwa isteri-isteri Nabi SAW bertanya
mengenai panjangnya pakaian belakang (wanita)? Lalu Rasulullah SAW
berkata: "Panjangkan sejenglcal',lalu mereka (isteri-isteri Nabi) berkata:

"Sejengkal itu tidak menutupi aurat!" Rasulullah SAW berkata lagi:

"Panjangkan sehasta". Sehingga jika salah satu dari mereka ingin
membuat baju tutup, maka mereka memanjangkan sehasta untuk bagian
belakangnya.3TT

''ia ' z t c 'atr.1 ui'.rL .it -ri $:", olyAt!J> ,y LJ. | ,
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menyebutkan biognfinya dalam Al Kabir 4121338. Hadits tersebut terdapat
dalan Az-Zawaid l: 267, ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya, dalam
sanadnya terdapat Abdul Jabbar bin Umar Al Aili yangdidha'ifiian oleh Ibnu
Ma'in dan selainnya dan ditsiqahl<an oleh Muhammad bin Sa'ad." Makna
haditsnya shohih, Abu Daud meriwayatkan l: 96 hadits dari riwayat Aisyah,
Mundziri berkata 229: "Muslim dan An-Nasa'i mengeluarkannya. Dan
Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majatr meriwayatkannya
hadits itu dari riwayat Ummu Salamah, isteri Nabi SAW." L*nt pula Al
Muntaqa 370-381.
Sanadnya shahih. Muthanif adalatr Ibnu Tharif Al Haritsi, telah lewat
keterangan mengenai tsiqalmya ia no.580 dan kami tambahkan disini bahwa
Ahmad dan Abu Hatim men/siqahl<atrrya, dan Imam Syaf i berkata: *Tidak

adayang paling dikagumi Ibnu Uyainah melebihi Mutharrif." tmam Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 4/l/397. Hadits ini adalah
pengulangan no.4683. lihatlatr hadits no. 5173,5535 dan lihat hadits dalam
Musnad AblHurairatr no. 7563.
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5638. Ibrahim bin Sa'id Abu Usamah menceritakan kepada kami,
dari Umar bin Hamzah, dari Salim: bahwa seorang penyair berkaa di sisi
Ibnu Umar,

Dan sebaik-baik bilal adalah Abdullah

Lalu Ibnu Umar berkata kepadanya: "Engkau bohong, itu adalah

Bilal Rasulullah SAW."3TE

Sanadnya shahih. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari, ia tsiqah, tsabit, banyak
menghafal hadits dan mempunyai sebuah Musnad. Biografi indahnya
terdapat dalarn At-Tah&ib l: 123-125, Tarilch Baghdad 6: 93-95 dan
Tadzkirat Al Hufrfuh 2: 89-90. Al Iftathib meriwayatkan dengan sanadnya
bahwa Ya'qub Al Hasyimi bertanya kepada Ahmad bin Hanbal mengenai
Ibrahim bin Sa'id? Ia berkata: Ia senantiasa menulis hadits. Saya berkata:
(apakah) saya juga menulis darinya? Ia menjawab: Ya. Diriwayatkan pula
dari Abu Al Abbas Al Buratsi, ia berkata: 'Ahmad bin Hanbal berkata: Musa
bin Harun -bersamaku- bertanya mengenai Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari? Ia
menjawab: Kitab haditsnya banyak, tulisannya sangat banyak. Lalu ia
meminta izin untuk menulis darinya, dan ia izinkan." Ibrahim ini ulama
mutaakhirin,lebih muda dari Imam Ahmad, diwafatkan tahun 253 H menurut
keterangan yang rajih dan ada mengatakan lain dan riwayat Imam Ahmad
darinya merupakan riwayat akabir dari ashagir, bahkan saya mengira sanad
ini terdapat dalan Zmtaid lbnu Ahmad. Lebih-lebih Ibnul Jauzi tidak
menyebutkan kalau Ibratrim ini guru Ahmad yang mereka meriwayatkan
darinya. seandainya saja tiga naskah asli sama-sama membuat riwayat itu
adalatr riwayat Ahmad, tapi dalam naskah I ada perkataan Al Qutaibi:
"Abdullah menceritakan kepada kami, Ibratrim bin Sa'id menceritakan
kepadaku", selanjutnya yang mengoreksinya, dalam catatan kaki setelah
*Abdullah menceritakan kepada kami" ditambahkan "Ayahku menceritakan

kepadaku" sanrbil menulis di atasnya "gc go " ini adalah pembenaran

batrwa riwayat tersebut adalah riwayat Imam Ahmad saja dari Ibrahim bin
Sa'id. Abu Usamah adalah Hammad bin Usamatr Al Hafidr, ia adalah guru
Imam Ahmad. Akan tetapi disini ia meriwayatkan darinya dengan perantara.
Umar bin Hamzah bin Abdullatr bin Umar adalatr Ibnu Abu Hatim
meriwayatkan dalan al jarh wa ta'dil 3llll04, dari Abdullah bin Ahma4
dari ayahnya, bahwa ia berkata: "Hadits-haditsnya munkar." Ia meriwayatkan
dha'ifnya dari Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'afa 24: "la
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5639. Abu AMurrahman Abdullah bin yazid menceritakan kepada
kami, Sa'id 

-yaitu 
lbnu Abu Ayyub- menceritalcan kepada kami, Abu

Shakhr menceritakan kepadaku, dari Nafi,, ia berkata: Ibnu Umar
mempunyai seorang teman dari penduduk syam yang mengiriminya
(surat) untuknya, lalu pada suatu waktu Ibnu Umar mengiriminya (surat)
untuknya: aku mendapat berita bahwa engkau berbicara sesuatu
mengenai takdir, maka janganlah engkau mengirimiku (surat), karena
sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Akan
mwtcul kaum yang mendustakan talcdir dari umatku.',37e

tidak kuat'dan Imam Buktrari tidak menyebutkan dalam kitabnya. Dalam At-
Tah&ib, Ibnu Hibban menyebutkan dalan Ats-Tsiqah, lalu berkata: ..Ia

diantara perawi yang keliru." AI Hafidl berkata: "AI Hakim menulis
haditsnya dalam Al Mustadrak,lalu berkata: semua haditsnya mustaqimall,
dan Imam Muslim juga menulis dalam shahih-nya. Dengan itu semuu, kan i
menshahihkan hadits tersebut. Al Bilar: adalah air sama seperti al billah
huruf yaitu jamak dari ballah dan itu jamak nadir seperti dalam Al-Lisan.ltu
merupakan majaz yang artinya berlimpah dan banyak. Dasarnya yainr ibtalla
fulan wa toballala, artinya membaik keadaannya setelah kurus. contoh lain:
balu arhaamuhtm. lni merupakan satu makna.37e Sanadnya shahih. Abu shalchr: Hamid bin Ziyad, telah lewat pembahasan
mengenai no. 1604. Hadits ini diriwayatkan Al Hakim dalatn Al Mustadrak
l: 84 dengan dua jalur dari Abu Abdurrahman Al Muqri, yang salah satunya
dalarn Musnad ini, ia berkata: shohih menurut syarat Imam Muslim, dan la
berdalil dengan Abu shakhr yaitu Hamid bin Ziyad namun keduanya tidak
mengeluarkan haditsnya." Adz-Dzahabi sependapat. Hadits ini tinnasuk
hadits yang ditolak oleh Ibnu Adi mengenai Abu shakhr, bukan menolak
secara keseluruhan. Dan saya temukan hadits dengan lafazh ini dalam
Zawaid, namun disebutkan di dalamnya 7:203 yaitu hadits selanjutnya no.
6208 dengan lafazh dari jalur Abdullah bin wahab, dari Abu-sakhr, ia

@I - Mmnad Imam Ahmad
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5640. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa,id 
-IbnuAbu Ayyub- menceritakan kepada kami, Ka'ab bin Alqamah

menceritakan kepadaku, dari Bilal bin AMullah bin Umar bin Al
Khaththab, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersaMa,
"Janganlah kalian melarang para wanito ke masjid jiko mereka meminta
izin." Lalu Bilal berkata: "Demi Allah, aku alcan melarang mereka!,'
Kemudian Abdullah berkata: "Aku mengatakan bahwa Rasulullah
bersaMa, lalu engkau berkata akan melarang mereka!"380
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berkata: "Diriwayatkan Ahmad dan perawi-perawinya shahih.- Itu
merupakan lafazh lain yang bukan dari Zoyaid, namun Tirmidzi 3: 203
meriwayatkan hadits sama dari jalur Hayawah bin Suraih, dari Abu Sakhr,
lalu ia berkata: "Hadits hasan shahih gharib)'
Sanadnya shahih Ka'ab bin Alqamatr bin Ka'ab At-Tunukri Al Mishri, ia
tsiqoh. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqah.Ibnu Abu Hatim
menyebut biografinya dalam al jarh wa ta'dil 3nn62 tanpa menyebutkan
cacatnya. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim l: 129 dari jarur Abdullatr
bin Yazid Al Muqri -ia adalatr Abdurrahman-, dari Sa,id bin Abu Ay1,ub
dengan sanad ini dan kami juga telatr memberi isyarat mengenai riwayat
Muslim ini di hadits no. 4933 dan maknanya sudah sering berulang secara
ringkas panjang maupun singkag yang terakhir hadits no. 5471.
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5il1. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id
menceritakan kepada karni, Yazid bin Al Hadi menceritakan kepadaku,
dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Api
adalah musuh, maka berhati-hatilah darinya." Ia berkata: "AMullah
selalu mengawasi api keluarganya lalu ia memendamkannya sebelum
tidur di malam 1roi.38r
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5642. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Atha' menceritakan kepada
kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SWA bersabda,"Ya
Allah, berkatilah bagi kami negeri Syom dan Yaman", sebanyak 2x,lalu
seorang lakiJaki berkata, "Bagaimana dengan bagian Timur kami wahai
Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Dari situlah muncul tanduk
setanyang mana ia memiliki sembilan dari sepuluh lrejahatan."382

Sanadnya shahih. Telah lewat pembahasan mengenai maknanya di hadits no.
5396 dari jalur Ibnu Luhaiah, dari Ibnu Al Hadi, dari Abdullatr bin Dinar,
dari Ibnu Umar, namun tidak ada kalimat "Ibnu Umar men5msul keluarga
sambil menenteng lentera (api). Itu merupakan tambatran yang bukan
termasuk dalam hadits ini. Dan Al Haitsami tidak menyebutkan pula dalam
Majma' Az-Za taid dan telah kami beri keterangan.
Sanadnya shahih. Abdunatrman bin Atha' bin Ka'ab Al Qurasyi Al Madini,
ia tsiqah. Ada dua biografinya dalam At-Tahdzib dan Khulashah 6: 230-231 .
Dalam At-Tahdzib: AMurrahman bin Atha' Al Qurasyi dan Abdurratrman
bin Atha' bin Ka'ab Al Madini. Dalam biografi lain, ia meriwayakan dari
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5643. Hajiaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan

kepada kami, dari Al Hurr bin As-Shayyah, aku mendengar Ibnu Umar
berkata: 'T.labi SAW berpuasa selama tiga hari setiap bulan pada hari

kamis di awal bulan, hari senin berikutnya dan hari senin selanjutnya."3E3

Nafi' dan Sa'id bin Abu Ayyub meriwayatkan darinya. Ini perbedaan dari
keduanya yang merupakan kejelian Ibnu Abu Hatim dan Al Hafizh
berkomentar mengenai keduanya: 'Tidak ada yang membedakan kecuali
Ibnu Abu Hatim. Adapun Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa'ad
tidak menyebutkan kecuali satu saja." Dan tahun kematiannya dalam kedua
biognfi itu sama yaitu 143 H, selanjutnya Ibnu Sa'ad juga menulis
penanggalan yang samq dan berkata: "la tsiqah, sedikit meriwayatkan hadits
(qalilul hadits)." Dan Ibnu Yunus memberikan penanggalan dengan
tanggalan Mesir, lalu berkata: "Diwafatkan di Aswan di Mesir bagian atas

tahun 143 H." Ini semua menunjuk&an batrwa dua biografi itu sebenarnya
satu orang dan itu terjadi disebabkan keraguan dari Ibnu Abu Hatim. Imam
Bukhari menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa 21, dan berkata: 'tii nazhaf'
dan dalaml/ Khulashah: "Abu Hatim berkata: Ada dalam kitab Adh-Dhu'afa
milik Bukhari. Dan An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad mengomentari tsiqah." Hadits
tersebut ada dalam Majma' Az-Zor,vaid 10: 57 dari Al Musnad ini, dan ia
berkata: "Perawinya Ahmad adalah perawi tsiqah selatn Abdurrahman bin
Atha'. Ia tsiqah, namun ada sedikit perbedaan." "Sembilan dari sepuluh
kejahatan": dalam Az-Zau,ald tertulis "Sembilan dari sepuluh kekufuran",
dan dalam salah satu naskah "kesyirikan." Yang shahih yaitu dalam hadits ini
yang tercantum dalam tiga naskah asli. Lihat hadits no. 5428.
Sanadnya shahih. Al Hurr As-Shayyah, telah lewat pembatrasannya no. 1631.
Disini, kami sebutkan batrwa Imam Bukhari mendengar dari lbnu Umar. Itu
yang diketahui dari hadits tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i l:
328 dari Yusuf bin Sa'id, dari Hajjaj dengan sanad ini dan secara ringkas
tanpa dijelaskan tentang harinya. Kemudian, ia meriwayatkan dari jalur Sa'id
bin Sulaiman, dari Syarik, dari Al Hurr, dari Ibnu Umar dan ia menyebutkan
harinya: "senin di awal bulan, hari kamisnya" kemudian kamis selanjutnya."
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SO++. Haiiaj dan Aswa Uin 'erni, menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Syarik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin
Ushm bin Abu Ulwan Al Hanafi, aku mendengar Ibnu Umar berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya dari Tsaqif (akan muncul)
seorang pendusta dan seorang perusak."3&4
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5645. Rib'i bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrahman

bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu
Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jangonrah trarian masuk
lre tempat orang-orang yang diadzab kecuali kalian turut bersedih
(prihatin dengan keadaan mereka), agar kalian tidak ditimpa opa yang
menimpa mereka."38'
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5607.
Sanadnya shqhih. Abdurrahman bin Ishaq yaitu Al eurasyi Al Amiri, telah
lewat pembahasannya no. 1655. Hadits ini merupakan plngulangan hadits
sebelumnya no. 5441.
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5646. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, Uqail menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa
Salim bin Abdullah mengabarkannya, bahwa Abdullah bin Umar
mengabarkannya, bahwa Rasulullah SAW bersaHa, "seorang muslim
adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh dizhalimi dan tidak
bo le h direndahlcan. Barangs iapa me mb antu memenuhi haj at saudararqta,
maka Allah SWT alun membantu memenuhi hajatnya. Barangsiapa
melapanglran lresusahan yang diolami saudaranyo (di dunia), maka
Allah SW akan melapangkan diri dengan sebab itu dari bencana di
Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang menutup aib saudaranya, maka
Allah SW akan melindunginya (menutup aibnya juga) pada Hari
Kiamot."386
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5647. HalSaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan

kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Mujahid, dari Ibnu Umar,
dari Nabi SAW mengenai firman-Nya: "Seperti pohon yang baiP'beliau

Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 5: 70 dari yahya bin
Bakir, Muslim 2:283 dari Qutaibah bin Sa'id yang keduanya meriwayatkan
dari Al Lais 

-yaitu 
Ibnu Sa'ad,- dengan sanad ini. Bukhari meriwayatkan

pula secara dengan ringkas 12:288 dari Yalrya bin Bddr, dari Al Laits. Abu
Daud juga meriwayatkan seperi yang ada dalam At-Targib wa Tarhib 3:250
serta lihat hadits no. 4749 dan 5357. Diakhir syaratr kedua hadits itu telah
kami beri keterangan mengenai hadits ini menurut Bukhari-Muslim.
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bersabda, "Yaitu pohon yang daunnya tidak rontok." Dan aku menyangka

itu adalah pohon kurma.387

t I c / . o.

d-t' ,se ct':'at
,

dL ,.-uirt:;. et^ $:L - 01t^

bt * ar Jytii :'Ju ,^J'* ,!, y i t'|',* i& i
.Gt?,ry ;,f',Sl 6,r,? * y,,'*, y

5648. Hasvirn Uin et Q.ri. rnrn."r,orlu, kepada kami, Abu
Ma'syar menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin

Abdullah, dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang

memobulr.kan adalah haram. Jika banyak memabukkan, mala sedikitnya
pun haram."388

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima Az-Zowaid 7: 44 tanpa
kalimat akhir dan ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya dan perawinya
tsiqah." Suyuthi menukilnya dalam Ad-Durru Al Mantsur 4: 76 dengan hadits
lengkap dan ia menisbatkannya kepada Ahmad dan Ibnu Mardawaih:
"Dengan sanad jayyid." "tct,lfudh" artinya tidak gugur dan berjatuhan. Ini
yang benar setelah mengoreksi naskah asli Musnad ini dan Majma Az-
Zawaid. Dan dalam Ad-Durru Al Mantsur tertulis "Yanfudhu",jelas keliru.

wa zhanantu annaha, ini yang adalah dalam naskah g,; dan catatan kaki J

dan dalam naskah J dan catatan kaki ; tertulis "wa zhanantuia." Lihatlah no.

5274 dan lihat pula tafsir lbnu Katsir 4: 559.
Sanadnya dha'if, disebabkan dha'ifnya Abu Ma'syar Najih As-Sindi seperti
yang dijelskan nomor 454. Hadits ini dicantumkan Imam Ahmad dalam kitab
Al Asyrabah Ash-Shagirah yang diriwayatkan oleh Abul Qasim, dari
Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya dan yang ada padaku sebuah

naskah bergambar dari naskah-naskah asli. Imam Ahmad meriwayatkannya
dengan sanad ini hal 29 dari Hasyim, dari Abu Ma'syar, dari Musa bin
Uqbah. Kemudian ia meriwayatkan pula dari Hasyim, dari Abu Ma'syar, dari
Nafi', dari Ibnu Umar: hadits sama. Ibnu Majatr meriwayatkan 2: 173 dari
jalur Zakariya bin Manztrur, dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Umar yang
lafaztrnya sama. Dan yang mengoreksinya menukil dari Zawaid oleh Al
Hafiz Al Bushiri, ia berkata: Dalam sanadnya ada Zal<ariya, ia dha'if. Dan
Zakariya dha'if seperti yang kami jelaskan no. 5584 dan ada sebab lain yaitu
Abu Hazim Salamah bin Dinar tidak mendengar dari Ibnu Umr seperti yang
telatr kami terangkan. Dan sebenarnya hadits ini merupakan dua hadits:

"Setiap yang memabukkan adalah haram" yang telah berulang kali
disebutkan dari hadits Ibnu Umar dengan sanad-sanad yang shahih, baik

@ - 
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dengan panjang maupun ringkas, yang terakhir yaitu no. 4863. Hadits kedua
yaitu: "Jika banyak memabukkan maka sedikitnya pun haram." Ini
diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad-sanad dha'f, ini salah satu
contohnya: telah disebutkan Al Mujid bin Taimiyah dalam Al Muntaqa,4826
tentang hadits Ibnu Umar, dan ia berkata: "Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah
dan Daruquthni dan beliau menshahihkarmya." Saya pun berusaha keras
mencari dalam Sunan Daruquthni, namun tidak saya temukan. Al Hafiztr Az-
Zaila'i menyebutkannya dalan Nashbu Ar-Rayya 4: 304 dalam Musnad
Ishaq bin Rahawaih batrwa ia meriwayatkan dari Amir Al Aqdi, dari Abu
Ma'syar, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar. Lalu Az-Zaila'i
berkata: "Thabrani meriwayatkannya dalam kitabnya (Majma): Ali bin Sa'id
Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abu Mush'ab menceritakan kepada
kami, Al Mughiratr bin Abdunahman menceritakan kepada kami, dari Musa
bin Uqbah, hadits tersebut. Dan ia meriwayatkan dalam Al Mu'jam Al Ausath
dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar serta dari jalur Ibnu Ishaq, dari
Nafi', hadits tersebut." Adapun dua riwayat Thabrani dari jalur Malik dan
jalur Ibnu Ishaq kami tidak tahu darimana kedua sanadnya hingga kami
berkomentar. Adapun riwayat pertama dari Ali bin Sa'id, sanadnya shahih.
Ali bin Sa'id Basyir Ar-Razi, ia ha/izh lagi tsiqah. Maslamah bin Qasim
mentsiqahk\anaya dan berkata: "la tsiqah. sangat tahu tentang hadits."
Biografinya ada dalam Lisanul Mban 4: 231-232 dan orang yang
memperdebatkannya, perkataan tidak ada artinya. Abu Mush'ab yaitu Ahmad
bin Abu Bakar bin Al Harts Az-Znfui Al Madini, ia merupakan salah satu
perawi Al Muwaththa' dari Malik, ia tsiqah yang dipakai dalam httubus
sittah dan Zubair bin Bakar: "Ia wafat, sedangkan ia adalah ulama besm
penduduk Madinah tanpa tandingan." Bukhari menyebutkan biografinya
dalam Al Kabir lDl706. Al Mughirah bin Abdurrahman yaitu Al Hazami Al
Madini, telah dijelaskan no. 3106. Maknanya telah dijelaskan oleh hadits-
hadits satrabat yang lain dengan sanad-sanad shahih,lthat Nashbu Ar-Rryah
30 I -305 dan At-Takhl is h, 3 59.
Catatan: keraguan AI Hafiztr dalam ArTakhlish merupakan sebagian
keraguan dalam mentakhry hadits ini yaitu: 'Hadits Jabr: maa askara
katsiruhu fal faraq minhu haram.Ibnu Majah dari hadits Salamah bin Dinar,
dari Ibnu Umar dan dalam sanadnya dha'if dan terputus. Abu Daud
meriwayatkan, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Jabir. Akan tetapi
lafaztrnya "maa askora katsiru faqaliluhu haram. Di-ftasan-kan oleh
Tirmidzi dan perawinya tsiqah;' Sisi keraguannya yaitu lafazh "Al fara{'
dalam hadits Ibnu Umar yang ada pada Ibnu Majatr, tapi dari Ibnu Majah
tertulis 'fqaliluht' seperti yang ada dalam riwayat Al Musnad ini. Juga
seperti riwayat Ibnu Majatr sendiri dalam hadits Jabir dan dalam hadits
Abdullah bin Amr bin Ash. Kemudian lafaz "al faraq minhu hoam"
merupakan kekeliruan dan batil secara makna. Sesungguhnya Al Faraq yaint
ukuran sebanding 19 liter dan jika Ra'disukrm: 120 liter seperti dalam An-
Nihayah. Adapun lafaz.h yang ada perkataan "Al FwaS'yaitu hadits Aisyatr
dari Abu Daud 3: 379, Tirmidzi 3: 105: "Maa askara al faraq minhu fa
malaa al kaf mirtu haram." Ini telah jelas.
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5649. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Israil

menceritakan kepada kami, Tsuwair menceritakan kepada kami, dari
Mujahid, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melaknat laki-laki yang
menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai lelaki."38e
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5650. Abu Ubaidah Al Haddad menceritakan kepada kami, dari
Ashim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW
melarang untuk melakukan segala sesuatu sendirian, yaitu; laki-laki yang
bermalam seorang diri atau melakukan perjalanan seorang diri."3m
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5651. Abu Nadhar Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada

kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Huraits, aku
mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

3Ee Sanadnya dha'rf jiddan, disebabkan dha'if-nya Tsuwair. Hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5328.r- Sanadnya shahih. Ada dalam Majma' Az-Zawaid 8: 104 dan ia berkata:
"Diriwayatkan Ahmad dan perawinya shahih." lihat no. 5581.
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"Barangsiapa yang ingin mendapatkan lailatul qadar, maka ia
hendaWa mencarinya pada sepuluh (malam) terakhir (bulan

Ramadhan) Dan jika engkau tidak sanggup atau lemah maka janganlah

melewatlran tujuh hari yang terakhir."3er
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5652. Abu Nuh Qurad menceritakan kepada kami, fnfalik
memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi
SAW, bahwa beliau melarang membeli barang di tengah jalan sampai

barang tersebut sampai di pasar."3e2

o 1o!"

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5485 dan hadits dengan rcdaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5534.
Sanadnya sftaftrh Ini adalah ringkasan hadits no. 5304.
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5653. Abu Nuh menceritakan kepada kami, Laits memberitahukan
kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Hadi, dari
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa seorang badui lewat di
depannya saat mereka berada di tengah perjalanan haji, lalu Ibnu Umar
bertanya, "Bukankan engkau adalah fulan bin fulan." Ia menjawab, "ya."
Ia (Abdullah bin Dinar) berkata: Lalu Ibnu Umar pergi ke keledai yang
dijadikan tempat istirahat jika ia lelah sedangkan sorban yang mengikat
kepalanya, ia berikan kepada orang badui itu. Ketika ia (orang badui)
pergi, sebagian dari kami berkata, "Engkau tadi pergi ke tempat
ditambatkannya keledai dan tempatmu beristirahat, kemudian sorban
yang engkau kenakan di kepala serta dengan keledainya engkau berikan
kepada orang badui tadi, padahal kedua barang tersebut itu dapat dihargai
dengan beberapa dirham!' Ia (Ibnu Umar) berkata, "Sesungguhnya aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'sesunggulrya sebaik-baik
kcbajikan adalah seseorang ydng senantiasa menjaga silaturrahmi
kepoda 

^^olang-orang yang dicintai ayahrrya setelah ia (ayahnya)
wafaf .'8%
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5654. Qurad Abu Nuh menceritakan kepada l€mi, ubaidullah bin

Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu umar, ia berkata:
Nabi SAW bersabda, "Tidak ada jalab dan tidak ada janab dan syighar
dalam Islam." 3el

sanadnya shahih. Hadits panjangnya yaitu no. 5612 dan telatr kami berikan
keterangan bahwa Imam Muslim meriwayatkan haditsnya dengan panjang.
Ini adalah riwayat panjang itu.

sanadnya shahih. Dalam naskah C d* ; ternrlis'Abdullah bin Umar, dari

Nafi"' dan dalam naskah J *Ubaidullah bin Umar,, dalam bentuk tasghir.lnt

yang tercantum dalam catatan k ki l. oleh karena itu, kami merajihkan dan

yang mana pun maka sanadnya shahih. Telatr dibahas mengenai pelarangan
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masalah syighar berulang kali, yang terakhir no. 5289. Dan Muslim l: 399-
400 meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyrb, dari

Nafi', dari Ibnu Umar secara madu': "Tidak ada syighar dalam Islam" tapi
tidak saya temukan lafazh "laa jalaba wa laa ianabd' dalam hadits Ibnu

Umar di pembahasan lain, kecuali dalan Al Muntaqa 4501 hanya saja ia
menisbatkannya pada Musnad ini. Akan tetapi itu terdapat dalam hadits

Imran bin Hushain dan Anas dan Abdullatr bin Amr serta lihatlah hadits no.

6692,7012, 12685 dan 13064. Nanti akan saya berikan tambahan taklvii
hadits Imran dan Anas. Al Jalab, Ibnul Atsir berkata: "Mempunyai dua

makna: pertama, tentang masalah zakat yaitu Mushaddiq (orang yang

benedekatr) membayar lebih awal zakafrya kepada yang berhak kemudian
mengirim orang untuk mengambil zakat mereka dan Nabi melarang hal
tersebut, dan beliau memerintahkan untuk mengambil zakat mereka secara

langsung. Kedua tentang masalah perlombaan yaitu seorang mengikuti kuda
pacuannya, ia membentak serta menghardik agar kuda i$ mau lari. Hal itu
dilarang." Dan Al Janab -dfathah juga-,Ibnul Atsir berkata: Istilah pacuan

kuda" yaitu menjautrkan penunggang dengan kuda yang berlomba untukny4
jika kuda itu lelatr maka ia akan jauh tertinggal di belatcang dan istilah zakat
yaitu amil zakat berada jauh dari tempatnya mengambil zakat lalu ia
menyuruh untuk mengarnbil hfia itu dari pemiliknya atau didatangkan, maka
hal itu dilarang. Dikatakan: yaitu pemilik harta dijauhkan dari hartanya
artinya menyitanya hingga amil zakat itu perlu untuk menltanya dan

mengambil hak mustahik." Yang jelas bahwa penafsiran pertama untuk a/
janab Mlarn istilah zakat adalatr tidak didatangkan harta tersebut atau

semakna, ftrmun yang benar adalah pengertian kedua. Zhahrnya,
sesungguhnya Abu Daud berpendapat bahwa al Jalab dM Al Janab berlaku
untuk zakat dan perlombaan, sehingga ia mengeluarkannya dalam masalah

zak"t2:20-21yai$hadits Abdullah bin Amr bin 'Ash secara mufu': 'Tidak
ada jalaba dan tidak ada janaba dan zakat mereka tidak diambil kecuali di
rumah-rumah mereka", lalu ia meriwayatkan dengan sanad dari Muhammad
bin Ishaq, ia berkata: "sesungguhnya dikeluarkan zakat ternak di tempatnya
dan tidak dibawa dengan cara mengirim orang dan menyitanya. Begitu pula
dengan masalah al janab, pemiliknya tidak dipisahkan (disita), ia berkata:

tidak boleh harta zakat seorang diberikan kepada orang yang di luar
lingkungannya akan tetapi (zakat itu) diberikan terhadap orang-orang
sekitarnya." Lalu ia meriwayatkan dalam masalah Al Jihad 2: 335 dengan

dua sanad dari Al Hasan -Al Bashri-, dari Inran bin Hushain secara

mofu': 'Tidak boleh ada jataba dan tidak boleh'adaianabd' Yahya -IbnuKhalaf, salah satu dari dua guntnya dalam sanad ini- menambahkan dalam
hadits tcrsebut: "Dalam perlombaan (pacuan)" kemudim ia meriwayatkan
dengian saoad lain dari Qatadah, ia ber*ata: *al jalab dan al ianob dalam
porlombaan." Lihat At-Tirni&i 2: 188, An-Nasa'i 2: 85-86, 122 daa Al
Mandziri 152t,2470.
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5655. Qurad menceritakan kepada kami, AMulrah bin Umar
memberitatrulon kepada karli, dari Nafi', dari Ibnu umar, bahwa Nabi
sAw memberikan tempat minuman rendaman kurma untuk kudanya.3es

y.$t,; *, yh' .p'4rlf ,'/

3e5 
Sanadnya si ahih. Abdullah bin umar yaitu Al Amiri. Dalam naskah :r tertutis

"ubaidullatr bin Umar." Tapi kami menguatkan yang dalam g, p, karena

telah tsabit riwayatnya dari Abdullah Al Amiri bukan dari riwayat
ludaranya LJbaidullah. Hadits ini akan disebutkan no. 643g, au iari
Hammad bin Khalid, dari Abdullatr. Begitu pula Al Baihaqi 6: 146
meriwayatkan dari jalur Al ea'nabi, dari Abduilalr Al Amiri. il nanar
menukilnya dalam Al Fath 5: 24 Mn riwayat Al Baihaqi, lalu berkata:
"Dalam sanadnya terdapat Al Amiri, ia dha'if,, oan tegitutah Ahmad
meriwayatkan darinya." Al Haitsami menyebutkan dalam Maina, Az-Zcwaid
4: l5E dan berkata: "Ahmad meriwayatkannyq dalam sanainya terdapat Al
lmiri, ia tsiqah dan sebagian jama'ah mendhta'iftawtya." Al Amiri Abdullah
bin umar bin HaBh bin Ashim, ia tsiqah, aaa masitatr dengan hafalannya
seperti kami terangkan no. 226 dan l<ami sebutkan perkatai Ibnu Hatim:
'Saya melihat Ahmad bin Hanbal memujinya'. Dan Ahmad berkata pula:
'Abdullah meriwayatkan dari saudaranya yaitu ubaidullah, nilmun
ubaidullah tidak meriwayatkan sesuatu pun aari saudaranya. Dan Abdullah
pernah bertanya tentang sesuatu hadits di saat saudaranya masih hidup, lalu ia
berkata: Adapun selaTa hidupnya Abu utsman, ia tidaf meriwayatkim hadits
it,i." An-Naqr', AI Hafizh berkata: Al Khathabi menceritakan batrwa sebagian
keliru dengan mengatakan Al Baqi'yaitu suatu daerah 20 menit dari [otaM4T4' sejauh 80 mil dan Ibnu warrab menyebutkan har itu. Dan juga
tedadi kekeliruan dalam naskatr Majma' Az-zawaid. Lihat Majma Al Butdan
8: 312-313. Dan lafazh "bagi kudanya", maksudnya kuda kaum muslimin
yang termasuk harta umat dan bukan milik Rasulullah sAw sendiri. Hal ini
dijelaskan oleh riwayat Al Baihaqi "bagi kudanya kaum muslimin yang
digembalakan diTI" dan riwayat Hammad bin Khalid yang nanti akan
disebutkan no. 646,4 mengenai masarah ..bagi kuda beliaui keinudian saya
(Hammad bin Khalo berkata: "wahai Abu Abdurrahman yaitu Al Amiri,
yang dimaksud kuda beliau Rasulullah?" Ia menjawab: kuda kaum
muslimin." Hadits ini tidak bertentangan dengan naaits esn-sha'ab bin
Jutsamah dari riwayal Butrrari: sesungguhnya-Rasulullah sAW bersabd4*Tidak ada yang meqiaga kecuali Allah dan Rasul-Nya,', ini menunjukkan
larangam mengembala harta seseorang secara khusus, riupu p* orrrg-ito. Al
Hafizh berkata Mlam Al Fath 5: 34: "Asy-syafi,i'beikata: hadits ini
bermakna du4 pertama: Tidak boleh seseoiang menjaga (mengembala)
sesuatu untuk ka,m muslimin kecuali apa yang Nabi pltihara. oan tedua,
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5656. Qurad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar
memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata:
"Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan pacuan kuda
dan memberikan hadiah kepada pemenangnya"."u
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5657. Qurad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar
memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi
SAW duduk di antara dua khutbah (khutbah pertama dan kedua).3e7

sesuai apa yang digembala oleh Nabi SAW. Dan arti yang pertama, tidak ada
seorang pun yang boleh untuk mengembala selain beliau dan yang kedua,
dibolehkan mengembala bagi orang yang mengganti kedudukan Rasulullah
SAW yaitu khalifatr. Dari sini, sahabat-sahabat Imam Syaf i menarik
kesimpulan bahwa dalam masalah (al masalah)ini ada dua pendapat --{alam
Al Fath tertulis al masalatain, itu keliru- namun yang mereka pegang
adalah pendapat kedua. Yang pertama sesuai dengan lafazh hadits, namun
mereka berpegang pendapat kedua [dalam al fath ternrlis: pendapat pertama,
itu kelirul. Nanti akan dijelaskan batrwa Umar. Dan maksud menjaga disini
yaitu mengembala di daerah tertentu dan Al Imam memberikan contoh
mengembala temak untuk shadaqah. Ini adalah pendapat kedua yang
dipegang oleh sahabat-sahabat Lmam Syaf i, bukan hanya kuat namun sangat
jelas menruut saya" dengan penguat bahwa 'menjaga' dikhususkan untuk
pemimpin atau wakilnya dengan maksud melindungi harta umat bukan
haranya sendiri.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5348.
Sanadnya siaiii. Ini merupakan ringkasan hadits no. 4919.
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5658. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Laits
menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa
Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang wanita yang

ditemukan terbunuh dalam sebagian peperangan Rasulullah SAW,
kemudian Rasulullatr SAW menginglori pembunuhan terhadap wanita
dan anak-anak.3et
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5659. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Laits
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa ia
mendengar Rasulullatr SAW bersaMa sedang beliau mengarah ke timur,
*Ketahuilah, sesungguhnya linah muncul doi sana, kctahuilah,
sesungguhnya.finah mtmcul dari sana, dari tempat terbitnya tanduk
syaithan.'3e

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5458.
Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5428 &a lihatlah hadits no. 5642.
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5660. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Sy*if.
menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al Bahi, dari Ibnu Umar,
ia berkata: "sesungguhnya Nabi SAW shalat di atas tikar kecil.'/oo

,lot,;l.i ?,d'* ,*/ ti'L ,.blt 15 tflr- - o 11 \

y\, * U,TGbi i,f, * ,:S' Cy ,rj e
,ir; *r y\t r* ar Jytry:Jv #;.tLi ,p;

.qq,?,i_:,h, ,yU t i Si q* ,),. u)
5661. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Syarik

menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Ishaq, dari Abu Shaleh

Al Hanafi, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, ia melihat lbnu Umar
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa
memperburuk tubuh hewan yang bernyawa sebelum atau sesudah

Sanadnya shahih. Ada dalam Majma' Az-Zm,aid 2: 560 dan ia berkata:
"Diriwayatkan oleh Ahmad, AlBazz.ar dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir Al
Ausath dan ia menambahkan: wa yasjudu 'alaiha. Dan perawi-perawinya
shahih." Dan telah lewat hadits no. 5382 dari jalur Zt*lali,r, dari Abu Ishaq,
dari Al Bahi, dari Ibnu Umar: "Ambilkan aku tikar kecil, sampai akhir
hadits." Kemungkinan ini adalah ringkasan dari hadits itu dan lihat hadits no.
55t9. al klrumroh, Ibnul Atsir berkata: LJkuran seseorang meletakkan
wajatrnya ketika sujud di tikar anyaman. Dan hanya disebut al khumrah
sesuai sifat ini dan dinamakan Hrumrah karena benangnya ditunp dengan
pelepah kunna. Hal ini telah berulang kali disebutkan dan begitulah saya
menafsfukan. Dan terdapat dalatr. Sunan Abu Doud dari Ibnu Abbas, ia
berkata: Ada tikus besar yang kudapatkan di depan Rasulullatr SAW, di atas
tikar kecil dimana beliau duduk di atasnya, lalu saya membakar (tikar itu).
Dari hal itu, bahwasanya ada al Htumrah yang berukuran besar.
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membunuh, lalu ia tidak bertobat. Maka Allah akan memperburuk
tubuhnya pada Hari Kiamat.'Aor
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5662. Husain bin Ali menceritakan kepada kami, da'i Zaidah, dari
Atha' bin As-Sa'ib, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, takutlah kalian dari
berbuat zhalim! sesungguhnya kezhaliman itu akan mendatangkan
kegelapan di Hari Kiamat.'Aoz

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma, Az-Zawaid 4: 32, ia
berkata: 'Ahmad meriwayatkannya dan perawinya tsiqah.,, Dan ia
mengulangnya pula 6: 240-250, dan ia berkata: .,Diriwayatkan Ahmad. Ath-
Thabrani pula dalam Al Ausath dari Ibnu umar, tanpa keraguan. perawi-
perawinya tsiqah." Perkataan "saya melihat Ibnu Umaf' tertulis dalam
naskatr asli "sesungguhnya Ibnu umaf', kiranya riwayat sahabat tersebut dari
Ibnu umar masrh mubham. Akan tetapi dalam catatan kaki naskah I tertulis
"saya melihat Ibnu Umar" dan ternrlis penasil<han dan pentashihan. Kami
telah mengoreksinya karena hadits ini berulang di no. 5956 dari jalur Syarik
dengan sanad ini, yang di dalam terhrlis "saya melihat Ibnu umac' sebab ini
yang terdapat dalan Majma' Az-Zawaid. Lihat hadits no. 55g7.
Hadits ini terdapat dalarn Majma' Az-Zawoid 5: 235 dan ia berkata: ..Ath-
Thabrani meriwayatkannya, dalam sanadnya terdapat Atha' bin Saib, ia
mengalami kerancuan (hafalan) dan sebagian perawinya adalah tsiqah.,, Dan
beliau lupa menisbatkan kepada Musnad ini. pendapat mengenai cacafirya
Atha' yaitu hadits riwayat zaidah bin eudamah darinya, dan Zaidah adalah
orang yang mendengar dari Atha' sebelum ia hafalannya terganggu, namun
sanad hadis tetap shahih. suyuthi menyebutkan dalam At Jami' )sh-shagir
no. 135 talu menisbatkan kepada Ahmad, Thabrani dan Baihaqi dh
memberikan komentar shahih. Begitu pula Manawi mengomentarinya dalam

ly*atr terhadap Az-zmvaid bahwa Al Baihaqi yang mendatangkan dengan
duajalur adalah orang yang berkomentar terhadap keduanya, ralu ia bertata;
'Dari hal ini, diketahui dari keterangan shahih penulis merupakan
keteledoran." Namun Suyuthi tidak berlaku teledor mingenai yang kami
kuatkan dari sanad ini.
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5663. Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, dari
Ubaidullah, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat
Idul Adha dan Idul Fitri kemudian beliau berkhutbah setelah shalat.ao3
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5664. Hasyim menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan

kepada kami, dari Utsman (Ibnul Mugirah dan ia adalah Al A'sya), dari
Muhajir Asy-Syami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Saw
bersabda, "Barangsiapa yang mengenalmn baju yang warnanya
mencolok hingga ia bersilap ujub dan takabur di dunia maka Allah akan
mengenolrannya baju kehinaan pada Hori Kiamat.'Am

Sanadnya shahih Hammad bin Mas'ad Abu Sa'id Al Bashari adalatr tsiqah,
dan ia juga merupakan salah satu guru Imam Ahmad, dan pemyataan ini
diperkuat oleh Abu Hatim dan Ibnu Sa'ad, Ibnu Syahain, "tsiqatun tsiqah,
laa ba'sa bift", Bukhari mnyebutkan biografinya pada Al Kabir, 2lll25.
Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang dengan redaksi yang sama
salah satunya pada no. 4602 dar5394.
Sanadnya shahih Muhajir Syami adalah Muhajir bin Amr An-Nabbal dan ia
tsiqah, Ibnu Hibban menyebutkannya juga pada Ats-Tsiqaat, dan Bukhari
menyebutkan biografinya pada Al Kabir, 4lll25. Al Alamah menukilkan
keshahihannya pada catatan kakinya dari Ibnu Abu Hatim dan Ibnu hibban
yang merupakan tambqh"n pada biografiny4 "Diriwayatkan dari Ibnu
Umad', dan ini menrpakan kesalahan penulisan atau pencetakan, hendaknya
hal ini diteliti lagi dan diperbaiki, dan menurut hemat kami tidak saya
temukan biografi Muhajir ini bahwa ia meriwayatkan hadits ini selain dari
Ibnu Umar, dan juga ia bukan orang yang pernatr bertemu langsung dengan
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5665. Hasyim menceritakan kepada kami, Syuraik menceritakan
kepada kami, dari Abdullah bin 'Ashim, aku mendengar Ibnu Umar
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di Tsaqif terdapat
seorang Wndusta dan seorang perusaklos
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Umar. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, 4:7'7 dari jalur Syuraik
dan Abu Awwanah, dari Utsman bin Abu Ztx'ah, dan ia adalah Usman bin
Al Mughirah. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2:197-198 dari
dua jalur yang berbeda. Al Mundziri menisbahkan periwayatannya juga pada
An-Nasa'i. dan biografinya disebutkan pada At-Tahdzib dengan isyarat dari
An-Nasa'i, akan tetapi saya tidak menemukannya, kemungkinan terdapat
pada Sunan Al Kubra. Dan hadits ini akan kami sebutkan lagi pada no. 6245.
Sanadnya shahih Abdullah bin 'Ashim telah kami sebutkan perbedaan
pendapat ulama tentang namanya, "Achryt" atau uAshimah" dan telah kami
rajihkan bahwa namanya adalah "Ashm" pada no. 2891 dar, 4790,
berdasarkan perkataan, Syuraik yang diperkuat oleh Waki' kemudian
ditarjihl<an oleh Ahmad, hanya saja Syuraik menyebutkannya dengan
"Ashim" dan ini juga akan disebutkan pada no. 11439, dan menurut saya
kemungkinan perubahan ini terjadi karena kesalahan penulisan pada naskah
aslinya.

@I - Musnad Imrm Ahmad



5666. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Usamah
menceritakan kepada karni, dari Nafi', dari Ibnu [Jmar, bahwa suatu

ketika Rasulullah SAW datang pada perang uhud, kemudian beliau
mendengar beberapa wanita dari kalangan bani Asyhal menangisi
bencana yang menimpa mereka, lalu beliau bersabda, *Akan tetapi
Hamzah tatkala wafat tidak ada orang yang mengisinya." Setelah itu
datanglah beberapa orang wanita Anshar menangisi kematian Hamzah,
seketika Rasulullah SAW berdiri sedangkan mereka masih terus menagis,
kemudian beliau berkata, "Celakalah kalian wahai para wanita! Kalian
duduk disini harryo untuk meratapi (kematian) sampai sekarang?!
Perintahlran mereka (pra wanita) agar kcmbali ke rumah-rumah
mereka, dan janganlah seorang dari kolian (para wanita) meratapi
sebuah bencana (kcmatian) setelah hari ini.'#
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5667. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abdurrahman
bin Tsabit bin Tsauban menceritakan kepada karni, Hassan bin 'Athiyyah
menceritakan kepada l€mi, dari Abu Munib Al Jursyi, dari lbnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Aht ditttus mendekati rynghujung
Hri Kiamat dengm membawa pedang sampai manusia merryembah
AAah semata yang tiada sehttu bagi-Nya, dan dijadikan rezkiht di
bawah rurungan tombakku (peperangan) dan dijadikan kehinoan dan
kcrendohon bagi orang yang menyalahi perintahht, dan barang siapa

Sanadnya shahih hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5563 dan telah kami isyaratlcan periwayatan hadits yang sama pada no. 49M.
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yang menyerupai sekelompok kaum mako ia adalah bagian dari
mereka.'Ao7
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5668. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah
(Syaiban) menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari
Abdullah bin Umar, ia berkata: Suatu hari lewat di depan kami jenazah,

kemudian Ibnu Umar berkata: "Andaikan engkau ikut bersama kami
mengantar jenazah?" Ia melanjutkan perkataannya: Kemudian Ibnu Umar
memegang tanganku dan menggenggamnya dengan kuat, dan tatkala
kami sampai di pekuburan, kami mendengar suara ratapan (tangisan) di
belakang jenazah tersebut, sedang ia masih terus menggenggam
tanganku, kemudian ia membalikanku sehingga ia berhadapan dengan
jenazah tersebut, Ialu ia berkata kepada mereka tentang sesuatu yang
buruk, dan ia berkata lagi: Rasulullah SAW melarang mengantar jenazah
yang diikuti dengan ratapan tangisan.'{0E

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5ll4 dan 5ll5 dengan sanad yang sama, dan pada hadits tersebut kami
isyaratkan bahwa kalimat, *Adz-Dzillu" tertera pada ketiga naskah asli
Musnad Imam Ahmad, sedangkan pada naskatr catatan l<aki r tertulis, "Adz-
Dzillah", dan ini sesuai dengan kedua riwayat yang telatr kami jelaskan
sebelumnya.
Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Abu Sulaim dan hadits dengan redaksi
seperti ini tidak saya temukan pada pembahasan yang lain, Ibnu Majatr
meriwayatkannya juga pada l:247 dari jalur Israil, dari Abu Yahya, dari
Mujahid, dari Ibnu lJmar, "Rasulullatr SAW melarang mengantar jenazah
yang diikuti oleh ratapan tangisan." Dan ringkasan hadits ini juga terdapat

@I - Musnad Imam Ahmad
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pada Al Mutqa,lt76, den ia menisbatrkan periwayatannya kepada Ahmad
dan Ibnu majah. Kemrmgkinan besar ahsan ini yang menyebabkan Al
Haitsami tidak menyebutkan hadits ini di dalam Az-zav'a'id. Kemudian l/
Hqfrzh Al Bushiri mengomentari kecacatan hadits riwayat Ibnu Majah yang

berasal dari Abu Yultyc bahwa ia seorang tulcang fitnah, dan kami telah
mentariihketsiqatat kedua sanad ini pada hadits no. 2493. Dan Laits bin
Abu Sulaim juga mengikuti periwayatan hadits ini yang berasal dari Mujahid.
Oleh karena ia1 pendapat kami diperkuat k*siqalanya berdasarkan dua

sanad shahih yang berbeda. Adapun lafazh, "Ar'Rannalf' bermakna: Suara

dan yang dimaksud adalah ratapan para wanita yang berada dibelakang
j€nazah. Dan lafr"l, "Raannolr" yang terdapat pada riwayat Ibnu majah
diihti oleh pengarang Al Muntaqa dengan b€ntuk FaZ sedangkan lafazh,

"Fastadaoa bf' l<ami kuatkan periwayatannya dari naskah f, dan

pengucapm ini lebih baih sesuai dengan tajwi4 sedangkan pada g tertulis,

"fastadaoanr", dan "Fastadad' adalatr belrhk dan f il laazim, dan bisa
digunakan sebagai f il Muta'ddi, sebagaimana banyak sekali contoh-
contohnya pada bahasa Arab, bahkan ada juga yang menggunakan lafaztr,

"Adartt'yang mcrupakan f il lauim yang bermalma "Istodartu" dan kedua

kalimat tersebut mempunyai makna yang lebih dekat dan sama.&' Sanadnyasftaluh

,d-jd ,1 c* ,)Ar ,t r:tl", -
ht 'u ar J--, i6 'jti ,:# i l' j" * ,:d * ,!
nry ldt 6:;lc-;,'kt;i?$rtt * tt y
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5669. Abu An-Nadhar menceritakan kepada karni, Abu Muawiyah

(Syaiban) menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari

Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW pemah berdiri di Shafa

dan Marwah, dan Umar memerintahkan kami untuk berdiri di antara

keduanya agar dapat melihat Shafa dan Marwatr.aD
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sanadnya shahih lradits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam Ma,ani
al Atso, l:315 yang b€rasal dari jalur Al Hasan bin Musa Al Asyiyab, dari
Syaiban, dari Laits, dengan sanad yang sama, secara na.fu,. Kimudian iajuga meriwayatlonnya dari jalur Abdul warits, dari Laits, ',lalu ia
r.nenv.gbu$g sana! ryperti ini juga." Dan ia meriwayatkan pula dari jalur Al
Ar:zli', dari Ayyub bin Musa, dari Nafi,, dari Ibnu Umar,..sepe.ti tudit,
sebelumnya namun ia tidak merafakannya.,, yahya Uin Adam
meriwayatkannya pada Al Kharaaj, 444 dan merupakan ringkasan dari
riwayat Abdussalam bin Harb, dari laits, dari nafi', dari Ibnu uiar, dengan
lafazh yang marfu', "laisa tiima duna Hrumsati ausuqin shadaqah.,,dan Al
Baihaqi meriwayatkannya pada 4:l2l dari jalur vatya bin edu, dengan
sanad dan lafazh yang ry$o, hadits dengan sanad yang sama juga terdaiat
pada Majma' Az-Zawa'id, 3:70 dan Uertcat",-,iladits ini
diriwayatkan oleh Ahma4 AL Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath,
yang mana dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu sulaim dan ia ini tsiqah
akan tetapi Mudallas." Dan redalsi yang shahih terdapat pada riwayat Imam
Ahmad dan satrabat-sahabatnya dalam A.l Kutubus k-lsinihyang berasal dari
Abu Sa'id Al Khudri, sebagaimana yang terdapat pada At- Mintaqo, 1997.
r-afa^ Al Awsaaq: adatah bentuk jamak dari w^oq, dan maknanya telah
kami jelaskan pad hadits no.4723.

!L\t * ri ogt *t't +,yt,1 * o::, eA

5670. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah
(Syaiban) menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu
umar, ia berkata: Rasulullah sAW bersabda, "Tiada zakat pada unta
yang belum mencapai lima ekor, emas dan perak yang tidak mencapai
nisab dua ratus dirham, juga biji-bijian dan buah yang tidak mencapai
empat mud/ enam puluh 9h-t.ato
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5671. Abu An-Nadhar menceritakan kepada karni, Abu Aqil
(Abdullah bin Aqil) menceritakan kepada kami dari Fadhal bin Yazid,

Ats-Tsumali, Abu Al Ajlan menceritakan kepadaku, Aku mendengar

Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya orang kafir akan menjulurkan lidahnya pada Hari
Kiamat sepanjang duo fusakh, dan orang-orang menginjak-injalcnya
dori belalrangta.atl

Sanadnya shohih Abu Aqil Abdullatr bin Aqil Ats-Tsaqafi addatt tsiqah,
pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Dau4 An-Nasai dan
lainnya, dan "kan kami sebulhn hadits yang sama @a no. 8360 pernyataan

Ahmad bahwa ia orangnya Etqah Al Fadhal bin Yazid Ats-Tsumali tsiqah,
pernyataan ini diperlcuat oleh Abu Ztx'ah, Al Hakim d"n lainnyq selanjutnya
Imam Bukhari menyebrflon biognfinya pada Al Kabir,4111116Ibnu Abu
Hatim menyebutkannya @ Al Juhu wat-Ta' dil, 3 ru69. dan "Ats-Tsumali"
dinisbahkan pada'Tsumaalah bin Aslam bin Ka'ab" qabilah dari Al Azad,
dan ini juga yang dinisbahkan kepada Al Mubarrad pengarang Al Kaamil.
Abu Al 'Al Ajlaan Al Muharabi: Syaami adalah soorang tabi'in yang tsiqah,
Imam Bultari menyebrlkan biografinya pada Al Kuna no.560, ia berkata:
"Ia (Abu AlAilaan) mendengarkam hadits ini dari Ibnu Umaf' selanjutnya ia
berkata, "ia adalah satah seorang tentara yang berada dalam pasukan Ibnul
Zubair." Iladits ini dirirvayadon pula oleh At-Tirmidzi, 3:341-341 dari
Hama4 dari Ali bin Itfashar,'Dri fadhal bin Yazi4 dri Abu Al Mukhariq,
dari Ibnu Umafl yang diriwayatton s*ra morfu'dengan redaksi yang sama,
ia menyebutkan'Abu Al Mukhari{' sebagai ganti dtri'Abu Al Ajlaan", dan
ia berkomentar: "Kami hanya mengetahui hadits ini hanya berasal dari
riwayat ini." Dan Fadhd bin Yazid Kufi selain meriwayatkan darinya, ia juga
meriwaya*an hadits ini dari yang lainnya. Dan Abu Al Muhariq ini kurang
dikenal", mereka sepakat bahwa pendapat ini hanyalah sangkaan yang keliru,
kemungkinan kesalahan inr berasal dari ArTirmidzi atau gurunya Hannad
bin As-Sirri" sedanglon biografi Al Ajlani disebutkan pada At-Tahdzib,
12:165-166, setelah pengaransna menyebutkan riwayat At-Tirmidzi dimana
t€rtera, 'Dari Abu Al Muffiariq" ia berkata: "Demikianlah ia berkata, dan
Mmjab bin Al Harts meriway*an dari [Ali bin] Mashar, dari Al Fadhal bin
Yazi4 [dari Al Ajlani], dan ini menrpakan riwayat yang benar. Saya berkata

[Ibnu Hajar]: demikianlah p€Nnyataan ini diakui kebenaranya oleh Al
Baihaqi, dan din*illsn dari Surai' bahwa tiada hadits sama yang berasal dari
Rasulullah SAW dengan smad ini kecuali hadits ini." Sedangkan tambahan

[Ali bin] berasal dari pengpreg At-Tah&ib, dan peniadaan penulisan
tersebut adalnh jelas kesalahan pencetakan. Kemudian lcami tambahkan pula

[dari Abu Ajlan] kar€na h menryakan objek pembahasan kit4 dan pendapat
yang rajih menunrt saya bohwa namanya ini tidak tertulis dikarenakan
kesalahan penulisan aau pencetakan. Selanjutrya biografi Abu Al Mukhariq
disebutkan dalam At-tahbib, 12:226 setelah pengaraog mengisyaratkan
hadits ini, kemudian ia bertata: 'Yang benar namanya adalah Abu Al Ajlan
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Al Muharabi dan telah disebutkan untuk berhati-hati tentang
qeriwayatannya'' Al Hafizh Ar Mundziri menyebutkannya juga pada at-Togib wa At-Tuhib, 4:237-238 yang berasar airi ,i","vut etliii-iori, tutu
iu 1r.ffittf" pgrnyaparyrya" hanya saja ia menjadikan 

"o,"1 
p"ri,,ruyut*

hadits ini b€rasal dari sahabat "Abduliatr bin Amf' lalu ia trl"tu rugi,
]Hfi r ini diriwayarkan oleh Al Fadhal bin yazid, dari Abu Al ait*, iu
l*tor -alcu 

merdengar dari Abduilah bin Amr bin et .a.rr, lu-i"rrut",
Rasululah SAW belsabda, ,,sesungguhrrya orang kafir akai diiuturkan

lwoniors dua fosath poio u*t Kianlat ,ininggi- oriig_ororg
nengi4iak-i4ialotya." Riwayat-Al Baihaqi dan rainnya, a"i"iri r"i"pur,.,
riwayat yargshahih. At-Tirmidzi berkata: Abu Al rra,i.r,*il. iri tiiiirt, a*yang benar ia adalah Abu Ajlan Al Muharabi, sebagaimana disebuikan oteh
Imam Bukhari d,an A! Kuna." Sedangkan sangkaan AI Mundziri dengan
menjadikan rirvayat ini berasal dari 'Abdullah uin em, bin Al ,Arh', ,""*u
khusus ia nisbahkan periwayatannya kepada At-Tirmidzi, nu,nun n"ait, ini
dalam riwayat At-Tirmidzi berasal dari Abdullah ui, urr* ."uug"i.-"
yang terdapat dalam Al Musnad, kemudian ia memperkuut p.,nyo:tu*nyu
bahwa Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadits semacam ini dari Abdullah
bin Amr, bahlfii Imam Bukhari dan lainnya juga tidak menyebutkan riwayatAbu Al Ajlan ini berasar dari Abdullah iri arr, 

"t"i, i.t"pi- mereka
menyebu*an ia meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar. oL tururrr,
" Yotawdhlha'ulrun nas,,.art'mya: orang_orang menginjak-injAoya. Oan paaa
Al-Lisan tefisa:', Tawaththa' hu w a w itna. uiu konoti. rhr.,,-
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5672. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Aqil
menceritakan kepada kami dari Barakah bin Ya'la At-Tamimi, Abu
Suwaid Al Abdi menceritakan kepadaku, ia berkata: Suatu ketika kami
mendatangi Ibnu Umar, kemudian kami duduk pada pintu rumahnya agar
ia mengizinkan kami, namun ia memperlambat iziwrya.Ia berkata lagi:
lalu aku berdiri dan mendekati sebuah nrangan yang dekat dengan pintu,
selanjutnya aku menengok (mengintip) ke dalam ruangan itu, kemudian
Ibnu Umar memperingatkanku. Tatakala ia mengizinkan kami masuk,
kami lalu duduk, lantas ia berkata, "Siapa yang mengintip tadi di
rumahku?" Ia berkata: Aku berkaa, "Aku," Ibnu Umar berujar: "Apa
alasannya engkau mengintip ke dalam rumahku? Ia berkata lagi: Aku
menjawab, "Engkau lambat mengizinkan kami masuh sehingga aku
terpaksa menengok ke dalam rumahmu, namun hal ini bukanlah
kebiasaanku. Ia berkata lagr: Kemudian sahabat-sahabatnya
menanyakannya beberapa masalatr lalu ia menjawab: Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Islam dibangun atas lima perkora: bersal<si
bohwa tiada Tulun seloin Allah dan Muhammad adalah utusonnyo,
mendirilan shalat, menunoikan zakat, mengerjakan Haji, dan berpuasa
poda bulon Ramadhan." Aku bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman! Apa
pendapatnu tentang jihad?" Ia menjawab, "Barang siapa yang berjihad,
sesungguhnya ia berjihad terhadap dirinya sendiri.'{r2

'12 Sanahya dha'if. Baraloh bin Ya'la At-Tamimi adalah majlrul hal.
Biografinya disebutkan d^lam At-Ta'jil no.50 dengan nama Barakah bin
Ya'la At-Taimi. Al Husaini berlrata mengikuti perkataan Adz-Dzatrabi:
"Orangnya majhul." Kemudian Ibnu Hajar berkata: "Aku tidak menemukan
Butfiari menyebutkannya begitu juga pare pengikutnya seperti Ibnu Abu
Hatiq Ibnu Hibban, Al Aqili dan Ibnu 'Adi. Juga pada selain kitab At Jarh
wo at-Ta'dil. Namun, aku menemukan Al Hakim Abu Ahmad menyebutkan
dalamAl Kunai tentang biografi grnu Abu Suwaib yang mana ia menukilkan
dfri Al Kuruikarya Bukhari, yang berasal dari riwayat waqi', dari Barakatl
bin Ya'la At-Taimi, sebagaimma yang disebutkan &lam luhtsnad tesebut.
sedangkan yang terdapat dela- fulwnsfl Ahmad, At-Taimi ini kemungkinan
terjadi perubahan dari salah safir nama tersebut dan l<ami mengambil
kesimpulan dari kedua pendapat ini bahwa hadits Barakah ini terdapat perawi
lain yaitu selain Abu Aqil, ia adalah Waqi,. Sehingga fenajtruian ni
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terhapus." Biografinya juga disebutkan dalam Lisanul Mizan 2: 29 dan
pengarangnya berkata: "akan tetapi statusnya ma'rifatul hoal." Saya tidak
menemukan biografi Barakah pada At-Tarikh Al Kabir milik Bukhari, bahkan
saya tidak menemukan biografi gurunya Abu Suwaid dalam A/ Kunai karya
Bukhari. Dan saya tidak tahu, apakah namanya hilang dalam pembahasan
tersebut atau hanya merupakan sangkaan Al Hakim Abu Ahmad belaka?!
Adapun pendapat Al Hafizh mengenai nama At-Tamimi dalam Al Musnad
ini, kemungkinan tulisan Al Musnad ini juga ada padanya. Dan Al Hafizh Al
Husaini dengan tidak sengaja melakukan perubahan dalam pembahasan ini.
Karena dalam tiga naskah ar,li Al Musnad Ahmad yang saya miliki ternrlis
"At-Taimi", sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hakim Abu Ahmad. Dan
Abu Suwaid Al Abdi disebutkan dalam At-Ta'jil hal. 493: "Ia meriwayatkan
dari Ibnu Umar tentang hadits Islam dibangun di atas lima perkara, yang
mana Al Barakah bin Ya'la At-Tamimi meriwayatkan darinya." Kemudian
Al Hakim Abu Ahmad menyebutkan orang-orang yang tidak mengenal
namany4 lalu Imam Bukhari menukilkan hadits ini dari jalur Waqi', dari
Barakah, dari Abu Suwaid Al Abdi ia berkata: tatkala kami berada pada pintu
rumah [Ibnu] Umar. Kemudian ia menyebutkan kisah tersebut." Dengan
mengisyaratkan dengan hadits ini. Akan tetapi, dalam At-Ta'jil hanya
disebutkan riwayat ini berasal dari "Umar." Dan ini merupakan kesalahan
penulisan dan cetak dan yang benar adalah "Ibnu Umar." Hadits ini
disebutkan dalarn Majma' Az-Zowaid 8: 44, ia (pengarangnya) berkata pada
awal hadits ini: "Dari Abu Suwaid Al Abdi, ia berkata, kami mendatagi Ibnu
IJmar...." Ia meringkas hadits ini dengan membuang kalimat "buniol islam
'ala khamsin" secara marfu'. Al Haitsami berkata: *Hadits ini diriwayatkan
oleh Ahmad, Abu Asmad dan Barakah bin Ya'la At-Tamimi. Namun, aku
tidak mengenal mereka berdua." Jelasny4 perkataan "Abu Al Aswad"
merupakan kekeliruan dalam pencetakan dan yang benar adalah "Abu
Suwaid."
Asal hadits bunial islam 'ala ldtamsin terdapat dalam Ash-Shahihain dan
selainnya" yang berasal dari hadits Ilaimah bin Khalid, dari Ibnu Umar yaitu
Shahih Bukhari l: 4647, Mtulim l: 20 dan Al Musnad 6301. kemudian
Ahmad dan Muslim menambahlcan pada riwayat mereka berdua: "Seorang
lelaki berkata kepada Abdullatr bin Umar, mengapa engkaut tidak berjihad?"
kemudian Abdullah bin Umar menjawab dengan hadits ini. Imam Ahmad
meriwayatkannya pada no. 6015, begitu juga dengan Muslim dari jalur
'Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya, dari Ibnu Umar tanpa
menyebutkan pertanyaan tersebut. Dan hadits ini merupakan pengulangan
hadis sebelumnya no.4798 dengan sanad lain yalng munqathi'dan telah kami
jelaskan jalurnya bahwa hadits ini bersambung pada bagian ini, yang mana
pada atihir hadits tersebut dikatakan: "Seorang lelaki bertanya kepadanya,
bagaimana dengan jihad li sabilillah? Ibnu Umar menjawab: "Jihad itu
baik." Abu Nu'aim meriwayatkannyapadaAl Hilya3:62 dari jalur Al Harits
bin Yazid Al Akili, dari Abu Wail: "Seorang lelaki bertanya kepada Abdullah
bin Umar. Mengapa engkau berhaji namun tidak berperang?" kemudian
Abdullah bin Umar menjawab dengan jawaban yang terdapat dalam hadits ini

@I - 
Musnad Imam Ahmad



I n' '*';, ,p I cY ,rAr I $:'; -

*'y
j; ?\?'

lzJfa

/y ,st sitt

,ai *,d.r; $:"; ,:# ;.1' 1" / t:;; U.7 $:"; ,P
\t ,)* at Jt-, ,i J\ pt 6t ,srllt i"tt tTi rX) ,iu

tt
,q(e y'*;-,?

j$r Ja .. ,r.<1, '-o a 1..41.
+t lt..rrl r*,fr\t

5673. Abu An-Nadhar menceritakan kepada lsmi, Abu Aqil
(AMullatr bin Aqil) menceritakan kepada kami, Umar bin Hamzah bin
AMullatr bin Umar menceritakan kepada kami, Salim menceritakan

kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Suatu ketika aku membacakan

syair, tatkala aku melihat wajatr Rasulullah SAW yang berada di atas

mimbar, memohon trrrunnya hujan, kemudian hujan prm tunrn hingga

memenuhi selokan-selokan, lalu aku mengungkapl@n perkataan seorang

penyair:

o 1VY

wara mtfu'.' f,hn p€rnyataatr dilontarkan oleh Al Hafizh dalam Al Fath,
AMullah bin Umar tidak menyebutkan karena hal iu hukumnya fardlru
Hfcyal, dan tidak menjadifardhu 'ainkecrlo,li dalam beberapa keadaan. Oleh
karcna itq Ibnu Umar menjawab dengan pemyataan yang sederhana.

Kemudian ditambahlon pada riwayat Abu Razaq di aldtir haditsnya:
"Sesungguhnyr jihad addah suatu amal kebajikan yang baik" Berdasarkan
keseluruhan riwayat-riwayat ini menyatakan bahwa riwata Barakah At-
Taimi yang disebutkan sebelumnya memiliki asal dan tidak dikenalnya
Barakah At-Taimi tidah menjadikan haditsnya dha'f. Kemudian Al Hafiztt
menyebndran itailam Al Fath pda riwayat Muslim bahwa orang yatrg

bertarya kcpada Abdullah bin Umar adalah l{akim- I{al scoada disebutkan
oleh Al Baihaqt natnun aku tidak tahu landasan yang merupakan p[iakan
pendapat Al Baihaqi. Akan tetapi, menurut saya riwayat Al Mwnad ni
menunj-kkrn si penanya adalah Abu Suwaid Al Abdi. Namun hal tersebut
tidak menafikan kalau penanyatersebut adalah orang lain

Musnad Imam Ahmad 
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Seorang tuan bersih nan putih itu memohon diturunlannya hujan
l<epada pemilik owan dengan wajahnya

Pelindung anak-anakyatim dan pengayom para janda

Dan ini merupakan perkataan Abu Thalib.al3

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, l:199 dari
Ahmad bin Al Azhar, dari Abu An-Nadhar guru Imam Ahmad, dengan sanad
yang sama. Dan bait-bait syair Abu Thalib merupakan salah satu syair yang
terkenal, dan terdapat tambahan seratus bait pada sebahagian riwayatnya, dan
ia mengumandangkan syair ini kepada ktalayak ramai tatkala Bani Hasyim
dan Bani Muthalib mengucilkannya dari pergaulan suku Quraisy. Dan
pandangan ini didasari oleh pengetahuan para ahli syair dan sejarah. Ibnu
Hisyam meriwayatkan cerita yang sama atau lebih pada As-Sirah, (172-176
Cet. Awrabah, dan l:173-178 pada catatan kaki Ar-Raudhu Al Anfu), hal
senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam At-Tariklr, 3:53-57, dan
Syarhul Bagdadi /il lhizanati thaa'ifotun kabirah, l:251-261, Cet. Baulaq
dan2:48-66, Cet. As-Salafiyyah yang ditahqiq oleh Abdussalam Muhammad
Hanrn, dan Ibnu Hisyam berkata: "Riwayat qashidah yang ada pada saya ini
adalah shahih, dan sebahagian para ulama mengingkari kebanyakan bait-bait
syairnya" Al Hafizh Ibnu Katsir berkomentar tentang syair ini, "Ini
merupakan qashidah yang luar biasa dan sangat tinggi sastrany4 dan syair ini
tidak dapat dibuat kecuali orang yang mempunyai kemampuan luar biasa,
dan syair-syair ini termasuk tujuh hasil karya para pujangga yang di gantung
pada dinding Ka'bah, yang mana makna-makna bait syairnya sangat
sempulna, dan Al Umawi meriwayatkanya dalam Al Maguinya secara
panjang lebar dengan tambahan bait-bait syair lainnya."
Yajiisytt: air yang tumpah ruah dan mengalir. Al Miizaab daa Al Mi'zaab:
saluran atau selokan yang dialiri air, perkataan ini berasal dari katq "'Azaba
Al Maa'" yang berarti mengalir, dikatakan juga ini adalah bentuk dari Farisi
Mu'rab, yang berarti: Bulil Maa', tnrpa mnggunakan Hanaah dan bentuk
janaknya adalah Al Ma'auib, dan salah satu penggunaan dalam kalimat
adalah Mi'zaabul lra'bah, artinya saluran air hujan, hal ini sebagaimana yang
t€rtera Mm Al-Lisan. Lihat Al Mi'rab oleh Al Jawaliqi yang telatr kami
tahqiq ful. 326. "Abyadn"' adalah bentuk manshub 'ar$an terhadap -Sayid'
poda bait syair sebelumnya" dan ia juga merupakan 'Athaf Ash-shfaat yang
berasal dari satu pembahasan. "Tsumaal' dan "'Ashanalf keduanya
motslrub dan boleh dirafaT<an, disebabkan terputus atav isti'naof. Ats-
Tsumaol artinya pelindung dan pengayom, terkadang diartikan: pemberi
makan pada saat dabngrrya bencana kelaparan. "'Ashamotun lil araamil'
Ibnu Atsir berkata: artinya menjaga mereka dari kehilangan dan memenuhi
hajat mereka" pendapat lain mengatakan: "Al Araamil' artinya orang-orang
miskin dari kalangan laki-laki dan perempuan, dikatakan juga penggunaan
keduanya berbeda, araamil dikhususkan terhadap wanita sedangkan bentuk
tungalnya Armal artinya: seorang lelaki yang ditinggal mati oleh istrinya dan
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5674. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu aqil

menceritakan kepada karni, [Abdullah bin Ahmad berkata]: ayahku
(Abdullah bin Aqil adalah seorang perawi yang shatih dan tsiqah)
berkata: umar bin Hamzah menceritakan kepada kami dari Salim, dari
ayahnyq ia berkata: Aku mendengar Rasulullah sAw berdoa, *ya Allah!
labtatlah fulan, ya Allah! Laktwttah At Hoits bin Hisyam, ya Allah!
Lahatlah suhail bin Amr! Ya Allah! Labtatlah sufwan bin Umayyahj,
Ia berkata: kemudian fimnlah ayat, "Bukanlah har tersebu nenjadi
urusanmu ago mereka mau bertobat otau nerurunkan adzab kepada
mereka, sedang mereka zlalim pada diri mereka sendiri.',Ia berkaa lagi:
"Kemudian mereka semua diampuni oleh Allah."ala

lrnolah artinya: seorang wanita yang ditinggar mati oleh suaminya, apal€h
keduanya itu kaya ataupun miskin.',ert 
sanadnya shahih Ibnu Katsir menukilkannya pada tafsirnya 2:23g yang
b€rasal dfri Al Musnad inr, yang mana sebelumnya ia menyibutlon ril"y;
Imam Bulfiari dan redaksi yang sama dari jalur Ma'mar, arri er-zutni, alri
-s"t.' dari ayahnya, kemudian ia juga menisbahkan hadits ini
kepada An-Nasa'i dan kemudian ia menyebutkan riwiyat-riunayat lain yang
berasal da'i Imern Bukhari dengan redalsi yang sama iusa Ar-suiuthi
menyebutkannl'a NaAd-Dur Al Mantsttr,2:71, kemudian ia menisuahkan

kqada Ahmaq Imam Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ia
juga menisbalrkaonya kepada Ibnu Jarir dan Al Baihaqi @ ldoaoo.tt.
Dan dua ini biasanya digunakan pada eunut shalat fajmeteun orang yang
shdat bangkit dari nrku' pada raka'at kedua.
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5675. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Mahdi

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu ya,qub, dari lbnu
Abu Nu'min, ia berkata, bahwa Seorang lelaki mendatangi lbnu Umar,
sedangkan aku saat itu sedang duduk, kemudian ia menanyakan tentang
hukum darah nyamuk?! Lalu ia (Ibnu Umar) bertanya, "Dari mana
engkau?" Ia menjawab, "Salah satu penduduk Iraq. "Ibnu Umar berkata:
"Perhatikan pria ini! Ia bertanya tentang hukum darah nyamuk padahal
mereka (penduduk lraq) ikut membunuh keturunan Rasulullah SAW, dan
aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Keduarqta (Hasan dan
fusain) adalah perynjuk kcdua matanya di dunia.'Ars

';;.13J $:"; ,?)d,';'ny $:r; ,i& ei, - o1vl

* !, J;r'+:JG,:# it *{&f i Ir|;,oi,*

$marlnya shahih. Mahdi adalah Ibnu Maimun. Ibnu Abu Nu'min adalah
Abdurrahman bin Abu Nu'min, Al Bajali, dan hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 5568, hanya saja pada hadits tersebut
disebutkan *Ibnu Abu Nu'aim" dan telah kami jelaskan sebelumnya bahwa
penulisan tersebut salah pada naskah Musnad Ahmad, dan yang tertera pada
hadits ini adalatr nama yang paling benar, dan kami juga mengisyaratkan
bahwa Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini juga dari jalur Mahdi bin
Maimun, dari Ibnu Abu Ya'qub, hal senada juga juga dinyatakan dalam
riwayat Mahdi.

@l - Musnad Imam Ahmad
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5676. Affan menceritakan kepada kami, I(halid bin Al llarits

menceritakan kepada karni, Muhammad bin Ajtan menceritakan kePada

kami dari TaidbinAslam, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar

Rasulullatr sAw bersabda, "Barangsiapa mencabut (nelepskut)

tanganfrya dmi ketaatan, maka Allah tidak akan memedulikomyo @
Hif Kamat, dan barangsiapa mati sedang ia kehta-doi inu'ah
(kaun muslimin) maka ia mati dalam fuadoaniahiliyah''Aro

t3", ,.81 l g:L - olYY
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5677. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, ':**
Muhammad bin Taid bin Abdullatr bin Umar bin Al Kath$ab' dui

Ayahnya, dari Affiullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah sAw bersabda'

"(Jrusan (kcpemimpinan Khitafah) ini senantiasa berada wfu toao,
orang-orang Quraisy walaupun hanya terdopat dua orang (d mko
buni).'Ar7

$:", ,r€+!dt ,rj U'e* g:* ,;At I €* - olvA

,!c'>t: ti y\t ,k !, J;tif ti'Lf l' *'*'?Y
oali,r,t; *f iy;u;;v,!t'"?ai: *,Lvb;l uSt

sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebehrmlano-

5376, ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5551 '

Sanaanyi-s1ohih Hadi6 ini merupakan pengulargan badis sebehmya m-
4832.

1t7
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5678. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Uqbah bin Abu

Ash-Shahba' menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada

kami dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW menyerukan

orang-orang: "Ash-Shalatu Jami'ah." Tatl<ala berita itu sampai ke telinga

Abdullah bin Umar, ia segera pergi menemui keluatganya dengan

tergesa-gesa, kemudian ia menanggalkan pakaian yang dipakainya.

Setelah itu ia mengenakan pakaian yang diberikan oleh Rasulullah SAW

kepadanya, kemudian ia pergi ke masjid sementara Rasulullah SAW

telah turun dari mimbar, lalu orang-orang berdiri didepannya. Ia

(Abdullah bin Umar) kemudian bertanya kepada mereka: "Apa yang

diceritakan Nabi SAW kepada kalian pada hari ini? Mereka menjawab:

"Beliau melarang mengomsumsi nabidz. Ia bertanya lagi: nabidz yang

bagaimana?" Ia menjawab: "Beliau melarang Ad-Dubbaa' danAn-Naqiir,

"Lalu aku bertanya kepada Nafi': "Bagaimana dengan Al Jarrah?" la

balik bertanya: "Apa yang kamu maksudkan dengan Al Jarrah?" la

(Abdullah bin Umar) berkata: Aku menjawab: "Yaitu Al Hantamah." la

bertanya lagi: "Apa yang engkau maksudkan dengan Al Hantamah?" Aku

menjawab: "At Qultah? Ia menjawab: "Bukan" Aku bertanya lagi:

"Bagaimana dengan Al Mwaffat?" Ia bertanya lagi: "Apa yang engkau

maksudkan dengan Al Muzafiar?" Aku menjawab: "Wadah air dari kulit

@ - 
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yang dilumuri ter." Ia menjawab: "Bukan. Beliau tidak melarang hal-hal
tersebut pada hari ini kecuali .,4 d-Dttbbaa' dan An-Naqiir.'ilrt
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5679. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Uqbah (bnu

Abu Ash-Shahba') menceritakan kepada kami, Salim bin AMullah bin
Umar menceritakan kepada lemi, bahwa Abdullah bin Umar
menceritakan kepadanya, bahwa suatu hari ia menemani Rasulullah SAW
bersama beberapa satrabat lainnya, kemudian Rasulullatr SAW melihat
mereka dan bertanya, "Wahai salubat-salubatht! Bukankah kaliot tahu
bahwo alat adalah tlusan AAah yotg diuus tort tk blior?' Mereka
menjawab: 'Benar, karni bersalsi balrwa engkau adalah utusan Allah".
Lalu beliau bertanya lagj, "Bukntkah kalior talru bahwo AAah SWT
berJtmun fulom kitab-Nya: 'Barangsiap meruotiku nalu ia telah
nenaati Allah?'.'Mereka menjawab: "Benar, kami bersalsi bahwa siapa
yang menaatimu maka ia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang
menaati Allah berarti ia telah menaatimu." Selanjutnya beliau bersabda,

"Seswtgguhnya bagran furi bentuk kctoatm kcWdo Allah odolal,

$anadnya shahih lladits dengan redalrsi yang lebih panjang terdryat pada
w.4574,5092 dan 5477. Lihd hadits no.5572.
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menaotiht, dan bentuk dari ketaatan kcpadaku adalah menaati

pemimpin-pmimpin kalian, maka taatlah kepada pemimpin'pemimpin

lralian, dan jilra mereka shalat dalam kzadaan duduk maka shalatlah

tealian dalam keadoan dttduk.'Ate
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5680. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, aku mendengar

Rasulullah SAW bersaMa, "Orang yang meminta-minta pada Hmi
Kiamat terdapat bekas cakoran di wajah pelahtnya. Maka barang siapa

yang ingin (menghquskan tanda tersebut) maka ia hendabtya berusaha

berlomba ftnenghaps bekas cakaran) yang ada pada waiahnya, dan

sehina-hino permintaan adolah meminto dari kehnrga terdekat, yang

dilahtkan unt* memeruhi kcbutuhanya, dan sebaik-baik permintaan

adalah permintaan yang lebih dari kebutuhan dan dahulu kaloh orang
yang me nj adi tanggunganmu.'A2o

Sanadnya shohih Hadits ini juga terdapat pada Majma' Az-Zawa'id,2:67,
pengarangnya berlrata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Thabrani dalan Al
Kabir, dan para perawinya tsiqah." Hal senada juga diisyaratkan oleh At-
Tirmidzi, l:287 komentamya pada "Wa lil Baab." Kemudian As-Suyuthi
menyebutkannya dalam Ad-Dar Al Mantsur, 2;185, hanya saja ia
me,nisbahkan periwayatannya kepada Al Mundzir dan Al Khafihib, dan tidak
menisbahkannya kqada riwayat Imam Ahmad yang terdapat pda Munad
ini.
Sanadnya shahitt Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al 'Ash bin Sa'id
bin Al 'Ash bin Umayyah adalatr tsiqah, hal ini diperkuat dengan pernyataan

An-Nasa'i dan lainnya, dan Ahmad berkata: "Laisa bihi ba'sd'diriwayatkan
pula oleh Syaikhani, dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al
Kabir, llll39l, Abu Sa'id bin Amr telah kami sebutkan tentang

ke*iqalannyt pada no.50l7 dan pada Majma' Az-Zawaa'id, 3:96 dan

,zLG e'^fir" ,glt
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pengaranrya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya
shahih." dan awal redaksinya berbunyi, "Istabaqa 'alaa wajhihf'disebutkan
dalan At-Twgib wa At-Tarhib, 2:2 dan pengarangnya berkata: *Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsiqah dan masyhur.,, lbnu
Atsir berkata: Al Kuduuh artinya: "Bekas cakaran atau noda, dan setiap bekas
yang berasal dari cakaran atau gigitan adalah noda atau tanda, dan boleh juga
dikatakan bekas atau ciri khas." "'An Zhalti Gina"' artinya: ..selama hal
tersebut diizinkan maka itu lebih utama mengambilnya dari orang-orang
kaya." Makna lainnya: diharapkan sedekah itu datang dari orang-orang yang
terjauh, dan kalimat Az-Zhar terkadang memiliki makna lebih sebagai
penyempurna kalimaf dan mengokohkannya seperti kalimat Shadaqanhu
mustanidatun 'ot dlaahri qawii minal maal." Dan para ulama juga
menafsirkannya berdasarlcan hadits berikut ini, "Khairus shadaqati maa
kaana 'an dlwahri ginad' dan ini merupakan hadits shahih ini berasal dari
riwayat Jabir, yang akan kami sebutkan pada no. 14523 dan 14782, hal
senada juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa,i sebagai mana
disebutkan pada Al Jaami' Ash-Shagir, 1260, yang berasal dari riwayat Abu
Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa,i
dan ini juga disebutkan pada Al Jaami' Ash-Shagir, 4021, kalimat ini
menjelaskan dengan gamblang dan dapat dibayangkan oleh pembaca bahwa
yang dimaksud adala[ "sebaik-baik sedekah adala]r sedekatr yang diambil
dari harta orang-orang kaya" dan pada penulisan tersebut terdapat kekeliruan
pada naskah-nasloh asli atau kesalahan tersebut berasal dari perawi-
perawinya, khususnya telah kami sebutkan hadits Ali dengan sanad yang
dha'f yang diriwayatkan secara marfu'pada no. 1252: ,,Barang siapa yang
meminta sedekah yong berasal dari huta or(mg-orqng ksya, mako Allah
SW akan memperbanyok baginya bebanon-bebatuqn panqs yang berasal
dori neraka jahanen." Kemungkinan syubhat ini yang digaris bawahi oelh
Al Hafizh Al Mundziri dengan menyebutkan awal redaksi hadits ini dan
meninggalkan akhirnya, sebagai langkah kehati-hatian akan terjatuh dalan
kekeliruan dan mengubah redaksinya dengan sengaja. Akan tetapi ketiga
naskatr asli Al Munad lafazhnya sesuai dengan redaksi yang terdapat pada
hadits ini dan hal ini diperkuat dengan hadits yang teradapat pada Mijma Az-
Zawa'id, yang menghilangkan keraguan akan kekeliruan dan perubahan
penulisan yang mana diperkuat dengan lafazh, *Al Masala?' dengan
mengulanga'langinya pada kalimat, ,,Khairul masalati al masalatu ,on

zhalvi grnaa." Dan redaksi pada riwayat-riwayat tersebut 5srnuanya shahih,
"Khairus shafueati maa kaana 'an Zhahri ginaa.,, Dut Alginaa ymg
$ryglcsud adalah orang kaya yang bbrsedekah, sebagaimana diieiaskan pada
hadits terseht, dan ini merupakan penjelasan kondisi orang yang bersedekah,
gan hadits Ali yang berbunyi, "Barang siapa yang meminta iedekah yang
berasal dari harta oratrg-orang kaya" ini menerangkan kondisi orang yang
meminta tatkala ia memint4 sedangkan pada redaksi hadits di atas 6riulis,*Khairul masoldi al masalatu 'an Zhahri ginad' menjelaskan kondisi orang
yang diminta, bukan orang yang memint4 karena lafaztr hadits tersebut
memperkuat maknanya, bahkan pernyataan ini diperkuat dengan lafazjr.,

Musnad Imam Ahmad 
- @
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5681. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, aku mendengar

Nabi SAW bersabda, "Seorang (muslim) akan senantiasa merasakan

lcclapangan dalam ogamorya selama ia tidak menumpahkan darah orang
lain yang diluramkan.'A2r
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"Seburuk bwuk sadakah adalah sedakah yong berasol dari keluarga terdekat
y(mg m(ma io memintorya uiluk memenuhi kebutuharurya dan sebaik-baik
sedekah adolah sedekah yug berasal dari orang koya." Ini menunjukan
batrwa dibolebkan meminta dalam kondisi tertentu, dan ini juga menjelaskan
batrwa meminta kepada kerabat terdekat hanyalah untuk sekedar memenuhi
kebutuhannya saja yang bersifat darurat dan lebih baik ia memintanya kepada
kerabu yang kaya untuk memenuhi kebutuhannya, dan hendaknya orang-
orang yang fakir tidak membebani kerabat dekatnya dengan meminta-minta.
Ini merupakan maloa yang tersirat pada hadits tersebut diatas. Adapun
lafrzlr, "Wabda' biman ta'uuf' telah kami jelaskan maknanya pada hadits
riwayat Ibnu Umar, yang berasal dari riwayat Al Qa'qaa' bin Hakim, dari
Ibnu Umar pada hadits no.4474. Lihat hadits no. 3675, 4207,4440 dan 5616.
Sana&rya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 12:165 dari
Ali bin Al Madini, dari Abu An-Nadhar dengan sanad yang samq hal senada
juga riwayatkan oleh Al Hakim dalarr, Al Mustadrah 4:351 dari jalur Al
Harits bin Abu Usamah, dari Abu An-Nadhar kemudian dishahihkur
olehny4 dan ia juga meriwayatkan pada hal. 350 dari jalur Ad-Darawardi,
dari lrbaidutlah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan ia berkata: "Hadits
ini sana&rya shahih berdasarkan syarat Syatlihain, namun keduanya tidak
merirvayarkannya" dan hal tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan
anehnya ia tidak mengomentari bahwa diriwayatkan oleh Imam Bulfiari,
kemrmgkinan ia lupa.

@ - 
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5682. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id

menceritakan kepada karni dari ayahnya, ia berkata: Suatu hari Ibnu

Umar mendatangi Yahya bin Sa'id, sedangkan pada saat yang sama

beberapa anak laki-laki dari sukunya seda4g mengikat seekor ayam dan

melemparnya (dengan batu), lalu Ibnu Umar menuju ayam tersebut dan

mengambilnya. Selanjutnya Ibnu Umar membawa ayam tersebut dan

anak-anak itu, lalu berkata kepada Yahya, "Laranglah anak-anakmu agar

tidak mengikat burung itu untuk dibunuh (dengan cara melemparnya

dengan batu). Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW

melarang menahan binatang hingga kehausan atau dengan alasan lainnya

hingga terbunuh. Dan jika mau menyembelihnya sembelihlah."a22

Sanadnya shahih. Hadia ini diriwayatkan oleh Imam Bultrari, 9:554 dari
Ahmad bin Ya'qub, dari Ishaq bin Sa'id, darinya dan ia tidak menyebutkan
lafaztr akhir hadits ini, "In aratfitm Dzabhuhaa Fa&balruuhad' dan Al
Hafizh menambahlon bahwa tambahan kalimat ini terdapat pada riwayat
Abu Nu'aim. Dan orang yang mendatangi Ibnu Umar adalah Yahya bin Sa'id
bin Al 'Ash bin Sa'id bin Al 'Ash bin umalyall dan ia adalah pamannya

Sa'id bin Amr, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu
Umara, kemudian ia meriwayatkan darinya pulq yaitu dari Sa'id, anaknya
Ishaq bin Sa'id bin Amr, gurunya Abu An-Nadhar, dan juga gurunya Ahmad
bin Ya'qun pada riwayat lmam Bukhari. Dan Yahya adalah seorang tabi'in
juga" ia meriwayatkan dari Utsman dan Muawiyah dan Aisyah, dan
biografinya disebutkan dalan At-Tah&in, ll:215-216, Lihat hadits no. 3133,
5587 dan 5661. Ash-Shabru arfmyq "ia yang menguasai dan menahan para

nrh dalam keadaan hidup, kemudian ia ditimpa sesuatu dan meninggal. Dan

lafaz,h: "Galamun bin baini raabithun" padal tertera, "gulaaman min bainihi

raabithan'dan pada J rcrterq "Wa galdamun min bainihi raabithan"

sedangkan lafaztr yang teftera pada Mwnad ini terdapat pada catatan kaki ;
dan J.

Musnad Imam Ahmad 
- @I
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5683. Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami, Laits menceritakan
kepadaku, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Abu
Bakar bin AMurrahman, dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin
Asid, bahwa ia pemah bertanya kepada Abdullah bin Umar: "Kami
menemukan bahwa shalat disaat mukim dan takut disebutkan dalam Al
Qur'an, dan kami tidak menemukan shalat safar disebutkan di
dalamnya?" Ibnu Umar menjawab: "Wahai keponakanku, sesungguhnya
Allah SWT mengutus Muhammad SAW kepada kita saat kita tidak
mengetahui sesuatu, dan kami mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang
kami lihat dari beliau."a23

Sanafuya shahih Abdullatr bin Abu Bakar bin Abdurratrman bin Al Harts
bin Hisyam Al Makhkzuumi adalah seorang perawi yang tsiqah. Umayyah
bin AMullah bin Khalid bin Asid bin Al 'Iish bin Umalyah Al Umawi juga
seorang perawi yang tsiqah, pernyataan ini diperkuat'oleh Al Jali dan
lainnya, dan Imam Bukhari mnyebutkan biografinya pada Al Kabir, l/2/8.
hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i l:2ll dari eutaibatr bin Sa,id,
dan Ibnu Majah, l:l7l dari Muhammad bin Ramh, yang mana keduanya
meriwayatkan dari Al Laits bin Sa'ad, dari Az-Zuhi dengan sanad yang
sama. An-Nasa'i meriwayatkannya juga padar l:79 dari jalur Muhammad bin
AMullah Asy-Sya'yitsi, dari Abdullah bin Abu Bakar bin AI Harts, dari
Umayyah bin Abdullah bin Khalid. Dan ringkasan haditsnya telah kami
sebutlon yang berasal dari jalur Mal& dari Az-Zuhri, dari seorang lelaki
yang berasal dari keluarga Khalid bin Asiid, pada hadits no. 5333, dan kami
juga menyebutkan kecacatan periwayatan Malih dan hadits ini bersambung
dan shohih namun berasal dari jalur lain, sebagaimana telah kami isyaratkan
sebelumnya pada sanad hadits ini. Sedangkan pada 6 tertulis, "dari Abdullah

@I - 
illnsnld Imam Ahmad
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5684. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hakam memberitahukan kepada

kami dari 'Atha' bin Abu Rabah, ia berkata: Seorang lelaki memuji Ibnu

Umar, ia berkata: sehingga Ibnu Umar berlcaA: "kmpari wajah lelaki

tersebut dengan tanah." Ia berkata lagi: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersaMa, *Apabila koliot melihat orang-orangyang sulra nemuii moka

le mpuilah w aj ah mere ka dengan tanah.'A%

bin Abu Bakar, dari Abdurrahman" dengan mengganti "bin AMurrahman"

dan penulisan ini keliru. Hal ini telatr kami cek kebenarannya pada J dan 3,

sedangkan pdaAt-Tah&ib, 5:163 pembahasan tenang biografi Abdullah bin

Abu Bakar bin Abdurrahman tertulis: "Diriwayadcan dari Ayahnya dari

Abdullah bin Khalid", penulism ini jelas kelinu dm yang benar adalah,

"Diriwayatkan dari Umalyatr bin Abdullah bin Khalid", sebagaimana yang

dinyelran pada sanad hadits ini dan juga @a At-Taheb tentang biografi

"Umayyalr bin AMullah." |:37 l'372.
Sanadnya shahih Ali bin Al HilGm Al Bunneni telah l(ami sebutkan tentang

k*siqalwnyapada hadits no. 3141, dan kami tambahkan bahwa biografinya
dissbutlGn pda Al Juah wa At-Ta' dil, 3 I I I l8l. Hadits ini disebutkan pada Al
Majmo' Az-7awaa'id" 8:ll7 dan p€nguangnya berkaa: Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir wa Al Ausath
dan para shahih." Abu Daud meriwayarkannya pula pad4 4:401

dengan redaksi yan ssma dsri hadits Al Miqdad bin Al Aswa4 kemudian Al
Mrmddri menisbahkan periwaptaonya kepada Shahih lttllrilim, At-Tirmidzi
dan lb,nu Majah. Dan hadits Al Miqdad akan kami sebutkan padaAl Munad

(6:5 Q dengan smad yang beragam. kfrzt, "Alxsmt fi wuiuuhihimut

firaab" Ibnu Atsir bertomentar yaihr: lemparilall sedangkan Hatsaa,

yaltsuu dm hotswqt artinya: tanatr yang tidak diptpk atau diserami air
sehingga tidak safirpun dapat tumbuh padanya, dan sebagian orang

menafsirkanya secana harfiah saja, yaitu melemparnya denagr tanah."

Me,nunt hemat saya mengikuti makna harfiahya ini lebih jelas dan kuat, dan

hal inilah yang dilakukan oleh Umar pada hadiB inL Al Miqdad bin Al

Musned Imem AhD.d 
- @
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5685. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada karni dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata: Pada cincin Rasulullah SAW tertulis, "Muhammad
Rasulullah".a25

,F ,eE ,f ,!,'.t{& t$lt ,?rU 'H, $'r; - o1A1

5686. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami,
LJbaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata: "Irlabi SAW merniliki dua orang Muadzin."a26
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Aswad pada haditsnfra sebagaimana yang telah kami jelaskan, dan keduanya
edaleh perawi hadits ini, oleh karena itu penjelasan mereka berdua rcntu lebih
jelas, hnt dan benr.+2s Smadqra sfralzh ningkasan haditsnya terdapat padano.4734.1i6 Suadnya shahih Iladits ini telah kami sebutkan pada no. 5195 dari Yahya,
dari t baieilhlL dari Nafi', dari Ibnu Umar secara mrfu, "Sesungguhnya
Bilal mengumandmgpn adzan pada malam hari...." Redaksi yang sama
telah disebudon berulmg-ulang kali yang berasal dari jalur lain, dari Ibnu
Umar, dan akhfohadiBnya disebutkan pada no. 55498. dan saya merajihkan
bahwa hadiB ini m€npakan ringkasan dari r€dalsi hadits sebelumnya. Juga
laftzh Ahmad ini tmdapat pada riwayat Muslim, l/301.

.:d,i',*.ok ,Jv,# /.
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5687. Abu Amir AMul Malik bin Amr menceritakan kepada kami,

Zlhair menceritakan kepada kami dari Yazid bin Aslam, aku mendengar

Ibnu Umar berkata: Dua orang lelaki yang berasal dari Masyrlq (Timur)

berkhutbah di masa Rasulullah SAW, kemudian mereka berdua berdiri di

atas mimbar dan berkhutbah, lalu duduk. Selanjutnya Tsabit bin Qais

Khatib Rasulullah berkhutbah, kemudian ia duduk, dan orang-orang

kagum dengan isi khutbahnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri dan

bersabda, "Walui sekalian manusia! Berkatalah dengan perkataan

kalian, sesungguhnya perkataan yong ngnecah belah (persaudaraan)

berasal dari Syetan" Beliau bersaMa lagi, "&sungguhnya sebahagian

penjelasan itu adalah sihir (membuat terpana don takiub dengan tuiuan

tidak benor).'427

Sanadnya shahih Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada

no.5291. Zuhair adalah Zuhair bin Muhammad At-Tamimi Al Anbari Abu Al
Mun&ir dan ia adalah perawi yary tstsah hal ini diperkuat dengan

pernyataan Ahma4 Ibnu Ma'in dan tainnya, hanya saja sebahagian mereka

mengingkari sebahagian haditsnya yang dirirvayafkan oleh pendudttk Syam

darinya, dan kecacatan inr tertuju pada mereka bukan padanya' Imam

Bukhari berkata dalam Al Kabir, 2llR9l: "Para penduduk Syam

meriwayatkan sebahagian hadits menkar darinya. Ahmad bin Al Hanbal

berkata: seakan-akan para penduduk syam meriwayatkan hadits-adits itu dari

Zuhair yang larq kemudian namanya diganti", dan ia juga berkomentar

dengan pendapat yang sama @a Ash-Shagir 186, dan At-Tah&in 3:349 :

..Al Atsram berlGfa dari Ahna4 tentang riwayat penduduk Syam dari Zuhri:

mereka meriwayatkan hadits-hadits munkar darinya, lalu ia berkata lagi:

adapun riwayat yang berasal dari sahabat-sahabat kami yang meriwayatkan

aarinya adalah lurus dan shahih, Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Amir.u
Dan hadits ini berasal dari rirmyat Abu Amir Al Aqdi 

-Abdul 
Malik bin

Amr- dari Zuhri, dan ini mempakan hadits shahih. Tsabit bin Qais bin

syamas Al Kharaji Al Anshari adalah seorang sahabat yang terkenal dan

termasuk orang-orang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW masuk surga,

dan ia terbunuh pada perang Yamamah sebagai seorang syahid,Ibnu Abdul
Bar menyebutkan biografiqa pada Al Istii'aab no' 250 dan Ibnu Al Atsir
Usudul Ghabah l:229 kedganya menyebutkan batrwa ia adalah khatttib

Rasulullah SAW, dan juga Khahib kaum Anshar, dan Imam Bukhari

Mrsned Imem Ahmad - EI
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5688. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz
([bnu Muslim) menceritatsn kepada karni, Abdullah (Ibnu Dinar)
menceritakan kepada lrarni dari lbnu Umar, bahwa apabila ia selesai

menunaikan shalat jrmraq ia kembali ke rumahnya lalu sujud dua kali,
kemudian ia menyebutkan bahwa Rasulullatr SAW senantiasa melakukan

hal tersebull2t
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5689. Utsnan bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin

Mighwal memberitahukan kepada kami dari Junaid, dari Ibnu Umar,
bahwa ia men&ngar Nabi SAW bersaMa "Sesungguhnya neraka

Jah,own nemiliki tqiul, pittq dm salah satu pintu disediakan bagi

mcnycbntl"r,n biografiA/a @ Al Kabb, 12ll&167 namun ia tidak
menyehfu sodftipun bahwa ia adalah khafrib Rasulullah SAW, hal
s€nadr juga discbrfu oleh lbau Hajar dalam Al Ishaabah l:203 kemudian
ia myehd<en d€ngpn ringkas bahwa beliar adalah khathib kaum Anshar.
hfrA tusnifuN kdaan artinya: permintaan untuk mengeluarkannya
d€ogan cara )rang tcrbaik. Sedangkan lafazlL "Quuluu bi qaulihrm" artinya:
b€rbicualah t€nang tanpa harus melebih-lebihkannya dengan bahasa yang
tinggi.
Sanadnya shahih H.dits ini d€ogm r€dalci )ang sama telah kami sebutkan
Uerutang-umg kali sebehmnp, salah sdunya pada no. 4506 dan 54t0.
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" kcryda Umat Muhammad.'A2e
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5690. Hasyim bin Sa'id menceritakan kepada kami, Iftalid (Ath-
Thahhaan) menceritakan kepada kami, Bayan menceritakan kepada kami
dari Wabarah, dari Ibnu Jubair (Sa'id), dari lbnu IJmar, ia berkata: Suatu
hari Ibnu Umar keluar dan menemui kami pada saat itu kami berharap ia
menceritakan kepada kami sebuah hadir yang membuat kami takjub.
Tiba-tiba seorang lelaki mendahului kami dan bertanya kepadanya,

Sanadnya siaift Utsman bin Umar bin Faris Al AMi adalatr seorang perawi
ymg tsiqoh, pernyataan ini diperkuat oleh Ahma4 Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad
dan lainnya, Abu Hatim menyebutkan biografinya pada Al Jarah wa At-
To'dil,3llll59. Junaid tidak disebutkan nasabnya namun ia adalah soorang
tabi'in yang tsiqah,Imam Bukhari menyebutkan biognfinya padra Al Kabir,
lDD34, dan ia meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang pendek dari
Abu Hafash, dari Usman bin Umar, dan ia tidak menyebutkan kecacatan
pada Junaid, juga alasan dha'ifiya hadits t€rsebut. Hadits ini diriwayatkan
oleh At-Tirmidzi pada 4:132 dari AMu bin Hami{ dari Utsman bin Umar,
kemudian ia berkata: "Hadits GhariA'kami tidak mengenal haits ini kecuali
dari riwayat Mdik bin Mighwal." Dan At-Tirrridzi tidak bermaksud
mendho'if-kan hadits ini berdasarkan pendapatny4 karena Malik bin
Mighwal adalatr seorang perawi yang *iqah Kemudian Ibnu Katsir
menukilkannya pada kitab tafsirnya, 5:18 dari At-Tirmidzi. Dan As-Suyuthi
menisbahkan periwayatannya pada Ad-Dur Al Mantsur, 4:99 dari Ibnu
Murdawaih.

Musnad Imam Ahmad - EI



"Wahai Abu AMurratrman apa pendapatnu tentang p€perangan yang

terdapat fitnah di dalamnya? Padahal Allah Aza wa Jalla berfirman,

'Dan perangilah mereka (orang-orang Wr) sehingga tidak ada lagi

.fitnoh'. " Ibnu Umar berkata, "Celakalatr engkau! Tahukah kamu apa itu
fitrah? Sesungguhnya Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik,
dan masuk dalam agama mereka itu adalah fitnah dan bukan
memerintahkan kalian memerangi kerajaan (penguasa)."430
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56gl.Abu Ahmad Az-htbiimenceritakan kepada kami, Srfy",
menceritakan kepada l<ami dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar,
ia berkata: Aku memperlratikan alcivitas Nabi SAW selama sebulan, dan

beliau membaca pada dua rakaat sebelum slnlat fajar "Katakanlah
Muhammad, wahai orumgarumg k$r" hn "Katakalah Muhammad,
batwa Allah itu Esa" (maksudnya, Al lkfiruun & AI Ikhlaash).n"

Sanadnya shahih IIasVin bin Sa'id Athalaqgi adaleh gunr Imam Ahmad,
yang telah lomi s€hdtan tffig ker,Qalm,W pada no. 4981, dan kami
jelaskm pada cafiatan kaki4za peOedam pcnd4d atrfra Nasl:}ru At-Taarikh
Al Kabir dan Mouqiba Alnad olch lbnul Jauzi tentang nama ayahny4
yaitu 'Sa'ad" alalr'Sa'id dan telah krmi Ejfr-&a7, bahwa namanya adalatr
"Sa'ad" hal ini berdasatm penulisan yag tendryat @a ketiga naskah asli,
akan tetapi "Sa'id" yang tcrdapd poda hadits ini juga terdapat pada ketiga
naskah asli, kemungkinan b€sar inilah ymg paliag kuat pendapatrya. Khalid
Ath-Thahhaan adalah Khalid bin AbfuIlah bin AMurrahman bin Yazid At-
Thahhaan Al Wasithi, dan telah kami sehdran tcNrtang ktsiqahannya pada
no. 554 dan l€mi tambakan disini komentar Ahma4 'I(halid Ath-Thatrhan
adalah seorang perawi yang*iqarrfu,slulih dalam Agamanya." Abu Hatim
bertota, "Tsiqdur shahilail Hadtr dan Imam Bulfiari menyebutlcan
biografinya pdaAl Kabir,AVUT. hadits d€ogan redaksi yang lebih panjang
terdapat pada no.5381.
Sanadnya sfrafiih Ringlasm haditsnJra tErdryd pada no. 521 5, dan kami juga
mengisyaratkanya pada no. 4763 bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan
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5692. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Abu
Israil menceritakan kepada kami dari Fudhail, dari Mujahi4 dari Ibnu
Umar, ia berkata: Rasulullah SAW menangguhkan shalat Isya sampai

orang-orang tertidur dan ada juga orang yang melakukan shalat ahajud,
dan ada yang bangun dari tidurnya, kemudian beliau keluar lalu iqamat
pun dikumandangkan, kemudian beliau bersaMa, "Andaikdo Ah. tidak
memberatkan umatht, n*a aht akan meminta mereka nenoguhlcan
slalat Isya sampai padawabu ini (pnghujungmalam)-'432

-:a. t ".il .. /.o I 4..1a.
U;.r> ,cS-*Jl J..>l ,l l.5-t> - o1lf,l' io '* ,Lt:h

€;'e''\i';Y7
at;;* *i y\t * n\r",;i,* i.t *,8,;.1 q-

,iG'"i 6fuitLt*i,ir;.(16r

sebah4gianya dari jalur Ahmad Az-Zufufr, dari Ats-Tsauri dan ini
merupakan riwayat Abu Ahmad. Lihat hadits no. 4909.
Sanadnya dho"l dikarenakan kedho'ifan Abu Israil Al Mulaa'i. Hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4826, dm kmi juga telah
menerangkan kedho'ifn hadits ini pada nama tesebut. Lihd hadits no. 561l.
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5694. Abul Walid LJbaidullah bin Iyad bin Laqith menceritakan

kepada kami, Iyad bin AMurraman bin Nu'min atau Nu'aim Al A'raji
menceritalcan kepada kami, (Abul Walid ragu) ia berkata: Seorang lelaki
bertanya kepada Ibnu Umar tentang Mut'ah, sedangkan pada saat itu aku
berada di sisinya" yaitu menikahi wania dengan akad Mut'ah? Kemudian
ia berkata, "Demi Allatr! Tidaklah kami (para sahabat) melakukan
perzinahan rnaupun perbuatan keji pada masa Rasulullah SAW." Lalu ia
berkata lagi: Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,',Al
Masih Dajjol akan akan muncul sebelum Hari Kiamat, demikion halnya

5693. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan
menceritakan kepada kami dari Abdullah (Ibnu Aqil) dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW mengenakannya (Ibnu Umar) pakaian
bersulamkan sutra dan mengenakan Usamah dua Qubtiyyah (pakaian
putih dan lembut yang berasal dari Mesir), kemudian beliau bersabda,

"Bagian pakoian yong menyentuh tanah, maka tempatnya di neraka."a33

Sanadnya shahih. Abdullah bin Aqil adalah Abdullah bin Muhammad bin
Aqil bin Abu Thalib, telah kami sebutkan tentang ketsiqahawryapada no. 6,
763. ringlosan haditsnya terdapat pada no. 5714, hadits dengan redaksi yang
lebih panjang terdapat pada no.57l3 dmr 5727 dan alcan lcami sebutkan
takfuijnya psda 5713 -Insya Allatr-. Lihat hadits no. 4713,4978,4979, dan
5095. Lihat juga hadits no. 5351 dan 5352. dan tafsir makna As-siyaraa'
pada no. 69t dan 4713. Al Qubthiyyah,Ibnu Al Atsir berkata: .,pakaian mesir
yang lembut dan berwarna putih. Namanya berasal d^ri Al eubth sedurgkan
yang sering kita dengar adalah Al Qibthi."
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lugo akan bermunculan pendusta-pendusta (yotg mengaku dirinya
sebagai Nabi) sebanyak tiga putul orong atau lebilt*v

434 Sanadnya hasan, Abul Walid adalah Ath-Thayatisi Hisyam bin Abdul Malik,
ia adalah seorang perawi yangtsiqah, Huiiah lagi hafizh den seorang Imam
dalam ilmu Hadits. Telah lrami jelaskan tentang ketsiqahawrya pada no.
2891, dan disini kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan
biografinya pada Al Kobir, 4Dll95 dan Ash-Shagir,239. Ubaidullah bin
Iyyad bin taqid As-Sadusi adalah seorang perawi yan9 tsigah, pernyataan ini
diperkuat oleh pendapat Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lainnya, Imam Bukhari
menyebutkan biografinya @, Al Kabir, lt2l69. Abdurrahman bin Nu'min
atau Nu'aim Al A'raji biografuya disebutkan @a At-Ta'jr7 demikian, "la
berkata: Seorang lelaki bertmya kepada Ibnu Umar tentang nikah Mut'ah
ssdangkan aku berada di sisinya, dan dalam hadits ini terdapat perkataan Ibnu
Umar: Kami bukan termasuk trmg{rang yang suka melalcukan zina, juga
terdapat perkataannya: Akm deng sebelum munculnya Dajjal para pendusta
(yang mengaku diri mereka 'drlrh Nabi). Juga hadits ini terdapat pada
riwayat Iyad bin laqid dm Muhammad bin Thdhah bin Mushanaf. Al
Hasani berkata: pl dalam hadits ini tqdapat perawi yaag Majhul." Kemudian
ia mengisyaratkannya sebagaimana yang terdapat pad? Al Musnad, yang
jelasnya hadits ini tidak ardqat di dalam Al Musnad kecuali hadits dengan
sanad diatas ini atau setelahnya Saya tidak menemukan biografinya selain
yang kami sebutkan tadi, bahwa ia adalah seomng tabi'in hanya saja tidak
disebu&an kecacatanny4 dan #rrsnya ini masih tertuhp taluq7i tsiqah. Dan
Abul walid Ath-Thayatisi taryArnya ragu dengm narna ayah Abdunahman
yang disebutkan pada sanad hadits ini yaihr "IYu'min" atau "Nu'aim"
kemudian Affan menjelaskanya pada hadits yang akan disebutkan nanti no.
5808 bahwa nama ayahq/a adalah'Nu'aim", dan Ja'frr tatkala menyebutkan
riwayatnya ia tidah menyehrdran nama ayahnya, ia berkata: "Abdurrahman
Al A'raji." HadiB ini juge disebrrkan pada Al Mqjma' Az-Zawa'i4 7:332-
333, kemudian pengarangn),a bertata: " Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu
Ya'la secara kesehruhan teuhg kisah nikah Mut'ah dan apa yang
disebud<an setelahny4 Ath-Thabrmi juga menyebutkannya hanya saja ia
berkata: Daiial al(an mrmcul sebelum terjadinya Hsi Kianat dan para
pendusta (orang-orang ymg mcngaku diri mereka Nabi) sebanyak tiga puluh
orang atau lebih alon mrmcul s€belum datengrya Dajjal, Kami bertanya: Apa
tanda-tanda kemunculmnlea? [a renjawab: Ia akan datang dengan membawa
sunnah ajaran yang tidak p€rnah kalian temulcan pada agamarnu dan ia
mengubah semua sunnah-flmah dan agamamu, dan jika kalian bertemu
dengan mereka @ara pendrhmg Daiial) maka jauhi dan perangilah mereka."
Hanya saja Ath-Thabrani tidak me,ngomentari senad hadits ini juga tidak
menyebutkan derajat hAienlra, kemungkinan ia sengaja membiarkannya
sampai ia menemukan biografi Aberrahman bin Nu'min.
Dalam hadits ini terkandmgdnhal:
Putuna, Nikah Mut'ah, Dm Ibnu Umar adalah salnh seorang sahabat yang
meriwayatkan hadits petarmgm es nileh Mut'ah dan penghapusan izin
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melakukanny4 sebagimana terdapat pada beberapa kitab-kitab Fiqhul Khilal
dan pada Al Majma' Az-Zowa'id. 4:265 : "Dari Ibnu Umar: Seseorang
bertanya kepadanya tentang nikah Mut'ah? Ia menjawab: nikah Mut'ah
hukumnya haranU orang tersebut berkata lagi: bagaimana dengan pendapat
Ibnu Abbas yang mengatakan hal tersebut tidak haram dilakukan? Ia
menjawab: Sungguh Ibnu Abbas telah mengetahui bahwa Rasulullah
melarang hal tersebut pada perang Khaibar, dan kami bukanlah termasuk
orang-orang yang suka melakukan zina. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani dimana dalam riwayat hadits tersebut terdapat seorang perawi yang
dha'if yaiu Manshur bin Dinar" sedangkan Manshur bin Dinar At-Tamimi
adalah seorang perawi yang tsiqah, Ibnu Hibban menyebutkannya pada Ats-
Tsiqot, At-Ta'jil dan Lisanul Mban, namun Ibnu Ma'in mendha'iJkanya, dan
Imam Bukhari berkomentar tentangnya: "Haditsnya perlu diteliti lagi" namun
ia tidak menyebutkan biografinya dalam Ash-Shagir, juga dalam Adh-
Dhu'afa'hanya saja biografinya disebutkan pada Al Kabir, 4/l/347 dan ia
tidak mengatakan pernyataan ini, juga tidak menyebutkan kecacatannya, An-
Nasa'i menyebutkan biografinya pada Adh-Dhu'afaa', 29 dan ia ber(ata:
"Laisa biqawf' dan hadits yang saya nukilkan dari Az-Zarya'rd disebutkan
oleh Al Hafizh dalam Al Fath,9:145 dan ia berkata: .,Abu Awanah
meriwayatkannya dan mewhahihv,anya hadits berasal dari jalur Salim bin
Abdullah: Bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang
hukum nikah Mut'ah?" kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebui
hanya saja ia tidak menyebutkan Ibnu Abbas dalam pembahasan itu. Menurut
hemat saya tampaknya hadits yang disebutkan itu berasal dari jalur lain
dimana pada periwayatannya tidak terdapat Manshur bin Dinar, padahal ia
juga meriwayatkan hadits yang sama, kemudian ia yakin batrwa hadits
tersebut yang ia riwayarkan tidak berasal dari Msnshur bin Dinar, sedangkan
hadits yang berasal dari Salim disebutkan pada Majma, Az-Zowa'id, 4:265
ebelum menyebutkan hadits yang saya nukilkan darinya" dan ini merupakan

hadits yang paling panjang dan paling rinci redaksinya, dengan menyebutkan
pernyataan Ibnu Abbas, kemudian pengarang Majma' Az-Zowa'id:..Hadits
ini diriwayatlon oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath, dan para perawinya
shahih, kecuali Ma'afi bin Sulaiman, ia adalah seorang perawi yarrg tsiqai],
Lihat hadits yang telah kami sebutkan yang berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud
no. 3986 dan 41 13.
Kedua, masalah yang berkaitan dengan Daiial dan pendusta (orang-orang
yang mengaku sebagai Nabi sebanyak 30 orang): adapun OaSal tetatr
dijelaskan tentang kriterianya pada kebanyakan hadits yang berasal dari
riwayat Ibnu umar, diantaranya no. 5353 dan 5553. sedangkan 30 orang
pendust4 disebutkan pada riwayat Ibnu umar yang disebutkan di atas dan
juga pada no. 5808, yang kesemuanya ini merupalon satu rangkaian hadits
yang berasal dari satu jalur. Kami akan menyebutkan lagi hidits dengan
makna yang sama dari jalur yang berbeda yaitu jalur Ali bin Zaid, dari yusuf
bin Mihran, dari Ibnu Umar pada no. 5985. Hadits ini disebutkan juga dengan
redaksi sama oleh Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah padi no. 6: 4s4,
daln shahih Muslim2:372 daririwayat Jabir bin Samuratr.
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5695. Ja'far bin Humaid menceritakan kepada karni, ubaidullah
bin lyad bin laqith menceritakan kepada kami, Iyad bin Abdurrahman Al
A'raji memberitahukan kepada kami dari Ibnu umar, (ia tidak ragu
tentang namanya), dariNabi sAw, seperti hadits tersebut diatas.a35

,Uructi !, *'i.LtG ei* ,ra ,l ,:;:;, - o11r. ,,

cit i,. o'.. , - a

Jb)t ,tJ.o .ft{

.7Ut u'#i' a t*ioss,1*ti;ir
5696. Abu Amir menceritakan t"pua, nu-r, Iftarijah Ui, eUOUUn

Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu umar, bahwa Rasulullah SAW berdoa,*Ya Allah, muliakanlah Islam dengan tredua relaki yang aku cintai
lrarenamu, yaitu Abu Jalal atau (Jmar bin Ar Kaththab." orang yang
paling beliau ia cintai dari keduanya karena Allah adalah umar bin Al
Khaththab.a36

ls Jyr"oi ,7 ,/t * ,e6'*

iS,u' 7f
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Sanadnya hosan, Ja'far bin Humaid Abu Muhammad Al Kufi adalah seorang
p"-o,"i yang tsiqah, dan termasuk dari jajaran guru-guru Imam Muslim dan
Abu Daud, kemudian Muthayyan dan Ibnu uiuuan mentsiqahv,ary4 dan ia
termasuk salah satu sahabat Imam Ahmad, akan tetapi ia lebih to" a*i murn
Ahmad, ia wafat pada tatrun 240 H, di saat umurnyag0 tatrun. Dan hadits ini
merupakan pengulangan redaksi hadits sebelumnya.
Sanadnya shahih. Hadits iini diriwayatkan oieh Ibnu Sa,ad pada Ath-
Thobaqat,3ll/l9l dari Alu Amir Al Aqdi guru Imam Amad pada riwayat
hadits ini, juga hadits ini diriwayatkan otetr ei-rirmidzi,3:314a*iiut* auu
Amir, dengan sanad yang sama, At-Tirmidzi berkata: "Hadits hian sahih
gharib, yang berasal dari hadits Ibnu Umara" Al Hafiztr menukilkanya dalam
Al Fath,7:39 dan ia menyebutkan batrwa hadits ini dishahihkan oleh Ibnu
Hibban. Al Hakim meriwayatkannya pada Al Mustadrah 3:g3 dari jalur
Syababah bin Sawwar, dari Al Mubarak bin Fudhalah, dari Ubaidullah bin
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5697.Abu Amir menceritakan kepada *,,-r*urijah bin Abdullah
AI Anshari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi sAw, beliau bersabda,
"sesungguhnya Allah Azza wajalla menjadikan kebenaran (haq) pada
hatt dan lisan (Jmar bin Al Khaththab." Abu Amir berkata lagi: Ibnu
Umar berkata, "Tidaklah wahyu itu turun tentang suatu masalah,
kemudian orang-orang membicarakannya, dan usman bin Khaththab pun
berkata atau umar berkata, kecuali Allah menurunkan sebagaimana apa
yang dikatakan oleh Umar."a37

* * ittt y.6utU )i utlu

umar, dari Nafi', dari Ibnu umar, secara marfu': *ya Allah kuatkanlah
4s-"-g ini lengan umar bin Al Khatfuhaa'kemudian ia meriwayatkan darijalur Sa'id bin Sulaiman, dari Al Mubarak bin Al Fudhalah, dengan sanad
yang sama, hanya saja ia meriwayatkannya dari .,Ibnu Umar, aa.i rbnu
Abbas", kemudian ia berkata: 'Hadits shahih sanadnya namun ia tidak
membukukannya (menjelaskan sanadnya secara terperinti).', pernyataan ini
diperkuat oleh Adz-Dzatrabi.137 
sanaanya shahih,_H{its dcngan redaksi yang lebih panjang terdapat pada
no.5145. dan rclatr kami isyaratkan bahwa At-Tirmidzi miriwayatt<annya
dengan redaksi yang panjang dari jarur Amir Al Aqdi, dan ia adalah salah
satu perawi pada hadits ini.
Kedua: Masalah yang berhubungan dengan Dajjal dan para pendusta (Nabi-
nabi Palsu) sebanyak t19.a nuluh orang adapun penjelasan tentang oailai tetatr
kami sebutlon ciri-cirinya dalam kebanyakan 

-hadits 
yang berasal dari

riwayat lbnu Umar, diantaranya, 5353 dan 5553. sedangkir pembahasan
tentang nabi-nabi palsu yang berjumlah tiga puluh o.ang oise-uuttan iugapada riwayat Ibnu Umar dalam hadits ini.lugihaaits r"r,id"tnyu no. s-gog,
dan kesemua hadits ini berasal dari satu riwayat, dan akan kami sebutkan
juga_hadits yang_:lma redaksinya dari riwayat iain, dari jalur AIi bin yazid,
dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu umar no. 59g5. Juga t"riup"t hadits dengan
redaksi yang sama berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al
Bukari, 6:454, dan berasal dari Jabir bin Samurah yurg t"rouiut pada shahih
Muslim,2:372.
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5698. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammam
menceritakan kepada kami, Mathar menceritakan kepada kami dari
Salim, dari Ayahny4 ia berkata, "Suatu ketika aku melakukan perjaranan
jauh bersama Nabi sAw dan Umar, dan mereka berdua melakukan shalat
tidak lebih dari dua rakaag padahal kami datrutunya tersesat kemudian
Allah memberikan kami penrnjulq latu berdasarkan hal tersebut kami
meneladani."a3E

,rJ r lY.,;\ $:L ,;;It 'i '# $:L oltl
* h, ,k ,;t '&, {v ,.L i, ,y c.r.a6.1 * ,a(i-t
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.{Lih' ,. ,pl i ,{or;;gt qfi 6- y} ,*-::t fi's $t
5699- Huiiain bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Israil

menceritakan kepada l<ami dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar,
ia berkata: Aku memperhatikan gerak-gerik dan aktivitas Nabi SAW
selama empat puluh dua kali atau lima puluh dua kari, dan beliau
membaca pada dua rakaat sebelum shalat fajar dan setelatr Maghrib,
"Katakanlah Muhanna4 walui orangerang l-fir" dilt*Katakanlah
Muhammad, balwa AAaL itu F,sa" (maksudnya, Al Kaafiruun & Al
Ikhlash)'.43e

sao,ad,ya sluhih Maff,,r adalah Al warraq. Dan hadits dengan redaksi yang
sama telah kami sebutkan sebelumnya berulang-ulang Lafi jalur yang
Uerteaa-hae dan diantranya terdapat pada no. ltSA Oan SOt:.
sana&rya shahih tladiB ini menpakan pengurangan hadits sebelumnya no.
5691 dan lafrzh, *Ra nqfil'artinya aku memperhatilonya dan mengikutinya
dengan seksama Dan pada naskah catatan kaki ;, tertrlis, ,,Raqobtu!,
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5700. Rauh menceritakan kepada kami, Shalih bin Abu Akhdhar

menceritakan kepada karni, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari

Salim, ia berkata: Abdullah bin Umar berfatrva dengan apa yang

diturunkan Allah SWT tentang rukluah (keringanan) disaat melakukan

haji tamattu, dan mengenai hal-hal yan disunnahkan oleh Rasulullah

SAW tatkala melakukannya, kemudian orang-orang berkata kepada lbnu

Umar: "Bagaimana mungkin engkau memfatwakan sesuatu yag berbeda

dengan apa yang difatrvakan oleh ayahmu? Padahal ia telah melarang

melakukan hal tersebut?" Lalu Abdullah berkata kepada mereka:

"Celakalah kalian! Tidakkah kalian takut kepada Allah? Jika Umar

melarang hal tersebut tentunya terdapat sesuatu yang baik yang

seyogyanya diikuti untuk menyempurnakan umrah, dan bagaimana

mungkin kalian melarang hal tersebut, padahal Allah telah

menghalalkannya dan Rasulullah mempraktekannya?! Apakah Sunnah

Rasulullah SAW yang paling berhak kalian ikuti, atau Sunnah Umar?!

Sesungguhnya Umar tidak berfatwa kepada kalian bahwa Umrah di

bulan-bulan haji itu haram, akan tetapi ia berkata, 'Sesungguhnya yang

@ - 
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termasuk dari hal-hal yang menyempurnakan umrah adalah kalian
melakukannya diluar bulan-bulan haj i'. uaao
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5701. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad ."n""rituk*
kepada kami dari Atha' bin Sa'ib, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair,
dari Ayatrnya, ia berkata: Aku bertanya kepada lbnu Umar: "Aku melihat
engkau berdesakdesakan pada dua rukun Yamani dan Awsath?" [a
be*ata, "Aku melakukanya karena aku mendengar Rasululah SAW
bersabda, '&statguhnya mengusap kedua rukun tersebut dopat
menggugwkmt furu4osa'." Ia berkata lagi: Aku juga mendengar beliau
bersaMa, "Buangsiapa melakukan thawaf di Ka'bah selama seminggu
lremudian ia mengftirungta, maka akan dicatat setiap langkahnya adalah
satu kcbaikon (phola) dan alan dihapuskan satu kesalahan (dosa) dan

11o Smadnya shohih At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan makna yang
sama socara ringtos pada,2:82 dari jalur Shalih bin Kisan, dari Az-Zfilr.,
fui Salim, dari Ayahnya, ia berkata: *Hadits hasaa shahih." dan pensyarah
Surot At-Turni&i menisbahkan periwayatannya kepada Malilq namun saya
tidak mencmulon hadits ini dalam Al Muv,aththoa', tidak pada riwayat
Yahya bin Yahya maupun riwayat Muhammad bin Hasan. Akan tetapi yang
terdapat N^ Al Muvaththaa'padq l:319 riuayat Yahya, dan 200 riwayat
Muhammrt lt[alik dari Nafi', dari Ibnu Umar, batrwa Umar bin Al
Khdthab berl@: "Pisahkanlah antara haji dan umrah kalian, dan dari hal-
hd yang lehih menyempurnakan haji dan umrah kalian adalah mengerjakan
ummh dilur hlan-bulan haji." Juga terdapat @a l:317 riwayat Yatry4 dan
217 riwaya Muharmad: Malik dari Shadaqah bin Yasar, dari Ibnu Umar, ia
berkata *tr(r€na berumrah sebelum haji dan berkurban lebih aku sukai dari
pada benmah setelah haji pada bulan Dzul Htijah."
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5702. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar

(Ibnu Ayyas) memberitahukan kepada kami dari Al 'Ala' bin Al
Musayyab, dari Ibrahim (Ibnu Qu'ais) dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Akan danng kcpadamu para
pemimpin yang ,nemerintahkan kalian sesuatu yang tidak mereka

kcrjakan, maka barangsiapa yang membenarksn perftataan mereka

padalul mereka berbohong, dan membantu mereka atas kezhalimannya,

malra ia tidak termast* dori golonganku, dan aht tidak termasuk

golongawtya fun ia tidak akan bisa sampai kepada Al Haudh (telaga

yang berodo di strga).'il2

r'r Sanadnya hosot Hammam Bashri, jelasnya ia mendengar hadits ini dari

Atha' setelah terjadi perubahan pada periwayatanya. Dan ringkasan haditsnya

terdapat pada no. 4462. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat
pada no.5621. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi
dari Hanrmam, dari Atha', hanya saja ia menjadikannya menjadi dua hadits

pada no. 1899 dan 1900. Ibnu Al Atsir berkata: I.afazlr. *Al 'Adal' artinya

seperti, dengan mem{athahl<an huruf Ain manglcasrahV'anny4 pendapat lain
m€,!rg&kan, yaitu dengan mer{dhalkannya berdasarkan apa yang sesuai

denganjenis katanya sedangkan mengkasrahkanya tidak sesuai dengan jenis

katanyC bahkan ada yang berpendapat sebalikya.u2 Sanadnya shahih Al 'Ala' bin Al Musal'yib bin Rafi' telah kami sebutkan

t€mtang kasiqahanya pada no. 1240, den pada kali ini kami menambahkan

bahwa biografinya disebutkan dcilamAl Juahwa At-Ta'iil, 3111360'361, dan

Ibnu Ma'in berkomentar: "Ia adalah seorang perawi yang tsiqah dan

terpercaya." Ibrahim bin Qu'ais juga seorang perawi yang tsiqah, lbtrv
Hibban menyebutkannya di dalamlts-Tsiqat daa Imam Bulhari mnyebutkan
biografinya pada Al Kabir, llll3l3-314 kemudia ia berkata: "Ibrahim bin

@I Musnad Imam Ahmad
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5703. Aswad bin Amir Syadzan menceritakan kepada kami, Abu
Bakar bin Ayyasy memberitahukan kepada kami dari Laits, dari Mujahid,
dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. "Barangsiapa
meminta kepadamu lcareno Allah, maka hendaknya engkau
memberikannya, barang siapa mengundangmu untuk menghadiri
undangan maka jawablah panggilannya dan barangsiapa memberi

Qu'ais, (budak Bani Hasyim) dari Nai', dari Ibnu Umar dari Nabi SAW:
Akan datang padamu para pemimpin, Al 'Alaa' bin Al Musayyib
meriwayatkan hadits darinya dan ini merupakan perkataan Ahmad bin yunus
yang diceritakan kepada kami. Dan Ibrahim bin Qu'ais disebutkan oleh Adz-
Dzahabi pada Al Mizan dengan biografi yang ringkas dan pendek" lalu ia
berkata: "'Abu Hatim berkomentar bahwa ia adalah seorang perawi yang
dha'if haditsnya"! hanya saja ia tidak menambahkan pernyataannya itu, Al
Hafizh juga menyebutkannya pada Al-Lisan, ia berkata: " Imam Bukhari
menyebutkannya akan tetapi ia tidak memberi komentar tentang
kecacatannya, kemudian Ibnu Hibban menyebutkannya pada Ats-Tsiqat, dan
berkata: nama panggilanya adalah Abu Ismail, dan Sulaiman At-Tamimi
meriwayatkan hadits ini darinya. Dan Imam Bukhari menyebutkan haditsnya
ini dalam Shahihul BuWtari." Yang mengherankan kami bahwa Al Hafidr
tidak menyebutkanya pada At-Ta'jil, dan perlu diketahui bahwa tambahan

[bin Qu'ais kami peroleh dari naskah catatan kaki r. Dan hadits ini
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam At-Tarikh sebagai isyarat
sebagaimana yang telah kami nukilkan. Dan juga disebutkan dalam Al-
Majma' Az-Zoya'id, 5:247 dan pengarangya berkata: .,hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baz.zar, [kemudian ia menyebutkan redaksi
hadits yang berasal dari Al Bazzarf, yang mana pada periwayatan tersebut
terdapat Ibralrim bin Qu'ais, hanya saja Abu Hatim menda'iftawrya,
sedangkan Ibnu Hibban mentsiqahkarrya, dan para perawi lainnya adalah
perawi yangshahih" dan makna hadits yang sama terdapat pada riwayat Jabir
dalam Musnad ni no. 14493 dan 15347, sedangkan pada At Mustadrah
3:479480, juga terdapat pada hadits Ka'ab bin ,Ajrah dalam Sunan At-
Tirmi&i,l:416, dan hadits-hadits yang berasal dari jalur lain dari sahabat,
adapun yang terdapat pada At-Targib Wa At-tarhib,3:150-151, dan Majma,
Az-Zava'id, 5:246-248. Lihat hadits no.4402 dan 5373.
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5704. Muhammad bin Abu Bakar menceritakan trpua" kami,

Hanzhalah memberitahukan kepada kami, aku mendengar Salim
Abdullah berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Seorang (muslim) yang perutnya dipnuhi
oleh nanah lebih baik dari pada perutnya dipenuhi oleh syair.'M
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5705. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Ayahku

menceritakan kepada kami, Aku mendengar Yunus, dari Az-Zuhri, dari
Salim, bahwa lbnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Janganlah kalian masuk ke tempat orang-orong miskin yang
menzhalimi diri mereka sendiri, kecuali kalian turut bersedih (prihatin

Sanadnya shahih. Laits adalah lbnu Abu Sulaim. Ringkasan haditsnya
terdapat pada no. 5365.
Sanadnya shahih. Hanztralah adalah Abu Sufran Al Jamhi, hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 497 5.
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dengan keadaan mereka), agar kalian tidak ditimpa apa fang menimpa

merelca."445

,i*, oj g ,altP I t:::t- ,rb ; ,r*" $:"; - ov.1

5706. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu

Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Bisry, dari Nafi', dari lbnu

Umar, ia berkata: Nabi SAW memPunyai cincin yang terbuat dari emas

yang senantiasa beliau letakkan di bagian dalam telapak tangannya,

sehingga pada suatu hari beliau membuangnya, kemudian para sahabat

ikut membuang cincin mereka, lalu beliau mengambil cincin yang terbuat

dari perak, selanjutnya beliau mengenakan cincin tersebut.ffi

1)-, o / t c z t,'o.
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5707. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu

Umar, bahwas Rasulullah SAW bersabda, "Usamah adalah orang yang

paling aht cintai di samping Fatimah dan tidakyang lainnya."41

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5645.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5366, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5407.

Lihat hadits no. 5583.
Sanadnya shahih. Hammad adalah lbnu Salamatl Dan kedua hadits dengan

redaksi yang panjang telah kami sebutkan pada no. 4701 dan 5630, yang

mana pada awal hadits tersebut disebutkan: "Sesungguhnya anaknya ini

,k :t'J;r'oi ,7 it ,f 't'c'*lil;:t),Jv';.uj y\t
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[Usamatr bin Zaid] adatah orang yang paling aku cintai setelah ayahnya"
sedangkan pada hadits kedua: "Sesungguhya analarya ini setelah ayahnya

adalah orang yang paling aku cintai" dan hadits ini diriwayatkan oleh lbnu
Abdul Bar dalam Al Isti'aab dari jalur Musa bin lsmail, dari Hammad bin
Salamah, dengan sanad yang sama, hanya saja terdapat tambahan redaksi
yang berbunyi, "selain Fatimah dan tidak ada lagi yang lain." Saya khawatir
penempatan kalimat *Khalad' ini adalah merupakan kekeliruan penulisan
atau cetakan. Ibnu Sa'ad meriwayatkannya di dalam Ath-Thabaqat,2l2l4l-42
dan 41114546 dari jalur Wahib dan Abdul Azizbin Al Mukhtar, yang mana

keduanya meriwayatkan dari jalur Zuhair, dari Musa bin Uqbah, dan pada

akhir hadits tersebut: "Salim bearkata: Aku tidak mendengar Abdullah
menceritakan hadits ini kecuali ia mengatakan: Maa haasyaa Faathimah."
Dan Al Haitsami menukilkan pada Al Maima' Az-Zawa'id,9:286 dengan
pendapat yang sama, dan pada akhir hadits tersebut: Ibnu Umar berkata: Maa
haasyaa Faathimah." Al Haitsami berkata lagi: "hadits ini diriwayatkan oleh
Abu Ya'la dan para perawinya shahih." namun terdapat kontradiktif antara

riwayat Abu Ya'la dan riwayat dalam Al Musnad dan riwayat Ibnu Sa'ad.
Tampaknya ia mengecualikan orang yang paling di cintai oleh Rasulullah
SAW selain Fatimah adalah Usamah, dan riwayat hadits-hadits yang lain
menunjukkan bahwa pernyataan tersebut bersifat umum, padahal Rasulullah
SAW tidak mengecualikan Fatimah maupun yang lainnya. Kemungkinan
pada riwayat Abu Ya'la terdapat kekeliruan yang berasal dari perawi yang
meriwayatkan hadits tersebut atau karena kesalahan penulisan, atau juga ia
merupakan hadits syadz yang bertentangan dengan semua riwayat hadits ini.
Dan yang memperkuat lafaztr ini adalah pernyataan Adz-Dzahabi yang ia
nukilkan pada Tariltlul Isalam, tentang biografi Usamah bin Yazid, 2:271,
kemudian ia berkata: "Musa bin Uqbah dan lainnya berkata, dari Salim, dari
Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling aku
cintai adalah Usamah selain Fatimah dan tidak adayang lain lagi."
Kalimat "Haosyad' adalah salah satu huruf-huruf Istitsnaa' yang
menasabkan kata benda (/srz) dan juga meryarkannya, dan ia menasabkan
tatkala menjadi Fi'il Jamid dan meryarkannya tatkala menjadi harf, danpada
perbedaan pendapat ini kami tidak bermaksud untuk menjelaskan lebih jauh,
akan tetapi kalimat ini tidak bermakna Istitsnaa', As-Suyithi berkata pada

Ham'ul Hantaami', l:233 "Kalimat Haasyaa tidak selalu berfungsi sebagai
Istitsnaa', dan terkadang berfungsi sebagai Fi'ilun Mutasharrfun
Muta'addiyun, misalnya kamu mengatakan: Haaryaituhu yang berarti
Istatsnaituhu, dan di dalam hadits Rasulullah SAW bersabda "Usamah
Ahabbun naasu llayya, maa haasyaa fatimah. Dan Maa berfungsi sebagai
Harfun nafyi dan maknanya bahwa Rasulullah SAW tidak mengecualikan
Fatimah. Sedangkan Ibnu Malik memperkirakan bahwa kalimat Maa
berfungsi sebagai Mashdariyyah dan Haasyaa berfrmgsi sebagai Istitsnaa'
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan ia berdalil dengannya dan
perkataan: Qaamal qaumu haasyaa zaidan, ataa sebagaimana kata penyair:

Tidaklatr aku melihat orang-orang yang paling dermawan selain orang

Quraisy
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5708. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu
Awanah menceritakan kepada kami dari Raqabah, dari 'Aun bin Abu
Juhaifah, dari Abdumahman bin Sumairah, ia barkata: Suatu hari aku
berjalan bersama dengan Abdullah bin Umar, kami menemukan sebuah
kepala orang yang terbunuh tergantung di atas sepotong kayu. Ia (Yahya)
berkata lagi: AMullah bin Umar berkata: "Celakalah si pembunuh orang
ini." Ia (Yahya) melanjutkan perkataanya: Aku kemudian bertanya:
"Mengapa engkau mengatakan perkataan tersebut wahai Abu
Abdurrahman?" Yahya berkata: kemudian Abdullah bin Umar semakin
mengencangkan genggamannya pada tangannya dan ia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seorang lelaki dari
umatku berjolan menuju orongyang akan dibunulrya, dan ia mengatakan

Dan sesungguhya kami lebih dermawan dari mereka.
Pemyatan ini ditolak oleh penyataan yang terdapat pada Mu'jam Ath-
Thabrani: Maa haasyaa Fatimah waloa gairahaq." Dan pemyataan yang
dinukilkan oleh Ibnu Hisyam dari Ath-Thabrani ini sesuai dengan hadits yang
terdapat padaAl Musnad,dan kedua lafazh ini dangan jelas maknanya.
Tambahan:
Hadits ini terdapat pada riwayat Ibnu Sa'ad, 2l2l4l pada no. 27 ternrlis,"Zaid
bin Uqbah" dan ini jelas keliru, yang benar adalah, "Musa bin Uqbah", dan
pengecekan yang benar terdapat pda At-Tashhihaat Al lfrinjiyyah yang
terdapat pada akhirjuz,hal-24, no. 3-5.
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Wlkataan tersebut, maka orang yang terbunuh tempatnya di surga dan

pe mbunuhnya tempatnya di neraka'.'a&

Sanadnya shahih. Raqabah adalah Ibnu Mashqal. 'Aun bin Abu Juhaifah bin
Wahab As-Suwaa'i, telah kami sebutkan ketsiqahannya pada no. 837, dan

kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al
Kabir, 3ll/15. Abdurrahman bin Sumairah adalah seorang perawi yang

tsiqah, Ibnu Hiban menyebutkannya dalam Ats'Tsiqaat, "Sumairah"

sebagaimana yang terdapat pada C dan ;. Dikatakan juga "Sumair" dan

terkadang "Samurah" dan ini terdapat pada :1. Hadits ini diriwayatkan oleh

Abu Daud, 4:162-163 dari Abul Walid Ath-Thayalisi, dari Abu Awanah, dan

pada riwayat tersebut terdapat, "Abdurrahman yaitu Ibnu Samurah."

Kemudian Abu Daud berkomentar dikala menghukumi hadits ini: "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, dari Abu Awanah, dari Abdurrahman bin
Sumai atau Sumairah. Selanjutnya Abu Daud berkata: Al Husain bin Ali
berkata kepadaku: Abul Walid menceritakan kepada kami, (Yaitu hadits yang

disebutkan di atas) dari Abu Awanah, dan ia berkata dalam kitabku: "Ibnu
Sabrah, dan ahli hadits berkata: samurah, juga dikatakan: Sumairah. Dan ini
merupakan perkataan Abul Walid." Kemudian pensyarahnya menukilkan dari
Al Mundziri, ia berkata: Imam Bukhari menyebutkan Abdurrahman pada

Tarikhul Kabir, juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang nama

ayahnya, lalu berkata lagi: haditsnya banyak diriwayatklan oleh ulama-ulama
Kufah,. Dan ia menyebutkan bahwa hadits yang ia sebutkan adalah ringkasan
yang berasal dari Al Musnad. Ad-Daraqutni berkata hadits ini hanya

diriwayatkan oleh Abu Awanah, dari Raqabah, dari 'Aun bin Abu Hujaifah,
dari Abdunahman bin Sumair." Lafazh,'fa syadda yadahu min yadf' pada

naskah catatan kaki.i dan 6, tertulis,"Fa nabadza." Sedangkanlafazh"Fal

yaqul hadzaa" padacatatan kaki g, "Ia mungkin bisa membunuhnya namun ia

tidak membunuhnya bahkan membiarkan orang tersebut membunuhya." Dan
pada 'Aunul Mo'bud, "Aiy fayaf'al hqdzaa. Dan pada sebahagaian naskah:
yaitu Fal yanuddu 'unuqahu. Dan ini merupakan tafsir perkataan Hakadzaa;
yang artinya, barangsiapa berjalan menuju orang yang akan membunuhnya
kemudian ia menjulurkan kepada lelaki tersebut lehernya untuk
membunuhnya, karena pembunuh tempatnya di neraka dan orang yang
dibunuh tempatnya di surga, oleh karena itu, ia menjulurkan lehernya untuk
dibunuh agar ia mendapatkan surga" Ibnu Atsir berkata: di dalam hadits yang
lain: "orang arab menjadikan perkataan mereka sebagai perumpamaan pada

segala perbuatan, dan menggunakanya pada perkataan yang berbeda juga
lisan. Contohnya: Ia berkata dengan tangannya, artinya mengambil, atau
dengan kakinya artinya berjalan. Seorang penyair berkata: kedua mataku
berkata kepadanya agar aku mendengar dan menaatinya, artinya mengikuti
apa maunya. Ia berkata dengan air yang berada di atas tangannya artinya
dengan hatinya. Ia berkata dengan pakaiannya artinya ia mengangkatnya.
Dan kesemua itu digunakan hanya untuk Majazi dan memperluas maknanya."

@I - Mnsnxd Imam Ahmad



o, lo , -r11, o

'JL ,";* l3:r; *>)tt)t r-L

i';it) 'i : ,:;i l,rir;

. t1.. o.1,. c... . .l t,oi .,otFn) lJt /.t g. :yl Jrt .s;rt f y f
,.. t t./ ). o,,ll ,!rD:'F. G:"t1.';i til ,Sw

.1o.
Li-t> - oV.1

2^r\
lz I c .,*:tJ;try

' j'.Jt'oi ,utjJ IJ' I7.
.t . o . .,\SV U t-t-S.:St va

tc .6 .. lcz

4 -V.dl J-e

/ ctz ,i,,

J a-lc atltlrt'&
ok oi 11 ,r*lir pi ,a'lf., ,ox irv ";; ,Jd ,yqt
'rs?.; ti; yt'g *'tt'ri,Ste.6;,i',16 1r, ^i'tt

5709. Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami,
Shakhar menceritakan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar
mengumpulkan anaknya tatkala terjadi sengketa antara penduduk

Madinah dan Ibnu Zubair, kemudian mereka mencopot Yazid bin
Mu'awiyah, lalu ia berkata: Sesungguhnya kita telah membaiat lelaki ini
dengan baiat atas nama Allah dan rasul-Nya, dan aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Seorang pengkhianat akan memiliki tanda
pada Hari Kiamat, lalu dikatakan: ini adalah tanda fulan, don
merupakon bagian dari sifat khianat selain syirik kepada Allah SW
adalah seseorong yang membaiot seseorang atas nama Allah dan rasul-
Nya, lremudian io melanggar baiatnya. Mako janganlah sekali-kali salah
satu diantara kalian berpaling dari Yazid bin Mu'awiyah don jonganlah

Menurut hemat saya: makna hadits diatas bukan berarti pasrah pada semua
musuh yang mungkin bisa membuatnya terbunuh, bahkan yang dianjurkan
agar ia membela dirinya dengan sekuat tenaga. Dan maksud hadits ini adalah
tatkala apa yang ia lakukan dapat menimbulkan fitnah, maka ia dianjurkan
menahan tangan, lisan dan pedangnya,walaupun ia dimusuhi ia enggan untuk
membunuh, sehingga tidak menimbulkan fitnah lainnya dan mencerai-
beraikan ukhuwah. Perilaku ini merupakan tindakan yang bijak dan caranya
adalah memadamkan api fitnah, tentu hal ini dapat dilakukan apabila
dipahami dan mengamalkanya oleh orang-orang Mukmin.
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5710. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad
menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza' menceritakan kepada
kami, bahwa Abu Al Malih berkata kepada Abu Qilabah: Aku dan
ayahmu mendatangi Ibnu Umar, kemudian ia menceritakan kepada kami
bahwa ia menemui Rasulullah sAw, lalu beliau memberikan bantalan
untuk duduk yang terbuat dari kulit dan isi bahannya dari rumput kering,
namun aku tidak duduk dengan menggunakannya sedangkan ada sisa
antara aku dengannya.4so

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5088 dengan redaksi yag sama, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang
terdapat pada no.5458.
Sanadnya shahih. Abu Al Malih adalah Amir bin Usamah bin Umair Al
Hadzali, demikianlah Abu Hatim menyebutkannya dalam Al Jarah wa At-
Ta'dil, 3ll/3l9,lalu ia berkata: "Abu Zur'ah bertanya kepada Abu Al Malih
Al Hadzali yang meriwayatkan hadits ini dari lbnu Abbas? Ia menjawab:
menurutku ia adalah perawi yang tsiqah", hal senada dikatakan juga oleh Ad-
Daulabi dalam Al Kuna,2:l29,Imam Bukhari juga meriwayatkannya pada
Ash-Shagir, I 14 dari Musa bin Mujahid, kemudian ia berkata: "Sahal bin
Hisan berkata: Namanya adalah Amir dan nama lengkapnya adalah Zaidbin
Usamah bin Umair Al Hadzali, Ibnu Sa'ad menyebutkan biografinya pada
Ath-Thabaqat, T/l/159-160 ia berkata: Namanya adalah amir bin Usamah bin
Umair dan ia adalah seorang perawi yang tsiqah, dan ia memiliki beberapa
hadits yang diriwayatkan oleh Ayyub dan lainnya, ia wafat pada tahun I 12
H" dan biografinya juga disebutkan pada At-Tahdzib,l2:246 hanya saja
kurang lengkap, dan para guru-gurunya dan perawi-perawi sesudahnya tidik
menerangkan biografinya, menurut hemat saya pendapat yang paling kuat
kemungkinan namanya tidak ditulis disaat pencetakan, Al Hafizh
menyebutkan dalam At-Taqrib bahwa ia adalah seorang perawi yang tsiqah
sedangkan di dalam Al Khulasah "Abu Zur'ah juga menrslqahkanya

@I - Musmd Imam Ahmad
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571 l. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdurrahman
bin Abdullah bin Dinar maula Ibnu Umar, dari ayahnya, dari Ibnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sedusta-dustanya
kebohongan adalah ordng yang makon bermimpi apa yang tidak
dilihatnya.'Asl

kemudian Al Falas berkata: ia wafat pada tahun 98 H, Ibnu Sa'ad berkata ia
wafat pada tahun I 12 H", dan pernyataan ini terdapat pada kitab At-Tahdzib.
Usamah Al Hadzali adalah ayah dari Abu Al Malih dan ia termasuk jajaran
para sahabat, dan ia memiliki beberapa hadits yang akan kami sebutkan

dalam Al Musnad, 5:24,74-75 g. Abu Qilabah Aljurumi adalah Abdullah

bin Zaid bin Amr dan ia termasuk jajaran tabi'in yang sangat dikenal, dan
telah kami sebutkan tentang ketsiqahanya sebelumnya pada no. 2191, akan
tetapi ia maupun ayahnya tidak memiliki hadits semacam ini, bahkan
ayahnya tidak menyebutkan satu riwayat pun tentang hadits ini, hanya saja
Abu Al Malih dalam riwayat haditsnya menyebutkan bahwa ia dan Abu
Qilabah masuk menemui lbnu Umar, sebagaimana dijelaskan pada hadits di
atas, dan hadits ini tidak saya temukan pada pembahasan lain, dan juga telah
kami sebutkan sebelumnya hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW memiliki
bantal yang terbuat dari kulit dan didalamnya berisi rumput kering, hal ini
juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi.
Lihat 'Aunul Ma'bud, 4:120. Lafazh Al Adam artinya kulit yang berupakan
bentuk jamak dari " Adiim" dan " Adimah."
Sanadnya shahih.lmam Bukhari meriwayatkannya pada, 12:376-377 dari Ali
bin Muslim, dari Abdus-Shamad dengan sanad yang sama. Dan hadits ini
akan kami sebutkan lagi secara panjang lebar pada no. 5998 dari riwayat lain
dengan sanad yang shahih. Sedangkan pada Majma' Az-Zawa'id, l:l44,juga
terdapat hadits yang sama, hanya saja terdapat tambahan pada akhir hadits
tersebut, "Dan sedusta-dustanya suatu kebohongan adalah orang yang
berkata atas namaku sesuqtu yang tidak pernah aku katakan", Al Haitsami
berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazrar dan para perawinya adalah
perawi-perawi yang shahih." Imam Syaf i meriwayatkannya pada kitab Ar-
Risalah, hal. 1090 secara panjang lebar dengan redaksi yang sama, dari
Wasil bin Al Asqa', dan hadits Watsil akan kami sebutkan pada Al Musnad
ini no. 16082, 17047 dan 17050. Lihat hadits no. 3383. Al Firaa adalah
bentuk jamak dari Fariah artinya kebohongan. Ibnu Atsir berV,ata: Afraa
adalatr bentuk isim tafdhil dari Firaa, artinya: sedusta-dustanya suatu
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5712. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdurrahman

menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Al Karim bin Al Karim bin Al Karim bin Al
Karim yaitu: Yusuf bin Ya'qub, bin Ishaq, bin lbrahim", Shallallahu

Alaihim wa Salam.as2

kebohongan seseorang yang berkata, aku bermimpi (Rasulullah SAW
berkata) begini dan begitu, padahal ia tidak bermimpi dan berbohong atas

nama Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengutus malaikat untuk

memberitahukan pesan lewat mimpinya", sedangkan dalam Al Fath, dari

Ibnu Baththal "Al Fariyah artinya: Kebohongan yang besar yang membuat

orang-orang takjub dengannya." Adapun lafazh, "Maa lam taraa" tertera

pada J d- f, dengan tetap menyebutkan huruf illah walaupun ia harus

dijazamkan, dan hal ini dibolehkan sebagaimana telah kami sebutkan

berulang-ulang dan juga telah kami jelaskan penjelasan kami terhadap kitab

Ar-Risalah Imam Syaf i, pada sejumlah pembahasan, diantaranya pada no.

755 dan 1090. Dan pada p, tertulis kalimat "Tarqa" sebagai tanda bahwa

kalimat ini shahih dua kali. Sedangkan pada, 3 tertulis, "Tara" tanpa

menyebutkan htxuf illah, dan ini juga terdapat pada naskah catatan kaki tJ.

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 6:298 dari

Ishaq bin Mashur, dan 300 dari Ubadah selajutnya 8:273 dari Abdullah bin
Muhammad, yang mana ketiganya meriwayatkan dari Abdushshamad dengan

sanad yang sama. Ibnu Katsir menukilkannya pada kitab tafsirnya, 4:413-414
yang berasal dari pembahasan ini, kemudian ia berkata: "Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini secua munfarid' lalu Suyuthi menukilkannya pada

Ad-Dur Al Manstur,4:4 kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada

Ahmad dan Bukhari.
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5713. Zakaria bin 'Adi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin

Amr memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin

Aqil, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW memberikan aku

pakaian bersulamkan sutera , yang dihadiahkan kepadanya dari Fairuz,

kemudian aku mengenakan sarung sehingga dapat menutupiku dan

ujungnya sampai ke tanah, lalu aku menyeretnya di atas tanah, dan aku

mengenakan sarung yang jelek, lalu aku menutupi wajahku untuk

menyamar dengannya, tiba-tiba Rasulullah SAW memegang pundakku

dan bersabda, "Wahai Abdulloh! Angkatlah vrungmu, karena

sesungguhnya sorung yong dipakai sehingga menyentuh tanah dan lebih
rendah dari mata kaki tempatnya adalah neroka."453

Sanadnya shahih. Ubaidullah adalah lbnu Amr bin Abul Walid Ar-Raqi Al
Jaziri, dan telah kami sebutkan ketsiqahanrrya pada no. 1359. Dan hadits ini
terdapat pada Majma' Az-Zawa'id, 5: 123, kemudian pengarangnya berkata:

"Ia memiliki beberapa hadits shahih dengan redaksi yang berbeda" lalu ia
berkata lagi: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, dan pada

sanadnya terdapat Ahmad Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan haditsnya
hason, hanya saja terdapat kedha'ifan dalam hadits itu, dan para perawi
lainnya tsiqoh." Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada

no.5693, dan kami telah menjelaskannya pada hadits tersebut. Hadits
ringkasanya akan kami sebutkan pada no. 5714 dan hadits dengan redaksi
yang lebih panjang terdapat pada no.5727. Lihat hadits no. 5351. Lafazh, "Bi
'aatiqif' terdapat pada Majma' Az-Zmta'id, "Yu'aatiqunif' dan ini
merupakan penulisan yang buruk dan menurut hemat saya kemungkinan ini
merupakan kekeliruan cetak.
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5714. Al Muhanna bin Abdul Hamid Abu Syibil menceritakan

kepada kami dari Hammad, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengenakanya pakaian kemudian ia
memanjangkanya melebihi mata kaki, kemudian Rasulullah SAW
bersabda dengan perkataan yang keras, dan menyebutkan bahwa orang
yang melakukanya tempatnya di neraka.asa
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5715. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Fulaih
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ikrimah, dari Abu Al
Mughirah bin Hunain, Abdullah bin Umar memberitahukan kepada kami,

Sanadnya shahih. Al Muhanna bin Abdul Hamid Abu Syibil Al Bashari
adalah guru Imam Ahmad dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada
Al Kabir, 4/2170 hanya saja ia tidak menyebutkan apa-apa tentang statusnya,
Al Daulabi menyebutkannya di dalam Al Kuna,2:7-8 iajuga meriwayatkan

dua hadits lain yang berasal darinya. "Muhanna" tertera pada g dan !J,

dengan tetap menyebutkan huruf Yaa, dan pada I Tarikhul Bukhari,

"Mahnnaa" dengan huruf Alif, dan keseluruhan kitab rujukan
menyebutkannya dengan huruf Alif yang di atasnya terdapat Hamzah, dan ia
merupakan asal kalimat ini, namun apabila pengucapannya dimudahkan
dengan membuang Hamzah itupun dibolehkan dengan menggunakan huruf
Alif danhrxuf Yaa. Hammad adalah Ibnu Salamah. Dan hadits ini merupakan
ringkasan hadits sebelumnya.
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ia berkata: "Aku melihat Rasulullah SAW mempunyai cara berbeda
tatkala menghadap ke kiblat."as5

Sanadnya shahih. Fulaih adalah Ibnu Sulaiman bin Abu Al Mughirah bin
Hunain, yang mana telah kami sebutkan ketsiqahannya pada no. 1442, dan
perlu kami tambahkan disini bahwa biografinya disebutkan dalam At-
Tahdzib, 8:303 terdapat kesalahan cetak pada nama ayahnya "Hunain"
tertulis, "Jubair" dan telah kami cek kebenarannya pada Ath-Thabaqat,5:307,
kemudian ia memperkuat pernyataannya dengan perkataan: "Ubaidullah bin
Hunain, yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah; ia
adalah paman ayahnya Fulaih, Sulaiman bin Mughirah" dan hal ini akan
kami jelaskan pada biografi "Abu Al Mughirah" pada sanad ini. Abdullah bin
Ikrimah adalah Abdullah bin Ikimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin
Hisyam Al Makhzumi Al Madini, dan ia juga seorang perawi yang tsiqah, Al
Hafizh menyebutkan biografinya pada At-Tajil, 229, ia berkata: "Dari
Ubaidullah bin Umar dan Nafi' bin Jubair, [Demikianlah yang tertera pada
At-Ta jil, dan menurut hemat saya ini merupakan kekeliruan penulisan atau
cetak, dan yang benar adalah Rafi' bin Hunain], darinya Usamah bin Zaid
dan Fulaih. Ibnu Hibban berkata pada pembahasan Tabaqah ketiga dalam
Ats-Tsiqaat'. dan kunyahnya dalah Abu Muhammad, merupakan salah satu
penduduk Madinah, dan ibunya adalah Ummul Qasim binti Abdullah bin
Abu Amr bin Hafash Al Makhzumi, dan Abu Amr adalah suami Fatimah
binti Qais seorang sahabat yang terkenal. Saya [Ibnu Hajar] berkata:
Pamannya adalah seorang ahli fiqih di Madinah, dan ia adalah Abu Bakar bin
Abdurrahman." Abu Al Mughirah bin Hunain, adalah Rafi' bin Hunain,
sebagaimana akan kami sebutkan pada no. 5741 dan Kunyahnya akan kami
sebutkan pada no. 5941, hal ini juga tertera pada catatan kaki .:J 9. "Abu Al
Mughirah, namanya adalah Rafi"' dan ia juga seorang perawi yang tsiqqh,
Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir,2/l/280 ia berkata: " Rafi'
bin Hunain disebut juga Abu Al Mughirah bin Hunain", kemudian ia
meriwayatkan hadits ini dari jalur Yunus bin Muhammad, dari Fulaih,
dengan sanad yang sama, Al Hafizh menyebutkan biografinya pada At-Ta jil,
123-124 ia berkata: "Rafi' bin Hunain disebut juga Ibnu Hushain, Abu Al
Mughirah, dari Ibnu Umar, darinya, dari Abdullah bin Ikrimah, Ibnu Hibban
mentsiqahkannya dan ayalnya Hushain, sedangkan Ad-Daraqutni
menyebutkan pada Al Mu'talaf, bahwa ayahnya adalah Hunain, dan ia adalah
kakeknya Fulaih bin Sulaiman bin Abu Al Mughirah Rasyid bin Hunain dan
menurut sepengetahuan saya hanya sebuah hadits saja yang sanadnya
bersambung,dan mereka tidak meriwayatkan selain dari Fulaih bin Sulaiman
dari Abdullah bin Ikrimah dari Abu Al Mughirah bin Hunain" dan perkataan
Al Hafizh dalam At-TaJl{ "Rasyid bin Hunain" adalatr kekeliruan penulisan
atau pencetakan, dan yang benar adalah, "Rafi' bin Hunain" menurut hemat
saya juga orang yang menyebut ayalnya Abu Hushain juga keliru, kerena
keterangan yang benar tentang biografi cucunya disebutkan oleh Ibnu Sa'ad
adalah "Fulaih bin Sulaiman" sebagaimana telah kami jelaskan tadi, dan
pernyataan ini juga diperkuat oleh Ad-Daraqutni dalam Al Mu'talaf, yang
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juga diceritkan oleh Al Hafizh dalam At-Ta'iil, hal senada juga diungkapkan

oleh Abdul Gani bin Sa'ad Al Mishri dalam Al Mu'talaf,24 dan ia berkta:

"Rafi' bin Hunain Al Mughirah adalah kakek Fulaih, dan ia juga merupakan

saudara Ubaidullah bin Hunain" Dan hal ini diperkuat oleh Ad-Daulabi pad

Al Kuna,2:124 : "Abu Al Mughirah Rafi' bin Hunain dari lbnu Umar" hanya

saja terjadi kesalahan pencetakan pada Hal. 126 setelah meriwayatkan hadits

ini dengan sanadnya yang berasal dari Suraij bin An-Nu'man, dari Fulaih,

dari Abdullah bin lkrimah, dari Rafi' bin "Husain" yang benar adalah "bin
Hunain", sebagaimana tampak jelas pada penulisanya.

Catatan:
Terdapat pada At-Ta'jil kekeliruan yang lain dan juga asing pada pembahasan

masalah ini, juga pada Al Kuna, hal.52l: "Abu Al Mughirah bin Hasan At-
Turaasi" dan ia adalah Rafi' yang telah disebutkan sebelumnya." Dan dari

bukti-bukti yang ada tidak diragukan lagi bahwa perkataan "bin Hasan"

merupakan penulisan yang tidak memiliki dasar sama sekali, dan yang benar

adalah "bin Hunain" sedangkan perkataannya, "At-Turaas" saya tidak tahu

dari mana perkataan ini?l Akan tetapi saya tidak ragu bahwa terjadi

percampuran sehingga penulisan "Hunain" berubah menjadi "Husain" Hal

senada juga terdapat pada Lisanul Mizan,2:441-442. dan kami telah jelaskan

bahwa hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 574l,yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dalam Al Kabir dan Ad-Daulabi dalam Al Kuna,juga terdapat

pada At Musnad ini no. 4606. 4617 dan 4991 bahwa lbnu Umar melihat

Rasulullah SAW membuang menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat"
dan kami sebutkan pada pembahasan peftama bahwa hadits ini diriwayatkan

oleh Jama'ah ahli Hadits. Abu Daud meriwayatkan hadits ini pada, l:7 dari
jalur Hasan bin Dzakwan, dari Marwan Al Ashfar, ia berkata: "Aku melihat

Ibnu Umar menambatkan (menderumkan) binatang tunggangannya

menghadap kiblat kemudian ia duduk dan kencing menghadap kiblat, lalu

aku bertanya kepadanya: Wahai Abu Abdurrahmanl Bukankah dilarang kita

membuang hajat (kecil maupun besar) menghadap kiblat? Ia menjawab: Ya.

Tentu! Yang terlarang adalah kita melakukannya pada tempat terbuka, dan
jika diantara kamu dan kiblat ada penghalang, maka hal tersebut tidak

mengapa." Ad-Daraqutni meriwayatkannya pada, 22 dari jalur Al Hasan bin

Dzakwan, dari Marwan Al Ashfar, ia berkata: "Hadits ini shahih dan para

perawinya tsiqqh Lihat hadits no. 5747.

@I - ['[nsnxd Imam Ahmad



cla'acG'1 ,WL's,w.(t,vei 2, zot.

r,t<pU+_l ^ t,
ct;ar".a:r. 1

.(.s; ',S51: ,A1-A-;;f,

5716. Yunus bin Muhammad *rn.".i,uku, f..puau |1an1i, Fulaih

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdurrahman bin Wa'il Al

Anshari, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa

Nabi SAW bersabda, *Allah melaknat minuman khamer, orang yang

meminumnya, yang menuangkannya, yang memproduksinya, yang

mengambil sarinya, yang menjualnya, yang membelinya, yang

membowanya, yang meminta dibawalan khamer dan orong yang

me makan ha s i I pe nj ual anny a."4 
s6

Sanadnya shahih. Sa'id bin Abdurrahman bin wa'il Al Anshari: Bukhari

menyebutkan biografinya pada Al Kqbir,2lU453 pada bab "Sa'id" kemudian

ia berkata: ..Sa,id bin Abdunahman bin wa'il Al Anshari, dari Abdullah bin

Abdullah bin Umar, Yunus bin Muhammad dan Al Aqdi berkata: dari Fulaih

bin Sulaiman termasuk ahlul Hijaz" kemudian Syaik Abdurrahman Al
Yamani menukilkan keshahihawrya dalam catatan kaki yang menunjukkan

bahwa biografinya terdapat pad Ats-Tsiqat, oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Abu

Hatim, dan keduanya senantiasa menulis kitab biografinya berdasarkan

urutan huruf pada setiap bab, yang jumlahnya tiga kitab, dan mereka

menyebutkannya pada bab "Sa'id." Sedangkan yang tertulis pada ketiga

naskah asli At Musnad "Sa'ad" tanpa harakat, dan kami merajihkan (lebih

memperkuat) pendapat yang memberi harakat dan meletakkannya pada setiap

bab, dan kami lebih menshahihkan "sa'id" sedangkan apa yang terdapat pada

ketiga naskah asli adalah merupakan kesalahan sebahagian penulis-penulis

terdahulu. Dan biografinya tidak disebutkan pada At-Tahdzib, iuga pada

kitab-kitab lainnya, juga pada At-Ta'iil, tidak pada pembahasan "Sa'ad"

ataupun .,sa,id.', Abdullah bin Abdullah bin Umar telah kami sebutkan

ketsiqahawrya pada no. 4458. sedangkan pada :!, tertulis "Ubaidullah bin

Abdullah bin Umar" dan ini juga tertulis pada kitab Ibnu Abu Hatim,

sebagaimana yang dinukilkan oleh pensyahih At-Tarikh Al Kabir pada

catatan kaki biografi Sa'id bin Abdurrahman. Adapun Ubaidullah bin
Abdullah telah kami sebutkan ketsiqahannya pada no. 4605, apapun

pendapatnya hadits ini dikategorikan shahih sanadnya, karena kedua

perawinya tsiqah, dan hadits dengan redaksi sama diulangi pada no. 4787,

5390 dan 5391.
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5717. Ishaq bin [sa, menceritakan kepada kami, Abdullah bin Zaid

bin Aslam menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar,
bahwa ia mewamai pakaiannya dan meminyakinya dengan Zafaran,
kemudian ia ditanya, "Mengapa engkau mencelupkan dan meminyaki
bajumu dengan minyak Za faran? [a menjawab, "Karena aku melihat
Rasulullah SAW paling suka mewarnai dan melumuri bajunya dengan

Zofaran."asT

457 Sanadnya shahih. Abdullah bin Zaid bin Aslam Al Madini, adalah perawi
yang tsiqoh, pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad, Al Qazzaz dan yang
lainnya dan para ulamajuga banyak berbicara tentangnya, diantaranya adalah
An-Nasa'i, dimana ia menyebutkannya pada Adh-Dhu'afaa, 18 kemudian ia
berkata: "Ia tidak kuat periwayatannya" sedangkan Imam Bukhari tidak
menyebutkannya, akan tetapi ia menyebutkan biografinya dalam Ash-Shagir,
205-206, dan ia berkata bahwa Al Madini mendha'iSan Abdurrahman bin
Zaid, lalu ia berkata: "Adapun saudaranya Usamah dan Abdullah, ia
menyebutkan bahwa keduanya mens hahi hkannya" At-Tirmidzi berkomentar
pada Sunan-nya,343: "Aku mendengar Abu Daud As-Sajzi (Sulaiman bin
Asy'ats pemilik sunan Abu Daud) berkata: Aku bertanya kepada lmam
Ahmad bin Hanbal tentang Abdurrahman bin Zaid bin Aslam? Ia menjawab:
Saudaranya Abdullah Laa ba'sa (idak mengapa), dan aku mendengar
Muhammad yaitu Imam Bukhari menyebutkan dari Ali bin Abdullah [bin Al
Madini] bahwa iamendha'ifl<ran Abdunahman bin Zaid bin Aslam, kemudian
ia melanjutkan perkataannya: sedangkan Abdullah bin Aslam adalah perawi
yang tsiqah." Hadits ini terdapat pada Al Muntaqa',726 dan 727 kemudian
pengarangya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad demikian juga
Abu Daud dan An-Nasa'i hadits yang sama, dan pada lafazh keduanya tertera:
adalah Ibnu Umar mencelupkan pakaianya secara keseluruhan termasuk
sorban kepalanya." Sedangkan hadits ini terdapat pada Sunan Abu Daud, 4:91
dari jalur Ad-Darawardi, dari Zaid bin Aslam. Dan saya tidak menemukan
hadits ini pada Sunan An-Nasa'i, kemungkinan hadits ini terdapat pada Sunan
Al Kubra. Lihat hadits no. 5338.
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5718. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Laits

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Zaid bin
Aslam, ia menceritakan bahwa Abdullah bin umar mendatangi Ibnu
Muthi' pada suatu hari yang panas, lalu ia berkata, "Sediakanrah bantal
untuk Abu Abdurrahman: Ia kemudian berkata, 'sesungguhnya aku
datang menemuimu bukan untuk duduk-duduk, karena aku datang untuk
memberitahukanmu dua kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sAw,
aku mendengar beliau bersabda, 'Barangsiapo yang mencabut tangannya
dari lretaatan, maka Allah tidak akan membelanya pada Hari Kiamat,
don borangsiapa yong meninggal dunia dalam keadoan berpisah dari
Jama'ah (kaum muslimin) maka ia meninggal darom keadaon
jahiliyah.'As8

,ttT .Jt ;;\t3$:t;,.(:-.; },u.:;l 6L - ov\1
, n' 9.' ' ,
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sanadnya shahih. Al Laits adalah Ibnu Sa'ad. Hadits dengan redaksi yang
lebih panjang terdapat pada no.6386 dan s676, dan redaksi hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5551.
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5719. lsmail bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abbad
(Ibnu Abbad) menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar
menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata: kami
berihram bersama Rasulullah SAW pada saat melakukan haji lfrod.ot'

Sanadnya shahih.Ismail bin Muhammad adalah Ismail bin Muhammad bin
Hublah Abu Ibrahim Al Muaqqab, telah kami sebutkan ketsiqahawrya pada
no. 942. Adapun Abbad bin Abbad adalah Al Muhlabi, juga telah kami
sebutkan ketsiqahawtya pada no. 1791, dan ia adalah salah satu guru Imam
Ahmad, hanya saja Imam Ahmad meriwayatkan haditsnya melalui perantara
yaitu Ismail bin Muhammad pada pembahasan hadits ini, dan juga pada
hadits lainnya diantaranya pada no. 12499 dan 14644. Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim, l:353 dari Yahya bin Ayyub dan Abdullah bin
Aun AI Hilali, yang mana keduanya meriwayatkan dari Abbad, dan pada
akhir haditsnya tertulis, "Pada riwayat lbnu Aun: bahwa Rasulullah SAW
melakukan ihram dikala haji ifrad.' Dan kedua disebutkan riwayat ini
terdapat pada Al Muntaqa, 2390 dan 239 l.
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5720. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Laits
menceritakan kepada kami dari yazid bin Abu Habib, dari lbrahim bin
Shalih, dan namanya yang dikenal adarah Nu'aim bin An-Najjam,
sedangkan Rasulullah SAW memanggilnya shalih, ia memberitahukan
bahwa Abdullah bin Umar berkata kepada Umar bin Al Khaththab:
"Lamarlah untukku anak perempuan shalih." Umar berkata:
"Sesungguhnya Shalih memiliki beberapa anak yatim dan dia tidak
mendahulukan kami dari pada mereka." Kemudian Abdullah pergi
menemui pamannya zaid bin Al Khaththab dan memintanya untuk
melamar anak perempuannya Shalih, laluzaidpergi menemui shalih dan
berkata: "Sesungguhnya Abdulrah bin Umar mengutusku kepadamu
untuk melamar anak perempuanmu." ra (Shalih) menjawab: "Aku
memiliki beberapa anak yatim laki-laki, dan aku tidak akan menghinakan
anak-anakku dan mengangkat derajat anakmu. Saksikanlah aku telah
menikahkannya dengan fulan, sementara ibunya condong menikahkannya
dengan Ibnu umar." setelah itu ibunya mendatangi Rasulullah, lalu ia
bertanya kepada beliau: "wahai Rasulullah, ebduilah tadinya melamar
anak perempuanku, namun ayahnya menikahkannya dengan seorang
anak yatim asuhannya namun ia tidak berkonsultansi dengan anak
perempuannya." Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada
shalih agar ia menemuinya dan beliau bertanya kepadanya: *Apakoh
engkou menikahkan anak perempuanmu sedangkan engkau tidak
berkowultasi dengannya?" Ia menjawab: "ya!" Beliau bersabda,
"Berkonsultasi dan musyawarahlah dengan para wanita tentang urusan
mereka." Pada saat itu anak perempuannya masih perawan, lalu Shalih
berkata: "sesungguhnya keputusan itu diambil berdasarkan persetujuan
Ibnu umar, karena ia (anak yatim) itu termasuk hartaku seperti apa yang
aku berikan kepada anak perempuanku."460

_sanldnya dha'if, disebabkan munqathi (terputus). Hal ini akan kami jelaskan
berikutnya. Ibrahim bin Shaleh namanya adalah Nu'aim bin An-Nahham dan
Rasulullah SAW memanggil dengan nama Shaleh. Biografinya telah dibahas

Musnad Imam Ahmad - @I



dengan sangat rinci. Ada baiknya kita telaah dahulu biografi ayahnya. Dapat
dipahami dari lafadr yang tertera di atas bahwa nama aslinya adalah
"Nu'aim" dan rasulullah SAW menyebutnya dengan nama..Shaleh." Namun,
ia lebih dikenal dengan nama aslinya yaitu Nu'aim. Dan riwayat hadits ini
dha'if dan munqothi'. Juga sangat jauh dan asing, karena kebiasaan bahwa
orang yang disebutkan namanya oleh Rasulullah sAw akan lebih dikenal
daripada nama aslinya, hampir-hampir nama aslinya tidak disebutkan dan
terlupakan. Dan saya tidak mengerti bagaimana ia lebih dikenal dengan nama
Nu'aim, kemudian orang-orang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah
Shaleh yang disebutkan oleh Rasulullah! Dan juga saya tidak menemukan
sumber-sumber yang berasal dari sejarah atau buku-buku biografi yang
menyebutkan bahwa Nu'aim adalatr orang yang disebut oleh Rasulullah
SAW sebagai "Shaleh", kecuali pada pembatrasan hadits ini. Hanya saja,
Ibnu Hajar mengisyaratkan biografinya pada Al Ishabah,6:247-248, dimana
ia berkata: telatr dijelaskan pada huruf gr (shaad) tentang nama shaleh, ia

adalah nama lain dari Nu'aim." Ia berkata dalam pembahasan huruf gr, 3:

233: "Shaleh bin Abdullah telah disebutkan pada .Nu,aim," dan pada
biografi "Ibrahim bin Nu'aim" l: 98-99, dimana ia berkata: .Telah
disebutkan nasabnya pada biografi ayahnya dan disebutkan pula hadits pada
kali tersebut bahwa nama dulunya adalah Nu'aim kemudian Rasulullah sAW
memanggilnya dengan 'shaleh'." Dan tidak diragukan bahwa orang-omng
yang berpegang hanya pada riwayat ini, Imam Bukhari tidak menyebutkan
nama lain dalam Al Kabir,4/2192-93 tatkala menyebutkan biografi Nu'aim,
begitu juga ulama-ulama yang datang setelahnya tatkara menyebutkan
biografinya seperti Ibnu sa'ad dalam Ath-Thabaqaat 4llllo2 dan kisah
pernikahannya dengan Zaimb binti Hanzalatr bin easamah yang ditalak oleh
Usamah bin Zaid pada,4/u50, Ibnu Abdil Bar dalam Al Istia,ab hal. 3lt,
Ibnul Atsir dalam usudul Ghaabah,5:32-33, An-Nawawi dalam Tahdzibut
Asma'2: 130-l3l dan Ibnu Hazm dalam Jumhuratu Anshab,l4g, dan tidak
satu pun mereka menyebutkan dalam biografi Nu'aim bahwa namanya
adalatr Shaleh. Demikian halnya yang diungkapkan oleh Ibnu Hisyam dalim
As-sirah tatkala ia menyebutkan Nu'aim dimana ia masuk Islam karena
ajakan Abu Bakar, hal. 164 dan juga pada kisah masuk Islamnya Umar bin
Khaththab, hal.225, dan tidak juga pada Ath-Thabari tatkala ia menyebutkan
namanya pada peristiwa perang Ajnadain (Dua kota), 4: 16. Begitu pula
Imam Ahmad sewaktu menyebutkan sanad mengenai dua hadits ini seperti
akan datang dalam Al Musnad ni, 4: 220g. Nu'aim yaitu Abdullah bin
Asyad, ia dari Bani Adi bin Ka'ab bin Luaiy, dari suku Umar bin Khaththab,
lir-nana ia adalah golongan yang pertama masuk Islam, dengan dakwatr Abu
Bakar. Ibnu Sa'ad meriwayatkan 4lllloz dari Abu Bakar bin Abdullah bin
Abu Jahm AI Adawi, ia berkata: "Nu'aim bin Abdullah masuk Islam setelah
sgnlluh orang, ia menyembunyikan keislamannya. Dan ia dipanggil ,An-
Nahham' karena Rasulullah SAW bersabda, l.Saya maruf srfta hlu
mendengar daham Nu'aim", sehingga ia dipanggil dengan An-Nahhim. oan
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kaumnya di Mal&ah senantiasa berkumpul dan mengelilinginya untuk
menghormati, lalu tatkala orang-orang muslim hijratr ke Madinah, ia hendak
ikut huratr sehingga itu membuat kaumnya sangat bergantung dengannya,
mereka berkata: Pilihlah agama yang kamu mau, namun tinggallah bersama
kami! Ia tinggal di Makkah sampai tahun ke-6, yang pada akhirnya berhijratr
ke Madinah bersama 40 orang sanak kerabatnya. Ia menemui Rasulullah
SAW dalam keadaan Islam, kemudian beliau memeluk dan menyambutnya."
Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: ,.Bahwa

Nu'aim bin Abdullatr An-Nahham memberi makan kepada fakir miskin dari
Bani Adi bin Ka'ab setiap bulan." Dalarn Al Ishabah, 6: 248 disebutkan
bahwa "tatkala ia datang ke Madinah, Rasulullatr SAW berkata kepadanya:
Wahai Nu'aim, sesungguhnya kaummu lebih baik daripada kaumku. Ia
berkata: Tidak, tetapi kaummu lebih baik wahai Rasulullah." Rasulullah
SAW berkata: "Sesungguhnya kaumku mengusirku dari negeriku, sedangkan
kaum kamu tetap mengakuimu", Nu'aim berkata: Wahai Rasulullah,
sesungguhnya kaummu mengusir kamu untuk berhijrah dan kaumku tetap
menahanku di sekeliling mereka." Dan kalimat An-Nahham berasal dari kata
an-nahmah dan artinya suara batuk atau berdaham. Itu merupakan gelar bagi
Nu'aim. Akan tetapi, terdapat pada kitab-kitab hadits dan biografi "Nu'aim
bin An-Nahham" ini merupakan kesalahan atau kekeliruan. Kemungkinan hal
ini berasal dari ringkasan namanya yaitu "Nu'aim bin Abdullah An-
Nahham", yang mana mereka meringkas namanya atau menyebutkan dengan
'Nuhaim bin An-Nahham." Mereka menyangka bahwa gelar ini adalah
gelamya Abdullah. Imam Nawawi dalam Tahdzib Al Asma'menyebutkan:
"An-Nahham disifatkan kepada Nu'aim bukan kepada ayahnya. Derrrikian
halnya terdapatpada sebagian naskah Al Muhadzdzab. Inijelas keliru, karena
nama An-Nahham disifatkan kepada Nu'aim bukan kepada bapaknya."
Adapun tbrahim bin Nu'aim, Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam
Al Kabir, llll33l, kemudian ia berkata: "Ibrahim bin Nu'aim bin Nahham
terbunuh pada perang yaumul harrah ftala penduduk Madinatr membaiat
Abdullah bin Hanzhalah dan memberontak dari Yazid bin Mu'awiyah-penj),
ia adalatr Al Adawiy Hijazi." Setelah diteliti Imam Bukhari berkata: "Ibnu
Nu'aim bin An-Nahham." Sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa ia
meringkas namanya dan ia keliru, adapun yang ia sebutkan pada biografi
Nu'aim, 4D192: "Nu'aim bin Abdullah An-Nahham", penulisan ini benar
berdasarkan batrwa "An-Nahham" dinisbatkan kepada Nu'aim, dan bukan
kepada bapaknya. Ibnu Sa'ad menyebutkan biografinya pada Ath-Thabaqat,
5: 127, dan ia menyebutkan batrwa ibunya bernama "Zanab binti Hanzhalah
bin Qasamah Ath-Tha'iyatr (daerah Thaiy) yang mana datrulu ia merupakan
isteri dari Usamah bin Zaid", kemudian Usamah menceraikannya pada saat
itu Nu'aim berumur 14 tahun, lalu Rasulullah SAW bersabdq "Barangsiapa
yang melindungi dan memberi makan orang-orang yang kehtrangan maka
aku adalah kerabatnya (keluarganya di akhirat)" kemudian beliau melirik
kepada An-Nu'aim, lalu ia berkata: engkau melihatku seakan-akan engkau
menginginkanku menikahinya?, beliau megatakan, "Ya! Tentu", kemudian
An-Nu'aim menikahi Zanab binti Handralah, yang kemudian melatrirkan
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"Ibrahim bin An-Nu'aim", kemudian Ibnu Sa'ad berkata: "Dan Ibrahim bin
An-Nu'aim adalah seorang pemimpin perang pada Yaumul Harrah, dan ia
terbunuh pada peperangan itu, di bulan Dzulhiljah, tahun 63 H." dan kisah
pernikahan Nu'aim ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad sebelum menyebutkan
biognfi Usamah dengan sanad yang berasal darinya, 4/1150 dan keterangan
tersebut terdapat tulisan "Al Ghanin" sebagai ganti dari *Al 

Qatin- dan ini
merupakan kesalahan dan perubahan yang sangat jelas, Al Qatin artnya
orang yang kurang makan dan kurus. Hal ini disifatkan kepada laki-laki
maupnn perempuan. Adapun yang terdapat dalam lisanul arab, 17: 20'7
adalah kesalahan yang lain tatkala dikatakan: "Terdapat dalam hadits yang
berasal dari Nabi SAW tatkala beliau menikahkan Ibnatu Nu'aim An-
Nahham, ia berkata: Siapa yang akan melindungi orang yang kekurangan
ini!", dan ia bukan anak perempuan Nu'aim sebagaimana yang disangka, tapi
ia adalah anak perempuan Hanztralatr yang dinikahi oleh Nu'aim. Kita
kembali kepada penyebutan biografi "Ibrahim bin Nu'aim", Al Hafizh
menyebutkan biografinya pada Al Ishabah, l: 9E-99 tentang orang-orang
yang lahir pada masa Rasulullah SAW dan ia menyebutkan batrwa lbrahim
bin Nu'aim ini adalatr seorang tabi'in, sedangkan lbnu Mandah telah keliru
tatkala mengkategorikan ia sebagai seorang sahabat. Demikian halnya
dengan Ibnu Atsir tatkala menyebutkan biografinya pada Usudul Ghabah,l:
4344. Al Hafizh juga menyebutkan biografinya dzlam At-Ta'jil, 16-17, akan
tetapi ia menjelaskan sebagaimana yang ia jelaskan pada biografi bapak
Nu'aim tatkala ia membicarakan hadits ini bahwa namanya adalah..Shaleh."
Kemudian ia berkata: "Ibrahim bin Shaleh bin Abdullah Al Madani" lebih
dikenal dengan Ibnu Nu'aim An-Nahham." Akan tetapi terdapat pada naskah
At-Ta'jil tulisan berbunyi "Abu Nu'aim" dan ini merupakan kesalahan cetak.
Kemudian Al Hafizh menukilkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkannya
dalam Ats-Tsiqat tentaig golongan orang-orang yang termasuk generasi
tabi'in: "Ibrahim bin Nu'aim bin An-Nahham Al Adawi Hijazi yang terbunuh
pada perang Hatah;' Ibrahim bin Nu'aim adalatr ipar Rasulullah SAW,
dimana ia menikah dengan Ruqayyah binti Umar bin Khaththab, saudara
perempuan Hafshah Ummul Mukminin, yang berasal dari satu ayah dan
Ruqayyah adalah anak perempuan Ummul Kaltsum binti Ali bin Abu Thalib
dari Fathimah Az-Zahrah binti Rasulullah SAW. Ibnu Habib
menyebutkannya dalam Al Muhqbbar, 54 mengenai kerabat-kerabat Umar,
dan 101 mengenai ipar-ipar Rasulullah. Kemudian Ibnu Sa,ad menukilkan
hal sama disaat menyebutkan biografinya, 5: 127, Ibnu Hajar dalam Al
Ishabah 5: 98, dan Ibrahim terbunuh pada yaumul harrah, tatrun 63 H
sebagaimana kami sebutkan karni dan tidak ada perbedaan pendapat
dikalangan ulanra tentang hal tersebut. Hal ini juga dicatat oleh Bukhari
dalarn Tarifi;hul Kabir 1/331 dan Ash-Shaghir, 72, Ath-Thabari dalam At-
TariWr, 7: 9 mengenai orang-orang yang terbunuh bersama Al Fadhl bin
Abbas pada yaumul harrah, ia berkata: Dan terbunuh bersamanya Ibrahim
bin Nu'aim Al Adawiy dan banyak dari penduduk Madinah.. Sedangkan
yang disebutkan pada sanad I I Musnad ni Yazid bin Abu Habib dari Ibratrim
bin Shaleh dan ia lebih dikenal dengan nama Nu'aim bin An-Nahham,
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dimana Rasulullah SAW memanggilnya dengan nama Shaleh. Batrwasanya
AMullah bin Umar memberitahukan kepadanya...", sehingga para ulama
khususnya mutaakhirin terkecoh dengan namanya dan menyangka bahwa
"Ibrahim bin Shaleh" adalah "Ibrahim bin Nu'aim", sehingga mereka
menggabungkan kedua biografi tersebut menjadi satu sebagaimana yang
dilakukan oleh Al Hafizh dalam Al Ishabah dan At-Ta'jil.Hal ini juga terlihat
dalam lfs-Isuqat lbnu Hibban pada"Tabaqat Ats-Tsalilsah tentang biografi
Ibrahim bin Shaleh bin Abdullah, ymg mana Ibnu Hibban meriwayatkan
darinya secara mursaL lbnu Abu Habib", juga meriwayatkan hadits dariaya."
Dan ia melihat bahwa Ibnu Abu Habib mengkategorikannya sebagai generasi

tabi'inn "Ibrahim bin Nu'aim bin An-Nahham Al Adawi', dan ia mencoba
menggabungkan antara dua riwayat atau kontradiksi yang tampak pada
keduanya kemudian ia berkata: "Saya telah menyebutkan dalam kitab saya
tentang generasi sahabat dimana Zubav bin Bakkar berkata: Ibrahim ini lahir
pada masa Nabi SAW." Yang ia maksudkan dari hadits yang berasal dari
Ibnu Umar adalah mursal, karena ia tidak mengalami kisah yang diceritakan
oleh Yazid bin Abu Habib darinya, dari Ibnu Umar. Lafazh ini terdapat pada
Musnad Ahmad: Bahwasanya Ibnu Umar berkata kepada Umar: Pinangkan
untukku anak perempuan dari Nu'aim bin An-Nahham", [sebagaimana yang
disebutkan dalam hadits di atas. Akan tetapi, setelah kami perhatikan Al
Hafizh menyebutkan dengan lafazh: Pinangkan untukku anak perempuan
Nu'aim bin An-Nahham dan yang terdapat dalam Al Musnad adalah:
Pinangkan untukku anak perempuan Shaleh. Jadi bagaimana terjadi
perubahan Shaleh menjadi Nu'aim bin Nahham! Apakah hal ini berasal dari
naskalr Al Musnad yang lain? Atau Al Hafrzh menukilkan riwayat tersebut
dengan makna saja, sehingga ia menganggap Shaleh adalah Nu'aim! Dan
menurut hemat saya, pendapat yang rajih bahwa Al Hafizh meriwayatkannya
secara makna. Hal ini berdasarkan kesesuaian yang terdapat pada ketiga
naskah asli Al Musnad dan Majma' Az-Zawaidyang mana ia menukilkan dari
Musnad Ahmadyangtertera pada kitab ini, dan kejadian itu terjadi pada masa

Rasulullah SAW. Sedangkan Ibrahim masih kanak-kanak dan pada lafazh
hadits ini tidak disebutkan bahwa Ibnu Umar memberitahukannya tentang
kejadian itu. Sedangkan ia bertemu dengan Ibnu Umar, hal itu tidak
diragukan dan saya mendapatkan pernyataannya tentang orang-orang yang
menyaksikan Ibnu Umar tatkala ia berdiri di tanahnya. Abdullah ini wafat
sebelum Ibnu Umar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan
ulama-ulama lainnya bahwa ia terbunuh pada perang Horah, sedangkan Ibnu
Umar masih hidup setelah terjadinya peperangan perang Harrah, kira-kira
selama l0 tahun!" tampaknya, Ibnu Hibban mencoba untuk memisahkan
antara kedua biografi tersebut lalu ia menuliskan "Ibrahim bin Shaleh bin
Abdullatr" bukan "Ibrahim bin Nu'aim", yang berasal dari thabaqah terakhir.
Dan penisbatannya kepada Ibnu Shaleh karena ia adalah seorang syaikh yang
meriwayatkan secaramursaL Hal senada juga diutarakan oleh Bukhari dalam
TariWt-nya, kemudian ia mencoba memisahkan antara dua biografi tersebut
pada dua huruf yang berbeda tentang nenek moyang dari Ibrahim, kemudian
ia menyebutkan Ibrahim bin Nu'aim bin An-Nahham dalam bab. Nuun,
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l/l/331. lalu ia berujar: "Ia terbunuh pada yaumul harrah;' Ia juga
menyebutkannya dalam bab. Shad, lllD93: .Ibrahim bin Shaleh bin
Abdullatr" dimana Yazid bin Abu Habib mendengarkan hadits ini darinya
secara mursal. Ini adalah penjelasan detail dari Imam Bukhari, dimana ia
melihat riwayat pada Musnad Ahmad ini, kemudian ia menerangkannya dan
menetapkan hukum kemursalannya bahwa Ibrahim bin shaleh tidak bertemu
dengan Ibnu umar. Ia juga menyebutkan bahwa yazid bin Abu Habib
mendengarkan hadits ini darinya, seandainya dalam riwayat itu adalah Ibnu
Nu'aim tentunya Yazid tidak akan pernah bisa mendengarkan hadits darinya,
karena Ibrahim bin Nu'aim terbunuh padayaumul harahdi Madinah, taliun
63 H. sedangkan Yazid bin Abu Habib AI Mishri, lahir pada tahun 53 H,
tentu hal ini sangat mustahil jika ia mendengarkan darinya pada umur l0
tahun yaitu dari seorang tabi'in Madani, sebagaimanayangietair dijetaskan di
atas. Abu Hatim Ar-Razi juga terkecoh pada syubat tersebut dan menyangka
bahwa Ibnu Shaleh adalah Ibnu Nu'aim dan ia tidak menemukan n"si, t"g"s
yang menerangkan Yazid bin Abu Habib mendengarkan hadits ini darinya.
Lalu ia berkata: "Menurut perkiraan saya, terdapat seorang perawi yang
bernama Muhammad bin Ishaq di antara Ibrahim dan yazid. Sebagaimani
hal ini ia nukilkan dari penshahih At-Tarikh Al Kabir dalam catatan kaki,
lllD93 dan penjelasan ini dinukilkan oleh Ar Hafizh dalam At-Ta,jil hal. 16
dari Abu Hatim, hanya saja terjadi perubahan penulisan. Adapun Leputusan
saya, dimana saya tidak ragu yaitu pentarjihan yang dilakukan oleh Imam
Bukhari dan Ibnu Hibban dengan cara memisahkan keduanya -antara
Ibrahim bin Shaleh bin Abdullah dengan Ibrahim bin Nu,aim An-Natrham-
karena Ibnu Shaleh adalah seorang guru mutaakhirin yang mojhul haal, ia
tidak pernah bertemu Ibnu Umar. oleh Karena itu, riwayat yang berasal
darinya mursal. Sedangkan yang menyebabkan terputusnya riwayaitersebut
yaitu antara dia dan Ibnu umar, bukan antara yazid bin Abu Habib dan
Ibrahim bin Nu'aim sebagaimana yang diperkirakan Abu Hatim. Hadits ini
disebutkan dalam Majma' zawaid 4: 27g-279,lalu ia berkata: ,,hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad secara mursal dan para perawinya tsiqah.- Al
Baihaqi meriwayatkannya dalam sunan Ar Kubra l: t16 dari jalur yunus bin
Muhammad Al Muaddab:" Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada
kami, dari Mahqul, dari Salamah bin Abu salamih bin Abdunahman, dari
ayahnya: bahwasanya Abdullah bin Umar meminang anak perawan Nu,aim
bin Abdullah yang dikenal dengan sebutan An-Nahhim, salatr satu keturunan
Bani Adi. Kemudian Nu'aim berkata: sesunggunya aku memiliki beberapa
anak yatim, dan tidak seorang pun memperhatikanya ftemudian ia
melikahkan anak perempuan dengan anak yatim terseLut),'lalu Ummul
Jariyyah istri Nu'aim menemui Rasulullah sAW, selanjutnya ia berkata
kepada beliau: Bahwasanya Ibnu Umar meminang anak perempuanku,
namun Nu'aim menolaknya, dan kemudian menikahkanya 

-dengan 
anak

Ialmnyq mendengar hal tersebut beliau menemui An-Nu,aim, femudian
beliau berkata,"Mintalah ridha ibunya dan ridha anak perempuanrq)a.,, Darr
hadits ini sanadnya shahih dan para perawinya tsiqah, hanya saja hadits ini
mursal. salamah bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin ;Auf:-biografinya
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disebutkan oleh Al Hafidr dalan Lisanul Mizan, 3:668 dengan ringkas,
kemudian ia berkata: "salamah bin Abu salamah bin Abdurrarrman, dari
Ilnu Mas'ud, Uqail bin Khalid satrabatnya Az-ZuM meriwayatkan darinya,
Ibnu Abdul Barr berkata: Loa yahtajju bihi. Aku [Ibnu Hajar] berkata:
Haditsnya dishahihl<an oleh lbnu Hatim dan Al Haldm." selanjutnya Imam
Bukhari menyebutkan biografinya paAa Al Kabir, ZDIBI-8T dengan
keterangan biografi yang lengkap, dimana ia menyebutkan batrwa ia
meriwayatkan hadits ini dari ayahnya, , dan Bukhari berkata lagi: Ia mmiliki
beberapa hadits yang mursal. Muhammad bin Rasyid meriwayatkan dari
Mahkul, dari Salamah bin Abu Salamah, Muhammad berkata: [Ibnu Rasyid]:
Aku bertemu dengan salamah, kemudian ia menceritakan kepadaku hadits
ini", hanya saja Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits yang disebutkan
Muhammad Rasyid. Akan tetapi, menurutku hadits ini diriwayatkan oleh Al
Baihaqi. Dan ayahnya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah
seorang tabi'in yang masyhur serta ahli fiqih. Namun, tidak ditemukan kisah
ini pada periwayatannya dan juga ia tidak menyebutkan bahwa ia
meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Umar. Oleh karena itu, kami
menghukumnya sebagai hadits mursal. Hal senada diutarakan oleh Al
Baihaqi tatkala menyebut riwayat ini: "Dan kami meriwayatkannya pula dari
jalur lain, dari Urwah, dari Abdullah bin Umar secara bersambung. Mudah-
mudahan apa yang disebutkan Al Baihaqi kepada kita dari riwayat maushul
(bersambung). Sehingga kita bisa menghukumi hadits ini shahih atau dha'if.
Al Hafizlr berkata dalam Al Ishaabah 6:243,ber?,ata: *Az-Zubair bin Bakkar
berkata: dari pamannya Mush'ab: Ibnu Umar menemui Nu,aim bi Nahham
untuk meminang anak perempuannya. Kemudian ia berkata: aku tidak
menjual anakku pada hari ini, sesungguhnya saya memiliki seorang
keponakan yang tidak dinikahi seorang pun menikahinya dengan anak
mereka, sedangkan saat itu si ibu anak perempuan itu yaitu Atikah binti
Hudzaifah bin Ghanim lebih condong menikahkannya dengan Ibnu Umar.
Lalu Nu'aim bin Nu'man bin Adi menikahinya dan ia adalah seorang anak
yatim, di bawah asuhan Nu'aim bin An-Nahham. Mendengar hal tersebut
Rasulullah SAW bersabda, "Berkonsultasi dan bermusymvarahlah dengan
isteri-isteri kalian dalam masalah anak-anak mereka! Nu'aim berkata: Aku
tidak menikahkan kecuali Ibnu Umar yang menolaknya (setelah mendapatkan
izin Ibnu Umar), dan ia (anak perempuannya) adalah bagian dari har.taku.
Dan riwayat hadits ini terputus. Az-Zubatr bin Bakkar bin Abdullah bin
Mush'ab Al Asadi, seorang qadhi Makkah, adalah seorang perawi tsiqah, ia
dikenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu nasab, akan tetapi ia termasuk
ulama masa kini, wafat pada Dzulqa'dah tahun 256 H,lahir tahun 84 H.
Sedangkan pamannya Mush'ab bin Abdullah bin Mush'ab bin Tsabit bin
Abdullah bin Az-Zubair adalatr seorang perawi yarrg tsiqah dan juga ahli
dalam ilmu nasab, ia meninggal tahun 236 H, ia dilahirkan tahun 80 H. dan
riwayatnya im munqathi jiddan. Akan tetapi, keseluruhan riwayat-riwayat
menunjukkan bahwa kejadian ini pada dasarnya shahih, dimana Ibnu Umar
mencoba untuk melamar anak perempuan An-Nu'aim bin Abdullah An-
Nahham yang kemudian ayahnya menikahkannya dengan anak yatim yang
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beradl dalam bimbingannya. Kemudian ibunya ingin menikahkannya dengan
Abdullah bin umar. Di bagian lain, disebutkan bahwa ibunya adalah Atiliah
binti Hudzaifah bin Ghanim. Ini sangat aneh, karena tidak seorang pun
sahabat menyebutkannya. Demikian juga Al Hafizh Ibnu Hajar, dimana ia
sangat teliti dalam menelaah hadits ini. Ia menyebutkan nzrma isteri Nu,aim
dengan narra tertentu sebagaimana yang telah disebutkan pada kisah yang
dinukilnya dari Zubair bin Bakkar, dari pamannya. Har ini juga disebutkan
oleh Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat iv.3, r!. l, hal. 102, pertanyaan ke-10
tentang biografi Nu'aim An-Nahham, dimana ia tidak menyebutkannya
termasuk sahabat-sahabat wanita dan anak perempuan dalam riwayat-riwayat
ini adalah Amatu binti Nu'aim An-Nahham, Ibnu sa'ad menyibutkannya
tatkala menerangkan tentang biografi bapaknya yang mana akan kami
sebutkan berikut ini tentang anak-anak Nu'aim An-Nahham. Ia berkata lagi:*Dan Amatu binti Nu'aim melahirkan anaknya Nu'man bin Adi bin Nadhlah,
dari bani Adi bin Ka'ab. Sedangkan ibunya adaratr Atikah binti Hudzaifah
bin Ghanim." Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Hazn dalam
jumhuratul Anshab hal .148, pertanyaan no. 12-13, ia berkata: "Amatu binti
Nu'aim adalah wanita yang dilamar oleh Abdullatr bin umar, kemudian
pinangan itu ditolak oleh Nu'aim. Lalu ia menikahkannya dengan Nu'man
bin Adi." Namun, Ibnu Abdul Baar dan Ibnul Atsir tidak menyebutkan
biografinya. AI Hafizh menyebutkan biografinya daramAr Ishabah, g: io deng
ringkas, ia berkata: "Az-zubair bin Bakkar menyebutkan namanya dalam kitab
An-Nasab." Faidah: lafazh "Amatu', terdapat juga dalam kitab Jumhuratul
4yho9, namun terjadi perubahan pada penulisan tersebut. oleh karena itu,
kita bisa mengambil suatu kesimpulan tentang kebenaran nilmanya.
sedangkan suaminya adalah Nu'man bin Adi bin Nadhlah bin Abdul Izz,
berasal dari bani Adi bin Ka'ab dan bukan keponakan Nu'aim, akan tetapi
anak dari bibinya yang mana ia adalatr seorang anak yatim yang berada
dalam perlindungannya, karena ayahnya Adi bin Nadhlatr aanutu tetatr
memeluk Islam di Makkah kemudian ia berhijratr ke Habasyah, yang mana
diceritakan riwayat tentang mereka. Lalu beliau meninggal ai uauasyat, ia

"g"]ut 
muhajirin pertama yang wafat ketika hijrah. ual lni juga diungkapkan

oleh Ibnu Sa'ad tentang biografinya, 4llllo3. Sedangkan rifazh lam-akin la
utriba lohmi berasal dari kata "Ath-Thurab" maksudnya ia tidak mungkin
menelantarkan darah dagingnya sendiri di atas tanah, sehingga dikatakan
"Athraba syoi"' arlinya meletakkannya di atas tanah dan menaburkan tanah
pldanya. Sedangkan ungkapan asyiiru 'alan nisafii anfusihinna, perkataan
ini masih perlu diteliti lagi, karena mereka mengatakar *Asyaara ,alaihi bi
kadza" artinya berkonsultasilah dengannya dan ikutilah pendapatnya. Tentu
maloranya ini tidak sesuai dengan lafaztr hadits di atas. Akan tetapi yang tepat
adalalr slawiru hunnah atau isytasyiru hunna, dan hadits dengin maknalni
telah kami sebutkan dengan sanad yang berbeda dan pada no. +gso dengan
sangat ringkas, dimana dalam hadits tersebut tertulii aamirun ntsao'i /it
banatihinna, yang mana akan kami sebutkan riwayat Mush'ab Az-zubiir,
yang mana lafazhnya berbunyi wa amru nisaa'a fii auladihinna,
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5721. [Abu] Abdurrahman Abdullah bin Yazid -"r"".itutun
kepada kami, Haiwah menceritakan kepada kami, Abu Utsman Al Walid

menceritakan kepada kami dari AMullah bin Dinar, dari lbnu Umar, dari

Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "sesungguhtrya sebaik-baik balai

lrepada orang tua adalah orong yang menyambung silaturahmi dengan

orang-orang yang dic intai ryahnya" .a6l

Ibnul Atsir berkata tentang lafazh "aamirt' artinya bermusyawarahlah

dengan isteri kalian tentang anak-anak mereka. Dikatakan iuga "wa

amirtuht'kalimat ini tidak jelas, yaitu dimana hamzah dirubah menjadi

wawu dan hal ini lebih fasih, kemudian akan kami sebutkan lagi kisah Ibnu

Umar yang lain tentang pernikahannya dengan anak perempuan Utsman bin

Madz'un no. 6136.
Sanadnya shahih. Abdullah bin Yazid adalah Al Muqri', gurunya Imam

Ahmad, dan nama panggilannya "Abu Abdurrahman", hanya saja kata [Abu]

tidak ternrlis pada g dan ini merupakan kesalahan pencetakan, dan kalimat

ini kami tambatrkan, berasal dari J 
P, yang mana kami yakini kebenarannya'

Haiwatr adalah Syuraih. Abu Utsman Al Walid adalah Al Walid bin Abu Al
walid utsman budaknya Abdullah bin umar: Imam Bukhari berkata

tentangnya dalam At Kabir, 4Dll56 no.2546: "Ia mendengar dari Abdullah

bin Umar, Abdullah bin Yusuf berkata kepada kami: Al Laits menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Abu Al Walid Abu Utsman

menceritakan kepada kami, dan ia adalah seorang yang memiliki keutamaan

dari sekian penduduk Madinah" Al Hafizh menukilkan biografinya pada At-

Tahdzib, I l:157 datr:i Tsiqat Ibnu Hibban yang mana ia membedakan antara
.,Al walid bin Abu Al walid" perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu

Umar, yang kemudian Haiwatr dan Al Laits meriwayatkan darinya dengan Al
walid bin Auu n walid budak Utsman bin Affan, yang meriwayatkan hadits

ini dari Abdullah bin Dinar yang kemudian Haiwah meriwayatkan darinya,

dan pada kali ini kami tidak menukilkan perkataan tentangnya pada At-

Tahclzib, karena terjadi perubahan huruf pada cetakannya, dan yang

biografinya yang benar dan sempurna akan kami sebutkan yang berasal dali

Imam gukhari, karena ia menyebutkan biografi Al Walid ini pada tiga

biografi: salah satunya yang telah kami sebutkan, yang mana sebelumnya
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biografinya disebutkan pada no. 2545 dengan pernyataan: "Al Walid bin Abu
AL Walid, budak Utsman bin Affan Al Umawi Al Qurasyi" dan ia tidak
menambahkan pernyataan tersebut, dan yang ketiga pada hal. I 58 no. 2554 ia
berkata: "Al Walid, mendengar dari Utsman bin Affan, kemudian Bakir bin
Al Asyjun" kemudian penshahih ArTarilch menukilkan pendapat yang sama
pada catatan kaki salah satu naskah mengenai pembahsan ini dari Al Khatib
Al Bagdadi Abu Bakar bin Tsabit, ia berkata: Al Walid adalah perawi yang
mana Bakir bin Al Asyjun meriwayatkan darinya" dan ia adalah Al Walid bin
Abu Al Walid Abu Utsman Al Madini Al Qurasyi budak Abdullah bin Umar,
dan bukan yang lainnya, hanya saja ia tidak mendengar hadits ini dari
Utsman bin Affan dan ia juga tidak bertemu dengannya. Saya
memperkirakan Bukhari ingin berkata: Ia mendengar dari Utsman bin Afan
bin Suraqah, karena Al Walid meriwayatkan hadits darinya", dan menurut
hemat saya kemungkinan ini juga yang dikatakan oleh Al Khatib, karena
periwayatan Al Walid dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah telah
disebutkan pada Al Musnad no. 126 dari jalur Ibnu Hadi, dari Al Walid, dari
Utsman yang kami sebutkan di atas, akan tetapi yang paling kuat menurut
saya adalah Imam Bukhari hendak berkata: "Ia melihat Utsman bin Amr bin
Al Jamuh Al Anshari, dan Ad-Daulabi meriwayatkan dalam Al Kuna,2:28
dari Jalur Haiwah bin Syuraih, ia berkata: " Abu Utsman Al Walid bin Abu
Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku melihat rambut Utsman
bin Amr Al Anshari, yang berasal dari Bani Salamah, seorang sahabat
Rasulullah SAW, mengecat rambutnya dengan warna hitam, dan aku juga
melihatnya menjadikan rambutnya berwarna kuning" Dan pendapat yang
saya kuatkan di sini berdasarkan petunjuk bahwa Al Walid adalah seorang
tabi'in dan para ulama condong menempatkannya pada posisi dan yang
tinggi, walaupun ia berada pada posisi tabi'in sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh Imam Bukhari tentang biografinya pada no. 2546 bahwasanya
ia mendengar Abdullah bin Umar, hanya saja ia menyangka mereka itu tiga
orang, sebagaimana telah kami jelaskan. Kemudian menurut saya pendapat
yang paling kuat bahwa biografi ketiga orang tersebut adalah satu orang. Dan
apapun dalilnya hadits ini sanadnya shahih. Ringkasan haditsnya terdapat
pada no. 56121 dari jalur Ibnul Hadi, dari Abdullah bin dinar, dan hadits
panjangnya terdapat kisah no. 5653 dai jalur Ibnul Hadi, dari Abdullah bin
Dinar, dan perlu diketahui bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Musrim dari
jalur Ibnul Hadi. Dan kami tambahkan bahwa Muslim juga meriwayatkannya
pada,2;277 dengan kisah yang sama dari jalur Sa'id bin Abu Ayyub dari Al
Walid bin Abu Al Walid, dari Abdullah bin Dinar.
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5722. Hasan bin Musa menceritakan kepada f.u*i, fU.,u t-ut ilut,
menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami,

'Aun bin Abdullah memberitahukan kepada kami, ia mendengar

Abdullah bin Umar berkata: Suatu saat kami duduk bersama Rasulullah

SAW, kemudian seorang lelaki mengucapkan: Allohu okbar kabira, wal
hamdu lillahi lcatsira, wa subhanallahi bulratan wa ashiilaa, lalu

Rasululah SAW bertanya, "Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut?"

Lelaki tersebut menjawab: "Aku!" Rasululah SAW berujar: "Demi
jiwoku yang berada didalam genggoman-Nya, sungguh aku melihat

kalimat yang diucapkon itu naik ke langit sampai dibukakan pintu longit
untuknya". Ibnu Umar berkata: "Demi jiwaku yang berada didalam
genggaman-Nya, aku tidak pernah meninggalkan kalimat tersebut

semenjak aku mendengar dari Rasulullah SAW. "Aun berkata: "Aku
tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar sabda

Rasulullah SAW tersebut dari lbnu Umar."a62
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4627.
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5723, Suraij menceritakan kepada kami, Aburrahman bin Zaidbin
Aslam menceritakan kepada kami dari Zaidbin Aslam, dari Ibnu Umar,
ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Dihalalkan bagi kami duo
bangkai don dua darah, adapun dua bangkai, yaitu ikan dan belalang,
sedangkan dua darah, yaitu hati dan limpa".a63

63 Sanadnya dha'if akan kami sebutkan bahwa hadits ini shahih bi ghairihi.
suraij disebutkan dalam g dan ; dengan nama Suraih, jelas ini telatr berubah

dan kami telah meneliti kebenaran dari J, namun saya tidak menemukan guru

Imam Ahmad yang bernama Suraih. Dan Suraij adalah lbnu Nu'man Al
Jauhari Al Lu'lu'i, ia adalah seorang perawi tsiqah dan termasuk salah satu
guru Imam Ahmad dan Bukhari. Pernyataan ini diperkuat dengan statement
Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad, Abu Daud dan yang lainnya. Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalan Al Kabir, 2/2/206. Abdurrahman bin Zaid
bin Aslam adalah seorang perawi yang dha'if iiddan, dan kami telah
menukilkan kedha'ifannya ini dari Ibnu Madini pada 5717, Ar Bukhari
berkata dalarn Adh-Dhu'afa 22: "Ali sangat mendha'iffawrya',, yaitu Ali itu
adalah Ali Al Madini. Hal senada juga diungkapkan oleh An-Nasa'i dalam
Adh-dhu'ofa 19, Ibnu Abdil Hakam berkata: .,Aku mendengar Asy-Syafi.i
berkata: seorang lelaki menyebutkan sebuah hadits munqathi di hadapan
Imam Malik, kemudian ia berkata: pergilah engkau menemui Abdurrahman
bn zaid, ia akan menceritakan kepadamu sebuah hadis dari ayahnya, dari
Nuh", kemudian Ibnu Hibban berkata: "Ia sering membolak-balikkan hadits,
padahal ia sendiri tidak tahu. sehingga hal tersebut banyak ditemukan pada
riwayat-riwayatnya, baik itu pada hadits-hadits mursal marfu'dengan sinad
mauquf. oleh karena itu, ia wajib ditinggalkan." Ibnu Huzaimah berkata:
Tidak ada seorang pun ulama hadits yang berhujjah dengan haditsnya karena
buruknya hafalannya dan ia adalah seorang yang sering ibadatr dan
meninggalkan urusan dunia dan bukan orang yang bisa menjaga hadits-
haditsnya., Maksudnya ia bukanlatr orang yang tepat untuk belajar hadits dan
yakin terhadap hadits-haditsnya. Dalam At-Tahdzib, 7: l7g:.,Abdullah bin
Ahmad berkata: Aku mendengar bapakku mendha'ift,an Abdurratrman, ia
berkata: ia meriwayatkan hadits munkar yaitu: dihalalkan bagi kami dua
bangkai dan darah." Apa yang dikatakan oreh Ahmad ini perlu diteliti lagi,
karena ia tidak meriwayatkan hadits ini sendiri, yang mana akan kami
sebutkan tentang hadits tersebut. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Asy-
syaf i dalam Al umm,2: 197 dan Abdunahman bin Zaid bin Aslam dengan
sanad yang sama secara marfu' dan Ibnu Majah meriwayatkan pula 2: 152
dari Abu Mush'ab, dari Abdunahman dengan redaksi yang ringkas.
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Kemudian Kamil meriwayatkannya pada 2: 163 dengan sanad yang sama,
dan Daruquthni 539450 dari jalur Ali bin Muslim, dari Abdurrahman dan
dari jalur Mathrah, dari AMullah, dari kedua ayah mereka berdua yaitu Zarid,

bin Aslam, dari Ibnu Umar secara marfu'. Al Baihaqi meriwayatkan hadits
nipada As-Sunan Al Kubra, l:254, dari jalur lbnu Wahab, dari Sulaiman bin
Bilal, dari Taid bn Aslam, dari Ibnu Umar secara mauquf kemudian ia
berkata: "Sanad hadits ini shahih dan maknanya sesuai dengan yang terdapat
dalan Musnad Ahmad, dan anak-anaknya meriwayatkannya secara marfu',
dari ayah mereka." Kemudian ia meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Uwais:
"Abdurrahman, Usamah dan Abdullah banu Zaid bin Aslam menceritakan
kepada kami, dari ayah mereka, dari Abdullah bin [Jmar", kemudian ia
menyebutkan kemarfu'an hadits ini, ia berkata lagi: "anak-anak Zaid,
semuanya dha'if. Hal ini diungkapkan oleh Yahya bin Ma'in, padatral Ahmad
bin Hanbal dan Ali bin Al Madini mentsiqahkan Abdullah bn Taid kecuali
hadits yang pertama itu shahih.* maksudnya hadits mauqzl karena hadits
tersebut mauquf secaralafazh marfu'secara hukum, karena perkataan sahabat
*Ahalla lana kadzd' itu bermakna marfu', sebab orang yang disandarkan
oleh sahabat tatkala mengambil hukum halal dan haram adalah rasulullah,
dimana beliau menyampaikan kepada mereka keputusan itu dari Rabb-nya
dan tidaklah beliau mengucapkannya berdasarkan hawa nafsu. Ibnu Shalah
berkata dalam Ulumul hadits hal. 53: "Tentang perkataan sahabat Amarana
bi kadza atau nuhina 'an kadza adalah merupakan bentuk dari hadits marfu',
serta merupakan sandaran ulama-ulama hadits pendapat kebanyakan atrlu
ilmi, hanya saja beberapa kelompok tidak sependapat dengan hal tersebut,
diantaranya Abu Bakar Al Ismailiy. Dan hadits pertama adalah hadits shahih,
karena keumuman hadits tersebut tampak pada zhahirnya, yang mana
terdapat salah satu syaratkeshahihannya yaitu perintah dan larangan yang
berasal dari Rasulullah SAW, yang jelasnya tidak diragukan bahwa perkataan
salrabat *ahalla lano kadzd' atau"hurrima 'alaino kadzd', jika derajatrya
tidak lebih kuat dari ungkapan "umirna" atau"nuhina" tentunya derajat tidak
lebih rendah dari lafazh tersebut. Khatib Al Baghdadi meriwayatkannya
pada, 13:245 dari jalur Yatrya bin Hisan, dari Miswar bin Ash-Shalt, dari
Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id, [Al Khudri], secara
madu'dengan redaksi yang sama. Dan riwayat ini diisyaratkan oleh Az-
Zaila'i dalan Nashbur raryah, 4:202 yang berasal dari kitab Al 'Ilal milik
Daraquthni, dimana ia menukilkan perkataan darinya, ia berkata: "Ia
bersebrangan dengan Ibnu Zaid bin Aslam, kemudian ia meriwayatkanya dari
ayahnya, dari Ibnu Umar, secara madu', dan para perawi selain Ibnu Zaid
meriwayatkanya dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, secara mauquf. Dan
pendapat inilah yang paling benar. Kemudian ia menukilkan dari pengarang
kitab At-Tanqih, ia berV,ata: "Jalur ini diriwayatkan oleh Al Khatib dengan
sanad yang bersambung kepada Al Miswar bin As-Shalt, dan Al Miswar ini
adalah perawi yangdidha'ifr,an oleh Ahma4 Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu
Hatim, An-Nasai berkata: Matruhrl hadits." Hal senada diungkapkan oleh
Bukhari dalam Al Kabir tentang kedha'ifawrya pada, 4/ll4ll, dan Ash-
Shagir, 196, demikian juga dengan An-Nasa'i dalam Adh-Dhu'afa',29. Ibnu
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At-Turkumani menghukum hadits yang diriwayatkan oreh Al Baihaqi dari
jalur lbnu wahab, dari sulaiman bin Bilal, dari zaid bin Aslam, dari lbnu
!r1ar, adalatr mauquf: "sedangkan yahya bin Hisan meriwayatkannya dari
Sulaiman bin Bilal secara marfu', demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Adi
dalarn Al Kamil." saya tidak tahu apakah demikian yang dinukilkan dari Ibnu
Adi: batrwa "Yahya bin Hisan dari Sulaiman bin Bilal- jadi yahya bin
Hassan meriwayatkan dari sulaiman tentang hadits lbnu Umar, dan dari
Miswar dari Hadits Abu Sa'id? Atau ini hanyalah sangkaan dalam
penukilannya" kemudian ia menulis "sulaiman bin Bilal" sebagai ganti dari
"Miswar bin Ash-Shalt"? dan karena saya tidak memiliki sanadnya Ibnu Adi
sehingga saya tidak dapat menetapkan hukumnya dan merajihkannya, akan
tetapi hadits yang diriwayatkan dari z-aidbin Aslam, dari Ibnu umar secara
mauquf ataupun marfu' adalah shohih, dan hadits yang mauquf ini memiliki
hukum yang marfu' sebagaimana yang telah kami ietaslin. Hadits ini
sanadnya shahih dan marfu': yang berasal dari riwayat Auauttat bin Zaid bin
Aslam, dari ayahny4 yang berada pada Baihaqi. Usamah adalah seorang

ry.rri yang tsiqah yang mana terdapat pula perbedaan pendapat tentang
siapa ia' Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya mendha'ifianya, akan tetapi
Imam Bulrhari menyebutkan bioarafinya dalam Al Kabir, l/21i4 dan ia tidak
menyebutkan kecacatannya, bahkan ia berkata: *Ali bin Al Madini berkata
kepadaku bahwa ia adalah seorang perawi yang tsiqah, dan ia memujinya
dengan menyebutkan kebaikan-kebaikanya. Ali birkata kepadaku: Aku
bertemu dengan salah satu dari keduanya: Usamah atau Abduliah bin Zaid."
Dan Bukhari berkata dalam Ash-shagir, yang mana kami nukil pada no.
5717, bahwa Ibnu Al Madini mendha'iJkan Abdunahman, dan ia berkata:
Saudaranya adalah Usamah dan Abdullah, kemudian ia menyebutkan tentang
keduanya bahwa mereka ni shahih." Hal ini juga tidak disebutkan oleh
Bultrari pad Adh-Dhu'afa',lalu An-Nasa'i menyebutkannya pada hal. 5 akan
tetapi ia tidak mendia'ift'anya, bahkan bersikap ramah ierhadapnya, ia
berkata: "Loiso biqawf', dalam At-Tahdzib, l:207 dari Ibnu Abu Uatim:
"Abu Zur'ah ditanya tentang usamah bin zaid bin Aslam dan Abdullah bin
Aslam: yang mana yang paling engkau sukai? Ia menjawab: Usamah adalah
seorang teladan." oleh karena itu Ibnu At-Turkumani menghukumi pendapat
Al Baihaqi, bahwa riwayat mauqufyangberasal dari Ibnu imar berasal daeri
hadits shahih, kemudian ia berkata: *Apabila Abdullah itu tsiqohberdasarkan
pendapat keduanya [yaitu: Ahmad bin Hanbal dan Ali Al Madini]. Maka
haditsnya ini termasuk hadits yang tsiqah dan marfu', dan juga mauquf
r_nelurut pendapat yang lain sebagaimana kita ketahui, terutama hal ini
diriwayatkan pula oleh saudara-saudaranya. Berdasarkan pernyataan ini kita
tidak mungkin menyatakan bahwa hadits pertama itu' shihih,,, dan itu
menrpakan pernyataan yang baik, dan pendapat yang kuat, dan hal ini
arperFal dgngan pernyataan bahwa Usamah ia"Ut ,Ior-g perawi yang
tsuah- oleh karena keduanya tsiqah, hal ini menambahkin'kemarfu,i
hadits ini dayt 

-keyguqufanya, aan tambatran yang terdapat pada keduanya
u$lut sebuah huiiah yang dapat diterima. SelanjuLya: naaits inl disebutkan
oleh As-suyuthi dalarn Al Jami' Ash-shagir,273 kemudian ia menyebutkan
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5724. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah bin
wahab menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu
Az-Zahiriyyah, dari Katsir bin Murrah, dari Abdullah bin Umar,
Rasulullah sAW bersabda, "Dirikanlah (sempurnakanlah) shaf-shof
kalian, sesungguhnya kalian bershaf dengan shafuya para malaikat,
rapatkan pundak-pundak kalian dan tutuplah setiap sela-sela, bersikap
lemah lembutlah (dengan bersandar) pada tangan saudara-saudaromu,
jangan memberikan cela kepada syaitan, barangsiapa yang
menyambunglran shaf mala Allah sw akan menyambungrran
(rahmat)nya, dan barangsiapa yang memutuskannya maka Allah SW
akan memutuskan (rahmat) nyo.'*uo

penisbahannya kepada Al Hakim, namun saya tidak menemukanny a daram At
Mustadrak setelah mencarinya dengan susah payah dan mendalam. Lihat
Nashbur raaltah, 4:201-201 Tall&ish Al Khabir, hal, 9. Ungkapan, "Uhillat
lanad' pada catatan k"ki I tertulis "Zif' sebagai ganti dari,,Lanaa." Ibnu
Katdir menukilkan hadits ini pada tafsirnya, 3:24s yang berasar dari riwayat
Imam Syaf i, kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,
Ibnu Majah, Daraquthni dan Baihaqi, dan ia memiliki bukti-bukti yang kuat.
Dan ia meriwayatkannya secara mauquf." Lihat umdatut tafsir, 4:96 tentang
pembahasan (Suratr Al Maa'idah).
sanadnya shahih. Mu'awiyah bin shalih bin Hudair, Al Hadrami Al Himshi:
ia merupakan orang yang terkenal dan Qadhi Andalusia, dan ia adalarr
seorang perawi yang tsiqah, pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad, Ibnu
Ma'in dan lainnya, dan orang-orang yang berkomentar tentangnya bertindak
sewenang-wenang tanpa memiliki dasar dalil. Muhammad bin wadhdhatr:
"Yahya bin Mu'in berkata kepadaku: Apakah kalian mengabungkan hadis
Mu'awiyah bin Shalih? Saya menjawab: Tidakl, ia berkata lagi: Apa yang
menghalangimu melakukan hal tersebut?, saya menjawab: Saya berkunjung
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ke sebuatr negeri dan saya tidak menemukan seorang pun dari mereka pada
hari itu sebagai Ahlul llmi, ia bertanya lagi: Demi Allah! Kalian telah
kehilangan ilmu pengetahuan yang mulia", Al Bukhari menyebutkan
biografinya pada Al Kabir, 4ll/335, dan ia berkata: Ali [Ibnu Al Madini]
berkata: adalah Abdurrahman fibnu Mahdi] mentsiqahkannya, kemudian ia
berkata: ia tinggal di Andalusia dan merupakan penduduk Himsh.,, Hal
senada juga dinyatakan dalam Ash-Shagir, 192-193, dan ia memiliki biografi
yang bagus pada Tarikh Qudhaati Qurthubah, oleh Muhammad bin Harts Al
Khasyani, 3040, yang mana dikatakan, :Ahmad bin Khalid menyebutkan, Ia
berkata: Tatkala Mu'awiyah bin Shaleh pergi menemui Amir Abdunahman
di Syam, ia langsung singgatr melakukan haji dalam perjalanan tersebut, dan
tatkala ia memasuki Masjidilharam pada musim haji ia menyaksikan
beberapa halaqah-halaqatr ulama-ulama hadits: di antaranya Halaqah
Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan yang lainnya,
beserta pemuka-pemuka ulama mereka, dan kemudian ia bermaksud
melakukan shalat dua raka'at di dekat kelompok orang, dan setelah itu
terjadilah perdebatan antara orang-orang tersebut dengannya, dan mereka
menyebutkan beberapa hadits, kemudian Mu'awiyah bin Shalih berkata: Abu
Az-Zahrryyah Hudair bin Kuraib menceritakan kepadaku, dari Jubair bin
Nufair, dari Abu Ad-Darda', dari Rasulullah SAW, lalu beberapa orang yang
sedang mengikuti halaqah tersebut mendengar apa yang dikatakannya dan
mereka membantahnya: Takutlah engkau kepada Allah Wahai orang tua!
Dan janganlah berbohong, tidak ada seorang pun di permukaan bumi ini yang
menceritakan dari Abu Az-Zaahiriyah dari Jubair bin Nufair, dari Abu
Darda' selain seorang lelaki pelayan Andalusia yang namanya adalah
Mu'awiyah bin Shaleh, kemudian orang tua itu berkata kepada mereka: Aku
adalah Mu'awiyah bin shaleh. Mendengar hal tersebut, seluruh halaqatr di
Masjidil Haram bubar dan mereka berkumpul di sisinya kemudian mereka
banyak menulis hadits-hadits darinya pada musim itu", biografinya juga
disebutkan pada Tarikh Qudatil Andalus oleh An-Nabbaatri har- 43. AbuAz-
Zahiriyyah Hudair bin Kuraib dan Katsir bin Munatr telah kami sebutkan
ketsiqahan keduanya pada no. 4880. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud,
l: 251 dari jalur Ibnu Wahab dengan sanad yang sama dan bersambung dan
dari jalur Al-Laits bin Sa'ad, dari Katsir bin Munatr secdra mursal, dimana
dalam periwayatan ini ia tidak menyebutkan Ibnu Umar dan ini merupakan
ringkasan yang sangat singkat yang ia miliki, juga ia tidak menyebutkan pada
hadits tersebut lafazh "fainna tashuffuuna bi shufufil maraikah." An-Nasa'i
meriwayatkan lafazh akhirnya yaitu "man washala shafwan washalahullah,
'wa man qatha'a shafwan qatha'ahullah,, l: l3l dari jalur Ibnu Wahab

lengan sanad yang sama dan bersambung. Hal senada juga diriwayatkan oleh
Hakim dalam Al Mustadrah l: 213 dari jalur Ibnu wahab denganianad yang
bersambung dan ringkas, akan tetapi pada sanad tersebut terdapat Abduila[
bin Amr. Menurut hemat saya, ini merupakan kesalatran penulisan ataupun
cetak, As-suyuthi menyebutkannya secara khusus dalam al Jami ish-
shaghir,9076 dan menisbatkan periwayatannya kepada Ar Mustadrak yang
b€rasal dari riwayat hadits Ibnu umar sebagaimr," y-g disebutkan iada
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5725. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada karni, Suffan
menceritakan kepada kami dari Laits dan lbrahim Ibnul Muhajir, dari
Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
*Izinlranlah para wanita kalian Wrgi ke masjid pada malam hari tanpa
menggunalran parfum l@tiko bau badannya berugah." Lafazh "Tanpa
mengunalran parfum kettka bau badannya berubah" ini berasal dari
Laits.465

kebanyakan sumber rujukan. Al Khalal, artinya kekosongan di antara dua
tempat dan jamakrya adalah khilal seperti al jabal, jamaknya jibal. Abu
Daud berkata: "Arti daripada wa layyinu fii aidi ikhwanihtm yaitu apabila
seorang mendatangkan shaf kemudian orang tersebut tiba-tiba pergi dan
orang lain ingin menempati tempat itu, hendaknya ia bersikap lembut pada
orang-orang yang berada di sisi pundaknya sehingga ia bisa menempati shaf
tersebut, dan penafsiran Abu Daud ini sangat jelas dan shahih. Hal ini
berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Atsir pada hadits Ibnu Umar
"khiwulcum alayiinukum manaqiba fii ash-shaloh" yang mana ia
menafsirkannya "alayiirt' jarnak dari "alyan" yang berarti tenang dan
khusyuk. Ini merupakan penafsiran yang jauh lagi tidak terarah. Sedangkan
lafazh *ftrujaaf' jamaknya dari "furjatun" Ibnu Atsir berkata: artinya
kekosongan yang terdapat di antara dua orang yang shalat pada shaf. Dan
penyandaraannya kepada syaithan adalah penegasan kedahsyatan gangguan
merek4 apabila hal ini diperhatikan dapat menjaga orang-orang yang shalat
dari gangguannya.
Sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu Abu Sulaim. Hadits ini telah kami
sebutkan berulang-ulang kali dengan redaksi yang panjang dan pendek, dan
akhir hadits ini terdapat pada no. 5640. Al Hafiztr berkata pada Al Fath
tentang lafazh Tafilaat, 2:289, "Artinya tanpa menggunakan parfum,
dikatakan: Imra'atun tafilah: wanita yang tidak menggunakan parfum tatkala
bau badannya berubatr" Ahmad menjelaskan dalam hadits ini batrwa lafazh
ini diriwayatkan oleh Laits, dari Mujatrid, dan ia hendak menunjulkan bahwa
lafhdr itu tidak diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhajir, dan tampaknya Al
Hafidl lupa bahwa lafazh ini juga terdapat pada riwayat Ibnu Umar,
kemudian ia mengisyaratkannya pada riwayat Abu Hurairah yang terdapat
pada Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, juga riwayat Zaid bn Khalid yang
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5726. Azhar bin Qasim menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Nafi' menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah

SAW berkhutbah dua kali pada hari jum'at, dengan duduk sekali di
antara kedua khutbah.a66

/. ll * * ,Lt), v*L ,.'$' ; l' 33 13r, - ovYV

\,*:'Ji;g* ,i;.;J irry,,y i *
,i-J6;i i,;1i'fi :Jv,ir, 

^tl ^;ul 
w t,:q *t y

,* u) G) ,|ivj ,ssL.'b:tt jr"

e'r;;'* u.tU?; '.Ju,116r e q9r
5727. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, aku

mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW mengenakanku pakaian

Qibthiyyah (pakain putih dan lembut yang berasal dari mesir) dan beliau

terdapat pada lbnu Hibban. Sedangkan riwayat Abu Hurairah pada Abu Daud
terdapat pada, I :222. Riwayat Zaid bin Khalid akan kami sebutkan dalan Al
Musnad ini pada (5:1929.), adapun pada Majma' Az-Zawa'id, 2:32-33,

kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad, Al Bazzar dan
Ath-Thabrani pada Al Kabir.
Sanadnya shahih. Azhar bin Qasim Ar-Rasibi Al Bashri adalah perawi yang
tsiqah dan merupakan salah satu guru Imam Ahmad, ia bermukim di
Maklcah, kemudian Ahmad mendengarkan hadis ini darinya sebagaimana
akan kami jelaskan pad no. 15057, lalu Ahmad dan An-Nasa'i
mentsiqahk^nya dan Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,
1111460. Abdullah adalah Ibnu Umar Al Amri. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 4910 dan hadis dengan redaksi yang
lebih panjang terdapat pada no.5657.
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mengenakan kepada Usamah pakaian bersulamkan sutera ia berkata lagi:
Kemudain beliau memperhatikanku dan melihatku memanjangkan
pakaianku melebihi mata kaki, lalu beliau mendekatiku dan
menggenggam pundakku, selanjutnya beliau bersabda, "Wahai lbnu
Umar! Setiap pakaian yang dipakai sampai menyentuh tanah maka
tempatnya di neralca". Ia berkata lagi: Dan aku melihat Ibnu Umar
mengenakan pakaiannya sampai setengah betis.a67
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5728. Yunus menceritakan kepada kami, ,"-rn"d (Ibnu Zaid)

menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi',
dari Abdullah bin umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda saat beliau
sedang berkhutbah. "Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan di
bowah, dan tangan yang di atas adalah orang yang memberi, sedangkan
tangan yang di bowah adalah peminta-minta.'468
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Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada
no.5693, 5713 dan5714.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5344.
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5729. Hujain bin Mutsanna menceritakan kepada kami, AMul Aziz
bin Abdullah bin Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah
bin Dinar, dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, Allah SW
akon merubah hartanya pada Hari Kiamat menjadi ular berbisa yang
berkepala dua dan melilitnya, kemudoin ular itu berkata: "Aku adalah
harta simpananmu, aku adalah harta simpananmut.tA6e

c. . E o. c. ,c t-e. ..1a, t , t .1a.
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5730. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid
menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia
meriwayatkan hadits ini secara marfu' dari Rasulullah SAW, beliau
bersaMa, *Setiap yang memabukkan adalah khomer, dan setiap yang
memabul*an adalah haram. Dan barangsiapa yang meminum khamer di
dunia, kemudian io mati dolam kcadaan kecanduan sebelum bertobat
maka ia tidak akan meminumnya di akhirat nanti.'Alo

Sanadnya shahih. Hujain bin Mutsanna telah kami sebutkan ketsiqalnwrya
pada no. 804. Abdul Aziz adalab Ibnul Majisyun. Hadits ini diriwayatkan
oleh An-Nasa'i, l:343 dari jalur Abu An-Nadhar, dari Ibnul Majisyun. Al
Mun&iri menyebutkannya pada At-Targin wa At-tarhib, l:269 kemudian ia
berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang shahilf'
Al Mundziri berkata lagi: "Ular berkepala dua yang berbisa dan terlihat ganas
dan marah pada kedua ratrangnya" terkadang diartikan dua titik hitam." Dan
hadits dengan makna sama telatr kami sebutkan berasal dari Ibnu Mas'ud
pada no. 3577 dan telah kami jelaskan makna "Asy-Syujaa'ul 'Aqra"' pada
hadits tersebut. Lihat hadits yang akan kami sebutkan pada Al Musnad ni
berasal dari Jabir pada no. 1494.
Sanadnya shahih. hadits ini adalatr dua hadits terpisah yan telah kami
sebutkan berulang-ulang kali, dimana akhir hadits pertama terdapat pada no.
4863 dan kedua no. 4916.

@l - Musnad Imam Ahmad
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5731. [Abullah bin Ahmad berkata]: Ayahku berkata: dalam

pembahasan iain, ia berkata: Hammad bin zaid menceritakan kepada
'lcami 

aari Ayyub, dari Nafi" dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAw

bersabda, 
*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang

memabukhant adalah haram.'A? 
|
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5732. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Baqiyyah bin

Al Walid Al Himshi menceritakan kepada kami dari Utsman bin Zafar,

dari Hasyim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barangsiapa membeli pakaian

seharga sepuluh dirham dan pada uang tersebut terdapat satu dirham dari

hasil haram, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama ia

memakainya." Ia berkata lagi, "Kemudian Ibnu Umar memasukkan jari-

jarinya ke dalam kedua telinganya lalu berkata, 'Kedua telinga ini akan

sanadnya shahih. Hadits ini adalah bagian pertama dari hadits sebelumnya

aan merupatan penulangan hadits no. 4863, tampaknya Imam Ahmad

sengaja memisahkan hadits ini karena sanadnya sama, juga karena gurunya

meiciritatcan hadits ini kepadanya dua kali, dan tampaknya juga ia

memperhalus batrasanya padi hadits madu; tersebut, kemudian ia berkata:
.Rasulullatr SAW bersaLda", selanjuhya ia berkata lagi: "Ibnu Umar

merafaT,an haditsnya kepada Rasulullah SAW'" Dan makna kedua

pt*yutuarr ini sama, hanya saja ia hendak memperjelas maknanya pada

ii*uyut yang ia dengar berdasarkan pendengarannya. Lihat hadits no. 5648'

Musnad Imam Ahmad 
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tuli jika aku mendengar sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah SAW
(lalu aku menyampaikannya)'."472

Sanadnya dha'if, Baqiyyah bin Al Walid telatr kami sebutkan ketsiqahannya
pada no. 887, ia adalah perawi yang mudallas, karena ia tidak menjelaskan
penyimakannya dari gurunya. Utsman bin Zufar Al Juhani Asy-Syami adalah
seorang perawi tsiqah, hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat,
kemudian Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam Al Jarh wa At-
Ta'dil, 3llll50 dan ia tidak menyebutkan kecacatannya. Sedangkan
disebutkan dalan At-Tahdzib bahwa Baqiyyah mendengar hadits ini darinya,
kira-kira tatrun 128 H. Hasyim: Al Hafiztt menukilkan dalam At-Ta'jiL,428
dari Al Husaini, ia berkata: "Aku tidah mengenalnya", kemudian ia
menyebutkan periwayatan hadits ini. Hadits ini senada juga dinukilkan Al
Haitsami dalam Majma' Az-Zmraid, l0: 292, ia berkata: "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Hasyim, dari Ibnu Umar dan saya tidak
mengenal Hasyim, sedangkan sebagian perawi lainnya adalah perawi-perawi
tsiqah dan Baqilyah Ibnul Walid adalah seorang perawi yatgmudallas." As-
Suyuthi menyebutkannya dalam Al Jani Ash-Shaghir,8444 dan pensyarahl/
Manaowi berkata: "Adz-Dzahabi berkata: Saya tidak mengenal siapa itu
Hasyim. AI Hafizh Al Iraqi berkata: Sanadnya dha'if jiddan lmam Ahmad
bertata: Hadits ni laisa bi syai' [kemudian ia menukilkan perkataan Al
Haisami dan berkatal: Ibnu Abdul Hadi berkata: Imam Ahmad
meriwayatkan hadits ini dalan Al Musnad dan ia mendha'ifr.anrrya dalam
klrtarb Al Hilol;' Saya menemukan hadits ini dalam Tarikh Al Baghdadi yang
dikarang oleh Al Khatib, 13: 2l-22 yang berasal dari tiga sanad yang
berbeda yang mana ketiganya berasal dari Baqiyyah bin Al Walid: "Dari
Musallamatr Al Juhani, Hasyim Al Auqas menceritakan kepadaku, ia berkata:
aku mendengar Ibnu Umar", dan Baqiyyah lbnu Walid: "Yazid bin Abdullah
Al Juhani menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ja'wana, dari Hasyim Al
Auqash, ia berkata: aku mendengar lbnu [Jmar", dan terakhir dari Baqiyyah
"dari Ja'wana, dari Hasyim Al Auqash, dari Nafi', dari Ibnu Umar", dan
sanad-sanad ini tidak jelas sebagian dari mereka saya temukan biografinya.
Apabila benar Hasyim yang disebutkan pada hadis ini adalah Hasyim Al
Auqaslr, berarti ia adalah seorang perawi yang dha'if, dan biografinya
terdapat dalam Lisanul Mizan,6: 183-184: "Hasyim bin Al Auqash, Imam
Bukhari berkata: Bukan perawi yang tsiqah. Dan hal ini juga terdapat dalam
kitab Ibnu Adi: "Hasyim Al Auqash." Al Jauzajani berkata: "Ia adalah perawi
yang tidak tsiqah." Saya (Ibnu Hajar) berpendapat Perkataan Bukhari ini ia
nukilkan dari Ad-Daulabi yang berasal dari Ibnu Adi." Berdasarkan hal ini,
jelas batrwa Al Hafidt Ibnu Hajar benar dalam menyebutkan sumber
penukilannya dari Bukhari, karena Imam BuL{rari tidak menyebutkan
biografinya dalam Al Kabir, Ash-Shaghrr maupun Adh-Dhu'afa. Apapun
dalilnya, ia adalah seorang yangmajlrul 'ainwal haal.

@ - 
Musnad Imam Ahmad



i *f ;. Vt;y e's
6.'l y ,*; $:r;,rn6lr €) U. et;.\ti'L - ovYY

,Pll'lffott g itrl ,*? Jv ,:C, f ,,r,;J\

.ilti, i, ,F *3 *b' ,k ltJyt
5733.Ibrahim bin Abul Abbas menceritakan kepada kami, Syuraik

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Bahi, Syuraik berkata:

ia diperlihatkan dari Ibnu Umar, ia berkaa: "Rasulullatr SAW

melaksanakan shalat di atas tikar kecil."a?3
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5734. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Huraim

memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, ia berkata: Rasulullah SAW senantiasa membawa tombak kecil

pada 'Idul Fitri dan 'Idul Adha' tatkala beliau melakukan safar dan

menancapkannya di tengah-tengah, kemudian beliau shalat

nrcnghadapnya.aTa

Sana&rya shahih. Hat ini berdasarkan keraguan yang kelihatanya dipaksakan

oleh Syuraik berasal dari lbnu Umar, dan hadits sama telah kami sebutkan

sebelumnya pada no. 5660 darijalur Syuraik tanpa menyebutkan kcraguanya.

Dan yang memperkuat terhapusnya keraguanya berdasarkan hadits Abu
Ishaq, dari Al bahi, dari lbnu Umar: "Bahwa Nabi SAW berkata kepada

Aisyah: Ambilkan aku tikar kccil...." Hadits sama juga diriwayatkan oleh
Abu Laila, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan kedua hadits tersebut disebutkan
pada no. 5382 dan 5589.
Sanadnya shahih. Huraim adalah lbnu Suffan Al Bajali, dan telah kami
sebutkan ketsiqahawrya pada no.2767. Ringkasan hadisnya terdapat pada

no. 4614 dan 4681, dan kami isyaratkan batrwa hadits panjangnya terdapat
pada Al Muntaqa, ll3l. Ibnu Atsir mengartikan kata Al 'Anazah artinya,
tombak kecil yang berukuran separoh tombak atau lebih dari itu dan ia
mempunyai mata tombak sebagaimana tombak besar sedangftan l/
'Akkouah maknanya hampir serupa dengannya."
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5735. Abu Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Ismail
memberitahukan kepada kami dari Zaid Al 'Ammi, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa ber-nudhu' sekali,
malra demikian itu merupakan bagian dari kewajiban berwudhu' yang
harus dilalatkan, barangsiapa yang bertuudhu' dua kali, maka baginya
dua pahala, dan barangsiapa yang bertudhu' tigo kali, maka itu adalah
wudhu'ku dan wudhu' pada nabi-nabi terdahulu sebelumka.'A1s

Sanadnya dha'if, Abu Israil adalah Al Mulaa'i Ismail bin Khulaifa. Kami
telah jelaskan kedha'ifannya no. 974. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-
Daruquthni, 30 dari jalur Al Musnad dengan sanad yang sama dan terdapat
pula dalam Majma' Zantaid l: 230, ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh
Ahmad dan pada sanad haditsnya terdapat Zaid Al'Ammi, ia adalah perawi
dha' rf, sedangkan perawi-perawi lainnya adalah perawi-peraw i yang shahih."
menurut saya ini adalatr sangkaan belaka, karena Yazid Al 'Ammi telah kami
sebutkan bahwa ia adalah perawi yang tsiqah no. 4683, sedangkan alasan
para ulama hadits mengingkarinya, karena terdapat kecacatan pada perawi
yang meriwayatkan darinya, dan yang sangat mengherankan dari pendapat Al
Haitsami, bagaimana mungkin ia keliru terhadap penyebutannya, sedangkan
ia menyebutkan bahwa sebahagian lain dari perawi-perawi tersebut adalah
perawi-perawi yang shahiht padahal Abu Israil Al Malaa'i bukan termasuk
salah satu perawi yang shahih, karena Imam Bukhari dan Muslim tidak
meriwayatkan darinya, begitu juga para ulama-ulama hadits, tidak satu pun
dari mereka menshahihkannya. Akan tetapi, Al Hafizh mengisyaratkan
riwayat ini dalam At-Takhlis, 29, walaupun ia tidak menisbatkan
periwayatannya pada Al Musnad ini, kemudian ia berkata: "Ad-Daruquthni
berkata dalarr. Al llal: hadits ini diriwayatkan oleh Abu Israil Al Malaa'i, dari
T*lid Al Ammi, dari Nafi', da,ri Zaid, dari Ibnu Umar. dan ini hanyalah
merupakan sangkaan belaka, yang benar adalah perkataan yang mengatakan
"Dari Muawiyah bin Qunatr." Dan riwayat Mu'awiyah bin eunatr,
diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi 1924 dari Sallam Ath-Thawil,
dafi Zaid Al 'Ammiy, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ibnu Umar dengan
redaksi sama dengan hadits di atas. Dan Sallamu Sa'di Ath-Thawil adalah
seorang perawi yang sangat lemah, Imam Ahmad berkata: "Ia banyak
meriwayatkan hadits-hadits munkar", Ibnu Ma'in berkata: ,'laisa bi syaiu,,
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Imam Bukhari berkata dalam Al Kabir, 2Dll34: *Para ulama

meninggalkannya", demikian halnya ia menyebutkan dalam Adh'Dlru'afa'
17, An-Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'afa, 14: "matrulanl haditf', dan Ibnu

Harras menyangkalnya, Ibnu Hibban berkata: "Ia meriwayatkan hadits-hadits
palsu dari para ulama-ulama yang tsiqah, dan ia banyak bersandar pada

hadits-hadits tersebuf', hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, 30

dengan dua sanad dari jalur Sallam Ath-Thawil. Ibnu Majatr meriwayatkan

hadits sama, l: 83-84 dari jalur Abdurratrim bin Zaid Al 'Ammiy, dari

ayahnya, dari Mu'awiyatr bin Qurrah, dari Ibnu Umar. dan AHurrattim bin
Zaid adalah seorang perawi yang sangat lemah, bahlon digelar sebagai

pembohong. Imam Bukhari berkata dalarn Asbshaghir 213 dan Adh'Dhu'afa
23 "Para ulama meninggalkannya." Ibnu Ma'in berkata: "kadzdabu hadits",

Abu Hatim berkata: "Haditsnya ini ditinggalkan dan munkarul hadils,lnl
tersebut semakin memperburuk reputasi bapalarya, dimana ia meriwayatkan

dari bapaknya dengan cara memotong-motong hadits." Hadits juga

diriwayatkan oleh Al Baihaqi, l: 80-81 dari jalur Sallam Ath-Thawil,
kemudian ia berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh AMurrahim bin
T*lid Al 'Ammiy, dari bapalarya, namun para ulama berbeda pendapat dengan

mereka berdua dan mereka tidak termasuk perawi-perawi yang kuat." Al
Haldm mengisyaratkan hadits ini dalam l/ Mustadrak, I : 150 kepada riwayat
Mu'awiyah bin Qunah dari Ibnu Umar dan menerangkan bahwa hadits

tersebut mursal. Hal senada juga diungkapkan oleh Al Hafizh dalam At-
Talhlis 30: "Mu'awiyah bin Qurrah tidak bertemu dengan Ibnu Umar!" dan

mereka berdua mengikuti pendapat Abu Hatim dan Abu Zw'ah sebagaimana

dikisahkan oleh keduanya dari Abu Hatim batrwa Mu'awiyatr bin Qurrah
tidak pernah bertemu dengan Ibnu Umar? pendapat ini masih perlu ditinjau
ulang, bahkan pendapat tersebut keliru karena Ibnu Umar wafat tahun ll3
sedangkan ia saat itu berumur 76 tahun, berarti ia lahir pada tahun yang sama
yaitu 37H dan ia bertemu dengan Ibnu Umar cukup lama" ia seorang perawi

tsiqah dan tidak seorang pun yang menyebutkan bahwa ia adalah perawi
yang mudallas. Hadits ini memiliki sanad-sanad yang berbeda dan

kesemuanya dha' if, liltat Sunan Ad-Daruquthni, 29'30, N ashab Ar-Rayah I :

27 -28 dan At-Tawilis, 29-30.
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5736. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ali bin
Bahar menceritakan kepada kami, Shalih bin Qudamah bin Ibrahim bin
Muhammad bin Hatib Al Jumahi Abu Muhammad menceritakan kepada
kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepadaku dari Ibnu umar, dari
Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa bersumpah, maka ia
hendabrya tidak bersumpah melainkan dengan nama Allah.', orang-
orang Quraisy dahulunya biasa bersumpah dengan nama-nama ayah
mereka, kemudian beliau melanjutkan sabdanya, *Maka janganlah
sekali-lrali lralian bersumpah dengan nama-nama ayah kalian.,A76

* * ,:;;- u ,;* $:'; ,F.'i.'d- s'L - ovrv

*i * b, ,* !, J;, ok ,iu ,* i; * ,e6 * ,!,

*,;;_ o.r.i ,q)i e4 ,n;'; J\\i ot:rut ,_:G 61

.;1?\il, u.Jv tiy..l;ir
5737. Ali bin Bahar menceritakan kepada kami, Isa bin;;rm

menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata: Jika Rasulullah SAW melakukan tawaf pertama beliau berlari
kecil tiga kali dan berjalan empat kali, dan beliau lari-lari kecil di tengah-
tengah saluran air tatkala berputar pada Shafa dan Marwah.aTT

Sanadnya shahih. Husain bin Muhammad adalah Al Murwazi, guru Imam
Ahmad. Ali bin Bahr bin Bara Al Qaththani telah kami sebutkan
ketsiqahawrya pada no. 865, dan kami tambahkan di sini bahwa Abu Hatim
menyebutkan biografinya dalam Al Jarah wa At-Ta'dil, 3/l/176 dan ia
menukilkan ketsiqahanya dari ayahnya. Dan ia merupakan sahabat Imam
Ahmad, Ahmad meriwayatkan hadits darinya berulang-ulang kali, dan
riwayat Husain bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad ini adalah
merupakan riwayat tabi'in besar ke tabi'in kecil. Shalih bin eudamah bin
Ibrahim bin Muhammad bin Hatib Al Qurasy Al Jumahi adalah perawi yang
tsiqah, An-Nasa'i berkata: "Laa ba'sa 6iff', Ibnu Hibban menyebutkan
biografinya dalam Ats-Tsiqat, demikian halnya Bukhari menyebutkan
biografinya dalam Al Kabir, 2/21289, ia berkata: ,Neneknya adalah Aisyah
binti Qudamah bin Madzh'un" hadits dengan redaksi yang lebih panjang
terdapat padano.5462. Lihat hadits no. 5593.
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali bin bahar dan
merupakan riwayat seorang sahabat kepada sahabat lainnya. Sebagaimana hal

@ - Musnad Imam Ahmad
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5738. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid

menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah'

dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasululah SAW bersabda, "Api akan

tclum dori sisi Ha*amaut sehingga manusia alcan berhtmpul." la

berkata: Kami bertanya: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami

wahai Rasulullatr sAw?" Beliau bersabda, "Hendaknya kalian pcrgt ke

tegeri Syam.'A7t

ini telah kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. S444.Lrhathadits no. 5265.

Sanadnya slz ahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5376 . Yahya bin Ishaq adalah Al Bajali As-sailahaini, guru Imam Ahmad.

Dan pada IJ, penulisan "Ali bin Ishaq" diganti Ali bin Ishaq As-Sulami Al

Mwwazi: yang mana juga merupakan salah satu guru Imam Ahmad, dan

kami lebih memperkuat pendapat yang terdapat pada P dan 3, dikarenakan

kesamaan yang terdapat pada keduanya, alasan lainnya karena Aban bin

Zayid Al Aththar disebutkan termasuk jajaran guru Imam Ahmad yang

pertama dan ia tidak disebutkan pada jajaran gurunya yang kedua.

a.:v'
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5739. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aun menceritakan
kepada kami dari Muhammad bin Al Mughirah bin Salman, ia berkata:
Ibnu Umar berkata: "Aku menghafal dari Nabi SAW sepuruh raka'at
shalat, dua raka'at sebelum shalat Subuh, dua raka'at sebelum shalat
Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat
Maghrib dan dua raka'at setelah shalat [sya."47e
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5740.'Arim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak
menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami
dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi sAw, beliau bersabda,
"Barongsiapa yang mengambil (sejengkal) tanah secara zharim, maka ia
akan dibenamkan lcedalam tanah tersebut sampai ke dalam tujuh lapis
bumf'.a8o

Sanadnya shahih. Muhammad adalah Ibnu sirin. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 5127 dan 5432. Telah kami sebutkan
sebelumnya pada nama keduanya terdapat perbedaan pendapat di antara
beberapa kitab rujukan tentang nama ayahnya, dan yang teraapit pada ketiga
naskah asli tertulis, "sulaiman" berbeda dengan apa yang tertlra pada kitab-
kitab biogarafi dimana tertulis, "Salman" dan ini jugi tertera pada ketia
naskah asli, "Salman" dan penulisan tersebut lebih jelasnya terdapat pada rl,
dengan tetap menggunakan hur:.fi Alif, karena pada pembahasan sebelumnya
disebutkan tampa mengunakan hrxrf Atif. Hal ini juga tertera pada catatan
kaki 1, dengan tetap menggunakan fumt Alif, ,,sulaiman',, yang jelasnya
bahwa bahwa perbedaan yang terdapat pada naskah-naskah dan kitab-kitab
rujukan biografi adalah merupakan masalah lama. Lihat hadits no. 5634.
sanadnya shahih. 'Arim adalah Muhammad bin AI Fadhal As-sadusi, dan
kami telah menyebutkan ketsiqahawryapada no. 1703, dan kami tambahkan
disini batrwa Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir, lll?}g.
{adits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 5:76 dari Muslim bin Ibratrim,
dari Abdullah bin Mubarak, dengan redaksi dan sanad yang sama, kemudian
Al Hafizh mengisyaratkanya pada Al Fath, bahwa hadits diriwayatkan oleh
Abu Awanah dalarn shahih-nya. Dan hadits dengan makna yangsama kami

@I - Musnad Imam Ahmad
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5741. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Fulaih
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin lkrimah dari Rafi' bin
Hunain, bahwa lbnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa ia melihat
Nabi SAW buang hajat sambil menghadap kiblat.atr
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5742. Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan

kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari
Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku memperhatikan dengan

seksama Rasulullah SAW dalam dua puluh empat atau dua puluh lima
kali, dan beliau membaca, "I<atakanlah: Wahai orang-orang kafir" dan

"I(atakonlah: Dia Allah yang Esa" (maksudnya Al Kaafiruun & Al
Ikhlash) pada dua raka'at sebelum shalat fajar dan dua raka'at setelah
shalat Maghrib.as2

telatr sebutkan juga berasal dari hadits Sa'id bin Taid pada no. 1628, dan
hadits Ibnu Mas'ud no.3767 dN3773.
Sana&rya shahih. Hadits ini meiupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5715, dan kami telah menjelaskannya pada hadits tersebut.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5699.
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5743. Suraij menceritakan kepada kami, Abu Awanah
menceritakan kepada kami dari Al 'Amasy, dari Mujahid, dari Ibnu
Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang meminta
kepadamu karena Allah, mala berikanlah, barangsiapa yang meminta
perlindunganmu karena Allah, maka lindungilah ia, barangsiapa berbuat
lrebailran kepadamu, mala balaslah lcebaikan tersebut, dan jika engkau
tidak dapat membalas kebailannya, maka doaleanlah ia sampai engkau
tahu balwo engkau telah membalas kcbaikawtya (dengan doa tersebut)
dan barangsiapa meminta bantuanmu maka bantulah id'.4E3
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57U. Husain bin Muhammad menceritakan kepada karni, Suffan

bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari
Ibnu Abu Laila, dari lbnu Umar, ia berkata: Rasululluh SAW bersabda,
"Aku adalah bagian dari setiap muslim.'A8a

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada
no.5365 dan 5703.
Sanadnya shahih. Sufran bin Uyainah adalah salah satu guru Imam Ahmad,
hanya saja Imam Ahmad meriwayatkan darinya melalui perantara Husain bin
Muhammad. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumn ya no. 5220,
ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5384.
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5745. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah

menceritakan kepada kami, Laits bin Abu Sulaim menceritakan kepada

kami dari Nafi" dari lbnu umar, dari Nabi sAw, beliau bersabda.
*Apabila seorang dari kalian menunaikan shalat, makaianganlah sekali-

kali ia membuang dahak ke arah kiblat, karena di depan

ada Yang Maha Rahman, dan tidak pernah ke sebelah kanan akan tetapi

ia lundahya meludah kc sebelah kiri atau ke bawah kaki kirinya.'4B'
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4t5 Sanadnya shahih. Mu'awiyah bin Amr bin Al Muhlab Al Azdi Abu Amr Al
Baghdadi, telah kami sebutkan ketsiqahawrya pada no. 657, dan l€mi
tamUatrtan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya dalarn Al Kabir,
4t11334. sedangkan yang terdapat pada, "Abu Mu'm'iah Diz Amt'', ini

keliru, dan telah kami cek kebenaranya pada J ?. T:ridah adalah lbnu

Qudamah. Dan hadits dengan redaksi yang pendek kami sebutkan pada no.

5408, hanya saja hadits tersebut merupakan riwayat Al Laits bin Sa'ad, dari
, Nafi '. " Tuj oahu" dikatakan iuga: " Tuj aahakd' dan " Wuj aahaka", bisa juga

keduanya dikasrahk,an artinya, menghina atau menganggap remeh siapa

(Allah) yang berada di hadapan kamu, sedangkan pada Al-Lisan, 17:455,

"sibawaih menggunakan kalimat At-Tiiaah sebagai Isim dan Zharf dan pada

An-Nihayah, 4:197: "AbTaa' terkadang dipakai untuk menggantikan huruf
Wawu, contohnya seperti: Tuqaah dan Tukhmah."
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5746. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syu,bah
menceritakan kepada kami, dari Abu Yunus Hatim bin Muslim, aku
mendengar seorang lelaki Quraisy berkata: Aku melihat seorang wanita
datang menemui lbnu Umar di Mina, dengan mengenakan pakaian yang
terbuat dari sutra, kemudian ia bertanya, "Ap& pendapatnu tentang
pakaian sutra?" Ia (Ibnu Umar) menjawab, "Rasulullah SAW melarang
menggunakannya."4s6
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5747. Husain menceritakan kepada kami, Ayyub (Ibnu Utaibah)
menceritakan kepada kami dari Yahya (Ibnu Abu Katsir), dari Nafi,, dari
Ibnu umar, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW buang hajat dibalik
dua batu bata dengan menghadap kiblat.asT

Sanadnya dha'if,, dikarenakan kemajhnlan tabi'in yang meriwayatkan hadits
ini dari Ibnu Umar. Abu Yunus Hatim bin Muslim adalah Hatim bin Abu
Shagirah, telatr disebutkan ketsiqahanrrya pada no. 1766, dan kami
tambahkan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya daram Ar Kabir,
2/ll7l dan lelaki Quraisy yang mana Yunus mendengarkan riwayat ini
darinya tidak dikenal siapa dia? Dan Al Hafidr juga menyebutkan hadits ini
pada At-Ta'jil, 538 namun ia tidak menyebutkan apa-apa tentang orang ini,
hanya saja ia memberi tanda sebagaimana yang terdapat pada At Musnod ni.
Hal ini menunjukkan bahwa riwayat ini berasal dari Az-Zawa'id Namun saya
tidak menemukannya dalam kitab tersebut, batrkan juga pada pembarrasan
bab Al Libaas dan juga pada bab r/ali. Kemungkinan AI Haitsami lalai dalam
menulisnya. Kemudian kita tidak bermaksud mengartikannya secara tekstual,
apakah yang dimaksud oleh Ibnu Umar adalah pelarangan pakaian yang
terbuat dari sutra kepada wanita secara umum? Lalu bagaimana dengan
hadits-hadits gamblang yang membolehkan pakaian sutra bagi para wanita,
uyang juga berasal dari Ibnu umar dan lainnya, silatrkan lihat hadits no. 397g
d^n 4979 yang telah kami sebutkan!! Atau pengharaman itu berlaku tatakala
para wanita melakukan lhram? Tentu kami tidak mendapatkan dalil lain
mengenai pelarangan tersebut.
Sanadnya dha'if karena Ayyub bin Utaibatr dha'if, sebagaimana telatr kami
sebutkan pada bo. 2752. Makna hadits ini shahih. Hadits ini dengan redaksi
yang lebih panjang terdapat pada 4l 4991. Lihat hadits no. 5741.

@ - 
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5748. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Ri.yd;
menceritakan kepada kami, Amr bin Al Hatsr menceritakan kepadaku,

dari lbnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia menceritakan

kepadanya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memberikan Umar

sebuah hadiah, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah berikanlah

kepada orang yang lebih fakir dariku." Lalu Rasulullah sAw bersaMa,

"Ambillah dan simpanlah pemberian itu, otau bersedekahlah dengannya,

dan harta ini datang kepadamu sedangkan engkau tidak

mengharapkanya ataupun memintanya, oleh ktrena itu ambillah

pemberion tersebut, seandainya ttdak maka janganlah engkmt

menjerumuskan dirimu dengan mengila$i hawa nafsumz" Salim berkata,

"Oleh karena itu Ibnu Umar tidak pernah meminta sesuatu pun kepada

orang lain, dan juga tidak pernah mengembalikan sesuatu."a88

Sanadnya dha'if, Yahya bin Ghailan bin Abdullah Al Khazai' Al Aslami,
telatr kami sebutkan ketsiqahawrya pada no. 821, dan kami tambahkan disini
batrwa Al fadhal bin Sahal berkata, "Tsiqatun ma'mun." Pendapat ini
diperkuat oleh lbnu Sa'ad, Ibnu Hibban dan lainnya, dan Bulfiari telatl

menyebutkan biografinya dalam kitabnya(Al Kabir, 4121298). Risydin adalah

Ibnu Sa'ad bin Muflih Al Mishri, dan telah kami sebutkan ke-dha'ifawrya
pada no. l5l, dan kami pada pembahasan kali ini kami tambahkan komentar

Imam Ahmad, "Ia tidak mempedulikan orang yang haditsnya ia riwayatkan,

akan tetapi ia seorang yarrrg shalih" Ibnu Ma'in berkata: "Laisa bi syai"
sedangkan Abu Hatim berkata: "Munkarul hadits" karena pada periwayaan
terdapat kelalaian, dan ia meriwayatkan hadits-hadits munkar, yang berasal

dari kitab Ats-Tsiqat, pembahasan hadits-hadits dha'if' Ibnu Hibban berkata:

"Ia adalah orang yang wajib dijelaskan identitasnya tatkala ditanya tentang

Musnad Imam Ahmad - EI
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5749. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin
menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits menceritakan kepada kami
dari Ibnu Syihab, dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Huwaithib bin Abdul
Uz.za, dari Abdullah bin Sa'di, dari Umar bin Al Khaththab, seperti hadits
yang disebutkan sebelumnya.4s'

siapa dia, dan hendaknya mereka membaca setiap pendapat yang menolak
periwayatannya, apakah itu komentar-komentar yang berasal dari hadits-
haditsnya atau dari komentar dari ulama-ulama lain dan tampak pada
periwayatannya bahwa ia banyak meriwayatkan hadits-hadits munkant,,
Bukhari menyebutkan biografurya dalam Al Kabir, 2/11308 dan ia
menukilkan pendapat Qutaibah: "ia orang yang kurang memperhatikan
hadits-hadits yang disodorkan kepadanya untuk dibaca" hal senada juga ia
katakan dalarn Adh-Dhu' afa, hal. 24, dan An-Nasa'i berkomentar tentangnya
pada hal. 12,"Motrukul hadits." Hadits ini secara lafazhnya shahih dari jalur
Risydin, dan Muslim meriwayatkanya pada, 285 dari jalur Ibnu Wahab, dari
Amr bin Harts, dari Az-Zrtri, dengan sanad dan redaksi yang sama. Imam
Bukhari meriwayatkannya juga pada, 13:135 dari jalur Syu'aib, dari Az-
Zuhri. "Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullatr bin
Umar berkata: Aku mendengar Umar berkata: sampai akhir hadits." dan
riwayat Syu'aib ini telah kami sebutkan pada Al Musnad tniyang berasal dari
Umar, 136 dan pada dasarnya hadits ini memang berasal dari Umar,
sedangkan hadits yang kami sebutkan di aas dan yang teradapat pada Shahih
Muslim adalah hadits yang mursal shahabi. Dan Syu'aib tidak menyebutkan
pada aktrir hadits tersebut perkataan Salim bin Abdullah, yang berbunyi,
"Oleh karena itu Ibnu lJmar...." Dan pernyataan dan komentar lain akan
disebutkan pada pembahasan lain. Kalimat, "fo tammmalaht' artinya,
jadikan ia bagian dari hartamu. Dan kalimat, "Gairu musarif ,Ibnu Atsir
berkata: "dikatakan Asyraftusy syaia, artinya: meninggikawrya, sedangkan
Atyrafr" 'alaih, artinya: yang datang dari atas. Maksudnya: sesuatu yang
daang kepadamu tanpa kamu memintanya ataupun berharap." Dan
keterangan ini akan kami sebutkan pada Al Musnad ini, (5:656) tentang

perkataan Abdullah bin Ahmad: "Aku bertanya kepada ayahku: "Apa yang
dimaksud dengan Al Isyrafl" Ia menjawab: "Engkau mengatakan keadaan
dirimu, bahwa seseorang akan datang atau seseorang akan bersilaturratrmi
kepadaku."
Sanadnya dha'if, sebagaimana sebelumnya karena dha'ifnya Risydin bin
Sa'ad. As-Sa'ib bin Yazid al Kindi adalah seorang sahabat kecil, ia ikut serta
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dalam haji Wada pada saat berumur 7 tahun, ayahnya juga soorang sahabat,

dur kami telah sebutkan biografinya padano.220, dan perlu diketahui balua
Bukhari menyebutkan biografinya dalan Al Kabir, 2Dll5l-152. Huwaithib
bin Al lJzzi al Qurasyi, berasal dari Bani Amir bin Lu'ai: adalah soorang

salrabat, ia juga terkadang dipanggil Musallamatul fath dan Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 2lllllT-118. Abdullatr As-Sa'di
juga seorang sahabat sebagaimana telah kami terangkan pada no. 1671, dan

pada periwayatan hadits ini terkumpul empat sahabat pada masalah N^rrq,
Ibnu Haznr berkata: dalam Jumhuratul anshaab, 158 "tidak terdapat

kesepakatan keempat sahabat ini pada periwayatan lainnya." Namun hadits

ini yang berasal dari jalur selain Risydin, shahih. Hal ini seperti hadits

sebelumnya. Dan hadits ini disebutkan pada riwayat Umar dari jalur Syu'aib
dan Ma'mar, yeng mana keduanya meriwayatlon dari Az-Zuttri,no.l00,279
dan 280. Imam Bukhari meriwayatkannya pada" 13:133'135 dari Abul
Yamao, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dan ini juga yang diriwayatkan Ahmad
pada no. 100 dengan sanad yang sama. Muslim meriwayatlcannya pada

shahilmya,l;285 dari jalur Ibnu Wahab, dari Amr bin Harts, dari Az-afiri,
dari As-Sa'ib bin Yazid dari Abdullatr bin Sa'di. Dan pada periwayatan ini
tidak disebutkan "Huwaithib bin Abdul lJzi.", Al Hafidr menyebutkannya
dalam Al Fdh, 13:134 bahwa Al Mazi memperkirakan hadits ini b€rasal dari
beberapa kelompok, kemudian ia menempatkannya pada sanatrrya Muslim,
dan ini tidak berpengaruh pada naskah shahih muslim, ia berlcata: Abu Ali Al
Jayani, Al Maziri, 'Iyath dan lainnya mengingatkan bahwa Huwaithib tidak
meriwayatkan hadits yang terdapat pada riwayat Muslim, al<an tetapi
periwayatannya terdapat pada riwayat Amr bin Al Harts yang berasal dari
kiab lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nu'aim paoo. Al
Mwtalhraf', dan ia berkata pada hal. 135: "Syu'aib sepakat atas tambahan
perawi Huwaithib pada sanad hadits ini: pada riwayat Az-Tabidi yang berada

dalam Sunan An-Nasa'i dan riwayat Suffan bin Uyainatr yang berada

padany4 dan riwayat Ma'mar yang berada pada Al Humaidi, yang ketiganya

meriwayatkan dari Az-Ztrhn, dan An-Nasa'i dan Abu Ali bin As-Salant
memperkirakan bahwa As-Sa'ib tidak mendengarkan hadits ini dari As-
Sa'di." Menurut pendapat saya: Riwayat As-Sa'ib ini terdapat pada hadits-
hadits Imam Ahmad, no. 100 yang berasal dari jalur Syu'aib, no.279 dan 2E0

yang berasal dari jalur Ma'mar, juga pada riwayat Ibnu Hazm yang telatt
kami sebutkan berasal dari jalur Suffan bin Uyainatr, dan terakhir ia
disebutkan pada riwayat Risydin bin Sa'ad, dari &nr bin Al HarB yang mana

kesemuanya meriwayatkan dari Az-Zuhi. Dan Al Hafiztr telah merajihkan
bahwa tidak disebutkannya Huwaithib pada sanad hadits tersebut disebabkan

sangkaan Muslim atau gurunya belaka. Dan saya sepakat dengan pendapat

tersebut, karena tidak seorang pun terlepas dari prasangka atau kekeliruan.
Lthat Al Mustadralc, no. 342 dan apa yang kami sebutkan pada Musnad
Ahmad.
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5750. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, AI Harts
bin Ubaid menceritakan kepada kami, Bisyr bin Harb menceritakan
kepada karni, ia berkata: Aku bertanya kepada AMulratr bin Umar, ia
melanjutkan perkataannya: Aku menanyakan apa pendapatnya tentang
berpuasa disaat bepergian jauh (safar)? AMullah bin umar balik
bertanya: "Apakah engkau akan menjadikan apa yang aku ceritakan

sebagai pedoman?" Aku menjawab: "ya, tentu!," AMullatr bin
umar berkata: "Apabila Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah untuk
melakukan safar, beliau mengqashar shalatnya dan tidak melakukan
puasa sampai beliau kembali."as

4eo 
sanadnya huaq Al Harts bin ubaid Abu eudamatr Al Iyadi adalah seorang
perawi yaag tsiqoh, pernyataan ini diperkuat oleh Ibnu Mahdi yang
dikisahkan oleh Imaur Bukhari dalam lI Kabir, lDD73, ia berkata, ..:Ibri
Mahdi berkata: Al Harts bin LJbaid adalatr salah seorang guru kami, dan aku
tidak melihat pada dirinya kecuali kebaikan." raHmat ini mengalami
peryb4T paAa At-Tahdzib, 2:150, kalimatnya berbunyi, *Jayid;, dm
keshahihan hadits ini berdasarkan pernyataan tersebut dan juga pernyataan
yang jerdapat pada Al Mban,Imam Ahmad berkomentar tJot"ng Al Harts,
"Mudhttaribul hadits", akan tetapi kami merajihl<annya berdasarkan
pendapat Al Mahdi, dan juga karena Muslim meriwayatkannya pada
shahilmy4 dan Imam Bukhari tidak menyebutkan kecacatanny4 ah tliaar<
menempatkannya pada kelompok para perawi yang dha'if Bisyr bin Harb
Abu Amr An-Nadabi telah kami sebutkan pada no. jt tz batrwa haditsnya ini
hasan. Hadits ini disebutkan pada Majma' Az-Zan'a'id,3:159, ia ueitcata:
"Diriwayatkan oleh Ahmad dan terdapat komentar tentang Bisyr, dan ia
menyatakan bahwa ia seorang perawi ymgtsiqah." Lafazh, ,in Haddatstukd,
sedangkan pada I terterq *In tJhadditsukd, danyang tertera pada Al Musnad

ini terrcra juga pada C , tl r"rta Majma' Az-Zmta'id. Lihat hadits no. 5333,

56E3 dan 569E. Lihatjuga hadits no. 5392.
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5751. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid

Qbnu 
.Atha) menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu ziyad Al

Hasan bin Suhail bin Amr bin Abdurrahman bin Auf menceritakan

kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah sAw
melarang menggunakan Al Matsirah, Al Qassiyyah, baju besi yang

terbuat dari emas, dan Al Mufdam. '\azid berkata: Al Matsirah adalatt

kulit binatang buas, Al Qass$yai adalatr pakaian Mesir bermotif garis-

garis yang terbuat dari batran sutera dan Al Mufdam yaitu (pakaian) yang

diwarnai kuning.ael

sanadnya shahih. Hasan bin Suhail bin Abdurratrman bin 'Auf, ia *iqah.

Ibnu 
-Ma'in 

memberikan komentar: ia masyhur. Ibnu Hibban

menyebutkannya dalam Ats-Tsiqah. Imam Butfiari mencantumkan

Uiogf"fi"yu arirnr l,t Xotir,lDDg2-293, ia berkata: "saya tidalc talnl apakatt

ia riendengarkan dari Ibnu Umar atau tidak." Ihr menurut kaidah dari Imam

Bukhari yang mensyaratkan adanya srza' (mendengarkan), nam1l-lumhur
ulama b;beIa pendapat dengan beliau. Nama 'Hasan' ini terdapat dalam tiga

ne^ekah asli seperti )ang kalian lihat yaitu Hasan bin Suhail aau Sahil bin

funr bin Abdurrahman Lin 'Auf. lni keliru, sebab naura dan nasabnya perawi

diketatrui dalam riwayat hadits ini dan biografinya dalam kitabkitab rujulon.

Mengenai anaknya Abdurratrman bin 'Auf, Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam

Ath-Thobaq, no.3tlt90 dan di antara merelca tidak ada yang bemama Amr,

namun adasuhail yaitu Abu Abyadh, yang ibunya adalah Majd binti Yazid

bin Salamatr pemilik Al Humairiyah." Dalam catatan kaki s teksnya: yang

benar adalah Hasan bin Suhail bin Abdurratrman bin 'Auf seperti ddam Al
Athfof rrltl:ft Al Marzi." Adapun tambatran "atau suhail bin Amt''berasal
dari sebagian perawi atau sebagian penasikh, karena kemiripan nama

belakang aAu selainnya. Akan tetapi, ia diragukan. Hadits ini yang terdapat

dalarn Majma' Zawaid,S: 145, ia berkata: "Ahmad meriwayatkan, ddam

sanadnya ia^yaziabin Atha' Al Yasykari, ia dha'if;'Yazid bin Atha' telatt

Murod Imrm Ahned - @I



dlsebutkan perihal tsiqahnya di hadits no. 2772. Dan mengherankan jika AI
Haitsami menjadikan Yazid bin Atha' sebagai cacat terhadap sanad hadits,
meskipun ia tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Disebabkan ia
sendiri berkata: "Ibnu Hibban meriwayatkan tentang pelarangan Al Mufdam
dalinya" begitu juga dengan rantai emas." Ibnu Majarr meriwiyatkan tentang
pelarangan, 2: 197 dan pelarangan rantai emas 2: 102 dan ia meriwayatkan
keduanya dari Abu Bakar bin Abu syaibatr, dari Ali bin Mashar, dari yazid
bin Abu Ziyad. Ali bin Mashar mengikuti riwayat yazid bin Atha' dan
meskipun Yazid bin Atha' dha'ifia tidak mungkin menjadi sebab dha'ifnya
sanad. Lebih lagi Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadis dalam shahih-
nya l0: 247 secaru muallaq dengan benatk jazm yaitu riwayat dari perawi
kdigq ia adalatr Jarir bin Abdul Hamid, dari yazid bin Abu Ziyad, ia
berlota: "Jarir berkomentar mengenai yazid dalam haditsnya. Al eassiah
yaitu paloian yang pinggirnya terbuat dari kain suterq berasal dari Meiir,.
Adapun Al Maitsrah yaitu (pakaian) kulit binatang.'Al Hafizh berkata: ..Itu
adalatr akhir hadits yang diriwayatkan secara mausrwl oleh lbratrim Al
Harabi dalarn Gharib Al Hadits, dari utsman bin Abu syaibah, dari Jarir bin
Abdul Hanrid, dari Yazid bin Abu ziyad, dari Hasan bin suhait.' Lalu ia
benrjar: 'Ibnu Majatr mengeluarkan hadits aslinya dari jalur Ali bin MAshar,
dari Yazid bin Abu ziyad, dari Hasan bin suhair', sampai akhir. Nampalcnya
Al Hafidr lupa dengan riwayat dalarn Al Mwnad ini ketika meneliti hadits
ini.
Fa'ldohz Tampaknva terdapat perubahan lafazh pada hadits yang berada
pada Az-zan'a'id, dan kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan kali ini,
dan jelasnya bahwa hal ini merupakan kekeliruan pencetakan dan bukan
b€rasal dari kitab yang asli. Al Maitsarah, penafsiranya telah disebutkan
secara ringkas pad4 no. 601, dan lomi menambahkan perkataan Ibnu Atsir:*Al Mitsarah berasal dari wazan Mifalah, dari kata Ar witsatah, dikatakan
juga watsura-witsaaratan dan Al laagir, artinya; Lunarc dan asal dari kataini Miutsarah, kemudian llawu dirubah menjadi yaa. dengan
mengftasrahkanya. Pakaian ini termasuk kerajinan tangan selain penduduk
Arab, terbuat dari kain sutera. Demikianlah istilah itu menurut terminologi
!d*, Akan teapi, di sini perawi menafsirkannya sebagai kulit binatanlg
buas. Al Hafiztr berkata dalarn Al Fath: "lmam Nawawi uirtota: penafsiran

"3€p€rti ini keliru, bertentangan dengan apa yang dijelaslon oteh ulama-ulama
'hadits. Menunrt hemat saya, penafsiran ini tidak keriru, mrmgkin hanya

penempatannya saja yang berbeda. Karena" apabila kain t€rsebut terbuat dari
kulit kemudian direnda dengan kain sutera pada tepinya maka ia juga haram,
apalagi kulit bintang itu dad sembelihan orang kafir atau yang tiial melalui
proses penyembelihan atau tidak disembelih dengan nama Allah. Dengan
demikian, ini menjadi alasan pelarangan penggunaan kulit binatang tersebut
walaupun ia telah disamak (dijemur). Akan tetapi, jumhur ulama berbeda
pendapat dengannya, mereka berpendapat batrwa kulit tersebut suci karena
melalui proses sama. Menurut saya, apa yang diungkapkan oleh Imam
Nawawi adalatr tepat dan apayaig diutarakan oleh Al Hafizh ini semakin
mempertegas perkataan Imam Nawawi bahwa penafsiran perawi itu keliru.

@I - Musnad Imam Ahmad
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Penafsiran Al Miitsurah telatr kami jelaskan di no. I 124 yang berasal dari

perkataan Ali bin Abu Thalib, yang berasal dari 'Ashim bin Qulaib, dari Abu
-Bardatr, 

dari Ali. Kemudian hadits ini dinukilkan oleh Imam Bukhari secara

muallaq sebelum ditafsirkan oleh Yazid. Lalu ia berujar: Penafsiran yang

lebih tepat berasal dari 'Ashim. Al Hafiztr berkata: "Yaitu riwayat 'Ashim
meng"nii penafsiran Al Miitsarah berasal dari jalur hadits yang berbeda-beda

dan lebih shahih dari riwayat Yagjid", ini lebih tepat. Kelihatannya,

penafsiran hadits ini dan setelah berasal dari Yazid bin Abu Ziyad. Akan

ietapi, nash yang kami nukil dari Imam Bukhari menunjukkan bahwa ia

hanya meriwayatkannya tanpa memberikan penafsiran. Oleh karena itu,

Imam Bukhari berkata: "Jarir berkata, dari Yazid tentang haditsnya", Al
Hafizh berkata: "Maksudnya ia coba menerangkan batrwa penafsiran itu

bukanlatr perkataan Yazid. Akan tetapi dari riwayatnya dari perawi lain." Hal

ini dipertegas dengan perkataan Ibnu Majatr yang diriwayatkan secara

ringkas, dimana dikatakan: "Yazid berkata, aku bertanya kepada Hasan [Ibnu
Suhaill tentang Al Mufdam2 Hasan menjawab: Itu adalatr pakaian yang

dilumuri warna kuning. Kalimat Al Qassiah, telah dijelaskan pada no. 601

dan kalimat Al lbraisqm yaitu pakaian terkenal yang berasal dari sutera,

namun yang dikenal adalah dibacakan mengkasrahV,an Hamzah dan

memfathahkan huruf Srn dan Ra', dimana ada juga cara baca lain dari Ibnu

Sakii dengan mengkasrahkrm huruf Ra', sedangkan Al Jawaliki dalam l/
Mu'rab,27, ia membaca dengan memfathahkan Hamzah dan Ra'. Namun

shahibul Qamus lebih condong dengan pendapat pertama yang lebih terkenal,

kemudian ia menukilkan perkataan yang keempat yaitu dengan

metdhamma&kan huruf srn dan menglcasrahkan Hamzah setla memfathah

huruf Ra'. At Mufdam,terkadang dibaca dengan metfathahkan huruf Fa dan

mentasydid huruf Dal yang fathah, dari kalimat Al Fidam yang artinya

penutup atau saringan, atau berasal dari kalimat Al Fadm, menurut orang-

brang,-kalimat yang terkadang diucapkan dengan berat dan terkadang

dilunakkan, yang artinya lemak tebal yang kering lama-kelamaan, atau

dikatakan juga: darah beku. Yang jelasnyq makna-malcra ini mirip dan

*"mpunyai satu makna yaitu sesuatu tebal lagi berat yang men-utupi. Oleh

karena itu, Ibnu Atsir berkata tentang penafsiran Ats-Tsaub Al Mufdam yaittt
pakaian dilumuri warna merah dan ia tidak menentukan seberapa tebal

warnanya dan mereka lebih condong mengharamkan pencelupan dengan

warna tersebut.
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5752. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Iftalid
(Ath-Thahhan) menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad,

dari Affiurrahman bin Abu Laila, dari Ibnu Umar, ia berkata: Kami

bertemu dengan musuh, kemudian orang-orang muslim berkumpul dan

aku termasuk orang yang ikut berkumpul, lalu kami masuk ke Madinah.

Ia berkata lagi: Selanjutnya kami mengajukan diri kami kepada

Rasulullah SAW tatkala beliau keluar untuk menunaikan shalat,

kemudian kami berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

kami orang-orang yang lari dari medan perang. "Beliau bersabda, "Tidak!
Bahkan lcalian adalah orang-orang yang telah bahu-membahu

menyerang musuh, dan aht adalah solah satu kelompok dari kalian-'Ae2
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5753. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Sulaiman bin Qarm menceritakan kepada kami, dari 7-aid (Ibnu Jubair),

dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Pemah melewati

mayat seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan, kemudian

beliau melarang membunuh para wanita dan anak-anak.u4e3

Sanadnya shahih. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5384, hadits dengan

redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5591 dan 57M.
Sanadnya shahih. Sulaiman bin Qarm bin Mu'azd Adh-Dhabbi An-Nahwi
adalatr perawi tsiqah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkomentar:
'Ayatrku menyelidiki dengan seksama hadits Quthbah bin Abdul Aziz,
Sulaiman bin Qarm dan Yazid bin Abdul Azizbn Siyah, ia berkata: mereka

adalatr perawi-perawi yang tsiqah, hadits-hadits mereka lebih sempurna dari
pada Suffan dan Syu'bah, padahal mereka adalah penulis kitab, walaupun
keduanya lebih terpelihara dari pada mereka." Imam Bukhari menyebutkan

*'yhr
.orfiit
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5754. Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari

Abdurrahman bin Sumairah, bahwa Ibnu Umar melihat sebuah kepala

(yang terpenggal dan digantung), lalu berkata: Rasulullah SAW bersabda,
,iopi yorg menghalangi salah seorang dari kalian apabila ada orang

y*S ngt" membunuhnya, bersikap seperti Wtera Adam, si pembunuh
'*.Wt 

ry" di neraka dan yang terbinuh tempatnya di srtga''Aea
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biografinya dalam Al Kabir, 212134 dan ia tidak meyebutkan kecacatanya

ataipun komentar, hanya saja lbnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan yang

lainya mendha,iftanya, sedangkan persaksian Imam Ahmad tentang

ketitqahamya dan keshahihan periwayatannya dan ketialaan komentar

Imam Bukhari tentang kecacatannya, lebih kuat menurut kami dari pada

pendapat yang mendha'iJkanya. Dan hadits ini merupakan pengulangan

hadits sebelumnya no. 5657.

Sanadnya shahilh. fungkasan haditsnya terdapat pada no. 5708. Lafaztr "Ibnai

Adam, terdapat pada r! dan p , sedangkan padu c dan 3, tertera "Ibnu Adam"

dalam bentuk Mufrad, dan ini terdapat pada kedua catatan kaki naskah

tersebut.
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5755. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Abullah bin Bahir,
Ash-Shan'ani, Al Qadhi, bahwa Abdurrahman bin Yazid
memberitahukan kepadanya, ia mendengar lbnu Umar berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang ingin melihat kondisi Hari
Kiamat seperti ia melihat dengan mata kcpalanya sendiri, maka

hendaknya ia membaca, surah At-Takv,iir dan Al Inlithaar." Dan alat

mengira bahwa Rasulullah SAW berkata,"surah Hud."aes

'* i# 6?i iof i ib d:L ,itr, $:"r - ovol
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5756. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah,

Humaid memberitahukan kepada kami, Bakar bin Abdullah, dari Ibnu
Umar, dan Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Bahwa Nabi SAW
menunaikan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di Baththa,

kemudian beliau bermalam separuh malam, lalu beliau masuk Makkah,
dan hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar juga.atr

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
8406 dan 4934 dengan sanad yang sama, hadits dengan redaksi yang lebih
panjang terdapat pada no. 4941.
Kedua sanadnya shahih. Dan yang mengatakan ini adalah'Ayyub dari Nafi"'
ia adalah hammad bin Salamah, dan ia meriwayatkan hadits ini dari
pamannya Humaid Ath-Thawil, dari Bakar bin Abdullatr, dan Ayyub
meriwayatkan hadits ini dari Nafi', yang mana keduanya meriwayatkan dari
Ibnu Umar. Dan kami telah sebutkan hadits dari jalur Hammad, dari Humaid
dari Bakar secara ringkas pada no. 3828 dan hadits dengan redaksi yang
panjang disebutkan pada Al Muntaqa,2655 kemudian pengarangya berkata:
Hadir ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Bukhari dengan redaksi
yang sama." Dan Lafazh, "Fa kaana lbnu Umaf'pada naskah catatan kaki g,

tertera, "Kaana."

@t - Dtnsnld Imam Ahmad
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5757. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan

kepada kami, Mathar menceritakan kepada kami, dari Salim, dari
Abdullah bin Umar, dari Ayahnya,la berkata: "Kami pernah melakukan
perjalanan jauh (safar) bersama Rasulullah SAW dan Umar, dan aku

tidak melihat mereka berdua shalat melebihi dua raka'at, padahal

dahulunya kami tidak memahami hal tersebut, kemudian Allah
memberikan petunjuk kepada kami, maka berdasarkan hal tersebut kami
meneladani."a9T
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5758. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Yazid
menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, Aku
mendengar Al Mughirah bin Sulaiman menceritakan di rumah

Muhammad bin Sirin bahwa Ibnu Umar berkata: "Aku menghafal

sepuluh raka'at selain shalat fardhu dari Rasulullah SAW, yaitu; dua

raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, dua raka'at

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5698. Lihat hadits no. 5T50.Lafazh"Saafarnad'pada naskah catatan kaki p,

tertera, "Soafartu."

c
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setelah shalat Maghnib, dua raka'at setelah shalat Isya dan dua raka'at
sebelum shalat Subuh."aet

/. l' * * ,i;Et $:r, ,itlJ. ti'L ,\tG $:", - oyol

.q:rl r1 q6;
5759. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan

kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin
Syaqiq Al 'Uqaili, dari Ibnu Umar, bahwa seorang badui bertanya kepada
Rasulullah SAW tentang shalat lail, maka beliau menjawab dengan
isyarat kedua jari tangannya: "Dua raka'at-dua raka'a4 dan satu raka'at
shalat witir pada penghujung malom".4e
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Sanadnya shahih Hadits ini telah kami sebutkan prda no. 5127 dn 5432 deu:i
jalur Qatadah, dari Al Mughiratr, dan no. 5739 dari jalur Muhammad bin
Sirin, dari Al Mughirah, dan kami juga telah jelaskan pada periwayatan
pertamanya terdapat perbedaan pendapat ulama tentang nama ayahnya,
apakah ia adalatr "Salman" atau "Sulaiman". Kami telah menyebutkan pada

.. dua riwayat yang lain perbedaan pendapat tersebut pada naskah-naskah asli
tentang penulisanyajuga. Sedangkan yang terdapat pada ketiga naskah asli,

"Sulaiman" selanjutnya terdapat pada catatan kaki tl ;, sedangkan naskah

yang lain, "Sulaiman" dan tertera pada manuskrip kuno, ..Sulaiman" dengan
menggunakan huruf l/aa tanpa huruf Alif.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5537. Lihat hadits no. 5549.
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5760. Affan menceritakan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar

menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari

Nafi', ia berkata: Abdullah bin Umar berlari-lari kecil dari Hajar Aswad

sampai ke Hajar Aswad lagi, dan ia memberitahukan kepada kami bahwa

Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ubaidullah berkata: kemudian

mereka bertanya kepada Nafi', "Apakah ia (Abdullah bin Umar) berjalan

di antara dua rukun?" Ia menjawab: "Tidaklah ia berjalan kecuali saat ia

hendak menciumnya.sm
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5761. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan

kepada kami, aku mendengar Nafi' ia menyangka Ibnu Umar

menceritakan kepadanya, bahwa Aisyah menawar Barirah, kemudian

Rasulullah SAW pergi keluar untuk menunaikan shalat, dan tatkala

beliau kembali, Aisyah berkata, "Sesungguhnya mereka enggan

menjualnya kepadaku, hanya saja mereka mensyaratkan Al Wala." I-alu
Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya Al Wala (perwalian seorang budok)

milik orang yang memerdekakannya."s0r

501

Sanadrrya shahrfr. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5401. Lihat hadits no. 5737.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4855. dan lafazh, "Yaz'amti' pada naskah catatan kaki .ti dan r, dirubah

menjadi, "Yarttiihi."

Musnad Imam Ahmad 
- @l



.. . # ". '.:. ,. t 3- -!a- ' a- -7a-,f cqjt Je ;4-L 'i."b ti:L ,itrc $:r' - ovlY

y:> ti1 ,trs'g: *\t ,k yt J;rLl ,7 i; * ,ets

.ll), q et $;: ,5, ts;, *5;'t;r j{- $iteat
5762. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwa apabila Rasulullah SAW memulai shalat, beliau mengangkat
kedua tangannya setara dengan kedua pundaknya demikian halnya beliau
Iakukan pada saat ruku' dan i'tidal.so2
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5763. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad
menceritakan kepada kami, Al Hajiaj menceritakan kepada kami, Abu
Mathar menceritakan kepadaku, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata:
Apabil Rasulullah SAW mendengar suara petir dan guntur, beliau berdoa,
*Ya Allah, janganlah Engkau membunuh komi dengan kcmurkaanmu,
janganlah Engkmt membinasakan kami dengan adzabmu dan ampunilah
kami sebelum itu."so3

Sanadnya s hahih. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5279.
Sanadnya shahih. Abu Mathar adalah seorang tabi'in, Ibnu Hibban
menyebutkan biografinya pada Ats-Tsiqat. lmam Bukhari menyebutkan
biografinya dalam Al Kunq no. 713, ia berkata: "Abu Mathar: saya
mendengar Salim, yang mana Hajjaj bin Arthah meriwayatkan darinya", dan
berkata Ad-Daulabi dalam Al Kuna 2:ll7: *Abdullah bin Ahmad
menceritakan kepadaku, ia berkata, saya mendengar ayahku berkata: Mas'ar
meriwayatkan dari Abu Mathar, sedangkan Ats-Tsauri tidak meriwayatkan
darinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Tirrnidzi 4:245 dari Qutaibah, dari
Abdul Wahid Ibnu Ziyad, dengan sanad ini. Ia berkata: "Ini adalatr hadits
gharib, tidak saya tahu selain ini." Imam Bukhari meriwayatkan dalan Al
Adob Al Mufrad no. 106 dari Mu'ala bin Asad hadits semisal: "ia berkata:

@I - 
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5764. Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: wuhaib

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada

kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang

(mengguna k'ar) al i arr dan ad' Dubbaa' .sM
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Abdul wahid bin Ziyad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mathar menceritakan kepada

saya: sesungguhnya ia mendengar Salim bin Abdullah, dari ayahnya." Begitu

pun Ibnu Siini meriwayatkan dalam Amal Al Yaum wa Al-Lail, no. 298 dari
jalur Abdul wahid bin Ziyad, dari Al Hajjaj: "Abu Mathar menceritakan

tepadaku,,, sampai ak:trir hadits. Ad-Daulabi juga meriwayatkan 
-dalan 

Al
Kina 2:l1Z daii jalur Muhammad bin Hassan: *Abdul Wahid bin Ziyad

menceritakan tcepida kami", sampai akhir. Al Hakim meriwayatkan dalam Al
Mustadrak,4:286 dariialur Ishaq bin Al Hasan: "Affan menceritakan kepada

kami, Abdul wahid bin ziyad menceritakan kepada kami, Abu Mathar

menceritakan kepada kami, dari Salim", sampai akhir' Itu merupakan

keraguan atau kialpaan dari Al Hakim atau orang dimana Al Hakim

meriivayatkan, yang mana ia menghilangkan "Al Haifaj bin Arthah" dalam

sanad ini, lalu menjadikan hadits ini dari Abdul Wahid bin Ziyad, dengan

cara mendengar dari Abu Mathar, dimana ia meriwayatkan hadits ini dari

Affan yaitu iyaikh Imam Ahmad dan ia juga menunjukkan hadits tsabil

dalam-Al Musnad ini dari Affan dan selain Affan seperti yang telah kami

sebutkan, dari Abdul wahid bin Ziyad, sesungguhnya ia mendengar hadits ini

dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Abu Mathar: "Dan Al Hajjaj bin Arthah dan

Abdul walid bin Ziyad meriwayatkan darinya. Dan yang benar adalah dari

Abdul watrid, dari Hajjaj." Ini adalah isyarat terhadap riwayat Al Hakim, dan

kesalahan yang terdapat dalamnya. Lalu Al Hakim berkata setelah meriwayat

hadits ters;bui "Huditr ini adalatr Sanadnya shahih. akan tetapi keduanya

tidak menyebutkan dalam kitabnya." Dan Adz-Dzahabi sependapat

dengannya.
sanaanyi shahih. Hadits ini merupakan ringkasan no. 5572 dan lihatlah

hadits no. 5678.
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5765. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami, dari

ayahnya, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata di awal masa

pemerintahannya: "sesungguhnya wanita tidak kembali dari makkah

setelah haji atau umrah". Kemudian ia berkata: Aku mendengar Ibnu

Umar berkata: "Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi mereka

(kaum wanita)."sos
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Sanadnya shahih. Redaksi hadits ini sangatlah umum dan tidak begitu jelas,

yang jelas pembahasan ini berkaitan dengan ruWrshah kepada para wanita
dan orang-orang yang lemah untuk bermalam di Muzdalifah, dan hadits ini
telatr disebutkan dengan redaksi yag sama dan lebih jelas pada no' 4892, al<an

telapi pada hadits tersebut tidak disebutkan bahwa Ibnu Umar melarang hal
tersebut, namun setelah itu ia kembali melarangrrya. Lihat Shahihul BuWnr|
3:420 Shahih muslim, l:366, Sunan Al baihaqi, 5:123, Al Muwaththa', l:350.
kemungkinan keringanan itu berlaku disaat para wnita mengalami haid,
setelalr melakukan Thawaf lfadah, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
2:ll4 dari jalur Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata:

Barangsiapa yang melakukan haji, hendaknya akhir dari perjalanan hajinya
adalah ka'bah, kecuali wanita yang mengalami haid, karena Rasulullah SAW
memberikan keringanan pada mereka dalam masalah ini." At-Tirmidzi
berkata: "Hadits riwayat Ibnu Umar ini sanadnya hasan shahih", dan
pensyarahnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang
kemudian dishahihkan oleh Al Hakim."

@I - Musnad Imam Ahmad



5766. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu

Umar, dari Nabi SAW, beliau berkata: *Apabila solah seorang dari
kalian diundang untuk menghadiri suatu acara, maka ia hendaknya

menjawab undangan tersebut". atau beliau bersabda, "Hendaknya ia
mendatanginya", ia (Nafi') berkata: "lbnu Umar senantiasa menjawab

undangan dikala ia dalam kondisi berpuasa ataupun tidak berpuasa."56
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5767. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya orong-orang
yang melukis gambar-gambar ini akan diadzab poda Hari Kiamat, dan

alran dikatakan kepada mereka, 'Hidupknn apa yang kalian ciptakan'."so?
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5768. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi',
dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seekor kuda yang
terikat (dipakai untuk berjihad dijalan Allah) pada setiap rambutnya

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada
no.5367. Lihat hadits no. 5703.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5168. lafazh, "Wa Yuqaalu lahum" pada naskah catatan kaki , tertera.
"Wcyuqaalu" sebagai ganti dari lafazh,"Y[a Yuqaalu."
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yang terurai atau terlepas terdapat kebaikan (p"hob bagi pemilihya)
pada Hori Kiamaf'.sot
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5769. Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari Ayahnya, dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW, seperti redaksi hadits yang disebutkan sebelumnya.so
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5770. Affa"t menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Ayyub memberitahukan kepada kami, dari

Nafi', dari Ibu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang Al Qaza'.
Hammad berkata: "Maksudnya: mencukur sebahagian rambut anak dan

meninggalkan sebagian lainnya."5l0

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5200. Lihat hadir yang akan kami sebutkan selanjutnya.

Sanadnya shahih. Hadis ini merupakan riwayat Abu Hurairah, dan akan

kami sebutkan hadits ini berulang-ulang kali dengan redaksi yang panjang
pada no. 7553,8965 dan 8967, dan akan kami sebutkan juga hadits dengan

sanad yag sama pada no. 8966.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5550. Lihat hadits no. 5615. Adz-Dza'bah artnya; rambut yanmg dipintal

$ambul) di kepala.
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5771. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar Ibnu

Umar berkata: Apabila Rasulullah SAW membaiat kami untuk tunduk

dan patuh pada segala perintahnya dan menjaui larangannya, beliau

berujar, " Lihtkanlai se suai de ngan ke mampuan^,t>'51 
t
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5lr Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebe-lumnya no.

SSg t. [farn, " Fimastath a' ta" kami menulisnya berulang-ulang kali dengan

memfathahkanya, dan tujuannya jelas untuk Al Mukhatab, sedangkan Imam

An-Nawawi menjelaskan dala syarahul Muslim, dengan mendhammahkan

huruf 2'aa Mutikatlim, yaitu; "fiimastatha'tu", dan tertera pada shahih

muslim cet. Al Istanah, 6:29 dengan mendhammahkan dan menfathahkanya,

secara bersamaan pada dua sisi, berkata penshahih pada catatan kakinya:
..Tertera pada sebahagian naskah yang berada pada tangan karri,"Istatha'td'
dengan memfathahkan huruf Taa, dan menurut hemat kami pendapat inilah

yang paling jelas.
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5772. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdullah bin Mauhab

menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki datang dari Mesir

untuk menunaikan haji ke Baitullah ia Utsman) berkata lagi: Ia kemudian

melihat sekelompok orang sedang duduk, lalu ia berujar, "Siapa orang-

orang itu?" Mereka menjawab, "Mereka adalah orang-orang Quraisy'" Ia

bertaya lagi, "Siapa guru mereka?" Mereka menjawab, "Abdullah bin

Umar." Ia berkata, "Wahai Ibnu Umar, aku bertanya kepadamu tentang

sesuatu, atau aku meminta kepadamu atau aku menyanyikan kepadamu

dengan kemuliaan Baitullah ini, tahukah kamu bahwa Utsman melarikan

diri pada perang Uhud?" Ibnu Umar menjawab, "Ya." Ia berkata,

"Tahukah kamu bahwa ia tidak ikut serta dalam perang Badar?" Ia

menjawab, "Ya." Orang itu bertanya lagi, "Tahukah kamu bahwa ia tidak

hadir pada baiat Bai'at Ridhwan?" Ibnu Umar kembali menjawab, "Ya'"

Kemudian orang Mesir itu bertakbir, lalu Ibnu Umar berkata kepadanya,

"Kemari aku akan jelaskan kepadamu apa yang engkau tanyakan

kepadaku tentang Utsman. Adapun ia melarikan diri pada saat perang

Uhud, aku bersaksi bahwa Allah telah memaafkannya dan mengampuni

dosa yang ia lakukan, dan ketidakhadirannya pada perang Badar karena

ia menjaga anak perempuan Rasulullah SAW yang sedang sakit keras,

sehingga Rasululah SAW berkata kepadanya, 'Bagimu pahala orang

yang ikut serta dalam perong Badar dan bagian ghanimahnya'.

sedangkan ketidakhadirannya pada Bai'at Ridhwan, andaikata ada orang

yag paling mulia di kota Makkah ini daripada Utsman tentu beliau akan

,
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mengutusnya sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Utsman, dan

Bai'at Ridlwan terjadi setelah kepergian Utsman, kemudian beliau

meletakkan tangannya di atas tangannya yang lain, lalu beliau berkata,

'Bai'at ini untuk Utsman'." Utsman bin Abdullah berkata lagi: Ibnu Umar

berkata, "Pergilah kamu sekarang dengan jawaban tersebut."sl2

Sanadnya shahih. Utsman bin Abdullah bin Mauhab telah kami sebutkan

tentang ketsiqahawrya pada no. 5531, dan kami tambahkan disini pernyataan

tersebut diperkuat oleh lbnu Ma'in, Abu Daud, An-Nasa'i, dan lainnya.
*Mauhib- Al Haftzh menulisnya dalam Al Fath,7:48 dengan menglcasrahl<art

huruf l/aa', dan ini merupakan kesengajaan penulisan beliau, dan menurut
kami bertentangan dengan keterangan lainya, karena hal ini tertera juga

dalam kitab Ath-Thab'ah As-Sulthaniyyafr hanya Bukhari, Cet. Al
Yunainiyyah, 5:15 dengan memfathahkan huruf Haa'. Oleh karena itu Al
Qasthalani ragu dan khawatir apa yang dikatakan oleh Al Hafidt memiliki
dalil yang kuat, dan ia berkata pada juz. 6:89 setelah ia menulisnya dengan
penulisan yang shahih: "Demikianlah yang tertera pada kitab Al Far'u dan
An-Naashilryah. Dan penulisannya pada Al Fath, dengan menglusrahl<an
huruf l/aa'." Yang ia maksud dengan kitab l/ Far'u don An-Nashilyah
adalah dua naskah yang shahih dan tsiqah dari Al Yunainilyah. Dan
penulisan yang benar adalah dengan memfathahkanya, sebagaimana yang
kami sebutkan dalam Al-Lisan, 2:305 tentang nama-nama yang disebutkan
dengan huruf huruf flaa'dalam bahasa Arab: dan nama "Mauhab" Sibawaih
berkata: berasal dari wazan Maf'alun, karena ia tidak dikategorikan Ism f il,
dan andaikata ia merupakan Ismu f il, ia akan berbunyi Maf ilun, dan hal ini
berdasarkan pertimbangan ilmiyyah, karena nzrma-nama ini bisa berubah
karena qiyas." Hal senada juga dilontarkan oleh Shahibul Qamus, nama
"Mauhab" dengan wazan "Al Maq'adun" demikian juga hal tersebut
dinyatakan oleh Al Allamah Al Fatani, dalam Al Mugni, 75, ia berkata:

"Abdullah bin Mauhab, namanya diucapkan dengan memfathahkan,
kemudian sukun, lalu fathah." sedangkan nama Utsman yang tercampur
penulisanya pada 1, "Hammad" adalah suatu kesalahan yang sangat jelas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, T:4849 dari Musa bin Ismail,
dan At-Tirmidzi, 4:323-324 dari Shalih bin Abdullah, yang mana keduanya
meriwayatkan dari Abu Awanah dengan sanad dan redaksi yang sama. At-
Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih." Imam Bukhari
meriwayatkannya juga pada, 6:167 dari Musa bin Ismail dengan sanad yang
sama dan sangat ringkas, dan ia meriwayatkan untuk ketiga kalinya pada,

7:280 dari sanad yang berbeda, dari Abdan, dari Hamzah, dari Utsman bin
Mauhab, secara panjang lebar dengan redaksi yang kira-kira sama persis.

Sedangkan perkataannya, "Dan saya menyaksikan bahwa Allah telah
mema'afkannya dan mengampuninya": Al Hafizh berkata dalarn Al Fath:
"Yang dimaksud oelh Ibnu Umar adalah Firman Allah SWT, 'Sesungguhnya
orang-orang yqng berpaling pada hari bertemurya duo pasukan,

dikarenakan mereka digelincirkan oleh syaitan dengan sebahagian dari opa
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5773. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia

berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Sa'id bin
Jubair, dari lbnu Umar, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi SAW,

"Apakah aku boleh membeli emas dengan perak atau sebaliknya perak

dengan emas?" Beliau menjawab, "Jikalau engkau mengambil salah satu

dari lreduanya, janganloh berpisah dengan temanmu (pedagang)

sedanglran di antara kamu dan dirinya tidak ada kejelasan (transaksi)'st3
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5774. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu

yang telah mereka usahakan, dan Allah telah mengampuni perbuatan
mereka, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha pemurah'. Dan
Utsman telah mewanti-wanti dirinya dengan pengampunan Allah
berdasarkan ayat ini, sebagaimana yang telah kami sebutkanpada Al Musnad
ini no. 490. Adapun perkataan lbnu Umar, "Pergilah kamu dengan jawaban

tersebut", Al Hafizh berkata: "Artinya, bawalah Alasan yang engkau
kemukakan dengan jawaban yang telah aku jawab sehingga tidak terdapat
sedikit pun alasan tentang apa yang engkau prasangkakan atas ketidakhadiran
Utsman pada kejadian tersebut, Ath-Thaibi berkata: Ibnu Umar berkata
kepadanya:Tahakammaa bih! Artinya menjauihlah dari apa yang engkau
prasangkakan tentangnya, karena hal tersebut tidak akan bermanfaat sama
sekali setelah aku menjelaskannya kepadamu."
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5628.
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Umar, bahwa Rasullullah SAW mendatangi Qfta dalam keadaan

berkendaraan dan berjalan kaki.sla

f ,e.5 if ,!t ',r:L $L ,":;L'i 'rZJ €* - ovvo

rlw tt u),Jv/&: *\,e it Jh't:i::fi i.r

)t- oki cpfutre # F y i,,a * * i -^gY'X

..frt of 

=.t,5775. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada karni,

Ubaidullah menceritakan kepada kalni, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW bersaHa, "Barangsiapa nenulihoa aniW
kecvoli anjing wrtt* pe4iaga atau aniing pembwt+ naka lul tersebut

mengwangi amalnya (palulanya) setrap hqi sebesu sau Qiratt'. Dan

beliau juga memerintahkan untuk membunuhnya.5l 
s

* ,e6.f ,l' 
"& 
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5776. Muhammad bin Llbaid menoeritakan kepada karni,

LJbaidullatr menccritakan kepada karni, dari Nafi', dari lbnu Umar bahwa

Rasulullalr SAW bersaMa, "sesunggulmyo orang lwrg tenaniorykan

Sanadnya shahih HadiB ini menrpakan pengtrlaryo hdits sebelumnya no.

55n.
Smadnya shohih Hadits dengan reddsi ymg lebfr panjug terdapat pada

no.5505. Adaprm perintah untuk membunuhqra telah kami jelaskan

sebelumnya b€rasal dari riwayat Ismail bin Umayyah, dri Nafi', pada hadits
no. 4744, dan kami juga menjelaskan bahwa hadiB inr dirirrayatkan oleh
Slail*ain, dan Imam Muslim meriwayatkannya padai% l:461 yang berasal

dari riwayat LJbaidullah, dari Nafi'.
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pakaionnya (melebihi mata kaki) karena sombong, maka Allah tidak
-okan 

memperhatikanya pada Hari Kiamat"5t6

f ,e6.f ,l' '.rZi t:L o3'i'rLJ $:", - ovvv
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5777. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada L.i,
Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa akan melakukan shalat

jum'ot, maka ia hendaknya mandf'.st7

,f ,e6 * ,,.!0,'e "': ,* U:'rLJ t3'- - ovyA

€* €luq,Su *': y\'e !'J;'Li:'/ i:
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5778. Muhammad bin ,*,i menceritakan kepada kami,

ubaidullatr/ menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

balnna Rasulullah SAW bersabda, "shalat di masjidku lebih afdhal dari

pado seribu kali sholat di tempat lain, kecuali Masiidil ha'om".5r8

Sanadnya shahih. Hadits sama telah kami jelaskan berulang-ulang kali
dengan sanad yang berbeda-beda, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada

no. 5535. Hadits dengan redaksi yang sama juga telah kami jelaskan

sebelumnya berasal dari riwayat Abdullah bin Dinar, dari Nafi'.
sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang sama telah kami sebutkan

sebelumnya berulang-ulang kali dari riwayat yan sangat banyak, dan hadits

terathirnya disebutkan pada no. 5488. dan hadits dengan lafaztr seperti ini
telah kami sebutkan berasal dari riwayat Yahya dari Nafi'.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5358.

C.

5t7
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5779. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada lomi,
Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "sholat beriono'ah lebih afdlal
daripada shalat salah seorang dari lcalian secara sendirian dua pluh
rujuh derajaf'.ste

f ,Fu;r ..1,r :t;i t::,L o3 ';. 'rZJ $:t, - ovA.
t72.,

,AtiYr* Uv ;11 :Jv et *\t * ls Jt-t'oi ,7 ir
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5780. Muhammad bin Ubaid menceritakan k"*. karni,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu LJmar,

balrwa Rasulullah SAW bersabda,"Borangsiapa ymg rulalaikot sholat

Asho (dengan sengaja), malra seakan-akan ia telah berlafu zlulim
terladap kcluor ga dan hut anya."520

* ,e6.f ,i' '.r;? ti;L ,'iL';'rU €* - oYA\

,l6b 7,1tirs:;"i {-t y\t e it J;"t:l ::} i.t

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no'
5332.
Sanadnya shahih. Ringkasan haditsnya terdapat @a rc. 5'167. dm ringkassn
haditsnya yang berasal dari riwayat Yahya, dari LJbai&llah Edryd pada no.

5161. lafazh, "faatathu" kami tetapkan berdasatan rcdalsi yang terdapat

paoa J aan p.

.f 'ti-*,?'rif i, S,*rGv\f ,F
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5781. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha'

kurma kering atau gandum bagi setiap hamba sahaya atau orang yang

merdeka yang kecil maupun besar.s2l

* ,e6 * ,it'.r:i ti;,L ,":i U'rZJ €* - oYAY
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5782. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullatr menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, Umar

berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah seseorang tidur sedang ia berada

&lam keadaan junub?, "Beliau bersabda 'Ya, boleh! Apabila ia
henvttdhu!.'622

f ,eg, ,i' '.':;i til, ,;::L '; 'rU $Y - ovAt'
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iu' e y, J;t ol ::/ i.r
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5783. Muhammad bin Ubaid rn*""r,*n kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kuda (yang dipakai untuk berjihad
dijalan Allah) pada setiap rambutnya yang terurai atau terlepas terdapat

kcbaikan (pahala bagi pemililorya) selamanya sampai Hari Kiamat."s23

522

58

Sanadnya shahih. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5339. lafazh,
ushaght'ada naskah catatan kaki ? tertera,"Au shagir."

Sanadnya sfr ahih. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5497.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5768.
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578/,. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

LJbaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Jika seorang horrba salrat'a rrelayani

tyotnya dengan baik dm memperbaiki ibadahryn kcryda Tuharutya,

nako baginya drm koli lipt pahola."s2a

t, ,e6;r .nr '.r;L $L ,t# ;.',ru $:i,F ,e6 * ,it'.';L t:;L ,f U'rU $1', - ovlo

(
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5785. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada lsmi,
Llbaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar,

bahwa Rasulullatr sAw bersaMa, "Jangonlah salah rcorumg dni kali@t

berdiri dori temp dudubrya, kemudian lelaki loiraqn duduk Pda
ternpat &tduloyn, alran tetapi lrendohya kalian nercngoryfrot don

(tempt duduh)J'sx

soaonva stnhih Hadits ini telah kami sehrtkan scbehmya poda no. 4573

dari Yahya &n Muhammad bin Ubai{ dei Abdullah, sodugbn Uaits paaa

no.4806 bcrasal dari Yalrya serdiri, dari Lrbaidullah- Lihd hadis no- 4799.

Sanadnya shahih Hadi0s ini merupakan pengglangln hadiS sebelumnya no.

4735, d"n hadiB dengan redaksi yang lebih panjmg dryd pada no.5625.

Lihd hadits no- 5567. lafadt *Min nq'adih? @a g tr:ten, *Min

nqjlisihf Ini juga terterd pada naskah catatan tom rl am 3-
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5786. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

LJbaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW melarang memakan daging ketedai jinak.526

,e-jr:'i Ec46L ,;#t'; 'rZJ $L - ov^v

y\t e}t'*,:# it,f ,l*') e6'*,!t y'e

s'87.Muhammad bin Shabbah menceritakan kepada;::, *^:
bin Zakariya menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi' dan

Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dengan redaksi seperti hadits

yang telah disebutkan sebetumnya.s2T

* ,e6.f ,i' |^:? $L ,r ;'rLJ $:'; - ovAA

.rrx ,sPt j1 :Jv &i *\t ,u it JyrLi ,7 ,.t
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4720.
sanadnya shahih. Muhammad bin Shabbah Ad-Daulabi Al Baghdadi telah

kami sibutkan tentang ketsiqahannya pada no. 665, dan kami tambahkan

disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, llllll8, dan

Ash-shagir, 239. lsmail bin Zakaria Al Khalqani telah kami sebutkan

ketsiqahmrrya pada no. 665, dan kami tambahkan juga bahwa Bukhari

menyebutkan biografinya pada Al Kabir, l/11355. Hadits ini merupakan

pengrlangan hadits sebelumnya.

@t - llusnd Imrm Ahmrd
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5788. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang membeli pohon

htrma yang telah diserbuki, maka buohnya. (hasilnya) adalah milik orang

yang meryerbukkannya, kecuali iiko orang yang memfulinya

mensytothowrYa.s2t
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5789. Muhammad bin ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di depan

orang-orang, kemudian aku datang saat orang-orang telah bubar. Aku lalu

bertanya kepada mereka, "Apa yang beliau sampaikan?" MetGka

menjawab, "Rasulullah SAW melarang menggunakan Al fuIuzofat den

Al Qo'u(perisai dari emas).s2e

"3 
$:.t, ,t:;b ;.'r3"1 $:", - oYl.

,io/t;1r; h'
,f
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5790. Muhammad bin ubaid menceritakan kepada karni,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar,

Sanadnya shaiift. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5540

Sanadnya shqhih. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5477, dan 5678.

Lihat hadits no.5764.

5n
5T)
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bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya pentmpamaan

seorang munafik seryrti seekor kambing hilir mudik kesana kemari di
antara dua lumbing, ia mondar mandir kesatu kambing seknli dan kc

kambinglaimya trt ti, ia tidok tahu manayang okan diikutinya."sn

,f 'P,J
.. ztl ,o \, tc.t .:"4.
,'P . )..9 'r. dJll {'9 t:lJ.> ,^# i. 'rU $:t, - ovl \

4;ar; v,t':r::9; }u' * yt J;ro& 'j6 ,* it f ,e6

Saaa&rya shahih. Hadis ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5079. Lihat hadits no. 4t?9, 5546 dan 5610. lafazh, "Ayythumad' pada

naskah catatan kaki p terter4 "Ay'yatuhuma;'

Sanadnya si ahih. Hadi|s ini merupakan ringkasan hadits no. 55 16.

:Vt)71'';'&'jJt
5791. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

ubaidullai menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berleta, "Apabila Rasulullah SAW bergegas melakukan perjalanan jauh,

beliau mcnjm* shalat Maghrib dan Isya."s3

* ,eE ,f ,!, !t:;i rr3"' ,r'i i?, $:", - ovlY
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5792. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berkata: Aku pernah menalak isteriku yang sedang haid pada zaman

Rasulutlatr SAW. Lalu Umar memberitahukan hal tersebut pada

@I - Mwrrd Imrn Ahmrd



Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Perintohkonlah ia unt*
merujuk' (isterinya) hingga ia suci, kcmudian haid logi. Jiko ia telah suci

maka ia boleh nenalabryo sebelum ia menggaulinya atau menolwtnya.

Sesunggubrya itu wabu yong diberikan Allah untuk nutwraikmt

isteri."s32

L ,i6l.j, ..irr 'ti VL o3:';'"rLJ 6:ioe.,f ,eG ,f ,:r |r;i t:;L ,t:;b ;.i2.1 ti-r; - oYtY
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5793. Muhammad bin ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia

berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW disaat beliau

berada di atas mimbar tentang shalat malam?, beliau meniawab, "Dua

raka'at-dua rakt'at. Apabila salah seorang dmi kalian l*awdir wafut

Subuh tiba, maka shalatlah satu rala'at, berctrti ia telah nelalwknt

shalot witir."s33

,f (,f ,eu i,f .l' ,*i, ti6l.i, .Ar '.* €la o3:';.'rU $:r;.t:." U 'r3.; tji; - ovq t

rr ri+ry :

5794. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

LJbaidullatr menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia

Sana&rya shahih Ini merupakan perpanjangan hadits no. 5525. Kild tclah

memberikan isyarat di hadits no. 527 t€ntang nomor-nomor hadiS yang

mencantumkan kisalr tersebut dalam Al Musnad nil
Sanadnya sluttitt Hadits dengan r€daksi yang lebih panjang tcrdapat pada

no.5759.
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berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah (tutuplah) akhir dari
pada shalat malam lralian dengan shalat witir."SA

o3\,'i',ry;\

i) * e6'*.1' i3 t::L ,.rii 'i 'rZJ $'r; - ovl o
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5795. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa wishal pada bulan Ramadhan,

kemudian orang-orang melakukan puasa wishal pula, lalu beliau

melarang mereka. Lantas ada yang bertanya kepada beliau,

"sesungguhnya engkau melakukan puasa Wishal?" Beliau bersaMa,

"sesungguhnya aht tidak seperti kalian, sesungguhnya aku diberi makan

dor miman (oleh Allah)."s3s
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5796. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

bahwa Umar membawa kuda saat fii sabililla&. Kemudian Rasulullah

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4710, Lihat hadits no. 5126.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4721 d^n4752 derganredaksi yang sama.
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SAW memberikan kuda tersebut kepada seorang laki-laki, hingga

akhirnya Umar menghadap Rasulullah SAW, lalu berujar, "Engkau

membeli kuda yang aku bawa?" Maka Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah engkau membelinya. Dan jangan pula engkau mengambil

kemb ali se de kah (yang te lah dike luarkan) .us36

t..t ,.iA. cz! ,. rt, I ,.ia..i- Lj"t; o-p ..;. i-, tiJt - oVtV\,,
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5797. Muhammad bin Ubaid menceritaka n' kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar,

bahwa Umar melihat pakaian bersulamkan sutera'dijual di dekat pintu

masjid, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah andaikata engkau

membelinya dan mengenakannya pada harijum'at dan untuk menyambut

para utusan dikala mereka datang menemuimu?" Mendengar hal tersebut,

Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya orang yang mengenakan

pakaian tersebut tidak akan memakainya di akhirat nantf'. Kemudian

Rasulullah SAW memperoleh beberapa pakaian, lalu beliau memberikan

kepada Umar sebuah pakaian, selanjutnya Umar bertanya, "Wahai

Rasulullah, apakah engkau menganjurkan aku memakainya padahal

Samd shahih, hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5177.
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engkau mengatakan tentang keharaman barang tersebut?" Rasulullah

SAW bersabda, "Aku tidak menganiurkanmu untuk memakainya." Ibnu

Umar lalu berkata, "Umar kemudian memberikan pakaian tersebut

kepada saudara ibunya yang masih musyrik di Makkah."s37

,.lr {j, $L ,t;:b';'rLJ $L - ovtA
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5798. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Salim, dan

ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang

yang berdusta atas namaht, akan dibangun sebuah runah di neraka

untubrya.'638
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5799. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu IJmar,

Sanadnya sft ahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

4713 dan 5545. Lihat hadits no. 5713, 5714 dan 5727. dan hadits ini terdapat
pdashahih muslim,2:150 dari jalur Malik, dari Nafi'.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no'

4742.\<ata"Inna" adalatr tambahan yang kami ambil dari naskah ; serta tak

disebutkan dalam g dan $. Akan tetapi terdapat dalam naskah dengan

catatan kaki el.

,k it J;''JG :'Jv
,. . / 1 o.

coJ.> ge c{l ,f
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bahwa dulu kaum laki-laki dan wanita mengambil wudhu' pada zrman

Rasulullah SAW dari satu bejana yang sama't3'
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5800. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada lomi,

Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar

mengumandangkan adzandi suatu malam yang dingin dan berangin' lalu

ia berkata di akhir adzawrya,"shalatlah di kediaman kalian! Shalatlatr di

kediaman kalian! Shalatlah di kediaman kalian! Sesungguhnya

Rasulullah SAW memerintahkan muadzin di saat malam dingin ahu

sedang hujan atau pun berangin k91ika safar (untuk mengafiakan)'

'slulatlah kalian di ltediamon kalian'"s$

I l+-j' ;?i ,:&' $:L ,iG ,LJe $:"; - oA' \

o.-) €* q.t e'e? 'Jv'fr i*'+:Sv 'YL
',L;k i i;"tle;5fiii r;s'o:r; ,*l' gii
;; iv-i',,i; ;i i, rt?) t5 ,:,.ii cerii' S" ; ,i*

,r,au i;- ;h, r+,*", + it,lr,4t'*,:fr
,ror. ; menceritakan kepada kami, ia berkata: syr'boh

menceritakan kepada kami, Minhal bin Amr memberitahukan kcpoda

,3e Sana&rya shohih. Hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumq'a m'
44fl.50 Sanadnyasiairh Ini adalah hadits panjang dari hadits no. 5302.
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kami, ia berkata: Aku mendengar Said bin Jubair berkata: Suatu hari aku

keluar bersama Ibnu Umar di salah satu jalan Madinah, lalu ia melihat
beberapa pemuda mengikat seekor ayam kemudian memanahnya, dan

apabila mereka salah memanah maka setiap panah mereka melesat maka

taruhanya bagi pemilik ayam tersebut, kemudian beliau berkata, "Siapa
yang melakukan hal ini?" dan ia marah. Tatkala pemuda-pemuda tersebut

melihat Ibnu Umar mereka lari berhamburan, lalu Ibnu Umar berkata:

Dari Nabi SAW, Allah melaknat orang yang melukoi binatang sebelum

atau sesudah mati."S4l

k ,Ju ,G?i & i,Su ,:^;3 $:L ,:otb $L - oA.Y
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5802. Affan menceritakan kepada kami, Syr'Uuf, -"n""rlnun

kepada karni, ia berkata: Jalabah mengabarkan kepadaku, ia berkata:
ketika kami sedang berada di Madinah dalam sebuah ekspedisi ke [rak,
kemudian lbnu Az-Zubair memberikan kami kurma, lalu lbnu Umar
lewat di depan kami (disaat kami sedang makan) dan ia berkata,

'Janganlah kalian memakannya dua buah secara berbarengan, karena
Rasulullah SAW melarang memakan sesuatu secara berbarengan, kecuali
apabila saudaranya mengizinkannya."s42

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5018 dan 5587 dengan makna hadits yang sama, Lihat hadits yang kami
sebutkan pada riwayat Ibnu Abbas no. 3313, Lihat hadits no. 5682.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5037 dan 5533.
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5803. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, Jabalah memberitahukan kepadaku, aku mendengar Ibnu

Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa memaniangkon

pakaiannya lcarena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada

Hari Kiamat."

i ;ry't ';? ti", ,:otb $:L - oA. t
,c
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5804. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada

kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
,,sesunggguhnya Allah akan memberikan tanda, (paniil bagi seorang

pengWianat pada Hori Kiamat? Kemudian dikatakan, 'letahuilah ini

adalah pengkhianatan si fulan' ."543

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5192. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5709

o, tc
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5805. Affan menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Salamah)

menceritakan kepada kami, Ali bin Yazid memberitahukan kepada kami,

dari Ya'qub As-Sadusi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW

berkhutbah di depan orang-orang pada hari penaklukan kota Makkah,

beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa diyat kesalahan yang dilalairan
dengan sengaja menggunakan cambuk atau tongkat adalah diyat berat,

yaitu: seratus unta, diontaranya empat puluh unta hamil yang terdapat

anak dalam perutnya. Ketahuilah bahwa setiap darah harta dan gelar

kehormatan (kemuliaon yang diberikan turun-temurun) yang berlafu pdo

masa jahiliyyah sekarang berada di ban,ah kedua kakilcu, kecuali

aktivitas memberi minum air Zamzam kepada jama'ah haii dan karena

mengabdilran dirinya (untuk memeliharo) Ka'bah, sesungguhnya aku

telah mendelegasikan tugas ini kepada ahlinya."saa

. .tac. t #.,ie. s o.r..1a, '..o...,:,a,
* ,PU * ,qll Li.r- cu=4; tjJ- cdLn-c Li-t-, - oA.1
.7,
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5806. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila makan malam telah
dihidanglran dan shalat telah dikumandangkan, maka dahulukan makan

Sanad hadits ini masih dalam pembahasan lebih rinci, dan hadits ini telah
disebutkan secara panjang lebar pada pada no. 4583, dan pendapat yang
benar hadits ini shahih. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 4926. Al
Ma'tsurah artiny4 gelar kehormatan (kemuliaan) yang diberikan turun
temurun dari satu kerabat ke kerabat lainnya dan mereka membangga-
banggakannya.
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malorrr".Ia (Nafi') berkata, "Ibnu Umar pernah sekali menyantap makan

malamnya saat ia imam telah membaca ayat'.ss
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5807. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu

Umar pergi ke masjid pada hari Jumat, kemudian ia shalat sunah

beberapa rakaat dengan berdiri dalam waktu yang lama, dan tatkala imam

selesai shatat (Jum'at) ia kembali ke rumahnya, lalu shalah sunah dua

raka'at. Selanjutnya ia berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh

Rasulullatr SAW."546

,!r;1e!*:ju ,rr-i1 I a' 't:;i t::,^; ,Lb $L - oA.A
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Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada

no.4709. Hadits dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda juga

dha'drclahkami sebutkan pada no. 4780.

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, l:438 dari jalur
Ayyrb dari Nafi dengan redaski yang sama, Al Mun&iri berkata pada no.

1086, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sama.

Demikian juga Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari jalur lain

dengan redaksi yang sama." Lihat hadits no.5296 dan 5688.
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5808. Affan menceritakan kepada kami, ubaidullah bin Iyyad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Iyad (lbnu Laqith) menceritakan

kepada kami, dari Abdurrahman bin Nu'aim Al A'raji, ia berkata:

Selrang lelaki bertanya kepada lbnu Umar tentang menikahi wanita

dengan cara Mut'ah, sedangkan aku berada bersamanya. Mendengar hal

tersebut, ia marah, dan berkata, "Demi Allah, tidaklah kami (para

sahabaQ melakukan zina ataupun perbuatan keji pada masa Rasulullah"'

Ia berkata lagi, "Demi Allah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda,'sungguh akan datang sebelum kedatanganAl MosihAd-

Dajjal tiga puluh atau lebih para pendusta (yang mengaht dirinya

sebagai Nabi)'."

[Abdullah bin Ahmad berkata]: Ayahku berkata: Abu walid (Ath-

Thayalisi) berkata, " Se be lum H ori Kiamat."saT

r'i? .inr * i :$ ,f ,4, dL ,itb $'L - oA'1

'* ,:# i/ .urr "? ; $ ; rU i "t0 * Cf: ,LJt i6

Sanadnya hasan, hadiB ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5694 dan 5695. Adapun tambahan lafazh Abu Al walid Ath-Thayalisi,

"Sebelum Hari Kiamat" telah kami sebutkan pada no. 5694, dan lafazh"Az-

Taua'iirf'tertera pada catatan kaki Il, "Zaaniirf', dan ini sesuai dengan

riwayat sebelumnya. Dan kalimat fYa'nil tidak disebutkan pada 3, hanya

saja kami menambahkannya dari fl aan p.

Uhr b i6l.Gt{!, t jC)
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5809. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Waqid bin Abdullah, demikian yang dikatakan Affan,

Aan ia adalah Waqid bin muhammad bin Yazid bin Abdullah bin IJmar,

dari Ayahnya, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar, dari Nabi sAw,

beliau bersabda, "Janganlah kalian tcembali kafir setelah lcepergianka

(Wafat), sehingga sebigfan kalian membunuh sebagian lainrryd'.sat

/ :t, * ,:^;7 $L ,ft ;; ',ru tl'r; oA\.
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5810. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari waqid bin Muhammad bin Zaid, bahwa

ia mendengar ayahnya menceritakan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi

SAW, beliau bersabda disaat haii Wada',"Celakahlah kalian" atau beliau

548 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan, hadits sebelumnya no.

5604. Lafazh ,,Demikian yong dikatokan oleh Afan" adalah menrpakan

perkataan Imam Ahmad, 
-Affin 

bermaksud meringkas nasabnya Waqid,

kemudian ia menisbahkannya kepada nasab kakek ayahnya. Demikian halnya

dengan keterangan yurg t.idupui pada riwayat Abu Daud, 4:355 dari Abu Al

WaiiA a*r-fniyalisi, 
-aari iyu;Uah: "la berkata: Waqid bin Abdullatt

memberitahukan kepadaku, daii Ryahnya." Al Hafizh berkata di dalam ll-
Tah&ib, ll:106 tentang biografi-"waqid bin Abdullah":-"Darinya dari

Syu'bah, Abu naud f,erkata aari Abu Al Walid darinya. Ghundar

nifgUammaa bin Ja'farl berkata: dari Syu'bah, lari W_agi.d bin Muhammad.

i5rruyut ini akan kami sebutkan nanti. Aku [Ibnu Hajar] berkata: kami

meriwayatkan hadits pertama ini pada Al Kabir, dari hadits Ibnu As-Simak,

dari jalur Affan, dari !yu'bah, sebagaimana yang dikatakanoleh Abu D.aud."

Kemudian ia mengisyaratkan kepada riwayat Affan yang berasal dari jalur

As-Simak, dan ia Iupa menyebutkan riwayat Ahmad yang juga berasal dari

Affan ini, padahal riwayat ini patut disebutkan, lihat riwayat Ghundar a*ala
ia memberikan penilaian pada riwayat ini.
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bersaMa, *Celakahlah kalian, janganlah sekali'lrali kalian kembali kafir
setelah kepergianku (wofat), sehingga sebagian kalian membunuh

se b alu gi an I a inny a." 
5 ae
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5811. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada karni, Qudamah bin Musa menceritakan kepada kami, Ayyub bin

Hushain At-Tamimi menceritakan kepada kami, dari Alqamah maula

AMullatr bin Abbas, dari Yasar maula Abdullah bin Umar, ia berkata:

Ibnu Umar pernah melihatku sedang shalat saat matahari telah terbit,

kemudian ia berkata, "Wahai Yasar, engkau shalat berapa rakaat?" Aku
menjawab, "Aku tidak tahu!" Ibnu Umar berkata lagi, "Engkau tidak
tahulu Sesungguhnya Rasulullah SAW pemah keluar malam kami

sedangkan pada saat itu kami melakukan shalat seperti yang engkau

laknkan, lalu beliau bersabda, "Ketahuilah orang-orang yang hadir
hendahya memberitahukan kepada yang tidak hadir, bahwa tidak ada

shalat setelah shalat Subuh lrecuali dua sujud (dua rakaat).-tto

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan hadits yang redaksinya lebih panjang
dari hadits sebelumnya, dan ini merupakan pengulangan hadie sebelumnya
no. 5578 dengan sanad yang sama.

Sanadnya shohih. Hadits ini disebutkan dengan maknanya secara ringkas

dengan sanad terputus (munqathi), terdapat perawi mubham yaitu hadits no.

4756, dan kami memberikan Isyarat mengenai sanad yang bersambung ini,

dari Abu Daud, At-Tirmidzi dan selain keduanya dengan penjelasan dan kami
akan menambahkan keterangan, insya Allah. Qudamah bin Musa bin Umar

,Ju" ,i:y,i,at :f
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bin Qudamah bin Mazh'un telah dibahas mengenai ketsiqahannya dan Ibnu

Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil,3zll28'
129 dania meriwayatkannya Jari lbnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan disebutkan

batrwa ia meriwayatkan dari Ihnu umar. Demikian pula yang tersebut dalam

At-Tahdzib, t: jOS-:OO, bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Al
Hafizh memberikan komentar, ia berkata, "Mengenai mendengarnya ia dari

Ibnu umar perlu ditetiti. dimana At-Tirmidzi meriwayatkan haditsnya dan

antara ia dan lbnu Umar terdapat tiga perawi." yang dimaksud oleh Al Haftzh

adalah hadits ini. Aku menukil perkataannya dalam syaroh At-Tirmidzi,2:

279 dan aku membantah bahwa itu tidaklah mengapa karena perawi tersebut

naik turun dikala meriwayatkan haditsnya., Aku pahami bahwa kaidahnya

benar namun reallsyasinya perlu pembahasan seperti yang dikatakan oleh Al

Hafizh, bahkan mendengarnya Qudamah dari Ibnu umar tidak lah bisya,

karena lbnu Umar wafat tahun 74 H dan Qudamah wafat tahun 153, iarak
keduanya sekitar 80 tahun. Ayyub bin Hushain At-Tamimi: telah disebutkan

mengenai ketsiqahannya dalam syarah no. 4756 dan kami jelaskan mengenai

ffitlaf tentang namanya, apakah "Ayyub" atau "Muhammad." Ibnu wahab

-erggaUung[* kedua nama tersebut lalu berkata: "la banyak menghafal

hadits-tradits penduduk Hijaz dan Mesir." Al Harie bin Sikkin berkata:

.Namanya ini digabungkan oleh Ibnu wahab Al Faqih, perawi, ahli ibadatt

serta salah satu ulama yang dicintai, dari Malik dan selainnya. Al Harits

berkata: Tidaklah aku mendatanginya, kecuali aku mendapatkan sesuatu

kebaikan darinya, ia juga disebut sebagai sumber ilmu." Ad-Darawardi Abdul

Azizbn Muhammad meriwayatkan haditsnya dari Qudamah, akan tetapi ia

berbeda dengan mereka dalam penyebutan nama Ayyub bin Al Hushain,

dimana ia ienyebutkan dengan Muhammad bin Al Hushain." lalu Al
Marwazi meriwayatkan haditsnya pula dalam pembahasan: Qiyamul Lail,hal.
79: (Ahmad uin ubaaan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz Ad-

Darawardi menceritakan kepada kami, Qudamah bin Musa menceritakan

kepadaku, dari Muhammao uin Al Hushain At-Tamimi, dari Abu Alqamah,

miula Ibnu Abbas, dari Yasar maula lbnu Umar." kemudian ia menyebutkan

redaksi haditsnya dengan panjang lebar serta terperinci sebagaimana.riwayat

Al Baihaqi sebelumnla, yang beratal dari jalur Sulaiman bin Bilal. Ad-

Daruquthni meriwayaikanya, no. 16l, darijalur Ahmad bin Ubadah dengan

sanad sama dan redaksi panjang. At-Tirmidzi meriwayatkan, l: 321 dan 2:

27E-27g yang berasal dari penjelasan kami, dari Ahmad bin Ubadah dengan

sanad sama dan redaksi ringkis, "Dari lbnu Umar bahwasanya Rasulullah

SAW bersab da: ,,Tidak adaihalat setelah shalat faiar, kecuali dua rakaat."

lalu At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits lbnu Umar ini adalatr hadits ghuib,

dan kami tidak mengetahui hadits ini kecuali berasal dari Qudamah bin Musa,

setelah itu banyal ulama meriwayatkan darinya." Hal selada pula

diriwayatkan oleti l,t Baihaqi, 2: 456 dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Ad-

Darawardi dengan redaksi ringkas sebagaimana riwayat At-Tirmidzi. Al

Bukhari membeiikan Isyarat (Al Kabir,11116l) kepada riwayat Ad-Darawardi
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dengan sanad ringkas, ia berkata: Ad-Darawardi berkata: Qudamah bin
Muhammad bin Hushain At-Tamimi menceritakan kepada kami, disebut pula

At-Taimi." Jalur ini merupakan jahx Shahih dan bersambung menr.mrt

pendapat aku, dan terdapat sedikit perbedaan dalam nama "Ibnu Hushain"
apakah ia Ayyub atau Muhammad. Hal ini telah kami sinyalir pada
per{elasan At-Tirmidzi tentang kemungkinan penggabungan namanya,
dimana digabungkan oleh Al Hafizh dalam At-TohDzi'b,9: 122-123 bahwa
namanya adalah Muhammad dan ayahnya adalah Hushain, sedangkan
panggilannya adalah Abu Ayyub. Kemungkinan orang yang menyebutkan
batrwa ia adalah Ayyub, keliru dalam penyebutannya dimana ia menyebutkan
dengan kunyah ayahnya." Hal ini telah kami tarjihkan pada penjelasan, no.
4756 batrwa namanya adalah Muhammad berdasarkan pernyataan Al Bukhari
dan penetapan yang dilakukan oleh Abu Hatim. Akan tetapi, kami dapatkan
di sini, setelah itu kami rajihkan bahwa namanya adalah Ayyrb, karena
orang-orang yang meriwayatkan hal tersebut lebih banyak dan lebih kuat
hafalannya, di antara mereka Wuhaib bin Khalid, ia adalah perawi tsiqah,

*abit dan haftzh, dan Qudamah bin Mahdi, serta Ali bin Aliyah, Al Fadhal
bin Ziyad berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai Wuhaib dan Ibnu
Aliyah, apabila keduanya berselisih paham." ia (Imam AhmaQ berkata:

"AMurrahman fibnu Mahdi] memilih Wuhaib." Aku bertanya lagi: "Apakah
b€rdasarkan hafalannya?" beliau menjawab: "Dalam segala hal." Mu'awiyah
bin Shaleh berkata: Aku bertanya kepada lbnu Ma'in, diantara guru-guru
Bashmab siapakah yang paling tsabil? Ia menjawab: Wuhaib. Hal ini juga
disebutkan ulama-ulama lain. Abu Hatim berkata: "Ia adalah generasi

keempat dari para huffozh Bashrah dan ia termasuk perawi tsiqqh. Pendapat

lain mengatakan bahwa tidak ada seorang yang lebih paham atau mengetahui
'ilmu riwayat' selain Syu'bah kecuali Wuhaib" Ibnu Sa'ad berkata: Ia lebih
kuat hafalannya dari Abu Awanah. Humaid bin Aswad, telah kami jelaskan

mengenai ketsigahannya. Sulaiman bin Bilal telah kami sebutkan mengenai

ketsiqahamya, no. 5403 dan kami tambahkan di sini perkataan Utsman Ad-
Darimi: "Aku bertanya kepada Ibnu Ma'in, siapa yang lebih engkau sukai,
Sulaiman atau Ad-Darawardi, dan keduanya adalah perawi-perawi tsiqah."
Kesepakatan ketiga perawi tersebut bahwa namanya adalah Ayyub lebih kuat
dan lebih tsiqah daripada penyebutan Ad-Darawardi, yang mana diikuti oleh

Umar bin Ali Al Muqaddami dalam salah satu riwayat-riwayatnya yang
munqathi', akan kami sebutkan nanti. Sedangkan riwayat Ibnu Abu Uwais,
dari Sulaiman bin Bilal, dimana riwayat tersebut bercampur sebagaimana
yang dikatakan oleh Al Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (Al Kabir,
11116l), ia berkata: "Abu Bakar bin Abu Uwais berkata: dari Sulaiman, dari
Abdul Malik bin Qudamah, dari Qudamah bin Musa, dari Abdullah bin
Dinar, dari Abu Alqamah maula Ibnu Abbas, dan ia adalah seorang qadhi di
Afrika, ia berkata: maulq Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:
aku melaksanakan shalat setelah fajar, kemudian Ibnu Umar berkata: Wahai
Yasar, berapa rakaat yang engkau kerjakan? Lalu ia menyebutkan sabda Nabi
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SAW seperti di atas." dan Isyarat ini berasal dari Al Bukhari dan hal ini

sering ia lakukan, Abu Bakar bin Abu Uwais adalah Abdul Hamid bin

nuaututr bin uwais, ia adalah perawi tsiqah. Hal ini dipertegas oleh Ibnu

Ma'in dan lainnya, namun ia tidak sejajar dengan delljat Ibnu Wahab dalam

hafalan dan kiadilan, dan ia meiiwayatkan hadits ini secara sendiri

(munfarid) dari Sulaiman bin Bilal, dan tidak ada seorang pun yang

*rri*uyitun selainnya dari Sulaiman, begitu pula dalam 
.penyebutan

;.dri". Demikianlair diputuskan oleh Al Baihaqi mengenai kerancuan

dalanr periwayatannya. Adapun riwayat-riwayat ...!lqathi':
airi*u,"*i" oten At gut<trari (Al Kabir, 4t2l42l), ia berkata:-"Abdussalam

bin [iuthatrhar berkata: Umai bin Ali menceritakan kepada kami, dari

Oa"."t,dariMuhammadbinHushain,dariAbuAlqamatrmaulalbnu
.ibU.r, ia berkata: Ibnu Umar melihat Yasu maula lbnu Umar." Isyarat ini

berasal darinya yang ditujukan buat hadits itu sendiri, setelah itu ia

memberikan i.y"rut di awal-awal biografi "Muhammad bin Al Hushain'

l/l/61 dengan lebih ringkas dari pendapat.ini, ia berkata: Muhamad bin

Hushain, airi aUu Alqaiah maula lbnt Abbas, Umar bin Ali berkata, dari

a;d*r"i bin Musa.', Jelas bahwa sanad ini munqathi' karena -ia 
tidak

riinyeUuttan bahwa Abu Alqamah meriwayatkannya dari Yasar 9- poau

.unua ini terdapat Muhammad bin Al Hushain yang menggantikan Ayyub Al

iushain, dimana telah jelaskan pen ariihan ulama yang menyebutkan dengan

nama Aynrb. Al Bukhari meiiwayittannya pula, aDl!21: "Abu Ashim

berkata, a-i quau*uh bin Musa, diri Abu Alqamah, dari Yasar-maulalbnu

Umar, ia berkata: Ibnu Umar berkata, Nabi SAW melihatku tatkala aku shalat

*t"l"i, fajar, lalu beliau marah kepadaku." Ia meriwayatkannya pula 111162,

ia berkata: .iAbu Arhir, dari Quiamah bin Musa, dari Abu Alqamatr, dari

yasar maula Ibnu Umar, Ibnu |mar melihatnya, setelah itu ia menyebutkan

redaksi haditsnya." Sanad hadits ini terputus di antara Qudamah dan Abu

atqurnutt, dimana hilang perawi Ayyub bin Al Hushain' Al Baihaqi

meriwayatkannya,2.. +Oidingan sanidnya kepada Al Hasan bin Muqrim,

dari Utsman bin Umar bin Far'is: "Qudamah bin Musa mengabartan kepada

kami, seorang lelaki dari bani Harzhalah memberitahukan kepadaku, dari

eUu afqu*u[, maula lbnu Abbas, kemudian ia menyebutkan makna hadits

Ibnu Watrab." kemudian Al Bukhari menyebutkan hadits ini dari jalur yang

r*a"ng*perbedaanpendapatpadal/ll6l,laluiaberkata:Usmanbin
U.u, U.tLt", Qudamah memberitahukan kepada kami, seorang lelaki dari

bani Hanztralah memberitahukan kepadaku, dari Yasar. Hadir ini sanadnya

iinqofif karena tidak disebutkannya tidak dikenalnya lelaki yang berasal

dari Lani Hanztralah dan membuang Abu Alqamah pada riwayat Al Bukhari

atau membuang Yasar pada riwayaiAl Baihaqi. Hadits ini diriwayatkan oleh

Imam Ahmad, no. 4756 dari waqi" dari Qudamah "Dari syaikh, dari Ibnu

LJmar.. Demikian pula Al Bukhiri menyebutkan dalam Al KaDir dengan

bersandar pada waqi' 111162 dan 4Dl42l, dan ia menetapkan keshahihan

hadits ini. Begitu pula dengan hadits akhir yang munqathi'yang berasal dari
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5812. Abu Muawiyah Al Ghalabi menceritakan kepada kami,

Iftalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa Rasulullah
SAW memohon kepada Allah empat perkara, kemudian turunlah firman
Allah: *Bukanlah menjadi tangung jmtabmu untuk membuat mereka

bertobat atau mengadzab mereka sedanglan mereka tetap bersiap
zhalim." AMullah berkata, "Kemudian Allah SWT memberi hidayah
kepada mereka sehingga mereka masuk Islam."ssl

jalur-jalur lain, dan aku telah menetapkan keshahihan hadits ini seperti yang

dcu tulis dalam kitab Al Muhalla, 3: 34, "Sesungguhnya sebuah hadits,
apabila diriwayatkan dari dua jalur berbeda dan pada keduanya terdapat
sedikit kelemahan yang berasal dari buruknya hafalan atau kesalahan pada
peri*ayatan, maka salah satu dari keduanya memperkuat riwayat lain.
Adapm sisike-dha'if-an tersebut berasal dari ketidakrsiqahan seorang perawi

atatryu sisi 'adalahdatam periwayatannya, maka hal ini tidak bisya diterim4

bahkan salah satu tidak bisa memperkuat yang lain, akan tetapi saling

melemahkan." Ini merupakan suatu kaidah keshahilant, dan kaidah ini adakah

kaidah umum yang berada di kalangan mutaakhirin, yang mana mereka
melnshahildxm kebanyakan hadits yang terdapat pada jalur-jahr dlu'if
dengan jumlah terbilang banyak, tanpa membedakan sebab-sebab ke-
&a'tfonya" Kalimat pada akhir hadits "sajadatoi' pada naskah cdatan kaki

6Erlr,ra*ra*'atan."

ttr Sanadnya Srrahih. Abu Muawiyah Al Alibi adalah Gassan bin Al Mufadhdhal

bin Muawiyah bin Amr bin Khalid bin Ghilab, bcrasal dari ketunrnan bani
Nashr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin, dan Gassan adalah soorang
perawi yang tsiqah, dan salah satu guru Imam Ahmad, kemudian Al Husaini

menyebutkan biorafinya secara ringkas, lalu diikuti oleh Al Hafizh dalan At-
Ta'jil, dfunana ia menyebutkan: "Ghassan bin Al Mufadhdhal Al Ghalabi, dari
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Khalid bin Al Harits dan Umar bin Ali Al Muqaddami' dan Bisyr bin

Mufadhdhal,tbnuwarahdanlbnuAbbasbinAbuThalibmeriwayatkan
iiJii-a*r"va sebagaimana yang dikatakan- oteh lbnu Abu Hatim berkata

i**g"V". it ttusa'ini ,"nulnUuiftun: Demikian puta dengan Imam Ahmad'

batrwa pada periwayatannya perlu dikoreksi dan ini juga pendapat aku'

Kemudian Al Hafizh tida[ mllemahkannya, karena ia tidak menyebutkan

il*"."*V" dan ia tiaat menyebutkan dalam At Kuna' begittt pula tidak'i^ii 
iu_n lir. Al Bukhari menyebutkan biografi nya (Ash-shaghir,.no. 23 5),

lalu ia menyebutkan penisbatannya sebagaimana yang telah d-Uelaskan

,"U"tu.nyu, dilnuru ia LenyeUutf* Uut''t'oCt'assan wafat tahun 217 H' Al

KhathibmenyebutkanUiogruRnyupadaTarikhAlBaghdadi'12:328-329
a."g-ul"gin yung b"ik,Tulu ia minyebutkan dalam penjelasanny4 bahwa

Ibnu Sa'ad bert<omentai- *.ng.nui uhti nuaitt Baghdad: "!!11an. bin Al

Mufadhdhal el Ghalabi, puntglh*yu adalatr Abu Mu'awiyah." Pendapat ini

ia nukil dari lbnu Sa'ad'daiiir At-Thabaqat,7Dl88, kemudian Al Iftathib

ln"ri*uv"** naaits iniaengan sanad yang berasal darinyq daxi Ahmad bin

Abu Khaitsamah, ia berkatur.,Ghurrurruin et Mufadhdhal Abu Mu'awiyatt

AlGhalabi,iatermasuksalahseorangcerdikpandai'dimana.iasempat
L"rt .u dengan el Makmun dan berdebat." Diriwayatkan dari lbnu Ma'in

dan dari Ad-baruquthni dimana keduanya menyebutkan ketsiqahanrrya dan

menyebutkan bahwa beliau wafat tahun 219 H' menurut aku' salah satu dari

["J* p"nunggalan wafatnya beliau yaitu 217 H oleh Al Bukhari, dan 219 H

;"h Ai rrrafi]u terjadi peiubahan, dimana kemungkinan ada-kesamaan pada

dua lafaztr ,,sab,oh,, ian ,,tis,ah.,' hal ini sering terjadi. Ibnul Jauzi

menyebutkannya termasuk dari salah satu guru Imam Ahmad dalarn kitab l/
-iii"qio, 

no. +g dan-[arernya yang paling tua adalah Khalid bin Ghalab,

Abu Nu,aim menyebutkan Uiogrannyi dalim Tarit:h Ashbahan dalam dua

p",,.U"fr^un, t:Oq dan iga, ia m'enyebutkan bahwa salah satu anaknya adalah

iar;"*iy"t Lin nm bin Khalid bin Ghalab, Muhammad bin Ghassan bin Al

MufadhdhaldanAlMufadhdhalbinGhassan.''danhubungannyadengan
Khalid adalah memitili hubungan kekerabatan dan periwayatan. _Ibnu 

Al

attit .iugu m"ny"brtkun biogra"finya d?11" Usudul Ghabah' 2:98-99' Al

ff"nrfi ilenyeUuttannya dalam Al Ishabah,2:98 dan ia menyebutkan' "Ia

aipo""yo *tof ..ng"rjakan sebagian kerjaan di. Ashbahan'" Abu Al

Muklrt* Yazid bin QuIs it Kalabi berkata mengenai a!ri$ alllq baitrya"

tu*utumengadukannasiupet<e.iakepadaUmarbiAlKhaththablaluia
mendendangkan sYair,- - ii"gt;rn eigkau sekali-kali lupa terhadap d!! o.r?ng-yalF beriasa

oan jaigarlah pita engkau lupa tirhadap lbiu Ghalab, dari lrcluarga bani

Nqshr

DanbaitinidisebutkandalamAllshabah,6:36|mengenaiblografiYazidbin
q"ir. ;:11 Ghalabi" berasal dari orang yang melayani Ka'batr ?,,m,t dahulu'

,iUugui.*u yang disebutkan oleh iaz-OrunuAi dalam Al Musytabah,3El

dao Al Hafizh dalam iabsyirul Musytabah, cet. Dar Al Kutub Mishriyah, lal-,

ia menambahkan perkataan Adz-Dzahabi: "Ghassan bin Al Mufadhdhal bin
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Mu'awiyah bin Amr bin Khalid bin Ghalab Al Ghalabi, ayahnya adalah Al
Mufadhdhal, dimana Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadits
darinya." Abu Nu'aim berkata dalamTarikh Ashbahan,l: 69: "Ghalab adalatr
narna seorang wanita, sebagian pendapat mengatakan, ghalab adalah ibunya,
dan ia adalatr Khalid bin AI Harits bin Aus bin An-Nabigha' bin Athar bin

Habib bin Wail bin Dahman bin Nashr. Demikianlah nasab Al Mufadhdhal
bin Ghasan Al Ghalabi yang disebutkan oleh pengarang At-Tarilclt." Ibnu Al
Atsir menukil dalam Usudul Ghabah dari lbnu Mudah dan Abu Nu'aim
bahwa Ghalab adalah nama seorang wanita, lalu ia berkata: "Berdasarkan hal
di atas, penyebutannya ini disederhanakan dan diringankan pengucapannya,
mabni atas kasrah, seperti lafazh Qatham dan Hadzam." Ibnu Duraib berkata
dalam Al Isytiqaq, hal. 178 mengenai bani Nashr bin Mu'awiyah: "Di antara
mereka terdapat ahlu bait di Bashrah, yang dikenal dengan nama bani Ghalab
dan Ghalab ini adalah nenek mereka, dari Muhariq bin Hafshah. Dan kalimat
Ghalab ini berasal dari Al Ghalab, seperti Al Hadzam dan Qatham." Penulis
musyahhih Tarikh Ashbahan melakukan kekeliruan, tatkala memberikan
harakah pada namanya dengan menggunakan tasydid pada hurufLaam, kita
mengambil faidah pen,Shahihannya dalam pembahasan ini. Khalid bin Al
Harits telah disebutkan mengenai ketsiqahawrya, no. 1292, ia merupakan

salah satu guru Imam Ahmad yang terdahulu, Imam Ahmad meriwayatkan
darinya dengan perantara, dan haditsnya berulang-ulang antaranya, no 5676
yaitu hadits yang kami sebutkan dalam pembahasan ini dan dua hadits
setelalrnya. Al Bukhari menyebutkan biografinya (Al Kabir, 2/lll33),Ibnu
Katsir menyebutkan hadits ini dalam Tafsir-nya 2: 238 dalam pembahasan
ini, hanya saja terdapat perubahan pada lafazh "Ghalabi." dimana tertulis "Al
Ala'i." At-Tirmidzi meriwayatkannya, sebagaimana yang akan kami sebutkan
dalam sanad berikutnya, kemudian Al Hafizh mengisyaratkannya dalam Al
Fath, 8: 170. Hadits ini telah kami sebutkan maknanya, dengan redaksi
panjang yang berasal dari riwayat Salim, dari ayalrny4 no. 5674.lafazh di
athir hadits *ilal Islam" di naskah l tertulis "lil Islam." sebagaimana yang

disebutkan dalam naskah catatan kakinya.
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5813. Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, kemudian ia

meyebutkan hadits dengan redaksi yang sama dengan hadits

sebelumya.5s2
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5814. Abu Mu'awiyah Al Ghalabi menceritakan kepada kami,

Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa

Rasulullah SAW singgah di Aqiq, lalu beliau melarang kaum wanita

untuk berjalan di waktu malam. Kemudian ada dua orang pemudi yang

Sanadnya shahih. Yahya bin Habib bin Arabi Al Haritsi Al Bashari: An-

Nasa i berkata, ..Ia adalah seorang perawi yang tsiqah dan terpercay4 aku

melihat hanya sedikit sekati seorang guru seperti beliau di Bashrah." Imam

Bukhari menyebutkan bioagrafinya pada Ash-shaghir, 246 dan ia merupakan

salah satu sahabat Imam Afimad, hanya saja ia lebih muda dari Imam Ahmad

dan wafat pada tahun 248 H setelah wafatnya lmam Ahmad, dan ia termasuk

guru-guru yang jarang lmam Ahmad menyebutkan dan meriwayatkan dari

ir.r.i'u puAu plritruyatannya padahal mereka masih hidup. Hadits ini

merupakan pengulangan hadits sebelumnya. At-Tirmidzi meriwayatkanya

pada'Sunarmya, 4:84 dari Yahya bin Habib, dengan sanad yang sama,

Lemudian ia berkata, "Hadits hasan gharib shahih;' Alasan hadits ini

menjadi gharib berasat dari hadits Nafi' dari lbnu umar, yang kemudian

diriwayat-kan oleh Yahya bin Ayyub, dari Ibnu Ajlan". Sanad hadits ini tidak

disebutkan pada .rl, hanya saja disebutkan pada 9, dan aku telah memberikan

isyarat diatasnya dengan tanda yang menunjukkan batrwa sebagian penulisan

tersebut terbuang pada beberapa naskah'
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melanggar (perintah beliau), sehingga keduanya melihat apa yang tidak

disukai.553

Sana&rya Shohih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az'Zawa' id, 4:330, ia

berkata: ..Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkan dan perawi-

perawinya tsiqah.- Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, seperti dalam AI Fath,

9:297, begitu pun Tirmidzi mensinyalirnya, 3: 391 dalam perkataannya
..Dalarn pembatrasan ini." Lihatlah kembali Musnad Sa'ad bin Abu Waqqash

no. l513 yang telah disebutkan. Lafazh "ath-thuruq." Al Hafizh berkomentar

dalam AI Fath,9:296 : "Datang pada malam hari dari safar atau selainnya

dalam keadaan lalai, sehingga dikatakan setiap orang yang datang pada

malam hari: Ath-thariq, dan hal ini tidak dinisbahkan kepada orang yang

melakukan perjalanan pada siang hari kecuali sebagai kiasan" Ibnu Atsir
berkata: "Dikatakan: asal kata Ath-Thuruuq dari Ath-Tharuq, yang artinya

ketukan, oleh karena itu orang yang datang pada malam hari disebut orang

yang berjalan menuju tujuannya untuk mengetuk pintu." Dan sebab

petarangan tersebut jelas berdasarkan teks hadits diatas, sedangkan hadits ini
juga disebntlran pada Musnad ini no. 14281 dari jalur Jabir: "Rasulullatt

SAW melarang seorang lelaki melatcukan perjalanan dengan keluarganya

pada rmlam hari, dikhawatirkan mereka tergelincir atau mengalami bahaya."

Mustim meriwayatkannya pada Shahih Muslim, l:107 dari jalur yang

diriwayalkan Ahmad. Ungkapan "Fakilaahuma ra'a maa lmkrahu"
menjelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Suratmya,

I : I I t dari jalur Abu Am ir Al Aqdi "Dari 73m' ah, dari Salamah bin Wahram ,

dari lkrimalu dari lbnu Abbas, dari NAbi SAW, belia benabdq "Janganlah

kalion berpergion dengan para wanito pada malam hari." lbnu Abbas

berkata: kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan segerombolan kafilah,
kemudian dua orang lelaki pergi ,mengambil air untuk memberi minum

keluargany4 dan tatkala mereka, kembali mereka mendapatkan istri-istri
mereka bersama lelaki tain." Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami di dalam

Al Maj,ma Az-Zawa'id, (4:330) dengan redaksi yang sama, kemudian ia
bcrkata: 'HadiB ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al fl,azzar dengan

redaksi yang lebih ringkas, dan pada sanad hadits tersebut terdapat Za'mah
bin Shalih, dan ia adalah seorang perawi yang dha'if, walaupun ia telah

dinsiqat*au" Al Hafizh mengisyaratkan hadits ini di dalam Al Fath, (9:297),

selanjutnya ia menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari lbnu
Iftnzaimah. At-Tirmidzi menyebutkannya dalam Sunarmya, (3:391) secara

muallaq tanpa menyebutkan sanadnya dan dengan redaksi yang sama pula.
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5815. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim

mimberitahukan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sAw

didatang saat sedang beristirahat di tempat peristlrahatan para musafir di

Dzul Hulaifah tepatnya kaki bukit lalu dikatakan kepadanya,

"sesungguhny" rngiru berada di Batha' yang diberkahi .''5sa

,;)L 'i. ;; t3;, |t3 $:", ,i& $:', - oA\ o

"-,tc. la.ci t ,i
.(c)5Jt eq*t

5816. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, salim

minceritakan kepadaku, dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, " Bar angsiapa me manj angkan palaionnyrt ( me le b i hi mat a kaki)

lrarena sombong maka Atlah tidak akan melihatnya pada Hari Kiamat'"

Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap salah satu

sisi sarungku kendor (melebihi mata kaki) kecuali aku menariknya

kembali" Kemudian Rasulullah bersabda, "sesungguhnya engkau tidak

temasuk orang yang melakukonnya lrarena sombong'"s's

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5632. Ungkaparr, ,'vtahuwa fil muarras" pada catatan kaki ;, tertulis, "Bil

muarras".
sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5351 dan 5352.
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5817. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim

menceritakan kepadaku, dari Abdullah tentang mimpi Rasulullah SAW

atas Abu Bakar dan Umar, beliau bersabda, "Aku melihat manusia

berlrumprl, lalu Abu Bakar berdiri dan menimba satu atau dua timbah

yang berisi air (menaklukkon beberapa wilayah), hanyo soia ada

lcelemahan pada dirinya, don semoga Allah mengampuninya. Kemudian

berdirilah (Imar bin Khaththab (menggantikan) sehingga wilayah Barat

ditaHuk*an dan aht tidak melihat Wra pemimpin-pemimpin mereka

kccwli mereka lari lcetahtton, dan orang-orang dopat memberi minum

kcpado untonyo (ke makmuran di mana'mona)."5s6

{*i'* ,;* d.i i. rtt gY ,ir* tnt"; - ol\v
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581E. Affan menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Abu Ja'far

menceritakan kepada kami. dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Borangsiapo yang mampu meningal
dunia di Madinah maka hendaknyo ia meninggol di tempat tersebut,

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5629. Al 'Athan artinya, tempat beristirahatnya untuk untuk minum.

-, 
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sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang

meniijgal dunia di Madinah)'ss7

557 Sanadnya hasan, dan hadits ini shahih ligairihi. Al Hasan bin Abu Ju'fi Al

BAshariadalahorangyangterpercayahanyasajapadahafalannyaterdapat
Sesuatu.ImamBukharimenyebutkanbiografinyapadaAlKabir,|DDS6
kemudian ia berkata: "Munlarul hadits." selanjutnya ia berkata: "Ishaq

berkata: Ahmad mendha'ifkannya." An-Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'afa',

hal. 10, .,Matrukul hadits." Dalim At-Thadzib dari Amr bin Ali ia berkata:

,'shaduuq munkarut hadits dan Yahya bin Sa'id tidak meriwayatkan hadits ini

darinya." Dari lbnu Adi berkata: "Hadits-haditsnya shahih (benar) dan ia

banyak meriwayatkan hadits-hadits gharib, khususnya dari Muhammad bin

j*aaafr. Dan iamemiliki naskah hadits diriwayatkan dari Al Mundzir bin Al

Walid Al Jarudi, dari ayahnya, darinya dan juga hadits yang ia riwayatkan

dari Muhammui Uin nllut aduh, yung disebutkan tanpa sanad yang lurus-dan

baik, sedangkan menurut tremai aru ia adalah seorang perawi yang tidak

pernah dika:takan berbohong, bahkan ia termasuk perawi yang jujur." dari

ibnu Hibban ia berkata: "laiermasuk hamba Allah yang kasar (perilakunya),

Yahya mendha'ifkannya dan Ahmad mengabaikannya' Ia-juga termasuk ahli

ibadah yang mencintai dakwah. Akan tetapi, orangnya-lalai dalam hafalan

serta plmbukuannya, apabila ia menceritakan sebuah hadits, ia hanya

mempirkirakun ,"hinggu sanad-sanad terbolak-balik, padahal ia tidak tahu

hal iersebut, maka uinyat< ulama tidak berhujjah dengan pendapamya,

meskipun ia adalah orung yung memiliki keutamaan." Sedangkan dalam Al

Mizan, dari Abu Bakar bin Abu Al Aswad, ia berkata: "Aku mendengarkan

beberapakarangandaripamankuAbdurrahmanbinMahdi'danpada
pembairasan ut#a kitabnya terdapat sekelompok orang yanq meninggalkan

hadits mereka, di antaranya Al Hasan bin Abu Ja'far dan Abbad bin Suwaid

dankelompoknya,setelahituakumendatanginya,laluiamenyodorkan
kepadaku kitab biyat dan ia menceritakan kepadaku, dari Al Hasan bin Abu

JaTar, lalu aku i.rtunyu kepadanya: "Bukankah engkau melemahkan

haditsnya?" la menjawab: "Wahai unikku, aku telah berpikir tentang ha! init

apabila pada Hari kiamat nanti Al Hasan menuntutku dan berkata: 'wahai

ILbbku,' mintalah pertanggungiawaban Abdunahman sebab ia telah

menggugurkan derajai 1eaAllankfi Sedangkan aku tidak mempunyai hujjah di

fraaiplan- rabbku! dehingga aku berpikii bahwa aku boleh meriwayatkan

darinya.,' Berdasarkan linjelasan ini secara umum kami tidak melihat

kedha'ifannya bahwa hadits ini berderajat hasan sampai jelas bahwa hadits

tersebut hanya sangkaaJrnya saja ataupun merupakan kesalahan fatal yang

dilakukannya, jika itu diketahui maka kita bisya mendha'ifkan berdasarkan

hal tersebut. Jelaslah, dalam hadits ini ia tidak melakukan kesalahan. Ia juga

tidak meriwayatkan secara munfarid (sendiri), hadits seperti ini telatt

disebutkan sebelumnya. berasal dari Hlsyam Ad-Dustuwai, dari Ayyub

dengan sanad sama, no. 5437. "At Ja',fari" dinisbatkan kepada *Ja'farah
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5819. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan

kepada karni, Ya'la bin Hakim menceritakan kepadaku, Aku mendengar

Sa'id bin Jubair menceritakan bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata:

Rasulullah SAW melarang nabidz Al Jar ia berkata: Kemudian aku

menemui lbnu Abbas dan aku bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau

merasa heran dengan perkataan Abu Abdurrahman, yang menyangka

bahwa Rasulullah SAW melarang nabidz menggunakan Al iar?" lbnu
Abbas menjawab: "Ia benar." Aku bertanya lagi, "Apa yang dimaksud

dengan Al Jar?" Ia menjawab, "Bejana yang terbuat dari tanah liat."t

,)t 'i. 'rZJ t3'"; ,it-1.; $:L ,itb 6* - oAY.

?ri j2 o.st"tti,'iL * i.tTi,#:st*';.-* l,i:*

Khalid bin Abdultah bin Khalid bin Asid." yang tinggal di Bashralr, de asal

k& *Al Ja'farah'yaitu dataran rendah di perfi bumi. Lihat Al Anshab kr1ia
As.Su'ani, hal. 132, Al Lubab bin Atsir, l'. 231-232, da Al Mttsytabah
oleh Adz-Dzahabi, hal. I10.

t Sana&rya shohih. Ya'la bin Hakim Ats-Tsaqafi telah kami sebutkan

kasiqahannya pada no. 462, dan kami tambahkan disini bahwa Imam
Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan lainnya memperkuat ketsiqalanyq dan
Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir, 4Dl4l7-418. Hadits
ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5090. ungkapan
u Y@' amu' pada naskah catatan kaki 1, tertulis, " Yuhadditst' .

@ - 
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5820. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada k8mi,

Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu

Umar menceritakan kepadanya dari Nabi sAw, beliau bersabda,

"setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan

adolah haram:, Aku berkata kepadanya: "sesungguhnya sahabat-

sahabat kami menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar,

bahwa ia tidak meriwayatkan hadits ini secara marfu' sampai

io,tJr-,.
t

,tV

qtf
:{l r

A
; ditl

kepada Nabi SAW?"

berkata: Abu Salamah

kepadanya bahwa Ibnu

bersabda kepadanya.sss

[Abdullah bin Ahmad berkata]: Ayahku

bin Abdurrahman bin 'Auf menceritakan

menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW

Sanadnya shahih. orang yang mengatakan perkataan, "Faqultu lahl/,'adalah

Abdullah bin Ahmad, kemudian kami tambahkan dengan penjelasan kami

aenlan perkataan leaala Abdultah bin Ahmadi, agar pembaca tidak keliru

meriaha.inya, kem-udian ia mengganggapnya adalah salah seorang peraw!

("yoi*n) yang i"rdapat pada sanad-ini. ban yang menjawab pertanyaan ini

aiaUfr tmam Rhmaa sendiri, Yang mana ia mengisahkan perkataan yang ia

a"ngut kemudian ia menulis dan menetapkanya pada sanad ini' bahwa

Muhammd bin Amru bin Alqamah Al-Laitsi berkata: "Abu Salamah

menceritakan kepadaku, sampai akhir" dan Imam Ahmad tidak bermaksud

mengatakan bahwa ..Abu Saiamah" menceritakan kepadanya, hanya saja ia

meoia*oU sesuai dengan apa yang dapat dipahami oleh penanya, pendengar

dan pembaca bahwi ia 
-mengisahkan 

perkataan seoaftmg perawi yang

bernama Muhammad bin Amru pada sanad hadits ini, sehingga mereka

p;; dan tidak ketiru juga tidak ierlintas pada pemikiran seseorang bahwa

inmaa menceritakan frif lni dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf
aengan secara menyimak dan langsung, padahal Abu Salamah telah wafat

sebJlum Imam Ahmad lahir kira-kira tahun 70 H. Hadits ini telah kami

sebutkan berulang-ulang kali diantaranya pada no. 4831 dari Mu'adz bin

Musnad Imam Ahmad - @I
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5821. Affan menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami. aku mendengar Nafi' berkata: lbnu Umar

menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
,,Barangsiapa membebaskan bagiannya yang terdapat poda seorang

maula, kcmudian ia memiliki harta yang dapat menebus

kemerdekaanrqta, mala ia hitung dengan nilai yang adil, jilg tidak, malra

ia telah memerdekakan apa yang telah ia memerdekakan"sse

,=^iL'; ;; 13l; |tat $:t; ,ib $:t; oAYY

r,:i.&q,;';fi pt €,P-itr"l'r l3 ri|19 d:L

Mu'adz dan pada no. 4863 dari Yazid bin Harun, yang mana keduanya

meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar secara *orfu" dan juga

pada no. 5730 dan 5731 dari Yunus bin Hammad bin Yazid, dari Nafi" dari

Ibnu Umar s*ara marfu'. Dan aku telah mencoba mencari riwayat Ibnu Sirin

yang mauquf, yang mana diisyaratkan oleh Abdutlatr bin Ahmad dalam

pertanyaannya, namun aku tidak menemukannya kecuali riwayat Imam

ih-; dadm pembahasan: minum, hal. 73-74, "Mu'tamar menceritakan

k€pada kami, dari ayahnya, dari lbnu Sirin, dari lbnu Umar, ia bertata:

Sesuatu yang memabukkan kecil (sedikit) dan besarnya (banyak) tetap haram,

atau ia berkita: Khamer." Lafazh hadits ini berasat dari Ibnu Sirin, dari Ibnu

Umar, dan hadits ini derajatnya mauguf, semoga hadits ini yang dimaksud

oleh AMullah.
55e Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5474. *Syaqislr" Ibnu Atsir berkata: "Asyaqish artinya bagian dalan sebuatr

usatra (atau kepemilikan) bersama dalam segala hal" . dan kalimat ini ternrlis

pada 3, 
*Noshib,, dan ini juga tertera pada naskah catatan klaki 3 dan tl.

sedangkan ungkapan, ,,|'taqa maa a'taqd' tertera pada naskah catatan kaki 1,

"'Itaga maa'taqa''. Dan pada catatan kaki g tertera,"l'taqa minlru" dengan

menambahkan kalimat, " Minhu" .

@I - tvt6n1d Imrm Ahmad
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5822. Affan menceritakan kepada kami, wuhaib menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim

minceritakan kepadaku, bahwa Abdullah shalat pada malam hari dan

kemudian ditutup dengan witir saat berada di atas untanya, dan ia tidak

mempennasalahkan kemana ia menghadap. Musa bin Uqbah berkata:

Aku melihat Salim melakukan hal tersebut, dan juga Nafi'

memberitahukan kepadaku dari Abdullah, bahwa ia melakukannya

berdasarkan upu y"ng dilakukan oleh Nabi SAW.560

tf c -^ '-- c- t , c ,.;-r $:L ,'o1b $:r; - oAYfu Je $'-J--f U. i
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5823. Affan menceritakan kepada kami, Shakhar bin Juwairiyatt

menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, tentang firman Allah SWT, *Pada hari

berdiri dihadapan Tuhan semesta alam", pada hari itu 
-orang-orang

tenggelam dengan lreringatnya sampai separuh telinganya'"s6r

,";!-,-o $:^; ,Llb $'"; - oAY t

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi

yang sama, l:473 dari jalur Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya secara marfu'

Al Mundziri berkata pada no.ll78, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari,

Muslim dan An-Nasa'i". Lihat hadits no. 4530 dan 5557.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5388.
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5824. Affan menceritakan kepada kami, Shakhar (lbnu

Juwairiyah), menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada

kami, AMullah bin Umar memberitatrukan kepadanya, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Apabila seseorang berkata k"pafu sahabatnya \vahai

kafir' mala ucaryn itu akan menimpa salah satu dari keduanya, dan

orong.yang mengatakan sahabafirya itu kafir berarti ia telah kafir,

lre ctnli ia menorik ucarywrya tersebut."fr

,a'ra 7 ,V 6?i ,,(bL i. q6rlt '.* ti;L - oAY o

'^b?\\,i"r3$ * i.r G. :Jv ,)iJ / or* €
*i y ht *,4t'+;5,i,;11 y (t tlYa,l;''
,L{; fk lqt i; i:, 4 q"it ils :JG ,e612i,J;rr €. J;-
'i ,.?i'*.,:J*,pit ,:Jfr i ,;,;t-|si ,:k y'C4
|rlb t1?p Ef =Jr$ t^f*] ;' Ut''*r rJ.,., ,r'.F ,:J;-

'rfifit il ,ar-L'z;* ,F" ,?A u 6't''f dri .r;fur ;
* tiS b!, :'t?l',girti oi:t ,), rt'r,s;4 o4rltt
r',;';; {,i;aiGt,'*j'i .{;r",.!rr SLI' iit ot'd:t

.artatq-*1 *'it'qi,:*t
Sanadnya sluhih Hadits ini redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5260.Lafazh"Foin kaanalladzi qiila lahw kaCb" demikianlah yang Ertera
pada ketiga naskah asli tanpa menyebu&an Alil, dan ia bentrknya motslub
karena khabar "kaand', dan hal ini juga tertera pada pendapat ulama-ulama
yang meuulaukannya, dan mereka menulis dengan tampa menggunakan

Alif. Lifnat penjelasan kami pada Risaloh Asy-SyCi' i.

@I - Musnd rmm Ahnrd



5825. Abdul wahhab bin 'Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id

memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Shafwan bin Muhriz, ia

berkata: Tatkala Ibnu Umar sedang ia thawaf di depan Ka'bah, tiba-tiba

muncul seorang lelaki, kemudian ia bertanya kepadanya' "Wahai Abu

Abdurrahman, Apa yang engkau dengar dari Nabi SAW tentang An-

Najwa?" Ibnu Umar menjawab, "Seorang Mukmin akan dinaungi oleh

Tuhannya pada Hari Kiamat seakan-akan ia adalah anak domba,

kemudian ia diletakkan dalam lindungannya lalu Allah swT berfirman,

Apakah engkau mengetahuinya?' Lelaki itu berkata, 'wahai Tuhanku,

ALu mengakuinya.' Selanjutnya Allah SWT berfirman lagi, 'Apakah

engkau mengetahuinya?' Ia berkata lagi, 'Wahai Tuhanku' aku

mengakuinya'." [Yaitu] aku menutupi dosa-dosamu di dunia dan Aku

,.ngu*prnimu pada hari ini, kemudian diberikan kepadanya catatan-

catatan kebaikannya, sedangkan orang-orang kafir dan munafik, mereka

dipanggil di hadapan saksi-saksi, "Mereka adalah orang-orang yang

mindustakan (ayat-ayat) Tuhannya, ketahuilah laknat Allah otas orang-

orang yang zhalim." sa'id berkata: Qatadah berkata, "Pada hari itu tidak

ada seseorang pun yang dihinakan sampai kehinaannya bersembunyi dari

seorang manusia."563
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Sanadnya shahih. sa'id adalah Ibnu Arubah. Hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. 5436 dengan makna hadits yang serupa'

i,unlu ruiu pada hadits tersebut tidak disebutkan pernyataan Qatadah yang

^oiq"f iaai akhir hadits tersebut. Al Badzai artinya anak domba' Pendapat

lain mengatakan kondisi orang tersebut lebih lemah dari anak domba, dan

jamaknya-ad alah B idzi aan, Ibnu ntsir berkata: kalimat " Kaannahu badzaiun"

,.*pukun salah satu bagian dari kehinaan". "Aiy yasturuhu" pada J tertulis'

"Aiy satarahu". Sedangkan ungkapan pada pertama kali"Rabbi A'rifu" pada

catatan kaki J tertera, "Aiy Rabbi *A'rtfu" sedangkan tambahan kalimat

lYa'nilkami tambahkan dari .:l dan 1.

Musnad Imam Ahmad 
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5826. Abdul Wahhab rnenceritakan kepada kami, Hlsyam

memberitahukan kepada kami, dari Hammad, dari Abdurrahman bin

Sa'ad maula Umar bin Al Khaththab, bahwa ia melihat Abdullah bin

Umar shalat sunah diatas binatang tunggangannya tanpa menghadap

kiblat, kemudian ia berkata, "Wahai Abdurrahman apa yang engkau

lakukan?" Ia menjawab, "Nabi SAW pernah melakukan hal seperti

ini."ffi

I i' * * ,Lti, $:c ;& i EC"L.$I- - o^YV
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5827. Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Sufran

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia

berkata: Suatu hari tatkala orang-orang sedang menunaikan shalat di

masjid Quba' datanglah seorang lelaki, kemudian ia berkata:

"sesungguhnya Al Qur'an telah turun kepada Rasulullah SAW dan

beliau diperintahkan menghadapkan wajahnya kearah Ka'bah." Ia berkata

lagi, "Maka mereka pun berputar (menghadap Ka'bah)."565

Sanadnya shohih. Hisyam adalah Ad-Dustuwa'i. Hammad adalah Ibnu Abu

Sulaiman Al Faqih, hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5047 dan 5048.

Lihat hadits no.5822.
Sanadnya shahih. Sufran adalah Ats-Tsauri. Hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. 4794. Kalimal "Yatav,aijah" pada 7,

tertulis, *Yuwajjin"'dan kemudian kami menulisnya sesuai apa yang terdapat

pada J dan g.

@ - 
luusnsfl Imam Ahmad



5828. Abu Al Mughirah menceritutu, L.ida kami, Al Auza'i

menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepadaku, dari Nafi',
dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah

seorang dari kalian akan menunaikan shalat Jum'at maka hendaknya ia

mandi."56
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5829. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abu Asy-Sya'tsa', ia

berkata: Ibnu Umar ditanya," Sesungguhnya kami menemui para

pemimpin kami dan kami mengatakan sesuatu (tentang mereka), dan

tatkala kami keluar, kami mengatakan sesuatu yang lain (tentang

mereka)?!" Ia menjawab: "Kami menganggap orang-orang yang

566 Sanadnya shahih. Abu Al Mugirah adalah Abdul Quddus bin Al Hajjaj Al
Khaulani Al Himshi, telah kami sebutkan ketsiqahanya pada no. 1672. Kami
tambahkan di sini bahwa Abu Hatim menyebutkan biogarafinya pada Al
Jarah wa At-Ta'dil, 3/1156,lmam Bukhari menyebutkan biografinya pada

Ash-Shaghir, 231. la wafat pada tahun 272 H dan Imam Ahmad bin Hambal
ikut menshalatkannya. Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Anshari Al Madini Al
Qadhi, telah kami sebutkan ketsiqahawrya pada no. 992.lmam Bukhari juga
menyebutkan biografinya pada Al Kabir,4/21275-276, dan Ash-Shaghir, 167,
dan disebutkan pada kedua kitab tersebut bahwa ia wafat pada tahunl43 H.
Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnyano. 5777.
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melakukan hal
munafik."s67

tersebut pada masa Rasulullah SAW sebagai orang

Sanadnya shahih. Ya'la bin Ubaid Ath-Thanafusi telah kami sebutkan

ketsiqahannya pada no. 1516, dan kami tambahkan perkataan Ahmad;

"Haditsnya shahih, dan ia adalah orang shaleh bagi dirinya sendiri." Ia

berkata pula: "Hadits Ya'la lebih shahih daripada Muhammad bin Ubaid

bahkan lebih kuat hafalannya." Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam
Al Kabir, 4l2l4l9 dan Ash-Shaghir, no. 229, sedangkan yang tertera dalam
tiga naskah asli Musnad "Al A'masy, dari Ibrahim bin Abu Asy-Sya'tsa', ia

berkata: "sampai selesai." Dalam ini tidak diragukan ia telah keliru, karena
tidak seorang pun perawi yang bernama Ibrahim bin Abu Asy-Sya'tsa'
disebutkan biografinya dalam kitab-kitab kami ataupun salah satu perawi dari
Kutubus-sittah, begitu pula kitab-kitab hadits lainnya, bahkan mereka pun
tidak menyebutkan orang yang bernama Ibnu Abu Asy-Sya'tsa', kecuali
"Asy'ats' bin Abu Asy-Sya'tsa"' dan ia tidak terdapat dalam periwayatan
hadits ini. Dan sanad yang shahih adalah berasal dari Al A'masy, dari
Ibrahim, dari Abu Asy-Sya'tsa'. Kemungkinan penulis atau sebagian perawi
Musnad ini telah keliru dalam penullsyan kata "an." dimana mereka menulis

menjadi "Ibnu." Ibrahim yaitu An-Nakha'i dan Abu Asy-Sya'tsa' adalah Al
Muharabi Al Kufi, namanya adalah "Sulaim bin Aswad bin Hanzhalah." ia
adalah kibqr tabi'in yang tsiqah, hal ini diperkuat oleh Ahmad, Ibnu Ma'in
dan lainnya, Abu Hatim berkata: "Tidak ada yang sebanding dengannya."
Ibnu Abdul Barr berkata: "Para ulama sepakat bahwa ia adalah perawi yang
tsiqah." Imam Bukhari menyebutkan biografinya Al Kabir,2/2/12l-122 dan
Ash-Shaghir, hal. 89. Aku menegaskan bahwa riwayat yang menyatakan
bahwa hadits ini berasal "Ibrahim bin Abu Asy-Sya'tsa"' adalah keliru,
berdasarkan apa yang telah aku sebutkan sebelumnya, karena Al Hafizh
tatkala menjelaskan hadits Ibnu Umar ini dengan makna yang sama, yang
diriwayatkan oleh Al Bukhari, 13: 149-150 yang berasal dari Ashim bin
Muhammad, dari ayahnya, bahwa orang-orang berkata kepada Ibnu Umar,
"Sesungguhnya kami menemui pemimpin-pemimpin kami dan kami
mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami katakan tatkala
kami di luar." Ibnu Umar berkata: "Kami menganggap hal tersebut adalah
bagian dari sifat munafiq." Hadits initelah kami sebutkan maknanya dengan
redaksi lebih panjang, no. 5373 darijalur Yazid bin Al Hadi, dari Muhammad
bin Abdullah, lalu ia menyebutkan riwayat-riwayat lain dari hadits ini, dan di
antara hadits tersebut tertulis lafazh "Terdapat hadits dari Ibnu Abu Syaibah,
dari jalur Asy-Sya'tsa', ia berkata: Sekelompok orang menemui Ibnu Umar,
kemudian mereka bertemu dengan Yazid bin Mu'awiyah dan ia bertanya
kepada mereka: Apakah kalian mengatakan hal ini di depan pemimpin
kalian? Mereka menjawab: Tentu, kami memuji dan menyanjung mereka.,,
Makna ini sama dengan hadits yang disebutkan di atas. Jelasnya, Ibnu Abu
Syaibah meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang lebih panjang dan

@l - Musnsd Imam Ahmad
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5830. Attab bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abdullah (lbnu
Mubarak) menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan
kepada kami, dari Salim dan Nafi', dari Abdullah, bahwa Rasulullah
SAW kembali dari peperangan, haji atau umrah beliau bertakbir tiga kali
kemudian beliau mengucapkan: "Tiada Tuhan selain Allah yang tiado
sekutu baginyo, yang memiliki kerajaan dan segala pujian, dan Dia
Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan orang-orang yong senctntiasa
kembali, bertobat, bersujud, beribadah, dan memuji tuhan kami, janji
Allah senantiasa benar, bahwa Dio akan menolong hamba-Nya dan
menghancurkan pasukan-pasukan (musuh) dengan tangan-Nya
sendiri."s68

menyebutkan awal klsyah ini. kemudian Al Hafizh menukil dengan

mengisyaratkan kepada hadits yang terdapat perbedaan pada periwayatannya

sebagaimana yang telah kami sebutkan pada penjelasan no. 5373.

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

529s.
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

Sanadnya hasan. Ali bin Ashim mendengar dari Atha' bin Saib di masa-masa
akhir, seperti yang disebutkan dalam At-Tadlaib. Pada dasarnya hadits ini
adalah hadits shqhih. Hadits serupa telah disebutkan pada no. 5662 dengan

sanad shahih, dengan riwayat tambahan dari Atha bin Saib.

553

554
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5831. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah
memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada

kami, dari Salim dan Nafi', dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW...
kemudian ia menyebutkan seperti redaksi hadits sebelumnya.553
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5832. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Atha' (Ibnu

Saib) dari Muharib (Ibnu Ditsar), dari Abdulah bin Umar, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "ll/ahai monusia, takutlah kalian dari berbuat
zhalim! Sesungguhnya kezholiman itu akan mendatangkan kegelapan di
Hari Kiamat."ssa
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5833. Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Bakkar (Ibnu

Abdullah), dari Khalad bin Abdurrahman bin Jundah, bahawa ia
bertanya kepada Thawus tentang minuman, lalu ia mengabarkan

kepadanya hadits dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang

menggunakan al jar (bejana dari tanah liat) dan ad'dubba' (bejana

yang terbuat dari kulit).5ss
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5834. Waki' menceritakan kepada kami, Hlsyam bin Urwatt

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Apabila sinar matahari akan terbit, maka

tangguhlranlah shalat kalian sampai sinarnya tampak. Dan apabila

Sanadnya shohih. Bakkar bin Abdullah bin Sahuk Ash-Sha'ani Al Anbari, ia

adalah tsiqah. Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan selain keduanya

mentsiqahkannya. Ia menyebutkan dalam At-Ta'jil 45 dan mencantumkan

nama kakeknya yaitu Wahab, kemudian Al Hafizh menukil bahwa Ibnu
Hibban mencantumkan nama kakeknya adalah Syihab, sedangkan Imam
Bukhari dan Ibnu Hatim tidak menyebutkan nama kakeknya. Menurut aku,

lafazh "Syihab" adalah kesalahan cetak dari "Sahuk", seperti yang disebutkan

dalam biografi Bakkar padaThabaqah lbnu Sa'ad,5:398. Mengenai Bakkar,
Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir ll2ll20-121.
lGallad bin Abdurrahman bin Jundah Ash-Shan'ani Al Anbari, adalah tsiqah,
yang ditsiqahkan oleh Abu Hatim menyebutkan biografinya yang ditsiqahkan
oleh Abu Zur'ah dan selainnya. Imam Bukharijuga menyebutkan biografinya
dalam Al Kabir 2/l/172 dan ia menyebutkan pujian terhadapnya dari Ma'mar.
Jundah adalah seperti yang disebutkan dalam Al Qamus dan yang dijelaskan
dalam pembahasan Jundun. Al Hafrzh tidak memberikan penjelasan

tentangnya dalam At-Tahdzib dan AtTagrib, ia menulis "Khaldah" dalam At-
Ta'jil di biografi Bakkar bin Abdullah, itu keliru. Ash-Shan'ani, telah

disebutkan dengan jelas. Dan dalam Al Qamus, 2: 326 tertulis Ash-Shaghani,
keliru. pensyarahnya menukil yang benar dalam catatan kakinya. Hadits ini
adalah pengulangan hadits no. 57 64, serta lihat no. 58 I 9.
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sinar matahari akan terbenam, maka tangguhlcanlah shalat kalion
sampai sinar matahari tengge lam."s56
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5835. Waki' menceritakan kepada kami, Hlsyam bin Urwah

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata,
Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah sekali-kalian kalian
melaksanakan shalat di waktu terbitnya matahari don terbenamnya.
Sesungguhnya pada saat rtu matahari muncul diontara dua tanduk
syaithan."ssT
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5836. Waki' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ziyad bin
Shubaih Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Suatu hari aku
shalat dlsyamping Ibnu Umar, kemudian aku meletakkan kedua tanganku

diantara pinggangku, lalu Ibnu Umar memukul tanganku, dan tatkala ia

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4694, sefia lihat hadits no. 4695 dan 5010.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4695, lihatlatr hadits no. 4301, 5586 dan hadits sebelumnya.
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selesai shalat ia berkata: "lni adalah bertolak pinggang didalam shalat,

dan Rasulullah SAW melarang melakukannya.'ttt

5837. Waki' menceritakan kepada kami, Tsabit bin Umarah

menceritakan kepada kami, dari Abu tamimah Al Hujaimi, dari Ibnu

Umar, ia berkata: Aku pernah shalat bersama Nabi SAW, Abu Bakar,

Umar dan Utsman, dan tidak ada shalat sunah setelah shalat Subuh

sampai matahari terbit.sse
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5838. Waki' menceritakan kepada kami, dari Al Umra, dari Nafi',

dari Ibnu Umar, ia berkata: " Apabila Rasulullah SAW akan melakukan

safar (perjalanan jauh) beliau menjamak shalat Maghrib dan Isya."s60

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4749. dan kami

mengisyaratkan pada hadits tersebut bahwa Abu Daud meriwayatkannya
pada, l:340 secara ringkas dari jalur Waki, akan tetapi terdapat riwayat yang

lebih panjang yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4771 dengan sanad yang sama.

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5791.

558
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5839. Waki' menceritakan kepada kami, dari Al 'IJmra, dari Ndfi',

dari Ibnu Umar, ia berkata: "Aku tidak pernah bermalam ataupun singgah

di suatu tempat kecuali di masjid."56l

5840. Waki' menceritakan kepada kami, dari Al 'IJmra, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW senantiasa menancapkan tombak
pendeknya (dihadapannya) pada saat dua shalat 'Id kemudian beliau
shalat dihadapannya. 562
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5841. Waki' menceritakan kepada kami, Syaraik menceritakan

kepada kami, dari LJbaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi
SAW shalat menghadap ke arah unta.$3

Sanadnya shahih. Hadits dengan makna yang sama rclatr kami sebutkan

sebelumnya pada no. 4607 dan 5389.

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no.

4614, dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5734.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupalran pengulangan hadits sebelumnya no.

4793 dengan sanad yang sama.

vay
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5842. Waki', menceritakan kepada kami, dari Fudhail bin Marzuq,

dari 'Athiyyah Al 'Aufi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Salah satu sujud

mereka lebih lama dari ketiga sujud Nabi SAW''564
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5843. Waki' menceritakan kepada kami, Al Umr menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu UryT, bahwa Nabi SAW mengangkat

tangannya ketika shalat setinggi bahu.565
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5844. Waki, menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi'

menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW diberikan

minuman yang dibuat dari kurma, di masjid Al Fadhikh, kemudian beliau

meminumnya, demikianlah masj id itu disebutkan'566

Sanadnya dha'if, karena kedha'ifan'Athiyyah Al 'Aufi, dan kami telah

sebutkan kedha'ifamya pada no. 3010. Hadits ini disebutkan dalam Moima'

Az-Zaw a' id, Z :7 f kemudian penulisnya berkata: "Hadits ini juga diriwayatkan

juga oleh Ahmad dan e,th-rhaurani dalam Al Kabir, dengan sanad yang

hasan" Lihat hadits no. 5044.

Sanadnya sluaftift. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4540 dan 5762.

Sanadnya dha'if, karena kedha'ifanAbdullah bin Nafi'. Hadits ini disebutkan

dalam Majma Az-zawa'id,4:12, kemudian penulisannya berkata: "Hadits ini

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la [kemudian ia menyebutkan redaksi

). ro. ia.
AI)t J..o Gr,t>
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566
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5845. Waki' menceritakan kepada kami, Al Umr menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa meminum khamer di dunia maka ia tidak akan
me m i numnya di o kh ir at."567
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5846. Waki' menceritakan kepada kami, AMullah bin Nafi'
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Shafiyyah anak perempuan

Abu Ubaidah, ia berkata: Ibnu Umar melihat seorang anak yang

memiliki jambul di kepalanya, kemudian ia berkata: Tahukah kamu

Abu Ya'la], dan pada periwayatan tersebut terdapat Abullah bin Nafi'.
Jumhur ulama mendia'ifianya. Pendapat lain mengatakan tidak mengapa

menulis haditsnya". At Fadhikh adalah minuman yang diambil dari anggur
kering yang kemudian diperas, dan ini merupakan pendapat Ibnu Atsir. Dan
masjid Al Fadhihk telah kami sebutkan sebelumnya berdasarkan apa yang
kami nukil dari Al Hafzh pada penjelasan no. 5601 bahwa ia terletak pada
bagian Barat mesjid Quba.. Sedangkan diterangkan dalam Khulashanl lYafa'
karangan Samhudi, 2670268 bahwa "Mesjid itu kecil dan terletak disebelah
barat mesjid Quba' tepatnya di sisi bukit, yang mana bangunannya terbuat
dari tanah bebatuan persegi empat berwarna hitam, danjarak panjangnya dari
Timur kebarat kira-kira sebelas hasta. Demikian juga jaraknya dari kiblat
kearah Syam.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4916 dan 5730.
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bahwa Rasulullah SAW melarang mencukur rambut anak-anak dengan

memotong separuh dan meninggalkan separuhnya lagi.568
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5847. Waki' menceritakan kepada kami, Al Umari menceritakan

kepada kami, dari Az-Zuhri, dariAbu Bakar bin Ubaidullah bin Abdullah

bin Umar, dari lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
*Apabila salah seorang dari kalian makan atou minum maka ianganlah
ia makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan

makan dan minum dengan tangan kiri."s6e

Sanadnya dha'if, karena kedha'ifan Abdullah bin Nafi'. Shafiyyah binti Abu

Ubaidah bin Mas'ud Ats-Tsaqafiyyah adalah istri Abdullah bin Umar, Ibnu
Umar menikahinya disaat ayahnya masih hidup, dan ia juga merupakan

saudaranya Al Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, ia juga seorang tab{in
yang tsiqah dan terkenal. Kami telah menyebutkan ketsiqahamrya pada
penjelasan no. 4489, dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bigrafinya pada Ath-
Thabaqaat, 8:346-347. Hal yang sama juga disebutkan dalam At-Tahdzib,
12:430 dan pada penyebutan biografinya terdapat seorang perawi yang
meriwayatkan darinya, 'Tlafi' maula Ibnu Abbas" dan ini merupakan
kesalahan penulisan atau cetak, yang benar adalatr "Naft maula Ibnu Umar."
Riwayat ini tidak aku temukan pada pembahasan yang lain, sedangkan hadits

Ibnu Umar tentang pelarangan menjambul rambut telah kami sebutkan

berulang-ulang kali dengan sanad-sanad yang shahih, dan akhir dari pada

hadits tersebut terdapat pada no. 5770. Al Qanoazi', Ibnu Atsir berkata:
"Mencukur sebagian rambut dan meniggalkan sebagian lainnya dan
membuatnya terpisah, seperti jambul."
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4537 dan 5514.
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5848. Afan menceritakan kepada kami, Wut aib ."n""rit"k"ri
kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ia mendengar ayahnya
menceritakan dari Rasulullah SAW saat mengangkut Usamah bin Zaid
sebagian pemimpin kemudian ia menyampaikan berita kepada Rasulullah
bahwa orang-orang mencemooh Usamah dan mempertanyakan
kemimpinannya, kemudian Rasulullah SAW berdiri diantara khalayak
ramai dan bersabda sebagaimana yang diceritakan Salim kepadaku.
"Ketahuilah sesungguhnya lralian telah mencemooh Usamah dan
mempertanyakan kepemimpinannya dan kalian telah melakukan hal yang
sama sebelumnya pada ayahnya, walaupun sebenarnya ia pantas untuk
memanglu kcpemimpinan tersebut, dan kalian juga tahu balrwa ayahnya
adalah orang yang paling aht sayangi, dan analotya ini juga adaloh
orang yang paling aku sayangi setelahnya. Malra senantiasaloh kalian
saling memberi nasehat dalam kebailcan kepadarrya, karena ia adalah
termasuk orang-orang terbaik diantara kalian." Salim berkata: Tidaklah
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aku mendengar Abdullah menceritakan hadits ini kecuali ia berkata,

"Kecuali Fatimah."57o
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5849. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim

menceritakan kepadaku, mimpi Rasulullah SAW tentang musibah wabah

yang menimpa kota Madinah, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW,

[bahwa beliau] berkata, "Aku melihat seorang perempuan berkulit hitam

kepalanya penuh debu keluar dari Madinah sampai ia berdiri di

Mahya'ah, dan aku menafsirkannya bahwa wabah itu pindah ke

Mahya'ah, dan letaknya diAl Juhfah."sil

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no.

4701, 5630 dan 5707. Hal ini telah kami isyaratkan pada kahir riwayat Ibnu
Sa'ad, 2/2/4142 dan 411145-46 dari jalur Wuhaib dan Abdul Aziz bin Al
Mukhtar, yang mana keduanya meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dan ini
juga merupakan jalur periwayatan Wuhaib, Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad
meriwayatkanya dari Affan bin Muslim, dari Wuhaib.
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, 12;373-374 dengan

dua sanad yang berbeda, darijalur Sulaiman bin Bilal, dan jalur Fudhail bin
Sulaiman. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 2:130, dari jalur
Ibnu Abu Az-Zinad, At-Tirmidzi, 3:252,lbnu Majah, 2:237-238, yang mana
keduanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dan kesemua periwayatan ini
berasal dari Musa bin Uqbah, kemudian At-Tirmidzi berkata: "Hadits shahih

gharib". Selanjuffrya akan kami sebutkan hadits dari jalur Ibnu Juraij pada no.

5976,dan dari jalur Ibnu Abu Az-Zinad pada no. 6216.*Malrya'ah" didalam
Al Fath disebutkan bahwa pendapat ini Syadz, karena ia berasal dari wazan
"'Adzhimah". Yaquth berkata: "Mahya'ah adalah Al Juhfah, pendapat lain
mengatakan letaknya tidak terlalu jauh dari Al Juhfah". Al Haizh berkata:

"Aku memperkirakan bahwa pendapat yang mengatakan ia adalah Al Juhfah

j Jr sis:rli
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5850. Affan menceritakan kepada kami, syu'bah menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Dinar memberitahukan kepadaku, dari Ibnu

Umar, dari Nabi SAW, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual

perwalian warlsyan seorang maula ataupun menghibahkanya, ia berkata:

Aku lalu bertanya: "[Engkau] mendengarnya dari Ibnu Umar?" la
menjawab: "Ya." Dan yang bertanya kepadanya adalah Anaknya

Hamzah.sT2
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5851. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Azizbin Muslim
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada

kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Dahulu Rasulullah SAW

memakai sebuah cincin emas, lalu orang-orang memakai cincin emas

pula. Lalu suatu hari beliau berkata: "Sesungguhnya aku dahulu memakai

berasal dari pendapat Musa bin Uqbah, padahal kebanyakan riwayat tidak
terdapat tambahan kalimat ini". Sedangkan penambahan kalimat llnnahul
terdapat pada naskah catatan kaki t.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5496. sedangkan tambahan kalimat lAntal t*era pada catatan kaki I.
"Sami'tuhu'' pada g tertera, *Sami'tt'dan ini juga tertera pada naskah catatan

kaki p.
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cincin irai." Kemudian beliau menanggalkannya, sehingga orang-orang
juga menangggalkan cincin mereka.573
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5852. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim
menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya Bilol mengumandangkan adzan pada malam hari, maka
mokon dan minumlah kalian sampai lbnu Maktum mengumandangkan
odzon."574
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5853. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, ia
berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW
menentukan tempat ihram (Miqat) untuk penduduk Madinah di Dzul
Hulaifah, dan penduduk Nejed di Qarn, dan penduduk Syam di Al

tc ).
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573 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5249 dan ringkasan hadits no. 5706. Perkataan "fattakhadza an-naas
khowatiim", dalam naskah 3 tertulis "khawatiimihim" dan kami menetapkan

apa yang terdapat dalam ,:J p, itu lebih tepat.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5498.

574
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Juhfah. Dan para sahabat memperkirakan bahwa Rasulullah SAW
menentukan dan miqat untuk penduduk Yaman di Yalamla..,575
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5854. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar, bahwa seorang
Iaki-laki Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku
bertransaksi jual-beli, dan aku tertipu". Lalu beliau bersabda, '7ita
be gitu, katakanlah :'Tidak boleh ada penipuan'.'67 6
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5855. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Ashim bin Mundzir memberitahukan kepada
aku, ia berkata: Ketika kami sedang memanah di kebun kami atau kebun
Ubaidullah bin Abdullah bin Umar waktu shalat tiba. Maka Ubaidullah
pergi ke kolam di kebun itu yang disitu terdapat kulit unta, kemudian ia

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5532,5542.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

556 l.
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berwudhu' di kolam tersebut, lalu aku berkata, "Bagaimana mungkin

engkau berwudhu' sedang didalamnya ada kulit unta?" Ia menjawab,

"Ayahku menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda,'Jika
airnya sebanyak dua qullah atau tiga, maka air itu tidak najis.'s11
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Sanadnya shahih. Hadis seperti ini dengan redaksi yang lebih panjangnya

terdapat pada no. 4753.ltu adalatr riwayat panjang yang disinyalir oleh Ibnu

Qayyim dalam komentamya dalam Tahdzib Sunon Al Mundziri l: 5E, ia
menyebutkan batrwa hadits itu diriwayatkan oleh Yazid bin Harun, Kamil bin
Thalthah, Ibrahim bin Hajjaj dan Hadabah bin Khalid, dari Hammad bin
Salamah. Ia lupa menyebutkankan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad
dalam pembahasan ini dari Affan, dari Hammad bin Salamah, dimana ia
meriwayatkan dengan pendek dari Waki', dari Hammad bin Salamatr yaitu
no. 4753. Ibnu Qayyim berkomentar panjang lebar mengenai hadits ini l: 56-
74. Lihatlah hadits yang telah disebutkan no. 4605, 4803 dan 4961. Al Maqra
dan Al Miqra',Ibnu Atsir berkata itu adalah kolam tempat tergenangnya air.
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5856. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid memberitahukan kepada kami,
dari Yahya bin Yamar: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, beberapa orang

dari kami menyangka bahwa segala sesuatu tergantung ketentuan dan

keputusan mereka, jika mereka berkehendak maka mereka akan

mengerjakannya dan jika mereka tidak berkehendak mereka tidak akan

mengerjakannya? Kemudian Ibnu Umar menjawab, "Kabarkan kepada

mereka bahwa aku berlepas tangan dari apa yang mereka katakan, dan

mereka juga berlepas tangan dari apa yang aku katakan." Lalu ia
melanjutkan perkataanya: "Malaikat Jibril telah datang menemui Nabi
SAW, lalu ia bertanya, 'Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu
islam?' Beliau menjawab, 'Engkau menyembah Allah dan tidak
menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian mendirikan shalat,
menunaikan zaknt, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melakukan haji
di Baitullaft'. Jibril bertanya lagi, "Apakah jika aku melakukanya maka

aku adalah seorang muslim?' Beliau berkata: 'Yo', Jibril menyahut,

'Engkau benar'. Lalu ia bertanya lagi. 'Jelaskan kepadaku apa itu Ihsan?'

Beliau menjawab, 'Engkou merasa takut kepada Allah seakan-akon
engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya sesungguhnya Ia
melihat engkau'. Jibril berkata,'Apakah jika aku melakukannya maka aku
adalah orang muhsin?' Beliau menjawab, 'Ya'. Jibril berujar, 'Eehgkau
benar'. Selanjutnya ia bertanya lagi, 'Jelaskan kepadaku apa itu Iman?'
Beliau menjawab,' Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-
Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, beriman kepada hari kebangkitan
setelah lrematian, surga, neraka don semua takdir', Jibril berkata,

'Apakah jika aku melakukannya maka aku adalah seorang mukmin?'
Beliau menjawab, 'Ya' .Ia berujar, 'Engkau benar'."578

Sanadnya shahih. Ali bin Zaid adalah Ibnu Jad'an. Hadits ini adalah hadits

mursal shahabi, karena Ibnu Umar meriwayatkannya dari ayahnya Umar.
Hadits seperti ini dengan redaksiyang panjang telah kami sebutkan berasal
dari Musnad lbnu Umar pada no. 184,367 dan 368, juga disebutkan dalam
pada Musnad dengan redaksi serupa pada no. 374 dan 375 serta riwayat Umar
yang panjang, hanya saja hadits ini dinisbatkan kepada Ibnu Umar padahal
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5857. Affan menceritakan kepada kami, Hammad Uin S"f"rn"ft

menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Suwaid, dari Yahya bin
Ya'mar, dari lbnu umar, dari Nabi SAW dengan hadits serupa, ia berkata:

Jibril AS mendatangi Nabi SAW dalam wujud dihyah.sTe
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579

Umarlah yang mendengar soal-jawab antara Nabi SAW dan Jibril AS. Kami
mencoba mengembalikan riwayat ini kepada Umar. Sedangkan orang yang
menyandarkan hadits in kepada Ibnu Umar hanya berdasarkan sangkaan
belaka. Hadits yang semakna juga telah kami sebutkan pada no. 2926 dari
Ibnu Abbas. Sedangkan ungkapan "Fa'in laa taku taraahu" dalam naskah
catatan kaki p dengan redaksi "takun".
Sanadnya shahih.lshaq bin Suwaid bin Hubairah Al Adawi, ia tabi'in tsiqah,

ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Akan tetapi, disini ia
meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar, dari lbnu Umar, dimana Imam Ahmad,
Ibnu Sa'ad dan selain mereka mentsiqahkannya. Imam Bukhari menyebutkan
biografinya dalam Al Kabir, llll389. Hadits ini lanjutan dari hadits
sebelumnya. Bagian akhir dari hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad
4/lll84 dengan sanad ini dari Affan bin Muslim, guru Imam Ahmad. Al
Hafizh menyebutkannya dalam Al Ishabah dalam pembahasan.Dihyah, 2:
16l-162, ia menisbatkan kepada An-Nasa'i dengan lafazh "sanadnya shahilf' .

Aku tidak menemukan lafazh itu dalam Sunan An-Nasa'i dari hadits lbnu
Umar, akan tetapi lafazh itu terdapat di 2: 266-267 dalam hadits Abu
Hurairah. Nampak, hadits Ibnu Umar itu terdapat dalam Aunan Al Kubra.
Dalam naskah asli Al Ishabahterdapat kekeliruan dalam hadits ini yaitu "dari
Yahya bin Ma'mar, dari Abu Umar!" yang benar adalah "dari Yatrya bin
Ya'mar, dari Ibnu Umar".
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5858. Affan menceritakan kepada kami. Syu'bah menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, Ibnu umar
mendengar dari Nabi sAw, "Aslam semoga Ailah menyelamatkannya &
Ghifar, semoga Allah mengampuninya.,'
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5859. Affan menceritakan kepada kami, Shakhr (Ibnu Juwairiah)

menceritakan kepada kami, dariNafi, dari Ibnu umar, bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "Ketika oku berada di sebuah sumur untuk menimba air,
lalu atanglah Abu Bokar dan (Jmar. Maka Abu Bakar mengambil timba
dengan menciduk satu atau dua timba besar yang berisi air, hanya saja
ia tidak kuat menimba, dan semoga Allah mengampuninya. Kemudian
umar bin Khaththab mengambil timba itu dari Abu Bakar, kemudian
berubah menjadi timba besar dan aku belum melihat orang cerdas di
tengah-tengah manusia yang bekgrja dengan baik sehingga orang-orang
dapat memberi minum untanya."sgo
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580 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5817.
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5860. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Al Aziz bin
Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar mengabarkan
kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW datang ke

Quba' sambil berkendaraan dan berjalan.s8l
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5861. Affan menceritakan kepada kami, SVu'Uut rn"n...it"kun
kepada kami, Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, aku
mendengar Ibnu Umar berkata: Dari Nabi SAW, "Barangsiapa menjtnl
makanan, mako hendaknya ia tidak menjualnya kecuali makanan
tersebut telah berada di tangannya."ss2
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5862. Muhammad bin Idris Asy-Syaf i menceritakan kepada kami,
Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah lcalian menj ual barang yang te lah
dtjual kepada saudara kalian." Beliau juga melarang jual-beli dengan
cara najxy (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5774.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5500.
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tinggi), menjual anak unta yang masih berada didalam kandungan
induknya, melarang Al muzabanah, dan Al muzabanah adalah menukar

buah dengan kurma dan anggur dengan kismis secara borongan (tanpa

menggunakan timbangan).t8'
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5863. Mush'ab menceritakan kepada karni, Malik menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang
jual-beli dengan cara najsy (menawar dengan maksud agar orang lain
menawar lebih tinggi),.58a

583 Sanadnya shahih. Pada dasamya, ini adalah empat hadits, Imam Ahmad

menggabungkannya menjadi satu dalam sanad ini, dimana aku tidak temukan
hal seperti itu dalam Al Muwaththa'dan dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Jika
aku, maka aku akan menjadi hadits-hadits ini menjadi empat nomor. Pertama,
larangan terhadap menawar di atas penawaran orang lain. Hadits ini telah
diulang-ulang, sendiri ataupun bersama hadits lain, diantaranya no. 4531,
5304. terdapat dalam Al Muwaththa'2: 170, dan ihhtilaf al iadirs oleh Imam
Syaf i dalam catatan l<aki Al Umm 7: 187. Kedua, pelarangan terhadap najsy.
Hadist ini telatr berlalu bersama hadits pertama no.4531,5304, terdapat
dalam Al Muwaththa' 2: l7l, ikhtilaf al hadits no. 185. Ibnu Atsir telah
menjelaskan makna najsy, disni kami tambahkan penjelasan Imam Malik, ia
berkata: An-Najsy yaitu engkau menawar barang melebihi harga barang
tersebut, tanpa maksud membelinya akan tetapi engkau ingin orang lain
membelinya. Imam Syafi'I berkata: "Seorang membawa barang yang ingin
dijual, lalu ada yang menawar padahal ia tidak ingin membelinya, dengan niat
agar orang-orang pun ikut menawar dengan harga lebih tinggi meski mereka
tidak mendengar harganya. Ia berkata, barangsiapa yang berlaku najsy maka
ia bermaksiat, jika ia mengetahui larangan Rasulullah mengenai hal tersebut."
Ketiga, hablu habalaft, haditsnya telah disebutkanjuga yaitu no. 394 setelatr
Musnad Umar bin Khaththab, no. 4491 dan 5307. Juga, dalam l/
Muwaththa', 2: 149-150 dan aku tidak dapatkan dalam kitab Syafi'i atau
mungkin terdisebutkan dariku. Keempat, Al Muzabanah, juga telah
disebutkan diantaranya no. 4490 dan 5320 dan dalam Al Muwaththa'2: 128,
Al Umm, 3: 54, Ikhtilaf Al Hadits no. 319 dan Ar-Risalah dengan penjelasan
kami no. 906.

5E4 Sanadnya shahih. Ini adalah ulangan hadits sebelumnya. Terlihat dari
perkataan "semisalnya" yang dimaksud bahwa Mush'ab menceritakan hadits
sebelumnya- dari Malik, juga menyebutkan empat hadits tersebut. Sanad ini

Et - Musnad Imam Ahmad
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5864. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah
menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin
Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk
menajamkan pedang dan menyembunyikan dari binaang (sembelihan),
kemudian beliau bersabda, *Jika salah seorang dari kalian merryembelih,
maka ia hendabrya mempersiapkan (segala sesuatwtya).',s85
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5865. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersaMa, "senantiasalah kalian

terdapat dalam g seperti yang kalian lihat, namun tidak disebutkan itutu1;1 ,r.

Ia menyebutkan dalam catatan kaki p namun tidak disebutkan perkataan

"semisalnya" diakhir haditsnya dan ia menulis diakhir haditsnya: "Hadits ini
datang dalam waktu berdekatan". Hadits ini shahih, akan disebutkan di no.
5870 dengan sanad ini.5t5 
Sanadnya shahih. uqail yaitu Ibnu Khalid Al Aili, telah disebutkan mengenai
ketsiqahurrya no. 2718. Disini kami sebutkan, Imam Bukhari menyebutkan
biografinya dalarn Al Kabir 4/1194, Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-
Ta'dil,3/2143. Hadits ini diriwayatkan oteh Ibnu Majah, 2: 147 dari jalur Ibnu
Lahiah, dari Qunatr bin AMunahman bin Haiwail, dari Az-Zuhri, dari salim
dan dari jalur Ibnu Lahiah pula, dari Yazid bin Abu Habib, dari Salim. lqy-
syifar jarrak dari syafajrah yaitu pisau lebar. Fal yujhiz yaiu cepat dalam
menyembelih, Al Ashmai' berkata: ajhaztu 'ala al juraih artinya aku
membunuh dengan cepat dan selesai urusanku atasnya.
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bersiwak, karena hal tersebut berfungsi sebagai pewangi mulut dan

me ndat angkan ke r i dhaan Tuhanmu."586
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'5866.Qutaibah 
bin Sa'id menceritakan kepada karni, Abdul Aziz

bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah,

dari lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya

Allah meryulai ruklahah-Nya seperti halrrya Ia benci iika maksiat

dilahtkan."ss?
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Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zqwa'id l: 220, ia

berkata: "Imam Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al Ausath,

dalarn sanadnya ada lbnu Lahiatr, yang dinilai dha'if," Hadits serupa telah

disebutkan dengan sanad munqathi' dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, hadits no. 7
dan no. 62.

Sanadnya shahih. Abdul Aziz yaitu Ad-Darawardi. Adapun Umarah bin

Ghaziyyah, telah disebutkan mengenai tsiqah-nya no. 1736. Tambahan, Ibnu
Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil,3ll/368.
Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id, 3: 162, dan ia berkata:

"Ahmad meriwayatkan, perawinya adalah perawi shahih. AlBazzar dan Ath-

Thabrani juga meriwayatkan dalam Al Ausath dengan sanadhasan." Terdapat

dalam Fqthul Kabir l: 355, ia menisbatkan kepada Ibnu Hibban dalam kitab

shahilmya dan Al Baihaqi dalarn Sya'bul Iman. Lihatlah hadits no. 5392.
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5867. Qutaibah menceritakan kepada kami, Risydin menceritakan

kepada kami, dari Abu Shakhr Humaid bin Ziyad, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Akan
muncul dalam umat ini golongan Maskh, kctahuilah itu teriadi pada
pen&uta-pendusta takdir dan kaum Zindiqilyah.-s$$
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5868. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits bin

Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Hamzah

bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersaMa, "Di saat alru tertidur, (di dalam mimpi) aku

diberikan segelas susu, kcmudian aku meminumrqla, lalu oht
memberikan sisa mimtmanht kcpada Umar bin KlwthhaD." Para sahabat

bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tafsir mimpi itu? "Beliau menjawab,

"IlmuP'5E9

Sanadnya dha'rf, disebabkan dho'ifiya Risydin bin Sa'ad. Hadits ini terdapat

dalam Majma' Az-Zawa'id 7: 203, ia berloa: Ahmad meriwayatkan, dalam
sanadnya terdapat Risydin bin Sa'ad, dimana mayoritas ulama
mendha'ilkawrya." Nanti akan datang hadits panjangnya no. 6208 dengan

snad shahih. perkataan "wa dzaahd'ternrlis dalam catatan kaki I dengan "wa
&alikd'.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5554.

Musnad Imam Ahmad - @I



it ,f
oied

lt. ,:,
cgtt 8)

l3"r; - oA11

,ici i -:4j';? ,ot;
i;'; u.t'oi :cJJt1 i.r *rg

;V ,A? ,€trUi#.),:; u.ti* ,\;ii ek * i.t
6 . o . s, lo t 

' 
t 

'(.w) * JF Lt',lr>,:J;. *t * ht * 4t'+"rf[r. 
Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakr bin

Mudhar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Wahab bin
Kaisyan, 

-Wahab 
mendapati Ibnu Umar, tidak disebutkan dalam kitab

Ibnu Malik,-bahwa lbnu Umar melihat seorang pengembala kambing di
tempat yang kotor, sementara Ibnu Umar telah melihat suatu tempat yang
lebih baik dan bersih darinya, lalu Ibnu Umar berkata, "Celakalah engkau
wahai pengembala! Pindahkanlah (gembalaanmu), karena aku mendengar
Nabi SAW bersabda, 'Setiap penggembala (pemimpin) akan diminta
pertanggungjawaban atas opa yang ia gembalakan'."se0

Sanadnya shahih. Wahab bin Kaisan, telah disebutkan pembahasan mengenai

ke+siqah-nya pada no. 2002 dan kami tambahkan bahwa ia adalah tabi'in
yang dikenal. Ia meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu
Umar, Ibnu Zubair, Jabir, Anas dan selain mereka. Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 4/21163, dan ia berkata: "Ia
mendengar Jabir bin Abdullah dan Umar bin Abu Salamah." Perkataan
"Wahab mendapati Ibnu Umar, tidak disebutkan dalam kitab Ibnu Malik"
Jelas ia adalah Ibnu Madzhab perawi Musnad ini dari Al Qutaibi', atau salah

satu perawi Musnsd ini yang berada di bawah Ibnu Madzhab. Ia ingin
memberitahukan bahwa Wahab bin Kaisan adalah tab{in yang mendapati
Ibnu Umar, lalu ia menyebut hal itu, kemudian berkata: "Tidak ada dalam
kitab Ibnu [Jmar." Maksudnya, bahwa tambahan ini adalah berasal dari
dirinya dan bukan berasal dari kitab asli Al Qutaibi', yaitu dari Ahmad bin
Ja'far bin Hamdan bin Malik dan ulama-ulama terdahulu banyak menyebut
dirinya dengan "Ibnu Malik". Hadits marfu'yang lebih ringkas terdapat pada

no. 4495 dan 5 167.
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5870. Mush'ab menceritakan kepada kami, Malik menceritakan

kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang jual-

beli dengan cara najry @enjual menyuruh seseorang menawar barang

yang dijual lebih tinggi dari harga yang ditawarkan pembeli agar si

pembeli membelinya dengan harga lebih tinggi).se|

# i: * ,'ik; c;1L ,ir * U',{'6'e - o^v\

5871. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hushain (Ibnu

Numair) Abu Mihshan menceritakan kepada kami, dari Al Fadhl bin

Athiyyah, Salim menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Nabi
SAW keluar di hari Id, lalu mulai shalat tanpa adzan dan iqamah,

kemudian beliau khutbah.5e2

A: ,y /rc * ,;tLL i'*i,i6 - roAv\

Sanadnya shahihi. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5863, yang

telah kami isyarat kepada hadits tersebut.

Sanadnya shahih. Ali bin Abdullatr yaitu Ibnu Madini, seorang imam, salah

seorang satrabat Imam Ahmad. Hushain bin Numair Abu Mihshan -Miim
dikasrah, Ha' disukun, dan Shad difathah- adalatr Al Wasithi Adh-Dharir, ia
tsiqah, ditsiqahl<an oleh Abu Zvr'ah, Al Ajali dan selain keduanya. Imam
Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, zDll0l. Al Fadhl bin
Athiyyah bin Amru bin Khalid Al Mirwazi Al Khurasani, ia tsiqah,
ditslqahl<an oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Rahawaih, Abu Daud dan selain mereka.
Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 4111116 dan Ibnu
Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil, 3D164. Lihatlah hadits no. 4968 dan
no.5663.
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5871r. Ia berkata: Dan Atha' menceritakan kepadaku, dari Jabir,

dengan redaksi hadits yang sama.se3
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5872. Muhammad bin Abu Bakar el fr4uqaaau.i ..n..ritakan
kepada kami, ia berkata: Abu Mihshan bin Numair menceritakan kepada
kami, dari Al Fadhl bin Athiyyah, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi
SAW, dengan redaksi hadits yang sama.s'o

Sanadnya shahih.Ini adalah sambungan dari sanad sebelumnya, lalu Al Fadhl
bin Athiyyah dalam sanad tersebut: "Dan Atha' menceritakan kepadaku, dari
Jabir, hadits semisal." Atha' adalah Ibnu Abu Rabah, jabir yaitu lbnu
Abdullah Al Anshari, salah satu sahabat. Hadits yang semakna telah kami
sebutkan berulang-ulang, secara ringkas maupul panjang diantaranya l4ZOg,
14379, 14421, 14472, 14473, l5l 16, 15146 dan t1t62. Imam Bukhari dan
Muslim meriwayatkan, begitu pula selain keduanya. Lihatlah Nashab Ar-
Rayah 2: 22. lika memberikan nomor hadits yang sama dengan sebelumnya,
jika kami tidak memberikan nomor tersendiri di hadits sebelumnya, itu mesti
dibuat karena ada hadits selain dari Ibnu Umar, meskipun sanadnya bertemu
di Al Fadhl bin Uthiyyah.
Sanadnya shahih. Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami -dengan
mentosydid Dal yang difathah-, ia tsiqah, ditsiqahkan olh lbnu Ma,in, Abu
Ztx'ah dan keduanya, ia salah satu guru lmam Bukhari dan Imam Muslim.
Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, llll49. Al
Muqaddami adalah sezaman dengan Imam Ahmad, sehingga riwayatnya ini
adalah riwayat antar orang sezaman dan Ibnul Jauzi tidak menyebutkannya
diantara guru-guru Imam Ahmad, lalu ia meralatnya. Telah kami sebutkan
dalam penjelasan hadits ini no. 424 koreksi bahwa Imam Ahmad tidak
meriwayatkan darinya, namun dalam hadits tersebut terjadi perbedaan dalam
naskah tl. Adapun disini, tiga naskah asli sepakat bahwa Imam Ahmad
meriwayatkan darinya, dan hadits ini ulangan dari hadits sebelumnya. Itu
tetap dalam catatan kaki p tl dengan anggapan bahwa itu adalah tambahan dari
sebagian naskah.
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5873. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdul Azizbin
Muhammad menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari
Harb bin Qais, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai rukhshah-Nya dilakukan
seperti halnya Ia benci jika maksiat dilakukan.-ses

d/.rr i- J6];# ,,li; r3J, il i,' 3btlJ, - oAVr
. . o2 I t. 

--:

i.t e- ,"u.L rirrr,[a* ,li .r, .r-.c ;61 r.e ui iU*; :.r,+i

',;tt rlJ G? ,Ju ,lr.L at f ,,,6;.o ,,,1,r ;:;L g ,oV

*, y \, * i tjti?:t *, kur'i8

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5866, akan tetapi di hadits tersebut tertulis "Dari Umarah bin Ghaziyyah, dari
Nafi"', di hadits ini ada satu perawi ditambahkan "Dari Umarah bin
Ghaziyyah, dari Harb bin Qais, dari Nafi"', dimana ini tidaklah
mempengaruhi keshahihan hadits ini, menurut aku. Sepertinya, Umarah itu

mendengar dari Harb, dari Nafi', lalu ia mendengar sendiri dari Nafi'.
Mungkin juga, ia atau Ad-Darawardi meriwayatkan salah satu secara maushul
dan yang lain bersambung. Umarah bin Ghaziyyah adalah penduduk
Madinah, dan tabi'in, ia sempat bertemu dengan Nafi'. Ia wafat tahun 140 H,
sedangkan Nafi' wafat tahun I17, dikatakan juga tahun 120 H. Harb bin Qais,
adalah perawi tsiqah. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalan Al
Kabir, 2/l/57 dan ia meriwayatkan dari Bakar bin Mudhar, ia berkata:
"Umarah bin Ghaziyyah menyangka bahwa Harb adalah Ridha", dalam At-
Ta'jil,92: "Ibnu Hibban menyebutkannya dalam tingkatan ketiga dari perawi-
perawi tsiqah, ia berkata: Harb bin Qais adalah maula Thalhah, ia penduduk
Madinah, dan meriwayatkan dari Nafi'."
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5874. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah menceritakan
kepada kami, [Abdullah bin Ahmad berkata: Dan aku mendengar dari
Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibahl, Hafsh (Ibnu Ghiyats)
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
ia berkata: "Dahulu kami minum dalam keadaan berdiridan makan dalam
keadaan berjalan pada masa Rasulullah SAW."5e6
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5875. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami,
[Abdullah bin Ahmad]: dan aku mendengarnya dari Abdullah bin
Muhammad, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari
Ubaidullah, dari Nafi', ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar mengusap
Hajar Aswad, kemudian ia mencium tangannya, Ialu berkata: "Aku tidak
pernah meninggalkannya setelah aku melihat Rasulullah SAW
melakukannya."tn'

Sanadnya shahih. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, kunyahnya
yaitu Abu Bakar dan telah disebutkan penjelasan mengenai ke-tsiqahannya
no. 1059, ia juga sezaman dengan Imam Ahmad, seorang hafizh. Abul easim
bin Salam berkata: "Ilmu bermuara kepada empat orang, yaitu Abu Bakar
[Ibnu Abu Syaibah] orang yang paling teliti, Ahmad [Ibnu Hambal] orang
yang paling tahu tentang fiqih, Yahya [Ibnu Ma'in] orang yang paling banyak
mengumpulkan (hadits) dan Ali [Ibnu Madini] orang yang paling luas
pengetahuannya." Hafsh bin Ghiyats adalah salah satu guru Imam Ahmad,
tetapi pada kesempatan ini ia meriwayatkan dengan perantara. Hadits ini telah
disebutkan dari jalur Imran bin Hudair, dari Yazid bin Utharid, dari Ibnu
Umar no. 4601,4765,4833 dan telah kamijelaskan dalam penjelasan hadits
no. 4601 bahwa Tirmidzi meriwayatkan hadits itu dari jalur Ubaidillah, dari
Nafi', dan jalur ini adalah jalur dari Ubaidillah. perkataan Abdullah bin
Ahmad "Dan aku mendengarkan dari Abdullah bin Muhammad bin Abu
Syaibah" tidaklah disebutkan dalam 6, namun kami tambahkan dari rl dan g.

Sanadnya shahih. Abu Khalid Al Ahmar yaitu Sulaiman bin Hayyan, telah
disebutkan penjelasan mengenai ketsiqahanrrya, disini kami tambahkan

@ - 
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5876. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad

[Abdullah bin Ahmad berkata:] dan aku mendengamya dari Abdullah bin
Muhammad, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, ia berkata: Ia pernah menyembelih hewan kurban di tempat
di mana beliau shalat pada Hari penyembelihan, dan ia menyebutkan
bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut.6la

bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 2D/9, ia
adalah salah seorang guru Imam Ahmad. Akan tetapi, disini ia meriwayatkan
dengan perantara temannya yaitu Abu Bakar bin Abu Syaibah. Hadits ini
diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim seperti yang tersebut dalam Al Muntaqa'.
Lihatlah hadits no. 5239.614 Sanadnya Shahih. Abu Usamah yaitu Hammad bin Usamah Al Qarasyi Al
Kufi, al hafizh. Usamah adalah anak dari Zaid Al-Laits Al Madini. Hadits ini
diriwayatkan Abu Daud 3:85 semisalnya, dari Utsman bin Abu Syaibah -ia
adalah saudara Abu Bakar bin Abu Syaibah- dari Abu Usamah dengan sanad
ini. Ibnu Majah meriwayatkan 2:145 secara marfu' dari jalur Abu Bakar Al
Hanafi, dari Usamah bin Zaid. Imam Bukhari meriwayatkan maknanya
haditsnya l0:7 dari dua jalur, secara mauquf dan secara marfu', Al Hafzh
menyangkan bahwa "Tedadi kerancuan terhadap Nafi'. Dan dikatakan,
mqrfu' disitu menunjukkan kerzazqufanhadits tersebut. Karena perkataan di
hadits mauquf. adalah ia menyembelih di tempat Nabi menyembelih, yang ia
maksudkan adalah mushalla. Itu diketahui dari hadits marfu'yang jelas!" Ini
sesuatu yang tidak bisya ditoleransi. Dan aku menyangka Al Hafizh lupa
bahwa hadits ini terdapat dalam Musnad ini dan Sunan Abu Daud yang
menggabungkan antara hadits marfu' dan mauquf, itu menunjukkan bahwa
dua riwayat dari Bukhari bukanlah karena terjadi kerancuan atas Nafi'. An-
Nasa'i meriwayatkan 2:203 hadits madu' darinya, sesuai dengan apa yang
diriwayatkan Bukhari. Al Mundziri berkata (2693), "A1 Muhallab berkata:
Sesungguhnya imam menyembelih di tempat shalat agar orang-orang pada
menyaksikan, sehingga mereka yakin dengan sembelihan tersebul dan
melihat cara-cara menyembelih dengan mata kepala sendiri, dimana mereka
segera menyembelih setelah shalat." Dalam Al Fath: "Malik berkomentar
mengenai apa yang diriwayatkan Ibnu Wahab, bahwa hal tersebut dilakukan
agar salah seorang sebelum ia menyembelih.

Musnad Imam Ahmad 
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5877. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami

[Abdullah bin Ahmad berkata:] dan aku mendengarnya dari Abdullah,

Mu'tamar menceritakan kepada kami, dari Mujahid bin Ghutsaim, dari

Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani, dari ayahnya, dari Ibnu

Umar, ia berkata, Nabi SAW ditanya: "Kesaksian apa yang boleh dalam

hubungan sesusuan?" Beliau berkata, " Laki-laki atau wanita!" [Abdullah

bin Ahmad berkata:l dan aku mendengarnya dari Abdullah bin

Muhammad bin Abu SYaibah.6r5

a. t 'c ), rc- 
$:r, _ 

'AVVCJ,e:vr ,,r. alll J..e

: [.r,ri c.,, .ill ,- Ju] , ,-rl,LJ ] .n' +
;';J (ti ,tLi l rl,; ,9 q
y\t e !, J;.,'ol ,7,jt gi
f h' & lt Jh tiiw ,* oi

$:L - oAvA

615 Sanadnya dha'if. Hadits dengan sanad seperti ini telah disebutkan no' 4911

dari riwayat Ahmad dan no. 4913 dari riwayat anaknya yaitu Abdullah,

dimana klduanya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah. Dan telah disebutkan

juga no. +gtO iari riwayat Ahmad, dari Abdunazaq: "Dari seorang syaikh

prlnAuauf. Najran" dan liami sebutkan bahwa syaikh itu adalah Muhammad

Lin Ghutri*. Telah disebutkan juga dalam riwayat Ahmad: "seorang laki-laki

atau seorang wanita", namun dalam riwayat Abdullah bin Ahmad tertulis
..seorang. titci-tati dan seorang wanita". Dalam pembahasan ini kami

menetapkan athaf dengan wqw dalam 3, dan auw dalarn .rl p, lalu kami

merajihkan dalam dua naskah tersebut.
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5878. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami,

[Abdullah bin Ahmad berkata:] dan aku mendengamya dari Abdullah bin

Muhammad, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Umar bin Hamzah

mengabarkan kepadaku, Salim mengabarkan kepadaku, Ibnu Umar

menyebutkan kepadaku,, bahwa Hathib bin Abu Balta'ah dihadapkan

kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah
engkau yang menulis tulisan ini?" Ia menjawab, "Ya, wahai Rasulullah!

Demi Allah, keimanan di hatiku tidak akan goyah, namun bukankah

setiap laki-laki Quraisy memiliki asal dan sanak famili yang menghalangi

keluarganya untuknya, dan aku menulis surat ini dengan harapan semoga

Allah mencegah hal demikian terjadi pada keluargaku." Lalu Umar

berkata, "Izinkan aku!" Beliau berkata, "Engkau akan membunuhnya?"

Umar menjawab, "Ya, jika engkau mengizinkan." Beliau berkata, "Siopa

tahu, bmangkali AAah memperhatikan ahli badar." Lalu beliau berujar,

"Lakukanlah apa yang kalian inginkan." fmtnotc-i

Sanadnya shahih. Hadis ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id 9:303, ia

berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dengan hadits semisal dan

perawi-perawi Ahmad adalah perawi shahih;'Makna hadits telah dijelaskan

secara ringkas maupun pa4iang lebar dalam hadits no. 600,827,1083, 1090

dan dalam hadits Ibnu Abbas no. 3062,3063. Al Jidzm yarfi pangkal, dasar,

yang dimaksud disini adalah tidaklah salah seorang dari Quraisy kecuali ia
memiliki keluarga di Makkah dan teman yang berasal dari keturunannya.

otc(e
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Sglg.'It*ro bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abu
Abdurrahman [Abdullah bin Ahmad] berkata: dan aku mendengarnya

dari Harun bin Ma'ruf, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Abdullah
bin Umar menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW pergi shalat Id melewati sebuah jalan dan kembali

medisebutkani jalan l"in.rootnote-ii
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5880. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wuf,uU

memberitahukan kepada kami, aku mendengar Abdullah bin Umar
menceritakan, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah ganjil (Maha Esa) dan

Sanadnya shahih. Harun bin Ma'ruf, telah disebutkan pembahasan mengenai

tsiqalmya no. 1534, dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan
biografurya dalam Al Kabir 4121226, dan dalam At-Tahdzib bahwa lmam
Ahmad meriwayatkan darinya sedang ia masih hidup. Hadits ini diriwayatkan
oleh Abu Daud l:449 dengan hadits semisal, dari jalur Abdullah bin Umar
Al Amiri dan Al Mundziri berkata (l I l5), "Dan Ibnu Majah
mengeluarkannya, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar bin Hafsh Al
Amiri, terdapat komentar atasnya."
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menyukai sesuatu yang ganjil." Nafi' berkata, "lbnu Umar tidak pernah

me lakukan sesuatu kecual i j umlahnya gonj i l."footne1"-t"
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5881. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, Mu'adz

bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dari Ibnu 'Aun, ia berkta: aku

melihat Gailan (Al Qadiri) dlsyalib didepan pintu gerbang Dimasqi.6rT

Sanadnya shahih. hadits itu terdapat dalam Mojma' Az-Zqvva'id,2: 240 dm ia

berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzzar dan perawi-perawinya

tsiqah.- Lihat hadits yang telah disebutkan dalam Musnad ali no.786.

Ini adalah atsar, bukan hadits marfu' maupun mauquf. Suwwar bin Abdullah

bin Suwwar bin Abdullah bin Qudamah Al Anbari, ia qadhi, anak dari

seorang qadhi, dan tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh An-Nasa'I, selainnya dan

Imam Ahmad berkata: *Tidaklah sampai kepadaku sesuatu tentangnya

kecuali hal-hal baik." Ia juga sezaman dengan Imam Ahmad yang mati

setelahnya, Suwwar wafat tahun 245 H. Adapun Mu'adz bin Mu'adz Al
Anbari, telah disebutkan mengenai ketsiqalannya dan kami tambahkan

batrwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 4111365'366,

ia juga salah satu guru Imam Ahmad, akan dalam kesempatan ini ia

meriwayatkan melalui perantara Al Qadhi Suwwar. Ghailan Al Qadiri yang

disalib itu adalah Ghailan bin Abu Ghailan, adalah ia mengingkari takdir, dan

Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalan Al Kabir, 4llll02, Ash'
Shaghir, l2l-122, Adh.Dlru'afa',28-29,Ibnu Abu Hatim Al Jarh wa At-Ta'dil
3lll54 dan Imam Hajar Lisanul Mizan 4:424, kami akan sebutkan

mengenainya sedikit. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab
As-Sunnah hal. 128 dari Suwwar, dengan sanad ini. Imam Bukhari
meriwayatkan dalan Al Kabir dan Adh-Dhu'afa' dari Muhammad bin
Basysyar, dari Mu'adz bin Mu'a& dan dalam Adh-Dhu'afa' tertulis
"Muhammad bin Basyfu" sebagai ganti "Muhammad Basysyar." dimana ini
adalah kekeliruan dari penasikh atau pencetak. Begitu juga, Ibnu Abu Hatim
menyebutkan dari Muhammad bin Basysyar, dari Mu'adz. Ath-Thabari
meriwayatkan dalarn At-Tarikh, 8:125 dengan sanadnya dari Muhammad AI
Abah, ia berkata: "Hlsyam [Ibnu Abul Mulk Amirul Mukminin] berkata:

kepada Ghailan: Celakalah engkau wahai Ghailan! Banyak orang yang

6t7
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menyaksikanmu, kemudian kami akan menyelesaikan masalahmu. Jika itu
benar, maka kami at52n mengikuti engkau. Jika batil, engkau harus berlepas

diri (mengakui), ia menjawab: Ya. Lalu Hisyam memanggil Maimun bin

Mihran untuk berbicara, Maimun berkata: Tanyalah sesungguhnya hujjatrku

lebih kuat jika engkau bertanya. Ia bertanya: Apakah Allah ingin dimaksiati?

Lalu Maimun berkata: Apakah orang yang terpaksa dimaksiati?! Hisyam

berkata: Jawablah. Ia tidak menjawabnya dan Hisyam berkata: Demi Allah

dia tidak dapat menyanggah hujjah-hujiahku, kemudian ia memerintahkan

untuk memotong kedua tangan dan kaki Ghailan. Dalam Lisanul Mizan

disebutkan bahwa orang yang berdebat dengannya adalah Al Auzai'

kemudian ia memerinhtrkan agar Ghailan dibunuh. Dapat dipahami bahwa

kedua fttwa ini dinyekan bersamaan, bahkan hal tersebut dikatakan oleh

ulama-ulama sGzamarmya. Dan dapat dipahami juga bahwa Al Auza'i adalah

ulama yang memerintahkan agar ia dibunuh' Sedangkan pada saat itu Al
flrrzai' adalah lmam, ulama dan faqih penduduk Syam. Namun, aku tidak

menemukan literatur-literatur yang ada padaku yang menyatakan bahwa

Ghailan dlsyalib. Hisyam bin Abdul Malik berkuasa pada bulan Sya'ban,

tatrun 105 H d,n wafrt pada Rabiul Akhir tahun 125 H. Dalam kitab ls-
Sunnah karya Imam Ahmad 106-107 disebutkan: Kepada Umar bin Abdul

Aziz, bahwa Ghailan berfatwa tentang qadar begini dan begitu. Ia berkata:

',Hadirkanlah ia dihadapanku." Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya

kepadanya: "Beritahukan padaku tentang ilmu?" Ghailan menjawab: "Maha

Suci AtlatL sesmgguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap

jiwa dan akhir dari segala perbuatan (takdir)." Mendengar hal tersebut, Umar

bin Abdul Aazbeflata: "Demi jiwaku yang berada di tangannya" andaikata

engkau mengatalon selain tersebut, maka aku akan memenggal kepalamu!

Keluarlah dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh." Hal ini juga disebutkan

pada hal. 127-128, yaihr percakapan yang panjang antara Umar dan Ghailan.

Umar bertata @aqra: 'Celakalah engkau wahai Ghailan! Andaikata engkau

mengakui bahwa kemalsiatan itu telah ditentukan Allah, berarti engkau telah

menyalahinya dan jika engkau mengingkarinya maka engkau telah kafn dan

sesungguhnya engkau mengakuinya itu mungkin lebih baik daripada engkau

mengingkarinya dan kufur terhadapnya." Kemudian setelah itu Ghailan

berjanji pada Umar bahwa ia tidak akan membicarakan hal ini selamanya dan

tatkala ia pergi Umar berkata: "Ya Allah, andaikata ia berbohong tentang apa

yang dikarakan, malca berilah adzab ia dengan siksaan pedih." Kemudian

diketahui bahwa ia kembali kepada pendapatnya setelah wafatnya Umar. Hal

itu juga terjadi pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam, kemudian

Hisyam berdebat dengmnya dan memerintahkan memotong kaki dan

tangannya, memenggal kepalanya dan menyalibnya.

@ - 
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5882. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan

kepada kami, Usamah menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin
AMullah bin Amr bin Utsaman bin Abdullah bin Dinar, dari AMullah
bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, uManusia bagailcan
segerombolan seratus unta, dan hampir-hampir kamu tidak melihot ada
unta yang loyak dinmggangi" atatt "Kamu tidok melihat pada unta yang
layak dinaiki.'6t8
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5882r. Ia berkata: Rasulullah SAw. ;;;",' *L^, tidak

mengetalrui sesufiu yang lebih baik dui segerombolan seratus unta
(marusia-morusia) seperti itu kecruli seorang beriman.'$re

6rt Sanadnya shahih Usamah adslah Ibnu Zaid Al-Laitsi, dan pada hsdis
*rit<umya akan kami berikan penjelasan tambahan tentang biognfinya
Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Utsman telah lcami jelaskan
k*iqalawrya pada no. 5tl dan 5627. Hadits dengan malma yang sama dari
jalur lain t€lah lcami sebutlon pada no. 4516,53tr/,dan 5619.5re Sanadnya shahih berdasarkan sanad sebelumnya Hadits rcrdapat dalaur

Mojma' Az-Zawa'id l:il kemudian peirulisnya berlcata: hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath &n Ash-
Shaghir, hanya saja Ath-Thabrani berkata: lrami tidd( mengetahui sesuatu
yang lebih baik dari seribu kecuali seorang mukmin. Dimana pendapat ini
bersandar pada Usamah bin Zaid bin Aslam, ia dha'if jiddan." Dalarn Al
Jami' Ash-Shagiir mencukupkan diri dengan penisbaannya kepada Ath-
Thabrani dalarrn Al Attsath, daa pensyarah Al Manavi menukil perkataan dari
Majma' Az-Zawa'id. Menurut aku, bahwa Usamah adalah Ibnu Zaid Al-
Laitsi, karena ia yang disebutkan dalam At-Tah&lD meirgenai perawi-perawi

Musnad Imam Ahmad - @I
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5883. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan

kepada karni, Amr bin Al Harits memberitahukan kepadaku, bahwa
AMurrahman bin Al Qasim menceritakan kepadanya, dari Abdullah bin
Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya terjadinya
gerhana mataluri dan bulan tidok karena kemation atauryn kehidupan
(kelahiran) seseorang, akan tetapi kcduonya merupakan nyat-cyat
(tanda-tando kcfuasoan) Allah tabaraka wa ta'ala dan jika kalian
menyaksikan kcdua kejadian tersebut maka sholatlah."@o

dari Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Utsman. Jika perawinya itu
adalah Usamah bin Zaid bin Aslam seperti yang dikatakan Al Haitsami maka
sanadnya shahih karena kami telatr merajihkan mengenai ketsiqahawrya di
hadits sebelumnya no. 5723.6m Sana.tnya shohih Al Qasim, anak dari Abdunahman adalah Al Qasim bin
Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, telah disebutkan ketsiqahanrrya di
hadits no. 1757 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan
biognfinya d^lalrr. Al Kabir,4llll57, Ash-Shaghir. l2l dan Ibnu Abu Hatim
dalam Al Joh wa Ta'dil,32lll8, dimana ia dan Imam Bukhari menyebutkan
dalam Al Kabir dari Abu Az-Zinnad, ia berkata: "Aku tidak mengetahui
orang yang lebih mengerti sunnah daripada Al Qasim." Bukhari
menambahkan: "Dan tidaklah seorang laki-laki dikatakan laki-laki sejati
hingga ia mengerti sunnah". Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari 2:437-438,
Muslim 251 dan An-Nasa'I, l:213-214, dimana semuanya dari jalur Ibnu
Watrab, dengan sanad ini. Al Hafidr menisbatkan dalan Al Fari kepada Ibnu
Khuzaimah dan Al Banzr dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar hadits semisal dan
ia berkata diakhirnya: "berlindung dengan shalaq dzikir kepada Allah, dan
berdoalah serta bersedekahlah." Lihatlatr hadits yang telah disebutkan no.
3374hn4387-
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5884. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ayyub

bin Jabir menceritakan kepada kami, dari Abdullah (Ibnu 'Ishmah), dari
Ibnu Umar, ia berkata: "Dahulu kewajiban shalat adalah lima puluh
rakaat, mandi janabah tujuh kali dan membersihkan kemaluan setelah
kencing tujuh kali, kemudian Rasulullah SAW terus-menerus meminta
keringanan sampai kewajiban shalat menjadi lima waktu, mandi janabah

sekali dan membersihkah kemaluan setelah kencing hanya sekali."62r

62t Sana&rya Shahitl Ayyub bin Jabir bin Siyar As-Suhaimi Al Yamami, ia
tsiqah, sebagian ulama berkomentar mengenai hafalannya dan Imam Ahmad

berkata: "Haditsnya setara haditsnya orang{rang yang jujur." An-Nasa'i
menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa' dan ia berkata: "dha'd." namun
B*hari tidak. Dalam At-Tahdzi'b 'an At Tarilil Al Ausat karya Bukhari, ia
berkata: "Ia lebih tsiqah daripada saudaranya yaitu Muhammad." Imam

Bukhari menyebutkan biografinya dalarn Al Kabir, l/ll4l0 dan beliau tidak
menyebutkan tuduhan cacat terhadapnya, dan dengan sebab perkataan Imam
Ahmad dan Imam Bukhari inilah maka kami lebih merajihkan ketsiqahatmya.

AMullah bin IshmalL telah disebutkan mengenai kersigafrannya dan

perselisihan mengenai nama ayahnya "Ashm" atau "Ishamah'' no. 2t91,
begitu pun no.47N,5607 dan 5665. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud
l: 102 dari Qutaibatr bin Sa'id, dari Ayyub bin Jabir, dari 'Abdullatr bin
Ashm" dengan sanad ini dan terjadi perbedaan riwayat juga terhadap Aryub
mengenai nama Ishamah dan Ashm seperti perselisihan terhadap Syarik.
Jelaslah, bahwa perselisihan yang terjadi itu menyebabkan tidak adanya yang
lebih benar daripada yang lain, maksudnya yaitu ia adalatr orang yang samq
anak dari Abdullatr yang terkadang dikenal dengan nama Ishmah dan
terkadang Ashm. Al Mundziri berkata 240 mengenai hadits Abu Daud ini:
*Abdullah bin Ashm, ia disebut Ibnu Ishmatr Nashibiyun dan ia juga disebut
penduduk Kufah, kunyahnya adalah Abu Ulwan, banyak yang berbicara
mengenai dirinya Dan perawi yaitu Ayyrb bin Jabir Abu Sulaiman Al
Yamami, yang meriwayatkan darinya tidak bisya dijadikan hujiatr." Hadits
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5885. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami,. Khalaf
(Ibnu Khalifah) menceritakan kepada karni, dari Abu Janab, dari
ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,"Jangan

Ibnu Abbas no- 2t91-2t93 telah disebutkan, dari jalur Syarik, dari Abdullah
bin Ashm, dari Ibnu Abbas tentang masalah shalat yang diwajibkan lima
waktu: "Lalu ia meminta fteringanan) kepada Rabbny4 dan Dia
menjadikannya lima walctu." Kami telah menyebutkan bahwa hadits tersebut
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, l:220 dan As-Sundi menukil dari tambahan
AI Bushairi: 'Yang benar adalah dari Ibnu Umar, seperti yang termaktub
dalam riwayat Abu Daud." Itu adalah Isyarat terhadap hadits ini. Dan aku

tidak melihat bahwa hadis yang satunya menjadi illah bagi hadits lain,
meskipun ada salah fiv tabi'in yang meriwayatkan secara bersama (dalam
dua hadits) yaitu AMullah bin Ishmah. Itu addah dua hadits bukannya satu,
dimana hadits yang sahr hanya tentang shalat saja dan hadits lainnya
mencalcup shalaq mandi janabah, mencuci setelah buang air. Hddits satunya
ringkas dan hadiB lain pnr{ang, dimana masalah seperti ini banyak terjadi di
kebanyakan hadits; hadits salatr satu sahabat yang merupakan apalagi tentang
dua hadits dari mayoritas satrabat. Pada dasamya, dua hadits ini merupakan
satu bagian dari klsyah Isra dimana diwajibkannya shalat, yang para sahabat

banyak meriwayalkan hadits Isra tersebut seperti yang telah ma'ruf.
Contohnyq lihatlah Tafsir lbnu Katsir,5: 107-143, dan telah selesainya dua
riwayat tersebut yang dinukil oleh Al Hafiztr Abul Khaththab Umar bin
Dahyah tentang mutawatimya riwayat-riwayat, ia menyebutkan banyak nama
satrabat, namun ia lupa mengisyaratkannya kepada Abdullah bin Umar, lalu ia

berkata: "Dan hadits Isra' yang kaum muslimin tetah berijma dan kaum
Zindik menentangnya: "Mereka hendak memadankan cohoya (agama) Allah
dengot mulut (ucopur-ucapm) merekq do, Allah tetap menyempurnakan
cahay*Nya mesktpun or(mg-orcmg k$r berci." (Astr-Shaff [6 I ]: 8).
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sekoli-koli kolian menjual satu dinar dengan dua dinar, satu dirham
dengan dua dirham, satu sha' dengan dua sha'. Sesungguhnya aku takut
kalian terjatuh ke dalam Ar-rima' dan Ar-rima yaitu riba." Lalu seorang
laki-laki berdiri dan berkata: "Bagaimana pendapatmu tentang menjual
seekor kudajantan dengan beberapa kuda dan unta yang larinya kencang
dengan unta biasa?" Beliau menjawab, "Hal tersebut tidak mengapa jika
dilahtlran dari tangankc tangan (langsung)."
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5886. Husain menceritakan kepada kami, Khataf ,menceritakan
kepada kami, dari Abu Janab, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia
berkata: ada batang kurma di dalam masjid, yang biasanya Rasulullah
SAW gunakan untuk menyandarkan punggungnya pada hari Jum'at, atau
disaat beliau menceritakan sesuatu perkara yang akan disampaikan

kepada khalayak. Melihat hal tersebut para sahabat berkata: "Wahai
Rasulullah, tidaklah kami membuatmu sesuatu yang kira-kira ukurannya
setinggi engkau berdiri?" Beliau berkata, "Jongan, akan tetapi hendatorya
kalian membuat (tempat pijakan)." Kemudian mereka membuat tiga buah
tangga pada mimbar tersebut. Ibnu Umar berkata lagi, "Kemudian beliau
duduk diatas mimbar tersebut, tiba-tiba batang pohon kurma itu
menunduk (bergoyang-goyang) sebagaimana seekor sapi menunduk
(bergoyang), risau dan bersedih karena ditinggal oleh Rasulullah sAW.
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5887. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi, Ismail (Ibnu Ja,far)

menceritakan kepada kami, Ibnu Dinar mengabarkan kepadaku, dari lbnu
Umar, dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW mengambil cincin emas
dan memakainya, lalu onng-orang pun memakai cincin-cincin emas,
kemudian Rasulullah SAW berdiri, lalu berkata: "sesungguhnya alat
memakai cincin ini, dan aht tidak akan memakainya lagi selamang/o.,,
Kemudian beliau membuang cincin tersebut, dan orang-orang pun
membuang cincin mereka. @

Sanadnya dha'if l<ar€Nra kedha'dwr Abu Janab. Hadia dengan redaksi yang
panjang terdapat @a no. 4755 dfi pada hadits tersebut kami telah
mengisyaratkan hal tersebut dan juga kami menyebutkan bahwa Ar Haitsami
menukilkan hadits panjang tersebut pada Al Majma' Az-Zawa'id,2:1g0, dan
kami perlu kami tanrbahkan disini batrwa Abu Daud meriwayatkan
sebahagian redaksi hadits ini. Kemudian Ibnu Katsir menukilkannyapada At-
Tarilch,6:130 yang berasal dari pembahasan ini, dan ia berkata: .,Hidis ini
diriwayatkan oleh Imam Ahrrad secara munfarid" Hadits ini juga terdapat
pada Shahih Al Bulhoi 6:443 yang berasal dari riwayat Nafi', dari Ibnu
Umar, dan juga Ibnu Katsir menukilkannya lagi pada At-Tarikh, sebelum
menyebutkan hadits Abu Janab ini. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
l:361 yang berasd dari.riwayat Nafi', dari Ibnu Umar dan kemudian ia
menshahihkanya. Lihat hadis no. 2236,2237. 24OO, Z4Ol, 3430-3432.

Sedangkan unkapan" "Taklntwul baqarah" pada catatan kaki tJ dan p tertulis,

"Yakhuuruts stau)'.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
585 l.

Beliau kemudian memeluknya dan mengusapnya, sampai pohon tersebut
tenang."@
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5888. Sulaiman menceritakan kepada kami, irrn",,

memberitahukan kepada kami, Ibnu Dinar mengabarkan kepadaku, dari
Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW mengutus delegasi dan menjadi Usamah
bin T.a;id sebagai pemimpin, lalu sebagian mereka ada yang

memfitnahnya, lantas Rasulullah SAW berdiri, lalu berkata, *Jika kalian
mencela lrepemmpinowryn moka kalian juga telah mencela bapaknya di
saat ia menjadi pemimpin sebelumnya. Semoga Allah menimpakan
kccelakaan kcpado kaliou pdohal ia (bapaloyo) memang pantas untuk
memanght jabatan tersebut dan ia adalah orang yang paling ahr
sayangi, dan ia (anahya) ini adalah orong yang aku cintai setelahnya
(bapaknya))na

;*l ,EA\ 6?t ,:r:tt:, 'i. 'ot l, t3'", oAAt
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6u Sanadnya shahih. HadiB ini nenrpakan ringlcasan hadits no. 5848. Perkataan

"laWrdiqun li'imoalf , d-lam naskah catatan kaki P tertulis "lilimratirf'.
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5889. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Ismail
memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Halhalah
mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Amr bin Atha' bin
Alqamah, bahwa suahr hari ia duduk di pasar bersama lbnu Umar,
ditemani Salamah bin Azraq disampingnya, lalu disebutkanlah jenazah

yang dibarengi dengan tangrsan orang-orang. Ibnu Umar berkata,

"Andaikata keluarga mayit ini meninggalkan tangisan tersebut maka itu

lebih baik bagi si mayit" Salamah bin Aaaq berkata, "Wahai Abu
Abdurrahman mengapa engkau berkata demikian?" Ia menjawab, "Ya,
itu pendapatku." Ia (Salamah bin Azraq) berkata, "Aku mendengar dari
Abu Hurairah, ketika ada seseorang yang meninggal, lalu para wanita
menangisinya." Kemudian Marwan berkata: "Berdirilah wahai Abdul
Malilq perintahkan mereka untuk berhenti menangis." Mendengar,hal
tersebut Abu Hurairah berujar, "Biarkanlah mereka, sebab pemah

seorang dari keluarga Nabi SAW meninggal." Kemudian para wanita pun

berkumpul dan menangisinya. Ketika Umar bin Khaththab menyaksikan

hal tersebut ia berdiri melarang dan mengusir mereka, lalu Rasulullah
SAW berkata, "Biarkanlah mereka walui lbnul Khaththab, lcarena mata

itu memang merateskan air mata, dan hati tertimpa musibah dan ini baru
saja terjadi. " Ibnu Umar pun berkata, "Apakah engkau mendengarnya

dari Abu Hurairah?" Ia bertanya lagi: "Apakatr yang diriwayatkan (oleh
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Abu Hurairah) berasal dari Nabi SAW?" Ia (Salamah bin Auaq)
menjawab, "Ya." Ia (Ibnu Umar) berujar, "llanya Allah dan rasul-Nya
yang lebih tahu."625

625 Sanadnya Shahih.Ismail adalah lbnu Ja'far bin Abu Katsir. Muhammad bin

Amr bin Halhalah Al Madini, ia tsiqah, dimana Ibnu Ma'in, Abu llatim dan

ulama selain keduanya mentsiqahkan beliau serta Imam Bukhsri
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, lllll9l. Halhalab yainr dengan
memfathah kedua huruf Ha' dan Laam disukun. Dalam At-Toh&i-b, l:2tl
tentang biografi Ismail bin Ja'frr, ketika menyebutlran gurun)ra, Etrlis:
"Muhammad bin Amr bin Abu Halhalah." ini jelas kelinr Adryun
Muhammad bin Amr bin Atha' bin Abbas bin Alqamah adalah seormg
tab{in, tsiqah *fia terkenal. Telah disebutkan keai@aian beliau

no. 2002 dan kami tambahkan [3[y1 Imem Butfiari menyebrdran
biografinya dalan Al Kabir, lllll89. Dalam terjadi kekeliruan rengenai
namanya dalam At-Tah&i'b, 9: 372 ketika menyebutkan guru dari lhthalah,
tertulis: "Muharnmad bin Umar bin Atha'." itu juga keliru. Yang benar adalah
"Amr." Salamah bin Azraq, ia tsiqah seperti tampak pada hadits ini, dan

menurut aku ia tsiqah. AI Hafiztr menyebudon biografinya Aal"m At-
Tahdzi'b 4: l4l, ia berkata: "Ia pendudulc Hijaz" lalu ia menyebudm grrrr
guru beliau dan perawi-perawi yang meriwayatkan darinya kemrdian ia
lanjut berkata: "Ibnul Qaththan be*at4 ia tidak dikenal dan aku m€rgptahui
seorang pun dari penulis kitab maqalah perawi hadits yang menyebrdrm5ra
Aku berkata fibnu Hajar] aku menyangka ia adalah ayah dari Sa'id bin
Salamah, perawi hadis rcntang qullatain." Ia berkata dalglm alqrib: -la,
diterima (maqbul);' Adapun Said bin Salamah, perawi hadits grarg
qullatain, ia disebutkan dalan At-Tahdzi'b 4: 42 bahrva b &|fr Al
Maklaumi, keluarga dari Ibnu Anaq. Kemungkinan, Salamah bin Aznl
adalah ayah dari Sai4 dalam Al Kabir milik Imam Bukhari lDnt &,
biografi singkat "Salamah mendengar dari Ibnu Umar pedffi56, hlu
analarya yaitu Sa'id mendengar darinya." lrapknya Imam gu*frii mulb
hal ini setelah ia menemulonnya. Aku temukan mengenai Sahah bin Aznq
dalarn Tabaqat Ibru Sa'ay' 3111176 di biognfi Ammar bin Yasir, dm ahl
merajilrkan hal tersebut bahkan menetaplan bahwa Salamah bin Azrq adalah
perawi hadits ini, api jika Ibnu Sa'ad keliru maka itu tidal( bisya dijntftrn
pegangan untuk menetapkan perawi hadits ini seperti ymg akm kami
jelaskan nanti. Ibnu Sa'ad berlota: "Yasir m€netap di ltdaHoh dm ia
bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah bin AMullah bin Umr bin
Makhzum, lalu Abu Hudzaifatr menikah dengan seorang janda, dikfih ia
adalatr Sumayyah binti Khabbath, lalu ia melahirkm Ammr lalu Abu
Hudzaifah menceraikannya Dan Yasir selalu bersama Amm[ dm Abu
Hudzaifah sanrpai ia meninggal. Lalu Allah mendatangf,an [5lam, dimana
Yasir, Sumayyah, Ammar dan saudaranya yaitu AMullah bin Yash masuk
Islam. Setelah itu, Sumayyah menikah dengan Azraq, ia adalah ormg
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Romawi, anak dari Harits bin Kaladatr Ats-Tsaqafi, ia salah seorang yang

menerima Rasulullah SAW ketika beliau ke Thaif bersama maula'maula

penduduk Madinatr, di antaranya ada Abu Bakrah, lalu Rasulullah sAw
memerdekakan mereka semua. Lalu Sumayyah melahirkan Salamah bin

Anaq, dimana ia adalah saudara seibunya Ammar. Kemudian anaknya

Salamah, Umar dan Aqabah dari bani Azraq mengaku bahwa Azraq adalatt

anak Amr bin Harits bin Abu Syamar, yang berasal dari Ghassan, sekutunya

bani umayyah. Mereka pun tinggal di Makkah dan Azraq beserta anaknya

menikah Oingu, bani fmayyah. Mereka memiliki anak dari pernikahan

tersebut." Itu-adalah perkataan Ibnu Sa'ad, semuanya benar hanya terjadi

perselisihan tentang nama Sumayyah ibu dari Ammar bin Yasir dari
^sumayyah yang lain ataukah Ziyad anak dari bapaknya. Ibnu 

- 
Qutaibah

In"ngu"ttun dalam kitab Al Ma'arif, hal. lll-112, dan lbnu Abdul Barr

aahif ,lt Istii'ab membantah Ibnu Qutaibah, ia berkata: "Ini merupakan

kekeliruan Ibnu Qutaibah, sesungguhnya Azjaq menceraikan sumayyah, ibu

dari ziyad,lalu maula-nya yaitu Harits bin Kaladah menikahinya, dimana ia

adalah maula dari keduanya (Aaaq dan Sumayya). Dan Salamah bin Azraq

adalah saudara seibu dari Ziyad, ia bukan saudaranya Ammar, juga antara

sumayyah ibunya Ammar dan Sumayyah ibunya Ziyad tidak ada pertalian

nasab. Ibunya Ammar adalah wanita yang pertama syahid dalam Islam,

dimana Abu Jatrl menusuk kemaluannya dengan tombak dan membunuhnya,

dan ia wafat sebelum terjadi hijrah." Kemudian ia meriwayatkan hadits-hadits

dengan sanadnya yang menguatkan hal tersebut: "Maka Ibnu Qutaibah telah

melakukan kekeliruan yang sangat." Ibnu Atsir dalam Usudul Gha'bah, 5:

481 dalam pembahasan biografi "sumayyah ibunya Ammar." Ibnu Hajar

dalarn Al lihabah,8: ll3-ll4 tentang pembahasan yang sama, dimana

keduanya menguatkan pendapat Ibnu Abdul Barr serta melemparkan

kesalahan kepadanya dikarenakan Ibnu Qutaibah hanya ikut menguatkan

pendapat ulama-ulama sebelum beliau tanpa koreksi maupun tahqiq. Bahkan,

kekeliruan beliau melebihi apa yang dilakukan Ibnu Sa'ad sebabnya setelah

menceritakan klsyatr A:naq dan pernikahan beliau dengan Sumayyah, ia juga

menyebutkan bahwa sumayyah ibu dari Ammar adalah wanita pertama yang

syahid dalam Islam dan Abu Jatrl yang membunuhnya. Sehingga setelah ia

berkata demikian, ada pendapat yang mematahkan serta membantah

pendapatrya. Al Hafizh menyebutkan biografi beliau dalam Al Ishabah, 8:

119 -"ng"nui Sumayyatr maula Hrits bin Kaladah, dan ia berkata: "Ada

yang diralat, dan tidak ada dalil yang menunjukkan batrwa ia (Sumayyah),

L"tll" niaupnya melihat Nabi SAW. Akan tetapi, mungkin bahwa ini masuk

dalam perkataan: .sesungguhnya tidak ada seorang pun dari orang Qwaisy
dan Tsaqif pada haji wada'ke(x]Eili telah meninggal atau pun syahid'." Yaitu,

ia adalatr sahabat dan Sumayyah maula Halits bin Kaladah ini adalah Ummu

ziyaq. anak dari bapaknya yang berpihak pada Mu'awiyatr dan ia bernasab

kepada ayahnya ebu Suf,an bin Harb dan Ummu Abu Balaah Ats-Tsaqafi,

seorang sahabat yang masyhur adalatr saudara seibu salamah bin Anaq.

@I - [6n$ Imam Ahmad



Aneh Ibnu Hajar yang begitu teliti melakukan kesalahan sendiri dengan

membantah orang-orang yang melemparkan kesalahan kepada Ibnu Qutaibah.
Kemudian ia menyebutkan biografinya dalam Al Ishabah, l: 27 tentang
Anaq, dan ia menukil dari Al Baladzari: "Ia menikah dengan Sumayyah, ibu
dari Ammar setelah ia bercerai dengan Yasir. Setelah itu, ia melahirkan
Salamah bin Azraq dimana ia adalah saudara seibu dari Ammat'' Sampai

akhir. Lalu ia berkata lagi: "Begitulah Thabari menyebutkan" dan aku tidak
menemukan perkataan ini dalam Futuh Al Buldan milik Al Baladzari,
mungkin dalam kitab lainnya dan aku dapatkan dalam al Muntakhab min
Dzail Al Mudzil, disebutkan di akhir Tarikh Ath-Thqbori, 13 hal. I l-12,
dimana Al Baladzari, Ath-Thabari dan Ibnu Qutaibatr sama-sama menguatkan

Ibnu Sa'ad tanpa melakukan koreksi maupun tahqiq- Khabbath ia adalah anak

dari Sumayyah Ummu Ammar, disebutkan biografinya &rlam Al Ishabah,:
"Dengan mendhammah Kha"' itu kekeliruan penasikh atau pencetah

meskipun sebelumnya ada tullsyan dari Al Hafidr. Per$hahih Thabaqat lbnu

Sa'ad dalatn biografinya, 8: 193 juga menguatkan hal terseburt, kemudian ia

menetapkan bahwa Kha' didhammah, dan ia memberikan Isyarat dalam

ta'liqat al ifronj$yah di akhir juz tersebut hal. 28 serta menyandarkan hal
tersebut dalam al ishabah. Aku berpendapat bahwa yang disebutkan dalam al
ishabah itu keliru, yang demikian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para

ulama, diantaranya: Al Hafizh Abdul Ghani dalam ol mu'talrt Al Hafiztt
Adz-Dzahabi dalam Al Musytabah dan dalam Al Mughni, khususnya Adz-
Dzatrabi menyebutkan nama "Khabbath" dalam Al Musytabah terhadap
perbedaan halaman 175-176, dimana ia tidak menyebutkan hal ini dalart Al
Ishabqh. Bahkan, Az-Zubaidi dalam Syarhu Al Qamus, 5: 127 menyebutkan
nama tersebut dalam pembatrasan "khabata" setelah Abu Sulaiman Al
Khabbath Kisydad yang keduanya tidak berbeda pendapat dalam hal
menguatkannya. Aku tidak berpendapat bahwa ia hanya berlaku taklid
terhadap Al Hafizh. Jika yang disebutkan dalam Al Ishabah itu benar adanya
atau hanya ikut-ikut membantah saja, maka pendapatnya itu keliru. oleh
karena itu, aku beranggapan itu adalah kelupaan Al Hafizh. Masih tentang
nama itu, ada pendapat Al Hafizh lagi, itu keliru yaitu "Khayyath" dengan
huruf Ya'. Kembali kepada Salamah bin Azraq, perawi hadits ini, kami telah
merajihkan bahwa ia adalatr anaknya Anaq maula Harits bin Kaladatt

saudara sebapak Ziyad dan saudara seibunya Abu Bakrah. Kami yakin sekali
balrwa ia tsiqah, karena Mtrhammad bin Amr bin Attra' melihat majelisnya

Ibnu Umar dan riwayatnya Ibnu Umar tentang hadits Abu Hurairatr serta
pertanyaan Ibnu Umar kepadanya merupakan bentuk meminta kepastian apa

ia mendengar dari Abu Hurairatr tentang yang ia ceritakan darinya dan perihal

Abu Hurairah yang memarfukan hadits tersebut dari Nabi SAW, kemudian

mengenai jawaban Ibnu Umar setelah itu yaitu "fallahu o'lam" merupakan
bentuk menerima tentang kebenaran riwayat tenebut. Jelas, ini adalatt
peilsiqahan Ibnu Umar terhadap perawi tersebut, juga bentuk pernyataan

keadilan serta kebenarannya meskipun terdapat tuduhan cacat terhadapny4
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atau keraguan terhadap kebenarannya dan pengetahuannya terhadap apa yang

ia riwayatkan, yaitu tentang darimana datangnya riwayatnya dan adanya

pertentangan. Hadits ini akan datang dengan redaksi panjang atau ringkas

dalam Mttsnad Abu Hurairah dari jalur Hlsyam bin Urwah, dari Wahab bin

Kalsyaq dari Muhammad bin Amr bin Atha', hadits semisalnya yaitu no.

7677, 8382 dan 9282. An-Nasa i meriwayatkan hadits tersebut l: 263 dari
jalur Ismail bin Ja'far dengan sanad ini, berasal dari Abu Hurairah tanpa

klsyatr tentang Ibnu Umar. Al Baihaqi juga meriwayatkan 4:70 dari jalur

Hlsyam bin Urwah, dari Wahab bin Kalsyan, dimana ia menyebutkan hadits

tersebut beserta klsyahnya dengan sedikit ringkasan. Ibnu Majah

meriwayatkan l:247-248, Al Hakim l: 381, keduanya meriwayatkan dari
jalur Hlsyam bin Urwah, dari Wahab bin Kalsyan, dari Muhammad bin Amr

bin Atha', dari Abu Hurairah tanpa adanya klsyah Ibnu Umar, dan Al Hakim

berlrata: "Hadits ni Shahih berdasarkan syarat Bukhari-Muslim, namun

kednanya tidak meriwayatkan." hal itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dalam
per$hahilwt ini ada bentuk menggampang-gampangkan serta meralat

(pembenaran kesalahan), Meskipun Muhammad bin Urwah bin Atha' adalah

seorang tab{in namun ia meriwayatkan dari Abu Hurairah atau selainnya,

kecuali ia tidak mendengar hadits tersebut dari Abu Hurairatr, namun ia

mendengarnya dari Salamah bin Auaq, seperti riwayat-riwayat dalam

Musnad Abu Hurairah, seperti dalam riwayat Al Baihaqi yang telah kami

Isyaratkan dan kemungkinannya Muhammad bin Amr mendengar hadits

tersebut dari Abu Hurairah setelatr ia mendengarnya dari Salamah bin Azraq.
Namun kemungkinan ini kecil, karena semua riwayat ini berasal dari satu

perawi yaitu Hlsyam bin Urwah, dari Wahab bin Kalsyan, dari Muhammad

bin Amr bin Atha'. Nampaknya, sebagian perawi meringkas dan menghapus
nama Salamah bin Azraq dari sanad atau Muhammad bin Amr sendiri yang
terkadang meriwayatkan hadits ini dengan perantara dan terkadang langsung.

Dalam Musnad lbmr Abbas ada klsyatr lain mengenai sikap tegas Umar dalam

hal menangisi mayyit dan Rasulullah melarangrya yaitu no. 2127 dan 3103.
Lihatlah hadits-hadits lain tentang menangisi mayyit no. 288-290, 2475,
4E65, 5666 dan 5668.
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5890. Ibrahim bin lshaq menceritakan kepada kami, Ibnul Mubarak

menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Hamzah bin

Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa ia mendengar

Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Apabila Allah
menurunlran suotu adzab, maka adzab tersebut alran menimpa siapa saja
yang ada pada tempat tersebut, kemudian mereka dibangkitkan

berdasarkan amal-amal mereka."626

g#, ,rj * ,,!:rq ';.1 $:"; ,et;.\ t 
"t 

o^1\

t,,Ji- * it'+,i;. ^?t d; L.i ry,i6,'ctri
.u.a;ilt € ;rri)i e &iql, hr .p.l' Ji;,Su

5391. ,i*trn' -*""*"U"n t.puAu kami, lUnuf Mubarak
menceritakan kepada kami, dari Abu Shabbah Al Aili, ia berkata: Aku
mendengar Yazid bin Abu Sumayyah berkata: Aku mendengar Ibnu
Umar berkata: "Apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang sarung

juga berlaku pada pakaian."627

Sanadnya shahih.Ibratrim bin Ishaq adalah Ath-Thalqani telah kami sebutkan

kesiqalawryr pada no. 1596 dan kami tambahkan pada pembahasan ini
balrwa Imam Bukhari menyebutkan biognfinya pada Al Kabir, llll273 dan
Ash$hoghir,233. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
49t5.
Sanadnya s&aftilr. Abu Shabbah Al Aili adalah Sa'dan bin Salim dan ia adalah

seorang perawi yang tsiqah, Abu Daud memujinya" Ad-Daulabi
menyebutkanya di dalam Al Kuna,2:13 dari Yahya bin Ma'in, ia berkata:

"Abu Ash-Shabah yang mana Ibnul Mubaralc meriwayatkan hadis darinya
adalatt soorang perawi yang tsiqah." Pendapat lain mengatakan namanya
adalah Sa'dan bin Salim, yaitu Abu Ash-Shabbah Al'Aili, dimana ia
meriwayatkan hadits dari Yazid bin Abu Sumayyah, dari Ibnu Umar:
*Tidaklah Rasulullah SAW membicarakan tentang hukum sarung juga
berlaku pada pakaian". Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al
Kabir, 2Dll98. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada Sunan-nya,

Musnad Imam Ahmad - @I
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5892. Suraij menceritakan kepada kami, Hammad bin salamah

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dan Bakar bin

Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur, Ashar,

Maghrib dan Isya di Al Muhashshab (tempat melempar jumrah yang

terletak di Mina), kemudian beliau tidur semalam, lalu thawaf di

Ka'bah.628
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5893. Ishaq (Ibnu Ath-Thabba) menceritakan kepada kami, Malik

memberitahukan kepadaku, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Amr bin Muslim,

.tJtbi

4:104 dari Hannad, dari Ibnul Mubarak dengan sanad yang sama. Maksud

dari pernyataan Ibnu Umar bahwa peringatan rasulullah tentang pelarangan

isbal disaat menggunakan sarung berlaku juga pada saat menggunakan

pakaian. Pernyataan ini berasal dari Ibnu Umar walaupun secara makna

pernyataan tersebut marfu', dan istinbath dengan hadits ini juga shahih. Oleh

karena itu pelarangan Isbal pada hakekatnya berlaku pada segala yang

digunakan apakah itu berupa sarung ataupun pakaian. Al Mundziri tidak
menisbahkan hadits ini pada Tahdzib As-Sunan,3937, selain penisbatannya

pada Abu Daud. Hal senada juga dinisbahkan kepadanya terdapat pada At-

Targib wa At-Tarhib, 3:93. Lihat sebagian hadits yang telah kami sebutkan

sebelumnya tentang memanjangkan samng melebihi mata kaki padano. 5727

dan 5816.62t Sanadnya shahih Hadif dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 4828

dam hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5756 dengan

makna yang sama.
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dari Thawus Al Yamani, ia berkata, "Aku rnendapatkan beberapa sahabat
Nabi SAW berkata, 'segala suatu telah ditentukan takdirnya'."62e

62e Hadits ni mauquf yang berasal dari beberapa sahabat dimana Thawus tidak
menyebutkan nama-n:rma mereka. Dan sanadnya Shahih. Ishaq bin Isya bin

Najih, Abu Ya'qub bin Ath-Thabba' telah kami sebtukan ketsiqahanya pada

no. 545 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya
pada Al Kabir, lll/399 kemudian ia berkata: "Hadits ini juga didengar oleh
Malik bin Anas, dan ia merupakan hadits yang masyhur." Ziyadbin Sa'ad Al
Khurasani disebutkan ketsiqahannya pada no. 1896 kemudian Imam Bukhari

menyebutkan biografinya pula pada Al Kabir,2lll327 dan Malik berkata: "Ia
adalah seeorang perawi yang tsiqah berasal dari Khurasan, dimana ia tinggal

di Makkah kemudian ia mengunjungi kami di Madinah dan ia seorang yang
memiliki karakter dan rupa yang bagus." Ibnu Hibban berkata: "Ia adalah
seorang Hafizh yaag mutqin "Amr bin Muslim Al Janadi Al Yamani
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigar, kemudian Ahmad berkata: "Ia
tidak demikian" Ibnu Ma'in berkata: "Io tidak kuaf' hal senada juga
diungkapkan oleh An-Nasa'i sebagaimana disebutkan dalallr, At-Tahdzi'b, As-
Saji berkata: "Shaduq yahim" dan kemudian kami rajihkan keSlzalzilzan hadits

ini yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya yang mana akan kami
sebutkan nanti, dan juga Imam Bukhari menyebutkan darinya sebuah a/sar
yang mu'allaq, sebagaimana disebutkan dalam At-Tahdzib, bahkan Malik
meriwayatkannya dan hadits selanjutnya dengan sanad yang bersambung
tidak musral dan juga mu'allaq, sedangkan Imarn Bukhari dan An-Nasa'i
tidak menyebu&anya dalam Adh-Dhu'afa". Al janadi dinisbahkan kepada"Al
Janad' dan ia dalah sebuatr kota yang terletak di Yaman jaraknya dengan
Shan'a kira kira 5E farsakh, dan pernyataan ini tertera pada kitab Al Jam'u
baina Rijal Shahihain, karya AI Maqdisi tatkala ia menyebutkan biografinya,

374, sedangkan penulisan, *Al Janda'f'merupakan kesalahan cetak. Thawus

Al Yamani adalah Thawus bin Klsyan Al Janadi Al Yamani Al Hamiri, telah

kami sebutkan ketsiqahannya pada mo. 1847, dan kami tambahkan bahwa

Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,2Dl366, Ibnu Abu
Hatim dalam Al Jarah wo At-Ta'dil, yln59-260.Ibnu Katsir menyebutkan
biografinya secara lengkap dalam At-Tarikh, 9:235-244, dan ia adalah
soorang tabi'in Ia sempat bertemu dengan lima puluh satraba! Az-Zuhi
berkata: 'Andaikata engkau melihat Thawus engkau akan tahu bahwa ia
adalah seorang tidak pernah berbohong" Ibnu Hibban berkata lagi: .,Ia
termasuk salah seorang Ahli ibadah dari Yaman dan juga termasuk
penghulunya para tabi'in, dan ia telah melakukan haji sebanyak empat puluh
kali, dan doadoanya sangat mustajab;' Atsar inijuga disebutkan dalarn Al
Mwaththa', 3:93 dengan sanad yang sama. Demikian juga Muslim
meenyebutkanny4 2:301 dari Al A'la dan Qutaibah, dari Malik.
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5893r. Aku mendengar Abdullah

SAW bersabda, "segala sesuatu telah

ke tidakberdayaan dan ke ce rdikan."630

bin Umar berkata: Rasulullah

ditentulcan takdirnya, bahkan

53o Hadis ini mauquf yang berasal dari beberapa sahabat dimana Thawus tidak

menyebutkan nama-nama mereka. Dan sanadnya Shahih. Ishaq bin Isya bin

Najih, Abu Ya'qub bin Ath-Thabba' telah kami sebutkan ketsiqahanya pada

no. 545 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya
pada Al Kabir, lllt399 kemudian ia berkata: "Hadits ini juga didengar oleh

Malik bin Anas, dan ia merupakan hadits yang masyhur;' Ziyadbin Sa'ad Al
Khnrasani disebutkan ketsiqahawrya pada no. 1896 kemudian Imam Bukhari

menyebutkan biografinya pula pada Al Kabir,2lll327 dan Malik berkata: "Ia
adalah seeorang perawi yang tsiqah berasal dari Khurasan, dimana ia tinggal

di Makkah kemudian ia mengunjungi kami di Madinah dan ia seorang yang

memiliki karakter dan rupa yang bagus." Ibnu Hibban berkata: "Ia adalah

soorang Hafrzh yang mutqin'. Amr bin Muslim Al Janadi Al Yamani
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqar, kemudian Ahmad berkata: "Ia
tidak demikian" Ibnu Ma'in berkata: "la tidak kuaf' hal senada juga

dirmgkapkan oleh An-Nasa'i sebagaimana disebutkan dalan At-Tahdzi'b, As'
Saji berkata: *Shaduq yahr'rz" dan kemudian karni raiihkan keSftaftr'ian hadits

ini yang diriwayatkan oleh Muslim dalam shahih-nya yang mana akan kami

sebutkan nanti, dan juga Imam Bukhari menyebutkan darinya sebuah arsar
yang mu'allaq, sebagaimana disebutkan dalam At-Tahdzib, bahkan Malik
meriwayatkannya dan hadits selanjutnya dengan sanad yang bersambung

tidak musral dan juga mu'allaq, sedangkan Imam Bukhari dan An-Nasa'i
tidak menyebutkanya dalam Adh-Dhu'afa". Al janadi dinisbahkan kepada"Al
Joud' dan ia dalah sebuah kota yang terletak di Yaman jaraknya dengan

Shan'a kira kira 58 farsakh, dan pernyataan ini tertera pada kitab Al Jam'u
baina Rijal Shahihain, karya Al Maqdisi tatkala ia menyebutkan biografinya,

374, sedangkan penullsyan, "Al Janda'f' merupakan kesalahan cetak.

Thawus Al Yamani adalah Thawus bin Kisan Al Janadi Al Yamani Al

flamiri, telah kami sebutkan ketsiqahawrya pada mo. 1847, dan kami

tambahkan batrwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalarn Al Kabir,
2nB6,Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarah wa At-Ta'dil, 3111259-260.Ibnu
Katsir menyebutkan biografinya secara lengkap dalan At-Tarifi:h, 9 :235'244,
dm ia adalah seorang tab{in,Ia sempat bertemu dengan lima puluh sahabat,

Az-Zvfui berkata: "Andaikata engkau melihat Thawus engkau akan tahu
bahwa ia adalatr seorang tidak pernatr berbohong." Ibnu Hibban berkata lagi:
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5894. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik

memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Abu Sa'id, dari Ubaid bin Juraij, ia

berkata: Aku bertanya kepada lbnu Umar, "Wahai Abu Abdurrahman,
aku melihatmu melakukan empat hal yang tidak dilakukan oleh sahabat-

sahabatmu?" Ibnu Umar balik bertanya: "Wahai Ibnu Juraij apa itu?" Ia
berkata: Aku melihatmu tidak menggusap rukun kecuali Ruhtn
Yamaniyain, menggunakan sandal As-Sabtiltyah, menggunakan pakaian

yang dicelupi warna kuning, dan aku melihatnu ketika berada di
Makkah, dan pada saat itu orang-orang mengucapkan talbiyah tatkala

"Ia termasuk salah seorang Ahli ibadah dari Yaman dan juga termasuk
penghulunya prra tabi'in, dan ia telah melakukan haji sebanyak empat puluh
kali, dan doadoanya sangat mustajab;' Atsar ini juga disebutkan dalam Al
Muwaththa', 3:93 dengan sanad yang sama. Demikian juga Muslim
menyebutkannya,2:301 dari Al A'la dam Qutaibah, dari Malik.
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mereka melihat hilal sedangkan engkau tidak memulainya kecuali pada
hari Tarwiah?" AMullah menjawab: Adapun rukun, sesungguhnya aku
tidak melihat Rasulullah sAw mengusapnya kecuali Rukun yamaniyain,
kemudian sandal, aku melihat Rasuruilah sAw menggunakan sandal
yang tidak terbuat dari bulu, dan beliau menggunakannya-saat berwudhu,
dan aku senang menggunakannya, sedangkan warna kuning, aku merihat
Rasulullah sAw mencerupi pakaiannya dengan warna kuning, oreh
karena itu aku senang menggunakannya, dan yang terakhir ientang
mengucapkan talbiyah, aku melihat Rasulullah SAW bertalbiyah tatkala
binatang tunggangannya bangkit. "63 
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5t95- Ishaq bin Isya dan Aswad bin Amir berkata: Syarik
menceritakan kepada kami dari yazid bin Abu ziyad,dari Abdurrahman
bin Abu l^aila dari Ibnu umar, ia berkaa: Rasururah SAW mengutus
kami bersama sebuah pasukan, dan tatkara bertemu dengan musuh, kami
terpukul mundur dan rari kacau barau di 

"war-a*l penyerangan,
kemudian kami datang ke Madinah pada suatu malam dalam keadaan
sembunyi-sembunyi, raru kami berujar, "Mengapa kita tidak bertemu
dengan Rasulullah sAW dan mengutarakan alasan kita?,, Selanjutnya
kami keluar menemuinya dan berkata kepadanya, "wahai Rasuruilah,

63r 
sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

533t.
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kami adalah orang-orang yang lari dari medan perang." Beliau berkata,
,,Bahkan lralion adalah orang-orang yong telah bahu-membahu

menyerong musuh, dan aku termasuk pasukan (lcelompok) kolian."

Aswad bin Amir berkata, "Dan aku adalah bagian dari pasuftan

(lre lompok) setiap muslim.' 632
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5896. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Laits

menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Al Hadi

menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin

Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-

baik babi lcepada kedua orang tua adolah seorang anak yang

menyambung silaturrahmi dengan kerabat dan handai taulan yang

dic intai ayafurya se te lah ia w afat -'n3

Sanadnya shqhih. Hadits ini merupakan ringlcasan hadir no. 5384 dan hadits

dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5744 dan 5752. Al '.Adiah

artinya penyeranga pasukan berkuda dan maknanya sangat jelas, dan pada

naskah catatan kaki;, *GaAdiaH' berasal dari kata gtdm, yaitu terjadi ketika

melakukan perjalanan pada siang hari, dan diantaranya terdapat hadits

" Ligadw atin ow rauhatin fi s abilillah" . Sedangkan ungkapan, " F akht afainad'

tertera juga pada C dan g, da pada terter4 !'fajtaba'naa" adapun pada

catatan kaki ; ternrlis, "Faitanibnad', seakan akan mereka mencoba untuk

menghindari bertemu dengan orang-orang. Dan kesemua makna ini mirip.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no'

5612 dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no.5721.
*Shilanl mar\t" pada catatan kaki J dan p terhrlis, "Ar-Rajul', sedangkan

ungkapan, "Ba'da i& ynvallf'pada .:l tertulis' "Art' sebagai ganti dari pada,

"IE', dar. ini juga terdapat pada catatan kaki t.
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5897. Ishaq bin lsya menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah,
menceritakan kepada kami, dari Bukair, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ,,Barangsiapa mati
dalam lrondisi bermaksiat kepada Allah maka ia mati tanpa ada yang
alran membelatqn, dan buangsiapa mati sedanglcan ia telah keluar dari
bai'at nako ia mati dalam kcsesatan."6%
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5898. Musa bin Dawud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

bin Abu f,mran, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Boangsiapa menunaikan shalat subuh maka ia berada dalam
perlindmgm Allah, maka janganlah kalian meminta Altah memenuhi
janji-Nya (perlindunga-Nya) barang siapo meminta Allah untuk

631 Sana&rya shahih. Bukair adalah lbnu Abduilah bin Al Asyaj Al Madini
tinggal di Mesir. Dan telah kami sebutkan ketsiqahannya pada no. g23 dan
kami tambahkan perkataan Ibnu wahab: "Malik tidak menyebutkan Bukair
bin Al Asyaj kecuali ia berkata: Ia adalah sarah seorang yang alim." Ahmad
berkata: "Tsiqah shalih,,, dan An-Nasa'i berkata: *Tsiqat tsibif,, kemudian
Imam Bukhari menyebutkan biografinya daram At Kabir, lD/113. Hadits ini

ringkasan hadits no. 57 I g.

@t - Musnd Imam Ahmad
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5899. Musa, (Ibnu Dawud) menceritakan |("*. kami, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Humaid bin llani.' dari Abbas

bin Julaid Al Hajri, dari Ibnu Umar, ia berkaA: Seorang lelaki datang

menemui Nabi SAW, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa

kali seorang hamba sahaya dimaafkan?" la berkata lagi: Me'ndengar hal

tersebut beliau terdiam, lalu beliau kembali, namun beliau masih terdiam,

dan selanjutnya beliau kembali dan bersabda, "kor@tg lwnbo sahoya

dimaaJlcan setiap t ori tuiuh Wluh kali.'$36

635 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat di dalam Mqino' Az-7awa'id, l:296

kemudian penulisnya berkata: 'Hadits ini diriwaydrm oleh Aha4 Al
Baz,zar a"Ir eft-ftaU.uni di dalam Al Ausath dimana pada silad hadits ini

terdapat perawi bernama lah'iah dan ia adalah seomng perawi yagg lemah,
narnun sebatragian ulama meng-&asan-kaaya." Secara mkna hadi6 ini

shahihberdasarkan hadits Jundub bin Abdullah. Hadits ini jttga dirirvayatkan

oleh Muslim, l:182, At-Tirmidzi, l;192 (no. 222 pe pcnjehsan kami),

Hakim dalam Al Mustadrah l:464, dan hadits yang sama akan lomi sebutkan

di dalam Musnad ini pada (4:312 dan 3ll 3). Lihtlt-TogibwaAt-Tarhib,

l:l4l dan 155. Ungkapat, "Falaa Utrhfirullaha &innaatr, Ibnu Atsir

berkata: "Aklfttui iaiuta idza naqadhtu 'a6olu wo binoonoq'
diletakkannya 

-honzah 
pada kalimat tersebut bermakna m€ngugurlran atau

menunaikan janjinya, seperti kalimat, Asykainlru i&a uada syi*oayaaht'
dan sebelumnya ia berkata: "Al Khifaaroh dengan m*&asrah'km atau

men dh am m ahY'annya bermakna: j anj i".
636 Sanadnya shahih. Hadits dengan makna yang sama telah kmi sebutlon pada

no. 5635 dari riwayat sa'id bin Abu Ayyub, dari Ab[l llila'L b adalah Humai

bin Hana'i, dari Abbas Al Hajari, dan pada pembehasm uscbut kami

Musned lnrnAfr.d - EI
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5900. Ishaq bin ,rru ,,rn""r*Uun kepada tami, runJ Ln,,un
memberitahukan kepada kami, dari [Abu] Al Aswad, dari Al easim bin
Muhammad, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah sAw bersabda,
"Barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan makajanganlah ia menjualnya sampai makanan tersebut berada di

tangantqn.'$37

jelaskan secar:r terperinci, kemudian kami mengisyaratkannya juga terdapat
pada rirvayat Abu Daud, 4:506-507 dari jalur ru-nu'wJuu, i*i euu Hana.i,
dan rirvayat yang kami sebutkan diatasr;bih aerat uairrnyu a"rgun riwayaiyang terdapat dalant sunan Abu Daud. Kami juga *"ry.uuit un- penukiian
penulis At-Tohdzib yang berasal dari Abu Hatim f,erkata*,-Jam tidak tahu
apakah Abbas bin Julaid mendengar hadits ini iuri euau[ur, bin Umar,,.
Y*y-, p"rarpl- kami bahwa pemyataan ini tidak kami temuka n daram ArJarah wa At-To'dir. pan-kami mendapatkannya tertulis p"au'ruu Marqsirkarya Ibnu Abu Hatim, har. 60, seranjutnya'ia uerr.ataildm mendengar
ayahku berkata: j"ku li_dak tahu apakah auuaa bin Juraid ."nLng* sesuatu(hadits ini) dari Ibnu Umar". Tentunya har ini tru* u"rp"rg"-h sama sekari
se.bagaimana yang terah kami jelaskan seberumnya, arri, i-iG"t yang terahditeliti dan disaring dengan baik kemudian di;apil I"*j" kes_hahih-
annya rebih kuat dan ini muttashir, terutama berdasarkan p"n:"r** Abbasyang mendengarkannya dari Ibnu umar, sebagaimana iuga iai ini dijeraskan
pada riwayat Abu Daud.6:'7 sana&tya shahri. Abu Ar Aswad adararr Muhammad bin Abdurrahman bin
Naufal AI Madini, 

:rgr.-.g anak yatim yag datrulunya dipelihara oleh Urwah,Mnkasrqarannya terah kami se-butkan piaa ,o. ti+g, iu,, kumi tambahkanbahwa Imarn Bukhari menyebutkan biografinyu p,"d^-;i-i)oir, rlrfi4s.
tertera pada , ,,,Anil. Aswad'dengan menyambung iatimat taUul, penulisanini keriru, dan kami teratr mengecet rcLenaranla ild" 'oul . n"ai, inidisebutlon oreh Ar Hafizh di daram Ar Fath, 4:293 dinwra ia menisbarrkan
ryriwayatanya kepad3 Ahmad dengan rafazh yan.u.il".uaian ia berkata:
"Hadits ini diriwayatkan oleh Abubaud aan an-uasa iilrg*'Lr"rr, :, Naha'an vabii'a M!". tha'aaman isytaraahu bikailin niri iiiitiin., Haditsini disebutkan daram sunan Abu Daud,3:299, an-NaiJr,-7:zzs dimana
keduanya meriwayatkan dari jarur wahab, dari Amru ui, ar iiurt , d*i erMun&ir bin Ubaid,.-qari Al easim Uin frAu'r",,."a, a*i'fUru Umar:
"Bahwasanya Rasulullah SAW meIarang.............,,. dan hadits semisalnya

@I - Musnad Imam Ahmad
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5901. Mu'ammal bin Ismail menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu

Umar berlrata: Rasulullah SAW bersabda, "setiap kalian odalah

pmimpindan*tiapkalianalrandimintawrtangSungjawabanatosapa
yang kaliot pitnpin, seorang amir adalah pemimpin bagi rakyatnya don

dia bertotgug jawab atas urusan mereka, Seorang lelaki pemimpin

bagi kehwgotya dan dio bertanggung iawab atas segola uutsan

mereka, wor(mg mmtla adalah pemimpin atas harta tuonnya dan dia

bertongug jowab otas harta tuannya, dan seorang istri adalah

pentttpin ai ,r"r-n suaminya dan dia bertanggung iowab atas segola

uru&ut di runah tersebut."638

,,Q: i/ .11 t? * ,:ot,:i $:-r, ,Si rl'L - o t ' Y

telah krmi sebrrkan berulang-ulang kali dengan sanad yag shahih tanp

menyehrdran, 'bikailin m'wuanirf', Yilg mana akhir dari pada hadib

tersebrtuadaPat Pada no. 5861.
63t Suadrya tniin Muammal bin Ismail telah kami sebutkan ketsiqalwya

@a no- yl &n 2173. Suffan adalah Ats-Tsauri. Hadits ini merupakan

het .- h"dits no. '1495 dan 5167' Lihat hadits no' 5869'

Musnad Imam Ahned - @I
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5902. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyun ."*"ri 

"tun
kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan umat ini" atau beliau

bersabda, "Umatku, dan perumpamaan seorang Yahudi dan Nasrani,

seperti seorang lelaki yang berlcata, 'Barangsiapa mengeriakan sesuatu

(amalan) kcpadaku dari pagi sampai pertengahan siang maka baginya

satu Qirath (4/6 Dinar)?'Orang-orang Yahudi berkata,'Kami yang akan

melakulrannya.' Kemudian mereka mengeriokannya, lalu lelaki tersebut

berlrata lagi, 'Barang siapa yang mengeriakan sesuatu (amalan)

lrcpadofu dari pertengalrun siang sampai sore hari maka baginya satu

Qirath?' Orang-orang Nosrani berkata, 'Kami yang akan melah*anya,
lcemudian mereka mengerjakanrqn, dan kalian orang-orang muslim

lralian mengerjakan sesuatu (amalon) dari shalat Ashar sampai malam

maka bagi lcalian dua Qirath. Mendengar hal tersebut orang-orang
Yalrudi don Nasrani marah, mereka be:rkata, 'Kami lebih banyak

melahtkan amalan akan tetapi ganjaran sedikit'. Selanjutnya lelaki
tersebut menjawab, 'Apakah alru merulwlimi kalian dengan tidak
memberikan sedikit pun ganjaron lralian? Mereka menajwab, 'Tidak,' Ia
berkata lagi, 'Demikianlah kclebihanht, aht berikan kcpada orang-orang
yang aku ke lu ndaki'.'$3e

63e Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4508 dengan redaksi yimg sama. Imam Bukhari meriwayatkannya pada

Shahih-nya,2:32-33 dan 13:377 dan 425 dengan redaksi yang lebih panjang
yang berasal dari jalur Az-Zvhri, dari Salim, dari ayahnya. Ia juga
meriwayatkannya (4:367) dari riwayat Ayub, dari Nafi', dan, (6:361) dari
riwayat Al Laits, dari Nai', juga, (4:368) dari riwayat Malik, dari Abdullah
bin Dinar, selanjutrry4 (9:59) dari riwayat Ast-Tsauri, dari Ibnu Dinar,
dimana ketiga perawi tersebut meriwayatkan dari Ibnu Umar. Muslim dan At-

@ - 
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5903. Aku mendengar hadits ini juga dari Yahya bin Sa'id namun

aku tidak menulisnya: Dari Sufran, dari A$ullah bin Dinar, dari lbnu

Umar, dari Nabi SAW, bahwa orang-orang Yahudi melakukan begini dan

orang-orang Nasrani melakukan begitu, seperti yang disebutkan di dalam

hadits Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar tentang kisatr Yahudi-ffi

'; ,ot,,,- ,f ,6-i Si ,s:L,t ,gj iG oq.t
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5904. Muammal juga menceritakanya kepada karni, dari Sufran,

seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar
jugu.*t

c

I

Tirmidzi meriwayatkannya sebagaimana disehrkan di dalam Al Qastlului'
(l:407). Ghudwaw artinya pagi hari, yaitu waktu yang berada diantara shald
Shubuh sarrpai terbitnya matahari. Dan ia termasuk ktta manrru' minosh
shuaf. Penulis Al Lisot berkata: "Dikatakan: Aku mendenginya pada psgl
hari" kata ini adalah kata yang bentuknya mo'rdah seperti sohd- fu
diriwayatkan dari beberapa atrli bahasa, mereka mengatakan bahwa lrata ini
bentuknya nakirah oleh karena itu tidak termasuk mamnu minas shuS,
namun sebenarnya kata ini bentuknya ma'rifah, karena pagi hari

menunjukkan pagi di hari itu. "Zhalamtuhtm" pada naskah catatan kaki A
tertera "Zhilumtum"
Sanadnya shahih fhdits ini merupakan peirgulangan hadits sebelumnya

Ahmad mendengar hadits ini dari Muammal dari Su&aru kemudian ia
menulisnya, ia juga mendengarnya dari Yahya bin Sa'i4 dari Su$an nemun

ia tidak menuliskannya sebagaimana yang iajelaskan pada hadits diatas-

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya

Hanya saja Ahmad juga merinrayatkannya dari Mummal" dari SuSffatL dari
Nafi', dari Ibnu Umar, kemudian ia mengisyarafikan pada sanad tersehtr dm
pada riwayat sebelumnya bahwa hadits tersebut s€npa dengan rirvayat,

Mnsnrd rrnrm Ahnrd - EI
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5905. Muammal menceritakun t.puau U-i, Sufuan **r..itutu,
kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, aku
mendengar Ibnu umar berkata: Nabi SAW mengisyaratkan dengan

tangannya kearah rimur kemudian beliau bersabda, *Disinilahfitnah (itu
bermula), disinilah fitnah (itu bermula), saot muncurnya tanduk
syaitan."w
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5906. Muammal menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan
kepada kami, dari AMullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu umar
berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, *Apabira seorang yang
berihram tidak mendapotkan sandal maka hendobrya ia menggunakan
sepatu yang dipotong lebih rendah dori kcdua mata kakinya.,fl3

"A1rub, dari Nafi', dari lbnu Umar,', dan riwayat Ayyub dui Nafi, terdapat
pada no. 450t dimana hal tersebut telah kami sebutkan sebelumnya.
Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5659.
Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengurangan hadits sebelumnya no.
5527.

@ - 
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5907. Muammal menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, ia berkata: Apabila Ibnu

Umar disebutkan kepadanya sebab awal dikumandangkannya talbiah,

[atau alasan dikumandangkannya talbiah] ia berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW berihram (melantunkan talbiah) di Dzul Hulaifah."@

i p ut * *iZJ ; ';J $o ,S,i e"; - tl.A
\t ,k at Jy, j6 ,i6 ,-* lt * ,yJ '* ,:# i yt *

(.;:Li ,y_Li ,s- 6 :L), €,J u,tlt ;ii S> ,*j *
,r0r. ,uurnrnul ."n""ritukan kepada kami, Umar bin Muhammad

(Ibnu Zaid bin AMullah bin Umar) menceritakan kepada kami, dari

ayahnya, dari lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"seandainya manusia tahu bahaya yang terdapat pada saat sendirian,

tentunya tidak akan seorangryn melahtlan pada malam hori
sendirian-"&s

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5574.lAu kaoda yusabbibulnl merupakan tambahan dari naskah catatan kaki

?.

Sanadnya shahih. Hadis ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali yang

berasal dari riwayat'Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya" dari Ibnu

Umar, dimana akhir hadits ini terdapat pada no. 5581. Dan telatr kami sinyalir
hadits ini, no.4'l48,bahwasanya Al Bukhari meriwayatkannya dalam Shahih-

nya, 6: 96, dari jalur Ashim dan kami tambahkan bahwa At-Tirmidzi
meriwayatkan pulq 3: 2l-22, dari jalur Ats-Tsauri, dari Ashim, ia berkata:

"Hadits Ibnu Umar ini adalatr hadits hasan shahiV'. Kami tidak mengetahui

hadits lain selain hadis ini, dari hadits Ashim, dan ia adalah Ibnu Muhammad
bin Zaid bin Abdullah bin Umar". Al Hafiztt berkata dalam Al Fath,6:96-97,
At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Ashim bin Muhammad meriwayatkan
hadits ini secara munfarid. Pendapat ini perlu diteliti lagi, karena Umar bin

Musnad Imam Ahmad 
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5909. fUu"-rnut menceritakan kepada kami pada kali lain, hanya
saja ia tidak berkata, "Dari Ibnu Umar."66
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5910. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku mendengar ayahku
berkata: Muammal telah mendengar dari umar bin Muhammadbinzaid,
yaitu beberapa hadits dan ia juga mendengar dari Ibnu Juraij.sT

Muhammad karena saudaranya yaitu umar bin Muhammad meriwayatkan
hadits ini bersamanl'a, dari ayahnya sebagaimana yang ditakhriioreh An-
Nasa'i". Isyarat ini ditujukan kepada sanad hadits tersebut, batrwa hadits
tersebut diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i.
sanadnya mursal, karena Muammal bin Ismail pada kari lain menceritakan
kepadanya dari Ibnu Umar bin Muhammad, dari ayahnya, dan ia tidak
menyebutkan riwayat tersebut berasal dari Ibnu Umar. Akan tetapi hal ini
tidak mempengaruhi keshahihawrya hadits, karena tersebut dibawa menjadi
hadits muaashrl dan perawi dalam hadits ini terkadang meriwayatkannya
swara mursal dan secara muttashil sebagaimana telah kita ketahui. Hadits ini
diriwayarkan pula oleh Ashim bin Muhammad, dari saudaranya dengan sanad
bersambung sebagaimana yang telatr kami sebutkan pada sanad sebelumnya.

Itso mi berasal dari perkataan Imam Ahmad, yang menegaslon kebenaran
bahwa ia mendengar hadits ini dari gurunya Muammar bin ismail, dari umar
bin Muhammad bin Zaid bin Abdullatr bin umar, dari Juraij, dan penjelasan
ini sangat berfaedah. karena hal ini tidak disebutkan di dalam )t-iahdzib
bahwa Muammal meriwayatkan dari keduanya, tidak disebutkan dalam
biografinya ataupun pada biografi keduanya. Dan pada g tertulis, "Muammal
mendengarkannya dari Amru bin Muhammad,', jelas ini merupakan
kekeliruan dan karni telah mencek kebenarannya pada I dan J, dimana hal
t$sebut dijelaslcan lebih terperihci.

@I - Ilnsm{ rmrm Ahmad
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591l. Muammal menceritakan kepada kami, Sufran menceritakan

kepada karni, dari AMullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar

berkata: Rasulullah SAW bersabda,"sesunguhnya perumPant an jtak
ajal kalian dan aial umat-umat setelah kalian seperti ryrumryrnoan
j-arak antara sholat Asttq sampai terbenamnya matahari.'ffi

,i) u.t * ,'rt,.l $:", ,Si $:L - ot \ Y

y\t *:, J;riti 'iti ,* i.t f ,eG ,r
'+i'rtylk i; e) ,{;iuj' |.5.""6t?i,{-e

,*i: $:",

i:;-| ,:{*,',
'di

.4:rsi:u;i J\y'), e
5912. Muammal menceriakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid)

menceritakan kepada kami, Ayytrb menceritakan kepada kami, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW bersaMa tentang ayat"Pada

Sanadnya shahih. hadits ini berasal dari bagian hadits no. 5902 dengan sanad

seperti ini juga, hanya saja ia tidak menyebutkannyq kemudian ia

menyebutkannya tersei.rdiri. Hadits ini juag diriwayatkan oleh Imam Bukhari

dalarn Shahibny4 9:59 yang berasal dari riwayat Ats-Tsauri, dari Ibnu Dinar

secara tengkap sebagaimana kami isyaratkan periwayatannya pada

pembahasan t€rsebut. Dan kesemua pembahasan yang kami isyaratkan dalam

riwayat Bukhari menyebutkan kedua hadits tersebut secara bersamaan kecuali
pada 6:361 karena hadits ini tidak disebu&an pada awal pembahasan.

Sedangkan ungkapan, "rti Ajli man kaana qablakum", dalam riwayat Bukhari
tertera" "Innamaa baqaaufum fiimaa salafa qablahtm", Al Hafizh berkata

dzlam Al Fath 2:32, "Artinya batrwa jarak umur umat ini dan jarak umat-
umat sebelumnya seperti antara shalat Ashar dan terbenamya matahari
dampai berakhirnya siang hari. Seakan-akan ia berkata: 'Sesungguhnya ajal
kalian dibandingkan dengan orang-orang sebelum kalian, ....'."Kesimpulan
batrwa (Fir) disini bermakna (I/aa) kemudim mudhafnya telah dibuang yaint
lafazhnisbah.
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hari manusio berdiri dihadapan Tuhan semesta alam." dan "Pada hari
dimana jaralorya kira-kira lima puluh ribu tahun," "Pada saat manusia
tengelam dengan keringatnya sampai pada pertengohan telinga
mcreko."@9
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5913. Muammal menceritakan kepada karni, Hammad (Ibnu Zaid)
menceritakan kepada kami, 'Atha' bin Sa'ib menceritakan kepada kami,
ia berkata: Muharib bin Ditsar berkata kepadaku: Apa yang engkau
mendengar dari Sa'id bin Jubair dikala ia menyebutkan hadits tentangAl
I(outsar dari lbnu Abbas? Aku menjawab: Aku mendengar ia berkata:
Ibnu Abbas berkata: Ini adalah merupakan kebaikan (anugrah) yang
melimpah, Muharib berkata: Subhanallah! Sungguh sedikit penafsiran
Ibnu Abbas yang keliru, aku mendengar lbnu Umar berkaa: Tatkala
hrrun ayat "Sesungguhnya kami menganugerahkanmu Al Kmfisar."
kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ia adalah sungai yang berada di
strga, kcdw tepian sungainya terbuat dori emas, airnya mengalir diatas
bebatuan mutiara dan yaqut, airnya lebih manis dori madu, lebih putih

ae Sanadnya shahih. Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali secara

panjang lebar dan ringkas, akhir dari hadits ini terdapat pada no. 5823.

@ - 
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dari susu, lebih dingin dari es, dan lebihwangi dui bou milryak kasttri."
Ia berkata lagi: Ibnu Abbas benar, Demi Allah! Ini merupakan kebaikan

(anugrah) yang melimpuh.o"

650 Sanadnya shohih. Hammad bin Zaid, telah kami sebutkan biognfinya pada

kebanyakan riwayat-riwayat sebelumnya dan ia adalah Hammad bin Zaid bin
Dirham, ia merupakan seorang imam yang BtSaIr" hafizh, serta perkataannya

dijadikan huiiatr. AMunahman bin Mahdi berkata: 'Aku tidak melihat ada

seorang yang lebih memahami sunnah, begiur pula hadits daripada Hammad
bin Zaid". Ahmad berkata: "Hammad menpakan salatr satu imam kaum
muslimin dan termasuk ahli agama dan Islanr". Khalid bin Khaddasy berkata:

"Ia termasuk salah satu orang yang cerdas lagi cendikiawan di masanya".

Yazid bin Zurai' berkata: "Yazid bin Rabi' di hili rvafatrya: 'Telatr wafat di
hari ini seorang imam kaum muslimin'." rmanr Buktrari menyebutkan
biografinya pada Al Kabir,AlD4 dan Hammad mende'ngar hadits dari Atha'
bin Sa'id sebagaimana telah dijelaskan berulang kali di hadits sebelumnya.

Hadits dengan redaksi yang lebih panjang t€rd4d pada no. 5355 dan juga

lndits marfu'yang berasal darinya telah kami sehdsan dengan redaksi yang

ringkas, berasal dari riwayat Waraqah Al Yasylnni, dari Atha'. Dan kami
isyaratkan hadits ini dalam pembahasan tersebut Aft-Thabari meriwayatkan
hadits ini dalan Tafsir-nyar 3O: 210 dengro r€ddsi sama dan ringkas, dari
jalur Ibnu Ulayyah. Kemudian Ibnu Katsir menukilkamnya dalarn Tofsir-nyq
9: 316 dari riwayat Ath-Thabari ini. Pene8irm Ibnu Abbas yang

diriwayatkan secara natquf@apembahasan di eq dimana ia menafsirkan

Al Kautsar dengan "kebailcan yang berlimpah, ini diriwayatkan oleh Al
Bukhari, dari riwayatkan Sa'id bin Jubair sebagaimana disebutkan pula dalam
Tafsir lbnu Katsir,9: 315, kemudian Ibnu Kmir berkata: "Penafsiran ini
bersifat umum, termasuk sugai atau serupa dcngannya, karena Al Kautsar
berasal dari lstsara yang artinya kebaikan yang melimpah ruah, dari sungai
tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh lbnu Abbas, Ikrimah, Sa'id bin
Jubair, Mujahid, Muharib bin Datstsar dan llasan bin Abu Al Hasan Al
Bashri". Lalu ia berujar lagi: "Dan beirar bah*a rirvayat yang berasal dari
Ibnu Abbas, dimana ia menafsirlon A*Nab dengan 'kebaikan yang
melimpah"', hal ini dinukil dari TSsir lbmt Job, dengan sanadnya yang
bersambung kepada lbnu Abbas, kemudian ia menyebutkan hadits-hadits
mengenai sungar Al Kausar. Selanjutrryra ia berkm: "Bahkan hadits ini
merupakan hdits mutawdb, dari jalur-jalu berhda serla bersifat qathi'
pada kebanyakan ahli hadic, demikian pula dengan hadits-hadits al haudh",
lalu ia menyebutlon banyalc hal mengenai al handh. Adapun alasan kami
memaparkan semua ini adalah untuk mempcrlihadran kepada orang-orang
yang tidak beriman k€poda yang ghaib dan oragorang yang menakwilkan
hadits-hadits yang berl6i0an dengan hari kiamga, kebangkitan, surga dan
neraka sedangkan mereka menganggap diri melra seorang mukmin serta

menisbatkan diri k€pada Islam! Pertatam Muharib bin Datstsar

Musrad rmrrn Ahmad - @I
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651

'Stbhorallah' di naslcah g, tertulis 'wa subhanallah', dimana dalam

pc,mbahasan hadits ini tidak t€rdapat hwuf wawu, namun hal ini tidak

disebutkan dahm rl dan p, oleh karena itu, kami tidak menuliskannya. Begitu

juga, pcrkataannya "ma qalla ma yaskutu li ibni abbasf', di naskah p tertulis

"aktso)' menggantika kalimat "aqalld'. Ini merupakan kekelinran yang
bahil dalam makna hadits ini, dan apa yang kami tetapkan dalam hadits di

atas tert€ra pada C de.J. Al Janadil merupakan bentuk jamak dari kata

'ijodalwr " yang b€rrti batu besar, sebesar kepala manusia atau batu yang
lebih kecil dari itu, dimana seseorang dapat mengangkdtya.
Sanadnya shohih tladiB ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5259 dan 5260, serta merupakan ringkasan hadits no. 5824.

Sanadq,asiaf,rh Hadis ini merupakan ringkasan hadits no. 58M.

Jv ;) ,*t ^lt 
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sgl4.Muammal menceritakan kepada f.u.i Sufyan 
^en"eritafan

kepada kami, AMullah bin Dinar menceritakan kepada kami, aku

mendengar lbnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda,"Barangsiapa
yang berkata kcpoda saudaranya, 'wahai kafir', maka perkataan tersebut

kcmbati kepada salah satu diantara mereka berdua."6sl
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5915. Muammal menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid)
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berfrata: Alru mendengar Nabi SAW bersabd4"setiap pengHtianat akon

diberikan t@rda Wdo Hui Kiamat.'$s2
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5916. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Jarir (Ibnu Hazim)

menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menggunakan Al
Jar. Sa'id bin Jubair berkata: Aku kemudian mendatangi lbnu Abbas lalu
memberitahukan hal itu kepadanya, maka ia berkata, "Apa yang

dikatakan Ibnu Umar adalah benar." Ia berkata: Aku bertanya, "Apa yang

dimaksud dengan Al Jar?" [a menjawab, "Segala sesuatu yang terbuat

dari tanah liat."653

653 Sanadnya shahih. Jarir bin Hazim bin Abdullah Al Azdi, tetah kami sebutkan

mengenai ke*iqalannya, no.725 dan kami tambahkan bahwa Syu'bah, Ibnu
Ma'in dan lainnya juga menrslgallkannya. Selanjutrty4 Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalarn Al Kabir, VznB. Diriwayatkan dari
Syu'bah, ia berkata: "Aku tidak melihat di antara dua lelaki yang paling kuat
hafalannya di negeri Bashrah daripada Hisyam Ad-Dusurwai dan Jarir bin
Hazim". Sebagian ulama mengatakan batrwa terjadi perubahan di akhir
hidupnya dan menurut aku ini tidaklah berpengaruh, sebab Abdurrahman bin
Mahdi berkata: "Hadits-hadits Jarir bin Hazim banyak yang tercampur, dan ia
memiliki beberapa anak yang merupakan ulama-ulama hadits", dan ta&ala
para ulama menyerang hadits-hadisny4 anak-analarya membelanya, dan
tidak seorang pun mendengar tentang hadits-haditsnya yang tercampur". Hal
ini lebih kuat pertimbangannya daripada Hnti-hati dan salatr menilai.
Sedangkan terdapat pada g dan ? "Jarir bin Abu Hazim", ini merupakan

kesalahan penulisan dengan menambahkan lafaz.h [Abu], karena pada d

tertulis "Jarir bin Hazim", dan inilah yang benar. Lahl penulis menulis lafazh
"Abu" di atas baris. Menurut hemat aku, ini menpakan kesatahan lama yang
terdapat dalam naskah Munad. Oleh lcsena itr, kami tidak menuliskan

lafazh ini. Adapun ungkapan 'Qaala Ibnu Abbas', pada naskah caratan kaki I
'Qala lbnu Jarir: faataitu'. HadiB ini menryalon pengulangan hadits
sebelumnya no. 5819, lihat hadits no. 5t33.
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5917. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

melarang puasa wishal (menyambung puasa), lalu seorang sahabat

bertanya, "Bukankah engkau melakukan wishal?" Beliau menjawab,

"sesungguhnya aku diberi makan dan minum (oleh Allah SWT)'-654
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5918. Ishaq menceritakan kepada kami, aku mendengar Malik

menceritakan dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

bersaMa, "seekor htda yang terikat (dipakai untuk berjihad dijalan

Allah) pada setiap rambutnya terdapat kebaikan sampai poda Hari

Kiamat.'$ss

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5795' hadits ini

juga terdapat di dalam Al Muwaththa" l:280, dan kami telah mengisyaratkan

ir"aits yang terdapat pada Al Mtmaththa' ini pada no. 4721. ungkapan,

"Faqaola: Alasta tnwashilu?" seorang lelaki bertanya atau semisalnya'

Kalimat ini pada naskatr catatan kaki l tertglis,"Faqiild', dan hal ini tidak

perlu diperjelas lagi.
Sanadnya shahitt hadits ini disebutkan di dalam Al Mmtaththa',2:22.Katni

telah menyebutkannya dari jalur yang berbeda-beda, dari Nafi', dan akhir dari

pada hadits ini disebutkan pada no. 5783.
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5glg. Ishaq ,r"n"..itukun f..puUu kami, Malik menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
mengutus sebuah pasukan ke daerah Nejed dan diantara pasukan tersebut

terdapat Abdullah bin Umar, kemudian bagian ghanimah mereka

sebanyak dua belas ekor unta, lalu mereka dibagikan lagi setiap orang

seekor unta.6s6
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5920. Ishaq menceritakan kepada;, Malik memberitahukan

kepadaku, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersaMa,

"Barangsiapa yang membebaskan bagian serikd lnng dimilikinya pado
seorang maula sedangkan ia memiliki hota yory sebanding dengan
harga maula tersebut maka ia hendabtya membaym kcmerdekaan maula

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5519. katmi juga telah menyebutkannya ph no. 5288 yang berasal dari
riwayat Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik. Hadis ini disebutkan di dalam
Al Mmtaththal 2:8 sama seperti riwayat Ibnu Mahdi. Dan tertera pada Al
Muwaththo', "Foganimnaa bilaodan' sebagai gruti dari kalimat, "Iblai' dan
ini merupakan kesalahan cetak, dan yang benar adalah yang terdapat pada

Syar Az-Zarqani, 3:299. Sedangkan ungkapan, nFakaanaf' pada :l tertulis,

"Wakaanaf'. Kemudian " ltsncy'asyard' pada r tertulis, "Itsna'asyud' dm

penjelasan ini terdapat pada no. 5519. Hal senadajuga terdapat pada g dan J

serta catatan kaki 1.

Musnrd Imrm Ahmed - @I



tersebut dengan harga yang pantas, dan memberilan bagian pada tuan
maula tersebut (yang menjadi syarikatmu), kemudian maula tersebut
memerdekakan, jil@ tidak maka ia hanya membebaskan apo yang telah ia
bebaskan dari maula tersebut.'6s7
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5921. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, *sholat berjamaah lebih utama du puluh tujuh derajat dari
shalat sendiri.'$sa
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5922. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik
memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah sAw singgah di Al Bathla'yang terletak di Dzul Hulaifah,

Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan di dalam Al Muwathha', 3:2, *an
tetapi disebutkan pada nya, "Malik dari Abdullah bin Umar, dengan
membuang kalimat, "Dari Nafi"' dan ini merupakan kesalahan cetak, yang
benar apa yang terdapat pada syarhuz Az-Zarqani,3:248. Hadis ini juga ielah
kami sebutkan sebelumnya dengan sanad yang sama berasal dari Malik pada
no. 397,juga telatr disebutkan berulang kali secara panjang lebar dan rin-gkas
selain dari riwayat Malik, dimana akhir dari pada hadits ini terdapat pada no.
582r.
sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5779. Hadits yang sama telah kami sebutkan sebelumnya berasal dari riwayat
Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik pada no. 5332.
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kemudian beliau shalat di tempat tersebut, dan lbnu Umar juga

melakukan hal yang sama.us'
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5923. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik

memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhrrya Wrumpamaan seorang

Wnghafal Al Qur'an seperti orong yang memiliki seel<or unta yang
terikat, jilra ia menambatlannya dengan baik maka ia tidak akan lepas,

dan jika ia membiarlcannyo maka untanya akan pergi.'ffi
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5924. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik

memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu IJmar, ia berkata:

"Dahulu kami melakukan jual-beli makanan pada masa Rasulullah SAW,
kemudian beliau mengutus seseorang kepada kami dan memerintahkan

Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 4819 yang berasal
dari riwayat Rauh, dari Malik. Lihat hadits no. 5594.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

53 15.
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kami memindahkannya dari tempat kami membelinya ke tempat lain

sebelum kami menjualnya."6l
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5925. lshaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik

memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anjing, kemudian beliau

bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga atou

anjing pemburu, malra amalnya berhtrang setiap hari sebesar dua

Qirath.'#2
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5926. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik ..-U".iiuf."n

kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "sesungguhnya apabila salah seorang diantara kalian wofat

Sanadnya shahih Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa', 2:140.

Imam Muslim meriwayatkan di dalam Shohih Mtulim, l:,146 dari jalur Malik.

Dan hadits yang sama maknanya telatr kami sebutkan berulang kali
diantaranya pada no. 4639, 4988, 5 I 48 dan 5900.

Sanadnya shahih. Dua hadits yang sama disebutkan juga di dalam

AlMutaththl 3:138. hadits yang sama telah kami sebutkan berasal dari
riwayat Ubaidullatr, dari Nafi' pada no. 5775

@ - 
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5927. Abdunrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, dan Ishaq berkata: Malik mengabarkan
kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW masuk
kedalam Ka'bah bersama dengan Utsman bin Thalhah, Usamah bin Z-aid
dan Bilal, kemudian beliau menutup pintunya. Tatkala mereka keluar aku
bertanya kepada Bilal, "Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Ia
menjawab, "Beliau berdiri diantara dua tiang disebelah kanannya, satu
tiang di sebelah kirinya, dan tiga tiang yang berada di belakangnya,
kemudian beliau shalat diantara tiang dan Qiblat kira-kira jaraknya tiga
hasta." Ishaq berkata, "Pada saat itu tiang Ka'bah berjumlah enam tiang."

663 
Sanadnya shahih Hadits ini juga disebutkan dalam At Muwahho', l:237-
238. Hadits ),ang sama juga telah kami sebutkan yang berasal dari
LJbaidullah, dari Nafi' pada no. 4658, kemudian kami mengurailonnya pada
pembahasan tenebut, juga berasal dari jalur Ayyub, dari Nafi, pada no. 5l 19,
dan hadits ini merupakan ringkasan hadits riwayat Fushail bin Gazrran, dari
Nafi'pada no.5234.

maka akan ditampakkan kepadanya tempatnya di pagi hari dan Wtang.
Jikalau ia termasuk ahli surga maka ia akan dimasukkan ke dalam surga
dan jikalau ia termasuk ahli Neraka maka ia akan dimasukkan kedalam
Neralra."63
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Hanya saja ia tidak menyebutkan apa yang ada diantara dirinya dan

Qiblat.6
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5928. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Naft', dari Ibnu Umar, ia berkata: Dahulu kami berwudhu' bersama-
sarna, Aku bertanya kepada Malik, 'Apakah laki-laki dan wanita juga
wudu' bersama-sama?" la menjawab: "Ya!" Aku bertanyalagi, "Apakah
hal itu terjadi pada masaNabi SAW?!' Ia menjawab, "Ya!."65

* ,e6'* ,",rJU. g?i 1-+ U bA\$'", - olyl
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Sanadnya shahih. Perkataan *Qaala Ishaq : lVakaanal baitu yaumai&in
'olaa sittati A'midatinf'bukan perkataan yang berasal dari Ishaq bin Isq akan
tetapi ia berkamsud menyebutkan perkataan ini pada riwayatnya berasal dari
Malih dimana hal ini tidak disebutkan oleh AMurrahman bin Matrdi, hanya
saja Abdurratrman bin Mahdi meyebutkan lafazh, "Tiang yang berada
diantaranya dengan kiblat" dan tidak menyebutkan jumlatr tiang Ka'bah. Hat
ini menunjukkan bahwa tambahan Ishaq ini disebutkan juga dalam Al
Muwaththa'yang berasal dari riwayat Yahya bin Yahya, l:354, dan riwayat
Muhammad bin Al Hasan, 228. Ungkapan, "Tsalatsatu a&ru'irl' pada

catatan k"ki I tertulis, "Tsalatsu adzru'in". Hadig ini telah kami sebutkan

berulang kali dengan makna yang sama yang akhir dari hadis tersebut
terdapat pada no. 5176. Kami juga telatr menguraikannya dengan jelas pada
no. 4464. Lihat hadits no. 5547.
Sanadnya shahih. hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa'berasal
dari riwayat Muhammad bin Al Hasan, dari Malik, 6l dengan makna yang
sama. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnyano.5799.
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5929. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik

memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Alsyah

ingin membeli seorang maula wanita yang akan dimerdekakan,
pemiliknya berkata, "Kami akan menjualnya kepadamu dengan syarat

hak perwalian adalah milik kami. "Kemudian ia memberitahukan hal

tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersaMa, "Apa yang
menghalangimu melahirannya, sesungguhnya hok perttalian seorang
maula adalah milik orong yang memerdekakannya.'ffi

rLl ,iari;t tl:i'P l'i* .ut * ,e6'* ,Ui €?1 ,la6.Ly,$1rt - oqr.
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5930. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan
kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak dibenarkan seorarrg mubnin yang bermolam lebih dari &u hori
sedongkan ia memiliki horta, kecruliwasiat ditulis disisinya.'fi7

Sanadnya shahih. hadits ini disebutkan dalan Al Mtnafuha'yang berasal

dari riwayat Yahya dari Malik, 3:8. Hadis ini merupakan ringkasan hadits no.
576t.
Sanadnya shahih Hadits ini disebutkan dalalrn Al Mttwuhtha',2:228.Hadits
ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5513.
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5931. Ishaq menceritakan kepada kami, [dari Isya] Malik

memberitatrukan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar,
batrwa Rasulullatr SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya,

"Jonganlah kalian masuk ke tempat orangarang yang diadzab, kecuali
kalian nrut bersedih agar lralian tidok ditimpa opa yang menimpa

mereka-'ffi

f 26-,_/. 1 * * ,i$)t vti ,ba\$:"; - olYY

)ut ilJ t;A,t,, yht J:" at Jt-r i6 ,j6 ,# /.t
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5932. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan
kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar, ia berkata:
Rasulullah SAW bersaMa, "Carilah Lailatul Qadar pafu tujuh hari
terakhir bulm, Ronadhur.'ffi

f ,)8:/.i' * r,U):,Gi,!oa\$lL - olt"t"
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5933. Ishaq menceritakan kepada kami, fvfafit mernberitahukan
kepada lerni, dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata:

Sanadnya sluhih hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5705. Sedangkan tambahan [Ibnu Isa] berasal dari naskah catatan kerki ;.
Sanadnya shahih Hadits ini disebutkan dalan Al Mnyaththa'yang berasal

dari riwayat YahyC l:298, hanya saja pada riwayat tersebut tidak disebutkan
kalimar, *Ronailui', akan tetapi ia tertera pada riwayat Muhammad bin Al
Ilasaq Hal. 192. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5651.

@ - 
Mrsnrd Imam Ahmad



Rasulullah SAW bersabda, "Borangsiapa berkata kcryda saudoronya,
,wahai kafir', maka perkataan tersebut kembali kc@a salah satu dui
mereka berdua.'s7o
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5934. Ishaq menceritakan kepada kami, tlalik memberitahukan

kepada kami, dari Affiullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berka6: Sgatu

hari ketika orang-orang sedatg berkumpul di Quba setelah melaksanakan

shalat Subuh, tiba-tiba datanglah seseonrng menjumpai mereka dan

berkata, "Tadi malam turun Al Qur'an kepada Rasulullah SAW, dan

beliau diperintahkan untuk menghadap ke Kiblat." Kemudian orang-

orang menghadapkan shalatnya ke Kiblat, padahal pada saat itr mereka

sedang shalat menghadap ke Syam. Mereka lalu berbalik arah

menghadap Kiblat.6Tr

3i ,+) i P'* ,Uy ;1", ,!o6.J,;\13'L - otro
a,
t..r.
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Sana&rya shahitt Hadits ini disebu*an Mm Al ltlwdhtlu'3:l4t- hadis

ini merupakan pengulangan hadits sebelnmnya no. 5914.

Sanadnya shahih l{adia dengan redalci fag pmjang tcrdryac @a no-

5t2?. Hadits ini juga telah lrami isyardran pada no. 4812, kemudim kami
menyebutlran bahwa hadis tersbgt disebrdran di dalam Al ltfuwdhtta"
l:201.
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5935. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan

kepadaku, dari Qathan bin Wahab, atau Wahab bin Qathan, AI Laits,

Ishaq ragu-ragu, dari Yuhannas maula Az-Zubair, ia berkata: Pada suatu

hari dikala aku berada di samping Ibnu Umar, datanglah maula

perempuannya (Az-Zubair), kemudian ia memberitahukan kepada kami

tentang kondisinya yang sulit, dan ia berkeinginan untuk keluar dari

Madinatr, kemudian lbnu Umar berkata kepadanya, "Duduklah,

sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah

seseotong yang bersabar atas kesulitan dan kesempitan hidup kccuali

aht alron memberikan syafaat kepadanya atau Sebagai saksi baginya

Wda Hmi Kiamaf ."672

<ti,*a3

6n Sanadnya shahih. Qathan bin Watrab bin Uwaimir bin Al Ajda' Al-L,aitsi,

etah lrami sebutkan mengenai ketsiqalawry4 no. 5372 dan pada hadits ini
Ishaq bin Isa ragrq apakah ia adalah Qathan bin Wahab atau Wahab bin

aafun, dan perkaaannya ini tidaklah berpengaruh, karena namanya adalatt

aaftan bin Watrab. Dimana tidak ada perbedaan mengenai namanya, namun
Ishnq lupa dengan namanya, dan ia tidak mampu memutuskan mana yang

benar. Yuhannas Abu Musa maula Az-Zubair bin Al Awwam adalah seorang

tab{in yang tsiqah, hal ini dipertegas oleh An-Nasa'i dan lainny4 Imam
Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir, 4D1427. "Yuhannas".
Iladi$ ini disebutkan dalam Al Mntaththa', 3: 83 dengan redaksi lebih
panjang daripada hadits di atas. Demikian halnya Muslim, l: 388-389 dari
jalur Malik. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,4/l/190
meirgenai biografi Qathan bin Watrab dengan ringkas dari jalur Malik.
Muslim meriwayatkannya, l: 389 darinya secara marfu'dengan lafazh "Man

shsbara 'ala la'waiha", sampai akhir, dari jalur Ad-Dhahhak, dari Qathan. At-
Tirmidzi meriwayatkannya,4:373 dengan redaksi lebih panjang, yang mana

atfiir hadits tersebut sama dengan hadits ini, dari jalur LJbaidillah bin Umar,

dari Nafi', dari Ibnu Umar, kemudian At'Tirmidzi berlota: "Hadits shahih

ghoiA'. Lihat hadits no. 5818, lihat pula hadits sebelumnya pada riwayat
Llusnod Sa'id bin Abu Waqqastr, no. 1573. Al-La'wa' artinya kesulitan dan

kcseinpitan hidnp.
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5936. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya
kepada Malik tentang seorang lelaki yang melakukan stnlat witir saat ia
sedang berkendaraan, kemudian ia berkata: Abu Bakar bin Umar bin
Abdurrahman bin AMullatr bin Umar bin Al Khaththab memberitahukan
kepadaku, dari Sa'id bin Yasar, dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
melakukan shalat witir di saat ia sedang berkendaraan.6R

5937. Abdurrazzak menceritakan kepada l<ami, Suffan
memberitahukan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari rhawus,
dari lbnu umar, ia ber*ata: Nabi sAW ditanya tentang shatat malam?
Kemudian beliau mejawab, "Dua rakaat-dua rokaat, don rybira engkau
khov'atir datangnya shalat Subuh maka kerjakanlah sdu rakaat shalat
witir.'$7a

Sanadnya shahih hadiB ini dengan makna 6an sanad )rang sama telah ltami
sebutkan berulang-ulang kati pada no. 5419, 4530, 520t dan 52(D. Lihat
hadits no. 5t22dn5t26.
sana&rya shahih hadits ini merupakan ringlrase hadis no. 5793. Sufian
adalah Ats-Tsauri.
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Sanadnya shahih hadie ini men4pakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5?21.'FquI: Ya'alai*d, pada catatan kaki p tertulis,"Wa'alaihtm".

(.ir)r:,

5938. Abdumazzak menceritakan kepada kami, Sufran

memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar,

bahwa Nabi SAW bersabd4 *Apbila ordng Yahudi mengucaplran salam

kepadamu don nureka ncngrcapkan 'As-Saamu 'alaihtm' (semoga

engkau ditimpa kebiruwn)." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Maka
lcatatranlah :' Wa' aloika' -*7 

5
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5939. Suraij menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badar menceritakan kepadaku,

bahwa ia pernah keluar bersama beberapa orang sahabatnya untuk

menunaikan ibadah haji. Sampai ketika mereka telah tiba di Makkah,

mereka kemudian masuk ke dalam masjid, lalu menyalami Hajar Aswad,

lantas thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran. Setelah itu kami

shalat dua rakaat di belakang makam lbrahim. Tiba-tiba muncul seorang

pria gemuk dengan mengenakan kain dan sorban meneriaki kami dari sisi

telaga. Kami kemudian beranjak dan bertanya perihal dirinya, maka

orang-orang pun menjawab, "(Dia adalah) Ibnu Abbas-" Maka tatkala

kami menemuinya, ia berkata, "Siapa kalian?' Kami menjawab,

"Penduduk Masyriq dan penduduk Yamamah." Ibnu Abbas kemudian

berkata, "Haji atau umrah?" Aku menjawab, "Bahkan, haji-" Dia berkata

lagi, "sebenarnya kalian telah membatalkan haji kalian." Aku bertanya,

"Aku telah melaksanakan haji berulang-ulang kali dan aku biasa

melakukannya seperti ini." Dia berkata, "Kami kemudian beranjak dari

tempat kami hingga akhirnya Ibnu Umar datang." Setelah itu aku berkata,

"Wahai Ibnu Umar, sebenarnya kami telah datang, lalu menceritakan

kepadanya klsyah kami, sekaligus memberitahukan apa yang dia katakan

bahwa kalian telah membatalkan haji?" Dia berkat4 *Aku

memperingatkan kalian untuk selalu mengingat Allah, apakah kalian

keluar untuk menunaikan haji?" Ikmi menjawab, "Ya.- Dia berkata lagi,

"Demi Allah, sungguh Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar telah

menwtaikan haji dan mereka semua melakukan seperti yang kalian

lakulon.'576

Sanadnya shahih Mulazim bin Amru bin AMullah ,{3-$rrheimi AI Yamani

adalah seorang pera\f,i tsiqah. Hal ini dipertegas deirgan pem),ataan Ahmad,
Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan lainnya" p€Nrdapat lain me,ngatakan bahwa

Abdullatr bin Badar adalah kakek yang dari aphnya, pendapat lain juga

mengatakan ia adalah kakek dari Ibunya, sebagaimana biografi Abdullah bin
Badar dijelaskan di dalalln AtTah&iD, kemudian Imam Buldari menyebutkan
biografinya pada Al Kabir, 4D173. Abdullatr bin Badar telah kami sebutkan

ketsiqalarrya pada no. 5097. Ibnu Abbas berpendapat haji Ifrad yaitu orang

yang mengedakan haji saja sedangkan haji Qiran adalah orang yang
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5940. Suraij menceritakan kepada kami, Mahdi menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Abu Ya'qub, dari Ibnu Abu Nu'min,
dia berkaa: Aku pernah duduk bersama lbnu Umar. Tak lama kemudian

seorang lelaki muncul dan ia bertanya perihal darah nyamuk? Ketika
ditanya seperti itu, Ibnu Umar menjawab, "Dari manakah engkau

berasal?' Lelaki itu menjawab, *Aku berasal dari lrak." Ibnu Umar
berkat4 "Lihatlah lelaki ini, dia bertanya kepadaku tentang darah

nyamuk! Padahal mereka telah membunuh putra Rasulullah SAW!
Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Keduanya

odatohwewangianht (peryejuk hatiht) di dunia'." 677

* d*t i' * *,aiou:*,:d?$:L - olr\
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mengerjakan haji dan umrah sekaligus, dan keduanya tidak melakukan tawaf
di Ka'bah kecuali setelah wukuf di Arafah, dan orang yang melakukan tawaf
dianEa mereka berdua sebelum wukuf maka hajinya sah. Pendapatrya ini
telah kami sebutkan juga pada no. 5194 secara panjang lebar, dan ringkas
pada no. 4512, kemudian Ibnu Umar membanah pendapattya itu. Lihat
penjelasan yang lebih rinci padals-Sunan Al Kubra, 3:77-78.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5675. Hadits ini telah kami jelaskan secara rinci pada no. 5568.
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5941. Suraih menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan

kepada kami dari AMullah bin lkrimah, dari Rafi' bin Hunain Abu Al
Mughirah, dari lbnu Umar, ia memberitahukan kepadanya bahwa ia

melihat Nabi SAW (membuang hajat) dengan cara menghadap ke

Kiblat.678
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5942. Surarj menceritakan kepada kami, AMullatr menceritakan

kepada karni, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
bersaMa, *Talcat fitrah wajib bagi setiap muslim, kccil atauput besu,
yang merdeka atou mtnia, loki-laki dan perempuan satu sha' tono atau

satu sho' godum'sD

,* it * ,eE * 4{t !'? c;:;, A" $:'; - oltr

Suadqra EMnh hadis ini mcnrpakan pcrrgulangm hadits scbeltryr no.

5715 dm 5741. Kmi juga tclah meirjclaskan h.dir ini pada pcmnUsao
awal, kc,mudian kami iryaratkan pada panbalusan tcrsctttt dengan s'nad ini.
Sana&yasfrafrnh Abdullah adalah Ibnu Umr bin Hafash Al Amri. Nmanya
disebrltan poda hadits ini dan hadits-hadits setelahnya sampai no. 5950
toraens*Ubai&illah' mengganti "AMullah' penulism ini jelas keliru IIadiB
ini adalah hadits riwayat Abdullah bin Umar AI Amri, bukan riwalat yang
b€rasal fui sardaranya Ubaidullah, walatpun saudaranya juga telah
meriwaydon sepenggalan hadits ini, sebagaimana disebutkan nanti
pembahasannya . hadits ini merupakan pengulangan hadits sebeltmnya no.

5781 dcoger€dalsi )rang sama.
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5943. Surarj menccritakan kepada lomi, Abdullah menceritakan

kepada karni, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berlari-lari kecil tiga

kati putaran dari Hajar Asumd dan kembali ke Hajar Aswad lagi,

kemudian ia berjalan empat kali putaran dan ia memberitahukan bahwa

Nabi SAW juga melakukan hal rcrsebrnffi

zz I c.:.* u.l
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5944. Suraij menceriakan kepada karni, Abdullah menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia melempar jumrah

pada hari penyembelihan dalam keadaan berkendaraan, dan aktifitas

ibadah haji lainnya dengan berjalan kaki, kemudian ia memberitahukan

sahabat-sahabat bahwa Rasulullatr SAW juga melakukan hal tersebut.6sl

Sanadnya shahih. hadiB ini menpah ringkasan hadits no. 5760. Lihat

hadits no. 5737.
Sanadnya shohih HadiB ini diriwayarlon oleh Abu Daud di dalam Sunarmya,

2:146 dengan reaarci yang samq dari Al Qa'nabi, dari Al Amri, dan ia tidak
menuyebutkan melempar jumrah dalam keadaan berkendaraan pada hari raya
Id, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari lafrzh hadits tersebut. Hadits ini
juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi,5:130-l3l dengan sanad yang

bersambung dan redalsi yang panjm& dari jalur Hasan bin Musa As-Asy'ab
dari Al Amri, kemudian ia meriwaydannya dengan redaksi yang lebih
ringkas dari jalur Al Qa'nabi sebagaimana yang disebutkan pada riwayat Abu
Daud. At-Tirmidzi meriwayatkanya di dalam Sunon-nya,2:105 dengan sanad

nwfu darn ringlos dari jalur ubaidullah bin Umar bin Nafi', selanjutnya ia

berkata: *Hadits ini derajatnya hosan slultilt Sebatragian ulama hadits juga

meriwayatkannya dari LJbaidullah hanya saja mereka tidak meriwayatkannya
secara marff'.laifazt hadits ini terdapd @^Al Muntqq 2646, kemudian
penulisnya menisbahkan periwayatanqra k€psda Imam Ahmad saja. Lihat
hadits yang telah lrami sebutkan yug berasal dari Munad riwayat lbnu
Abbas no.2056.
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5945. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan

kepada kami, dari Nafi', bahwa lbnu Umar tidak menyalami sesuatu

benda yang berada di Ka'bah kecuali dua Ruhtn Yamaniyain, dan ia

menyalami keduanya, kemudian ia memberitahukan bahwa Nabi SAW

juga melakukannya.6s2
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5946. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Suatu hari kami

keluar bersama Rasulullah SAW untuk menunaikan haji dan kami tidak

bertahallul sampai kami bertahallul pada hari penyembelihan."6s3

,:# i f ,e,3 ,f ,!,'"? t:;'.L ,:d? $:r, - oltv
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5947. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan

kepada karni, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab

berkata, "Wahai Rasulullatr Aku ingin bersedekah dengan hartaku yang

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5894. Lihat

hadits no. 5950.

Sanadnya siaft ih. Lihat hadits no. 5 3 5 0 dan 5939'
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berada di suatu tempat (di lftaibar)." Rasulullah SAW menjawab,

" Tahanlah modalnya dan sede luhkan hasilnya.'e
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5948. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata, "Aku tidak pemah

berpuasa pada hari Arafah, dan juga tidak pemah dilakukan oleh

Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar.68s
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5949. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id Al
Maqburi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah duduk di
hadapan Ibnu Umar bersama seorang lelaki yang sedang bercerita

tmguxry\ ken\xili,u\ rht tsxNk tredrlxn rrsrdo bereq
seketika lbnu Umar menepuk-nepuk dadaku dengan tangannya dan

berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahwa Rasululah SAW bersabda,

Apabila dua orang sedang berbicara maka janganlah kamu duduk

Sanadnya shahih. Hadits ini merupalcan ringkasan hadits no. 4608, 5179 dan

6078. Tsamgun artinya tempat yang jelasnya tempat ini berada di Khaibar,
sebagaimana hal ini disebutkan dalaur riwayat-riwayat yang lain.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5420 dan

maksud dari Slrumu yaumi Arafah yaitu berpuasa dan wukuf di Arafatt.

@I - 
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5950. Surarj menceritakan kepada kami, AMullatr menceritakan
kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia mewarnai janggutrya
dengan wann kuning enuls, menggunakan sandal As-Sabtiah, mengusap
&a Ruhtn dan bertalbiyah tatkala binatang tunggangannya (untanya)

6t5 
Sanadnya shahih tladiB ini terdapat di dalam Al Majma' Az-Zawa'id, 8:63

kemudian penulisnya berkara: Hadits ini dirirvayatkan oleh Ahmad, dan pada
sana&rya terdapat Abdullah bin Sa'id Al Maqbrni, dan ia adalah seorang
perawi motru?'. Pem5nataan ini keliru, yang jelas naskah Musnad yang
t€rdapat pada Al Haitsami tertulis "AbAilhh bin So'id' menggantikan
"Abdulloh 'on Sa'id', keliatraunya apa ymg tertulis keliru dan hanya
prasangka belak4 kecuali hal ini ketidakkesengajaan kemudian ia
membacakan hurutrya tidak pada tempatnyd. Sedaryl<an di dalam ketiga
naskah asli tertulis jelas, "Abfullah 'An Sa'id' dan AMullah adalah Al Amri
berdasarkan penjelasan lafaztr hadits sebeftunnya dan sesudahnya Batrkan Al
Hafiztr AI Haitsami menyebutkan pada riwayat berilothy4 6225 seperti
hadits yang disebutkan di&s, *Ra'aitu lbmt Umo yuttooji rajulan, fadol;hota
rajulun baino,lrumad kemudian ia mengomentari hadits ini berasal dari
riwayat AMullah bin Sa'id dan pada walfir bersamaan ia juga menyebutkan
riwayat *Abdullah dari Sa'id'pada hadiB berilstnya, oleh karena itu lafahz
hadi6 tersebut semakin memperkuat hadits ini, ,limana awalnya hadits ini
terdapat pada no. 6222, a{uh bin Maimun menceritakan kepada kami,
Abdullah (Ibnu Umar AI Amri) memberitahukan kqada karni, dari Nafi'.
Kemudian pada no. 6?23 &ngn sanad yang sarna no. 6224: .Nuh bin
Maimrm menceritakan keeada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami,
dari Musa, dari Salim" lalu pada no.6225: a\fuh, Abdullah memberitahukan
kepada lomi, dari Sa'id bin Al Mabrni" sebagaimana yang telah kami
jelaskan sebelumnya semua penmjuk ini mcmpe*uat batrwa hadits ini
adalah riwayat Abdullah At Amri dari Sa'id AI I\daqbnri, bukan AMullah bin
Sa'id Al Maqbrni dari Ayahnya
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berdiri dengan sempurna, kemudian ia memberitahukan bahwa Nabi

SAW melakukan hal tersebut.687
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5951. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Salim bin

Abdullah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW mengirimkna kepada Umar

pakaian dari sutra atau bersulamkan sutera atau semisal dengan itu,

kemudian ia memperlihatkannya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau

berkata, "sesungguhnya aku tidak pernah mengirimkanmu pakaian itu

untuk dipakai, lrarena ia adalah pakaian yang digunakan orang yang

tidak akan ia gunakan di akhirat, dan aht mengirimkannya kepadamu

agar e ngkmt me monfaatka wtya.'$88
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5952. Aswad menceritakan kepada karni, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Salim, dari lbnu Umar,

Sanadnya shahih. Hadits ini merupalon ringkasan hadits no. 5894. Lihat

hadits no. 5940.

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5795.
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bahwa Rasulullah SAW mengirimkan kepada Umar sebuatr pakaian,

kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut.6D
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5953. Aswad bin Amir menceritakan kepada karni, Sinan bin
Harun menceritakan kepada kami, dari Kulaib bin Wa'il, dari lbnu Umar,
ia berkata: Rasulullah SAW menyebutkan sebuah fitnah, kemudian

lewatlah seorang lelaki, lalu beliau bersabda, "Pada luri itu terbunuhlah
bertopeng dengan zholim." Ibnu Umar berkat4 "Kemudian aku melihat
orang itu dan ternyata ia adalah Utsman bin Affan."m

6te Sanadnya siahih Hadits ini menrpakan pengulangan hadis sebelumnya
en Sanadnya shahih Sinan bin Hanrn Al Barjami adalah seorang perawi yang

tsiqah, hal ini dipertegas dengan perDyataan Adz-Dzahabi, kemudian lbnu
Hibban berlrata: " Munkarul hadits jiddai' lalu An-Nasa'i mendha' iftanrrya di

dalam At-Tah&iD, namun aku tidak menemukan pernyataani ini di dalam
Adh-Dltu'{a'. Imam Bukhari juga tidak menyebutkannya" al€n tetapi ia
menyebudon biorafinya pada Al Kabir, 2n1rc7-rc8, dan ia tidak
menyebulkan kecacatannya. Hal ini cukup merupakan dalil pentarjihaznya
danke*iqalawrya. Kulaib bin Wa'il bin Habbar At-Taimi Al Bukra adalah
seorang tab{inyangtsiqah. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibnu Ma'in,
dan lainya, dan Imam Bukhari menyebutkan biognfinya dalan Al Kabir,
4/11299, Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarah wq At-Ta'dil, 3Dll67. "Al Bukra"
disebutkan dalam At-Tahdzib diganti menjadi, '7I Yashtrf' dan ini
merupakan kesalahan cetak. Hal ini telah kami cek kebenarannya dalam kitab
At-Taqrib wa Al Khulashah, kemudian kami mensiaf,ihlran apa yang telah

kami sebuttan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi;4:323, kemudai ia
berkata: *Hadits hasan gharib dari jolur inf' lalu pensyarahnya
,nsaulkilkrnnya dari Al Hafiztr Ibnu Hajar, dimana ia berkata: 'Hadits ini
sanadnya shohilf'. Hakim juga meriwayatlrannya di dalam Al Mustadrah
3:201 dengan redalsi yang sama yang hrasal dfri hadits Ka'ab bin Murrah,
kemudian ianenshahihkannya berdasarkan syuzr.. As1*Slailhain, dan hal ini
juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits riwayat Murrah bin Ka'ab atau
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5954. Aswad menceritakan kepada kami, Aban menceritakan

kepada kami, dari Qatadatr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa

ia ditanya tentang nabidz Al Jan, ia menjawab, "Rasulullah SAW

mengharamkannya. Ia berkata lagi: kemudian aku menemui Ibnu Abbas

dan aku berkata kepadanya: Aku bertanya kepada Abu Abdurrahman

tentang nabidz Al Jarr, kemudian ia menjawab: bahwa Rasulullah SAW

mengharamkannya" Ibnu Abbas berkata, "Sungguh benar aPa yang

diucapkan oleh Abu AMurrahman. Ia berkata: Aku bertanya lagi, "Apa
yang dimaksud dengan Al Jmr?" Ibnu Abbas menjawab, "Segala sesuatu

(bejana) yang terbuat dari tanah liat.'6er

tG'ab bin Murrah akan kami sebutkan nanti dalam Musnad ini, (4:235 dan

236 kernudian 5:33 dan 35 g.
Faidah: HadiB lbnu Umar ini diisyaratkan oleh Al Hafizh di dalam ll-
Tah&ib,4:243 padabiografi *Sinan Ibnu Harun", kemudian ia menyebutkan

batrwa At-Tirmidzi meriwayatkannya pada A&Dala'ilwt Nubttwwahi, akan

tAapi At-Tirmidzi tidak memiliki kitab tersebut namun ia meriwayatkannya

dalam kitab Al Manaqib, sebagaimana yang telatr kami jelaskan sebelumnya.

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5916 dengan redalcsi yang sama.
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5955. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan

kepada kami, Aku mendengar Salamah bin Kuhail menyebutkan dari
Mujahid, dari lbnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersaMa,
"Sungguh aku mengetahui sebuah pohon yang bermanfaat, seperti
seorang mukmin, yang tidak merontoklan dedaunannya." Ibnu Umar
berkata: Aku hendak mengatakan pohon tersebut adalah pohon kurma,
lalu aku khawatir pendapatku berbeda dengan Umar, kemudian setelah
itu aku mendengarnya berkata, "Pohon tersebut adalah pohon kurma.'#2
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6956. AMullatr meceritakan kepada karni, ia berkata: aku temukan

hadits ini dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya: Aswad dan

Sanadnya shahih Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no.
5647. Lih^t hadi$ no. 5274. Ungkapar.. "F$oiqtu min (Jmaf, artinya alcu
khawatir pendapatku berbeda dengan pendapat Umar, dan ,,Al Faraqttf,
artinya talrut dan lfiawatir.
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Husain menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syarik menceritakan

kepada kami, dari Muawiyah bin Ishaq, dari Abu Shalih, dari seorang

lelaki sahabat Nabi SAW, aku kira dua adalah Ibnu Umar, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menggambar

atou membuat patung sesuatu yang bernyawa kemudian ia tidak bertobat
malra Allah akan memintanya menghidupkannya poda Hari Kiamat."
Husain berkata: "Barangsiapa menggambar atau membuat patung
se suatu yang bernyaw a."6e3

6957. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil
menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id
bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah shalat dibelakang
Rasulullah SAW tiga kali, kemudian beliau membaca surah As-Sajdah

saat shalat fardhu."6s
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5661. Kami telah mengisyaratkannya pada hadits tersebut. Lihat hadits no.
5801.

Sanadnya dha'dkarena Jabir dha'f Mlslim Al Bathin adalah Muslim bin
Imran, dikatakan juga lbnu Abu Imran, danketsiqaharrya telah kami sebutkan
pada no. 733 dan kami tambahkan batrwa Imam Bukhari menyebutkan
biografinya dalarn Al Kobir, 4llD68-269. Hadis ini disebutkan pula di dalam
Al Majma' Az-Zawa'id, 2:285, kemudian penulisnya berkata: "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dan pada sanad tersebut terdapat Jabit Al Jabir Al
Ju'fi, dan terdapat komentar tentangnya. Asy-Syu'bah dan Ats-Tsauri
menyatalan bahwa ia adalah seorang perawi tsiqah. Lihat hadits no. 5556.

@I - Musmd Imam Ahmrd
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5958. [Abdullah bin Ahmad berkata]: Aku menemukan hadits ini
di dalam kitab ayahku yang ditulis dengan tulisan tangannya: Aswad bin

Amir menceritakan kepada kami, Ayub bin Utbah menceritakan kepada

kami, Ikrimah bin l(halid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
bertanya kepada AMullah bin Umar tentang seorang wanita yang ingin

dinikahi oleh seorang lelaki yang tinggal di luar Makkah, yang mana ia

datang sekaligus untuk melakukan Umrah atau haji? Ibnu Umar

menjawab, "Janganlah engkau menikahinya sedangkan engkau sedang

berihram, kerena Rasulullah SAW melarang hal tersebrn#
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5959. Husain menceritakan kepada kard, Sfrik menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin 7aid, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata: Ketika perang Fathu Makkah Rasulullah medisebutkani jenazatt

seorang wanita yang terbunuh, kemudian beliau UersaHa *A1n alasan

69s Sanadnya dha'ifkarena Ayyrb bin Utbah dta'il. Hadits ini disebutkan di

Mlam Majna' Az-7-awa'id, 4:26t, dan penryarahya bertm: "Hadits ini
dirwayatkan oleh Ahma4 pada sanadnya terdryd A)ryub bin Utbatt dan ia
adalah soorang perawi dho'if, namun Ahmad mensiqahdsmya" Lihat hadits

yang telah kami jelaslon padia Musnad Ibru Abbas w.3412 dam34l3.
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yang menrybabkamya ia dibunuh!" Lalu beliau melarang membunuh
wanita dan anak-anak.ffi
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5960. Husain dan Ibnu Abu Bakar menceritakan kepada kami
secara makna, mereka berdua berkata: Syu'bah menceritakan kepada
kami, dari Sulaiman At-Taimi dan lbrahim bin Malsyarah, keduanya

mendengar Thawus berkata, "Demi Allah, seorang lelaki datang
menemui Ibnu Umar, kemudian ia bertanya, 'Apakah Rasulullah SAW
melarang nabidz Jarr?' Ibnu Umar menjawab: 'Ya!'. 'Lalu lbrahim
menambahkan "Ad-Dubba'." Ibnu Abu Bakir berkata: Ibrahim bin
Malsyarah berkata di dalam haditsnya "Ad-Dubba'-"ffi

Sanadnya shahih. Muhammad bn T.rrid menurut hemat aku bernama

"Muhammad bnZaid bin Al Muhajir bin Qandzaf'. Ia adalatr seorang perawi
tsiqah. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Ahma4 lbnu Ma'in dan Abu
Zrx'ah dan Imam Bukhari menyebtrtkan biografinya dalam Al Kabir, llllt4.
Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dengan ringkas dan redalsi yang
sam4 tentang larangan membunuh wanita dan and(-anak berulang-ulang kali,
dan al&ir dari hadits ini disebutkan pada no. 5753. Hanya saja penrberlakuan
pelarangan ini setelah terjadinya Fathu Makkatr, sedangkan txtg)<aput,,,Maa
kaanat haa&ihi uqaatiP'diisyaratkan oleh Al Hafizt di dalam Al Fath
6:103, kemudian Ath-Thabrani menisbalrkan perirvayatannya di dalam lI
Atuath dari hadits Ibnu umar. Al Haitsmi tidalc menyebutftan hadits ini di
dalun Majma' Az-Zatya'id. Lihat hadits yang telatr kami sebutkan
sebelumnya pada Musnad lbrru Abbas pad no. 23l6,dan Majma, Az-Zava'id,
5:316.
Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang paqiangnya terdapat pada no.
5833, Lihat hadits no. 5954.
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5961. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Israil
menceritakan kepada kami, dari Abu lshaq, dari Nafi' dan Yahya bin
Watstsab, dari lbnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda diatas mimbar, "Barangsiapa yang akmr melaksanakan shalat
Jum'at maka ia hedahln mandi.'#8

'oi ,7 it * ,eG'* ,lf '* |# $:.,; - olly
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5962. Husain menceritakan kepada karni, dari Jarir, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang biawak, beliau
menjawab, *Aht tidok memakawtya don ttdak pula
menglwramkamtn.#

(Jgtr;
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i)* tiJ.> - ol1t"
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Sanadnya shahih Abu Ishaq adalah As-Sabi'i- Hadits ini menrpakan

pengulangan hadis sebelumny a no. 5777 dan 5t?J.
Sanadnya shohih Hadits ini merupakan ringkrm hadits no. 5530. Lihat
hadits no. 5565.
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5963. Husain menceritakan kepada kami, Abu Yunus menceritakan

kepada karni, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Salim dan

Hamzah keduanya adalah anak Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin

Umar menceritakan kepada mereka berdua, bahwa ia mendengar

Rasulullah SAW bersabda,"Kemalangan terjadi pada htda, wanita dan

rumah tempot tinggal."T @
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59il. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Zam'ah

menceritakan kepada karni, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari lbnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mubnin tidak akan terjatuh
dolam lubang dua koli."7or

Sana&rya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4927. Li&nr. hadits no. 5575.
Sanadnya hadits ini dha'ifkarcnaZam'ah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu

Daud AtbThayalisi dalam Musnadnya no. l8l3 dari Zam'ah dengan sanad

seperti ini. Ibnu Majah meriwayatkan pula 2: 24E dartjalur Abu Ahmad Az-
Zubair dfri7am'ah. Dan hadits ini berasal dari Abu Hurairah, dimana Ahmad
meriwayafl<an no. 4915, Imam Bukhari, l0: 339-340, Muslim, 2:392, Abu
Daud As-Sijistani dalam Sunannya 4; 417, mereka meriwayatkan dari
Qutaibah bin Sa'id, dari Laits bin Sa'ad, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Sa'id
Al Musalyab, dari Abu Hurairah. Dan Ibnu Majah meriwayatkan 2:24E dari
Muhammad bin Al HaritsAl Mishri, dari Al-Laits bin Sa'ad dangan sanad ini
yang sampai kepada Abu Hurairatr, Imatrr Muslim meriwayatkan pula dari
jalur Yunus dan anak dari saudaranya Az-Ztthri, dari Zuhri, hadits serupa.
Yang tepat adalah riwayat mereka ini dari Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari

Abu Hurairah. Al llafiztr berleta dalam Al Fath; "Dan Shaleh bin Abul
Alddar sg6tr 7-am'6fu bin Shaleh berselisih dengan mereka, dimana keduanya
nt ilu'f,lalu keduanya berkata: dari Zuhri, dari Salim bin AMutlatr bin

,t'L'*
#JILil.
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5965. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Ibnu Abu

Rawwad menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah SAW mengusap Ruhtn Yamani dan Aswad pada setiap kali

Umar, dari ayahnya. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi, dari jalur Al Mu'afi bin
Imran, dari Zam'ah dan Ibnu Abul Akhdar, ia (Ibnu Adi) memandang aneh
terhadap hadits Al Ma'afi, ia berlcata: Tann'ah, meriwayatkan pula dari Abu
Nu'aim. Aku berkata [Ibnu Hajar, ia menjelaskan seperti ini. Abu Nu'aim
adalah Al Fadhal bin Dukain, salah satu guru Imam Ahmad]: Imam Ahmad
meriwayatkan darinya dan ia Abu Daud Ath-Thayalisi juga meriwayatkan
dari Zam'ah dzlan Musna&y4 begitu pula Abu Ahmad Az-Zubair. Ibnu
Majah juga mengeluarkannya." Malsla hadits ini begitu jelas, akan rctapi Abu
Daud Ath-Thayalisi berkata di akhir penjelasan hadits: "Ia tidak dibalas atas
dosanya sewaktu di duni4 namun ia dibalas di akhirat." Ini adalatr penafsiran
yang aneh, maknanya tidak sesuai dengan lafaztr dan bentuk kata terhadap
makna ztratrir hadis rcnebut. Al Khaththabi berkata dalam Ma'alim As-
Sunan,4: ll8-l19: "Dari sisi i'rab ini terbagi menjadi dua. Pertama, huruf
Gha' didhammatr sebagai bentuk khabar, artinya: seorang mukmin yang baik
merupakan jiwa kokoh yang tidak tertipu untuk kesekian kali, dimana ia tidak
tahu dan merasakan hal tersebut. Ada yang mengatakan: yaitu tipu muslihat
dalam perkara akhirat bukan perkara &nia. Kedua, huruf Gha' dikasratr
sebagai bentuk pelarangan, ia berkata: seorang mukmin tidak akan tertipu,
dimana ia terjatuh dalam kejelekan tanpa ia sadari. Ia selalu terjaga, baik
dalam perkara dunia maupun akhirat." Ini adalah penafsiran yang lebih benar
dilihat dari segi lafazh dan bentrlc kata. Al Hafizh berkaa dalarn Al Fath:
"Abu Ubaid berkata: Tidaklah seorang mukmin itu pantas tertimpa musibah
untuk kedua kalinya. Aku berlota: Ini yang dipatrami oleh banyak ulama,
diantaranya: Az-Zuhi, perawi hadits ini." Al Hafidr berkata lagi: "Yang
dimaksud dengan mukmin disini adalatr seseorang yang mengetahui perkara
yang samar-samar, dimana ia senantiasa berhati-hati terhadapnya. Adapun
seorang mukmin yang lupa, maka ia akan terjatuh untuk kesekian kali dalam
perkara yang sama." Lihatlah syaratr Al Qashsthalani oleh Bukhari, 9: 64-65.
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tawaf, dan beliau tidak mengusap Rukun-Rukun lainnya yang berada di
sebelah Hajar Aswad.T@
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5g66.af faafraf bin Oukain menceritakan kepada kami, Syarik

menceritakan kepada karni, Aku mendengar Salamah bin Kuail
menceritakan dari Mujahid dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu ketika kami
duduk bersama Nabi SAW, pada saat itu matahari bergerak tergelincir
setelah Ashar, kemudian beliau bersabda, "Umur kalian tidak akan lebih

panjang dei Wdo umr orang-orang sebelum kalian sebagaimana
halnya sisa wabu siang yang telah sberlalu.',o3

Sanadnya shahih Abu Rawwad adalatr Abdul Aziz. Hadits dengan redaksi
yang panjang terdapat pada no. 4686. Lihat hadits no. 5622,5945 dan 5950.

perkataan, "Kulla thawaafuht'pada C dan naskatr catatan kuki ? tertulis,

"'fhonfditf . Kemudian kami menetapkan berdasarkan apa yang terdapat pada

rl d-l-
Sanadnya shohilt Sfrik adalah anak dari AMullah An-Nakha'i Al Qadhi,
telah disehdtan pembahasan tentangrrya no. 609 dan kami tarnbahlon bahwa
sebagian ulama berkomentar tentangnya anpa dalil, meski ia melakukan
kekeliruan di beberapa hadistnya. Yahya bin Ma'in berkata: "Menurut Yahya

-Al Qathtnrp, syarik tidak mengapa, ia seorang yang tsiqah;' Abu Ya'la
ber*&: "Aku b€rk& kepada Ibnu Ma'in, diantara keduanya )4ang mana
engkau sukai, yainr Jarir atau Syarik? Ia menjawab: Jarir. Aku berlcata, kalau
Syarik dengan Abul Ahwash? Ia menjawab: Syarilq kemudian ia berkata:
syarik seorang yang *iqah, hanya saja ia kurang yakin dan melakukan
kekeliruan dm ia berpegang kepada SuSan dan Syu'bah." Imam Buktrari
menyebudon biografinya dmJiam Al Kabir,2nf238, ia berkata: "Ia mendengar
Abu IshaqAl l{amdani dan Salamah bin Kuhail", Ia juga menyebutkan dalam
AsbSlughb no. 102, tanpa menyebutkan adanya cacat mengemai beliau
dalam kedua kitab itu, dimana ia beserta An-Nasa'i tidak menyebutkannya
dalarn AdlFDlu'afa'- Adapun Salamah bin Kuhail, telah disebutkan
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5967. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu
Umar berkata: Umar bertanya kepada Rasulullatr SAW, ia berkata: "Aku
mengalami junub pada malam hari?." Kemudian beliau
memerintahkannya untuk mencuci kemaluannya, berwudhu' dan

kemudian tidur.TG
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5968. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada lorni, Su$an

menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersaMa, "Setiap pengkhiout akan diberikan
tanda pada Hari Kiamat, denganrya ia akan diksnl.-706

pembahasan mengenainya no. 706, sebagai tambahan, Imnm fi[6fi hkata
"mutayaqqin dalam masalah hadits", dan Abu Zur'ah berlcata: "tsiqah,
terpercaya lagi cerdas", dan Imam Bukhari delal,rn Al Kabir 2Df75. I{adits
yang semakna rclah disebutkan yaitu no. 591I dfii rirrayat Ats-Tsauri, dari
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Disitu lrami telah memberikan isyarat
bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur AB-Tsauri. Tirmidzi
meriwayatkan pula 4: 3l dari riwayat Malih dari Abdullah bin Dinar sebagai
yang kami isyaratkan di hadits no. 450t. lihd hadits no. 5902-59M.
Qu'aiqi'an dengan bentuk tasghir, itu adalah gunung di Makkah sebelatr
utara, berjarak dua belas mil. Dipahami disini bahwa Rasulullatr SAW
menceritakan hadits ini pada waktu haji wodo'stau ,l-lam fathu Makkah (l/
Fath) dzn Ibnu Umar mengikuti kedua peperangan iur
Sanadnya shahih Hadis ini merupakan pengulangm hadits sebelumnya no.

5497 dan hadits dengan redaksi yang panjang Edryd pada rc. 57E2.
Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengutangan hadits sebelumnya no.

5915.
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5969. Al Fadhal bin dukain menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada karni, dari Abdullah bin Dinar, dari [bnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Aslam, semoga Allah
menyelematkannya Ghifar, semoga Allah mengamryni mereko, dan

Usahoyyah, durhatra kcpada Allah danrasul-Nya ."76
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5g7O.Al Fadhal Uin Out"in menceritakan kepada kami, Suffan

menceriakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar lbnu

Umar berkata: Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya
aku tertipu dikala melakukan taransaksi jual beli." Mendengar hal

tersebtrt Rasulullah SAW berkata, *Apabila engkau melahtkan transaksi
jual beli maka katakanloh, 'tidak tipuan'." Kemudian lelaki tersebut

mempraktekannya.ToT

lA: y. yt y * ,Lri, $:L Mr $3L olv\
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Sanadnya shahih Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no.

585t. Perkataan "Ala&ina 'ashawtS adap " tertulis,"Alldi 'ashaf'.

gqnadnya shahih Hadits dengan redalcsi yang panjang terdapat pada no.

5t54.
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5971. Al Fadhal menceritakan kepada kami, Su$an menceritakan

kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar
berkata: Dahulu Rasulullah SAW mengenakan cincin dari emas,
kemudian orang-orang juga mengenakan cincin dari emas pula, lalu
beliau bersabda, *Dahulu alru mengenakan cincin dari emas kemudian
alru menanggalkannya." Beliau bersabda lagi, "sesungguhnya alru tidak
akan mengenakawrya selama-lamanya." Maka orang-orang pun
menanggalkan cincin mereka.Tot

4,iVtrl', ,i.Jtf i' *U'k,$:L - oryy

*t y h' ,r,; lt Ji-;Ll ,7 lt r ,gG'G ,y u.t

:y 6\ di5; -F vl :Jui ,1:t2:t e i* yL uL,

.Q;..jl;r-rt';L
5972. Muhammad bin AMullah bin Az-Zubair menceritakan

kepada kami, Hlsyam (Ibnu Sa'ad) menceritakan kepada karni, dari
Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki
menjatuhkan tangannya ketika shalat, kemudian beliau bersabda,
"Janganlah engkau du&tk seperti itu di dalam slulat, karena dudukyang
demikian adalah cara duduk orang-orangyang diadzab.,,7w

Sanadnya shahih Hadir ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5887.

Sanadnya shahih Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, l:377 secara

mauquf, dari Hanrn bn Zaid bin Abu Zurqa', dari ayatrnya dan dari
Muhammad bin Salamah, dari Ibnu Wahab, keduanya meriwayatkan dari
Hisyam bin Sa'ad, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar melihat
seorang laki-laki yang bersandar dengan tangan kirinya dimana ia shalat
dalam keadaan duduk --{an Hanrn bin zaidwata: bagian tubuh sebelah
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kirinya miring, kemudian lurus-, lalu Ibnu Umar berkata: Jangan duduk
sqcrti it1 lcarena itu adalah cara duduk orang yang diazab. tambatran
t€rsebu adalah tambahan dari ulama tsiqah.Ia adalah Abu Ahmad Az-Zubur
Muhammad bin AMullah bin Zubair. Itu adalah tambahan yang diterima oleh
para ulana hadits. Tambahan diperkuat dengan hadits no. 6347 dari riwayat
Abdunazaq, dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, ia berkaa: 'Rasulullah SAW melarang seseorang yang shalat sambil
duduk benandar dengan kedua tangannya." Sanad ini sangat shahih dan Abu
Daud meriwayatlennya l:377-376 dari Ahmad bin Hambal dan selain beliau
dari AMurrazaq. Kami akan berikan penjelasan tambahan, insya Allah.
Perkaaan "saaqithan yadahu" itu yang tetap dalam riwayat ini dengan
menggunakan f il lazim yang mempunyai obyek, contoh: saqatha asy-syaiu,
yasquthi' dan"asqathathu and'. Tidak aku temukan nash yang menerangkan
penggunaan f il tsulatsi yang mempunyai obyek. Dan"al yad' dipakai untuk
benEk perempuan, kalau tidak begitu maka kalimat "yad' disini akan dirafa'
sebagpi pelaku (f il) dan aku tidak mendapati pula penyebutan "al yad'.
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5973. Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Umar
bin Hamzah Al Umari menceritakan kepada lsmi, Salim bin Abdullah
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa yang mampt nelah*nr seperti apa yang
dilakulran oleh Shahibu faraq Al Aruz noka lola*anlah." Para sahabat

berkata, "Wahai Rasulullah, apa artinya Sluhifufuaq Al Aruzz?" Beliau
menjawab, "Yaitu tiga orang yong berprgioa lolu langil mendung
menutupi mereka sehinga nrmloh lryiu &ras, kcmudian mereka

berlindung di sebuh gn. Tibaaiba sebongfroh batu besar jatuh dari
atos gunung sehingga menutup pintu goa, lala rpreka mencoba untuk
membukanya namun tidak berlusil- futelah iu salah seorang dari
merelra berlrata, "Sungguh kalian telah ditintp sttotu masalah besar,

oleh karena iru hendabtya setiap or(mg fu"fu (bertawasul) dengan

.a
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Amal shalihrrya yang terbaik, semoga Allah SW menyelamatkan kita
dari masalah ini. Kemudian solah seorang dari mereka berdoa, "Ya
Allah! Sungguhnya Engkau tahu bahwa aku memiliki ayah ibu yang tua
lagi lemah, sedang aku biasanya memerah susu untuk mereko berdua

minum, dan pada suatu hari aku membawa susu namun keduanya masih

tertidur lelap, kemudian aku menunggu mereka saat mereko tertidur
sampai aht pun tertidur dalam l<eadaan berdiri padahal susu mereka

berada di tanganlat. Aku tidak suka memberikan susu itu kepada orang
lain sebelum mereka atau membangunkan mereka dari tidurnya, padahal
anak prempuanku yang masih kecil menangis dan berteriak karena
lapar dlsyampinght. Jilco Engkau tahu apa yang aht lakukan itu semua

kareno talal lrepadamu maka keluarlcanlah kami dari kesulitan ini."
Rasulullah SAW berkata, "Kemudian bergeserlah batu tersebzr." Beliau
berkata lagi: Lalu orang kedua berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha tahu
balwa aht memiliki seorang sepupu yang miskin semenjak kecil yang
sangat aht cintai, kemudian aht mencoba menawarinya, lolu ia berkata:
Tidak Demi Allah kecuali englrau memberihr seratus dinar: Kemudian
alat mengumpulkan uang sebanyak itu lalu aku memberikan kcpadanya,
dan lretiko aht berada diatasnya seperti seorang lelaki, tiba-
tiba ia berkata kepadalat, 'Takatlah kepada Allah! Janganlah kamu
mengabil (kehormatanht) kectnli dengan cora yang benar! mendengar
ucaryn tersebut, aku bangkit darinya, Jika Engkau tahu apa yang aku
lakukan karena tahtt kepadamu, maka kcluarkanlah kami dari kcsulitan
rzi." Beliau berkata lagi,"Tiba-tiba batu tersebut bergeser sampai langil
terlilrat." kemudian orang ketiga berdoa "Ya Allah, sesungguhnya
Engkau Maha tahu, bahwa Aht mempekerjakan seseorang dengan enam

belas rithil gandum, dan ketika ia selesai pada sore hari aku memberi
bagian gajinya, akan tetapi ia enggan mengambibya. Kemudian io pergi
dan meninggalkanht, lalu aht merosa bersalah kepadanya. kemudian
aht memlsyahkan gajinya dan mengembangkannya menjadi sebuah

usaha sehingga alat dapat membeli seekor sapi dan menyewa seorang
pengembala. Beberapa waktu kemudian ia metumuiku dan berkata,
Talattloh engkau kepado Allah, berikanlah gajiku dan janganlah
menzhalimiku'. Kemudian aku berkata kepadonya, 'Pergilah kepada sapi
dan penggembala itu don ambillah'. Ia berkata, 'Talrutlah engkau
kepada Allah, engkau jangan memperolok-olok dirilat', Alat berluta, 'Aku
tidak memperobk-olok dirimu. Mendengar pnjelasan itu akhirnya ia
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Wrgi dan menggiring. sapinya. 'Jika Engkau tahu bahwa aht
melakukannya hanya untuk mendapatlan ridha-Mu dan tahtt kepada-

Mu, maka keluarlcanlah kami dari lresulitan ini. Tibaaiba batu tersebut

berge ser. Kemudian merelca b erj alan ke luar."1 r0

7r0 Sanadnya shahih Bukhari, 4: 34 dan Muslim, 2: 321dari jalur Ibnu Juraij,

dari Musa bin Uqbah, dan Bukhari juga meriwayatkan, 5: 12 dan Muslim dari
jalur Abu Dhamrah Anas bin Musa bin Uqbah. Bukhari meriwayatkannya
pula 6: 367 dan Muslim dari jalur Ali bin MAshar, dari Abdullah bin Umar,
Bukhari, l0: 338 dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Ismail bin Ibrahim bin
Uqbah, ketiga-tiganya yaitu Musa bin Uqbah, Ubaidillah bin Umar dan Ismail
bin Ibrahim, meriwayatkan dari Naft', dari lbnu Umar. Bukhari
meriwayatkan 4: 469 dan Muslim, 2: 321-322 dari jalur Syu'aib, dari Zuhri,
dari Salim, dari ayahnya. Al Hafizh menjelaskan dalam Al Fath dengan
gamblang 6:367-372, dan di akhirnya ia memberi isyarat terhadap riwayat-
riwayat dari hadits dua sahabat yang lain selain lbnu Umar. Nanti, akan aku

sebutkan hadits dari riwayat Shaleh bin Kaisan, dari Nafi'. Al Hafizh Ibnu
Katsir menukil dalam At-TariWr, 2: 137-138 dari Bulfiari, dari jalur
Ubaidillatr bin Umar, dan ia memberikan isyarat terhadap riwayat Muslim,
dari jalur tersebut lalu ia berkata: "Imam Ahmad meriwayatkan secara

sendiri, dari Marwan bin Mu'awiyah, dari Umar bin Hamzah bin Abdullah
bin Umar, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, hadits serupa", yang
dimaksud yaitu sanad ini. Disebutkan dalam Ibnu Katsir: "Amru bin
Hamzah", ini adalah kesalahan cetak. Al Mun&iri menyebutkan dalam At-
Targhib wa At-Tarhib, l: 2l-22 dari riwayat asy-syaikhain, begitu pula
sebagian ulama menyebutkan 3: 236. As-Suyuthi menyebutkan dalam Ad-Dur
Al Mantsur, 4:213, dan ia menisbatkan kepada asy-syaiWrain, An-Nasa'i dan
Al Mundziri. "brfaraq min arul'yaitu sebanding dengan enam belas rithl dua
belas mud (72 ons) atau tiga sha', itu menurut penduduk hijaz seperti yang
dikatakan Ibnu Atsir. "hatta thabaqat al baab 'alaihim" yaitu tertutup, ia
berkata dalam Al Lisan: "at-tabq yaiat penutup, jamaknya adalah athbaq.
Contohnya athbaqahu, wa thabbaqahu, fanthabaqahu wa tathabbaqa wa
tathabbaqa yaitu menutup dan menjadikan tertutup." Al Hilab yaitu susu
perahan, bisa juga bejana tempat susu dan dua makna tersebut bisa dipakai.
Yatadhaghun yaitu merintih sambil menangis, dikatakan: dhagha, yadhghu,
wa dhigha'yaitu jika merintih sambil berteriak-teriak. 'Ta sumtuha nofsahd'
berasal dati as-saum dan al mtuau,amah artinya penjual dan pembeli
memisahkan barang dagangan serta membagi harganya. "la tafudhdha al
khatana illa bihqqihr"' yaitu jangan mematahkan cincin diibaratkan dengan
cincin tentang rasa bersalahnya, dimaksud tidak boleh mendekatinya kecuali
dengan benar, dengan pernikatran yang benar. Yang disini adalah yang

terdapat dalam naskah catatan kuki C p dan naskah catatan k ki I .Perkataan

"hatta idza jalasttl'dalam naskah catatan kerki ; ada tambatran "ul" 5stlingga

menjadi *hatta idza ana jalastu."
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5974. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan
kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa
Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "suatu ketika
tiga orang sedang berjalan, kemudian turunlah hujan, raru mereka
berlindung dalam goa di sebuah bukit. Tatkala mereka sedang
beristirahat tiba+iba sebuah batu besar tergelincir dan terjatuh menutup
pintu goa.." Kemudian ia menyebutkan makna hadits ini sebagaimana
yang disebutkan pada hadits sebelumnya.Tll

7rr 
sanadnya shahih. Ya'qub adalah Ibnu Ibrahim bin sa'ad, danketsiqahannya
pada no. 1404, dan kami tambahkan bahwa ia wafat pada tahun 20g H,
kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalarn Al Kabir, 4/11396,
dan Ash-shagarr, Shalih adalah Ibnu Kaisan dan kami telah menyebutkan
ketsiqahanrrya pada no. 1472, dan kami tambahkan batrwa ia adalah seorang
tgbi'in yang tsiqah.Ia meriwayatkan hadits dari Az-zuhri padatral ia lebih tui
darinya, Ibnu Ma'in berkata, "shalih lebih tua umurnya dari Az-zfiri, ia juga
mendengar hadits dari Ibnu Umar dan Jubair", ia berkata pula: ,.Di ant*anyu
salrabat-sahabat Az-Zulvi tidak ada yang lebih tsabit daripada Malik. Setelah
itu Shaleh bin Kaisan". Mush'ab Az-Zubah berkata: i'Ia mengumpulkan
hadits, fiqih dan murttah" dan Bukhari menyebutkan biografinyi daiam At
Kabir 2121289. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits sibelumnya. Imam
Muslim juga meriwayatkannya 2: 321 dari jarur ya'qub bin lbiatrim uin
Sa'ad, dengan sanad ini. perkataan "hattath as-shakhrqh", tertulis dalam
cacatan kaki J "inhaththaf'. Faidah: riwayat Bukhari 4: 340 yang kami
isyaratkan di sanad sebelumnya adalah ia riwayatkan dari ya,qub bin
Ibrahim, dari Abu Ashim, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dimana
Yaqub guru dari Imam Bukhari ini bukanlah ya'qub bin Ibrahim bin Sa,ad,
karena ia adalah guru Imam Ahmad, namun yang dimaksud adalah ya,qub
bin Katsir Ad-Dauraqi Al Hafizh, guru para pemilik enam kitab hadis, ia
adalah vlama mutaakhir,wafattahun 252 H.
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5975. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan
kepada kami, aku mendengar Nafi' berkata: Ibnu Umar berkata,
"Rasulullah mengutus seseorang untuk rnembunuh anjing-anjing dan aku
termasuk orang yang diutus oleh beliau, kemudian kami membunuh
anjing-anjing sampai-sampai kami menemukan seorang wanita yang
datang dari pedalaman lantas kami juga membunuh anjingnya."Tl2

I o/.
l+)_t)

,6.-t

ii;t

,^il';. ;; Gt:L ,d;'u.r rI--. ,Z',rtI';,6 - olvl
Iq. *

'-,3 
^y bt ,* ir Jy, €i:, * ,l::* i3:, t ,t:*'fi ,ns,'fi ,1, A,f

#' jt
5976. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, dari Salim,
bahwa ia menceritakan kepadanya tentang mimpi Rasulullah SAW, yaitu
wabah yang menimpa Madinah, dari Ibnu Umar, dari Nabi sAw, beliau
bersabda, "Aht melihat di dalam mimpiku seorang wanita yang berkulit
hitam dan kepalanya penuh debu keluar dari Madinah kemudian ia
berhenti di Mahyah;' yaitu Al Juhfah. Lalu Rasulullah sAw

7t2 
Sanadnya shahih. Rauh adalah lbnu Abbad. Hadits ini telah kami sebutkan
sebelumnya dengan redaksi yang lebih ringkas berasal dari riwayat Ismail
Ibnu Umayyah, dari Nafi' pada no. 4744.Lthathadits no. 5925.
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menafsirkannya bahwa wabah yang terjadi di Madinah akan berpindah ke

Al Juhfah.Tr3
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5977. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah
menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Al Hasan, dari lbnu Umar,
dari Nabi SAW, beliau menglsyahkan tentang firman Allah SWT, Ia
berfirman, "Barangsiapa dari hamba-Ku yang keluor berjuang di jalan-
Ku semata-mata untuk mencari keridhaan-Ku moka Aku akan
menjamiwrya akan mengembolikan apa yang menimpanya dengan
pahola dan rampasan perang, dan jila Alar mengambil nyav,anya, maka
Alar alran mengampunimya mengasihirrya dan memasukkannya kcdalam
Surga."?r4

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5849.

Sanadnya shahih. Yunus adalatr Ibnu Ubaid. Al Hasan adalatr Al Bashri.
Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, 2:570 dari jalur Hammad bin
Salamah dengan sanad yang sama. Kemudian Al Mundziri menyebutkannya
di dalam At-targib wa At-Tarhin, 2:166,lalu ia menisbahkan periwayatannya
kepada An-Nasa'i. As-Suyuthi menyebutkannya di dalam Al Jami As-Shagir,
6040 kemudian ia menisbahkan periwayatanya kepada Imam Ahmad, lalu ia
menilai shahih. Al Munawi menyebutkannya juga di dalam hadits-hadits

Qudsi no. 40 kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad dan
An-Nasa'i dan Ath-thabrani menyebutkannya pada Al Kabir. Perkataarr,"Min
Ajrin wa ganimatin" kalimat ini tertera pada ketga naskah asli Musnad. Dan
kitab hadits-hadits Qudsi, sedangkan padz Sunan An-Nasa'i, At-Targib wa At-
Tarhib dan Al Jami' As-Sagir, "Min ajrin Au ganimatin;'

713
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5978. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Al Mughirah bin Salman, ia berkata:

Ibnu Umar berkata: Aku menghafal dari Nabi SAW sepuluh shalat: Dua
rakaat sebelum shalat Subuh dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat

setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib dan dua rakaat setelah Isya.Tls
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5979. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Muslim bin Mihran maula Quraisy, aku mendengar
kakekku menceritakan dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW tidak

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5739 dengan sanad yang sam4 dan hadits ini merupakan pengulangan hadits
sebelumnya no. 5758 dari jalur Ayyub bin Al Mughirah. Dan kami telah
menjelaskan kedua hadit ini pada no. 5127 dan 5432 kemudian kemi
menyebutkan perbedaan pendapat tentang nama Walid Al Mugirah dalam
beberapa dan riwayat. Sedangkan "Salman" tertera pada ketia naskah asli
Musnad, sedangkan pada naskatr catatankaki ternrlis, "Sulaiman" taapaAlif.
Dan kalimat, "Ba'da isyd'pada naskah catatan kaki ternrlis,"Ba'da shalatil
'isyd'.

7t5
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tidur kecuali siwak berada di sisinya dan apabila beliau bangun pertama
kali beliau lakukan adalah bersiwak.Tr6

Sanadnya shahih. Sulaiman bin Dawud adalah Abu Ath-Thayalisi.
Muhammad bin Mihran adalah Muhammad bin lbrahim bin Muslim bin
Mihran bin Al Mutsanna, dan ia adalah seorang perawi tsiqah, sebagaimana
telah kami tahqiq pada no.5569. Adapun kakeknya yaitu Abul Mutsanna
Muslim bin Mihran bin Al Mutsanna, dan Al Hafizh telah menyebutkan
dalan At-Ta'jil 414, ia berkata: "Mihran bin Al Mutsanna, dari Ibnu Umar,
dan cucunya Muhammad bin Muslim meriwayatkan darinya. Ada
pembahasan tentangnya, dan aku menganggap yang benar adalah Muslim bin
Mihran bin Al Mutsanna Abul Mutsanna Al Muadzdzin. Jika itu yang benar,
maka ia telah disebutkan dalam biografi Muslim bin Al Mutsanna. Aku [Ibnu
Hajar] berkata: "ia menetapkan seperti itu, maka sangkaan ini tidakla
diperlukan lagi pula itu menguatkan bahwa hadits ini adalah hadits yang
satu." Al Hafizh Al Husaini mengambil zhahir sanad ini yaitu Muhammad
bin Muslim bin Mihran, dari kakeknya. Sehingga ia menyebutkan biografi
kakeknya di pembahasan "Mihran", lalu ia menyangka bahwa yang benar
adalah Muslim bin Mihran" dan biografi tentang Muslim telah berlalu dalam
At-Tahdzib. Al Hafizh Ibnu Hajar menetapkan apa yang diragukan oleh Al
Husaini, dimana itu adalah benar seperti yang ia terangkan dalam hadits ini.
Nama "Muslim" terdapat dalam At-Ta'jil dalam pembahasan "Maslamah", itu
adalah kesalahan cetak. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al Kabir,
lllD4 secara ringkas seperti kebiasaan beliau dalam memberikan isyarat
terhadap hadits-hadits. Ia berkata: "Khulaifah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Daud (Ath-Thayalisi) menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Muslim Al Kuufi menceritakan kepada kami, ia berkata:
kakekku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: adalatr Nabi
SAW jika terbangun dari tidurnya, maka beliau mengambil siwak. Musa
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Muslim
bin Mihram menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki yaitu kakeknya,
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, hadits semisal. Abu Abdullah [Imam
Bukhari] berkata: "mayoritas ahlu hadits berpegang dengannya, sehingga
mereka bersepakat tidak menyebutkan nama kakeknya." Ini merupakan
koreksi detail lagi jelas dari Imam Bukhari yang menguatkan apa yang kami
katakana. Al Hafizh Az-Zailai' menyebutkan dalam Nashab Ar-Rryah, l:8,
ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud Ath-
Thayalisi serta Abu Ya'la dalam Musnad mereka: yaitu Muhammad bin
Mihran Al Qurasyi menceritakan kepada kami, kakekku Abul Malih
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar." Dalam sanad ini terdapat keraguan
atau kesalahan. Adapun sanad yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-
Thayalisi, telah tsabit dengan riwayat Imam Ahmad, begitu pula telah rsaDir
dalam At-Tarikh Al Kabir dari riwayat Imam Bukhari, dari Khulaifah bin
Khayyath. Akan tetapi, aku tidak mendapatkannya dalam Musnad Ath-
Thayalisi, mungkin terdisebutkan atau terselip dalam kitab tersebut. Adapun
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Sulaiman bin Ou*ra menceritakan L"puAu kami,s980.

Muhammad I

menceritakan

bin Muslim bin Mihran, bahwa ia mendengar kakeknya

dari lbnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Allah

7t7

merahmati orang yang shalat (sunah) empat rakaat sebelum A*har."7t7

kakek "Muhammad bin Mihran" adalah Abul Malih, itu kekeliruan yang tidak
berdasar, aku tidak tahu darimana asalnya! Namun kakek itu adalah Abul
Mutsanna, seperti yang kami terangkan. Al Hafizh Al Haitsami menyebutkan

dalam Majma' Az-Zawa' id, 2: 263, ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya, di
dalamnya terdapat seorang yang tidak disebutkan namanya." Itu keliru, juga

meragukan. Sesungguhnya apa yang disangkakan oleh Al Haitsami ini
tidaklah disebutkan, namun ma'ruf lagi jelas dalam sanad ini, kemudian ia
tidak menisbatkannya kepada Abu Ya'la dan kami ketahui dari nukilan Az-
Zaila'i bahwa Abu Ya'la juga meriwayatkan hadits tersebut.

Sanadnya shahih seperti sanad sebelumnya. Sanad tersebut terdapat dalam

Musnad Ath-Thoyalisi no. 1932, akan tetapi dalamnya disebutkan: "Abu

Ibrahim Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dari
ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Umar." Syu'bah mengatakan bahwa
kuniah Muhammad bin lbratrim Muslim adalah Abu Jafar, dan dikatakan
pula kuniahnya adalah Abu Ibrahim seperti yang tersebut dalam hadits no.

5569. Adapun tambahan "dari bapaknyd'yang terdapat dalaro Musnad Ath-

Thayalisi adalah kekeliruan yang dilakukan oleh salah seorang penasikh,

karena sanad hadits dari Ath-Thayalisi ini telah rsabil dalam kitab ini dan

Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmidzi, seperti yang akan kami sebutkan,
dimana dalam sanadnya tidak terdapat lafazh "dari bapaknya" dan zhahirnya
bahwa itu merupakan kekeliruan telah ada dalam naskah-naskah Ath-
Thayalisi menurut yang dijelaskan oleh perkataan Al Baihaqi. Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud As-Sijsitani dalam Sunan-nya l: 490-491 dari
Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Abu Daud Ath-Thayalisi, begitu pula
Tirmidzi meriwayatkannya l: 329 dari Yahya bin Musa dan Muhammad bin
Ghailan dan Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi "Dan selainnya", dari Abu Daud
Ath-Thayalisi, dengan sanad ini. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan gharib." Al
Mundziri berkata 1226: "Dan Abul Muganna, namanya adalah Muslim bin
Mutsann4 dikatakan pula: Ibnu Mihran Al Qurasyi Al Kufi, seorang
muadzdzin masjid jami' di Kufah, ia tsigah." Al Baihaqi meriwayatkan dalam
Sunan Al Kubra,2: 473 dari jalur Yunus bin Hubaib, dari Abu Daud Ath-
Thayalisi, dimana itu adalah jalur yang terdapat dalam Musnad Ath-Thqyalisi,
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5981. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Syu,bah
menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Amr, ia berkata: Aku berhenti
di depan Ibnu Umar dan ia baru saja menceritakan sebuah hadits,
kemudian aku bertanya, "Apa yang ia ceritakan?" Maka orang-orang
berkata: Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,,Ghifar,
sery?ga Allah mengampuninya dan Aslam, semoga Allah menyelamatkan
t.il18

dan sanad ini seperti sanad Musnad Ath-Thryahsi, hanya saja dengan
tambahan "dari bapaknya". Lalu ia meriwayatkan dari jalur sunan Abu Daud,
kemudian berkata: "Ini merupakan yang benar dan Abu Ibrahim Muhammad
bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran Al Qurasyi mendengar kakeknya yaitu
Muslim bin Mihran Al Qurasyi, dan dikatakan: Muhammad bin Mutsanna
yaitu anak Abul Mutsanna karena kuniahnya adalah Muslim bin Al
Mutsanna. Bukhari menyebutkan hal tersebut daran At Kabir. Telah
memberitahukan kepada kami dengan hal tersebut Muhammad bin Ibrahim
AI Farisi, Ibratrim bin Abdullah Al Ashbatrani memberitahukan kepada kami,
Abu Ahmad bin Faris menceritakan kepada kami, dari Muhammadbin Ismail
[ia adalah Imam Bukhari]. Berkata Al Baihaqi: perkataan dalam sanad
pertama yaitu "dari bapaknya", aku berpendapat bahwa itu keliru, wallahu
a'lam. Mayoritas ulama meriwayatkan dari Abu Daud [Ath-Thayalisi] tanpa
menyebutkan "bapaknya", diantara ulama itu adalatr Salamah bin Syubaib
dan selainnya. Al Hafiztr menyebutkan dalam At-Ta,khish, I15, dan ia
berkata: "Abu Daud dan Tirmidzi menghasankan, Ibnu Hibban merchahihkan
begitu pula gurunya Ibnu Khuzaimah tenang hadits Ibnu Umar yang dalam
sanad terdapat Muhammad bin Mihran, dimana terdapat pembatrasan
mengenainya. Namun Ibnu Hibban mentsiqahp'annya." Az-zailai'
menisbatkannya dalam Nashab Ar-Ra'yah, 2: 139 kepada Ibnu Khuzaimah
dan Ibnu Hibban dalam kitab shahih mereka. Lihatlah syarah kami dalam
Sunan At-Tirmidzi, hadits no. 430.7r8 
Sanadnya shahih. walaupun tampak hadits ini munqhati'. Sa'id bin Amru bin
sa'id bin Al Ash telah kami sebutkan ke*iqahanya pada no.5015 dan ia
adalah seorang tabtin yang mendengarkan hadits dari Ibnu Umar dan lainnya.
Hadits ini walaupun munqhati, namun secara makna muttashil, karena sa'id

.1hr q:.ir *frtit hr
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5982. AMushshamad menceritakan t.paau kami, Ayahku

menceritakan kepadaku, Abdul Aziz bin Shuhaib menceritakan kepada
kami, dari Abdul Wahid Al Bunani, ia berkata: Suatu ketika dikala aku
bersama Ibnu Umar, datanglah seorang lelaki ia bertanya, "Wahai Abu
Abdunahman, aku membeli kebun yang ditanami anggur, dan kami tidak
dapat menjual semua anggur tersebut kecuali dengan memeras dan
menyulingnya. "Ibnu Umar berkata, "Apakah engkau bertanya kepadaku
tentang hukum hasil penjualan khamer?! Aku akan menceritakan
kepadamu sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Suatu
ketika kami duduk bersama Nabi SAW, beliau kemudian menengadahkan
kepadanya ke langit, menundukkan kepalanya dan mengetok-ngetok

bertanya langsung kepada sahabat-sahabat Ibnu Umar yang hadir pada saat
itu di majlisnya dan sangat mustahil mereka menyebutkan sesuatu yang
berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, kecuali Ibnu Umar akan
membantah perkataan mereka dan menerangkan kekeliruan mereka. Hadits
ini pada hakekatnya shahih, dan kami telah menyebutkannya berulang kali
secara ringkas dan panjang lebar dengan sanad yang muttoshil, dan akhir dari
pada hadits ini terdapat pada no. 5979.
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tanah sambil berpikir, lalu beliau berkata, 'Kebinasaan bagi bani Israil.
Mendengar hal tersebut, Ibnu Umar bertanya kepadanya, 'wahai
Nabiyullah, engkau telah mengagetkan kami dengan perkataanmu
terhadap bani Israil'. Beliau berkata lagi,'Itu tidak apa-apa bagi kalian,
namun bani Israil dikala diharamkan bagi merela lemak, merela malah
mengumpulkannya kemudian menjualnya lalu memakan hasil
peniualalyta. Bagitu pula hasil penjualan khamer diharamkan juga bagi
kalian'.'flte

7te 
sanadnya shahih. Abdul Aziz bin Shuhaib Al Bunani Al BAshari Al A,ma

1d"lt seorang perawi yang tsiqah. penyataan ini diperkuat oleh Ahmad.
Syu'bah berkata: Abdul Aziz lebih tsabit dari eatadah'. Al Bunani lafazh ini
dinisbahkan kepada eabilah Bunanah, pendapat lain mengatakan bahwa ia
adalah budaknya mereka. Al Hazimi berkata: namanya t-iauk dinirbuhku,
kepada nama sebuah kabilah, akan tetapi ia dipanggil Al Bunani karena ia
tinggal dirumah keluarga Banunah di Bashrah-',, aauut w"t id Al Bunani
adalah seorang lgluyi yang tsiqah. Al Hafizh menyebutkan biografinya
dalatn At-Ta'jil, 268, kemudian ia menyebutkan hadits ini yang bera=sal dari
Ibnu umar, dan ia berkata: "eatadah, Addul Aziz bin s-huh-aiu, Abu At-
Tayyah Yazid bin Hamid dan lainnya meriwayatkan darinya. Lalu Ibnu
Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat At-Taii,in . Hadits ini disebutkan
al a{am Al Maima' Az-Zawa'id, 4:g7-gg, kemudian penulisnya berkata:
"Hadits ini diriwayatkan oreh Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam At Kabir,
dan para perawinya adalah perawi yang shahih selain Abdul wahid dan Ibnu
Hibban telah mentsiqahkanya." Ia berkata lagi: .,Hadits Ibnu umar ini juga
diriwayatkan oleh Abu Daud, tentang pelarangan memakan hasil penjualin
lfiamer selain dari jalur ini". Hal ini telah di isyarattan pada hadits yang telah
kami sebutkan sebelumnya pada no. 47g7, s3do,539l dan 5716. Lihat hadits
yang atelah kami sebutkan yang berasal dari Musnad lbnu Abbas pada no.
2964. Al Hiithaan adalah bentuk jamak dari Al Haa'ith yang artinya dinding,
karena ia mengelilingi apa yang terdapat di daramnyi'. renaapat ta[i
mengatakan: tanah yan dikelilingi olehnya ',Dinding" dan .,Kebun,', 

dan jika
ia tidak mengelilinginya maka ia disebut daerah-dae-rah yang berada disekitar
kota. Perkataan, Innahum lamma Hurrima 'alaihim paaa caitan kaki tertulis,
" Innahu" . Sedangkan perkataan, F ataw aatha'uuhu ierterapada ketiga naskah
asli Musnad dengan rafazh yang sam4 dangan membuang Khabar Inna,
berdasarkan pengetahuan mereka. Maksudnya, tatkara diharamkan bagi
mereka lemak, mereka memperdayainya dan sepakat menjualnya, sa-pii
akhir. Hal ini berdasarkan petunjuk dengan menambahkan huruf F.aa..
Menurut hemat aku pendapat pertama teuitr uait< dan kuat. Kata kerja
Towaatha'u adalah Fi'il Lazim dan bukan bentuk Fi'il Muta,addi, sehngga
dikatakan, "Tqwaatha-uhu 'alal amrf', dan lafazh yang tertulis di sini
menunjukkan bahwaf il ini memberikan obyek ternadapf it lazim, dengan

@I - Musnad Imam Ahmad
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5983. Abdushshamad menceritakan

,- / ,

kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, Husain (Al Mu'allim) menceritakan kepada

kami, dari lbnu Buraidah, Ibnu Umar menceritakan kepadaku: Bahwa

apabila Rasulullah SAW berkata hendak tidur, beliau berdoa, "Segala

puji bagi Allah yang telah mencukuplcanku, melindungiku, memberiku

malan dan minum, yang menganugerahkanku dan memuliakanht, yang

memberiku harta yang berlimpoh, segala puii bagi Allah di setiap

lceadaan. Ya Allah pemilik segala sesuatu, Penguasa segala sesuotu,

Tuhan segalo makhluk, Engkaulah yang memiliki segala sesuatu, aku

berlindung lrepada-Mu dari adzab api nerakn."72o

pembahasan menghilangkan kenikmatan, yang oleh sebahagian ulama

dianggap sebagai bentuk qiyas, meskipun banyak ulama Arab Saudi yang
tidak sependapat. Dalam Majma' Az-Zowa'id ternrlis "fayudzibuunanuu',
mungkin itu berasal dari lafazh Ath-Thabrani. Dan perkataan "Begitu pula
hasil penjualan khamer diharamkan juga bagi kalian" telah disebutkan dalam

rl p dan ia naskah dalam catatan kaki ;, sesuai dengan apa yang terdapat

dalarn M aj m a' A z-Zmt a' i d.
720 Sanadnya shahih. Husain Al Muallim adalah Ibnu Dzakwan. Ibnu Buraidah

adalah Abdullah bin Buraidah, namanya disebutkan didalam, "'An Abi
Buraidah" dan ini merupakan kekeliruan cetak. Hadits ini diriwayatkan oeh

Abu Daud, 4:473 dari Ali bin Muslim, dari Abdushshamad, dengan sanad

yang sama. Al Mundziri berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i".
namun aku tidak menemukannya pada Sunan An-Nasa), kemungkinan
teardapat pada Sunan Al Kubra, akan tetapi hadits ini juga diriwayatkan oleh
Ibnu Sina pada 'Amalul Yaumi wal-Lailah no.7l7 dari Abu Abdurrahman
dan ia adalah An-Nasa'i, dari Amru bin Yazid, ia adalah Al Jurumi Al
BAshari, dari Abdushshamad dengan sanad yang sama. Hadits ini juga
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5984. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Sakhra (Ibnu

Juwairiyah) menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia
berkta: Rasulullah sAW dan kaum muslimin singgah pada tahun
peperangan Tabuk, kemudian mereka menambatkan kuda-kuda mereka
didekat pemukiman kaum Tsamud, lalu orang-orang minum dari sumur
yang pernah digunakan oleh kaum Tsamud minum, kemudian mereka
mengadon roti dan memasukkan daging kedalam panci. Setelah itu
Rasulullah sAW memerintahkan mereka, maka mereka menumpahkan
isi panci tersebut, kemudian mereka memberikan roti itu kepada unta lalu
mereka berangkat sehingga sampailah mereka pada sebuah sumur tempat
unta minum, lalu beliau melarang mereka masuk kediaman orang-orang
yang diadzab, beliau berkata, "sesungguhnya aku khanatir kalian akan

disebutkan di dalam Majma' Az-Zawa'id, l0:lz3 dengan redaksi yang lebih
ringkas dan sama yang berasal dari Buraidah secara marfu'. Kemudian ia
menisbahkan periwayatannya kepada Al Bazzar, dan ia berkata: ,.Dalam

riwayat ini terdapat Yahya bin Katsir Abu An-Nadhir dan dia ini Dha,f'.
Sedangkan perkataan, "Malikq kulli syai pada catatan kaki r tertulis,
"Maalikd'.

,x$t
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ditimpa musibah sebagaimana yang menimpa mereka, maka jangonlah
kalian masuk (tce kediaman) mereka."72l

5985. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dari Ali binZaid, dari Yusuf bin Mihran, dari
Abdullah bin umar, bahwa seorang lelaki dari Kufah pernah berada di
sisinya, kemudian ia menceritakan kepada lbnu umar tentang Al Mukhtar
(orang yang terpilih), kemudian Ibnu Umar berkata: Jikalau hal tersebut
sebagaimana yang engkau katakan, sesungguhnya aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya sebelum terjodirrya Kiamat
akan muncul tiga puluh orang pendusta."?n

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam shahih
Al Bukhari, 6:279, dan Muslim dalam Shahih Muslim,2:389 dengan redaksi
yang lebih ringkas dari jalur Ubaidullah, dari Nafi', dan pada periwayatan
keduanya tidak terdapat kalimat, "Wanahaahum....', Imam Bukhari juga
meriwayatkan sebelum hadits yang ringkas ini dari riwayat Abdullah bin
Dinar, dari Ibnu Umar. Dan hadits pelarangan masuk rumah orang-orang
tersebut kecuali mereka ikut bersedih telah disebutkan berulang kati dan akhir
daripada hadits tersebut terdapat pada no. 4561. Kemudian As-suyuthi
menukilnya dalam kitab Ad-Durr Al Mantsur, 4:104 dengan redaksi yang
lebih panjang dan serupa dengan riwayat ini, kemudian ia menisbahkan
periwayatannya kepada Ibnu Murdawaih dengan redaksi yang sangat pendek,
khawatir kalau-kalau orang-orang menyangka bahwa kisah ini tidak ierdapat
pada Kunbussittah, hadits ini juga disebutkan didalam shahihain dengan
makna yang sama dan 'Umdatu Tafsir,5:73 (Al A,raf).
sanadnya shahih. Hammad adalah lbnu Salamah. Hadirc ini disebutkan di
dalam Al Majma' Az-Zawa'id, 7:332 kemudian penulisnya menisbahkan
perirrayatannya kepada Ahmad, namun ia tidak menyebutkan alasannya.
Hadits ini telah kami isyaratkan pada no 5694. Lihat hadits no. 5695 dan
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5986. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada kami, dari Ibnu
Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang lelaki, *Apakah

englrau melakukan ini dan itu?." la menjawab, "Tidak, demi Allah tiada
Tuhan selain Dia, wahai Rasulullah aku tidak melakukannya. Beliua
berkata lagi,"Ya kamu melakukanya, akon tetapi dosamu telah diampuni
kare no ke ikhl as anmu."7 23

5808. Al Mukhtar ada;Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam Al Jarah
wa At-Ta'diL lbnu Abu Ubaid Ats-tsaqafi Al Kadzdzab, yang sesat dan
menyesatkan dimana ia menyatakan bahwa Jibril pernah betemu dengannya,
dan dahulunya ia pernah pergi bersama AI Hasan bin Ali' kemudian bersama
Abdullah bi Az-Zubair, lalu ia memerintah di Kufah, kemudian tatakala
mereka kalah perang ia keluar dari barisan Abdulah bin Az-Zubair, dan
menuntut keadilan atas terbunuhnya Al Husain bin Ali. Tatkala masa
kepemimpinannya berpindatr kepada Mushab bin Az-Zubair, ia lalu
membunuhnya dan sahabat-sahabatnya pada tahun 67. Ada yang mengatakan,
ia adalah seorang pendusta berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
"Sesungguhnya dari keturunan keluarga tsaqif akan muncul seorang
pembangkang dan pendusta", dan hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya
pada no. 4790 }uga kami isyaratkan pada pembahasan tersebut. Lihat
biografinya dalam Lisanul Mizan, 6:6-7. dan penjelasan lebih rinci disebutkan
dalam Tarikh lbnu Katsir, 8:287-292, Tarikhul Islam karya Adz-Dzahabi,
2:372-381.723 
Sanadnya dha'if karena terputus, karena Tsabit Al Bunani tidak mendengar

hadits ini secara langsung dari Ibnu Umar. Hadits ini merupakan pengulangan
hadits sebelumnya no. 5380 dan telah kami jelaskan alasannya pada mo. 5361
dan hadits ini juga kami sebutkan pada pembahasan tersebut. Kemudian kami
tambahkan bahwa hadits ini disebutkan di dalam Majma' Az-Zawa'id, 10:83,
lalu penulisnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la
dengan redaksi yang sama, dan kedua perawinya adalah perawi shahih,hanya
saja Hammad bin Salamah berkata: Tsabit tidak mendengar hadits ini dari
Ibnu Umar, padahal diantara keduanya terdapat seorang perawi." Perkataan
Hammad ini disebutkan sebelumnya pada no. 5361.
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5987. Azhar bin Sa'ad Abu Bakar As-Samman menceritakan
kepada kami, Ibnu 'Aun memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berdoa, *Ya Allah, berkahilah negeri Syam

kami, ya Allah, berkahilah negeri Yaman komi." Sebahagian sahabat

berkata "Dan juga negeri Nejed kami. Beliau mengulangi doanya lagi,
*Ya Allah, berkahilah negeri syam kami, ya Allah, berkahilah negeri
Yaman lami. Sebagian sahabat berkata "Dan juga negeri Nejed kami."
Beliau bersabda, "Dari sanalah akon terjadi gempa dan fitnaW' atau

beliau bersabda, "Darinya muncul tanduk Syaitan."12a

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, 13:39 dari Ali
Madini dari Azhar As-Saman dengan sanad yang sama, At-Tirmidzi juga
meriwayatkan pada Sunan-nya,4:381 dari Basyar bin Adam Ibnu binti Azhar
As-Saman, dari kakeknya Azhar. Kemudin At-Tirmidzi berkata: *Hadits

hasan shqhih gharib dari jalur ini, dari hadits Ibnu 'Aun. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi
SAW". Imam Bukhari juga meriwayatkannya pada, 2:432433 dari jalur
Husain bin Al Hasan, dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan
redaksi yang sama, dan ia tidak menyatakan kemarfu'awrya kepada

Rasulullah SAW. Al Hafizh berkata: "Demikianlah yang tertera pada riwayat-
riwayat ini yang menurut kami muttashfl, [yaitu riwayat-riwayatyang berasal
dari naskah-naskah Imam Bukharil, dalam bentuk mauquf, dari Ibnu Umar, ia

berkata: "Allahumma baarill'lafazh itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Al
Qabisi berkata: *Tidak berlakunya [terlepasnya] penyebutan Nabi SAW
dalam naskah ini, itu sudah seharusya karena tidak bisa digunakannya
pendapat untuk hal semisalnya (maksudnya, hadits)." Kemudian Al Hafiztl
berkata: "Azhar As-Sam'ani meriwayatkannya dari lbnu 'Aun, dimana jelas
terdapat penyebutan Nabi SAW, seperti apa yang akan datang dalam bab
fitnah." Menurut aku ini bukanlah perbedaan yang terjadi antara perawi-
perawi mengenai status marfu' ata.u mauqufhadits tersebut, mungkin salah

seorang perawi lupa, hingga karenanya hadits tersebut turun dari marfu'
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seperti pendapat Al Qabisi atau bisa jadi salah seorang perawi meringkasnya
dan mencukupkan dengan lafazh "berkata" tanpa menyebutkan siapa yang
berkata, itu karena yang berkata telah diketahui dengan jelas. Dilihat dari
bentuk kalimatnya yang zhahirnya berhenti tidaklah menjadi alasan bahwa
kalimat itu terputus, bahkan lebih karena dari perawi yang tidak dikenal,
maka sahabat tidak akan berkata dengan pendapatnya sendiri. Bentuk
kalimat: "Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, [seseorang] berkata: "Ya
Allah, berkahilah negeri Syam kami dan negeri Yaman". Ia berkata: mereka
berkata: "Dan negeri Nejed kami", kemudian ia berkata: [seseorang] berkata:
Ya Allah berkahilah negeri Syam dan Yaman kami". Ia berkata: mereka
berkata: "Dan negeri Nejed kami", ia berkata: Dari sanalah terjadi
kegoncangan dan timbulnya fitnah, darinya muncul tanduk syaitan." Jelas
bahwa bentuk "dari Ibnu Umar, ia berkata", atau Ibnu Umar "berkata", atau
Nabi SAW, kemudian ia membawakan bentuk dalam soal-jawab yang tidak
bisa dipungkiri lagi. Al Hafizh menyebutkan dalam Al Fath, 3: 39 dalam
bentuk riwayat marfu'yaitu riwayat Azhar As-Sam'ani, yang diriwayatkan

oleh Tirmidzi, kemudian ia berkata: "Hadits serupa oleh Ismaili dari riwayat
Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Azhar. Dan ia mengeluarkan seperti
demikian dari jalur Ubaidillah bin Abdullah bin 'Aun, dari ayahnya." Hadits
serupa telah disebutkan dengan bentuk lain no. 5642, 5428 dan 5905.
Perkataan "Dan negeri Nejed kami" akhir, Al Hafiztr berkata dalam Al Fath
13: 39: "Al Khaththabi berkata: tanduk dari umat ini akan muncul setelah
hilangnya generasi terakhir dan tanduk ular yaitu orang-orang akan saling
berkelahi yang tidak ada lagi hal-hal terpuji. Yang lain berkata: suatu hari
penduduk Timur akan mer{adi orang-orang kafir, sehingga Nabi SAW
mengabarkan bahwa fitnah akan muncul dari arah tersebut, dan terjadilah
seperti yang beliau kabarkan. Fitnah pertama terjadi dari Timur, dimana itu
merupakan sebab perpecahan kaum muslimin dan itu yang membuat syaitan
senang lagi bahagia. Begitu halnya bid'ah muncul dari arah tersebut. Dan Al
Khaththabi berkata: Negeri Nejed berada di Timur, dan barangsiapa di
Madinah maka negeri Nejed adalah lraq dan sekitamya, itu adalah sebelah
Timur penduduk Madinah. Pada dasarnya, Nejed adalah daerah yang lebih
tinggi kebalikan dari dataran rendah, dimana ia adalah dataran yang lebih
rendah darinya. Dan semua negeri Tihamah adalah dataran rendah dan
Makkah termasuk negeri Tihamah. Diketahui dari sini dan apa yang
dikatakan oleh Ad-Dawudi bahwa Nejed termasuk negeri Iraq, dan ia ragu
kalau Nejed adalah suatu tempat tertentu dan bukan seperti itu, namun setiap
dataran tinggi dikatakan Nejed dan yang lebih rendah adalah dataran rendah.
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5988. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Hanzhalah menyebutkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Merupakan bahagian dari
kcfitrahan adalah mencukur bulu lcemaluan, memotong htht dan

memendekkan htmis." Ishaq juga berkata, "Dan memendekkan htmis'
kumis."?2s
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5989. Abu Ja'far Al Madaini menceritakan kepada kami, Mubarak

bin Fadhalah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar,

dari Abdullah bin Umar, ia menceritakan kepadanya, ia berkata:

Rasulullah SAW melarang memotong sebagian rambut dan

meninggalkan yang lain."726

72s Sanadnya shahih Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, 10:295 dari Ahmad

bin Abu Raja', dari Ishaq bin Sulaiman dengan sanad yang sama. Hanzhalah

adalalr Ibnu Abu Sufran Al Jumahi, dan namanya disebutkan didalatlnAl Fath
tentang pembahasn hadits ini adalah, "Ibnu Suffan Al Jumahi", dan ini
merupakan kesalahan cetak, yang benar adalah, "Ibnu Su$an". Al 'Aanah

artinya, tempat tumbuhnya rambut yang terletak diatas kemaluan wanita
maupum lelaki, sedangkan rambut yang tumbuh pada daeratr tersebut disebut,
uSya'rah.

726 Sanadnya dha'if Y'arena terputus, akan tetapi pada dasarnya ia adalah hadits

shahih seperti yang akan kami jelaskan. Abu Ja'far Al Madaini adalah

Muhammad bin Ja'far Ar-Razi AlBazzaz, salah seorang guru Imam Ahmad,
ia tsiqah. Disebutkan dalam At-Tahdzib: "Mat'na' berkata, dari Ahmad: /aa
ba'sa bihf'. Begitu pula Al Ajari, dari Abu Daud dan Abu Hatim berkata:

"Haditsnya ditulis, namun tidak dijadikan hujjah." Al Aqili berkata dalam

Adh-Dlru'afa': "Ibnu Hambal berkata: Begitulah halnya dengan Al Madaini,
Muhammad bin Ja'far. aku mendengar darinya, akan tetapi tidak
meriwayatkan darinya sama sekali. Dan aku tidak menceritalcan sesuatu
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5990. [Abdullah bin Ahmad berkata]: Aku menemukan dalam

kitab ayahku yang ditulis dengan tulisan tangannya: Husain menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari
Ubaidullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Dinar menceritakan
kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, ia
berkata: Rasulullah SAW melarang memotong sebagian rambut dan
meninggalkan yang lain."727

darinya selamanya! Itu yang dikatakan oleh Al Aqili seperti yang dinukil
dalan Al Mizan dan At-Tahdzrb adalah keliru. Dimana Imam Ahmad
meriwayatkan dan menceritakan darinya, banyak terdapat dalam Musnad ini.
Salatr satunya adalah hadits ini dan selanjutnya akan kami sebutkan no. 8698-
8702, 13331, 13332, 14845 dan 15314 dan telah kami mentarjih
ketsiqahannya dengan menyatakan bahwa Imam Bukhari menyebutkan
biografinya dalam Al Kabir, llll58, narnun ia tidak menyebutkan
kecatatannya. Ia dan An-Nasa'i tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa,,.
Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat, kemudian Imam Muslim
mengeluarkan sebuah hadits darinya dalam Shahih-nya, l:214 yang berasal

dari hadits Jabir bin Abdullah. Ini adalah salah satu hadits yang kami
isyaratkan pada riwayat Imam Ahmad yang terdapat pada no. 14845.
Mubarak bin Fudhalah, telah kami sebutkan ke+siqoh-annya bahwasanya ia
meriwayatkan hadits mudallas pada no. 1426 dan penyebabnya sanad ini
berdasarkan sanad berikutnya, dimana disebutkan bahwa ia meriwayatkan
hadits tersebut dari Ubadillah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, kemudian
membuang Ubaidillah bin Umar dalam riwayat tersebut. Imam Bukhari
menyebutkan biografi Mubarak dalam Al Kabir,4ll/426 dan ia menyebutkan
bahwa Mubarak mendengar hadits ini dari Ubaidillah bin Umar. Matan hadits
ini shahih, dan telah kami sebutkan hadits ini berulang kali dengan sanad

shahih, salah satunya no. 550 dari riwayat Waraqah, dari Ibnu Dinar. Lihat
hadits no. 5846.727 
Sanadnya shahih muttashil, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada sanad

sebelumnya.
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5991. Abdullah bin Al Harits menceritakan kepada kami,
Hanzhalah menceritakan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari
Abdullah bin Umar, bahwa ia membenci memberi tanda pada wajah, lalu
ia berkata, "Rasulullah SAW melarang memukul wajah."728

.(;; );rt ui,y ?.11 uj
5992. HasaH bin Musa menceritat<a, kep"a" kami, IUnu I-ufri'ut

memberitahukan kepada kami, dari Abu An-Nadhar, Salim bin Abdullah
bin Umar menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Pada gandum terdapat khamer, pada kurma kering
terdapat khamer, pada jewowut terdapat khamer, pada anggur kering
terdapat khamer dan pada madu terdapat khamer."72e

Sanadnya shahilt Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

4779. Makna hadits ini adalah makruh hukumnya, memberi tanda pada
wajah. Dan Ash-Shurai di sini berarti: Wajatr, sedangkan Al 'Alam artinya;
tanda, Ibnu Atsir berkata: Dimakruhkan memberi tanda pada wajah yaitu
membuat tanda dengan besi panas atau cap pada wajah". Aku tidak
menemukan hadits ini pada pembahasan lain. Dan hadits dengan makna yang
sama terdapat pada Shahih Muslim, 2:174 yang berasal dari hadits Jabir:

"Rasulullah melarang memberi tanda dan mencap wajah dengan besi".
Kemudian aku temukan juga pada Shahihul Al Bukhari, 9:579 (Fath) dari
Abullah bin Musa, dari Hanzhalah, dari Salim, dari Ibnu Umar.
Sanadnya shahih. Abu An-Nadhar adalah Salim bin Al Umayyah Al Madini,
telah kami sebutkan ke+siqah-wrya pada no. 1404, kami tambahkan disini
bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir2D/112. Dan

',,5u:,;r-idt 
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hadits dengan lafazh ini tidak aku temukan pada pembahasan yang lain. Al
Hafidr menukilkan dalam Talkhish Al Habir, no. 359, As-Suyuthi dalam Al
Jomi Ash-Shaghir, tro. 8216, kemudian keduanya meriwayatkan
periwayatannya kepada Musnad Imam Ahmad. Lalu As-suyuthi
menyebutkannya juga dalam Ad-Daar Al Mantsur,2: 317 dengan redaksi
serupa yang berasal dari Ibnu Umar secara marfu', kemudian ia
menambahkan pada akhir hadits tersebut: "Dan Rasulullah SAW melarang
kalian segala sesuatu yang memabukkan", dan ia menisbatkan penisbatannya
kepada Ibnu Mardawaih. Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab
Al Asyribah, hal. 29 yang berasal dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah,
dari Abdullah bin Abussafar, dari Asy-Sya'bi, dari lbnu Umar bahwa ia
berkata: "Khamer terdapat dalam lima hal yaitu Az-Zabib (anggur kering),
kurma kering jelai, gandum dan madu." Hadits mauquf ini diperkuat oleh
hadits marfu' dan sanadnya shahih.Imam Bukhari meriwayatkannya dalam

Shahih-nya,8: 208 yang berasal dari hadits Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar, ia
berkata: "Aku mendengar Umar, tatkala beliau berada di mimbar nabi: amma
ba'&t, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah diturunkan pelarangan
terhadap khamar, dimana hal tersebut terdapat pada lima hal, yaitu anggur
kurma, madu, gandum dan jewawut. Khamer adalah sesuatu yang
menghilangkan akal sehat". Ia juga meriwayatkan hadits yang sama pada l0:
30. Abu Daud meriwayatkan dalam Sunan-nya, 4: 364 yang berasal dari
Ahmad bin Hambal dengan redaksi yang lebih panjang. Begitu pula Imam
Ahmad meriwayatkannya dalam pembahasan: tnnuman, hal. 61. Ibnu Abu
Syaibah, Muslim, An-Nasa'i dan selainnya juga meriwayatkan hadits itu,
seperti tersebut dalam Ad-Duur Al Mantsur,2: 318. Dalam Al Muntaqa pula
no. 4713, dan ia berkata: "muntafaq 'alaih,,, menurut istilah yang digunakan,
itu menunjukkan bahwa Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Musnad-nya
akan tetapi aku tidak temukan dalam Musnad lJmar dan tidak pula dalam
Musnad Abdallah bin umar dan mungkin ada dalam pembahasan lain dalam
Musnad ini, insya Allah akan aku temukan. Makna hadits ini satu, yang

l9ruaakan riwayat yang saling menguatkan dan tidak saling bertolak
belakang.

,rrlt 4 )Is
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5993. Ibrahim bin Ishaq menceritakan kepada kami, lbnul Mubarak
menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, ayahku
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, *Jika ahli surga telah masuk ke dalam Surga dan ahli Neralca
telah masuk ke dolam Neraka, maka didatangkanlah kemotian hingga
berhenti diontara surgd dan neraka, lalu disembelih. Selanjutnya
terdengar suaro memanggil, Wahai ahli surga, masuklah ke dalam surga
yang kekal dan tidak pernah akan mati, wahai ahli neraka, masuklah ke
dalam neraka yang kekal dan tidak pernah akan moti', Mendengar hal
tersebut, ahli surga semakin bergembira dan ahli neraka semakin
bertambah sedih."73o

730 Sanadnya shahih.Imam Bukhari meriwayatkan ll: 361-362 dari Muadz bin
Asad, dari lbnul Mubarak dengan sanad ini, hadits serupa. Imam Muslim
meriwayatkannya 2: 354 dari jalur lbnu Wahab, dari Umar bin Muhammad
bin Zaid, hadits serupa. Al Hafizh berkata dalam Al Fath: "Al Qadhi Abu
Bakar bin AI Arabi berkata: hadits ini membingungkan sebab bertentangan
dengan akal sehat, karena kematian adalah sesuatu yang abstrak dan yang
abstrak tidak berbentuk fisik, lalu bagaimana bisa disembelih! Sehingga ada

salah satu kelompok yang menolak keshqhihan hadits ini, membantahnya dan

kelompok lain menakwilnya, lalu mereka berkata: ini merupakan bentuk
permisalan dan penyembelihan ini bukanlah makna sebenarnya", sampai
akhir. Semua itu adalah perkara ghaib yang hanya Allah sajalah yang tahu,
yang kita lakukan mengimaninya tanpa mengingkari maupun
menakwilkannya. Hadits ini shahih, dimana maknanya telah tetap dari hadits

Abu Sa'id Al Khudri dalam Shahih Bukhari, dan dari hadits Hurairah dalam

Sunan lbnu Majah dan Sunan lbnu Hibban Dan alam ghaib di belakang
materi tidaklah bisa dijangkau oleh akal jasmani di dunia ini, bahkan akal
tidaklah mampu untuk menjangkau hakekat materi tersebut, yang dilakukan
hanyalah menyerahkan kepada Al Hakim tentang apa di luar kemampuan!
Dan kita adalah orang-orang pertarna yang mampu mengubah materi menjadi
kekuatan, dan mengubah kekuatan tersebut menjadi materi, dengan jalan
memproduksi (membuat) dan bekerja tanpa pengetahuan mengenai
hakekatnya. Dan kami tidak mengapa setelah itu, kecuali hanyalah akal
manusia ini lemah lagi kurang. Apa yang dimaksud dengan materi dan
kekuatan, abstrak dan ril, itu hanyalah istilah-istilatr untuk mendekatkan
kepada bentuk hakekatnya. Maka, jalan terbaik bagi manusia adalah
mengimani dan berbuat kebajikan dan membiarkan hal ghaib kepada Yang
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5994. Yunus menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan
kepada kami, sari Sa'id bin AI Harits, ia mendengar Abdullah bin Umar,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "seszngguhnya nadzar tidak dapat
mempercepat atau memperlambat takdir, _dan sesungguhnya orang yang
bernadzar hanyalah orang-orang bakhil.-73l

Mengetahui hal ghaib, berharap akan selamat di Hari Kiamat. ,,Katakanlah:
'lfloy sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimar
?l*r", sungguh habislah laut itu sebelum (ditutii) kalimat-kalimar
T4rlf" Meskipun Kami datangkan tambahan se,banyai itu (pu\a,,.,, (Al
Kahfi [8]: l l0).73t 
sanadnya shahih. sa'id bin Ar Harits bin Sa,id bin Al Mu,alra Ar Anshari,
qadhi kota Madinah: ia seorang nbi'in yang rsiqah.Ibnu Ma,in berkata:
"masyhui', dan Ya'qub bin Su&an menisiqahl<annya, Imam Bukhari
menyebutkan biografinya pada At Kabir, zlt/qzq, ia- berkata: ,,ia qadhi
penduduk Madinah", dan sifat terhadap dirinya bahwa ia ..Al quanP
merupakan kesalahan penasikh atau kesalahan cetak, dan penshahih At_
Tarikh Al Kabir menyebutkan bahwa itu terdapat dalam kitab Ibnu Abu
Hatim dan Tahzib Al Mizzi seperti yang tersebut i^t*r, r*ikt Al Bufutari dan
bahwa Ibnu Hibban berkata daram its-Tsiqat: ',ia adalah pemimpin qadhi
Madinah". Hadits-yang rebih panjangaya no. 5275 dan siqz a*i riwayat
Abdullah bin Murrah, dari Ibnu 

- 
Umar. Dan Imam Bukhari telah

meriwayatkannya I l: 499-502 dari yahya bin Shaleh, dari Fulaih bin
Sulaiman, dengan sanad ini. kemudian ia pura meriwayati<an secara ringkas
s-engrti dua riwayat yang telah disebutkan diri jalur Ats-Tsauri, dari Mansiur,
dari Abdullah bin Munah. Imam Muslim meriwayatkan z: iz dari riwayai
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar dengan redaksi panjang seperti riwayat
Sa'id bin Harts ini. Al Hakim meriwayatkannya dalam it irstiarot, q: ioq
dari jalur Al Mu'afi bin sulaiman Al Hanani, dari Fulaih, aenlan sanad ini
dengan redaksi yang lebih panjang dari hadits ini, disebutkan 

-sebuah 
kisah

dan ia berkata: "shahih menurut syarat Bukhari-Muslim dan keduanya tidak
mengeluarkan hadits tersebut dengan bentuk seperti ini.', Dan Al Hakim
pgmberikan isyarat pada riwayat ei uatim dalant Al Fathdan ia menyangka
batrwa ada keraguan dalam peralatan tersebut! Dan Al Hakim bermaksud
meralat kisah yang diringkas oleh Bukhari-Muslim yang dalamnya terdapat
keraguan. Dan Ar Hafizh mengisyaratkan pula- bihwa tunu Hibban

@I - I{nsnx{ Imam Ahmad
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5995. Yahya bin Ishaq Yunus bin Qasim Al Hanafi Al Yamami
memberitahukan kepada kami, Aku mendengar Ikrimah bin Khalid Al
Makhzumi berkata: Aku mendengar lbnu Umar berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa menyombongkan dirinya atau

berjalan dengan sombong maka ia akan bertemu Allah pada Hari
Kiamat sedangkan Ia murka lcepadanya."132

meriwayatkan dalam kitab shahilnya: "Dari jalur Zaid bin Abu Unaisah,

mengikuti Fulaih bin Sulaiman, dari Sa'id bin Al Harits."
Sanadnya shahih. Yahya bin Ishaq Al Bujali As-Sailihaini, telah disebutkan

ketsiqaharnya pada no. 669 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,4/2/259. Yunus bin Al Qasim Al
Hanafi Al Yamami, ia tsiqah yang telah ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in, Ad-
Daruquthni dan selain keduanya dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya
pada Al Kabir 4D'410. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalan Al
Adab Al Mufrad,8l dari Musaddad, dari Yunus bin Al Qasim, dengan sanad

ini dan Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zmtta'id,l:98 dan ia

berkata: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi-perawinya adalah

perawi shahih)' As-suyuthi menyebutkannya dalam Al Jami' Ash-Shaghir,

8598 dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad dan Al Adab Al Mufrad. Al
Mundziri menyebutkannya dalam At-Targhib wa At-Tarhib, 4: 20 dan
berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir, dan lafaztt

darinya, dimana perawi-perawinya adalah perawi shahih dan Al Hakim hadits

serupa dan ia berkata: shahih berdasarkan syarat Imam Muslim."

Perkataannya "aw iWtthal', tertulis dalam Al Jami' Ash-Shaghir "waWttaal'
dengan menggunakan wawu' dan yang ada dalam ini adalah yang tsabit
ketiga naskatr asli Musnad dwt Al Adab Al Mufrad dan Majma' Az-Zowa'id.

Dan perkataan "misyatihf' tertulis dalam 3 "masy1)ihf' dan yang kami

tetapkan lebih tepat, itu yang terdapat dalam 6 J dan seluruh kitab-kitab

rujukan.
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Wahab menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits memberitahukan

kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepadanya,
dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, bahwa
beliau bersabda, "Sesungguhnya gerhana matahari atau bulan tidak
terjadi lrarena lccmatian seseorang dan kelahiran seseorang, alun tetapi
lreduanya adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah,
maka jika kalian melihatnya mako shalatlah."733
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5997. Harun menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab
menceritakan kepada kami, Usama bin zaid memberitahukan kepadaku,
dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Dahulu Rasuluilah SAW
menyeru kepada orang-orang musyrik dan memanggil mereka dengan
nama-nama mereka, sampai turunlah firman Allah SWT, *Bukanlah

menjadi tanggung jawabmu agar mereka diamptni ataupun diadzab

733 sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5883 dengan sanad yang sama.
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5998. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiwah berkata: Abu
Utsman mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Dinar mengabarkan
kepadanya, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata,
"Sedusta-dusta kebohongan adalah orang yong mengoku keturunan
selain bapalorya dan sedusta-dustanya kebohongon adalah orong yang
mengaku bermimpi apo yang tidok dilihat kedua matanya don merubah
batas bumi."73s

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5674,5812 dan 5812 dengan redaksi yang sama,
Sanadnya shahih. Haiwah adalah Ibnu Syuraih, telah disebutkan mengenai

ketsiqahannya no. 2899. Abu Utsman, ia adalah Al Walid bin Abul Walid
maula Abdullah bin Umar, telah disebutkan penjelasan mengenai biografinya
hadits no. 5721 dan kami akan tambahkan penjelasan nanti. Hadits ini
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zqwa'id, 7: 174, dan ia
berkata: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam sanadnya terdapat Abu
Utsman Al Abbas bin Al Fadhal Al Bashri, ia matruV', dan yang benar bahwa
Al Abbas bin Al Fadhal Al Bashri Al Azraq Abu Utsman, ia seorang yang
matruk, didha'ifr,an oleh lbnu Ma'in, bahkan ia berkata: "Pendusta lagi
lemah", dan Imam Bukhari berkata dalam Al Kabir, 41115-6: "Haditsnya telah
hilang", dan Ibnu Abu Hatim berkata dalam Al Jarh wa At-Ta'dil,3:2131:
"Aku mendengar ayahku berkata: haditsnya telah hilang dan Abu Zar'ah
meninggalkan haditsnya dan membacakan kepada kami". Namun ia bukanlah
Abu Utsman yang meriwayatkan hadits ini. Al Hafiztr telah mengisyara&an
kepada hadits ini dalam Al Fath 12:376-377 dalam penjelasan Imam Bukhari
di hadits sebelumnya dalam Musnad ini no.57ll, kemudian ia berkata:
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"Imam Ahmad mengeluarkannya dari jalur Haiwah, dari Abu Utsman Al
Walid bin Abul Walid Al Madini, dari Abdullah bin Dinar, dengan sanad
tersebut dan ia menyempurnakan dan lafaztrnya: Sedusta-dusta kebohongan
adalah orang yang mengaku keturunan selain bapaknya dan sedusta-dusta
kebohongan adalah seorang yang mengaku bermimpi apa yang tidak dilihat
kedua matanya, lalu menyebutkan hal ketiganya. Dan sanadnya shahih),
Kemudian Al Hafizh menambahkan penjelasan dan keterangan dalam At-
Ta'jil 503-504, ia berkata: "Abu Utsman, dari Abdullah bin Dinar, dan
Haiwah [meriwayatkan] darinya. Aku [Al Hafiztr] berkata: Al Husaini tidak
menyebutkannya, lalu aku meralat bahwa namanya dan keadaan telah ma'ruf.
Dan ada disebutkan dalam Musnad rni, Imam Ahmad berkata: Abu
Abdurrahman [Abdullah bin Yazid] menceritalcan kepada kami, Haiwah yaitu
Ibnu Syuraih menceritakan kepada kami, Abu Utsman Al Walid
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dan ia menyebutkan
hadits Ibnu Umar mengenai "sebaik-baik kebajikan" [yang dimaksud hadits
no. 57811, dimana Al Walid adalah Abul Walid Al Madini dan nama Abul
walid adalah utsman Al Madini. Dan Imam Muslim telatr menyebutkan
hadits tersebut dari jalur Sa'id bin Abu Ayyub, dari Al Walid bin Abul Walid,
dimana terdapat kisah Ibnu lJmar lshahih Muslim, 2:277 seperti yang kami
isyaratkan dalam penjelasan hadits no. 57811, dan Tirmidzi mengeluarkan
pula dari jalur Ibnul Mubarak, dari Haiwah binsyuraih [At-Tirmidzl 3: fi7),
dan guru kami Al Haitsami ragu terhadap Abu Utsman ini, dan ia berkata
dalan Majma' Az-Zmrya'id,7: 174 setelah ia mengeluarkan hadits Ibnu Umar
yang morfu': sedusta-dusta kebohongan [yang ia maksud adalatr hadits ini
yaitu no. 59981: Diriwayatkan oleh Ahmad, dalamnya terdapat Abu Utsman
Al Abbas bin Al Fadhal Al Anshari, ia matruk. Tidak ada dalil mengenai hal
ini, dan Haiwah lebih tua dari Al Abbas, dan meskipun kuniah AI Abbas
adalah Abu Utsman akan tetapi ia tidak mendengar dari Abdullatr bin Dinar,
namun ia tidak mendapatinya! Anehnya, ia tidak menyebutkan nama Abu
utsman Abul walid dalam Musnad ini! Dan siapa yang menetapkan bahwa ia
adalah Al Abbas! Yang bisa dipahami bahwa namanya disebutkan di hadits
lain yang dikeluarlcan oleh Imam Muslim bukan di hadia ini, seakan-akan ia
adalah orang yang beda" Ini merupakan koreksi total dari Al Hafiztr dan
Nafis. Lihatlatr hadits no. 571I dan 5?40. lihat pula hadis no. 655 dalam
Musnad AlL Perkataan "apa yang ia tidak lihaf', begitu yang tertulis dalam :r

;, dan dalam naskah g tertulis "tarayd'itu redaksi yang ditulis indah dalam o.
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5999. Ya'qub menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan

kepadaku, dari Ibnu Ishaq, bapakku Ishaq bin Yasar menceritakan
kepadaku, dari Abdullah bin Qais bin Makhramah, ia berkata: Aku
kembali dari masjid baniAmr bin Auf di Quba' sedang aku berada di atas

baghalku, setelah aku shalat di dalamnya, aku bertemu dengan Abdullah
bin Umar yang sedang berjalan. Ketika melihatnya, aku turun dari
baghalku, kemudian aku berkata, "Naiklah wahai pamanku!" Ia berkata,
"Wahai anak saudaraku, seandainya aku ingin mengendarai, maka akan
aku lakukan, akan tetapi aku melihat Rasulullah SAW berjalan ke masjid
ini, hingga masuk dan shalat di dalamnya. Dan aku suka berjalan seperti
halnya aku melihat kalian berjalan." ia berkata: Ia enggan naik
kendaraan, dan berlalu di depannya.736
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Sanadnya shahih. Abdullah bin Qais bin Makhramah bin Al Muthalib bin
Abdun Manaf Al Mathlabi, ia tabi'inyang tsiqah.Imam Bukhari, Abu Hatim
dan Ibnu Hibban menyebutkan dirinya dalam golongan tabi'in, yang latrir di
masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Al Hafiztr menyebutkan biografinya
dalarn Al Ishabah 5: 64-65 dalam tingkatan tersebut, dan ia meralat terhadap
orang yang telah keliru dan menyebutkannya dalam tingkatan shahabat, dan
An-Nasa'i dan selain mentsiqahkamya. Makna hadits marf ini telatr

disebutkan berulang kali, dimana akhirnya no. 7865. Akan tetapi, aku tidak
mendapatkan dengan bentuk seperti ini atau bentuk lain di pembahasan lain.
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6000. Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad Az-Zubair

menceritakan kepada kami, Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami,
dari Nafi', ia berkata: Jika Abdullah bin Umar duduk dalam shalat, ia

meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan memberikan Isyarat

dengan jarinya dengan mengikutkan pandangan matanya, kemudian ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ia lebih keras bagi syaitan dari
pada besi." yakni jari telunjuk.737
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6001. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik
mengabarkan kepadaku, dari Qathan bin Wahab bin Uwaimar, dari
Yuhannas, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak ada
seorang pun yang bisya bersabar terhadap pedihnya dan keras siksanya,

l<ecuali aht menjadi saksf' atau"pemberi syafa'at pada Hari Kiamat."71&

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawo'id,2: 140, dan
ia berkata: "Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ahmad dan dalam sanadnya
terdapat Katsir bin Zaid, ymg ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya
mendha'ifiawrya". Telah disebutkan ketsiqahan Katsir bin Zaid pada no.

1529. lihatlah hadits no. 5421.
Sanadnya shahih. Telah disebutl<an ketsiqaham Qathan bin Watrab no. 5372
dan nama kakeknya "IJwaimara" seperti yang kami sebutkan disana dan yang
rclah tetap di sini. Ada dalam Al Muwaththa', 3: 83 "LImafu,', begitu pula
dalam penjelasan Al Baji terhadap Al Muwaththa', 7: 188 dan Az-Zwqati 4:
58 dan Az-Zrxqati berkata: "Dalam satu naskalrnya terdapat Umaimaf'. Ini
keliru, sebab ketika Imam Suyuthi menyebutkan biografinya dalarn Is'af At
Mubthi, beliau tidak menyebutkan kecuali "Uwaima'. Begitu pun Al eadhi
Iyadh tidak menyebutkan khilaf tentangpya dalam Masyariq Al Amtar,begitn
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6002. Abdushshamad menceritakan kepada kami, bapakku

menceritakan kepada kami, Al Husain yaitu Al Mu'allim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Yahya berkata kepadaku: Abu Qilabah
menceritakan kepadaku, Salim bin Abdullah bin Umar menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, ia

berkata: Rasulullah SAW berkata kepada kami: "Api akan keluar dari
laut Hadramaut, sehingga monusia akan terkepung." Para sahabat

berkata, "Maka apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah? Beliau

bersabda, "Hendalcnya kalian pergi ke negeri Syam."73e
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pun yang tetap dalam naskah syaikh Abid As-Sundi dari Al Muwaththa'.
Demikian pula dengan sanad hadits ini dalam Shahih Muslim, l: 338. Beliau

tidak menyebutkan dalam At-Tahdzib nama lain selain "Uwaimar", kakek
dari Qathan. Zhahirnya, menurut aku ini adalatr kesalahan pada sebagian

naskatr Al Muwaththa' yang didisebutkan oleh para Al Hafizh dan
pensyarahnya.

73e Sanadnya shohih. Yahya adalah Ibnu Abu Katsir dan hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. 5738.
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6003. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Laits

menceritakan kepadaku, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah

bahwa ia berkata: Seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah,

pakaian apa yang engkau anjurkan untukkami pakai ketika ihram?" Lalu

Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Janganlah kalian mengenakan

baik, celana panjang, sorban, mantel yang bertudung, dan sepatu,

kecuali orong yang tidak memiliki sandal, hendoknya ia menggunakan

sepatu yang dipotong lebih rendah dari mato kaki, dan janganlah kalian

menggunokan pakaian yang dicelupkan dengan zafaran dan waras dan

hendaHah kaum wanito tidak mengenakan penutup muka serta sorung
. rr740tangan,
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6004. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku bahwa Abdullah singgah di

Al Bathhaa'yang terletak di Dzul Hulaifah, pernah disinggahi Rasulullah

SAW dan shalat di tempat tersebut."74l

* ,e( $r, ,l.5 riW ,[,.-6r #] rj6 6aL - 't. .o
lnt Jir'd- :Jv ;fr ,7 i lt *

ott .1l
.^

4.1, all

,*i .,^J-'t *:ot it"

74t

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4868. Hadits semisal dan hadits panjangnya disebutkan pada no. 4740,5472
dan 5906.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5922.
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6005. Hasyim [bin Al Qasim] menceritakan kepada kami, Laits

menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari

Abdullah bin Umar bahwa ia berkata: Rasulullah SAW mencukur rambut

beliau dan sekelompok sahabat ikut mencukur dan yang lain

memendekkannya, lalu Rasulullah SAW, "Semoga Allah merahmati

orang-orang yang mencuhr rambzf." sekali atau dua kali kemudian

beliau berkata, "Dan orang-orang yang memendekkan rambut."142
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6006. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, dari AMullah bin Umar, dari

Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, *Jika ada dua orang yang

melalairan transaksi jual-beli, maka setiap mereka memiliki hak memilih

selama belum berpisah. Kemudian ketil(a keduanya telah berkumpul,

salah seorang memilih atas lainnya, dan jika salah seorang memilih atas

yang lainnya, lalu saling tawar-menawar maka sahlah jual-beli tersebut.

Dan jilra lreduanyo berplsyah setelah proses tawar-menawar dan salah

s atunya t idak me nin ggal kan j ual - b e l i maka i ual -b e l i t e r s e but s alt."1 
43

Sanadnya shahih. Hadits ini ringkasan hadits no. 5507 dengan redaksi yang

sama lihat hadits no. 5623.

Sanadnya shahih. Imam Bukfiari, 4:279 meriwayatkan dari Qutaibah bin

Sa'id dan Imam Muslim,l:447 dari Qutaibatr bin Sa'id dan Muhammad bin
Ramh, dimana keduanya dari Al-Laits bin Sa'ad, dengan sanad serupa. Dan

Musnad Imam Ahmad - EI
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6007. Hlsyam menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah bahwa
Rasulullah SAW membuat sebuah cincin dari emas dan beliau
menjadikan mata cincin di telapak tangan dalam jika beliau memakainya,
lalu orang-orang mengikuti beliau, kemudian suatu hari beliau duduk di
atas mimbar, dan melepaskannya, lalu berkata, "sesungguhnya aku
memakoi cincin dan menjadikan mata cincinnya di bagian dalam.,,
Kemudian beliau melemparnya, lalu bersabda: "Demi Allah, aht tidak
alan lagi memakainyo selamalamaryla." Selanjutnya orang-orang pun
melepaskan cincin mereka.T(
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hadits semakna telah no. 5130, 5158 dan 5418. perkataan "wa yukha14tirr,,
ternrlis dalam catatan kaki tJ 7 "aw yukhayylr', itu sesuai apa yang terdapat
dalam dua kitab shahih dan perkataan "Danjika keduanya berpisah setelah
proses taws-menawal' sampai akhir, tidak terdapat dalam 7, itu kekhilafan

dari penasilh, dimana hal tersebut ada dalam g,J, dan dalam Bukhari-
Muslim. Ibnu Katsir, 2:13, menyebutkannya secara ringkas tanpa
menyebutkan sahabat, lalu ia menjadikan lafazh tersebut bagi Bukhari tanpa
mengkhususkan, begitu pun dengan lafaztr bagi Muslim.
Sanadnya siairi. Hadits ini adalatr perpanjangan hadits no. 5921.
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6008. Hasyim menceritakan kepada kami, Al Laits menceritakan

kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah, dari

Rasulullah bahwa beliau bersabda, "Shalat malam dua rakaat-dua

rakaat. Jika engkou khawatir Subuh tiba, maka shalat witirlah satu

rakaat dan j aditranlah w it ir akhir dar i shalatmu."T 4s
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6009. Hasyim menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan

kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin

Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "Mimpi yang baik adalah salah
satu bagian dari tujuh puluh bagian tanda kenabian."76
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6010. Hasyim menceritakan kepada kami, Jisr menceritakan

kepada kami, Salith menceritakan kepada karni, dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda,"Jika kolian merasa panos (demam),

maka redakanlah dengan air dingin."l41

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah perpanjangan hadits no. 5937 dan 5794.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5104.
Sanadnya perlu dikoreksi dan ditinjau, dan menurut aku yang rajih bahwa
sanadnya dha'if. Jisr adalatr Ibnu Farqad Abu Ja'far Al Qashshab, menurut

yang kami rajihkan. Imam Bukhari menyebutkan biografinya ll2l245 dalam
Al Kabir no.2343, ia berkata: "Dari Al Hasan, bukan demikian". Begitu pula
ia berkata dalam Adh-Dhu'afa', hal. 7, dan ada biografinya dalam Al Mizan l:
184-185, no. 1441, terulis dalamnya batrwa Ibnu Ma'in berk'atz: "laisa
bisyain" dan ada biografinya disebutkan dalarn Lisan Al Mizan,2: 104-105,
dan An-Nasa'i menyebutkan dalam Adh-Dhu'afa', hal. 8, dan ia berkata:

745

746

747
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"Dha'if'- Di situ terdapat nama lainnya yaitu Jisr bin Al Hasan Al Yamami,

biografinya disebutkan dalam At-Tahdzib 2: 78-79, dimana ia meriwayatkan
dari Nafi' dan selainnya, ia satu tingkatan dengan keduanya. Terjadi
perbedaan antara Al Hafidr Al Mizz dan lbnu Hajar, sehingga dua guru
mereka telah keliru serta perawi-perawi dari keduanya, begitu pula dengan
komentar-komentar ahli Al Jarh wa At-Ta'dil mengenai keduanya. Kemudian
Al Hafizh Ibnu Hajar melakukan suatu kekeliruan, dan berkata di akhir
biografinya: "Pendapat kedua yang dikatakan oleh penulis [yaitu Al Mizz]
dari An-Nasa'i kemungkinannya mengenai Jisr bin Farqad dan mungkin saja
mengenai hal ini! Aku telah membaca redaksi yang kelirunya bahwa ia
meriwayatkan dalam kitab At-Tamyiz dari naskah dulu: Jisr bin Farqad. Dan
Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat [yang dimaksud Jisr bin Al
Hasanl, dan ia berkata: Ini bukanlah Jisr Al Qashshab, dimana ia dha'if dan

ini [Jisr bin Al Hasan] terpercaya! Yang ia maksudkan adalah perkataan An-
Nasa'i yang tertera dalatn At-Tahdzib: "Dan An-Nasa'i berkata: dha'if,, dan ia

berkata di tempat lain: Jisr itu tidaklah tsiqah dan haditsnya tidak ditulis".
Aku bingung dengan perbuatan Al Hafidr dan perkataan beliau yang
mengatakan batrwa ia adalah satu orang dan ia adalah dua orang di saat lain,
lalu ia kembali mengulang perbuatan tersebut kemudian menyebutkan
biografi Jisr bin Farqad dalam Lisan Al Mizan seperti yang telah kami
sebutkan. Itu adalah isyarat bahwa menurutnya ia bukanlah Jisr bin Al Hasan
seperti syarat dalam kitab tersebut, dan ia tidak menyebutkan biografinya
dalam At-Ta'jil dan aku menyangka bahwa menurutnya ia adalah Jisr bin Al
Hasan yang biografinya disebutkan dalam At-Tahdzib. la merupakan dua
orang yang berbeda, Imam Bukhari memisahkan keduanya dalam Al Kabir,
dimana ia menyebutkan biografi Jisr bin Al Hasan lnD44 no.2342 sebelum
biografinya yang satu dan ia menyebutkan bahwa ia "mendengar Nafi' dan Al
Auzai' serta Ikrimah bin Ammar meriwayatkan darinya", dan ia tidak
menyebutkan cacatnya" itu merupakan isyarat bahwa menurut ia adalah
seorang tsiqah dan ia tidak menyebutkannya dalan Adh-Dhu'afa' seperti ia
menyebutkan yang satmya yaitu Jisr bin Farqad seperti penjelasan kami tadi.
An-Nasa'i memisahkan biografinya dan menyebutkan keduanya dalan Adh-
Dhu'afa', hal. 8 y.&rg dipisahkan oleh empat biografi, yang ia men-dha'if-kan

keduanya, ia berkata terhadap keduanya: "dha'if'. Jisr dengan huruf jim
dikasrah, Adz-Dzahabi berkata dalam Al Musytabah 109: "Jisr dengan fathah
berarti iddah (tenggang) dan Ibnu Duraid berkata: yang benar adalah dengan
difathah, akan tetapi atrli hadits mengkasrahkannya, termasuk Jisr bin Farqad
dan selainnya". Penulis Al Qamus menyebutkan beberapa orang yang
bernama "Jisf', diantaranya yang dibahas di sini, dimana sebagian ahli hadits
mengkasrahkannya, kemudian ia berkata: "Yang benar adalatr dengan
fathah", pensyarahnya menambahkan: seperti yang dikatakan oleh Ibnu
Dnraid dan Al Hafidr menukilnya dalam At-Tabshilt'. Di sini, yang aku
rajihkan dengan kasrah, sebab itu merupakan riwayat para ahli hadits dan
yang terdapat dalam sanad-sanad serta adanya petunjuk mengenai riwayat ini,
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tidak hanya berdasarkan ahli bahasa dan penjelasan mereka tanpa adanya
dalil dan banyak dari petunjuk tersebut saling terikat, tidak masuk di bawah
ilmu etimologi. Salith tidak bisa dipastikan Salith mana yang dimaksud di
sini! Namun, ia adalah seorang tabi'in yang tsiqah, lalu Imam Bukhari
menyebutkan dalam Al Kabir, bab "Salith" dengan dua biografi, dimana
beliau menetapkan bahwa keduanya mendengar dari Ibnu Umar, yaitu Salith
bin Abdullah bin Yasar Al Makki, 2121192, no.2M6 dan Salith bin Sa'ad,
hal. 193, no- 2451, dan beliau tidak menyebut cacat terhadap keduanya.
Terdapat biografi dalam At-Tahdzib 4: 163-164 mengenai Salith bin Abdullah
Ath-Thatrawi dan bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Dzuhail bin
Auf bin Syimakh Ath-Thahawi, dan bahwa Hajjaj bin Arthah dan Jisr bin
Farqad meriwayatkan darinya, serta Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-
Tsiqat,lalu setelah itu Al Hafizh berkata: "lmam Bukhari berkata: Salith bin
Abdullah, dari Dzuhail, dan Al Hajjaj [meriwayatkan] darinya, sanadnya
majhul'. fuwayatnya dari Ibnu Umar perlu dikoreksi, bahwa meriwayatkan
darinya orang setelahnya, [yakni biografi yang kami sebutkan setelah ini],
begitulah yang disebutkan Bukhari dan Ibnu Hibban, Wallahu a'lam. Dan ia
menguatkan bahwa perawi yang meriwayatkan darinya, dari Ibnu Umar
adalah Khalid, dan tidak hanya satu yang menyebutkan bahwa Khalid
bersendiri dengan riwayat darinya". Lalu ia menyebutkan biografi setelahnya:
"Salith bin Abdullah bin Yasar, saudara dari Ayyrb, ia meriwayatkan dari
Ibnu Umar, dan meriwayatkan darinya t(halid bin Abu Utsman Al Amwi,
qadhi di daerah Bashrah". Dan aku berpendapat semua yang ada dalam At-
Tahdzib ini suatu bentuk koreksi dan ralat, namun aku khawatir dalamnya
terdapat suatu kekeliruan serta kesalahan. Pertama, nukilan dari Bukhari ada

kekeliruan, sehingga perkataan dalam Al Kabir,212/192 no.2447: "Salith bin
Abdullah adalah Buhayyah, itu yang dikatakan oleh Syihab, dari Hammad bin
Salamah, dari Haijaj, sanadnya majhuP', dan ia bukanlah perawi yang
meriwayatkan dari Dzuhail atau setidaknya lmam Bukhari tidak menyebutkan
batrwa sanadnya majhul yang terdapat riwayat dari Dzuhail, namun yang
terdapat riwayat dari Buhayyah. Kekeliruan ini juga terjadi atas Adz-Dzahabi
dalatn Al Mizan, l: 408 terhadap dua biografi tersebut yaitu: "Salith, dari
Buhayyah. Aku tidak mengetahui siapa dia", lalu "Salith bin Abdullah, dari
Ibnu Umar, dimana Khalid bin Abu Utsman sendirian meriwayatkan darinya,
dan dikatakan: yang meriwayatkan darinya adalah Khalid yang lain dan
perawi tersebut adalah ia [Khalid lain]. Ibnu Majah meriwayatkan hadits
Hajjaj bin Arthah darinya, dari Dzuhail bin Auf, Bukhari berkata: sanadnya
majhul. Diketahui bahwa Adz-Dzahabi mengira bahwa perawi yang
meriwayatkan dari Buhayyah tidak diketahui siapa, ia menisbatkan kepada
Bukhari mengenai perawi yang meriwayatkan dari Dzuhail bahwa sanadnya
majhul dan ia menetapkan bahwa ia adalah perawi yang meriwayatkan dari
Ibnu Umar, dan Bukhari tidaklah mengatakan hal tersebut, namun orang lain
yang mengatakannya, seperti yang telah kami nukil. Kedua, Adz-Dzahabi
mengatakan sesuatu, dimana Al Hafiztr mengikutinya bahwa "Salith bin
Abdullah", perawi [yang meriwayatkan] dari Ibnu Umar batrwa Khalid bin
Abu Utsman sendiri dalam meriwayatkannya, bersamaan juga Bukhari
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6011. Hasyim menceritakan kepada *,, OO, Muawiyah
(Syaiban) menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Abdullah, ia

berkata: Seorang lelaki mendatangi Ibnu Umar, kemudian ia berkata,

"Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya aku hendak bertanya kepadamu

tentang sesuatu hal, apakatr engkau akan menceritakan kepadaku tentang

masalah tersebut?" Ibnu Umar menjawab, uYafu Lalu ia menyebutkan

tentang masalah Utsman bin Affan. Mendengar hal tersebut Ibnu Umar
menjawab, "Adapun ketidakikutsertaan Utsman bin Affan dalam perang

Badar karena istrinya yaitu anak porempuan Rasulullah SAW sedang

sakit keras. Oleh karena itu, Nabi SAW berkata kepadanya, 'Palwla

menyebutkan dalam biografi Salith bin Abdullah bin Yasar, bahwa telah
meriwayatkan darinya Khalid bin Abu Utsman dan Basyar bin Shurah".
Namun, Adz-Dzahabi mengira bahwa ia adalah perawi dari Danhail, dan
telah meriwayatkan darinya Al Haiiaj bin Arttrab dimana ia menyerang
dirinya sendiri ketika ia mengatakan bahwa Khdid bin Abu Utsman
me,nyendiri [dalam riwayatrya]. Apapm yang terjadi sanad ini tidaklah kuat,
buyak koreksi terhadapnya. Adapun secara makna hadits ini shahih, telah

ditstapkan oleh hadits Ibnu Umar dalam perihal meredal<an panas dengan air,
dimana telah berlalu dua sanad slralih sebelumnya yaitu no. 4719 dan 5576.
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englrau seperti orang yang beriihad pada Wrang Badar daniugo engkau

mendapatftan bagian hasil rampasan perang! Sedangkan

ketidakhadirannya pada saat Bai'at Ridhwan karena kalau ada orang yang

lebih mulia dan utama di Makkah ini dari Utsman tentu beliau akan

mengirimnya, kemudian beliau mengutus utsman sedangkan Bai'at

Ridhwan terjadi setelah kepergian Utsman ke Makkah, lalu Rasulullah

SAW berkata dengan menunjukkan tangan kanannya, 'Tangan ini untuk

(Itsman'. Selanjutnya beliau meletakkan tangannya di atas tangan

sahabat-sahabat yang lain, dan berkata, 'Tangan (Bai'at) ini untuk

(Jtsman,. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Pergilah engkau dengan

j awaban tersebut sekarang. "748
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6012. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah

menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami,

dari Jabir dan Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarangAn-

Naqir, At Muzaffat dan Ad-Du6 o' .7 
ae

Sanadnya shqhih. HadiS ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no.

5772. Arh-'I\ayalisi meriwayatkannya no. 1957 dari Abu uwanah dan

syaiban -Abu 
Mu'awiyah-, dari Utsman bin Abdullah bin Mawhib, hadits

simisal. Al Hakim meriwayatkan dalam Al Mustadrak,3: 98 mengenai kisah

ini dari jalur Kulaib bin wail, dari Hubaib bin Abu Mulaikah, dari Ibnu

Umar, dan ia berkata: "sanadnya shahih, namun keduanya tidak

mengeluarkanny d', Adz-Dzahabi sependapat.

Sanadnya shahih. Abu Khaitsamah adalah zuhair bin Mu'awiyah, yang telah

disebutkan ke*iqahamya, 782, dan kami tambahkan perkataan Syu'aib bin

Harb: "Zuhair lebih hafal dari dua puluh orang seperti Syu'bah", dan

perkataan Imam Ahmad: "Ia adalah sumber kejujuran", dan Imam Bukhari

menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 2lll39l. Hadis ini telah

disebutkan versi panjangnya darijalur Ibnu Juraij, dari Abu Zubah, dari Jabir

dan Abdullatr bin Umar rc.4914.lihat hadits no. 5789 dan 5960.
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6013. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Haitsamah

menceritakan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepada

kami, dari Katsir bin Jumhan, ia berkata, "Aku berkata: Wahai Abu

Abdurrahman" atau orang lain bertanya kepadanya, "Aku melihatmu

berjalan, sedangkan orang-orang berlari-lari kecil (sai)?" Lalu ia
menjawab, "Jika aku berjalan, itu karena aku melihat Rasulullah SAW

berjalan. Dan jika aku berlari-lari kecil (sai), maka aku telah melihat

Rasulullah SAW melakukannya sedang aku telah tua renta."750
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6014. Hasyim menceritakan kepada kami, Ashim (Ibnu

Muhammad binZaidbin Abdullah bin Umar) menceritakan kepada kami,

dari ayahnya, ia berkata, Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"seandainya manusia tahu bahaya yang terdapat pado orangyang selalu

Sanadnya shahih karena Zuhair Abu Khaitsamah mendengar dari Atha"
Hadits ini merupalcan pengulangan hadits sebelumnya no. 5265, dimana kami

telatr sebutkan pada hadits no. 5143.
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mengerjalran sesuatu sendiri, maka pengendara stidak akan melalatkan
perjalanan pada malam hari sendirian."T'l
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6015. Hasyim menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan

kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat balwa tiada
Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah
utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke ka'bah don
pu$a di bulan Ramadhon."1s2
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6016. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa,id

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata: Aku kembali
bersama Ibnu umar setelah haji dan umrah, lalu kami berpapasan dengan

sanadnya shahih, hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5909.

Sanadnya shahih.Imam Muslim meriwayatkan l: 20 dari jalw Ashim dengan

sanad ini. Makna hadits ini telah disebutkan di satu hadits dha,if, no. 5672,
yang telah kami isyaratkan.
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teman perjalanan dari Yaman, pelana mereka terbuat dari kulit, kekang

unta mereka adalah tali, lalu Abdullah bin Umar berkata: siapa yang

hendak melihat teman perjalanan yang paling mirip dalam menunaikan

haji tahun ini dengan Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya,

tatkala mereka datang dalam haji wada', maka lihatlah teman
perjalanan.Ts3
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6017. Hasyim bin Al Qasim dan Ishaq bin Isya menceritakan

kepada kami, mereka berdua berkata: Laits bin Sa'ad menceritakan
kepada kami, dan Hasyim berkata: Laits menceritakan kepada kami,Ibnu
Syihab menceritakan kepadaku, dari Salim, dari ayahnya, bahwa ia
berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap Ka'bah
kecuali kedua Rukun Yamaniyain (ruhm Hajar Aswad dan Yamani)."'*

Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkan, 4: ll9-120 secara ringkas dari
jalur Waki', dari Ishaq bin Ishaq dengan sanad ini. yaum As-Ashadar yaitu
hari kembali dari Makkah setelatr menunaikan manasik haji. Dan makna as-
shadu yaitu kembalinya musafir dari tujuannya. Al udum,jamak dari adim
yaitu kulit, ia didhammah karena susah dibaca. Al Jurur, jarnak "juirp yaitt
tali dan kekang untuk unta, kuda atau selain keduanya. Ini bentuk qiyas yang
tidak terdapat dalam kamus. Sehingga mereka tidak menyebutkan bentuk
jarnak yang hanya didengar, karena hanya dihafal dan mereka mengatakan itu
adalah jamak qiyas karena tidak butuh dengan nash. Dalam hal ini, orang-
orang yang suka berdebat pada masa kita ini banyak keliru, dimana mereka
mengingkari sesuatu yang mereka tidak temukan dalam kamus, namun
mereka lupa bahwa qiyas merupakan cabang dari ilmu yang tidak
membutuhkan nash.

Sanadnya siahih. Hadis ini merupakan ringkasan hadis no. 5965.
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6018. Waki' menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abdul

Malik, dari Habib bin Abu Tsabit, ia berkata: Suatu hari aku pergi

bersama ayahku, lalu kami bertemu dengan yang sedang melakukan haji,

kemudian kami mengucapkan salam kepada mereka sebelum mereka

mengotori diri mereka.7ss

Ini merupakan atsar, bukanlah hadits. Akan tetapi sanadnya shahih. Adapun

Ismail bin Abdul Malik bin Abu Shafira' Al Asadi, Ibnu Ma'in berkata

tentangnya: "la penduduk Kufah, tidak sesuatu yang salah dengannya",

namun ulama lain mendha'iJkannya. An-Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'ofo',

hal. 4: "la tidak kuat", dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al
Kabir,l/l/367 dan berkata: "Yahya Al Qaththan berkata: Aku meninggalkan
Ismail, kemudian aku menulis hadits dari Sufuan, darinya". Ini merupakan

bentuk pentsiqahan dari Yahya, bahkan kembali dari sikapnya yang telah

mendha'iJkawrya. Imam Bukhari menyebutkan dalam Adh'Dhu'afa' pula hal.

4 dengan biografi sama yang terdapat dalam Al Kabir dan menambah di
aktrimya: "Dan Abdurrahman berkata: Ia menyebutkan Ismail bin Abdul
Malik, dimana ia menghafal dari Sufran, darinya, dan ia berkata: aku

bermohon kepada Allah serta berpaling dari haditsnya". Ini merupakan

bentuk penolakan dari Abdunahman bin Mahdi, namun menurut aku yang
lebih tepat bahwa Bukhari berpaling darinya, lalu tidak menulis haditsnya di
ArTarikh Al Kabir. "As-Shafira"' itu seperti yang tertera pada Al Kabir dan
Adh-Dhu'afa' karya Imam Bukhari dan An-Nasa'i, seperti juga yang

dimaktubkan oleh pensyarah Al Qamus 3: 239. Dalam At-Taqrib wa At-
Tahdzib tertulis "ash-shafir" dengan fa' tanpa mad. Menurutku itu kesalahan
penasikh. Penulis kitab Al Khulashah menguatkan "as-sha'iC'. Itu juga keliru,
karena tidak ada dalil. Habib bin Abu Tsabit, telah disebutkan pembahasan

tentang ketsiqaharmya no. 5468. Ayahnya, Abu Tsabit yaitu Qais bin Dinar
seperti dalam At-Tahdzib dan lainnya, dan Imam Bukhari menyebutkan
biografinya dalam Al Kabir, 4llll50-151, ia berkata: "Qais bin Dinar Abu
Tsabit Al Kuufi, anaknya yaitu Habib bin Abu Tsabit meriwayatkan hadits
darinya", Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam Al Jarh wa At-
Ta'dil,312/96 semisal riwayat ini, dari ayahnya. Dan tidak temukan riwayat
selain pada dua pembahasan ini, namun Ad-Daulabi menyebutkan dalam Al
Kuna, l: 132 dan ia menukil dari Ibnu Ma'in bahwa namanya adalah Hindi,
meskipun itu adalah kekeliruan dari salah satu perawinya. Dan apa yang
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6019. Ishaq menceritakan Lpuau kami, Laits menceritakan kepada

kami, dan Hasyim, ia berkata: Laits menceritakan kepada kami, Ibnu
Syihab menceritakan kepadaku, dari Salim dari ayahnya, ia berkata:

Suatu ketika Rasululah SAW masuk kedalam Ka'bah bersama Usamah

bin 7aid, Bilal dan Utsman bin Thalhah Al Hajabi kemudian mereka

menutup pintu. Tatkala mereka membuka pintunya aku adalah orang

pertama yang masuk kedalam Ka'bah, kemudian aku bertemu Bilal dan

aku bertanya kepadanya: Apakah Rasulullah SAW melaksanakan shalat

di dalam Ka'bah?" Ia berkata, "Ya! Beliau melaksanakan shalat diantara

dua tiang Yamani, Hasyim berkata, "Beliau shalat diantara dua tiang."7s6
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disebutkan Imam Bukhari dan Abu Hatim lebih tepat dan lebih pas. Lihatlatr
makna hadits ini pada no. 5371.

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5927. Pada

tert€ra T, " Fasaaltuhu fahal yushallf?" dengan menambahkan huruf Fa' pada

kalimag *Hal' dan membuang lFihil.Dan pebenaran tersebut rclah kami cek

pada J dan p.
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6020. Ishaq bin tsya menceritakan kepada kami, Laits

menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dan Yunus

berkata: Laits menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari

Abdullah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW,

bahwa beliau berkata dikala beliau berada diatas mimbar, "Barangsiapa

yang akan mendatangi shalat Jum'at maka ia hendaknya mandi-?s1
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6021. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah

menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami, dari

Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: aku mendengar

Rasulullah SAW melakukan talbiyah dengan rambut dikuncir (disatukan)

sambil berkata, *Ya Allah aht memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi

panggilan (Tuhan) yang tiada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan'

Mu. Ya Allah, sesungguhnya segala puiian, nilonat dan leehtasaan

adalah milik-Mu, (Tuhan) yang tiada selattu bagi-Mu-" Beliau tidak

membaca lebih dari kalimat-kalimat tersebut.7s8
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Sanadnya shahih. Abdullatr bin Abdullah adalah Abdullah bin Abdullah bin

Umar, telah kami sebutkan ketsiqahawrya pada no. 3358. Hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5993.

Sanadnya shahih. Abdullah adalah lbnul Mubarak' Ini adalah hadits dengan

redaksi yang lebih panjang dari no. 5508 dan lihat 5475.

Musnad Imam Ahmad - @I



is* ,rrir jt, ,A, 
',p?t ,*it il P' Jif tw st *i y

yi U :r(, g;rti-'"; ,{.t ; ,rt!st, fit;.',H & ?-'Jlu,

d\ L1 Ft *f !$'y ,:o\t | ,rrlt 'yf 
U t7 | ,-oLit

e? itt; ,tlt gi it:>i-, ;rfi
6022. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah

memberitahukan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid
menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu
Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika ohli surga telah
masuk ke dalam Surga dan ahli Neraka telah masuk ke dalam Neraka,

malra didatangkanlah kematian hingga berhenti diantara surga dan

nerala. Lalu disembelih- Selanjutnya terdengar suara memanggil,

'Wahai ahli surga, masuklah ke dalam surga yang kekal dan tidak pernoh
mati, wahai ahli neraka, masuklah ke dalam nerala yang kekal dan tidak
pernah mati. Mendengar hal tersebut, ahli surga semakin bergembira
dan ahli neraka semakin bertambah sedih."Tse

o. 6z I lo I ..7a, . ./.. t. t 1o...!A.
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6023. Ya'qub bin lbrahim menceritakan kepada kami, Ashim bin

Muhammad menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin
Muhammad, dari Muhammad bin Zaid, dari Ibnu Umar, ia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "Jika ahli surga telah masuk ke dalam
surga." lalu ia menyebutkan hadits semisal.760

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

s883.
Sanadnya shahih, ini adalah ulangan hadits sebelumnya.
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6024. Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu

Hamzah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, ia
bersabda, *Apabila kalian bertiga maka janganlah dua orang diantara

merelu berbisik-bisik tanpa melibatkan orang kctiga, dan ianganlah
sekali-lcali solah seorang dari lealian menyuruh berdiri saudaranya dari
tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut."76t

6025. Bisyr bin Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada

kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Zuhair,lalu ia menyebutkan

Sanadnya shahih. Ali bin Ayyasy Alhani Al Hamshi Al Bakka', ia tsiqah,

salah seorang dari guru Imam Ahmad, Ad-Daruquthni berkata: "ia tsiqah lagi
dijadikan hujjah', Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam Al Jarh
wa At-Ta'dil, 3/lll99. Ayyasy, dengan huruf 'Ain, Ya serta Syin. Alhani,
dengan Hamzah difathah dinisbatkan kepada Bani Alhan bin Malik, mereka

adalah saudara dari Hamdan. Al Bakka', dengan memfathah Ba' serta Fa'
ditasydid. Syu'aib bin Abu Hamzah, telah disebutkan mengenai

ketsiqahanrrya dan kami tambahkan apa yang dikatakan oleh Abu Zur'ah dari
Imam Ahmad: "Aku melihat kitab-kitab Syu'aib, lalu aku melihat bahwa

kitab-kitab itu begitu detil dan kuat, sehingga tinggilah orang-orang yang

mengingatnya". Imam Bukhari juga menyebutkan biografinya dalam Al
Kabir, 212D23. Dan sebenarnya hadits ini adalatr dua hadits, dimana

maknanya disebutkan disebutkan secara terpisah dengan sanad-sanad shahih,

diantaranyapadano. 5501 dan 5785. Lihat no.5949.
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sebuah hadits, dan Salim berkata: Abdullah bin Umar berkata: aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda sambil berdiri di atas mimbar,
"Bunuhlah ular-ular, bunuhlah ular yang dua garis dipunggungnya
serta berelror pendek, lrarena lreduanya menghilongkan penglihatan dan
me nggugurlan kondun gan."7 6 2
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UOkU. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib
mengabarkan kepada kami, dari Zuhri, Salim bin Abdullatr mengabarkan

Sanadnya shahih. Bisyr bin Syu'aib bin Abu Hamzah, telah disebutkan
tentang ketsiqahawtya dan bahwa ia mendengar dari ayahnya pada no. I 12
dan 480. Karni tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya
dalam Al Kabir, 112176, dan berkata: "Ketika kami meninggalkannya, ia
masih hidup. lalu wafat setelatr kepergian kami", yaitu setelah berpisah
denganny4 karena ia wafat tatrun 213 H. Yang paling mengherankan apa
yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam At-Tahdzib: "Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa'dan ia menukil dari Bukhari bahwa ia
berkata: kami meninggalkannya. Ini keliru, ada yang kurang, dan Bukhari
berkata: ketika kami meninggalkanya, ia masih hidup". Al Hafiztr menukil
bahwa Abu Hatim mengatakan batrwa Imam Ahmad tidak meriwayatkan
hadits dari Basyir lalu ia berkata "Ini bukanlatr demikian, bahkan haditsnya
terdapat dalam Musnad". Al Hafizh benar dalam hal ini. Ini adalatr hadits
dengan redaksi lebih singkat dan telah kami jelaskan hal tersebut pada no.

4557 lafazh "Yaltamitsaani" dalam catatan Ufi Cl, p tertulis "Yatsmin".
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kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar Nabi SAW

bersabda, *Setiap kolian adalah pemimpin dan alran dimintai
pertanggung jmtaban atas yang dipimpinnya, imam adalah pemimpin

dan ia akan dimintai pertanggung iawaban atas yang dipimpinnya,

seorang laki-laki pemimpin dan ia alun diminta pertonSSung iowaban
atas yang dipimpinnya, seorong wanita adalah pemimpin di rumah

wominya dan ia akmt dimintai pertanggung jawaban atas yang

dipimpiwtya, dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap hmta

majikannya dan ia akan dimintai pertanggung iawaban atas yang

dipimpinnya." Ia berkata: Aku mendengar hal tersebut dari Nabi SAW,

dan aku mengira Nabi SAW bersabda, "Dan seorang laki'laki adalah

pemimpin terhadap harta oyahnya dan ia akan dimintai Wrtanggung
jav,aban atas yang dipimpinnya, malca setiap kalian adalah pemimpin

dan setiap fulian akan dimintai pertanggung imvaban atas yong

dipimpiwrya.-763
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Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no.

5901, dan tambahan pada riwayat: "Dan aku mengira Nabi SAW bersabda,

"Seorang ldd-laki adalah pemimpin terhadap harta ayahnya dan akan
dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya'." terdapat dalam

shahih muslim, setelah ia meriwayatkan hadits ini dengan beberapa sanad, 2:

E2, ia berkaa: "Dan ia memberikan tambahan terhadap hadits Zuhri, ia
berkata: dan aku mengira batrwa beliau bersabda: seorang laki-lakl', sampai
akhir. Diperkirakan bahwa keraguan tersebut datang dari Zuhri. Namun, dari
bentuk kalimat ini menunjukkan bahwa hal tersebut dari lbnu Umar sendiri,
karena ia berkata: "Aku mendengar hal tersebut dari Nabi SAW, kemudian ia
berkata: Dan aku mengira", sampai akhir. Zhahirnya, ia mendengar tambahan
ini dari sebagian sahabat, namun ia tidak yakin sehingga ia menceritakan
dengan cara seperti ini.

Musnad Imam Ahmad - EI
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6027. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, Salim bin Abdullah

mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku
mendengar Umar berkata, "Barangsiapayang memintal rambutnya maka

hendaknya ia memotongnya dan janganlah kalian menyerupai orang-

orang yang menguncir (menyatukan) rambutnya." Ibnu Umar pemah

berkata, "Sungguh aku melihat Rasulullah SAW menguncir
(menyatukan) rambutnya. "7fl

Sanadnya shahih. Abul Yaman adalah Al Hakam bin Nafi' Al Hamshi, guru

Imam Ahmad dan Imam Bukhari, telah disebutkan mengenai tsiqalmya ia.
Kami tambahkan bahwa ada perkataan dari Syu'aib yang didengarnya, namun

berbahaya, sebagiannya diriwayatkan dari Imam Ahmad, dimana ia
mengingkari perkataan "Syu'aib memberitahukan kepada kami", ini perlu
diteliti, sepertinya itu merupakan kekeliruan perawi yang meriwayatkan dari
Imam Ahmad. Dalam At-Tahdzib, dari Abul Yaman sendiri, ia berkata:

'Ahmad bin Hambal berkata kepadaku: bagaimana engkau mendengar kitab-
kitab dari Syu'aib? Aku berkata: aku membacakan kepadanya sebagian,
sebagiannya ia bacakan kepadaku, sebagian lagi ia berikan ijazah kepada dan
sebagiannya adalah pemberian. Lalu ia berkata: katakanlah di setiap
haditsnya: Syu'aib memberitahukan kepada kami", tersebut juga dari Yahya
bin Ma'in, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abul Yaman mengenai hadits
Syu'aib bin Abu Hamzatr? Ia berkata: tidak ada yang bersifat pemberian, aku
tidak memberikannya kepada seorang pun". Abul Yaman adalah gudang

ilmru, tsiqah lagi jujur, seperti yang dikatakan oleh Abu Hatim dan Imam
Bukhari telah menyebutkan dalam Al Kabir, lDl342 bahwa ia mendengar
dari Syu'aib, dimana hadits ini telah cukup sebagai huiiah. Oleh karena itu,
Adz-Dzahabi berkata dalam Al Mizan l: 272-283: "Bukhari-Muslim
berhujjah dengan hadits Syu'aib", dan ia berkata pula: "Ia telah menetapkan
bagi Syu'aib bahwa ia mengetahui dengan haditsnya dan kebanyakan

riwayat-riwayat dalam shahihain berasal darinya, dengan kemungkinan hal

tersebut adalah izin dari Syu'aib". Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari, l0:
304, dari Abul Yaman dengan sanad ini. Dan At-Talbid yaitu mengumpulkan
rambut kepala lalu sebagiannya diikatkan dengan yang lain seperti karet,
supaya berantakan dan terlihat kumal ketika ihram, itu yang dikatalmn Al
Hafiztr dan penjelasan mengenainya telah disebutkan dalam An-Nihayah no.
1850. *Dhaftrd' seperti termaktub dalan Al Fath. Perkataan "Dan adalah
Ibnu Umar berkata", butuh penjelasan yang lebih detil lagi, sehingga kami
menukil perkataan Al Hafizh dalam Al Fath: "la datang pada awal-awal hari

[3: 317] dengan lafazh:. aku mendengar Rasulullah SAW bertalbiyah dalam
keadaan menguncir rambutnya, seperti yang termaktub dari riwayat pada bab
yang akan datang. Adapun perkatan Umar, Ibnu Bathal berkata bahwa
maksudnya adalah barangsiapa yang ingin melalcukan ihram, sehingga ia
memintal rambutnya supaya tidak kusut tidak boleh baginya untuk

@ - 
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memotongnya, sebab ia melakukan sesuatu yang serupa dengan menguncir,
dimana syariat telah menyuruh untuk memotongnya. Dan Umar berpendapat
bahwa barangsiapa yang menguncir rambutnya dalam ihram ia mesti
memotong rambutnya dan melakukan manasik. Kemungkinannya bahwa
Umar ingin memerintahkan untuk memotong ketika ihram, hingga seseorang

tidak perlu lagi menguncir dan mengepang rambutnya atau barangsiapa yang
ingin mengepang atau menguncir rambutnya, maka ia harus memotongnya,
sebab hal itu lebih utama daripada mengepang dan menguncir, kemudian
barangsiapa yang ingin memendekkan setelah itu, maka ia tidak boleh
menyambungrrya, karena itu adalah sunnah. Perkataan Ibnu Umar, zhahirnya
batrwa ia memahami dari ayatmya bahwa meninggalkan menguncir rambut
lebih utama, sehingga ia memberitahukan bahwa ia melihat Nabi SAW
melakukan hal tersebut." ntahlr dari perkataan Ibnu Umar adalatt bahwa
Umar memerintahkan untuk memotong bagi orang yang menguncir
rambutnya, dan ia melarang untuk berlebih-lebihan sehingga mirip dengan
mengepang dan tidak dipatrami darinya bahwa tidak mengepang itu lebih
utanna, dimana Umar bersama dengan Nabi SAW di haji wada' dan ia melihat
amalan beliau. Ini menguatkan apa yang termaktub dalam Majma' Az-
Zawa'id, 3: 263: "Dari Azraq bin Qais, ia berkata: aku duduk disisi Ibnu
Umar, lalu aku seorang laki-laki bertanya kepadanya: Wahai Abu
Abdurratman, sesungguhnya ketika melakukan ihram aku menyatukan
rambutku? Lalu ia berkata: aku mendengar Umar dalam masa khilafahnya, ia
berkata: "Barangsiapa mengepang rambutnya atau menguncirnya, maka ia
mesti memotongnya! "Lalu ia berkata: "Wahai Abu Abdunahman,
sesungguhnya aku tidak mengepangnya namun aku menyatukan rambutku!"
Ibnu Umar berkata: 'kambing betina dengan kambing hutan, dan kambing
hutan dengan kambing betina! "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalarn Al
Kabir dan perawi-perawrnya shahih." Ini menjelaskan benarnya apa yang

kami katakan. Dan Ibnu Umar mengingkari orang yang bertanya untuk
membedakan antara mengumpul rambut dan menguncir, dimana itu adalah
dua hal yang sama, tidak bisa dibedakan karena perbedaan lafazh.
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5617. Perkataan "ara'aitahtm", Ibnul Atsir berkata: "ara'aita, dan

ara'aitahrmd', itu adalah kalimat yang dikatakan oleh bangsa Arab untuk
meminta khabar, semakna dengan akhbarani, akhbaraani dan akhbaruuni,
dimana huruf Ta' selalu difathah." Al Hafizh berkata dalan Al Fath, l: 188-
189: "Dengan memfathatr huruf Ta' karena itu adalah kata ganti (dhamir)
yang diajak bicara (mukhathab), dan Kaf adalah dhamir kedua yang tidak
mempunyai fungsi dalam ilmu i'rab dan Hamzah adalah huruf Istiftam
bermakna mengetahui atau memandang. Artinya adalah apa kamu
mengetahui atau memandang malam kalian ini, dimana ia dimanshub karena
berfungsi sebagai obyek, dan jawabannya tersembunyi, yang diperkirakan:
Ya, ia berkata: kalian lihat dengan seksama. "ara'aitahrm" berfungsi untuk
meminta khabar, seperti dalam firman-Nya: "Teranglunlah kepadaku jika
datang silrsaan Allah kepadarnt' (Al An'am [6]: 40), Az-Zamakhsyari
berkata: malaranya adalah aWtbaruni @oitahukan kepadaku) yang terikat
dengan meminta khabar yang tersembunyi, diperkirakan (takdirnya): siapa
yang menyeru? lalu ia berkata: "apakah kamu menyeru (uhan) selain Allalf',
selesai. Lihat tafsirll Bahrkarya Ibnu Hayyan,4: 124-12'1.
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6028. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

memberitahukan kepada kami, dad. Az-Zuhri, Salim bin Abdullah bin

Umar dan lkrimah bin Abu Hatsmah menceritakan kepada kami, bahwa

AMullatr bin Umar berkata: Tatkala Rasulullah SAW selesai

melaksanakan shalat Isya pada akhir hayatnya, beliau berdiri dan berkata,

"TidalrJrah kalian memperhatilran malam ini? Tidak akan hidup lebih

lama seorangtun yang berada di permulcaan bumi pada hari ini lebih
dari seratus tahun." Abdullah berkata lagi: Kemudian orang-orang

khawatir dengan perkataan Nabi SAW, sehingga mereka menceritakan

hadits-hadits tentang seratus tahun ini, karena maksud yang disabdakan

Nabi SAW,"Tidak akan hidup seorangnn di permukaan bumi pada hari
inf' adalah berlalunya suatu generasi.765
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6029. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin AMullah
menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku
mendengar Nabi SAW bersabda di saat beliau berada di atas mimbar,
"Ketahuilah umur (masa) kalian dibandingkan dengan umat-umat
sebelum lralian seperti wahu shalat Ashar sampai terbenamnya

motahari, Umat Nabi Musa telah diberikan Taurat, kemudian mereka
beramal dengannya, dan tatkala sampai pada pertengahan siang hari
mereka menjadi lemah, lalu mereka diberikan ganjaran satu Qirath-satu
Qirath, kemudian umat Nabi Isya diturunkan kepada mereka Injil, lalu
merelra beromal dengawtya sampai shalat Ashar, kcmudian mereka

menjadi lemah dan mereka diberilron satu Qirath-satu Qirath,
dan kalian diberikan Al Qur'an kemudian kalian beramal dengannya
sampai terbenamnya matahari, lalu kolian diberikan dua Qiraht-dua
Qirath, (mendengar hal tersebut) Ahlu Taurat dan Injil berkata, ,Wahai

Tuhan kami, mereka adalah orang paling sedikit amalnya akan tetapi
mendapatkan ganjaron yang lebih bonyak', kcmudian Allah berfirman,
'Apakah Aku menzhalimi kalian tatkala memberikan ganjaran kalian?'
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Mereka berlcata, 'Tidak!' Kemudian Allah berfirmon, 'Sesungguhnya

anugerah-Ku Aku berikan kcpado siapa saja yang Aht kehendakt.'?6
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"ur* ^"n"oiok^ kepada t".i, Syu'aib

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah
memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku
mendengar Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Wrumpamaan manusia

seperti segerombolan seratus unta, hampir-hampir tidak kamu temukan

pada merelca (unta-unta tersebut) yang dopat ditungongi."767

Sanadnya shahih. Dan maknanya telah disebutkan dengan jalur periwayatan

yang lain no. 4508, 5902-5904 dan lihat no. 5911, 5966. Sanad ini
diriwayatkan Al Bukhari, 13.,377 dari Al Hakam bin Nafi', ia adalah Abul
Yaman, dengan sanad ini. Ia meriwayatkan pula, 2: 32-33 darijalur Ibrahim
bin Sa'ad dan 13:325 dari jalur Yunus, dimana keduanya dari Zuhri, dari
Salim. Lafadr "sesungguhnya masa (umur) kalian dibanding dengan umat-
umat terdahulu", sampai akhir. Al Hafiztt berkata dalam Al Foth, 2:32:
"Zhahirnya bahwa sisa masa (umur) umat ini tergantung dengan umat-umat
sebelumnya", dan bukan seperti itu maksudnya. Makanya penisbatan jarak
antara umat ini dengan umat sebelumnya seperti jarak shalat Ashar sampai
tenggelamnya matahari, dimana masih ada cahaya. Seakan-akan beliau
bersabda: "Sesungguhnya sisa masa (umur) kalian dibandingkan dengan umat
sebelumnya", sampai akhir. Kesimpulannya bahwa 'f' sama dengm "ild'
dan mudhaf-nya dihapus yaitu lafazh "nisbatui'.
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadirc no. 5882. dan kami

telatr jelaskan secara perinci pada no. 4516, kemudian kami mengisyaratkan
pada pembatrasan tersebut bahwa Imam Bukhari meriwayatkannya dari jalur
Syu'aib, dari Az-Zuhri, dan ia juga meriwayatkannya pada, ll.,286 dari Abul
Yaman dengan sanad yang sama. Perkataan, uSami'tun nabf' pada catatan

kaki 6 tertnlis, " Rasulullah" .
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6031. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin AMullah
memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku
mendengar Nabi SAW bersabda di saat beliau berada di atas mimbar,

"Ketahuilah balm,a fitnah itu muncul dari sinf' sambil menunjukkan
tangannya ke arah Timur, "Dmi arah terbitrrya matahari."Ta

G?i ,irt.*rt oL ,'.;3, 6?i cfLJr I ,i;'t-'- 1. rY
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6032. Abul Yaman menceritakan t.p"a" 
-*.r, 

Syu'aib
memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah
memberitahukan kepadaku, bahwa AMullah bin Umar berkata: Aku
mendengar Nabi SAW bersaMa, "I(alian akan memerangi orang-or(mg
Yaktdi, kemudian kalian afun mengalahkan mereka, sampai-sampoi
batu ptn berkata, Wahai muslim, ada seorang Yahudi bersembunyi

dibe lakangku, maka burruhlah ia'!7o

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5905.

Sanadnya shahih. hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 6:449450 dari Al
Hakim bin Nafi' Abul Yaman, dengan sanad yang sama. Muslim
meriwayatkannya pad4 2:71 darijalur Umar bin Hamzah, dari Salim, dari
Ibnu Umar. Al Bukhari meriwatkannya pula pada, 6:15, Muslim, 2:71 dari
riwayat Nafi', dari Ibnu Umar. Lihat hadits no. 5353.
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6033. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

memberitahukan kepada lomi, da'j- Az-Zuhri, Salim bin Abdullah

memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata:

Rasulullah SAW bersabda, *Ketilra aku sedang tidur aku melihat diriku

sedang tm,af di Ka'bah dan terdapat seorang lelaki berkulit son'o

matang dan rambutnya lebat beroda diantara dua orang dimana air

menetes dari kcpalanya, kemudian ahr bertanya, 'siapakah ini?' Maka

kcdua orang tersebut meniau,ab, 'Ia adalah Ibnu Maryam. Kemudian

aht pergr dan aku bertemu seorang lelaki yang berhtlit kemerah-

merahon, kcriting rambutnya dan buta mata lranonrqta, seakan-akan

matanya seperti byi (buh) anggur yang menonjol lreluar, lalu aku

bertanya, 'siapalrah orang itu?' Mereka berdua meniawab, 'Ia adalah

Dajjal,. Dan orang yang paling mirip dengannya adalah lbnu Qathan,

,rirong lelaki dori bani Al Mushthaliq.'11o

Sanadnya shahih Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5553. Lihat hadits no. 4948. Ath-Thafiayah,Ibnu Atsir berkata artinya adalatt

biji yang tumbuh melebihi batas yang lainnya sehingga 16mPt menjulang

dianiaralang lainya. pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalatt bgi

Ath-thadtyahyang terdapat pada air, kemudian dikiaskan dengan matanya.
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6034. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Nafi' berkata: Abdullah bin

Umar berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersaMa, "Janganlah

sebagian kalian membeli sesuatu yang telah dibeli oleh sebagian lainnya

dia melamar wanita yang telah dilamar orang lain."7?r

aa
.Q-P.

a

.<e$t qt;'; y ,1?;):Ju #

'e,t i6 ,j6 '*J,1

iu' & ir srrr";:t

ll'Ji 1 . Yo

ttl .. \..c. , c

-P .-tl Ot J.e t*t
€?1 .fLJr i:
,l;*afu 4:

6035. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'bah

memberitahukan kepadaku, ia berkata: Nafi' berkata: aku mendengar

Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah SAW bersaMa,

"seswtgguhnya mimpi yang boik." Nafi' berkata: Aku memperkirakan

bahwa AMullah bin Umar berkata, "Salah satu bagian dari tuiuh prluh
b agi an t ando- t anda kc nab i an.n1n

Sana&rya slrairrr. Hadits ini me,nrpakan ringlosan hadits no. 4722- dan makna

hadits ini tclah kami sebutkan bcrulang-ulang kali sebelumnya dan

diantaranya terdapat pada no. 5010 dan 5t63.
Sanadnya shahifu Hadits ini mergpakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6009. Perkataan, "Akhbirni Slu'aib pada I "tertera "Akhbaranad', dan apa

yang tertera pada hadis ini terdapat pada rl, g dan naskah catatan kaki 3.
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6036. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

memberitahukan kepada kami, Nafi' memberitahukan kepada kami,

bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW melarang seorang

lelaki melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya,

sampai orang yang pertama meninggalkannya atau mengizinkannya."TT3

d:r; ,f i Lirr uir- ,i& U * $:-,; - l.rv
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6037. Ali bin Ayyas menceritakan kepada karni, Al-Laits bin Sa'id
menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa

Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya: Bahwa seorang wanita
ditemukan terbunuh dalam beberapa pertempuran Nabi SAW, kemudian
Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan atas wanita dan anak-anak.77a

Sanadnya shahih. Hadits ini telah kami sebutkan maknanya berulang-ulang

kali, dimana akhir dari pada hadits ini disebutkan pada no. 6034, hanya saja
ltambalran kalimat, "hatta yada'ahad' tidak kami sebutkan, hadits ini
.disebutkan oleh Al Bukhari pada, 9:170-17l dari jalur Ibnu Juraij, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, "Rasulullah SAW melarang sebahagian kalian membeli
sesuahr yang telah dibeli oleh saudaranya yang lain dan seorang lelaki yang
melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sampai pelamar
pertama meninggalkanya atau mengizinkannya."
Sanadnya slrairh hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5959.

@ - 
ffi16nsd Imam Ahmad



I

I

ltzI ar rb'.b ,iv :.i,U $L ,i-ui $L - 1 .rA
| . .' t) , \)

| )p C; 'i;-*') f i' e !'J;",-;,iv| .r- )6 eid.ry.q6Li'd,\i-ff G os

| 6icu; { o\'4 ,J"w -^1'r:'l
I

| 6038. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

I t"pada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku

| ,tndengar Rasulullah SAW bersabda,"Apabila seorang maula milik dua

I orongyang berserikat, kBmudian salah satu dari keduanya membebaskan

I bagtanrrya dan bagiawtya itu sama dengan lurga seorang maula (ketiko

I atebaskan), maka ia boleh membebaskannya jika hmta tersebut cukup

I untuk membebaskannya."T|s

I

I
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I

| 6039. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id bin Amr

I bin Sa'id bin Al 'Ash menceritakan kepada kami, dari ayahnya Sa'id bin

I A.r, dari lbnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW

I bersabda, "Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari tangan yang dibav,ah

I @eminta-minta)." Ibnu Umar berkata, "Setelah mendengar hal itu aku

I tiaak pernah meminta kepada Umar atau pun orang lain."776
I

I

I 
nt Sanadnya shahih. Hisyam adalah Ibnul Qasim Abu An-Nadhar. Hadits ini

I merupakan ringkasan hadits no. 5920.

I 
no Sanadnya shahih. Ishaq bin Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Al 'Ash bin

I Umalyatr telatr kami sebutkan ketsiqahawrya dan nasabnya pada no. 5680.

I Terdapat kesalatran pada pembahasan ini juga pada ketiga naskah asli

I Musnad.Tertcra, "Ishaq bin Sa'id, dari Amru bin Sa'id bin Al 'Ash" dengan

I

I

I nnusnad Imam Ahmad - @I
I

I

I
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6040. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id

menceritakan kepada karni, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aslam, semoga Allah
merryelamatkan mereka dan Ghifor semoga Allah mengamPuni dosa-

dosarya."777
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6041. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, *Kami odalah segolongan umat yang buta
huruf dan kami tidak bisya menghitung dan juga tidok bisya menulis, dan

jumlah hari dalam sebulan adalah begini, begini dan begitu." Kemudian

beliau menggenggam ibu jarinya pada kali ketiga.778

menyebutkan, "'An" sebagai ganti kalimat, "bin" diantara "Sa'id" dan

"Amnr" dan ini merupakan kekeliruan yang sangat jelas, dan pada tertera,

"Ishaq bin Sa'id, dari Amru, dari lbnu Umar", dan ini juga keliru, dan juga
kesalahan tersebut terdapat pada penambahan nasab. Hadits ini merupakan
ringkasan hadits no. 5728 dengan sanad yang marfu". Hanya saja perkataan
pada hadits ini, "Qaala lbnu Umar: Falam as'a[i..." tidak aku temukan selai
dari pembatrasan ini. Lihat hadits no. M74 dan 56E0.m Sanadnyasftaiift. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 59E1.

rn Sanadnya shahih Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan

sebelumnya yang berasal dari riwayat Al Aswad bin Qais, dari Sa'id bin
Amru, dari lbnu Umar pada no. 5017 dan 5137. Lihat hadits no. 5546.

@l - Musnad Imam Ahmad
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6042. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi menceritakan kepada kami,

Ibrahim bin Sa'ad memberitahukan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab

menceritakan kepadaku, dari lbnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, ia

berkata, bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman pernah

berjalan di depan jenazah."17e

?D Sanadnya shahih. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi, telah disebutkan mengenai

ketsiqabannya pada no. 2l8/', dan kami tambahkan bahwa Al Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 2Dlll. Ibrahim bin Sa'ad bin
Abdurrahman bin Auf, telah disebutkan mengenai ketsiqahanrrya no. 1404

dan 1656 dan kami tambahkan perkataan Ibnu Ma'in: "ia tsiqah lagi huijah",
Ibnu Uyainah berkata: "Aku lagi bersama dengan Ibnu Syihab, lalu datang
Ibrahim bin Sa'ad. Maka ia berdiri dan menyambutnya dengan ramah dan
berkata: sesungguhnya Sa'ad mewasiatkan anaknya kepadaku, dan adalah
Sa'ad,), Ibnu Adi berkata: "Ia termasuk tsiqahnya kaum muslimin, mayoritas
imam menceritakan (hadits) darinya, dimana tidak ada perbedaan ketika
menulis darinya, tidak juga ada perkataan yang mengandung kemungkinan
lain dan ia memiliki banyak hadits yang benar lagi lurus, dari Zuhri dan
lainnya", yang dimaksud bahwa sebagian ulama ada yang mengomentarinya
karena meriwayatkan banyak hadits secara langsung dari Zuhri, akan tetapi
dalam sanad ini ia meriwayatkan darinya dengan perantara keponakannya

fteponakan Zuhri). Al Bukhari menyebutkan biografinya dalan Al Kabir,
l/11228, dan berkata: "la mendengar dari bapaknya, juga dari Zuhri".
Keponakan Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin
Ubaidillatr bin Abdullah bin Syihab, keponakan dari Zuhri, ia tsiqah, dimana
ada sebagian ulama yang mengomentari tanpa alasan yang sah. Abu Daud
ditanya tentangnya, lalu ia menjawab: "ia tsiqah dan aku mendengar Ahmad

[bin Hambal] memujinya dan Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al
Kabir,lllll3l. Pamannya yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, ia
adalatr Ibnu Syihab, Zuhri, seorang imam dan tabi'in, telah disebutkan
mengenai tsiqakrya beliau no. l5l3 dan kami tambahkan bahwa ia
meriwayatkan dari Ibnu Umar secara langsung dan ia juga meriwayatkan
darinya dengan memakai perantara. Al Buktari menyebutkan biografinya
dalam Al Kabir, llll220-221, dan diriwayatkan dari Ayyub: 'Aku tidak
dapatkan seseorang yang lebih alim daripada Zufui, lalu Shakhr bin

Musnad Imam Ahmad 
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6043. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami,Ibrahim bin

Sa'ad memberitahukan kepada kami, dari Az'Zuhri, dan Ya'qub berkata:

Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan

kepada kami, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW,

bahwa beliau bersabda, "Kunci keghaiban ada lima perlura:
"sesungguhnya Allah, hanyalah pada sisi-Nya segola pengetahuan

tentang Hari Kiamat; Diolah yang menurunkan hujan, dan mengetahui

apa yang terdapat di dalam rahim, tiada seorang pun yang dapat

mengetahui (dengan pasti) aW yang diusahakan besok, dan tiada

seorang pun tahu di bumi mana ia akan mati besok, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui dan Maha Mengenal."780

Juwairiyah berkata: Tidak pula Al Hasan? Ia berkata: Aku tidak dapatkan

seseorang yang lebih alim daripada Zutri!" Diriwayatkan dari Ibrahim bin
Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata: "Aku tidak mendapatkan seseorang setelah

wafatnya Rasulullah SAW yang mengumpulkan seperti apa yang

dikumpulkan Ibnu Syihab". Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat
pada no. 4539, dan redaksi yang ringkas no. 4939,4940. Kami telah

memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara riwayat maushul dan

riwayat mursal, dan kami merajitrkan yang maushul, dimana sanad ini lebih
menguatkan lagi dengan membawakan perawi-perawi yang meriwayatkan
secara maushul, itl termasuk tambahan dari ulama tsiqah terhadap ulama
tsiqah.

780 Sanadnya shahih. Ya'qub bin Ibratrim bin Sa'ad, salah seorang guru Imam

Ahmad, telah disebutkan mengenai ketsiqahanrrya no. 1404 dan 5974 dan

karni tambahkan perkataan Adz-Dzuhali: "Ia dan saudaranya telah mendengar

banyak kitab dari Sa'ad, lalu saudaranya wafat sebelum ia sempat ditulis
banyak hadits darinya, sehingga tinggallah Ya'qub sendiri, lalu orang-orang
menulis (hadits) darinya, hingga orang-orang mendapatkan ilmu yang tinggi",

@ - 
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60{1. Sulaiman menceritakan kepada kami, fUrut i. Ot ti"O

menceritakan kepada kami, dair Az-Zuhri, dan Ya'qub berkata: Ayahku
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdulah,
bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda-''Se sungguhnya manus ia b agaikan se gerombo lan seratus unta,

hompir-hampir tidak kamu temukan pada unta-unta tersebut yang bisa

ditunggangi." (Ya'kub berkata, "seperti rombongan seratus onta yang

tidak ada 1-ang layak ditungangi."T8l

zo 3. o. ,. t . .1a2 ,t. lo | .o7t .:a.
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60-$5. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Sa'id bin
AMurrahaman (Al Juhami) menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah
bin Umar. dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

dan lbnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat,7l2l83-84: "la tsiqah lagi terpercaya dan
ia meriwayatkan hadits-hadits tentang Al Maghazi (peperangan) dan
selainnya dari ayahnya, ulama-ulama Baghdad mendengar darinya, dimana ia
lebih utama dari saudaranya dalam keutamaan, sikap wara' dan hadits".
Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5226 dan lihat pula hadits no.
5579.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6030.

78r
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bersabda, *Shalatlah di rumah

m e nj adi kanny a s e pe r t i kub ur an."1 
82
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6046. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-sakhtiyani, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa meminum

Htamer di &tnia maka ia tidak akan meminumnya di akhirat."783
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6047. Abu Nuh menceritakan kepada kami, Ubaidullah

mengabarkan kepada lcami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW

berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad.?s

g lr *;;4-,,*tSr *t:lrL,?t1 d* - 1.tA

b,* ar Jy, *,:#/. l' * *{&i i y?,)u-)

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

45ll dan4653.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5845.
Sanadnya shahih. Abu Nuh gelarnya adalah "qulaad" dan namanya adalah

Abdurrahman bin Gazwan, dan kami telah menyebutkan ketsiqarannya pada

no. 208. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5943.
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6048. Hasyim rn.n."ri,rkun t.p"au kami, eUAuouh-"n llbnu
Abdullah bin Dinar) menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam,

dari AMullah bin Umar, dari Rasululah SAW, beliau bersaMa,

"Barangsiapa berlepas diri dari lretaatan maka Ia tidak memliki hujjah
pada Hari Kiamat, dan barangsiapa yang mati sedang ia kcluar dari
jamaah kaum muslimin malra ia mati dalam kcadaan jahiliyah."Tss

{&l i :J'* ,flt 3b $:r; ,etl $:"; - 1. tq

.<LtrQ"t'l*; 1& ) ,aiuir

6049. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdurrahman
menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia seperti
segerombolan seratus unta dan hampir-hampir tidak kamu temukan pado
unta-unta tersebut yang bisya ditunggangi."T$

,;r**)t 'rb tfl:L ,etl t "L - '[ r o r
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Sanadnya shahih. hadits ini telah kami sebutkan berasal dari riwayat Hasan

bin Musa, dari Abdunahman bin Abdullah bin Dinar dengan sanad yang
sama pada no.5386, kemudian kami juga menyebutkan secara panjang lebar
dan ringkas yang berasal dari jalur-jalur lain, yang mana akhir dari pada
hadits ini teradat pada no. 5897.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6044.

Musnad Imam Ahmad 
- @I

nt ,-!qt i; d * )' ,aLtb q t;j- L; J> ,iu p: f



6050. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdurrahman

menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari lbnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Bilal tidak talru apa itu
malam, maka makan dan minumlah sampai lbnu Mahum

me n gumandangalcan a d, an."1 
87
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6051. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz (AMullah
bin Abu Salamah) menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab

memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkon

adzan pada malam hari maka malran dan minumlah sampai kalian
mendengar adzanrrya Ummu Mahum." Ibnu Umar berkata, "Ibnu
Maktum adalah seorang lelaki yang buta dan tidak melihat. Ia tidak
mengumandangkan adzan kecuali orang-orang berkata," adzanlah,

engkau telah berada pada waktu Subuh'."788

Sanadnya shahih. Lafazh,"lnna bilal laayadri mal lail'tidak aku temukan

pada pembahasan yang lain selain pada pembahasan hadits ini, adapun hadits

Ibnu Umar dengan makna ini mashur dan dikenal yaitrt,"lnna bilal ytnadi bil
/ail' sampai akhir. Disebutkan berulang kali sebelumnya, diantaranya
terdapat pada no. 4551 dan 5852 di antaranya hadits yang telah kami hukumi
pada no. 6051, akan tetapi riwayat ini memperkuat makna hadits Anas yang

akan kami sebutkan pada no.12455 secara marfu': "Laa yamna'ukum

adzaanu bilal minas sahuur, fainna fii basharihi syai'an". Hadits ini
sanadnya shahih, dan hadits Samurah bin Jundub yang mana akan kami

sebutkan pada Musnad, (5:9 6) secara madu': "Laa yaghurrannakum

nodaa'u bilaal, fainnafii bAsharihi sowan".
Sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkannya, 5:195 dari Malik bin Ismail,

dari Abdul Aziz dengan sanad ini, sanad serupa. Malik meriwayatkannya

| ,!,.4- | &l (-., r&?l ;t oki :Jv ,e-FJii ;.t usit
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dalarn Al Muwaththa',1: 95-96 dari Zuhri, dengan sanad serupa. Hadits yang

lebih ringkas telah beberapa kali diulang, seperti yang kami isyaratkan pada

hadits sebelumnya.
Orang yang berkata "Dan Ibnu Ummi Maktum adalah" sampai akhir, adalah

Ibnu Umar seperti yang terlihat dalam bentuk kalimatnya. Ulama banyak
yang meragukan ke-maushul-an hadits ini, karena tersebut pada sebagian

riwayat itu merupakan perkataan Zuhri dan sebagian lain itu merupakan
perkataan Salim bin Abdullah bin Umar. Al Hafizh berkata dalam Al Fath,2:
82-83: "Tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah perkataan dari
gurunya, disebabkan itu dikatakan oleh Ibnu Syihab, begitu pula dengan guru

dari gurunya", yatrg ia maksudkan adalah Ibnu Umar. Ia berkata pula: "Lebih
dari itu bahwa lafazh riwayat penulis dalam pembahasan puasa [yaitu riwayat
Al Bukhari, 4:ll7j: hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan,

sesungguhnya ia tidak mengumandangkan adzan hingga terbitnya fajar. Aku
katakan sesungguhnya lebih pantas dipertanyakan karena, disebabkan semua
perkataan itu berasal dari Rasulullah". As-Suyuthi berkata dalam syarah Al
Muwaththa', l:96: "Dan Al Humaidi menjelaskan dalan Al Jama'batrwa
Abdul Aziz bin Abu Salamah meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Salim,
dari ayahnya, ia berkata: Dan lbnu Ummi Maktum adalah, sampai akhir. Al
Hafiztr Ibnu Hajar berkata: Dan tetaplah ke-maushul-an perkataan itu." Dan
riwayat Abdul Aziz adalah riwayat yang terdapat dalan Musnad tni, dan

tambahan lafazh "adzdzin" merupakan kami ambil dari rl p, dan tidak

termaktub dalam g, dan itu terdapat dalam dua naskah asli, namun dahm rl

tetap dengan kasrah di bawah huruf Dzal. Aku tidak menemukannya dalam
riwayat-riwayat hadits yang aku teliti, kecuali dalam riwayat Al Baihaqi
dalam Sunan Al Kubra,l:380 dari jalur Ar-Rabi' bin Sulaiman, dari Abdullah
bin Watrab, dari Yunus dan Al-Laits bin Sa'ad, dari Salim, dari Ibnu Umar
setelatr ia menyebutkan hadits marf ini: "Salim berkata: ia adalah orang

yang buta, dan ia tidak mengumandangkan hingga orang-orang
memberitahukan kepadanya, yaitu tatkala terbitnya fajar: kumandangkanlatt
ad?an". Itu menguatkan tambahan ini, dan itu tidak menghalangi bahwa
riwayat Ar-Rabi' ini merupakan perkataan Salim, sebab ini juga tidak
menutup kemungkinan bahwa itu merupakan perkataan Ibnu Umar pul4
seperti halnya telah diberikan oleh Al Hafifi.
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6E52.Hasyim dan Hujain menceritakan kepada karni, rcauuny"

berkata: Abdul Azizbin Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami,

dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Perumpaan

seorang mubnin seperti sebatang pohon yang tidak menggugurkan daun'

daunrqta." Ia berkata: orang-orang mengira itu adalah pohon cendawan.

Dan aku mengira pohon tersebut adalah pohon kurma, namun aku malu

untuk mengatakannya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata: "Pohon

tersebut adolah pohon htrma." Ia berkata: kemudian aku katakan hal

tersebut kepada Umar, maka ia (Umar) berkata, "Wahai anakku, kenapa

engkau tidak mengatakannya! Demi Allah, aku lebih suka kalau engkau

mengatakan hal rcrsebut daripada aku memperoleh ini dan itu.78e
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6053. Hujain dan Musa bin Dawud menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Abdul Aziz bin Abdullah menceritakan kepada kami,

dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "setiap pengkhianat akan diberilcan tanda pada Hari Kiamat."

Dikatakan " Ketahuilah dangan tanda ini adalah milik fulan'."1%

Sanadnya shahih. Hujain adalah lbnul Mutsanna. Hadits ini telah berlalu

beserta makannya secara panjang maupun ringkas, diantaranya no. 4599,
5224 da 5955. Dan lihatlah tafsir Ibnu Katsir, 4: 559-560.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5804 dan hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 5968.
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6054. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan
kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW
membakar dan menebang kebun kurma milik bani An-Nadhar yaitu Al
Buwairah, lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya: "Apa saja yang
lramu tebang dari pohon kurma (nilik orang kafir) atau yang kamu
biarlran (tumbuh) di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin
Allah)' (Al Hasyr [59]: 5).7et

7et 
Sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkannya, 8: 482 dari Qutaibah bin
Sa'id, Muslim,2: 49 dari Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Ramh dan

Qutaibah, Ibnu Majah, 2: l0l dari Muhammad bin Ramh, ketiganya dari Al
Laits bin Sa'ad, dengan sanad ini. Ibnu Katsir menukilkan dalam At-Tafsir,8:
283, dan At-Tarikh, 4: 77 dari kitab shahihain. Dan sebagian hadits telah

berlalu berulang kali, dan sebagian lagi no. 5582. Al Buwoirah, Yaquth
berkata dalarn Mu'jam Al Buldan yaitu sumur kecil yang dipakai untuk
mengambil minum. Dall, Al Buwairah adalah tempat bagi Bani An-Nadhar
Yahudi, dimana Rasulullah SAW memerangi mereka setelah perang Uhud,
sembilan belas bulan setelahnya." Dan al-liinah, Al Hafizh berkata dalam Al
Fath: "Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah Ta'ala: "Apa saja yang
kamu tebang dari pohon kurma" yaitu pohon kurma dan ia adalah atwan
selain kurma ajwah atau burniah, hanya saja wa4,u'nya dihilangkan karena
laam dikasrah", Ibnul Atsir berkata: "al-laun adalatr jenis dari pohon kurma,
dikatakan: kurrra jelek, dikatakan pula: pohon kurma selain burniah dan
ajwah danpenduduk Madinatr menyebutnya alwan, mufradnya liinah aslnya
yattv liavnah, terus wawu diganti dengan Ya." Dan l<ata *lioynaV tetap
dalan An-Nihayah dengan mendhammah laam, itu kekeliruan dari penasikh,

atau salah cetak. Kami membenarkan dari Al Lisan, jvz. 17, hal. 280, 4 I

dalam nukilan perkataan Ibnul Atsir, dimana Al Qadhi Iyadh menetapkan
dengan mengkasrah laam dalam Masyariqul Amuar, l: 360, ia berkata:
"Sumber kata dari liinah adlalah liav,nah dengan mengkasratr laam, lalu
diganti dengan Ya' karena huruf sebelumnya dikasrah."
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6055. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan

kepadanya, bahwa ada seorang wanita yang ditemukan terbunuh pada

sebagian peperangan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW

mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.7e2
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6056. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa apabila ia telah

menunaikan shalat jum'at, lalu ia pulang dan shalat dua rakaat di

rumahnya, kemudian ia berkata, "Rasulullah SAW juga melakukan hal

tersebut."794
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6057. Yunus menceritakan kepada kami, laits menceritakan kepada

kami, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan hadits sebelumnya no. 6037. hadits

ini terletak pada naskah p setelah setelah hadits berikutnya.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5807.
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melarang tiga orang, yang dua diantara mereka saling berbisik-bisik
tanpa mengikut sertakan orang ketiga.Tes
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6058. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW,
bahwa beliau bersaMa, "Janganlah kalian menjual buah kecuali buah

tersebut telah loyak dijual." Beliau melarang hal tersebut kepada penjual

maupun pembeli. Rasulullah Saw juga melarang Al Muzabanah, yaitu
menjual buah yang berada di kebun seperti buah kurma yang beradapada
pohonnya dengan kurma kering secara borongan (tanpa menggunakan
timbangan) atau anggur yang berada pada pohon dengan kismis secara

borongan atau juga hasil pertanian yang masih ditanam secara borongan,
beliau melarang kesemua itu.7%

1. ol

D5 Sanadnya shahih Hadits ini merupakan ringkasan hadis no. 6024.
7e6 Sanadnya shahih Hadits dengan makna yang sama telah sering kami

sebutkan secara terpisah, dan diantaranya terdapat pada no. 4490,4528,5320,
5523,5872 dan 5863. Muslim meriwayatkannya juga pada Shahibnya, l:450
tentang An-Nahyu 'anil muzabanah, dengan redaksi yang sama, yang berasal
dari Qutaibatr dan Muhammad bin Ramh, dimana keduanya meriwayatkan
dari Al Laits bin Sa'ad, dengan sanad yang sama.
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6059. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, bahwa

beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa apabila salah seorang dari kalian

meninggal dunia maka diperlihatkan lrepadanya kedudukannya (di

akhira) dari pagi sampai petang. Jikalau ia termasuk ahli surga mako ia

akan dimasukkan ke dalam surga dan jikalau ia termasuk ahli Neraka

malra ia akan dimasukkan ke dalam Neraka, dan hal itu terus

berlangsung sampai Allah SW membangkitkannya pada Hari Kiamat.Te1

1.1.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits

sebelumnya no.5926.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5043. Lihat hadits no. 6036.
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6060. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, bahwa

beliau bersabda, "Janganlah sebagian kalian membeli sesuatu yang telah

dibeli oleh saudaranya, dan janganlah sebahagian kalion meminang

(wanita) yang telah dipinang oleh orang lainnya."7e8
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6061. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, dari Nafi' bahwa Abdullah menthalak isterinya sedang

dalam keadaan haid, thalak pertama, pada masa Rasulullah SAW, lalu

Umar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah menthalak

dengan thalak pertama terhadap isteri yang sedang haid?" Kemudian

Rasulullah SAW memerintahkannya untuk ruju' dan menahannya hingga

ia suci, lalu mendapatkan haid selanjutnya dan berlaku ramah

terhadapnya hingga ia telah suci dari haidnya. Setelah itu, jika ia ingin

menthalaknya diwaktu suci sebelum ia mengumpulinya, maka itu adalah

masa iddah yang Allah Ta'alaperintahkan untuk menthalak kaum wanita.

Dan jika Abdullah ditanya tentang hal tersebut, maka ia akan berkata:

"Itu jika engkau menthalak isteriuntuk kalipertama atau kedua, sehingga

rasulullah SAW memerintahkan demikian. Adapun jika engkau

menthalak yang ketiga, maka ia haram bagimu hingga ia menikahi

dengan lelaki lain dan (dlsyaat itu) perintah kepadamu menjadikanmu

telah bermaksiat kepada Allah tatkala engkau menthalak isterimu.Te

7'tte Sanadnya shahih, meskipun kelihatan hadits ini mursal sebab perkataannya

"Dari Nafi' batrwa AMullah" akan tetapi sebenamya hadis ini marchul.
Muslim meriwayatkanny4 l: 321 hadits serupa dari Yahya bin Yahya dan

Qutaibah dan Ibnu Ramh, yang keduanya meriwayatkan dari Al-Laits bin
Sa'ad: "Dari Nafi', dari Abdullah bahwa ia methalak isterinya". Hadits
dengan bentuk seperti ini telah berlalu dari riwayat Ayyrb, dari Nafi' no.

.irt J;t
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6062. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, ia
bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian meryruuh seorang lelaki
berdiri dari tempat dudulorya kemudian ia duduk di tempat tersebut."sw

';"-;$:ri ,!-: G.t ,# ,ig gL ,:;; $1L - 1.1r
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6063. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Zaid)

menceritakan kepada kami, Bisyr bin Harb menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku bertanya kepada lbnu Umar, "Bagaimana tata cara shalat
musafir, wahai Abu Abdurrahman?" Ia menjawab, "Jika kalian ingin
mengikuti sunnah Nabi kalian [akan aku beritahukan, dan jika kalian
tidak ingin mengikuti sunnah Nabi kalianl, aku tidak
memberitahukannya." Ia berkata: kami berkata, "Sesungguhnya sebaik-
baik sunnah adalah sunnah Nabi kami wahai Abu Abdunahman!" Lalu ia

4500 dan kisah itu telah berulang secara panjang maupun ringkas, yang
terakhir yaitu no. 5792.Dan kami memberi isyarat terhadap setiap letaknya di
hadits no. 5270.800 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6024.
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berkata "Jika Rasulullah SAW keluar dari kota ini, beliau tidak shalat

melebihi dua ralcaat hingga beliau kembali."80l

Sanadnya shahih. Bisyr bin Harb An-Nadabi, dimana kami telah jelaskan no.

5l l3 bahwa ia menghasankan hadits ini, setelah kami koreksi, kami temukan
haditsnya shahih menurut apa yang kami nukilkan bahwa Hammad bin Zaid

bertanya kepada Ayyub tentangnya (Bisyr bin Harb), lalu ia menjawab:
"Seakan-akan ia mendengar hadits Nafi', sepertinya ia memujinya". Ayyub
adalah guru Hammad bin Zaid, yang tingkatannya berdekatan dengan
tingkatan Bisyr bin Harb. Dan Hammad adalah imam lagi mulia tiada
tandingan dalam masalah hadits, dan sikap Ayyub menyamakan Bisyr dengan
Nafi' merupakan bentuk Wntsiqhan yang kuat dan sikap Hammad, salatr satu
perawi dari Bisyr yang mendukung pendapat tersebut semakin menguatkan
pentsiqahan tersebut. Keduanya menceritakan hadits dari seorang guru yang
mereka lihat, mereka ketahui serta mendengar hadits darinya. Hal ini cukup
sebagai huljah. Dan lafazh "tasme" dalam perkataan Ayyub, dalam At-
Tahdzib, l: z146 terulis"yasma"' dan kami menukil seperti itu, akan tetapi itu
kesalahan cetak, dan yang benar adalah yang kami sebutkan ini "tasma"'.
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, l: l7l secara ringkas dari Ahmad
bin Ubadah, dari Hammad bin Zaid, dari Bisyr bin Harb, dari Ibnu Umar, ia
berkata: "Jika Rasulullah SAW keluar dari kota ini, beliau tidak shalat
melebihi dua rakaat hingga beliau kembali". Ath-Thayalisi meriwayatkannya
no. 1863 dengan sangat ringkas, dari Abu Umar Al Azdi atau Al Abadi, dari
Abu Amru An-Nadabi, ia adalah Bisyr bin Harb. Sebagian redaksinya telah
disebutkan dengan bentuk lain no. 5750 dari riwayat Al Harts bin Ubaid, dari
Bisyr bin Harb, bahwa Ibnu Umar ditanya tentang puasa saat safar? Ia
berkata: engkau akan lakukan, jika aku ceritakan? Aku menjawab: Ya. Ia
berkata: Jika Rasulullah SAW keluar dari kota ini, beliau mengqAshar shalat
dan tidak berpuasa hingga beliau kembali. Adapun bentuk hadits yang
tersebut ini tidak aku temukan di pembahasan lain, Al Haitsami tidak
menyebutkan dalam Majma Az-Zawa'id sepanjang penelitian aku.
Kemungkinan, ia sengaja tidak menyebutkan karena merasa cukup dengan
riwayat Ibnu Majah yang marfu'. Lihatlah hadits no. 5757. Dalam matan

hadits ini di naskah g terdapat kesalahan fatal,yangaku kira adalah kesalahan

cetak, dimana tambahan yang kami sebutkan tidak ada, lalu tertulis "alam"
sebagai ganti "lam" sehingga bentuk hadits menjadi "amma antum

fatattabi'una sunnata nabiyyikum SAll, alam ukhbirukum", sampai akhir.
Bentuk hadits itu sangat fatal, dimana merusak makna hadits, dan kami telah
benarkan dari naskah l;.
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6064. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Zaid)

menceritakan kepada kami, Bisyr memberitahukan kepada kami, aku

mendengar lbnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, *Ya Allah, berkahilah negeri Madinah kami, berkahilah negeri

Syam lrami, berkahilah negeri Yaman komi, berkahilah sha' kami, dan

b erkahil ah mud ka m i."8 
o 2
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6065. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid)

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Abdullah, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang melalaikan

Sanadnya shahih. Dalam Majma' Az-Zawa'id,3: 305 serupa ini: "Dari Ibnu

Umar, ia berkata: Rasulullah SAW shalat fajw, kemudian berbalik
menghadap ktayalak umum, lalu berkata: "Ya Allah, berkahilah negeri
Madinah kami, berkahilah takaran dan ukuran sla' kami. Ya Allah,
berkahilah negeri Syam dan Yaman kami", lalu seorang laki-laki berujar: Dan
negeri lraq wahai Rasulullah?, beliau bersabda, "Dari sana munculrrya tanduk
ryaitan dan tempat muncul /itnah. Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al
Ausath dan perawi-perawinya tsiqah." Nampaknya, ia lupa menyebutkan
riwayat dalam Musnad ini. Telah berlalu hadits semisal dengan bentuk lain

berulang kali, yang terakhir no. 5987, akan tetapi, ia menyebutkan doa untuk
mud (takaran) serta sfta'. Dan lihat hadits no. 936 dalam Musnad Ali.
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shalat Ashor (dengan sengaja), maka seakan-akan ia telah berlaht

zhalim terhadap kcluarga dan hartonya."Bo3
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6066. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Zaid)
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari AMullah, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah perumpamoan umur
(masa) kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian seperti
waktu shalat Ashar sampai terbenamnya mataltari."su
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5780.804 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6029.

"mughairibani asy-syams", Ibnul Atsir berkata: "sampai waktu
terbenamnya". Dikatakan: gharabat asy-syams, taghrubu, ghuruban dan
mughiribaanan, yaitu mengecil seperti mereka mengecil dan tenggelam.
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6067. Yunus dan Suraij menceritakan kepada kami, keduanya
berkata: Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW untuk menunaikan haji, lalu kaum kafir euraisy
mencegahnya antara beliau dan Baitullah, kemudian beliau menyembelih
kurban dan memotong rambutnya di Hudaibiyah, selanjutnya mereka
mengizinkan beliau untuk melakukan haji di tahun depan dan beliau tidak
membawa senjata. Dan Suraij berkata: Beliau tidak membawa satu
senjata pun, kecuali beberapa pedang dan tidak ada yang menemani
beliau kecuali yang mencintai beliau. Beliau kemudian menunaikan haji
pada tahun depan. Beliau memasuki kota Makkah sesuai perjanjian
mereka. Ketika beliau telah menetap selama tiga hari, mereka
memerintahkannya untuk keluar, dan beliau pun ketuar.8os

,t ,i! ,t,cg:tl LiJ>
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6068. Yunus menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan
kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
menguncir dan memlsyah-mlsyahkan rambutnya dan ketika beliau tiba di
Makkah, ia memerintahkan kaum wanita untuk bertahallul. Kaum wanita
berkata: "Mengapa engkau tidak bertahallul?" Beliau berkata,
"sesungguhnya aku telah mengikat sembelihanku dan aku pun menguncir
rambutla4 maka aku tidak akon bertahallul sampai keperluonku selesai
dan oka pun telah mencukur rambutku.usb

Sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkannya,5:224 dan 7: 391 dari jarur
Suraij, dari Fulaih dengan sanad ini. Dan lbnu Katsir menukilnya dalam lr-
ToiWr,4:230 dari Al Bukhari. Lihat hadits no. 4892 danno.5322.
Sanadnya shahih dan ini adalah hadits mursal dari para satrabat. Sebenamya
hadits ini dari riwayat Ibnu Umar, dari saudarinya Hafshah Ummul
Mukminin. Dan Muslim telah meriwayatkan, l: 353 dari jalur Ibnu Juraij,
dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Hafshah menceritakan kepadaku
bahwa Nabi SAW memerintahkan isteri-isteri beliau untuk uertatrittut ai

- 1.1A
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6069. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu salamah)

menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Humaid, dari Bakar bin

A$ullah, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur, Ashar,

Maghrib dan Isya di Bathha', lalu beliau tidur semalam, setelah itu masuk

dan thawaf di Ka'bah.e7
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6070. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah)

menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Ubaidullah, dari Nafi', dari

Abdullah bin umar bahwa Rasulullah sAW bersabda, "seszngguhnya

tahun haji wada"Hafshah berkata: aku berkata: "Apa yang mencegah engkau

untuk birtahallul?" Beliau berkata: "sesungguhnya aku menguncir rambutku

dan mengikat sembelihanku, maka aku tidak akan bertahallul hingga aku

,.ny"rnbilih sembelihan tersebut." Al Bukhari meriwayatkan, 8: 8l dengan

hadiL semisal dari jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari

Hafshah. Dan lihat hadits no. 5946. Perkataan "Qulnd' dengan Nun niswah,

yaitu berkata isteri-isteri Rasulullah. Ini telatr tsabit dalam naskah catatan

kaki g. Dalam semua kitab-kitab asli"Qulnad', itu menafikan bentuk kalimat

yang ditunjukkan oleh syaikharn bahwa hadits ini dari riwayat Ibnu Umar,

iari saudarinya Hafshah. Oleh karena itu, kami merajihkan naskah yang

bercatatan kaki il dan kami menetapkannya.
t0? Sanadnya shahih- Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5892.
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Dajjal buta mata kanannya, seakan-akan matanya seperti bili (buai)
anggur yang menonjol keluar."8o8
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6071. Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid Al Ahmar menceritakan

kepada kami, dari Ubaidullah (tbnu Umar), dari Nafi', dari lbnu Umar, ia
berkata: Aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat di atas binatang
tunggangannya, dan Nafi (berkata), bahwa Ibnu Umar melaksanakan
shalat di atas binatang tunggangannyu.''
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6072. Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada kami, O*, O,
Hasan bin Ubaidullah, dari sa'ad bin Ubaidah: Ibnu umar mendengar
seorang lelaki berkata, "Demi Ka'bah. "Mendengar hal tersebut, ia
berkata, 'Janganlah engkau bersumpah dengan nama serain Allah,
sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,'Barangsiapa

t0E

r09

Sanadnya sfiahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6033.

sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5g26. Lihat
hadits no.5936.
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yang bersumpah dengan selain nama Allah malca ia telah kafir dan
musyrik'.'Eto
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6073. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, ia
barkata: Tatakala aku duduk bersama Ibnu Umar, datanglah Sa'id bin AI
Musayyab, kemudian aku meninggalkan seorang lelaki yang berasal dari

Kindah di sisinya, setelah itu lelaki Al Kindi datang kepadaku dengan
ketakutan, lalu aku bertanya kepadanya, "Apa yang berada di
belakangmu(apa yang membuatmu ketakutan)?" Ia berkata, Tadi seorang
lelaki menemui Ibnu Umar dan ia bertanya, "Bolehkan aku bersumpah
dengan Ka'bah?' Ibnu Umar menjawab, 'Bersumpahlah dengan Rabb
pemilik Ka'bah, dan sesungguhnya dahulu Umar bersumpah dengan
nama ayahnya, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "Janganlah
engkau bersumpah dengan nama ayahmu, sesungguhnya orang yang
bersumpah dengan nama selain Allah maka ia tetah kafir dan syirik."stl

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5593. dan kami
telah menjelaskan dengan lebih terperinci pada hadits no. 5375. Lihat hadits
no.5736.
Sanadnya shahih. Hadits merupakan hadits dengan redaksi yang lebih
panjang dari sebelumnya dan hadits ini merupakan pengulangan hadits
sebelumnya no. 5593 dengan sanad yang sama.

8lt
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6074. Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada kami, dari Al
Hasan (Ibnu Ubaidullah), dari Sa'ad bin Ubaidah: Ibnu Umar mendengar
seorang lelaki berkata, "Malam pertengahan." Ibnu Umar bertanya
kepadanya, "Bagaimana engkau tahu bahwa malam ini adalah malam
pertengahan? akan tetapi malam kelima belas, karena aku mendengar
Rasulullah SAW berasaHa,'Jumlah hari dalom sebulan adalah begini,
begini dan beginf. Kemudian Abu Khalid menyatukan (tangannya) pada
kali ketiga tima puluh."Er2
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tr2 Sanadnya shahih. Hadits ini dirwayatkan ole Mustim , l:299 dari jalur Abdul
Wahid bin Ziyad, dari Al Hasan bin Ubaidullah. Ungkapan, ,,Wa dhmma Aba
Kahlid Jir,s tsalils lchamsr'rn", Abu Khalid adalah Sulaiman bin Hayyan guru
Ahmad, dan arti dari perkataan tersebut adalah ia memberi isyarat dengan
keempat jari tangannya selain ibu jari, dan hal ini diperjelas dengan
penjelasan Muslim: "Dan ia memberi isyarat dengan sepuluh jarinya dua kali,
demikian juga pada kali ketiga ia memberi isyarat dengan sepuluh jarinya dan
menggenggam ibu jarinya". Maksud dari jawaban lbnu Umar sebagaimana
disebutkan oleh An-Nawawi,7:193 "sesungguhnya engkau tidak tahu malam
pertengahan (bulan) atau tidak, karenajumlah hari dalam sebulan adalah dua
puluh sembilan hari, sedangkan engkau berkeinginan malam hari ini tepatnya
pertengahan bulan, dan perhitungan ini adalah benar tepatnya dan engkau
tidak tahu apakah jumlah hari itu telah sempurna atau tidak. Lihat hadits no.
6041.
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6075. Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aun
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Pada hari manusia berdiri dihadapan Rabb semesta

alam." Beliau bersabda lagi, "Kalian akan berdiri sehingga salah satu

dari kalian tenggelam dengan kcringatnya sampoi pertengahan kedua

telinga.usrt

7 o . c ). c... . t,tfi$:"rr_ 1.V1g,t I Y * l' 1r 6e t4'.t ti

6076. Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari

Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa

jika Nabi SAW beliau masuk kota Makkah beliau berdoa, *Ya Allah,
janganlah Engkau matikan kami di kota Makkah, sampai kami keluar

darinya.usta
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6077. Ibrahim bin Abul Abbas menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Shalih bin Muhammad Al Anshari menceritakan

kepadaku, dari Umar bin Abdulah maula Gufrah, dari Nafi', dari lbnu

Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya setiap umat

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5912.

Sanadnya shahih. Kami telah isyaratkan penjelasan hadits ini sebelumnya

padano.4778.

Musnad Imam Ahmad 
- @t

J,ri t5l ot{ 'rLt &
,^.
E.itl I&c' ,.

c . - -O t t tO



terdapat kaum Majusi dan lwum Majusi pada umatht adalah orang-
orang yang mendustakan takdir. Oleh karena itu, jika mereka mati, maka
janganlah kalian menyalcsikanya (menshalatkon dan mengantar
jenazahnya-Penj) don jika merelca sakit janganlah kalian
menjengpknya."srs

tr5 Sanad hadits ini masih dalam pembahasan yang lebih dalam. Namun menurut
pentarjihanku hadits ini sanadnya shahih. Abdurrahman bin Shaleh bin
Muhammad Al Anshari, tidak aku temukan dalam kitab-kitab perawi dengan
nama ini, aku kira mereka lupa menyebutkan jika memang nama dan
nasabnya seperti itu. Namun aku menemukan perawi yang disebut
Abdurrahman bin Shaleh, hanya saja ia adalah perawi mutaakhir dari gurunya
Abdullah bin Ahmad, dan ia setingkat dengirn Imam Ahmad, ia adalah
Abdurrahman bin Shaleh Al Azdi Al Ataki. Ia bukan dari Anshar dan ia tidak
setingkat dengan perawi disini. Aku sangat merajihkan bahkan yakin bahwa
nama asli dari perawi ini, yaitu Abdurrahman bin Muhammad Al Anshari
adalah Abdurrahman bin Abunijal Muhammad bin Haritsah bin An-Nu'man
bin Nufai' Al Anshari Al Madini, ia tsiqah, ditsiqahkan oleh Ahmad, Ibnu
Ma'in, Ad-Daruquthni dan lain-lain. Abu Hatim berkata: "la ulama yang
shaleh". Aku merajihkan ini karena anak dari Ar-Rijal ini meriwayatkan dari
Umar bin Abdullah, maula Ghufrah, ia adalah perawi hadits ini seperti yang
termaktub dalam At-Tahdzib dalam biografi Abdurahman, 6: 169 dan dalam
biografi maula Ghufrah, 7:471472, dan karena nama yang lebih dekat dalam
biogmfi-biografi itu adalah biografi yang disebut Abdurrahman, hingga
bentuk kalimat yang disebutkan disini. Dan tambatran kalimat "bin Shaleh"
dalam penisbatannya adalah dari sebagian penasikh mutaakhirin, tentang
adanya lafazh tersebut dalam tiga naskah asli, semoga tambahan ada dari
seorang ulama yang membaca sebagian naskah asli Musnad ini yang dahulu,

dimana ditulis diatas nama Abdurrahman yang Abu Hatim mensifatinya
bahwa ia "Shaleh", sehingga penasikh menyangka tambahan ini termasuk
penisbatan bagi perawi sehingga mereka memasukkannya menjadi suatu
perkataan dan mereka menulisnya "bin Shaleh", dari situlah sumber
kekeliruan. Demikian juga saudaranya Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal, ia
adalah Malik bin Abu Ar-Rijal. Ia meriwayatkan hadits dari Umar maula
Ghufrah sebagaimana disebutkan di hadits yang dinukil oleh Ibnu Katsir
dalam Tafsir-nya, 5: 142 dan tidak aku temukan sanad ini dalam pembatrasan
lain. Juga tidak aku dapatkan dari ulama-ulama terdahulu yang memberikan
isyarat mengenai hadits ini, sehingga aku putuskan berdasarkan pendapat aku
atau perkiraan yang lebih kuat dan mendasar, hadits ini telah disebutkan
sebelumnya, no. 5584 dari Anas bin lyadh, dari Umar bin Abdullah maula
Ghufrah, dari Ibnu Umar, dimana Nafi' tidak disebu&an dalam riwayat
tersebut. Kami menyatakan pula bahwa sanad hadits tersebut dha'iJi karena

munqathi' antara maula Ghufrah dan Ibnu Umar. Seandainya pun sanad

hadir ini shahih, dimana aku merajihkan keshahihamya, maka sanadnya

@ - 
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menjadi bersambung, sehingga tuduhan terputusnya menjadi hilang. Hadits
ini memiliki dua sanad yang dha'if. Kami telah memberikan isyarat mengenai

hal itu, no. 5584. Begitu pula ia memiliki sanad lain yang dha'if,
diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Ajari dalam kitab Asy-Syari'ah,hal.l90 dari
jalur Abu Mush'ab, ia berkata: "Al Hakim bin Sa'id As-Sai'di menceritakan
kepada kami, di antara anak Sa'id bin Al Ash, dari Al Jai'd bin Abdurrahman,
dari Nafi', dari Ibnu Umar." setelah itu ia menyebutkan hadits tersebut secara
morfu'. Al Bukhari memberikan isyarat pula (Al Kobir, U2/330) dalam
biografi Al Hakam bin Sa'id secara ringkas, seperti kebiasaan beliau, ia
berkata: "Ibrahim bin Hamzah berkata: Al Hakam bin Sa'id Al Amawi
menceritakan kepada kami, dari Al Jai'd bin Abdunahman, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, atau dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Al Qadariyah adalah majusi dari umat ini". Kemudian Al Bukhari
menyebutkan: Ia memiliki hadits lain, lalu ia berkata: ..Munkar',, ia
menyebutkan pula (Ash-Shaghir, no.2l7) biografi Al Hakam bin Sa'id Al
Madini Al Amawi, dan ia berkata "Munkarul hadits,,, ini merupakan bentuk
pendho'ifan dari Al Bukhari yang keras terhadap Al Hakam, Adz-Dzahabi
menyebutkan hadits ini dalam biografinya dalam Al Mizan, dan ia berkata:
"lni termasuk hadits-hadits munkar-nya,,, dan Al Hafizh menambahkan (l/
Mizan,2: 332): "Al Aqili menyebutkannya dalam Adh-Dhu,afa,, dan lbnu
Adi Al Azdi berkata pula: "munkarul hadits,, Al Aqili berkata setelah
menyebutkan hadits ini: "Diriwayatkan dari jalur-jalur dha'if selain sanad
ini". Lalu hadits ini mempunyai syahid dari hadits Hudzaifah, dengan sanad
dha'd yang dalamnya terdapat perawi mubham, diriwayatkan oleh Ahmad

dalam Musnad ini, 5: 406-407g dari jalur Ats-Tsauri, dari Umar bin
Muhammad "Dari Umar maula Ghufrah, dari seorang laki-laki dari Anshar,
dari Hudzaifah", lalu ia menyebutkan hadits semisal dengan marfu' secara
redaksi panjang. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud, 4: 357-35g dari
jalur Ats-Tsauri dengan sanad ini.
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6078. Yunus ..o..ri,"L* kepada kami, Hammad (lbnu Zaid)

menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dariNafi',
dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab mendapatkan sebidang

dari seorang yahudi, ia dikenal dengan nama 'Tsamghun', lalu ia berkata

kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

mendapatkan harta berharga yang ingin aku sedekahkan." [a flbnu Umar]
berkata: lalu ia menjadikannya harta tersebut sebagai sedekah, tidak
dijual, tidak hibahkan, tidak diwariskan oleh keluarga Umar dan

keuntungannya disedekahkan fii sabilillah, Ibnu Sabil, musafir yang
kekurangan, fuqara', kerabat terdekat yang miskin, dan orang-orang

lemah dan tidak berdosa amil-amilnya untuk mengambil harta itu buat

dimakan dengan jalan yang benar, atau memberikan makan sahabat tanpa

niat menimbun harta tersebut. Hammad berkata: Amr bin Dinar
menyangka bahwa Abdullah bin Umar mensedekahkannya kepada

Abdullah bin Sufyan. Ia berkata: "Kemudian Hafshah juga

mensedekahkan tanah miliknya, begitu pula lbnu Umar, dan tanah itu
dikelola oleh Hafshah."Er6

816 Hadits shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

4608, 5179 dan 5947. Al Hafizh telah menjelaskan hadits ini dalam Al Fath,
5: 298-303 dengan penjelasan rinci, kemudian ia menggabungkan pada hadits
tersebut dari jalur dan lafazh yang berbeda. Al Baihaqi mengumpulkan hadits
ini dengan banyak dari jalurnya dalam Sunan Al Kubra,6: 158-160. hal
senada dilakukan oleh Ad-Daruquthni dalam Sunan-nya, 503-505. lihatlah
Aunul Ma'bud,3: 75-77, sedangkan ungkapan "Yuqalu laha: Tsamghun"
telah kami sebutkan pada penjelasan hadits, no.5947 tentang pembahasan ini.
jelasnya, pada saat itu ia berada di Khaibar. Al Hafiztt berkaa dalam Al Fath,
5: 299: "Telah disebutkan dalam riwayat Sakhr bin Juwairiyah bahwa
namanya adalah Tsamghun. Demikian yang diungkapkan oleh Ahmad dari
riwayat Ayyub [maksudnya riwayat ini]". Bahwa umar mendapatkan tanah
dari seorang Yahudi bani Haritsah yang bernama Tsamghun. Hal ini juga
tertera pada riwayat Sa'id bin Salim dan juga Ad-Daruquthni dari jalur Ad-
Darawardi dari Abdullah bin Umar dan Ath-Thahawi dari riwayat Yahya bin
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6079. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Zaid)

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhrrya di depan lralian

terdapat sebuah Haudh (telaga) yang jarak antara kedua sisinya

sebagaimana jarak dua desa Jarba' dan Adzruh (yang terletak di Syam-

Penj)."817

Sa'id. Umar bin Syubbah meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang shahih,

dari Abu Bakarbin Muhammad bin Amru bin Hazm: "bahwa Umar bermimpi

selama tiga hari bahwa ia bersedekah dengan tanah milik Tsamghun, An-
Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Suffan, dari Abdullah bin Umar: "Ketika
Umar datang ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan harta

dimana aku tidak pemah mendapatkan harta seperti itu, sesungguhnya aku

memiliki seratus unta, kemudian aku menjualnya dan membelikan seratus

bagian tanah di Khaibar, dari salah satu penduduk. Ini menunjukkan bahwa

Tsamghun memiliki beberapa ruas tanah di Khaibar dan luasnya kira-kira
seratus bagian, bagian-bagian yang dibagikan Nabi SAW terhadap orang-

orang yang ikut dalam perang Khaibar dan lima ratus bagian yang dibeli ini
bukan lima ratus bagian yang merupakan milik Umar bin Khaththab di

Khaibar yang dihasilkan dari rampasan perang'. lafazh *Fama 'afa min

tsamaratihd' artinya merupakan hasil bersih setelah dikeluarkan

pembiayaannya. Dan lafazh"Wadhdh'if' demikian disebutkan dalam g dan;

sedangkan dalam tJ terjadi perubatran pada lafazh *Wadhdha'if , hal ini

sesuai dengan kebanyakan riwayat mengenai hadits ini dan hampir-hampir

aku merajihkannya andaikata aku tidak temukan riwayat yang lebih ringkas

dalam Al Baihaqi, 6: 159 dari jalur Hammad bin 7-aid, dari Ayyub"'
Kemudian Umar bin Khaththab mensedekahkannya kepada dhu'afa dan

orang-orang miskin". Dan kedua makna ini shahih.
8r7 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4723.
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6080. Yunus menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "sesungguhnya Nabi
SAW pergi ke celah bukit (yang berada di dekat Muzdalifah) tatkala
membuang hajat."8l8

6081. Yunus dan Suraij menceritakan kepada kami, Fulaih
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, ,'Nabi

SAW berlari-lari kecil pada ketiga thawafnya." Suraij berkata, "Tiga kali
putaran, dan berjalan empat kali putaran pada saat haji dan umrah."sle

Sanadnya shahih, namun aku tidak menemukan hadits yang lebih ringkas dari
lafazh ini. Al Bukhari meriwayatkannya, 3: 4I5 dari hadits Juwairiyah, dari
Nafi', ia berkata: "Adalah Abdullah bin Umar menjamak antara Maghrib dan

Isya' meskipun ia tidak disebutkan pada celah bukit tempat dimana
Rasulullah pemah shalat disitu, kemudian ia masuk, buang hajat, lalu ia
beristijmar (bersuci pakai batu), setelah itu berwudhu' dan ia tidak melakukan
shalat kecuali ia menjamaknya. Kalimat "Yanthafidhu" bermakna yastajmir

[membersihkan dengan batu atau benda keras]. Kalimat ini sesuai dengan apa
yang tertera pada hadits ni *lihajatihf'. Al Bukhari meriwayatkan pula, 3:
315, Muslim, l: 364 dari jalur Musa bin Uqbah, dari Kuraib maula lbnu
Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW setelah selesai wukuf dari
Arafah, pergi ke celah bukit yang terdapat di Muzdalifah kemudian buang
hajat, lalu beliau benrudhu' dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Wahai Rasululah, apakah engkau akan shalat?" Beliau berkata, ,,shalatlah di
depanmt'. Celatr bukit ini berada dekat dengan Muzdalifah sebagaimana
disebutkan pada lafazh riwayat-riwayat lain.
Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang telah disebutkan
padano. 5943 dan6047.
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6082. Yunus dan Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Fulaih menceritakan kepada kami, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Aku tidak mengetahui (Rasulullah)

mengumandangkan talbiah kecuali pada saat kami keluar untuk
menunaikan haji dan beliau dan Umar tidak bertahallul sampai mereka

thawaf di Ka'abah." Ia berkata lagi: Suraij berkata: Pada hari
penyembelihan, di shafa dan Marwah.82o
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6083. Yunus dan Suraij menceritakan kepada karni, ia berkata:
Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Nabi SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya tatakala bermalam di

Arafah.s2l
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Sanadnya shahih. Hadist dengan redaksi yang lebih panjang telah disebutkan

pada no. 5946. Lihat hadits no.6068.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5538.
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6084. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid)
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Abdullah, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya para pembuat
patung alan diadzab pada Hari Kiamat, kemudian dikatakan kepada
mereka, 'Hidupkon apa yang kamu ciptakan'."822
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6085. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Zaid)

menceritakan kepada karni, dari Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, " Janganlah &n orang berb isik-bisi k
tanpa mengihttsertakan orang ketiga diantara mereka dan janganlah
seorang lelaki menytruh orang lain berdiri dari tempat dudulotya
kcmudian io duduk di tempatnya."&23
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6086. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Zaid)

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
Hammad berkata: Aku tidak mengetahui hadits ini kecuali sanadnya

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5767.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6024. Lihat
hadits no. 6057 dan 6062.
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marfu', Firman Allah, *Pada hari manusia berdiri dihadapan Rabb

semesta alam." Rasululah SAW bersabda, "Pada hari manusia berdiri

dihadapan Rabb semesta alam tabaraka wa tal'ala dimana mereka

tenggelam dalam lceringat sampai pada pertengahan lcedua telinga

merelco."824
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6087. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Salamah)

dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar' bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Jika saloh seorang dori kalian bersumpah dan ia

mengatolran, Insya Allah, maka ia boleh memilih, iika berkehendak mala

ia boleh melahtkannya dan iika tidak maka ia boleh

m e n i n g galkanfi)' a."t2s
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6088. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu zaid)

menceritakan kepadaku, dari Ayyun, dari Nafi', dari Abdullah, ia

meriwayatkannya secara marfu' sampai kepada Nabi SAW, beliau

bersabda, "Janganloh seorang lelaki membeli sesuatu yang telah ditawor

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6075.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5363.
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saudaranya, dan jangan pula ia meminang wanita yang telah dipinang
oleh saudaranya leccuali dengan izinnya" atau beliau bersabda, "Kecuoli
lelaki tersebut mengizinkawrya."s26
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6089. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (lbnu Salamah)

menceritakan kepada kami, dari Farqad As-Sabakhi, dari Sa'id bin

Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW meminyaki rambutnya dengan

minyak rambut tanpa aroma wewangian saat beliau berihram.82?
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6090. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah)

dari Anas Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat dua

rakaat sebelum sahalt Subuh sampai adzan dikumandangkan.s2s
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Sanadnya shahih Hadist dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

6060.
Sanadnya dha'if,, disebabkan kedha'ifan Furqad As-Sabakhi. Hadits ini

merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5409.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5609.

@I - 
[6n1d Imam Ahmad



,(9*,rlqi,(i r,tbtA €t,ryi € 6 l rt;. ";i:t1,l,S i
n ,otlj:Jt i';'y- 6rl 

'> 
,Jd ,u*!r'y',Pt';

.<ifljirvlr uir
6091. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Harb, aku mendengar lbnu

berkata: uYa Allah, berkahilah sha lcami, takaran kami, negeri Yaman

dan negeri Syam ftami." Kemudian beliau menghadap ke arah terbitnya

matahari, lalu berujar,"Dari sanalah munculnya tanduk syaitan dan dari

sanalah ti mbulnya lcegoncangan danfitnah."ne
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6092. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah)

menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Harb, dari Ibnu Umar, ia

berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aslam, semogo

Allah menyelamatkannya, Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-

dosanya, Ushaiyyah, telah bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya

Allah, laknat ilah Ri' il, Dzakw an dan Lilryan.'8n

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 60&l

dan 5987.
Sanadnya shahih. Hadits ini redaksi panjangnya dari hadits no. 5969 dan

6040. Lihatlah hadits no. 2746 dalun Musnad lbnu Abbas. Ri'il, Dzakwan

dan Bani Lahyan adalah kabilah-kabilah bangsa Arab. Ri'il dengan ra'

dikasrah dan 'ain disukun bermakna mashruf, dan dalam g I tanpa ali[,

dengan cara yang menghukumi manshub dengan morfu' dan mairur dan

dalam J dengan menggunakan alif ">lrj'.
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6/Jg3.Yunus menceritakan kepada kami, Hammad t** ,"Lr*l

menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Harb, ia berkata: Aku

mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "setiap pengkhianat akan diberilran tanda pada Hari Kiamat,

io dilrcnal tergantung khianat yang ia perbuat dan pengkhianatan yang

pating besar adalah Htianat seorang Wmimpin terhadap rakyatnya.ussl
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6094. Ali bin Hasyim bin AI Barid menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Abu Laila, dari Nafi', dari lbnu Umar bahwa Nabi SAW merajam

seorang laki-laki dan wanita dari kalangan Yahudi.832

'7'; i
to

rt *-t

83t Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5378 dan lihatlah hadits no. 6053.
Sanadnya hasan. Ali bin Hasyim bin Al Barid, telah disebutkan mengenai

ketsiqahannya beliau no. 588. Kami tambahkan bahwa lbnu Abu Hatim
menyebutkan biografinya dalam Al Jarh wq At-Ta'dil, 3/11207-208 dan ia
meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, ia berkata: "Ali bin
Hasyim bin Al Barid: aku tidak temukan sesuatu yang berbahaya

tentangnya", ia meriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa ia berkata: "lsiqoh",
dari Abu Zur'ah bahwa ia berkata: "jujur". Al Bukhari menyebutkan

biografinya dalam Ash-Shaghir, no.2l0 dan tidak menyebutkan cacatnya,

dan tidak pula menyebutnya dalam Adh-Dhu'afa'. Ibnu Abu Laila yaitu

@I - 
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[Abdullah bin Ahmad berkata:] Ayahku berkata' "Aku mendengar

di majelis Ali bin Hasyim bin Al Barid pada tahun 79 H, diawal tahun

aku belajar hadits, lalu aku pindah ke majelis yang lain, sebab ia wafat

bertepatan dengan tahun wafatnya Malik bin Anas."
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6095. Irf,uq bin ,.ru ,.n".ritukun kepada kami, Malik

memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, dari Salim dan Hamzah bin

Muhammad bin AMurrahman, haditsnya hasan seperti yang kami jelaskan di

hadits no. 778. Sebenarnya hadits ini panjang, dari riwayat Ayyub, dari Nafi',
dari Ibnu Umar dan telah disebutkan no. 4498. Lthat Tafsir lbnu Katsir,3;
155. Perkataan Ahmad: "Aku mendengar dari Ali bin Hasyim bin Al Barid",

termaktub dalam tiga naskah asli, "tahun 77 H" adalah kesalahan cetak, yang

benar "tahun 79 H", itu terdapat dalam naskah catatan kaki P. Adapun

tindakan kami membenarkannya dan menyelisihi yang terdapat dalam tiga

naskah asli karena lafazh tersebut diriwayatkan oleh Al Khatib dalam TariWt

Al Baghdad, 4: 415416 dari Abu Bakar Al Barqani, dari Al Quthaibi, dari

Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya. Yang benar adalatr "79 H" lalu ia
meriwayatkan hadits tersebut, kemudian mengikutkan dengan lafazh tadi.

Begitu pula dalam biografi Ali bin Hasyim, 12: 116 dari Al Hasan bin Ali At-
Tamimi, dari AI Qutaibi, demikian pula yang diriwayatkan oleh lbnul Jauzi

dalam Manaqib Ahmad, hal.24 dari jalur Musnsd ini, sama halnya dengan

yang dinukil Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam biografi Ahmad dalam Tarikhul

Islam yang telah kami tetapkan di awal Musnad ini (uz. l, hal. 50 dari

cetakan ini), seperti itu juga yang dinukil oleh Al Hafidr Ibnu Hajar dalam

At-Tahdzib, T: 392-393 dalam biografi Ali bin Hasyim, kemudian terdapat

pula dalam Tarilh Al Imam AhmadRA bahwa ia mulai belajar hadits di tahun

l?9, tidak ada perbedaan. Dari semua itu, sikapnya menyebutkan tahun

tersebut, dimana ia mendengar dari Ali bin Hasyim adalah tahun wafatnya

Malik bin Anas, dan tidak ada pertentangan bahwa Malik wafat tahun 179.

Adapun Ali bin Hasyim ia wafat setelah tahun itu, namun terjadi perselisihan

tentang tahun wafatnya. Ada yang mengatakan, tahun 180 H, l8l H, akan

tetapi yang ditetapkan oleh Al Bukhari dalam At-Tarith Ash-Shaghr, hal.

210 dengan riwayat dari Al Imam Ahmad bahwa beliau wafat'tahun 189 H".
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Abdullah bin Umar, dari ayah keduanya, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Kemalangan terdapat pada rumah, wanita dan kuda.,,833
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6096.lshaq bin Isya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Zaid
menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar,
bahwa ia mencelupkan pakaiannya dan meminyakinya dengan zafaran,
kemudian ia ditanya, "Mengapa engkau mencelupkan dan meminyaki
bajumu dengan minyak Za'faran?" Ia menjawab, Karena aku melihat
Rasulullah SAW paling suka mencelup dan meminyaki bajunya (dengan
minyak Za'faran)."8Y
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6097. Suraij bin An-Nu'man menceritakan Lp"au kami, Fulaih

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu umar bahwa Rasulullah
SAW menangguhkan shalat Isya sampai kami ketiduran di masjid.

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam At Muwaththa',3: 140 dengan
sanad ini. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5963.
Dan telah kami isyaratkan pada hadits no. 4sM mengenai riwayat Bukhari-
Muslim dari jalur Malik, dengan sanad ini.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengurangan hadits sebelumnya no.
5717 dengan sanad ini.
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Setelah itu kami bangun shalat dan setelah itu tidur lagi, kemudian kami

bangun shalat dan setelah itu tidur lagi, dan terakhir kalinya kami bangun

shalat setelah itu tidur lagi, lalu Rasulullah SAW keluar menjumpai kami,

kemudian beliau berkata, *Tidak ada seorangtun dori penduduk bumi
yang menunggu shalat seryrti kalian."83s
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6098. Suraij menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan

kepada kami, dariNafi', dari Ibnu Umar, bahwa ada seorang suami yang

melaknat isterinya di masa Rasulullah SAW dan lelaki itu tidak
mengakui anak dari isterinya, lalu Rasulullah SAW menceraikan

keduanya dan memberikan sang anak kepada ibunya.836
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Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no.

561I dan lihat hadits no. 5692. Sanad ini telah kami isyaratkan pada hadits
no.4826.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5400.
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6099. Suraij menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan

kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Aku melihat dalam mimpiku, di sisi Ka'bah ada seorang

lelaki, kulitnya sawo matang loyaknya pria yang pernah engkau lihat,

rambutnya tersisir rapi, dari kepalanya menetes air, ia meletakkan

tangannya di bagian kaki sisi depan, sambil melalatlun thawaf di

Ka'bah, dan rambutnya berombak. Aku lccmudian bertanya, 'Siapakah

dia?' Merelra menjmlab, 'Ia adalah Al Masih lbnu Maryam'. Kemudian

aku melihat pula seorang laki-laki lceriting rambutnya dan buta mata

kanannya, seakan-akan matanya seperti bii ftuah) anggur yang

menonjol fuluar, mirip dengan Ibnu Qathan, ia meletakkan kedua

tangannya di kaki bagian depan, sambil thawaf di Ka'bah. Aku lalu

bertanya, 'siapakah dia?' Merelca meniau'ab, 'Ia adolah Al Masih

Dajjal'.'837

$:L ,otl'; 'i ,1, ,:::t- ,g[u U 'F $:-r- - 1\ . .

,l-,, y \t e i, J;r1Sd ,iu ,^J'* ,t'! ,r ,'e.rrt

l,y +j', r\tlfi i* y,k; ,Sr;'i * yfi|? 6)

$r,:e *ti l\ t4:.. '"X A '-; d ,i' ip iu ,1i;.tkl
,o.t#r

6100. Katsir bin Hlsyam menceritakan kepada kami, Ja'far bin

Burqan menceritakan kepada kami, Zuhri menceritakan kepada kami,

dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
*Tidaklah seorang mttlonin yang bermalam lebih dari tiga hari

sedanglran ia memiliki harta, kecuali wasiatnya telah ditulis disisinyo."

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan redaksi panjang dari hadits no. 6033

dan 6070.
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Abdullah berkata, "Tidaklah aku tidur pada malam hari semenjak aku

mendengar sabdanya, kecuali aku menulis wasiat kepada keluargaku."838
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6101. Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Zaidah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, Mujahid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Izinkanlah para wanita ke masiid pada

t3t Sanadnya shahih. Katsir bin Hisyam Al Kilabi, telah diebutkan mengenai

ketsiqahannya dan kami tambahkan bahwa lbnu Ma'in dan selainnya

memberikan komentar tsiqah terh^dapnya. Al Ajili berkata: "la tsiqoh lagi
jujur, ia menjadi wakilnya para pedagang, ia bekeda, ia adalah orang yang

meriwayatkan dari Jafar bin Burqan", Al Bukhari menyebutkan biografinya
dalam Al Kabir, 4lll2l8, Ibnu Abu Hatim dalam Al Jorh wa At-Ta'dil,
3t21158. Ja'far bin Burqan, telah disebutkan mengenai ketsiqahannya dan

mereka membahas tentang riwayatnya dari Zuhri secara khusus, lalu kami
tambahkan bahwa di suatu kesempatan lbnu Ma'in mentsiqahkanrrya, dan ia

berkata di kesempatan lain: "tsiqah dan ia didha'/kan mengenai riwayatnya

dari Zuhri", Begitu pula Ahmad mengomentari tentang riwayatnya dari Zuhri,
dalam At-Tah&ib dari Ibnu Uyainah: "Ja'far bin Barqan menceritakan kepada

kami, ia adalah salah satu ulama tsiqah", Ats-Tsauri berkata: "Tidak ada yang

tahu lebih utama dari Ja'far bin Barqan", menurut kami inilah mendekati

kebenaran. Jika terdapat kekeliruan mengenai riwayatnya dari Zuhri maka hal

itu jauh darinya, adapun mengenai kecacatan riwayatnya dari Zuhri maka itu
tidak benar. Secara khusus, hadits ini tidak terdapat kesalahan, telah

disebutkan berulang-ulang, baik panjang maupun ringkas dengan jalur-jalur
yang banyak, yang paling akhir no. 5930. Terdapat taWtrii terhadap hadits

seperti lafadr ini no. 4469. Perkataan "lahu maalun yuushi rtihf', tert].ilis

dalam I "lahu mayushifrihf'dan kami tetapkan yang terdapat dalam g .5'
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malam hari." Putra Abdullah bin Umar berkata, "Demi Allah. kami tidak
akan mengizinkan mereka, karena mereka akan memanfaatkan hal
tersebut untuk menyelinap dan melakukan keinginan mereka." Ia berkata
lagi (Mujahid): kemudian Abdullah membentaknya, ia berkata,
"Celakalah engkau!" Aku berkata: "Rasulullah SAW bersabda, dan kamu
mengatakan, jangan lakukan hal itu?!"83e
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6102. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada kami, dari
Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seoarang
lelaki, *Apakah engkau melahtkan hal tersebut?" la menjawab, "Tidak,
Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku tidak melakukannya" Ibnu
Umar berkata lagi: Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW,
bahwa ia telah melakukannya, akan tetapi Allah SWT telah
mengampuninya disebabkan perkataannya; Tiada Tuhan selain Allah.
Hammad berkata: Perawi ini tidak mendengar hadits ini dari Ibnu Umar,
yaitu Tsabit, perawiyang berada diantaranya dan Ibnu Umar.eo

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits seberumnya no.

5l0l dengan redaksi yang sama, hadits yang lebih panjang terdapat pada no.
5725.Lihat hadits no. 5640.
Sanadnya dha'if,, karena munqati'. Tsabit Al Bunnani tidak pernah

mendengar hadits ini dari lbnu Umar, sebagaimana yang dijelaskan oleh
Hammad bin Salamah. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya
no. 5361 dengan sanad yang sama, dan kami telah menjelaskan secara
terperinci pada pembahasan tersebut pada hadits itu. Dan kami tamabahkan
bahwa hadits ini disebutkan di dalam Al Majma' Az-Zawa'id, l0:g3
sebagaimana yang telah kami jelaskan pada Al Istidrah 1753. dan ringkasan
haditsnya telah kami sebutkan pada no. 5380 dan 5986 dengan redaksi yang
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6103. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari lbnu

Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Apabila seseorang bersumpah

dan ia berkata, Insya Allah', malu ia boleh memilih, iika ia mau maka

boleh menunaikanya, dan jika tidak mau, ia boleh meninggallcannya.'8at
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6104. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah dan

Abdul Warits mencenitakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dengan redaksiyang sama.e2
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6105. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan

kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Bakar bin AMullah
dan Bisyr bin 'A'idz Al Hudzali menceritakan kepada kami, keduanya

meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dariNabi SAW, beliau bersabda,

sama. Lihat hadits yang akan kami sebutkan nanti di dalam Musnad Abu
Hurairah no.8139.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6087. Perkataan,"Falyumdhf' pada catatan kaki I diganti menjadi, "Fa'ald'.
Sanadnya shahih. Hadis ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.
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"sesungguhnya orang yang memakai sutra tidak akan menggunakannya

di akhirat.'u3
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6106. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy menceritakan kepada

kami, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa meminta perlindungan kepadamu karena Allah malra

lindungilah ia, barangsiapa meminta kepodamu maka berikanlah,

barangsiapa mengundangmu maka im,ablah panggilan tersebut, don

barangsiapa melalatlan kebaikan kcpadamu maka balaslah sesuai

dengan lrebaikan tersebut, dan jika engkau tidak dapot membalas

lrcbaikan tersebut maka doakanlah ia, sehingga engkau talru bahwa doa

kamu sepadan dengan ke baikanrrya."saa

Sanadnya shahih. Hadits ini telah kami jelaskan secara terperinci pada no.

5125 dengan sanad yang sama. Dan hadits dengan sanad yang sama juga

kami sebutkan pada no. 5364. Lihat hadits no. 5545 dan 5952.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5365 dengan sanad yang sama dan hadits yang lebih panjang terdapat pada

no. 5743. Lihat Al Istidrak, 1754. Perkataan, "Man ataa ilaikum ma'ruufan"

pada g tertulis, "'Alaikum" menggantikan, "llaikum" dan ini keliru, telah

kami cek kebenaranya pada rJ dan p. Perkataan,"Maa tukaafiuunahu" pada

naskatr catatan kaki p tertera,"Kaafa'tumuuhtl'dan ini sesuai dengan riwayat

sebelumnya pada no. 5365, dan kami telah memberi isyarat pada pembahasan

tersebut. Sedangkan perkataan, "Kaafa'tumuuhf' tertera pada rl dan l,
"Kaafaitumuuhu". Hanya saja huruf Ya' pada tidak diucapkan kemudian di
letakkan diatasnya H amzah.
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6107. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah, dari Abu

Bisyr, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata: Nabi SAW memiliki sebuah

cincin dari emas, dan beliau menaruh batu mata cincinnya di dalam

tangannya (menggenggamnya). Pada suatu hari beliau menaggalkannya,

ketika melihat hal tersebut orang-orang juga ikut menaggalkan cincin

mereka, kemudian beliau mengambil cincin yang terbuat dari perak, dan

beliau menjadikannya sebagai cincin, namun beliau tidak memakainya.8as
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6108. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid' dari

Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Tunaikonlah undangan jika kamu diundang."u6

Sanadnya shahih. Hadis ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5366 dengan sanad yang sama.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5367 dengan sanad yang sama. Hanya saja pada hadits teresebut tertera,

"Ajiibut' menggantikan kalimat, "IJ'tui'. Hadits ini juga merupakan

ringkasan hadits no. 5766. Lihat hadits no. 6106.
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6109. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim
menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar lbnu Umar berkata: Bentuk
sumpah Rasulullah SAW yang diucapkan tatkala beliau bersumpah,
"Tidak! Demi Yang Maha membolak-balikkan hati."847
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6110. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan
kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, Salim
memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah menceritakan
dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bertemu zaidbin Amr bin Nufail di
bawah Baldah (sebuah tempat di dekat kota Makkah), hal itu terjadi
sebelum turun wahyu kepada Rasulullah SAW, kemudian ia
menghidangkan makanan yang didalamnya ada daging kepada Rasululrah
SAW, namun beliau enggan memakannya, lalu beliau berkata,
"Sesungguhnya alu tidak memakan malcanan yang disembelih atas nama

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5368 dengan sanad yang sama.
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berhala-berhala kalian, dan aku tidok memakan makonan yong
disembelih tanpa mengucapkan noma Allah" dan AMullah menceritakan
hal inidari Rasulullah SAW.sag

t
u,k

6lll. Affan menceritakan kepada k"ri, H"-rnu.rn"*"ri,utun
kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Ash-Shiddiq,
dari Ibnu Umar, Hammam berkata: Di dalam kitabku: Rasulullah SAW
bersabda, *Apabila kalian meletakkan jenazah kedalam kuburan maka
ucaplranlah. 'Dengan namo Allah dan Sunnah Rasulullah'."8ae
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6112. Affan ..n""ritukan kepada kami, t tuhammad bin Al ftu.i,,
Al Haritsi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman Al
Bailamani menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abdullah bin
Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Apabila engkau

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5369 dengan sanad yang sama. Hadits ini telah kami sebutkan juga
sebelumnya berasal dari Yahya bin Adam, dari Zuhair, dari Musa bin Uqbah
dengan redaksi yang sama pada no. 5631.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5370 dengan sanad yang sama.

:t );; iG :s................rK

Musnad Imam Ahmad 
- @I



menjumpai seorang yong akan melalwanakan hoii maka ucapkanlah

salam kepadanya dan jabatlah tangannya, lremudian mintalah ia untuk

memohonkan ampunan untukmu, sebelum ia memasuki Ka'bah (masiid

Haram) niscrya Allah akan mengampuninya."sso
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6113. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Abul Walid bin Katsir, dari Qathan bin Wahab bin

'Uwaimir bin Al 'Ajda', dari orang yang menceritakannya dari Salim bin
Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar Salim bin Abdullah bin Umar
berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "Tiga orang yang Allah haramkan bagi mereka surga:
peminum khamer, anak yang durhaka kepada kedua orang tua dan Ad-
Dayyuts, yaitu orang yong membenarkan keburukan yang dilakukan oleh
istrinya."ssl

Sanadnya sangat lemah, karena Muhammad bin Abdurrahman AI Bailamani
dha'if. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5371

dengan sanad ini, dimana hal ini telah kami jelaskan disitu. "Muhammad bin
Al Harts bin Al Haritsi", tertulis dalam tiga naskah asli dengan "Al Harratsi"

menggantikan bukan "Al Haritsi", dalam catatan kaki ,tJ tertulis "Al Haritsi",

itu yang benar dan penulisan "Al Harratsi" keliru. Di riwayat itu tidak
disebutkan penisbatan ini dalam biografinya, seandainya ada niscaya Adz-
Dzahabi menyebutkannya dalam Al Musytabah atau disebutkan oleh As-
Sam'ani dalam Al Ansab, atau diisyaratkan oleh ulama yang menyebutkan
biografi Muhammad bin Al Harts ini. Dan tiga naskah asli sepakat dengan hal
ini di pembahasan sebelumnya, no. 3571.

Sanadnya dha'if, karena ketidakjelasan seorang perawi yang meriwayatkan

hadits ini dari Salim. Dan hadits ini merupakan pengulangan hadits
sebelumnya no.5372 dengan sanad yang sama,"Al Khubts" tertera pada dan,*Al Khubits" sedangkan tertulis pada catatan kaki , "Orang Arab
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6114. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Yunus bin

Ubaid, Al Hasan memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang hamba satu

meneguk satu teguk lebih afdhal di sisi Allah Wajalla daripada tegukan

api amarah yang ditahannya hanya untuk mendapotkan ridha Allah
Ta'a1a."852

menyebutkan zina dengan Al Khubts dan Al Khobtsah". Ungkapan ini lebih
tepat dan kami telah menulisnya juga pada no. 5372 dengan Fathatain,

kemudian kami menggungkapkan dalil keshahihannya. Al Lisan, 2:450:. "Al
Khibtsah artinya wanita pezina, dan lbnu Khibtsah artinya Anak perempuan
pezina. Dikatakan: waladu fulaan lakhibtsah artinya dilahirkan tanpa melalui
pernikahan yang sah. Dalam hadits disebutkan: Apabila zina telah merajalela
maka akan terjadi ini dan itu, maksud beliau adalah kefasikan dan dosa."

Sanadnya shahih. Al Hasan adalah Hasan Al Bashri. Hadits ini diriwayatkan

oleh Ibnu Majah, 2: 284 dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus bin
Ubaid, dengan hadits semisal. Pensyarah As-Sundi menukil dari Zrwa'id-nya
Al Baushiri, ia berkata: "Sanadnya shahih, dan perawinya tsiqoV'. lbnu

Katsir menukil dalam At-Tafsir,2: 244 dari riwayat Ibnu Mardawaih, dari
jalur Yahya bin Abu Thalib: "Ali bin Ashim mengabarkan kepadaku, Yunus
bin Ubaid memberitahukan kepada kami", dengan sanad ini, hadits semisal,
lalu Ibnu Katsir berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh lbnu Majah
dari Bisyr bin Umar, dari Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid,
dengan sanadnya". Al Mundziri menyebutkan (At-Targhib wa At-Tarhib,,3:
279), dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan perawi-perawinya

adalah dijadikan hujjah dalam Ash-Shahih". Disebutkan oleh As-Suyuthi (Al

Jami'Ash-Shaghir,no.80l8) dan ia menisbatkannya kepada lbnu Majah saja.

Dan ia mengisyaratkan dalam Ad-Dur Al Mantsur,, 2: 73 dan menisbatkan
hanya kepada Al Baihaqi. Nanti, akan datang sanad lain no. 6116. Telah
disebutkan maknanya di hadits lain secara panjang dalam Ibnu Abbas, no.
3017. *Al Jar'ah" boleh juga dengan mendhammah jim yaitu tergesa-gesa
atau saat minum, dan boleh difathah yaitu seorang wanita dan dengan
didhammatr pula artinya memenuhi air dan menelannya, dan wotarra'a al
jar'ah yaitu meminum dan menelannya. Ia berkata dalam Al Lisan: "Dan
jara'a al ghaizh yaitu menahan (pelan-pelan), seperti dicontohkan". Dalam
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6l15. Syuja'bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Uqbah,
dariNafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mencukur rambutnya
ketika haji wada'.853
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6116. Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami. dari Umar
bin Muhammad, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Tidaklah seorang hamba meneguk satu tegukan lebih afdhal
di sisi Allah wa jalla dari pada tegukan api marah yang ditahannya,
untuk medopatkan ridha Allah Ta'ala.u8sa

An-Nihayah: "Kazhmu Al Ghaizh yaitu minum sedikit demi sedikit lagi tidak
tergesa-gesa".

Sanadnya shahilt Syuja' bin Al Walid bin Qais As-sakuni telatr kami
sebutkan kesiqahannya pada no. 895 dan kami tambahkan di sini bahwa
Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir, 2D1262. "As-
Sakuni" dinisbahkan kepada "As-Sakum bin Asyras". Hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 5623.Lihat hadits no. 6005.
Sanadnya shahih. Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar,
telah disebutkan mengenai ketsiqahannya di hadits, no. 2516, ia yang
meriwayatkan di hadits ini, dengan sanad ini dan sanad selanjutnya, dari
paman bapaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Hadits ini pengulangan
hadits, no. 6114, kami telah memberikan isyarat. Akan tetapi, aku tetap ragu
dengan sanad hadits ini, karena tidak disebuktan dalam naskah :1, begitu pula

l, dan tidak seorang pun mengisyaratkan terhadap hadits ini ketika
mengoreksinya. Aku takut ini merupakan suatu kealpaan dari penasikh atau
penerbit. Semoga kami mendapatkan sesuatu yang bisa menghilangkan
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6l17. Syujaa' bin Al walid menceritakan kepada kami, dari Umar

bin Muhammad, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, ,,Janganlah salah seorang dari kalian sekoli-knli makan

dengan tangan kirinya daniangan pula salah seorong dari kalian sekali-

kali minum dengan tangan kirinya, sesungguhnya syaitan maknn dan

minum dengon tongan kiri," la berkata: Kemudian Nafi' menambahkan:

"Janganlah ia mengambil dan memberi dengan tangan kirinya."sss

keraguan tersebut atau menggugurkan tuduhan lupa, jika kami tidak

menemukannya naskah lain dari Musnad ini yang bisa dijadikan rujukan oleh

kami atau oleh sebagian ahli hadits, yang tergolong teliti dalam membahas

dan memberikan komentar tsiqah,lnsya Allah'
Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Muslim dengan bentuk seperti ini, 2:

135 dari jalur Wahab: "Umar bin Muhammad menceritakan kepadaku, Al
Qasim bin Ubaidillah bin umar menceritakan kepadaku, Salim menceritakan

kepadanya, dari ayahnya". Dalam sanad Muslim terdapat tambahan "Al

Qasim bin Ubaidillah" antara Umar bin Muhammad dan Salim bin Abdullah

bin Umar. Dan 
-seperti 

yang telah kami jelaskan- bahwa Umar

meriwayatkan dari paman ayahnya Salim bin Abdullah secara langsung dan

ia meriwayatkan pula dari sepupunya Al Qasim bin Abdullah bin Abdullah

bin Umar. diketahui dari dua sanad tersebut bahwa ia mendengar dari Al
Qasim, dari Salim, setelah itu ia mendengar dari Salim sendiri, sehingga

tambahan ini menjadikan sanad-sanadnya bersambung, dan mungkin ia

mendengar dari Al Qasim dan tidak mendengar dari Salim, sehingga

terkadang ia meriwayatkan secara maushul dan terkadang secara mursal.

Tambahan ini terdapat dalam riwayat hadits dariNafi' dan adapun tambahan

Naf itu telah tetap dalam riwayat Muslim pula, adapun lafazh riwayat

Muslim: "Ia berkata: Dan adalah Nafi' menambahkan dalam riwayat

tersebut", sampai akhir. Orang yang mengatakan ini adalah Umar bin

Muhammad, termaktub dalam dua riwayat yaitu Muslim dan Ahmad, karena

ia yang meriwayatkan dari Nafi', adapun sepupunya Al Qasim bin Ubaidillah
dikategorikan perawi yang meriwayatkan dari Nafi'. Al Qasim bin

Ubaidillah, ia tsiqah, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat, Al
Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 4/11165, lalu ia

meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abu uqail Yahya bin Al Mutawakkil,
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6118. Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada
kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari, dari Nafi', dari lbnu
Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau menjadikan mata cincinnya berada
dibawah telapak tangannya.ss6
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darinya, dari pamannya Salim, dan tidak terdapat tambahan Nafi,. Ini
menguatkan pendapat kami bahwa tambahan ini dari riwayat Umar bin
Muhammad, dari Nafi'. Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya pula
dalam Al Jarh wa At-Tq'dil, 3/2lll2. Sesungguhnya Al Qasim telit dalam
riwayat, tsiqah lagi jujur, Muslim meriwayatkan dalam Shahih-nya, l: 8

bahwa Yahya bin Sa'id berkata kepada Al Qasim: "Ya Abu Muhammad,
sesungguhnya suatu cela yang dahsyat, jika ditanya tentang perkara agama
ini, namun engkau tidak punya ilmu maupun keluasan (pemahaman), ilmu
maupun jawabannya! Ia berkata: lalu AlQasim berkata padanya: begitukah?,
ia berkata: karena engkau adalah anak dari seorang imam pemberi petunjuk,
anak dari Abu Bakar dan Umar, ia berkata: AI Qasim berkata padanya: lebih
tercela lagi bagi orang yang punya akaljika aku berkata tanpa ilmu, atau aku
mengambilnya dari selain orang tsiqah. ia berkata: ia terdiam dan tidak
menjawab". Dan Yahya bin Sa'id menisbatkanya kepada Abu Bakar, karena
ibunya dari keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits ini dari riwayat Al
Qasim, Al Hafizh menisbatkan dalam At-Tahdzib, 8: 325-326 kepada An-
Nasa'i. Hadits tanpa tambahan Nafi' tersebut telah disebut berulang kali, no.
4537, 4886, 55 14 dan 5847.
Sanadnya shahih. Muhammad bin Yazid Al Wasithi telah kami sebutkan
ketsiqahanya pada no. 1689, dan kami tambahkan di sini bahwa Imam
Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir, 11126}, kemudian ia
berkata: "Ali bin Hajar berkata kepadaku: menggantikan kepemimpinan
Khaulan dan ia adalah sebaik-baik guru". Hadits ini merupakan pengulangan
hadits sebelumnya no. 5583 dengan sanad yang sama. Sedangkan hadits ini
merupakan ringkasan hadits no. 6107.
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6119. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Abdul
Malik (lbnu Abu Sulaiman) menceritakan kepada kami, dari Anas bin

Sirin, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku bertanya kepadanya tentang

seorang istrinya yang ia ceraikan pada masa Rasulullah SAW, ia (Ibu

Umar) menjawab, "Aku menceraikanya di saat ia dalam kondisi haid,

kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Umar, lalu ia

menyampaikannya kepada Nabi SAW, setelah itu Nabi SAW bersabda,

'Perintahlcan kepadanya, agar ia rujuk kepadanya, dan apabila istrinya
telah suci mako talaklah ia dalam kondisi suci berdasarlan sunnali."
Ibnu Umar berkata lagi: Kemudian aku melakukannya. Anas berkata:

Aku bertanya kepadanya lagi, "Apakah engkau menghitung hari di saat

engkau menceraikannya sedang ia dalam keadaan haid?" "Ia menjawab,

"Apa yang menghalangiku untuk tidak menghitungnya, jika aku tidak
bisya menghitungnya berarti aku ini bodoh."857

t57 Sanadnya shahih Hadits ini telah kami sebutkan berulang kali secara ringkas

dan panjang lebar, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no.6061.
hadits dengan redaksi yang sama telah disebutkan sebelumnya berasal dari
yazid bin Harun, dari Abdul Malik, dan dia adalah Ibnu Abu Sulaiman Al
'Arzami terdapat pada pertengahan Musnad Umar bin Al Kaththab no. 304.

demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahilmy4 l:423

dari jalur Khalid bin Abdullah, dari Al 'Arzami.
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6120. Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah

menceritakan kepada kami, dari Amr (lbnu yahya), dari Sa,id bin yasar,
dari Abdullah bin umar, ia berkata, "Aku metihat Rasulullah sAw shalat
diatas khimar sambil menghadap ke Khaibar.,'85E
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6121. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dari

Ashim bin Muhammad bin zaid, dari ayahnya, dari Ibnu umar, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "(Jrusan ini senantiasa berada pada tangan
orang-orang Quraisy walaupun yang tertinggal hanya dua orang.,,8se

itl

,p6'*,.1r ii 6?i

*\'e !');,
6122. Abdul Wahab bin

Abdillah memberitahukan kepada

!c. .1a-J.ieU;J.>-1\yy
.Ji ok lu ,.1 it*

.,,o')t t ", it u *,
'Atha' menceritakan kepada kami,
kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia

6rr',r(LL ,t q

; ,r:li

Sanadnya shahih. zaidah adalah lbnu Qudamah. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 545 I . Lihat hadits no. 6071 .

sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebetumnya no.
4832 dan 5677.
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6124. Ubaid bin Abu Qurrah menceritakan kepada kami, Sulaiman

(lbnu Bilal) menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari
Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang berpergian jauh
dengan membawa Al Qur'an ke daerah musuh, khawatir musuh
merusaknya."862

860 Sanadnya shahih. Abdullah adalah Al 'Amri. Hadits dengan makna yang

sama telah disebutkan padano.4774 dari Waki, dari Al 'Amri, dengan sanad
yang sama, secara marfu': "lnna min ahsani asmaaikum Abdullah wa

Abdurrahman."t6r Sanadnya shahih. Makki bin Ibrahim telah kami sebutkan ketsiqahannyapada

no. 1572, dan kami tambahkan di sini bahwa Imam Bukhari menyebutkan
biografinya pada Al Kabir, 4/2/71 dan Ash-Shaghir, 233-234. Hanzhalah
adalah Ibnu Abu Sulaiman. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5816.862 Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

4565. dan telah kami sebutkan khilaf yang terjadi antara Malik dan Nafi',

6123. Makki bin lbrahim menceritakan kepada kami, Hanzhalah
menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim bin Abdullah berkata:
Aku mendengar AMullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, "Barangsiapa yang memanjangkan pakaiamya
(melebihi mata kaki) karena sombong maka Allah tidak alcan

memandangnya pada Hari Kiamat."86r

berkata, 'Nama yang paling disukai
dan AMurrahman."ffi

Rasulullah SAW adalah Abdullah
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6125. Abdullah bin 'Atha' menceritakan kepada kami, Malik bin

Anas menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

SAW melarang puasa wishal, kemudian dikatakan kepadanya,

"Bagaimana dengan engkau yang melakukan puasa wishal wahai

Rasulullah?" Beliau menjawab, "sesungguhnya kalian tidak seperti aku,

sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah."863
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tentang kemaru'an akhi hadits, "Makhaafatan anyanaaluhul 'aduw" pada no.

4507. Ini merupakan riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar dari

Ibnu Umar, dan juga terdapat hadits yang marfu'berasal darinya, dan hal ini

memperkuat apa yang kami tarjihkan pada pembahasan tersebut.
E63 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5917. Hadits ini disebutkan di dalam Al Muwaththa', l:280 dengan resaksi

yang sama sebagaimana yang kami isyaratkan padano.472l.
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6126. Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari

Manshur bin Al Mu'tamar, dari Mujahid, ia berkata: Aku dan Unvah bin

Az-Zubair masuk kedalam masjid bersama Abdullah bin umar,

kemudian kami duduk bersamanya. Mujahid berkata lagi: ternyata ada

beberapa orang sedang menunaikan shalat Dhuha, lalu kami bertanya

kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, shalat apakah gerangan ini?" Ia

menjawab, "Bid'ah." Kemudian kami bertanya lagi kepadanya, "Berapa

kalikah Rasulullah SAW melakukan umrah?" Ia menjawab, "Empat kali

dan salah satunya pada bulan Rajab." Mujahid berkata: Mendengar

jawabannya itu, kami hendak membantahnya namun kami malu. Ia

berkata lagi: Lalu kami mendengar bunyi gosokkan siwak Ummul

Mukminin Aisyah. Selanjutnya Urwah berkata kepadanya, "Wahai

Ummul Mikminin, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan oleh Abu

Abdurrahman? Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah

empat kali dan salah satunya pada bulan Rajab?!" Mendengar hal

tersebut, Alsyah berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman,

sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melakukan umrah kecuali ia (Abu

Abdurrahman) ikut serta dalam umrah tersebut, hanya saja beliau tidak

berumrah pada butan Rajab."8s
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Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam shahilmya,

3:478, Muslim, l:357, yang berasal dari riwayat Jarir, dari Manshur, dari

Mujahid, dan hadits ini telah kami isyaratkan pada no. 5383. Lihat hadits no.

SOjZ aan 5416. At Istinaan, lbnu Atsir berkata: "Penggunaan siwak, dan ini

berasal dari wazan lfri'aal dari kata Al Isnaan, yang artinya yang digosokkan

padanya". Al Hafiztr berkata dalam At Fath: "artinya bunyi suara gosokan

siwak pada giginya".
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6127. Ubaidah menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan kepada kami, dari seoarang

lelaki yang dipanggil Shadu', dalam naskah lain disebutkan redaksi.

Shadaqah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW beri'tikaf pada

sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Ibnu Umar berkata lagi: kemudian

dibuatlah untuknya sebuah rumah dari pelepah korma. Ia berkata lagi:
lalu pada suatu malam beliau meriwayatkan kepadanya dan bersabda,

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya apabila seorang menunaikan

sholot, maka ia sedang bermunajat kepada Rabbnya Tabaraka wa
Ta'ala, maka hendabtya ia mengetahui apo yang ia munajatkan, dan
janganlah sebagian kalian mengeraskan suarorrya (ketika berdoa) atas

se b agi an I ai nnl/a."865
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Sanadnya hasan. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5349. dan lelaki yang meriwayatkan dari lbnu Abu Laila adalah "Shadaqah
bin Yasar Al Makki" paman Muhammad bin Ishaq, sebagaimana telah kami
jelaskan pada no. 4928 dan di dalam Al Istidrak, no, 1675. Sedangkan
perkataan Ibnu Abu Laila di sini, "Dari seorang lelaki yang dipanggil:
Shaduu', pada naskah tertera Shadaqah", menurut hemat kami kekeliruan ini
berasal dari Ibnu Abu Laila dikarenakan buruknya hafalannya, kemungkinan
ia menulis apa yang ia dengarkan pada dua riwayat, sehingga ia keliru ketika
menulisnya apakah yang dimaksud adalah Shadaqah atau Shaduu'? Dan As-
Safu artinya pelepah kurma.
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6128. Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah
bin Umar menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari lbnu Umar, ia berkata:
Suatu ketika Rasulullah SAW shalat dan merintangkan seekor unta di
antaranya dengan kiblat, Ubaidullah berkata: Aku bertanya kepada Nafi',
kemudian aku bertanya, "Apabila unta tersebut pergi, apa yang dilakukan
oleh lbnu Umar?" la menjawab, "la merintangi sebuah pelana

diantaranya dengan kiblat.86

Sanadnya Sfiahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

4468, Lihat hadits no. 4793 dan 5841. kalimat, "Yuanidul ba'ii' artinya
menjadikannya sebagai penghalang, dengan pelana: dan ini telah disebutkan
penafsirannya pada no. 1388 yang berasal dari An-Nihayah, kemudian kami
tambahkan perkataan Al Hafizh di dalam Al Fath, (l:479) dengan
mendhommahkan huruf pertamanya, mensukunkan Hamzah, sedangkan ,{/
Kha', Abu Ubaid mengtasrahkannya juga boleh mer4fathahk,arnnya, namun
hal memfathahkannya ini dibantah oleh Ibnu Qutaibah. Pendapat yang
berbeda muncul dari lbnu Makki, ia berkata: Tidak bisya dikatakan

mengleasrahkannya lebih utama, kecuali pada kata-kata tegentu, sedangkan
pendapat lain mengatakan drfathahkan' saja. Dan sebahagian ahlu bahasa
memfathahkan dengan tasydid pada Al Kha'. Dan artinya adalah pelana yang
dimana digunakan oleh pengendara." Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bukhari, (l:479) dengan redaksi yang panjang yang berasal dari riwayat
Mu'tamar bin Ubaidullah, sebagaimana tlah kami sebutkan pada no. 4468 dan
lafazhnya: "Dari lbnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau shalat dan
merintangkan binatang tunggangannya lalu shalat dengannya. Aku bertanya:
bagaimana apabila binatangnya pergi? Ia menjawab: beliau mengambil
pelananya kemudian menambatkannya dan shalat dihadapannya, dan hal ini
juga dilakukan oleh Ibnu Umar." Al Hafizh berkata pada kalimat,
"Afara'aita." "Jelas ini merupakan perkatan Nafi' yang ditanya adalah Ibnu
Umar, akan tetapi Ismail menjelaskan dari jalur Ubaidah bin Humaid, dari
Ubaidullah bin Umar, bahwa ini adalah perkataan Ubaidullah, dan yang
ditanya adalah Nafi', berdasarkan hal ini maka ia menjadi mursal, karena
yang melakukannya adalah Nabi SAW dan ia (Nafi) tidak bertemu
dengannya." Sedangkan riwayat Ubaid bin Humarid adalah riwayat yang
berasal dari Musnad ini, akan tetapi ia merupakan ringkasan riwayat Al
Bukhari, dimana ia meringkas apayang dilakukan oleh Ibnu Umar, dan tidak
menyebutkan bahwa ini merupakan perbuatan Nabi SAW yaitu, "lla kaana
Ibnu umar yafaluftz." sebagaimana yang terdapat pada riwayat Al Bukhari.
Semua riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Ubaidullah yang bertanya
kepada Nafi', dan Nafi menjawab bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut,
dan Ibnu Umar melakukannya juga. Dan hadits yang mauquf yang berasal
dari perbuatan Ibnu Umar dikatagorikan hadits muttasiil, sedangkan hadits
yangmadu derajatnya mursal, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al Hafizh,
akan tetapi lafazh hadits menunjukkan bahwa Nafi' meriwayatkan hadits ini

Musnad Imam Ahmad 
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6129. Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Al Aswad

bin Qais menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Amr Al Qurasyi, bahwa

Abdullah bin Umar menceritakan kepada mereka, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Kami adalah segolongan umat yang buta huruf, kami tidak

dapat menghitung dan menulis, dan sesungguhnya iumlah hori dalam

sebulan adalah begini, begini dan begini." Kemudian beliau mengurangi

salah satu jarinya pada kali ketiga.867
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6130. Yaqub bin lbrahim menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, dari lbnu Ishaq, Nafi' menceritakan

kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW berangkat dari

semuanya dari Ibnu Umar, termasuk hadits yang menerangkan perbuatan

Nabi SAW dan Ibnu Umar.

t67 Sanadnya shahih. Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dengan redaksi

yang sama, yang berasal dari riwayat Al Aswad bin Qais, dari Sa'id bin
Amru, no. 5017 dan 5137, dan dari riwayat Ishaq bin Sa'id bin Amru, dari
ayatrnya pada no.6041.
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Mina tatkala selesai shalat Subuh pada pagi hari Arafah, kemudian beliau

sampai di Arafah, lalu beliau singgah di Namirah yaitu tempat seorang

imam yang singgah di Arafah, sampai masuk waktu Zhuhur. Selanjutnya

Rasulullah SAW pergi pada siang harinya, kemudian beliau menjamak

shalat Zhuhur dan Ashar, lalu berkhutbah di depan manusia, setelah itu

beliau pergi dan wukuf di suatu tempat di Arafah.sE
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6131. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku ,":#
kepada kami, dari Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari A$ullah bin

Umar: Apabila ia mampu ia menyukai shalat Zhuhur di Mina pada hari

Tarwiyah, karena Rasulullah SAW juga shalat Zhuhur di Mina.m

4t,66;\ $:'; |*;fr $:", - 1\ rr

trl r
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 2:132 dari Ahmad

bin Hambal dengan sanad yang sama, Al Mundziri berkata, 1833 : "Dalam
sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan kami telah

membahas tentangnya pada pembahasan sebelumnya" maksudnya keterangan

bahwa ia adalah seorang perawi yang mudallas. Penulis Aunul Ma'bud
berkata:'Telah jelas bahwa ia meriwayatkan hadits ini" dan ia adalah seorang

perawi yang Shadiq. Lihat hadits no. 4783 dan 6083. ungkapan, "Muhaijiran"
dan juga dibaca dengan mensukunkan' dan tidak mentasydidkan Jim sehingga

menjadi At-Tahjir dan Al lhiaar: dan makna dari pada As-Sairt Jil haaiirah;
semakain bertambah panas pada siang hari.
Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat pada Al Maima' Az'Zawa'id, 3:250,

kemudian penulisnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para

perawinya tsiqaif'. Lihat hadits yang telah disebutkan sebelumnya pada

Musnad lbnu Abbas no. 2306 dan 2701.
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6132. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar,

bahwa Rasulullah SAW shalat di kala beliau kembali dari menunaikan

haji di Al Bathha'. Ibnu Umar berkata, 'Kemudian Rasulullah SAW

memasuki Madinah dan berdiam diri sebentar di pintu masjid lalu beliau

masuk masjid dan shalat dua raka'at, setelah itu beliau pulang ke

rumahnya." Nafi' berkata, "Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang

sama.tt8To

Sanadnya shahih. Lihat hadits no. 5594.

t'! * yV it * ,€.i $:L ,i"X $:", - 1\ rr
y\t e |,Jr-,t'+ :Jv ,.Lj i' l? c ,!t y /
le';.ts i\i rW;tL t4.€'ie d\o",, ,i;. *')
t;t e tj;i ,itr']t a1'rh Sli ;:i,r.^ilr .")i A -Al
,Hti ,yi ;.ri'i ,.tv,4t;bL(',1tfr i ,,r,ilt";2it

i ,o,4vtqt;bLft (t):;b i ,4t:t:. ;\t:4,..tt')i
'J*,*t4 

*t4 wL'uat 7 ti jlb ":t'jt ri,rf

vtt t*L?r,*tt *tt :r'S'.*Li 1.6:r ;si :;rAt yi
,J,s h' i,; ,rd.L r:J ii k ;*3 ,vtV

tiv ,tr'g q €ii

4; il,r -U at J;r]*;d i,Su

,'!s*'5'

@I - 
fuft6nsd Imam Ahmad



6133. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah

bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Ketahuilah umur (masa) kalian dibandingkan dengan umat-umat

sebelum kalian seperti waktu shalat Ashar sampai terbenamnya

matahari. Umat Nabi Musa telah diberikan Taurat, kemudian mereka

beramal denganya, dan tatakala sampai pada pertengahan siang hari
mereka menjadi lemah, lalu mereka diberikan ganjaran satu Qirath-satu
Qirath. Kemudian umat Nabi lrya diberi Injil, lalu mereka beramal

denganya sampai shalat Ashar, kemudian merelu menjadi lemah dan

mereka diberikan ganjaran satu Qirath-satu Qirath. Dan kami diberikan

Al Qur'an lcemudian kami beramal denganya sampai terbenamnya

matahari, lalu kami diberikan dua Qiraht-dua Qirath. Kedua ahlu kitab
itu berkota, 'Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau memberikan mereka

dua Qirath-dua Qirath dan Engkau hanya memberikan kami satu Qirath-
satu Qirath, padahal kami lebih banyak beramal dari pada mereka?

Kemudian Allah SW berfirman, 'Apokah Aku mezhalimi kalian tatkala

memberikan ganjaran kalion?" Mereka berkat', Tidak' Kemudian Allah
SW berfirman, 'Sesungguhnyo anugerah-Ku Aku berikan kepada siapa
saja yang Aku kehendaki'.'871

d:", ,:,tu';\ it * ,$ti $:L ,ih $:"r, - 1\ rr
,LA, eu."-'lti't j$<Jii,yt ok :JG ,# /; f ,e6

6 p3 1lr; 
h' & i' );, jt,sa, ,';i :.u.e *,si

'd;-t;.Uf riy ,;.utyii, e i, J;rditb,irirti,A

t7r Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6029. Kami telah mengisyaratkan pada pembahasan tersebut bahwa AL
Bukhari meriwayatkannya pada, 2:32-33 dari jalur lbrahim bin Sa'ad dan
juga pada riwayat Al Bukhari yang berasal dari Abdul Aziz bin Abdullah,
dari Ibrahim bin Sa'ad.
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t72 Sanadnya shahih, Hadits ini dengan redaksi yang sama dan lebih panjang dan

telah kami sebutkan berasal dari riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah
bin Dinar, dari lbnu Umar pada no. 5405. Ringkasan haditsnya juga telah di
sebutkan berulang kali dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 5970,
Penulis Al Lisan berkata: Al Luutsah artinya, lambat dan lunak, dan rajulun
dzu luutsah artinya, lambat atau lemah dalam berbicara dan terbata-bata.873 Sanadnya shahih. Sa'ad adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad saudara Ya'qub bin
Ibrahim bin Sa'ad, dan kami telah menerangkanketsiqahannya pada no. 709
dan kami tamabahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya pada Al

li; eq.'ei ,;A lti :,;i it Jri lti c1t); v 'J,
.4it*LlJlJ

.- v.

6134. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan
kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu
Umar, ia berkata: Seorang lelaki Anshar yang senantiasa ditipu ketika
melakukan transaksi jual beli, dan ia memiliki cacat di lidahnya,
kemudian ia menggadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW tentang
penipuan tersebut, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Apabila
engkau melakukan transaksi jual beli maka katakanlah, 'Tidak ada
tipuan." Ia berkata lagi: Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, sungguh aku
mendengar tatkala bertansaksi ia berkata, 'Tidak oda tipuan'. Ia
mengucapkanya dengan lidahnya yang gagap."8?2

f ',r ,,ti $lL :tv ,3L, ,fr t3'", - 1\ yo

';L u it{;'oi ,:# I 1' * J; eG ,i;s :Jv ,oQ\
* ,p:St'+L:- oi d *') ^lL \t * ir Jt-r'd^r, :Jv

o.'i,. .o'7 ?-.?.q uP€:)tf y
6135. Ya'qub dan Sa'ad menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq,
ia berkata: Nafr' maula Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku,
bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW
melarang seorang lelaki meminang wanita yang telah dipinang oleh
saudaranya atau membeli sesuatu yang telah tawar oleh saudaranya."873
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6136. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan
kepada kami, dari lbnu Ishaq, Umar bin Husain bin Abdullah maula
keluarga Hathib menceritakan kepadaku, dari Nafr' maula Abdullah bin
Umar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Tatkala Utsman bin Mazh'un
wafat, ia meninggalkan seorang anak perempuan hasil perkawinannya
dengan Khuwailah bin Hakim bin Umayyah bin Haritsah bin AlAuqash.
Ibnu Umar berkata: kemudian ia mewasiatkan kepada saudaranya

Qudamah bin Mazh'un (untuk merawatnya). Ibnu Umar berkata:
Keduanya adalah pamanku. la berkata lagi: Lalu aku melamar anak

Kabir,212/53. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6088 dengan makna
yang sama. Perkataan, " 'Ala bai'ihf' pada tertera, ! "'Ala bai'l akhiihf' dan

inijuga tertera pada naskah catatan kaki p.
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perempuan Utsman bin Mazh'un kepada Qudamah bin Mazh'un,
selanjutnya ia menikahkanku dengannya, kemudian Al Mughirah bin
Syu'bah masuk menemui ibunya, dan tampaknya ibunya menyukainya
karena hartanya, sehingga ia condong menikahkannya dengan anak
perempuannya dan juga anaknya (Al Jariyah) condong kepada keinginan
ibunya namun keduanya enggan melakukannya sehingga masalah ini
disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Qudamah bin Mazh'un
berkata, "Wahai Rasulullah, saudaraku telah mewasiatkan anak
perempauanya kepadaku, lalu aku menikahkannya dengan anak
pamannya. Abdullah bin Umar, dan aku telah menjelaskan kepada

keponakanku itu tentang kebaikan dan derajatnya, akan tetapi ia adalah

seorang wanita dewasa dan ia lebih condong mengikuti keinginan
ibunya." Ibnu Umar berkata: Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW
berkata, *Ia adalah seorang anak yatim, oleh karena itu, janganlah
menilrahkannya lrecuali dengan izinrqta." Ibnu Umar berkata, "Demi
Allah, setelah itu ia menarik diri dariku setelah aku menikahinya,
kemudian Al Mughirah bin Syu'bah menikahinya."8?4

Sanadnya shahih. Umar bin Husain bin Abdullah maula Ali Hathib, Al
Jumahi, Al Makki, qadhi Madinah, telah disebutkan mengenai ketsiqahawrya
no. 480 dan kami tambahkan bahwa lbnu Abu Hatim menyebutkan
biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil, 3llll04, dan Yahya bin Sa'id
menilainya sebagai ahli fiqih Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari dalam Ash-Shaghir, no. 145. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-
Daruquthni, no. 480 dari jalur Ibnu Ishaq dengan sanad ini, hadits serupa, Al
Baihaqi, 7: ll3 dari jalur Ibnu Ishaq, kemudian ia meriwayatkan sekali, 7:
385 dengan sanadnya, dari Ad-Daruquthni, dari jalur lbnu Ishaq, Al Hakim
meriwayatkan,2: 167, Ad-Daruquthni, no. 385, Al Baihaqi, 7: 12l dari jalur
Ibnu Fudaik, dari Ibnu Abu Dz'ib, dari Umar bin Husain, dari Nafi, dari Ibnu
Umar secara ringkas. Adapun makna hadits ini, Al Hakim berkata: "Shahih
menurut syarat syaikhain, namun keduanya tidak mengeluarkannya", Adz-
Dzahabi sependapat. Al Haitsami menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id,
280 dari Musnad ini, ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya dan perawi-

perawinya tsiqah dan ia berkata: "Ibnu Majah meriwayatkannya sebagian
dari hadits ini" dan yang terdapat dalam Ibnu Majah, l:29? riwayat ringkas,
namun sanadnya dha'if. Lihat hadits no. 5720. Utsman bin Maz'hun dan

Qudamah bin Mazh'un adalah paman Abdullah bin Umar karena ibunya
(Abdullah bin Umar) adalah Zainab bin Mazh'un, saudara perempuan
Utsman dan Qudamah, lihatlah Ibnu Sa'ad, 4/1/105 dan 3/1D86, 291.
Khuwailah binti Hakim bin Umayyah, dikatakan bahwa namanya juga
"Khaulah" seperti tersebut dalam Al Isti'ab, no.742, Usudul Ghabah,5: 444,
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6137. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa

Abdullah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Aslam, semoga Allah
menyelamatkannya, dan Ushayyah durhaka lepada Allah dan rasul-
Nyo.""t
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6138. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa
Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda,"Ahli surga akan

Al Ishabah, 8: 69-70. Nanti, akan aku sebutkan dalam Musnad ini, yaitu

Musnad Aisyah, terkadang dengan nama "Khaulah",6: 2267dan terkadang

"Khuwailah" 6: 2687. Perkataan 'fahaththat ilaihf' yaitu lebih condong, dan

setuju dengan hatinya. Perkataan 'fazawwajauha al mughirah bin Syu'bah
lafaztr "bin Syu'bah" tidak terdapat dalam :l I, namun terdapat dalam catatan

kaki g dan Majma'Az-Zmua'id.

Sanadnya shahih. Shalih adalah Ibnu Kaisan. Hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. 5969. Hadits ini merupakan ringkasan
hadits no. 6092.
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dimasukkan kedalam surga." [Abdullah bin Ahmad berkata]: ayahku
berkata: Sa'ad menceritakan kepadanya, ia berkata, "Ahli surga akan

masuk kedalam surga dan ahli neraka akan masuk kedalam neraka

kemudian seorang penyeru berdiri diantara mereka dan berkata, 'Wahai
penduduk surga, masuklah kedalam surga dan tidak ada lagi kematian,
Wahai penduduk neraka masuklah kedalam neraka dan tidak ada lagi
kematian setelah ini, semuanya akan kekal di dalamnya'."876

Li ,Vs $:L ,lv * ,,1,i d'L ,:*fr $:r, - 1\ 11

6139. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan
kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa
Abdullah menceritakan kepadanya, bahwa masjid pada masa Rasulullah
SAW dibangun dari batu bata, atapnya dari pelepah korma, dan tiangnya
dari batang kayu pohon kurma, kemudian pada masa Abu Bakar ia tidak
menambahkan sesuatu apapun, dan pada masa Umar ia melakukan
penambahan dan ia membangunnya berdasarkan konstruksi yang
dibangun pada masa Rasulullah SAW dengan batu bata, pelepah korma
dan tiangnya dari batang kayu pohon kurma. Setelah itu Utsman merubah
konstruksinya dan ia melakukan banyak sekali perombakan, dengan

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, I l:360, Muslim,
2:354, dimana keduanya meriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin
Sa'ad, dari ayahnya, dari shalih bin Kisaan dengan sanad dan redaksi yang
sama. Hadits semisalnya telah kami sebutkan sebelumnya yang berasal dari
riwayat Umar bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya, dari Ibnu Umar pada
no. 5993, 6022 dan 6023.

@ - Musnad Imam Ahmad
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membangun dindingnya dari bebatuan yang diukir dan dipotong-potong,

kemudian ia membuat tiangnya dari bebatuan yang diukir juga dan

atapnya da'i As-Saj.E77
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6140. Ya'qub menceritakan kepada kami, Akhi lbnu Syihab

menceritakan kepadaku, dari pamannya Muhammad bin Muslim, Salim

bin Abdullah bin Umar memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin

Umar, ia berkata: "sesungguhnya miqatnya penduduk Madinah adalah

Dzut Hulaifah, miqatnya penduduk Syam adalah di Mahya'ah, yaitu Al
Juhfah, dan miqatnya penduduk Nejed adalah Qam." Salim berkata: Aku

Sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkan, l: 449450 dan Abu Daud, l:
l7l-l7z,keduanya dari jalur Ya'qub bin lbrahim bin Sa'ad dengan sanad ini.

Al Mundziri no.432lupa menisbatkan hadits ini kepada Al Bukhari, sehingga

ia hanya menyebutkan Abu Daud diantara Kutub As-Sittah. Al Labin yaiu
batu bita, al umud, jamak dari 'amud, dua kata tersebut tetap dalam hadits ini.

al khusytb, jamali dari khasyab, keduanya terdapat dalam hadits.ini. Al

Qashshah yiitu kapur batu, bahasa penduduk Hijaa begitu pula yang

dikatak"n Abu Daud dalam Sunan-nya, dan Al Khaththabi berkata: "sesuatu

yang serupa dengan kapur batu, tapi bukan itu". Dan "wa saqafalnl', Al
qaslitani fierkata dalam Syarhul Bukhari,l: 309-320: "Dengan memfathatt

Qaaf dan Fa', sebagai atas dariia'ald', dan Al Barmawi menambahkan, "wa
saqqafahu dengan mentasydid Qaaf'. As-saai adalah jenis pohon dari India"

,unuAnyu toojotun.Lafazh"dibangun dengan batu bata", dalam catatan kaki

:J terdapat tambahan "dan tanah lain"' Dan lafazh "wa a'ada umadahu

khusyaban",tertulis dalam rJ "fQ a'oda",begitu dalam catatan kaki P'
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mendengar Abdullah berakata, 'Aku mendengar kata-kata ini dari
Rasulullah SAW."8?8
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6141. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Alltri bin SVifraU
memberitahukan kepadaku, dari pamannya, Salim bin Abdullah
memberitahukan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar berakata: Aku
menceraikan istriku di dalam kondisi haid, kemudian Umar
memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah sAw. Ia berkata:
Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW marah, lalu bersabda,
"Hendalcnya ia rujuk kepada istrinya sampai ia mendapatkan haid
berikutnya selain haid di saat ia menceraikannya, dan jika ia hendak
mencerailrannya maka hendaknya ia meceraikannya di saat istrinya
dalam kcadaan suci dari haid sebelum ia menyentuhnya, dan itu adalah
thalak yang berdasarkan lddoh, sebagaimana yang diperintahkan Altah
swr." Pada saat itu Abdullah baru menceraikannya sekali, kemudian ia
menghitung waktu talaknya, lalu Abdullah rujuk kepada istrinya
sebagaimana yang diperintahkan Rasu lu I lah SAW kepadanya.sTe

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5853 dengan

makna yang sama.

Sanadnya slrahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6l 19
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6142. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayaht, ."n""ritakan
kepada kami, dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Hamzah bin Abdullah

bin Umar menceritakan kepadaku, ia mendengar Abdullah bin Umar

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dikala aht fteriman) tidur aku

diberilran segelas susu, kemudian aku meminumnya sampai aku melihat

air (susu) yang berlimpah keluar dari iari-iariku, lalu alat memberikan

sisi minumanku kepada (Jmar bin Al Khaththab." Mendengar hal

tersebut, para sahabat yang berada di sekitar beliau berkata, "Apa yang

engkau tafsirkan tentang hal itu wahai Rasulullah?" Beliau berkata,

"Ilmu."B$o
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6143. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

memberitahukan kepada kami, dari Az'Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5868. Perkataan, "Yakhruiu" pada naskah catatan kaki P teftera, "Yajrf',

kalimat ini sumbernya berasal dari J, dimana kami telah mencek

kebenarannya pada catatan kakinya tertulis, "YaWvujt'. Sedangkan

perkataan, "Min athraa/if' pada naskah catatan kaki tl tertera, "Min tahti

azhfaarf'.
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berkata: Nabi SAW menceritakan, "Di saat aku tertidur aht bermimpi
diberikan segelas." Kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut.88l
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6144. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah
bin umar, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW berdiri, kemudian ia
menyebutkan Al Masih Ad-Dajjal, lalu beliau bersabda,,,sesungguhnya
Allah Ta'ala tidak bua. Ketahuilah bahwa Al Masih Ad-Dajjal adarah
orang yang buta mata kanannya, nampak seperti biji anggur yang
menonjol kelum."8E3

Li ,4U 4'"; ,Cw'* ,,5:i t3'"; ,ifr $1L - 1\ ro

881

tE3

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4958. Lihat hadits no. 6099. Juga akan kami sebutkan pada no. 6lg5 bahwa
Rasulullah SAW berkhutbah dan menyampaikan hal seperti ini pada haji
wada'.
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6145. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah
bin Umar memberitahukan kepadanya, ia berkata: Suatu ketika
Rasulullah SAW mendatangi ahlu Qalib pada perang badar, kemudian

beliau berseru kepada mereka, beliau berkata, "lYahai Ahlul Qalib,
apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu
benar?" Mendengar ucapannya para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana mungkin engkau berseru kepada orang-orang yang telah
mati?" Selanjutnya beliau berkata, "Kalian tidak akan bisa mendengar

balasan ucapan yang aku lontarkan kepada mereka."8&
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6146. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi b; Syihab

menceritakan kepadaku, dari pamannya, ia berkata: Salim bin Abdullah
bin Umar memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia

berkata: Aku mendengar Rasulullah, SAW berihram dan kemudian beliau
mengumandangkan talbiah, beliau mengucapkan, "Ya Allah, aku
memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu yang tiada
sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala
pujian, nikmat dan kekuasaan adalah milik-Mu, (Tuhan) yang tiada
sekutu bagi-Mu.* Ia berkata lagi: Dan aku mendengar Umar bin Al
Khaththab berihram dengan ihram Rasulullah SAW, dan ia

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4958 dengan

redaksi yang sama.
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menambahkan pada talbiyah tersebut. "Aku memenuhi panggilanmu
kebahagian hanyalah milik-Mu, kebaikan hanya ada pada tangan-Mu
dan segala keinginan dan amal kebajikan hanyalah pada-Mu.'8t'
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Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, l:329-330 dari

riwayat Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim dengan redaksi yang lebih panjang
dari hadir ini, dan pada hadits tersebut disebutkan sebagaimana yang
disebutkan pada hadits inijuga, bahwa tambahan yang terdapat pada akhir
talbiah berasal dari Umar bin Al Kaththab. Dan hadits talbiyah ini telah kami
sebutkan berulang-ulang tanpa menyebutkan penambahan ini pada no. 4821,
4895,4896,4997, 5019, 5024, 5026,5154 dan 6021. Sedangkan riwayat
Bakar bin Abdullah Al Muzani dari lbnu Umar telah kami sebutkan pada no.
4457 dm riwayat Nafi', dari lbnu Umar pada no. 5071 dan 5475 dengan
menisbahkan penambahan kata-kata ini dari Ibnu Umar bukan kepada Umar.
Kemudian Al Hai* menfisyaratkannya di dalam Al Fath, 3:325 bahkan
Muslim sendiri meriwayatkan penambahan ini dari Al Bukhari berdasarkan
riwayatnya, lalu ia berkata: "Ketentuan ini juga terdapat pada riwayat Malik
yang berada pada muslim, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia
menambahkan pada hadits tersebut kemudian ia menyebutkan redaksi yang
sama seperti yang tersebut diatas. Dengan ini dapat diketahui bahwa Ibnu
Umar mengikuti jejak langkah ayahnya". Sedangkan riwayat Malik, dari
Nafi' terdapat di dalam Al Mm,aththa', I:307-308. dan apa yang
dikemukakan oleh Al Hafizh diantara dua riwayat Salim dan Nafi' adalah
shahih karena Nafi mengisahkan apa yang ia dengar dari Ibnu Umar dengan

lafadt talbiyah yang asli dan tambahan, dan tidak terdapat pada riwayatnya
bahwa Ibnu Umar menceritakan kepadanya, dan tambahan ini berasal dari
dirinya sendiri. Adapun riwayat Salim yang kami sebutkan di sini, terdapat
juga di dalam Shahih Muslim, dan secara terang-terangan menjelaskan bahwa

penambahan ini berasal darinya sedangkan riwayat Salim lainnya yang
terdapat pada Shahih Muslim, menjelaskan bahwa ayahnya menceritakan

kepadanya, bahwa Umar menambahkan kalimat-kalimat tersebut setelah
mengucapkan talbiyah yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Adapun
menguncir rambut telatr kami sebutkan makna hadits ini sebelumnya pada no.
6027 secara panjang lebar.
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6147. Ya'qub menceritakan kepada kami, lbnu Akhi bin Syihab
menceritakan kepadaku, dari pamannya, ia berkata: Salim bin Abdullah
bin Umar memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar
memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kalian
akan memerangi orang-orong Yahudi, kemudian kalian menaklukkan
mereka, sampai-sampai pohon pun berkata, 'll/ahai muslim, ada seorang
yahudi bersembunyi dibelakangku, moko bunuhlah iot.u886
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6148. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab
menceritakan kepadaku, dari pamannya, ia berkata: Salim bin Abdullah
bin Umar dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Suatu hari Rasulullah
SAW shalat Isya bersama kami, pada saat itu shalat dilakukan pada

sepertiga malam pertama. Setelah selesai beliau menemui kami lalu
berkata, *Tidakkah kolian memperhatikan malam ini? Sesungguhnya
tidak akan tinggal dipermukaon bumi, pada hari ini umurnya lebih dari
seratus tahun."887

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6032.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6018. Perkataan Ibnu Umar: "Hiyal latiyad'un nasal 'atamah" ia
menyebutkan perkataan ini karena enggan menyebutkannya dengan kata
tersebut, dimana terdapat riwayat dari Nabi SAW yang melarang
menyebutkannya dengan ungkapan itu. Hal ini sebagaiman disebutkan pada
no.4572,4688 dan 5100. sedangkan perkataan,"ara'aitum" pada rJ tertera,

"ara'aitukum"dan inijuga terdapat pada catatan kaki ;.
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6149. Yahya bin Abdul Malik bin Abu Ganiyyah menceritakan

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Jabarah bin
Suhaim, dari lbnu umar, ia berkata: Rasulullah sAw, *Apabila salah
seorang dari lcalian makan bersama sahabatnya maka ia jangan makan
dua sekaligus, kecuali jilca ia meminta izin kepada saudaranya.,' yaitu
tamar (kurma).888

ttt Sana&rya shahih. Yahya bin Abdul Malik bin Humaid bin Abu Ganiyyah
telah kami sebutkan ketsiqalmmya pada no. 5007. Abu Abdul Malik bin
Humaidbin Abu Ganiyyah adakah seorang perawi yang tsiqah. Hal ini
diperkuat dengan pernyataan Ahmad, tbnu Ma'in, ,lt 'Alali dan lainnya,
suSan Ats-Tsauri juga meriwayatkan hadits ini darinya dan ia merupakan
salah satu sahabatnya, dan di di sini ia menisabahkan periwayatannya kipada
kakeknya. Jabalah bin Suhaim, At-Taimi yang juga dipanggil Asy-syai6ani,
dan kami telah menyebutkan ketoiqahawtya pada no.355i, kemudian kami
menambahkan pada pembahasan ini bahwa Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i
dan lainya mentsiqahkatnya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada
Al Kabir,lD/218, dan tidak ada perbedaan pendapat aatam penisbatan
kepadanya kecuali pada lafazh haditsnya. Al Hafizh berkata di dalan At-
Thadzib, "Taimi yang dinisbahkan oleh Jabarah ini adalah Taimi bin Syaiban
bin Dzahal, dan ia berasal dari marga Taimi syaibani". Hadits ini merupakan
ringkasan hadits no. 5802 dengan makna yang sama. Sedangkan pada no.
5037 kami telah menjelaskan perbedaan pendapat tentang meminta izin yang
berasal dari perkataan lbnu Umar" dan kami merajihkan pendapat Al Hafizh
sebagaimana yang tertera di dalam Al Fath, bahwa lbnu Umar meriwayatkan
hadits ini secara marfu'. Al hafizh telah mengumpulkan dan menyatukan
semua pendapat pada pembahasan tersebut hanya saja ia tidak
mengisyaratkan hadits riwayat ini yang berada pada tangan aku,karena hadits
ini merupakan riwayat yang paling jelas tentang darir meminta izin yang
berasal dari hadits marfu', dan tidak ada jalan maupun alasan lain
berdasarkan lafazh hadits, "Yusta'maf' yang artinya meminta izinnya.
Bahkan kata ini lebih kuat dari Al lsti'dzan, karena ungkapan ini merupakan
permintaan izin secara langsung, dan di dalam Al-Lisanterdapat lafazh hadits,*Al bikr tusta'dzan wats-rsaibu tttste'mar", penulisnya berkata: *Al ldzin

@ - 
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6150. Yahya bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, dari Jabalah, dari Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang memaniangkan

pakaiannya (melebihi mata kaki) karena sombong maka Allah tidak akan

memandangnya pada Hari Kiamat."88e
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6151. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abdul Malik

memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Sirin, ia berkata: Suatu

ketika dikala aku dan Ibnu Umar berada di Arafah, dan tatkala ia

bergegas berangkat aku pun berangkat bersamanya, sampai datanglah

imam, kemudian ia shalat bersama imam shalat Zhuhur dan Ashar, Ialu ia

'j6

cukup diketahui dengan diamnya seorang wanita sedangkan Al Amru tidak
dapat diketahui kecuali dengan berbicara."
Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6t23.
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dan imam tersebut berserta sahabat-sahabatku melakukan wukuf sampai
imam selesai dan berlalu, selanjutnya kami pun ikut berlalu bersamanya
sehingga sampailah kami pada suatu tempat yang sempit yang terdapat
diantara dua celah buah bukit kemudian ia tinggal di tempat tersebut
sebentar dan kami pun ikut tinggal. dan kami memperkirakan bahwa ia
ingin melakukan shalat (ditempat itu) lalu berkatalah seorang anak lelaki
yang menjaga binatang tunggangannya: Ia tidak bermaksud
melaksanakan shalat, akan tetapi ia menyebutkan bahwa Nabi SAW
tatkala sampai di sini, beliau membuang hajat di tempat ini dan ia ingin
buang hajat juga ditempat ini.8s
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6152. Yahya bin Harun menceritakan kepada kami, Abdul Malik
memberitahukan kepada kami, dari Muslim bin Yannaq, ia berkata: Suatu
ketika aku bersama Abdullah bin Umar berada pada sebuah majlis bani
Abdullah di Makkah kemudian disebutkanlah di depan kami seorang
pemuda yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki, kemudian

r$ Sanadnya shahih. Abdul Matik adalah lbnu Abu sulaiman Ar Arjami. Dan
tidak dikenalnya seorang anak lelaki yang menjaga binatang tunggangan Ibnu
umar ini menurut hemat aku tidak mempengaruhi keshahihan sanad hadits,
karena ia meriwayatkan dari Anas bin sirin dan Ibnu umar pada saat itu
bersamanya dalam perjalanan yang sama. seandainya Anas ragu ia tentunya
tidak akan tinggal diam, dan juga orang yang bertanya kepada Ibnu Umar
tentang hal itu, dan kesemua isyarat-isyarat dan lafazh ini memperkuat
kebenaran apa yang diriwayatkan tentang ucap anak lelaki itu.
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Ibnu Umar berkata, "Celakalah engkau wahai pemuda." Lalu ia

mendatangi lelaki tersebut dan berkata, "Siapakah engkau?" Ia

menjawab, "Aku adalah salah satu anak Bakar bin Sa'id." Abdullah bin

Umar berkata, "Maukah engkau apabila Allah memandangmu pada Hari

Kiamat?" Ia menjawab, "Ya!" Rbdullah bin Umar berkata lagi, "Kalau

begitu angkat sarungmu, sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim
bersabda sedangkan aku pada saat itu mendengarkannya dengan kedua

telingaku ini, sambil ia menunjukkannya dengan jari-jarinya, beliau

bersabda, 'Barangsiapa memanjangkan sarungnyo (melebihi mata kaki)

dan ia tidak melakukannya kccuali karena sombong maka Allah tidak
akan memandangnya pada Hari Kiamaf."8el

* ,*f: g?i JoL';.tb $L ,it;L $L - 1\ ot"
t.1 .., c ). o, c. .t1ol t P J olll -ttc ;r r6.iU

1. .o'ro,'r.: .. . ,o-. .,
* AAt o.tt ge2 ,€"iq

.te,'Gt Wr |^r4,#t ^':t',
6153. Affan menceritakan kepada kami, Hammad Uin Suirnuf,

menceritakan kepada kami, Ayyub memberitahukan kepada kami, dari

Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa apabila Nabi SAW duduk dalam

tasyahhud beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri dan

meletakkan tangan kanannya pada lutut kanan, kemudian beliau

menjalinkan jari-jemarinya menjaditiga dan lima, lalu berdoa.8e2

Sanadnya shahih. Abdul Malik adalah lbnu Abu Sulaiman. Hadits dengan

redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5327 dan 5050. Lihat hadits no.

6150. Kami juga telah menjelaskan pada hadits no. 5050 sampai pada riwayat
muslim itu sendiri dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman. Perkataan,

"Yaumul qtyamat'pada kali pertama tidak disebutkan pada p, akan tetapi hal

ini tercantum di dalam catatan kakinya yang mana hal ini berasal dari naskah

asli.

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, l:162 dari jalur

Yunus bin Muhammad, dari Hammad bin Salamah dengan sanad yang sama,

akan tetapi pada akhir hadits terbut disebutkan, "Asyaara bis sabaabah" yang
mengganti kata,"Da'aa". Lihat hadits no. 5421 dan 6000 juga Syarh Nawmti
'ala Muslim,5:80-82.

t9l
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6154. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tiada hari yang poliny
mulia disisi Allah dan tiada amal yang dilakukan dan paling disukai
pada hari itu dmi pda hari kesepuluh (bulan Dzul Hijjah), maka
perbanyaHah pada hari itu tahlil, takbir dan tohmid."8e3
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6155. Ashim bin Khalid menceritakan kepada kami, Syu'aib bin
Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dan Al Yaman berkata: Syu'aib
bin Abu Hamzah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin
Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar,
bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat sunah sedang beliau berada
diatas binatang tunggangannya, dan beliau tidak mempedulikan kemana
arah beliau menghadap, kemudian beliau memberi Isyarat gerakan

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5446 dengan sanad yang sama.
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shalatnya dengan lsyarat kepala, dan hal ini juga dilakukan oleh Ibnu

Umar.8q
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6156. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i

menceritakan kepada kami. 'Abdah bin Abu Lubabah memberitahukan

kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

memegang sebagian tubuhku, kemudian beliau bersabda, "Sembahlah

Sanadnya shahih. Ahmad meriwayatkan dari Syaikhain, dari Asham bin Khali

dan Abul Yaman, keduanya dari Syu'aib bin Abu Hamzah. Dan Ashim bin
Khalid Al Hadhrami, telah disebutkan mengenai ketsiqohannya no. 1464.

Kami tambahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al
Kabir,4ll/71 dan Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil,3l2D6, dan ia

berkata: "Diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal, aku mendengar ayahku

berkata". Dan namanya tercantum dalam tiga naskah asli Al Musnqd dalan

pembahasan ini, yaitu: "Ashim bin Khalid", itu benar-benar keliru dan tidak

ada guru dari Ahmad yang bernama Ashim bin Khalid, sunggguh tidak pula

dari perawi-perawi yang disebutkan dengan biografi tersebut. Oleh sebab itu,

kami mengatakan hal tersebut keliru, dan kami sebutkan pula yang benar

meskipun terdapat perbedaan di antara tiga naskah asli. Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan makna yang sama 2:473,474 dari jalur

Abdul Aziz bin Muslim, dari Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar dan dari

riwayat Al-Laits, dari Yunus Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Hadits yang

semakna telah disebutkan dari riwayat Musa bin Uqbah, dari Salim, dari

ayahnya no. 5822. Lihat hadits no. 6071 dan 6160. Lafazh "Wabbihu"
maksudnya beliau (Rasululallah) shalat sunah, sebagaimana tafsir hadits no.

5185. Lafazh "Salim bin Abdul Aziz", "Bin Abdullah" tidak disebutkan

dalam tJ, meskipun catatan kakinya menetapkan bahwa itu terdapat dalam

naskah. Lafazh "hqitsu kaana waihuhu", terdapal dalam g I, namun dalam rJ

tertulis "haitsu tawaiiahat." Adapun yang dimaksud dalam Musnad ini

tercantum dalam naskah dengan catatan kakinya.
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Allah seakan-akan engkou melihatnya, dan hiduptah di dunia sealan-
akan sebagai orang asing atau penggembaro."Eei

Sanadnya shahih. Abul Mughirah adatah Abdut eudus bin Al Haijaj Al
Khaulani. Adapun Abdah bin Abu Lubabah. terah dibahas pada no. 7gl dan
kami tambahkan disini komentar Al Auzai': "Tidak ada seorang pun yang
datang dari Irak, yang lebih mulia daripada Abdah bin Abu-Lubabah'I
Ya'qub bin Abu Sufan adalah perawi tsiqoh, dari Kufah". Abu Hatim, An-
Nasa'i dan selainnya memberikan komentar tsiqah terhadapnya dan Ibnu Abu
Hatim menyebutkan biografinya dalam Al Jarh wa ArTo'dit,3/llggg. bagian
pertama dari hadits ini "Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya,'
maknanya telah dibahas di hadits mengenai tanya-jawab Jibril, dari hadits
Umar, dan dari hadits Abdullah bin Umar, yang terakhir no. 5g56. Bagian
keduanya: *hiduplah didunia seakan-akan sebagai orang asing atau miafir
(penggembara)" telah disebutkan haditsnya secara marfu' dari riwayat At-
Tsauri, dari Laits, dari Mujahid, dari lbnu umar. Dan "persiapkanlah dirimu
menghadapi kematian" no. 4764, dan hadits semisal telah disebutkan dari
riwayat Abu Mu'awiyah, dari Laits, dari Mujahid no. 5002. Diriwayatkan
pertama kami telah berikan isyarat bahwa Al Bukhari meriwayatkan Lagian

lwllnya yaitu "Hiduplah di dunia,," sampai akhir, dari riwayit Al A'misy,
dari Mujahid. Al Hafizh berkata dalam Al Fath, tl: 199:;.Dan hadits ini
memiliki jalur lain yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari riwayat Abdah bin
Abu Lubabah, dari Ibnu Umar, secara marfu', itu yang menguatkan hadits
yang disebutkan karena perawi-perawinya adalah perawi-perawi shahih,
meskipun terjadi perbedaan dalam masalah mendengarnya Abdah dari lbnu
Umar." Inilah riwayat Al Hafizh mengenai hadits ini, namun itu tidak aku
temukan dalam An-Nasa'i. Menurut aku, apa yang dikatakan Al Hafizh
mengenai perbedaan mendengarnya Abadah dari Ibnu Umar, bukanlah
rujukan, meskipun aku tidak temukan perserisihan tersebut secara gamblang,
namun lbnu Abu Hatim dalam Al Maraasil, 15: "aku mendengir ayahku
berkata: Ibnu Abu Lubabah benar-benar melihat lbnu Umar", seafan-akan ia
memberikan isyarat bahwa ia mendengar darinya, dalam At-Tahdzib: ,,Al
Maimun berkata, dari Ahmad: aku bertemu dengan lbnu Umar di Syam". Dan
seringkali diulang bahwa para muhaddits telah sepakat al mu,Asharah
(sezaman) telah menetapkan bersambungnya hadits, dan Al Bukhari lebih
detil mengharuskan adanya al-liqaa'(saling bertemu), dimana dalam hal ini
terjadinya al-liqaa'berdasar perkataan Ahmad dan Abu Hatim. Jadi apa yang
perlu diragukan lagi, ditambah lagi perawinya tsiqqh bukanlah mudallasr.
Lihatlah hadits selanjutnya dalam Musnad Abu Hurairah no. g503.
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6157. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i
menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada

kami, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Umar. bahwa Umar bin AI
Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW, Bolehkah seorang di antara

kami tidur sedangkan ia dalam keadaan junub?" Beliau menjawab,"Ya!,

dan hendaknya ia bertudhu'18e6

U '#t $1r- ,!Er;'r\i 6o 14t ;) $r; - 1\ o^
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6158. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i
menceritakan kepada kami, Al Muthallib bin Abdullah bin Al Muthallib
Al Makhzumi menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar

berwudhu tiga kali-tiga kali, dan ia menisbatkannya kepada Nabi

sAw.8e7

;.;i: * ,jtjr\i e'* ,;ra5r I '::L 1\o1
:. o o

$:" J:" *tyht,u $tLi,* /.t,r,e6'*,;;
Sanadnya shahih. Abu Salamah adalah Ibnu Abdurrahman bin Auf. Hadits ini

merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5782 dan hadits ini
merupakan ringkasan hadits no. 5967.

Sanadnya shahih. Al Muthallib bin Abdullah bin Al Muthallib adalah Ibnu

Hanthab. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4534, dan
hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4818 dan 4066.
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:6159. AI Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Musa, dari Nafi', dari lbnu
Umar, bahwa Nabi SAW shalat khauf dengan salah satu kelompok,
beliau berdiri satu rakaat dan dua kali sujud, dimana kelompok satunya
menghadap ke arah musuh, kemudian kelompok yang shalat bersama

Nabi SAW sedang pergi, dan kelompok yang satunya datang. Lalu shalat
bersama Nabi SAW satu rakaat dan dua kali sujud, kemudian Nabi SAW
salam. Setelah itu setiap orang dari dua kelompok tadi berdiri melakukan
satu rakaat secara terpisah dan sujud sebanyak dua kali.8e8
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6160. Ali bin Ayyasy dan lsham bin Khalid menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Ibnu Tsauban menceritakan kepada kami, dari
ayahnya, dari Makhul, dari Jubair bin Nufair, dari lbnu Umar, dari Nabi

Sanadnya shohih. Diriwayatkan oleh Syaikhain seperti tersebut dalam Al
Muntaqa'no. 1700, dan Abu Daud, l: 482 dari riwayat Az-Zuhri, dari Salim,
dari ayahnya, dan Abu Daud berkata: "Demikian yang diriwayatkan oleh
Nafi' dan Khalid bin Mi'dan, dari Ibnu Umar", pensyarahnya berkata:
"Hadits tersebut merupakan hadits Nafi' menurut Muslim, An-Nasa'i dan
Ibnu Abu Syaibah, Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni. Al Mundziri, no. I199
berkata mengenai asal hadits: "Diriwarayatkan oleh Al Bukhari, Muslim,
Tirmidzi dan An-Nasa'i". Lihat hadits no. 2063, 2382, 5683. Lafazh'foshalla
biha an-nabf' tertulis dalam catatan kaki p "Raszlullah".
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sAw, beliau bersabda. ,,sesunggpthnya Allah akon menerima tobat

seoratng hamba, selama ruh belum sampai tenggorokan'"8e

Sanadnya shahih. Ibnu Tsauban adalah Abdurrahman bin Tsauban, disini

namanya dihapus dan disebutkan nama kakeknya, telah disebutkan

Uiogrufrnyu no. 3281. Dalam At-Tahdzi'b disebutkan, '7:368 mengenai guru

A,l-bt" eyyury .,Tsabit bin Tsauban" dengan menghapus, sehingga terjadi

kerancuan Lahwa Ali meriwayatkan dari ayahnya Tsabit. Hal itu terjadi

karana kekeliruan penasikh atau salah cetak. Ayahnya Tsabit bin Tsauban

Ad.Dimasyqiadalahperawitsiqah.laditsiqahkanolehAbuHatim,dan
Mu'awiyahbinShalehdanselainkeduanyadanAlBukharimenyebutkan
biografinya dalam Al Kabir,ll2l16l-162. Makhul Asy-syaami Al Faqih Ad-

Oiiasyqi, telah disebutkan mengenai rsiqahnya ia, dan kami tambahkan

bahwa Az-zuhri berkata: "Empat ulama 
-kemudian 

ia menyebutkan nama

mereka_, lalu ia berkata: Din Makhul di Syam." Ibnu Ammar berkata:
..MakhuladatahimamnyapendudukSyam.''Alljlidanselainnya
meotsiqahkannya, Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir'

4/2/21. Jubair bin Nufair bin Malik Al Hadhrami, tabi'in awal, ia

mendapatkan masa Rasulullah SAW, Abu Hatim berkata: "Tsiqah, termasuk

di antara tabi,in yang terdahulu dari penduduk Syam." la ditsiqahkan oleh

AbuZur'ahdanselainnya,AlBukharimenyebutkanbiografinyadalamAl
Kabir, 1121223. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, 4:269 dari jalur Ali

bin eyyasy dan dari jalur Abu Amir Al Aqadi, Al Hakim, 4: 257 dari jalur

e*im'uin Ali, ketiganya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Tsabit bin

Tsauban, dengan ,unud iri. Tirmidzi berkata: "Hadits hasan gharib." Al

Hakim berkata: "shahihul rina4 namun keduanya tidak meriwayatkannya."

Adz-Dzahabi sependapat. Ibnu Majah meriwayatkan pula, 2:292 dari iahx Al

Walid bin Muilim, dari lbnu Tsauban, dengan sanad ini. Akan tetapi,

disebutkan nama seorang sahabat dalam sunan lbnu Maiah "Abdullah bin

Amr." adalah keliru dan- terlihat bahwa Al Hafizh Al Baushiri melakukan

kesalahan tersebut. Ia mengira itu adalah hadits lain dari Ibnu Umar bin

Khaththab, ia berpatokan dingan Az-Zawa'id, lalu yang dinukil oleh As-

Sundi: .,Dalam sanadnya terdapat Al walid bin Muslim, ia mudallas, dan

meriwayatkannya ,""u.u an'anah. Begitu pula dengan Makhul Ad-

Dimasyli." Alilafizh Al Mizzi dan lbnu Katsir mencantumkan hal tersebut,

dimana lbnu Katsir menukil hadits ini dalam Tafsir-nya, 2: 378 dalam

pembahasan ini dari Musnad ini, dan ia berkata: "Tirmidzi dan lbnu Majah

meriwayatkannya dari hadits Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dan

Tirmidzi berkata: hasan gharib. Dan terdapat dalam sunan lbnu Majah:

Abdullah bin Amr. Itu ad=alah suatu kerancuan' sesungguhnya yang benar

adalah Abdullah bin umar bin Al Khaththab." As-suyuthi menyebutkan

dalam Al Jami, Ash-Shaghir no. |921 dari hadits Ibnu Umar, dan ia

menisbatkannya kepada ri-rmiazi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan

AlBaihaqidalamAsy-Sya'abdanpensyarahAlManawimenukildariAl
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Mizzi, ia berkata: "Dan suatu_kerancuan orang yang berkata: Ibnu Amr bin Ar
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hadits Ibnu Majah dan Tirmidzi, aun ,"nurit""t", ;;h*;';';;:;;;;#
Ibnu Majah tidak ada kekeriruan. otetr seuau it , tiaut u"rt*tiJu, aur",penisbatannya dan ia tidak menyebutkan keketiruan ,d;i ydterdapatdalam sebagian naskah. As-suyuthi r"ny.brtk"n pul^' iiluii'ia_Dur Ar
\-ant1ur, 2: l3r, dan ia menisLatkan r"p"rti harnya aaii-ii iimi, esh-shaghil tanpa adanya. perrentangan atuupu, kekeriruan ini. ]ugu, 

-ei-Nuuir.i
menyebutkan daram Dakhair Ar-Mawarits, no. 35g0 daram hadits-hadits Ibnuumar, dan ia menisbarkannya kepada Tirmidzi aun runu niu;uii aai'ia tioarmeayebutkannya daram hadits-hadits Abduilah ui, a* ui-" iia]i,'aun an-Nabilsi bersandarkan kepada Ar Hafizh xiiu;.Abu Nu,aim r.ii*uyu**pula dalam Al Hilyah,Sr 19 darijarur Ari bin Ayyasy oan ashim bir'eti, a*iAbdurrahman bin Tsabit, dengan-sanad ini.

Faidah: AI Manawi terah keriru daram syarah At Jami, Ash-shaghirtatkala ia berkomentar mengenai Abdurrahman bin Tsabit, ia berkata: ..Dan
dinukil dalam Al Mizan fendha'yan terhadapnya dari 

'run, -rrallin, 
a",komentar rciqah terhadapnya dari serainnya, kemudian ia mendatangkan

hadits-hadits munkar, termasuk hadits ini.,' Adz-Dzahabimenyebutkan hadits
ini dalam biografi Abdunahman, 2: r00, akan tetapi ia tidak menyebutkan
bahwa itu termasuk hadits munkarnya, bahkan ia menukirkan komentar hasan
dari Tirmidzi dan ia tidak memberikan komentar. Kami terah sebutkan bahwaAdz-Dzahabi sependapat dengan Ar Hakim daram keshahihamya, sehingga
apa yang dikatakan oreh AI Manawi tidak tsabit. Nanti, akan aku lerarkanmakna hadits ini dari hadits Abu Dzar daram Musnad ini, s: tzag. o* r,uai,,
Abu Dzar dalam Al Mustadrak, 4:256, ia menshahihkannya, dan disepakati
oleh Adz-Dzahabi. Juga, daram Ar Kabir oreh Ar Bukhari, 112/16l-162.perkataan "ma lam yugharghir.,, Ibnul Atsir berkata: ..i"L"lu,n-iur,nyu
sampai di tenggorokan seperti keadaan orang sakit yang sekarar-oan matsuaal ghargharah yaitu berkumur-kumur.
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6161. Abu et t,ughi.un **rrrr*^O^r L.puau U,,i, Sf,i4'
menceritakan kepada kami dari Syuraih bin Ubaid Al Hadhrami, bahwa

ia mendengar Az-Zubair bin Al Walid menceritakan dari Abdullah bin

Umar, ia berkata: Jika Rasulullah SAW berperang atau melakukan

perjalanan, lalu mendapatkan malam, beliau bersabda, "Wahai bumi,

sesungguhnya rabbku dan rabbmu adalah Allah. Alat berlindung kepada

Allah dari kejahatanmu, dan keiahatan yang terdapat pada malammu,

apa yang diciptalcan di dalammu, dan yang merayap di atasmu' Aku

berlindung dari kejahatan setiap singa dan yang (hitam) legam, ular dan

kalajengking, dan juga setiop penduduk neggr! ini dan dari kejahatan

,rorong bapak dan anak yang dilahirkannya."*n

eoo Sanadnya shqhih. Shafuan adalah lbnu Amru As-Saksaki, telah disebutkan

mengenai ketsiqahannya no. 107. Kami tambahkan bahwa lbnu Sa'ad

menlebutkan dilam ath-thabaqot, 7121171, dan ia berkata: "la tsiqah lagi
terpircaya,', Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,2l2l309.
Syuraih bin Ubaid bin Syuraih Al Khadrami, telah disebutkani mengenai

ketsiqahannya, no. 107, 796, dan kami tambahkan perkataan Al Ajali: "Ia
penduduk Syam, tabi'in lagi tsiqah", An-Nasa'i dan lainnya

meltsiqahkannya, Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kobir,
2/?i231. Az-Zubair bin Al Walid Asy-Syami: la tsiqah, Al Bukhari

menyebutkannya dalam Al Kabir 2ll/374, namun ia tidak menyebutkan

cacatnya, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqqt, Al Hafizh dalam

At-Tahdzib bahwa hadits ini terdapat dalam Kutub As-sinah, dalam Abu

Daud dan An-Nasa'i saja. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 2:339 dari
jalur Baqiyyah bin Al Walid: "Shafivan menceritakan kepadaku, Syuraih bin

Ubaid menceritakan kepadaku", dengan sanad ini. Al Mundziri berkata, no.

2491: ,.An-Nasa'i mengeluarkannya. Dalam sanadnya terdapat Baqiyyah bin

Al Walid dan terdapat tuduhan atasnya", yaitu komentar cacat dari Mundziri

namun tidak tepat, pertama, karena tuduhan mudallas terhadap Baqiyyah bin

Al walid, namun disini ia jelas meriwayatkan, sehingga tuduhan tersebut

gugur dan kedua, bahwa Baqiyyah tidak meriwayatkan secara sendiri dari

Shifuan, hingga hal itu menjadi cacat terhadap dirinya. Seperti yang dilihat,

Abu Al Mughirah Abdul Qudus bin Al Hajjaj meriwayatkannya dari Shafuan
juga. Nanti, akan aku sebutkan hadits ini dengan sanad ini pula dari hadits

Abdullah bin Umar, ditengah Musnad Anas no. 12276. Ada kekeliruan dalam

naskah Abu Daud, terbit bersama Aunul Ma'bud yaitu tertulis Abdullah bin
Amru, itu kekeliruan penasikh di sebagian naskah, karena hadist ini terdapat
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dalarn Musnad lbnu Umar bin Al Khoththab, karena itu yang benar menurut

Al Mundziri, begitu pula yang benar dalam naskah syaikh Abid As-Sundi,
dari Sunan Abu Daud. Begitu pula, ia menyebutkan dalam &akhair al
mawarits, no. 3605 dalam Musnad lbnu Umar, lalu ia menisbatkatnya kepada

Abu Daud. Dari sini, sangat jelas bahwa Al Hakim dalam Al Mustadrak,2:
100 dari jalur Abu Al Mughirah Abdul Qudus bin AI Hajiaj, guru Imam
Ahmad, dari Shafwan bin Amru, dengan sanad ini, lalu ia berkata: "Dari
Abdullah bin Umar bin Al Khaththab". Dan Al Hakim berkata: "Haditsnya
shahihul isnad, namtn keduanya tidak meriwayatkannya". Adz-Dzahabi

sepakat.
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6l62.Abu Al Mughirah menceritakun k"puOu kami, Uma, Uin arn.
Abu Utsman AI Ahmusi menceritakan kepada kami, Al Mukhariq bin
Abul Mukhariq menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa
ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda,
*Telagaht luasnya seperti luasnya Adan dan Oman, airnya lebih dingin
dari salju, lebih manis dari madu, lebih wangi dari minyak kasturi dan
gelas-gelasnya bagaikan bintang-bintang di langit, barangsiapa
meminum airnya maka ia tidak akan haus selamanya, dan orang yang

Wrtama meminumnya orang-orang lemah dan fakir dari kaum

Muhajirin." Seorang sahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai
Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang rambutnya acak-acakan

no-) *fi,F
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dan penuh debu, yang berubah warno kulit mukanya, yang kotor
pakoiannya, yang tidak dibukakan pintu-pintu bagi mereka (dil<ola

mereka meminta sedekoh), yang tidak menikahi wanita-wanita kaya raya,
dan orang-orang yang mensedekahkan semua harta yang ada pada diri
merekn, dan mereka tidak mencicipi sedikitpun milik mereko."%l

Sanadnya Shahih. Umar bin Amr Abu Utsman Al Ahmusi, ia tsiqah,

disebutkan biografinya dalam At-Ta'jil, 313-314: "Amr bin Umar Abu
Utsman Al Ahmasi, dari Al Mukhariq bin Abu Al Mukhariq, dari Ibnu Umar,
dan yang meriwayatkan darinya, Abul Mughirah yang dinilai ia majhul. Aku
berkata fibnu Hajar] berkata: yang benar Al Ahmusi, dan ia tidak majhul,
namun ia ma'ruf. Akan tetapi, ini kekeliruan dari Al Husaini, lalu ia
menggantinya dan yang benar adalah "lJmar" dengan mendhammah huruf
pertama "bin Amr" dengan memfathah huruf pertama, berbeda dengan yang
disebutkan disini [yaitu di kitab Al Husaini, dimana Al Hafizh lbnu Hajar
membuat kitab Ta'jil Al Manfa'ahl dan ia menulis haditsnya menurut
Ahmad: Abul Mughirah menceritakan kepada kami, Umar bin Amr Abu
Utsman Al Ahmusi menceritakan kepada kami. Lalu ia menyebutkan tentang
al haudh [hadits ini]. Demikian pula, Al Bukhari dan Ibnu Abu Hatim
sebutkan dan keduanya tidak menyebutkan cacat terhadapnya, keduanya
menyebutkan di bagian "Umar." dan lbnu Abu Hatim berkata: "Beliau
termasuk ulama tsiqah Al Himshiyin. Disebutkan bahwa ia meriwayatkan
dari Abdullah bin Bisr; seorang sahabat, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam
tingkatan ketiga dalam Ats-Tsiqat, dan ia berkata: Mu'awiyah bin shaleh
meriwayatkan darinya. Sehingga, ia seakan-akan tidak meriwayatkan dari
Abdullah bin Bisr, jika demikian maka ia akan disetarakan dengan derajat
kedua [dalam Ats-Tsiqat);'lni koreksi yang indah dari Al Hafizh Ibnu Hajar.
Pembahasan mengenai nama "Umar" tidak tercantum dalam Al Kabir oleh Al
Bukhari, namun ada pada kami pembahasan mengenai kecacatannya dalam Al
Jarhwa At-Ta'dil oleh lbnu Abu Hatim, dan disebutkan biografinya,3/lll27-
128 dalam bab nama "[Jmar." dengan mendhammah 'Ain, dimana
biografinya: "IJmar bin Amr bin Abdul Ahmusi, penduduk Syam, Abu Hafsh,
ia mendapati Abdullah bin Bisr, ia meriwayatkan dari Abu 'Aun Al Anshar
dan Al Mukhariq bin Abu Al Mukhariq yang meriwayatkan dari Ibnu Umar,
meriwayatkan darinya Mu'awiyah bin Shalih, Yahya bin Sa'id Al Aththar
dan Abul Mughirah. Aku mendengar bapakku mengatakan hal tersebut dan
aku mendengarnya pula berkata: Ia tidak mengapa (laa ba'sa bihi), shalihut
hadits, dan termasuk ulama Al Himshi. Ketuanya adalah Utban bin Abu
Hakim dan Hisyam bin Al Ghaz." Hal ini menguatkan apa yang dinukil oleh
Ibnu Hajar, tidak bertentangan kecuali mengenai gelar Umar bin Amr "Abu
Utsman" atau "Abu Hafsh." dan yang dalam At-Ta j/ lebih rajih, sesuai yang

tercantum dalam Musnad ini. Nama Umar bin Amr ini tetap dalam ;. Dan

dalam g J dengan nama Amr bin Amr, ini keliru. Al Mukhariq bin Abul
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Mukhariq, ia adalah perawi tsiqah, Al Hafizh menyebutkan biografinya

dalam At-Ta'iil, no.396 demikian: "Mukhariq bin Abul Mukhariq Abdullah

bin Jabir Al Ahmusi, dari lbnu Umar mengenai hadits al haudh, dimana

meriwayatkan darinya Amr bin Umar Al Ahmusi [Ini keliru, yang benar

Umar bin Amr seperti nukilan Al Hafizh yang telah kami sebutkanl. Ibnu

Hibban menyebutkann dalam Ats-Tsiqat, dan ia berkata mengenai nama

ayahnya: "Insya Allah, Abdullah bin Jabir." Menurut aku, ini adalah

kerancuan dari Ibnu Hibban, dimana dua perawi saling bercampur, ia

menyangka hanya satu perawi, yang pertama: "Mukhariq bin Abdullah Al
Ahmasi, telah berlalu pembahasannya dengan nama ini no' 519, juga telah

berlalu tanpa penisbatan no. 3698, keduanya meriwayatkan dari Thariq bin

Syihab, dan biografi ada dalam At-Tahdzi'b,l0 67' ia menjelaskan mengenai

perbedaan mengenai nama ayahnya, lalu Ibnu Hibban mengira bahwa perawi

ini yang dimaksud, oleh karena itu ia berkomentar mengenai nama ayahnya:

"Iniya Allah, Abdullah bin Jabir." Akan tetapi, Al Bukhari membedakan

keduanya dalam Al Kabir, 4/ll43l, lalu ia menyebutkan perawinya,

"Mukhariq bin Abu Makhariz, ia mendengar dari Ibnu Umar, meriwayatkan

darinya Amr Al Ahmusyi atau Al Ahmusi." Lalu ia menyebutkan di akhir,
..Mukhariq bin Abdullah bin Jabir Al Ahmusi." ia menyebutkan dua nama

berbeda mengenai nama ayahnya. Ini merupakan penjelasan gamblang,

menghilangkan syubhat bahwa keduanya adalah hanya satu perawi. Al
Ahmusi, tsabit dalam tiga naskah asli dan biografi Umar dalam At-To'iil
dengan huruf sin. Al Bukhari menyebutkan dalam biografi Mukhariq dengan

syin atau sin. Adapun yang aku pegang adalah bentuk tarjih yang kuat, dan

aku tidak tahu dimana dinisbatkan hal itu, karena tidak aku temukan. Hadits

ini terdapat dalarn Maima' Az'Zowa'id, l: 365-366, dan ia berkata:
,.Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabari dari riwayat Amr bin Umar Al
Ahmusyi [begitulah] dari Al Mukhariq bin Abu Al Mukhariq, dan nama

ayahnya adalah Abdullah bin Jabir, dimana Ibnu Hibban telah menyebutnya

dalam lrs-?nsiqat, dan guru Imam Ahmad Abul Mughirah adalah perawi

Shahih." Disebutkan pula dalam At'Targhib wa At-Tarhib, 4: 209, dan ia

berkata: ..Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan." Al Haitsami

berkata dalam Az-Zat+,a'id'. "Hadits Ibnu Umar [hadits ini] terdapat dalam

Ash-shahih dengan selain siyaq ini, ini yang benar serta sesuai dengan

riwayat mayoritas ulama. Adapun dalam Ash-shahih: bagaikan Jurba dan

Adzrah, dua kampung yang berjauhan. Guru kami berkata yaitu syaikh Al
Allamah Shalahuddin Al Alai', bahwa hadits itu terputus, yaitu "seperti

antara kalian dan Jurbah dan Adzrah." dan kalimat ini terdapat padanya,

karena aku mendengar perkataan ini darinya." Hal ini mengisyaratkan kepada

hadits yang telah disebutkan dengan dua sanad, dari Nafi" dari lbnu Umar no.

4'.723,6069. Telah kami sebutkan disitu pembahasan dalam masalah tersebut,

kami nukil apa yang dinukil oleh Shahibul Qamus, dari Ad-Daruquthni

bahwa yang benar: "Yang ada di antara dua telaga seperti antara Madinah

dengan Jarba' dan Adzruh." itu seperti yang dinukil oleh Al Haitsami dari Al

@I - Musnrd Imam Ahmad
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6163. Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ismail bin

Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari

Abdurraman Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW senantiasa

mengangkat kedua tangannya setinggi kedua pundaknya tatkala

bertakbir, permulaan shalat, ruku' dan sujud.s2

Hafiztr Al Alai'. Al Hafiztr telah menjelaskan panjang lebar dalam Al Fath,

ll: 409411 mengenai riwayat-riwayat ini, dengan harapan diketahui berapa

luas telaga itu atau menghampirinya. Nanti, akan datang hadits seperti dari

hadits Tsauban dalam Musnad ini, 5: 275-276-, dalam At-Targhib wa At-

Tarhib, 4: 208 dan ia menisbatkan kepada Tirmidzi, lbnu Hibban dan Al
Hakim mershahihkannya. Perkataan "akwabuhu." dalam naskah catatan kaki

; termlis "abaariquhu." adapun yang disini sesuai dengan apa yang terdapat

dalam majma' Az-Zawa'id. "Asy-sya'itsatu ru'usuhum" dari kata "asy-

sya'ats." asli katanya berserakan dan asy-sya'its yaitu orang yang rambuftya
penuh debu, rontok lagi kering, tidak dipakaikan wewangim. Asy-syahibatu
wujuhuhum" dari kata asy-syuhub yaitu berubah warna kulit dikarenakan

kekurusan, pekerjaan, kelaparan, safar atau semisalnya. As-sudadu, jamak

dari suddatun yaitu pintu dengan wazan ghurfatun, ghurafun maksudnya

tidak dibukakan pintu-pintu. Perkataan "laa yuftahu." tsabit dalam 3 ;, dan

dalam ,:J tertulis "laa tuftah." itu sesuai dengan Az-Zawa'id dan At-Tarhib,

keduanya boleh saja. Perkataan "almutana'imat" letap dalam tiga naskatr asli,

dan dalam Az-Zowa'id dan At-Tarhib tertulis "almun'imat."

Sanadnya shahih. Ismail bin Ayyasy telah kami bicarakan tentangnya pada

no. 530 dan 1738, Abdurrahman Al A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz
Al A'raji, ia adalah seorang tabi'in yang tsiqah. Hal ini dipertegas dengan

pernyataan Abu Zur'ah, Al Ajali dan lainnya, serta ia sangat mahir dalam

masalah nasab dan asal-usul keturunan arab dan sejarahnya. Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, l:146 dari jalur Ismail bin Ayyasy dengan

sanad yang sama. Kemudian pensyarah kitab ini menukilkan hadits ini dari
kitab Az-Zmta'id karya Al Bushairi, dimana ia berkomentar: "Sanadnya

dha'if,"lugaterdapat riwayat Ismail bin Ayyasy dari ulama-ulama Hijaa dan
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6164. Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ismail bin

Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kalsyan, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, seperti hadits yang disebutkan diatas.s3

eri ;.t ,# ,f I ,1;L ,eG ';. ,s';r tl'L - 1\ 10

;nt Jy, €;( ,'r*; l' ii JG:Jv ,*!- / e:;A'* ,€;
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menurut mereka ia dha'if," Abu Daud meriwayatkan hadits ini jug4 t:168-
269 darijalur Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin Ayyrb, dari Ibnu Juraih, dari
Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Al Harts bin Hisyam, dari Abu Hurairah
dengan redaksi yang sama, hanya saja pada akhir hadits tersebut terdapat
penambahan, "llaidza qaama minar raka'ataini fa'ala mitsla dzaali?'. Az-
Zaila'i berkata di dalam Nashab Ar-Rayah, l;4l4, "Asy-Syadl* [Ibnu Daqiq
Al 'Idl tentang Imam: kesemua perawi ini adalah perawi yang shahih".

Hadits ini berasal dwi Musnad Abu Hurairah. dan kami menyebutkannya
disini karena hal ini serupa dengan riwayat lbnu Umar yang akan kami
sebutkan pada nomor selanjutnya, "seperti hadits Abu Hurairah jugd'.
Pembahasan ini tidak disebutkan pada Musnad Abu Hurairah. Oleh karena itu
sengaja di bahas agar orang-orang yang ingin mengetahuinya dapat
melihatnya pada Mus nad.

Sanadnya shahih. Hadits ini secara makna diulangi pada no. 5762, dan hadits

dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5843 yang berasal dari
jalur lain.
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6165. Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, eUu g;
(lbnu Abu Maryam) menceritakan kepada kami, dari Dhamrah bin Habib,

ia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW

memerintahkanku membawakan sebuah parang (pisau besar) kepadanya

kemudian aku membawakan parang tersebut kepadanya, lalu beliau

mengirim seseorang untuk membawanya dan mengasahnya. Setelah itu

beliau memberikannya lagi kepadaku, lantas berkata, "Berangkatlah

bersamaht dengan membowa porang tersebut." Lalu aku melakukan

perintahnya, kemudian beliau keluar bersama sahabat-sahabatnya ke

pasar-pasar Madinah, sementara di pasar tersebut ditemukan geriba

(kantong kulit) berisi khamer yang dibawa dari Syam. Setelah itu beliau

mengambil parang yang berada padaku, lalu beliau merobek (merusak)

geriba itu didepannya, kemudian beliau kembali memberikan parang

tersebut kepadaku. Selanjutnya beliau memerintahkan sahabat-

sahabatnya untuk pergi bersamaku dan membantuku, Ialu beliau

memerintahkanku untuk medatangi semua pasar. Dan aku tidak

menemukan geriba (kantong kulit) yang berisi khamer kecuali aku

merobeknya. Aku melakukannya terus sehingga tidak aku temukan

geriba yang berisi khamer kecuali aku merobeknya (merusaknya).ma

Sanadnya Hasan atau shahih, Sanadnya hasan atau shahih. dikarenakan

kedha'ifm Abu Bakar bin Abdullah bin Abu maryam, sebagaimana telah

kami sebutkan pada no. I 13 dan 1464 daa penyebab kedha'ifannya

dikarenakan ia merubah hadits ini dan buruk hafalannya. Akan tetapi hadist

ini tertolong dengan hadits yang berasal dari periwayatannya yang lain

sebelumnya dengan redaksi yang sama dan sanadnya shahih pada no' 5390

dari jalur Ibnu Luhai'. Dari Abu Thu'mah, dari Ibnu Umar. Demikianah yang

disebutkan oleh Al Haitsami pada Al Majma' Az-Zawa'id, 5:53-54 tentang

hadits ini, kemudian ia berkata: "Dan riwayat lain berasal dari Ibnu Umar"
lalu ia menyebukan hadits sebelumnya no. 5390, dan ia berkata lagi: "Hadits
ini semuanya diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua sanad yang berbeda".

Salah satu riwayat tersebut adalah riwayat Abu Bakar bin Abu Maryam yang

mana telah kami terangkan haditsnya telah tercampur, dan yang terakhir

Musnad Imam Ahnad - @I
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'AyyasymenceritaLan 

kepada L".i, Muhammad bin

Mutharrif menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan

kepada kami, ia mengatakan, bahwa Abdullah bin Umar mendatangi Ibnu

Muthi', kemudian ia berkata, "Berikan Abu Abdurraman bantal."

Mendengar hal tersebut, Abdullah bin Umar berkata, "Aku tidak datang

untuk duduk disamping kamu, akan tetapi aku datang untuk

memberitahukan kepada kamu apa yang aku dengar dari Rasulullah

SAW, aku mendengar beliau bersabda, 'Barang siapa mencabut tangan

dari lretaatan, atau keluar dari iamaah kaum muslimin, maka ia mati

dalam lre adoan j ahi I iy ah'.' P o 5

adalah riwayat Abu Thu'mah, dan ia telah ditsiqahkan oleh Muhammad bin

Abdullah bin Ammar Al Maushuli. Hanya saja Mahkul mendha'iJkannya

sedangkan perawi-perawi lainnya tsiqah". Dhamrah bin Habib bin Shuhaib

Az-Zubaidi Al Himshi adalah seorang tabi'in yang tsiqah. Hal ini dipertegas

dengan pernyataan Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan lainnya, dan Imam Bukhari

menyebutkan biografrnya dalam Al Kabir,2l2l334. Asy-Syafralz artinya pisau

besar. Fa urhifaf' artinya digerigi dan dipertajam, sedangkan Al Mauuf
artinya tubuh yang lembut.

e05 Sanadnya shahih. Muhammad bin Mutharraf bin Daud Al-Laitsi Abu Gassan

Al Madini adalah salah satu ulama yang terkemuka dan tsiqah- Hal ini
diperkuat oleh Yazid bin Harun, Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan yang

lainnya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kqbir, 1111236.

"Mutharrif' penulisan ini sesuai dengan yang terdapat pada Al Musytabah dan

Al Mugni. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5718 dan hadits dengan

redaksi yang lebih panjang terdapat pada no' 5386.
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6167. Ali bin Ayyasy ..*.ri akan kepada kami, lrrn"it Uin

Ayyasy menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan

kepadaku, Shalih bin Kaisan memberitahukan kepadaku, bahwa Ismail

bin Muhammad menceritakan kepadanya, Nafi' menceritakan kepadanya,

dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah sAw, beliau bersabda,

"sesungguhnya dengki yang dibolehkan adalah dengkf' atau

sebagaimana insya Allah beliau berkata, "terhadap dua orang: seorang

yang Allah berikan kepadanya Al Qur'an, kemudian ia membacanya

pada malam dan siong hari, dan seorang yang Allo! berikan kelebihan

harta lremudian ia menginfaklcannya di jalan Allah.-eo6

96 Sanadnya shahih.Ismail bin Ayyasy meriwayatkan hadits ini dari Shalih bin

Kaisan secara langsung, sebagaimana diterangkan pada hadits sebelumnya

no. 6163 dan 6164. Akan tetapi pada hadits ini ia meriwayatkan darinya

melalui seorang perawi yaitu Yahya bin Said Al Qaththan. Ismail bin

Muhammad bin Sa'ad bin Abu Waqqash telah kami sebutkan ketsiqahilYrya
pada no. 1443, dan kami tambahkan di sini bahwa Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, llll37l. Hadits semisal dengan

makna yang sama telah kami sebutkan berasal dari jalur Az-Ztthri, dari Salim,

dari ayahnya, pada no. 4550,4924 dan 5618. perkataan "lnnamaa Yulaadu

man yulxadu" pada catatan kaki I tertulis,"Husidd'menggantikan kalimat,

"Yuhsadi'yang kedua. Dan perkataan, "A'thaahullahul Qur'ai' pada rl

tertera" "Aataahu". Ini juga terdapat pada naskah catatan kaki ;. Sedangkan

perkataan, "Aanaa'allaill wan nahaarf' pada naskah catatan kaki J dan P,

" lAa aanaa' an nahaarf' .

Musnad Imrm Ahnrd - @I

eL,i+;'Ee\c*1-iVU *6L - 1\1v



;.* ,t'9; l' !,:? $L 14t I t L 1\1^

,lu$t ,/.6 i P r ,'o*4t 3i'stt'& ,j itat
'&'t & h' ,J- ar Jir'* k ,irri';^L u a' ,* 'e
l- J .' {r,

,blivr,r,>ti-)i q?t e ,cf ) t'u c;dt ;ii dira

4'ri ,7;, 77 * o1 i,lu 'tr>*tri :6't 'Yt';-:, u

ft e\ ,i. #i u "b)';rt ,;.1 ,y V-;'ri ,r*L, ,,fPt

l:f ,b, ,P o$t !,yA'i '':orii,iii ;icl',f ';, 'e'i#-jjyf 
.:!i :y qt*i 1t:,t ,,c5!':;4'; ,/: JL

;; u4k #r 9'i U b'St A ,o'>t7:'c-1,bit ,y.tty
v ,r, Yujt ,e Gta v oQ Lv-; ,j$tfi a oAt 1;-

6168. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Adbullah bin
Salim menceritakan kepada kami, Al 'Ala' bin Utbah Al Himshi atau Al
Yahshubi menceritakan kepadaku, dari Umair bin Hani' Al Ansi, aku

mendengar Abdullah bin Umar berkata: Suatu ketika kami duduk
bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau menyebutkan tentang fitnah
akhir z*rman yang akan terjadi, lalu beliau banyak sekali

menyebutkannya, dan ketika beliau menyebukan fitnah Al Ahlas
(bencana yang terus menerus terjadi dan sangat lama) maka seorang

sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang di maksud dengan Fitnah

Al Ahlas?" Beliau menjawab, "la adalah bencana kebinasakan dan

l<erusalran, lremudian bencana As-Sarraa' (hilangnya kenikmatan sehat

dan lresenangan karena malcsiat) munculnya bencana dakhal (aib,

penipuan dan kerusakan dimana-mana dan lumpur kchitam-hitaman
yang lreluar dari kedua kaki seorang dari keluargaht, dan mereka

menyanglra bahwa tanda ini berasal dariht akan tetapi berasal dari
lcelwrgaht yang bertalova, lalu orang-orang mengikuti seorang lelaki
sebagaimana pangkal paha yang menempel pada tulang iga, lalu
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datanglah fitnah duhaima' (kegelapan dan bencana dahsyat), sehingga

tidak seorang pun dari umat ini kecuali saling bermusuhan dan

menzhalimi, dan jika dileatakan fitnah itu telah berlalu, mereka tetap

melakukannya, sampai-sampai seorang lelaki beriman di waktu pagi dan

menjodi kafrr di sore hari, ketika semua orang berkumpul di dua yaitu

tempat lreimanan yang tiado nifaq dan kelompok penuh nifaq yang tiada

lceimanan didalamnya. Apabila kalian mendapatkan masa itu, maka

tunggulah kedatangan Daijal di hari itu atau esok.'o07

x7 Sanadnya Shahih. Abdullah bin Salim Al Asy'ari Al Wuhaztri adalah perawi

tsiqah. Yahya bin Hasan berkata: "Aku tidak mendapatkan seorang yang alim

di Syam sepertinya." Ketsiqalannya diperkuat oleh lbnu Hibban dan

Daruquthni. At Bukhari meriwayatkan hadits darinya dalam Shahih'nyapula.

Al Ala' bin Utbah Al Yahshubi Al Himshi, ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in, Al

Ijli dan lainnya, kemudian lbnu Abu Hatim menyebutkan biografinya (lI
iarh wa Ta,dil,3llt354) dan hadits Abu Daud ini dengan tak terdapat dalam

Kutubus-sittah. Umair bin Hani Al Ansi adalah Ad-Dimasyqi, seorang laDitz

yangtsiqah. Hal ini dipertegas oleh AlAjalidan Ibnu Hibban, kemudian/{Dz

Hatim menyebutkan biografinya no. 3/11378-379 dan kemudian para imam

Kutubus-sittah meriwayatkan darinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu

Daud, 4: 152-153, Al Hakim (Al Mustadrak, 4: 465466), keduanya

meriwayatkan dari jalur AI Mughirah, dari Abdullah bin Salim dengan sanad

sama, Al Hakim berkata: "sanadnya Shahih, akan tetapi Bukhari-Muslim

tidak meriwayatkannya" Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan juga Abu

Nu'aim meriwayatkan dalam Al Hilyah,5: 158 dari jalur Abu Al Mughirah

dengan sanad sama, kemudian ia berkata: "Hadits yang berasal dari Umair

dan Al Ala' ini gharib kedudukannya dan kami tidak menulisnya sebagai

hadist marfu' kecuali hadits yeng berasal dari Abdullah bin salint." Lafrdt
,,fa aktsaru [fii) dzil<riha" tambahan [fii] berasal dari tJ dan p, sesuai dengan

kedua riwayat Abu Daud dan Al Hakim, namun huruf tersebut tidak terdapat

dalam 3, sesuai dengan riwayat Abu Nu'aim. "AI Ahlas" adalah bentuk

jarnak dari hilsun,Ibnu Al Atsir berkata, "la adalah bagian belakang setelah

punggung unta yang berada di bawah pelana, dimana orang-orang

menyirup"tannya karena bentuknya tidak berubah-ubah." Al Khathabi

berkata: "Disandarkan sebuah fitnah atau bencana dengan kata Al Ahlas,

karena bencana itu terus menerus dan lama terjadinya. Dikatakan pula kepada

seorang lelaki yang senantiasa berada di rumah dan tidak meninggalkan

rumah artinya ia adalah penghuni rumah, karena makna Al Hils berarti ia

tinggal dan tetap pada suatu tempat terus menerus dan tidak pula beranjak

dari-tempat itu. Kemungkinan fitnah tersebut diserupakan dengan bencana

yang terus menerus, sehingga menimbulkan kegelapan yang berlangsung

iam".. Sedangkan fitnah Harab dan Harb, Ibnu Al Atsir berkata:

Musnad Imrm Ahmad - @I



"Dirampoknya harta seseorang sehingga tidak meninggalkan sesuatu pun. Al
Khathabi berkata: *Al Harb artinya kehilangan harta dan keluarga. Dikatakan
hariba ar-rajul artinya seorang lelaki yang kehilangan keluarga dan hartanya.

"fitnah as-sarran' Ibnu Al Atsir berkata: As-Sarra'artinya pinggiran sungai,

sebagian ahli bahasa mengatakan terjadi longsor dan gempa bumi dasn aku

tidak tahu apa alasan mereka mengatakan hal tersebut." dalam Aunul Ma'bud
dikatakan: "Al Qari berkata: makna an-nua'ma yaitu kesehatan dan

kesenangan yang menggembirakan orang dan juga keselamatan dari
malapetaka dan bencana. Hal ini dinisbatkan kepada as-sarra'karena sebab

terjadinya bencana ini oleh banyaknya kemaksiatan yang dilakukan dari
nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan, atau bencana itu membuat musuh-

musuh bergembira." Kalimat ini mengalami perubahan pada naskah l/
Hilyah yang tercetak, dimana kalimat yang benar terdapat pada pembahasan

kami ini. "Dakhaluha atau Dakhanuha" yaitu Ad-Dakhal bermakna aib,
penipuan, dan kerusakan dan ad-dakhan yaitu bermakna lumpur hitam.
Kalimat ini berasal dari mashdar "dakhonati qn-nar, tadkhan" yaitu apabila
dilemparkan kayu basah dalam nyala api sehingga asapnya semakin

mengepul. Al Khathabi berkata: "Ad-dakhan berarti ad-dukhan yaitu asap,

maksudnya lumpur tersebut keluar seperti bergeraknya asap dari bawah kedua

kakinya." Ibnu Al Atsir berkata: "Artinya keluar lagi terpancar, fitnah ini
diserupakan dengan asap yang membumbung tinggi." "kqwarikin 'ala

dhilain' al warik adalah sesuatu yang ada di bagian atas seperti bahu dan
lengan bagian atas, sedangkan adh-dhila' adalah tulang rusuk. Al Khathabi
berkata: "Ungkapan kowarikin 'ala dhila 'adalah sebuah perumpamaan yang
berarti sebuah urusan yang tidak tetap lagi berubah-ubah, hal ini disebutkan
karena tulang rusuk tidak ditopang oleh paha bagian atas, dan terkadang
dipergunakan dalam masalah memenuhi hajat seseorang dan melakukan suatu

kesepakatan seperti telapak tangan digunakan untuk menolong atau

semisalnya." lbnu Al Atsir berkata: "Maksudnya adalah mereka mengikuti

satu perintah tertentu tanpa ada aturan maupun ikatan, karena paha bagian

atas tidal( bersambung secara langsung dengan rusuk, tidak bisya digunakan

juga untuk menopang, karena jarak keduanya saling berjauhan." Sedangkan
"fitnah ad- duhaima'. " Al Khathabi berkata: "Kalimat ad- dahma' ditasghirkan
menurut pendapat orang-orang yang mengkritiknya." Ibnu Al Atsir berkata:

"Maksudnya adalah fitnah kegelapan atau bencana datrsyat dan
pentasghirannya menunjukkan kehebatannya. Pendapat lain mengatakan:

maksud dari ad-duhaima' adalah bencana." "Al Fushthatun." Ibnu Al Atsir
berkata: "sebuah kota yang memiliki tempat berkumpulnya orang-orang dan

setiap kota memiliki/zshthath. Al Zamakhsyari berkata: tempat singgah buat

musafir tanpa tenda, terkadang digunakan untuk menyebutkan sebuah kota
dan terkadang Mesir dan Bashrah disebutfushthath-
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6169. Abu Al Mugirah menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Al 'Ala' (Ibnu Zabr) menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah
menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Abdullah bin Umar, ia berkata:

Rasulullah SAW pernah ditanya tentang cara shalat lail, maka beliau
menjawab, "Shalat lail dua raka'at-dua rala'at, dan jilca engkou

khowatir datangnya waktu Subuh, maka lalukanlah shalat witir satu

raka'ot."fi8
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6170. Zaidbin Yahya Ad-Dimasyqi ,.n.oi,"n* i#a kami,
Abdullah bin Al 'Ala' menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim

bin Abdullah berkata: Aku mendengar Abdulah bin Umar berkata:

Rasulullah SAW bersabda,"Shalat lail dua raka'at-dua roka'at, dan jika
engkau khawatir datangnya wahu shalat fajar maka lalukanlah shalat

eot Sanadnya shahih. Abdullah bin Al 'AIa' bin Zabr Ad-Dimasyqi adalah

seorang perawi yang tsiqah. Hal ini dipertegas dengan pemyataan Ibnu
Ma'in, Abu Daud dan lainnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Sa'ad
dalan At-Thabaqat ,7l2ll7l, dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no.
600t.

?Y ,i'e 'i)
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witir satu raka'at sebagai penutup shalatmu." Salim berkata, "Abdullah
senantlsya melakukan shalat witir satu raka'at."eoe
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6171. Zaia Ain Yahya Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Al 'Ala' menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim

bin AMulah berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata,

"Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anj ing. "e 
I 0
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6172. AliUin guhu. menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail

menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', bahwa

Abdullah bin umar berkata, "Rasulullah SAW senantiasa beri'tikaf pada

sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan."elr

910

9il

Sanadnya shahih. Zaid bin Yahya bin Ubaid Ad-Dimasyqi adalah seorang

perawi yang tsiqah, dan ia merupakan salah satu guru Ahmad, Ahmad, Al
Ajali, Ad-Daraquthni dan lainnya mentsiqahkannya, Abu Ali An-Naisaburi
berkata: "Tsiqatun ma'mun." Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam

Al Kabir, 2/l/3273. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya

dengan redaksi yang sama. Perkataan, 'faidza khiftal fait'tertera pada g dan

:1, sedangkan pada; tertera,"Faidza khiftas shubh", dan pada naskah catatan

kaki J tertera, "Ash-Shubh" dan pada naskah catatan kaki 7 tertera" "Fain

khiftal fajf'.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5925 dan5975.

Sanadnya shahih. Hatim bin Ismail Al Madini telah kami sebutkan

ketsiqahanrrya pada no. 1608 dan kami tambahkan di sini bahwa pernyataan

ini dipertegas lagi oleh lbnu Na'im, Al ljli dan lainnya. Ibnu Sa'ad berkata di

@ - 
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6173. Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Katsir ([bnu

Zaid) menceritakan kepadaku, dari Al Muththalib bin Abdullah, dari

Affiullah bin Umar: Pada suatu hari dikala ia wukuf di Arafah, ia

memperhatikan matahari yang megah terbenam di Barat seperti perlsyai,

kemudian ia menangis bahkan tangisannya semakin menjadi-jadi.

Melihat hal tersebut, seorang lelaki bertanya kepadanya, "Wahai Abu

Abdurrahman, engkau telah melakukan wukuf bersamaku berulang-ulang

kali namun engkau tidak pernah menangis seperti ini?" Ia menjawab,

"Aku ingat Rasulullah SAW tatkala beliau wukuf di tempatku ini dan

beliau bersabda, ,wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak akan

tinggal pada agamamu sebagaimana masanya orang-orang sebelum

kalian (Yahudi dan Nasrani), kecuali sebagaimana waktu yang tersisa

bagi lralian pada hari ini (malcsudnya, pendeknya masa umat Muhammad

dalan Ath-Thab aq at, 5 :3 1 4 : "la adalah seorang perawi ts iq ah terpercaya dan

banyak haditsnya';. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalarn Al Kabir,

ZttilZ. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:325 dari jalur Hatim bin

Ismail, dari Musa bin Uqbah dengan sanad yang sama. Al Bukhari

meriwayatkannya juga pada, 4:235, Muslim, l:325'326, Abu Daud, 2:308'

309, dimana ketiganya meriwayatkan dari Yunus, dari Nafi', kemudian

Muslim dan Abu Daud menambahkan: "Nafi' berkata: Abdullatt

memperlihatkan kepadaku tempat yang bisa dipakai Rasulullah SAW

beri'tikaf di masjid." Lihat hadits no.6127.
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di umpamakan seperti waktu Ashar sampai tergelincirnya matahari
sebelum datangnya Hari Kamat-Penj).'et2
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6174. tsmail bin Umar menceritakan kepada kami, Malikirb",
Anas) menceritakan kepada kami, dari Qathn bin Wahab, dari Yuhannas,
bahwa maula wanita lbnu Umar mendatangnya dan berkata, "Semoga
keselamatan atasmu wahai Abu Abdurrahman." Ibnu Umar bertanya,
"Ada apakah gerangan?" Maula wanita itu menjawab, "Aku hendak pergi
ke Ar-Rif (daerah yang subur dan menghindar dari kekeringan dan

etz Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yang diriwayatkan

secara marfu' dengan redaksi yang sama yang berasal dari riwayat Ats-
Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar pada no.59ll. Juga dari
riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari lbnu Umar pada no.
6066 dengan redaksi yang sama. Juga dari riwayat Syarik, dari Salamah bin
Kuhail, dari Mujahid, dari Ibnu Umar pada no. 5966 hanya saja pada hadits
tersebut mereka ia menceritakan kepada mereka hal tersebut sedang mereka
duduk dan matahari berada di bukit Qa'qa'an. Dan juga telah disebutkan
hadis ini dengan redaksi yang lebih panjang dengan makna yang sama pula
bersamaan dengna perumpamaan umat Yahudi dan Nasrani, yang berasal dari
riwayat Az-Zulri, dari Salim, dari ayahnya pada no. 6029 dan 6133, dan pada
awal hadits tersebut dikatakan bahwa ia mendengar Nabi SAW berkhutbah
diatas mimbar. Dari lafazh hadits ini dapat dipahami batrwa kejadian ini
terjadi di Madinah, danjuga banyak sekali penjelasan yang menyatakan beliau
menceritakan kepada mereka berulang-ulang kali di Madinah, sedangkan
yang terjadi di Arafah yaitu pada bukit Qa'iqa'an di Makkah, dan Ibnu Umar
selalu hadir di saat beliau menyampaikan hal tersebut. Ini berarti ia
mendengar langsung dari Rasulullah SAW seperti yang disebutkan pada no.
5966,6029 dan 6123.
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panas). Ibnu Umar lalu berkata kepadanya, "Duduklah, sesungguhnya

aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada seorang pun yong
bisa bersabar terhadap pedihnyo dan kerasnya siksaanyo, kecuali aku

menj adi saftsi' atau' pemberi syafo' ot pada Hari Ki amat."e|3
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6175. Ya'qri ,n"n""ritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab

menceritakan kepada kami, dari pamannya, Salim bin Abdullah bin Umar
menceritakan kepadaku, bahwa Abdulullah bin Umar berkata: Apabila
Rasulullah SAW bangkit dari shalat beliau mengangkat kedua tangannya
sejajar dengan kedua pundaknya, lalu beliau bertakbir, kemudian tatakala
hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua
pundaknya, lalu bertakbir dlsyaat ruku, dan apabila hendak menegakkan

tulang belakangnya, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan

kedua pundaknya dan mengucapkan, "Sami'allahu liman hamidah."
kemudian beliau sujud setelah itu tidak mengangkat tangannya ketika
akan sujud, dan beliau mengangakat kedua tangannya pada setiap raka'at
dan takbir yang di kumandangkannya sebelum ruku, sampai selesai

shalatnya.ela

913 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 935 dan hadits

dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6001.
Sanadnya shahih. Hadits ini telah kami sebutkan dengan redaksi yang lebih

panjang dan ringkas berulang-ulang kali, yang mana awal haditsnya terdapat
pada no. 4640, dan akhirnya pada no. 6164.
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6176. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab

menceritakan kepada kami, dari pamannya, Humaid bin Abdunahman

bin Auf memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar

memberitahukan kepadanya, bahwa seorang lelaki bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang shalat lail, maka beliau menjawab, "Shalat lail
dua ralra'atduo raka'at, dan jika engkau khawatir datangnya wahu
Subuh maka lahtkanlah shalat witir satu raka'at."et'

Sanadnya shahih. Humaid bin Abdunahman bin Auf Az'Zulti, telah kami

isyaratkan pada hadits no. 49. Ia adalah seorang tabi'in, tsiqah, banyak lagi
banyak haditsnya. Ia wafat tahun 95 H dengan dan tatkala ia berumur 75

tahun, anaknya berusia 22 tahun. Sebagian perawi yang mengatakan bahwa ia
melihat Umar bin Khathtab, dan Malik meriwayatkan atsar tersebut dan ia
tidak menyebutkan bahwa redaksi"ia melihat" keliru. Ibnu Sa'ad berkata

dalamAth-Thabaqat.5:l 14-l l5: "Muhammad bin Umar [Al Waqidi] berkata:

Dan ia menetapkan hadits Malik bagi kami, dan Humaid tidak melihat Umar
dan tidak mendengar sesuatu pun darinya. Itu ditunjukkan oleh tahun

kematiannya. Dan sepertinya ia mendengar dari Utsman, sebab Utsman

adalah pamannya, dimana ia masuk kepadanya seperti anaknya sendiri", lalu
berkata Ibnu Sa'ad berkata: "Aku sempat mendengar ada berkata bahwa ia

wafat tahun 105 H, ini keliru dan tidak mungkin, tahun tidak benar, begitu
pula riwayatnya, dan 95 H lebih mendekati kebenaran." Al Buktari
menyebutkan biografrnya dalam Al Kabir, 2ll//343, dan ia menetapkan

bahwa ia mendengar Utsman. Ia juga menyebutkannya dalam Ash'Shaghir,
hal. I I I dalam pembahasan orang-orang yang wafat antara tahun 90-100 H.
Begitu pula Adz-Dzahabi, ia menetapkan dalam At-Tarikh,3: 36 bahwa ia

wafat tahun 95 H. Alasan ini mematahkan pendapat bahwa beliau wafat tahun

I05 H. Begitu pula lbnu Katsir menyebutkannya dalam At-Tarikh, 9: 140

dalam bab orang-orang yang wafat tahun 95. Hadits ini berulang no. 6169 dan

6170 dengan maknanya.

915
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6177. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab

menceritakan kepada kami, dari pamannya, Salim bin Abdullah bin Umar

memberitahukan kepadanya, bahwa Abdulullah bin Umar berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa dengan sengaia melalaikan

shalat Ashar seakan'akan keluarga dan hartanya berkurang'"er6
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9r6 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no'

6065. Pada C tertera, "Man faatahul 'Ashar" kemudian kami menetapkannya

berdasarkan apa yang terdapat pada :J, sedangkan tertera pada p, 'faatathul

'Ashaf', dan penambahan kalimat "Shalah" pada catatan kakinya itu berasal

dari naskah asli Al Musnad.
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6l78.Yahya bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, zuhribin

Muhammad menceritakan kepada kami, dari Musa bin Jubair, dari Nafi'

moula Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, ia mendengar Nabi

SAW bersabda, "sesungguhnya Nabi Adam AS tatkala diturunkan oleh

Allah SW tre bumi, maloikat berkata, 'Wahai Rabbku, apakah Engkau

menjadikan mereka khalifah di muka bumi hanya untuk merusak dan

meiumpahkan darah di bumi, padahal kami terus-menerus bertasbih

memuii-Mu dan mensucikan nama-Mu?' Allah berfirman, 'sesungguhnya

Aku lebih tahu tentang apa yang tidak kalian ketahui,' Para Malaikat

berkata, 'Wahai Rabb kami, bukanlah kami lebih taat dori anak cucu

Adam?, Allah berfirman lcepada para Malaikat, 'Datangkanlah dua

Malaikat (yang pating taat) diantara kalian, sampai mereka berdua

diturunlran ke bumi, dan kita akan lihat apa yang mereka perbuat.' Pora

Malaikat berkata, 'Wahai Rabb kami, keduanya odalah Harut dan

Marut.' Kemudian mereka berdua diturunkan ke bumi, lalu diciptakanlah

bagi mereka seorang wanita bernama Az-Zuharah dan ia odalah wanita

ying poltng cantik (di dunia), lalu Az-Zuharah mendatangi mereka
'brrd"i 

luituk menggoda mereko sehingga mereka tergoda), lantas

merelra berdua memintanya (untuk melayani mereka berdua), tetapi Az-

Zuharah berkata, 'Tidak! Demi Attah, aku akan melayani kalian berdua

asalkan kalian mengucapkan kolimat yang mengandung fteryirikan'.

Merelra berdua meniawab; Demi Allah! Kami tidak akan menyekutukan

Alah selamanya, setelah itu wanita itu pergi dari hadapan mereka

berdua. selang berapa lama ia datang membau'a seorang anak kecil, dan
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Harut sefongkan Marut masih sajo memintanya untuk melayani mereka

berdua, lalu ia berkata, 'Tidak! Demi Allah aht akan melayani kalian

berdtn asalkan kalian berdua membunuh anak kecil ini'. Mendengar hal

tersebut merela berdua berkata, 'Demi AUah, kami tidak akan

membunuh anak itu selamanya'. Kemudian ia pergi dari hadopan mereka

dan lrembali dengan membayva dengan segelas khamer, lalu mereka

berdua meminumnya, hingga mereka mabuk, dan selanjutnya mereka

berzina dengan wanita tersebut lalu membunuh anak kecil itu. Tatkala

mereka selesai membunuhnya, wanita itu berkata, 'Demi Allah, tidaklah

alat tinggalkan lcalian berdua sesuatu yang telah kalian tolak sebelumnya

lrecuali lralian berdua telah melakulannya dikala kalian mabuk.'Setelah

itu lredua Malaitrat tersebut diberikan pilihan, apakah diadzab di dunia

atau di akhirat, kemudian mereka memilih diadzab di dunia'"et7

Sanadnya dha'if seperti akan kamijelaskan. Ibnu Katsir menukilnya dalam

At-Tafsir, t:ZSi ditam pembahasan ini, dan ia berkata: "Begitulah, Abu

Hatim bin Hibban meriwayatkan dalam kitab shahihnya, dari Al Hasan bin

Sufian, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yahya bin Abu Bukair [guru

Imam Ahmadl." Ini adalah hadits gharib dengan bentuk seperti ini, perawi-

perawinya adalah perawi-perawi shahihqin kecuali Musa bin Jubair, ia adalah

Al Anshar As-Sutami maulq mereka. Al Madini Al Hadzdza" meriwayatkan

dari Ibnu Abbas, Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, Nafi, dan dari Abdullah

bin Ka'ab bin Matik, serta yang meriwayatkan darinya yaitu anaknya

Abdussalam, Bak bin Mudhar, zuhair bin Muhammad, Sa'id bin Salamah,

Abdullatr bin Lahi'ah, Amr bin Al Harits, dan Yahya bin Ayyub, dan Abu

Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan untuknya. Ibnu Hibban Abu Hatim

menyebutkannya dalam kitab At Jqrh wa At-Ta'dil, namun itu tidak

berpengaruh, nurun ia tetap saja tak dikenal. Ia sendiri meriwayatkannya dari

Nair', Iari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Lalu ia menyebutkan lagi bahwa ia

meriwayatkan dari Nafi', ia menyebutkan riwayat Ibnu Mardawaih_dengan

sanadnya sampai kepada Abdullah bin Raja': "Sa'id bin- Salamatr

*"n""iitrk- klpada kami, Musa bin Sarjis menceritakan kepada kami, dari

Nafi" dari lbnu Umar: ia mendengar Nabi SAW bersabda, lalu ia

menyebutkan redaksi hadits yang panjang." Kemudian ia menyebutkan

tentang klsyah ini dari tafsir Ath-Thabari dengan sanadnya dari jalur Al Faraj

bin Fudhalah, dari Mu'awiyah bin Shaleh, Nafi" dari lbnu umar, dari Nabi

SAW, lalu Ibnu Katsir berkata: "Dua riwayat ini sangat gharib. Yang paling

dekat adalatr dari riwayat Abdullah bin Umar, dari Ka'ab Al Ahbar, bukannya

dari Nabi SAW.'kemudian ia meriwayatkan semisal dari tafsir AMurrazaq,

riwayatnya dari Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar,

dari tca,ab At Ahbar, lalu ia berkata: "Ibnu Jarir meriwayatkannya dengan

jalur dari Abdurrazaq, dengan sanad ini. Dan Ibnu Abu Hatim
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meriwayatkannya dari Ahmad Isham, dari Mu'ammil, dari Suffan Ats-Tsauri,

dengan sanad ini." Selanjutnya ia memberikan Isyarat bahwa Ibnu Jarir

meriwayatkan hadits semisal darijalur Al Mu'alla bin Asad, dari Musa bin

Uqbah: ..Salim menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah

menceritakan, dari Ka'ab Al Ahbar, kemudian ia menyebutkan haditsnya."

Ibnu Katsir berkata: "Ini lebih tepat dan leblh tsabit kepada Abdullah bin

Umar dari dua sanad yang terdahulu. Dan Salim lebih menguatkan ayahnya

daripada maula-nya Nafi'. Sehingga hadits ini terulang dan kembali terhadap

nukilan Ka'ab At Ahbar dari kitab-kitab israiliyat." Ustad kami, As-Sayyid

Ridha memberikan komentar terhadap perkataan Ibnu Katsir dalam masalah

ini, ia berkata: "Menurut para pentahqiq, klsyah ini tidak disebutkan dalam

kitab-kitab mereka. Jika hal itu bukan kejadian di masa periwayatannya,

maka itu dari kitab-kitab khurafat mereka. Semoga Allah merahmati lbnu

Katsir yang menjelaskan bahwa klsyah ini adalah klsyah khurafat israiliyat

dan balrwa hadits marfu' ini tidaktah tetap." Ibnu Katsir juga menyebutkan

dalar]n At-Tarikh, l:37-38 sebuah Isyarat, lalu ia berkata: "Adapun apa yang

disebutkan oleh mayoritas ahli tafsir mengenai klsyah Harut dan Marut,

batrwa Az-Zaharah adalah wanita, yang dirayu, lalu ia (Az'Zaharah) enggan

kecuali keduanya mengajarinya sesuatu yang agung (al ism al a'zham),

keduanya mengajarinya, lalu ia (Az-Zaharah) berkata kepadanya, kemudian

ia mengangkat bintang ke atas langit" menurut aku ini adalah termasuk

Israiliyat meskipun Ka'ab Al Ahbar meriwayatkannya, dimana sekelompok

salaf mengambil darinya, kemudian mereka menceritakannya dari bani Israil.

Sungguh Imam Ahmad meriwayatkan hadits itu, juga Ibnu Hibban dalam

Shahih-nya." Kemudian ia menyebutkan hadits ini dengan ringkas, lalu ia

mengisyaratkan kepada riwayat Abdurrazaq, dari Ats-Tsauri, dari Musa bin

Uqbatr, dari Salim [dari ayahnya], dari Ka'ab Al Ahbar, kemudian kepada

riwayat Al Hakim dari hadits Ibnu Abbas, kemudian kepada hadits akhir yang

diriwayatkan oleh Al Bazzar darihadits Ibnu Umar bahwa Suhail adalah anak

berumur sepuluh tahun lagi zhalim, sehingga Allah mengubahnya menjadi

bintang bersinar dan ia mendha'iJkan hadits ini, lalu ia berkata, Sanad seperti

ini tidak menetapkan sesuatu. Jika kami pun berprasangka baik, maka kami

berkata: ini merupakan cerita bani Israil, dari riwayat lbnu Umar, dari Ka'ab

Al Ahbar. Ini adalah klsyah-klsyah khurafat mereka yang tidak bisya

dipercaya." Musa bin Jubair, perawi hadits ini dari lbnu Umar, ia adalah Al
Anshari, Al Madini, Al Hadzdza' maula bani Salamah, dan tersebut dalam

At-TahDzib bahwa Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats'Tsiqat, dan ia

berkata: "Ia keliru lagi menyelisihi." Ibnu Qaththan berkata: *Tidak dikenal."

Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 4ll/281, namun ia

tidak menyebutkan cacatnya. Adapun Isyarat Al Hafiztr Ibnu Katsir dalam

tafsirnya kepada riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur Abdullah bin Raja', dari

Sa'id bin Salamah, dari Musa bin Sarjis, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

meskipun riwayat tersebut menguatkan sanad ini, itu tetap dha'if menurut
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aku, karena Abdullah bin Raja' Al Baghdadi tsiqahlagi terpercaya, salah satu

guru Al Bukhari akan tetapi ia memiliki banyak kekeliruan, seperti yang

dikatakan Ibnu Ma'in dan Amr bin Ali Al Fallas. Sehingga riwayat ini serta

riwayat Musa bin jubair munkar menyelisihi akal atau syariat Islam, seperti

juga hadits ini. Tidaklah maksud kami untuk men-dha'if-kan perawinya dan

menjatuhkan setiap yang meriwayatkan, akan tetapi bahwa riwayat seperti

termasuk kekeliruan serta kealpaan dan kami rajihkan 
-seperti 

Al Hafidt
Ibnu Katsir- riwayat Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, dari Ka'ab
Al Ahbar dan itu kami jadikan landasan untuk riwayat ini yang dinisbatkan

secaru marfu'kepada Nabi SAW. Begitu pula sisa sanad lbnu Mardawaih,

terdapat alasan: Sehingga Sa'id bin Salamah bin Abu Al Hassam 
-guruAMullah bin Raja',- telah disebutkan ketsiqahannya no. 567 dan kami

tambahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,
2/11438, dan An-Nasa'i mendha'iJkan dan Abu hatim berkata: "Aku bertanya
kepada lbnu Ma'in tentangnya. namun ia tidak begitu mengenalnya."
Gurunya seorang tabi'in, Musa bin Sarjis: ia tidak mengenalnya dan hadits
dari riwayatnya dalam Tirmidzi serta Ibnu Majah dengan hadits lain. Tirmidzi
berkata: *Hadits gharib." Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al
Kabir,4lll285. Kedua hal ini tidak memberikan sesuatu terhadap Musa bin
Jubair dan Abdullah bin Raja', namun seperti keduanya lebih condong untuk

memperingatkan kedua riwayat tersebut. Hadits ini -dalam Musnad ini-
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Malma' Az-Zawa'id,5:28 dan 6: 313-
314, dan ia berkata dalam pembahasan pertama: "Diriwayatkan oleh Ahmad

dan Al Ba?-?:rr, perawi-perawinya Shahih kecuali Musa bin Jubair, ia tsiqah."

Begitu pula yang ia akan dalam pembahasan kedua hanya saja ia tidak
menisbatkannya kepada Al Bazzar. Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam

Al Qaul As-Sadid,40-41 mengenai pembahasan ini dalam Musnad ini, lalu ia

berkata: "lbnul Jauzi mengambil dari jalur Al Faraj bin Fudhalah, dari

Mu'awiyah bin Shaleh, dari Nafi', dan ia berkata: Tidak benar, dan Al Faraj

bin Fudhalah didhaifkan oteh Yahya. tbnu Hibban berkata: Ia membolak-

balikkan sanad dan menggabungkan matan lemah dengan sanad shahih. Aku

berkata [Ibnu Hajar]: Dan antara siyaq Mu'awiyah bin Shaleh dan siyaq

Zuhair saling berlainan. Selain itu, Abu Hatim bin Hibban telah

meriwayatkannya dari jalur Zuhair bin Muhammad pula dalam kitab Shahih'

nya. Hadits ini memiliki banyak jalur yang telah buat sendiri dalam satu juz,

hampir-hampir orang-orang yang berpegang dengannya berubah pendapat

dengan adanya kisah ini, karena banyak jalur periwayatannya serta kuatnya

sumber-sumbernya." Adapun yang dikuatkan oleh AI Hafiztt dengan benar

dan kuatnya kisah ini, benar yang dekat terhadap kepada terputusnya, karena

banyak jalur-jalur serta kuat sumber-sumbernya: Bukanlah begitu, karena

semuajalur itu cacat lagi lemah, juga menyelisihi akal sehat, bukan dari segi

kesucian malaikat saja bahkan bintang yang engkau lihat kecil. Sebenarnya
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ukuran lebih daripada bumi berjuta-juta kali lipat, sehingga bagaimana bisa

dibandingkan wanita yang kecil menjadi bintang yang begitu besar. Adapun
jalur Al Faraj bin Fudhalah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi adalah riwayat
yang diisaratkan oleh Ibnu Katsir bahwa itu diriwayatkan oleh Ath-Thabari,

terdapat dalam AtTafsir, l: 364-365. Al Faraj bin Fudhalah, ia dha'if seperti
yang kami jelaskan no. 581, 5626. Riwayat Ats-Tsauri dari Musa bin Uqbah,

dari Salim, dari ayahnya, dari Ka'ab Al Ahbar yang dirajihkan oleh Al Hafizh
Ibnu Katsir terdapat pula dalam At-Tafsir, l: 363, ia meriwayatkan dari jalur

Abdul Aziz bin Al Mukhtar, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya,

dari Ka'ab Al Ahbar. Ini merupakan penguat terhadap riwayat Ats-Tsauri,

dari Musa bin Uqbah. Ath-Thabari meriwayatkan pula dari jalur Muammal

bin Ismail dan Abdunazaq, dimana keduanya meriwayatkan dari Muhammad

bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, dari Ka'ab Al Ahbar dan Muhammad

bin Uqbatr adalah saudara Musa bin Uqbah, seperti juga saudaranya ia

berpendapat bahwa hadits ini dari riwayat Ibnu Umar, dari Ka'ab Al Ahbar.

Ini semua dirajihkan oleh lbnu Katsir, bahwa hadits ini dari Ka'ab ini
merupakan cerita lsrailiyat, tidak sampai kepada Nabi SAW dan barangsiapa

mengatakan sampai, maka ia telah keliru dan diragukan, karena perawi yang

meriwayatkan dari Ka'ab lebih hafizh lagi tsiqah daripada yang

meriwayatkan secua marfu'. Itu merupakan penjelasan yang sangat jelas dari

seorang Imam yang agung. Mengenai hadits lbnu Umar ini ---hadits yang

mqrfu'-jalur lainnya sangat dho'if, Al Hakim juga meriwayatkan dalam lI
Mustadrak, 4: 607-608 dari jalur Yahya bin Salamah bin Kuhail, dari

ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, hadits marrtt'yang panjang

mengenai klsyah itu dalam redaksi berbeda. Dan Al Hakim berkata: "Hadits

ini Shahihul isnad dan keduanya tidak meriwayatkannya. Adapun

meninggalkan hadits Yahya bin Salamah, dari ayahnya disebabkan

kemungkinan hal tersebut bertentangan dengan akal sehat itu merupakan
pendapat Ahlu Sunnah, sehingga ia tidak diingkari karena meriwayatkan
hadits-hadits seorang diri darinya." Adz-Dzahabi memberikan komentar
mengenai pendha'ifan Yahya ini, ia berkata: "An-Nasa'i berkata: matrukdan
Abu Hatim berkata: munkarul hadits;'Yahya bin Salamah bin Kuhail adalah

perawi ia dha'if seperti yang disebutkan pada hadits no.776, dan Al Bukhari
sangat mendha'iftarnnya seperti yang telah disebutkan. Kami tambahkan

bahwa ia berkata dalam At-Tarikh Al Ausath: "munkarul hadits." dan Ibnu

Ma'in berkata: "laisa bisyain." Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Adh-

Dhu'afa',lalu berkata: "munkarul hadits, ia tidak dijadikan hujjah.' Adz-

Dzahabi berkata dalam Al Mizan, "Hanya Al Hakim yang mengatakannya
kuat, ia meriwayatkannya dalam Al Mustadrak, namun itu keliru." Adapun
perkataan Al Hakim bahwa hanya dikarenakan kemungkinan, maksud beliau
adalatr batrwa mereka mengingkari hadits-hadits yang ia riwayatkan dari
ayahnya, dan tak seorang pun meiiwayatkan selainnya. Al Hakim membantah
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6179. Ya'qub bin lbrahim bin Sa'ad menceritakan kepada karni,

Abdul Azizbin Al Muththalib menceritakan kepada kami, dari Musa bin
Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, *Setiap yang memobukkan adalah haram dan setiap yang
memabukkan adalah khamer."ets

mereka bahwa ia tidak diingkari tatkala meriwayatkan hadits secara sendiri
dari ayahnya. Beliau benar seandainya riwayat itu tsiqah yang diterima. Jika

riwayat dha'if munkarul hadits, maka tidak. Yahya bin Abu Bukair, dalam g
ternrlis Bakkir, ini keliru. Termaktub dalam tafsir lbnu Katsir dan tarikhnya:
"Yahya bin Bukair." itu keliru yang datang dari penasih atau salah cetak. Az-
Zuharah, ini adalah bintang putih, tidak boleh mensukun huruf Ha', karena

terhitung satu kata. Lafazh "fasa'alaaha nafsaha, faqaalat." tertulis dalam g
dalam dua pembahasan "qaalaf'tanpa huruf Fa' dan itu kami tambahkan dari

pembahasan pertama dalam g, dan pembahasan kedua dari rl p. Tambahan

" t ahm i luhu" dalam perkat aan " T s u m m q r aj a' at b i q ad a hi l<hamr in t ahm iluhu."

tidak disebutkan dalam g, itu kami tambahkan dari :J ;, itu tsabit dalart Tafsir

Ibnu Katsir, Al Qaul Al Musaddad dan Majma' Az-Zmta'id. Dan

perkataannya "falamma afaqaa." tertulis dalam g "lamma afaaqaa'' tanpa fa',

itu tetap dalam .:J p dan semua kitab-kitab rujukan yang menyebutkannya.

Sanadnya shahih. Abdul Aziz bin Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab

telah kami sebutkan ketsiqahawtya pada no. 590. Namanya terdapat pada g,
"Abdul Aziz bin Abdul Muththalib" ini jelas keliru, kami telah mengecek

kebenarannya pada .:J dan p, juga pada nama perawi yang berada pada kami

tidak terdapat nama seperti itu. Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang
kali dari jalur lain dan akhir dari hadits tersebut terdapat pada no. 5820 dan
juga telah disebutkan sebelumnya riwayat lbnu Juraij, dari Musa bin Uqbah
dengan sanad yang sama pada no. 4830.
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6180. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad

(Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab) menceritakan

kepada karni, dari saudaranya Umara bin Muhammad, dari Abdullah bin

Yasar maula lbnu Umar, ia berkata: Aku bersaksi, sungguh aku

mendengar Salim berkata: Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Tigo orang yang tidak akan masuk surga dan tidak alan dilihat Allah
pado Hari Kiamat: Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya,

wanita yang berperilaku lagi menyerupai lelaki, Ad-Daywts (lelaki yang

tidak cemburu ketikn istrinya melakukan fohisyah dengan orang lain),

dan tiga orang yang tidak akan dilihat Allah pada Hari Kiamat adalah:

Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, peminum khamer, dan

orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikannya."ete

Sanadnya shahih. Abdullah bin Yasar Al A'raj Al Makki, maula Abdullah

bin Umar, ia adalah orang tsiqqh, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-
Tsiqat dan biografinya dalam At-Tahdzib: "An-Nasa'i meriwayatkan dengan

hadits satu mengenai larangan berlaku durhaka, dayyuts (lelaki yang tidak
cemburu ketika istrinya melakukan fahiysah dengan orang lain), al mannan
(orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikannya), peminum

khamer dan wanita yang bertingkah menyerupai laki-laki", itu merupakan

bentuk isyarat terhadap hadits ini, namun tidak aku temukan dalam An-
Nasai. Sebagian maknanya telah dijelaskan secara ringkas dengan sanad

dha'ifno.5372 dan 6113. Al Haitsami menukil dalam Maima'Az-Zau,a'id,8:

147-148 dengan redaksi panjang, secara menyebutkan redaksi ringkasnya, ia

berkata: "Dan dari Ibnu Umar ,dari Rasulllah SAW, beliau bersabda,'Tiga
lrelompok yang tidak akan dilihat oleh Allah pada Hari Kiamat: orang yang
durhaka terhadap kedua orang tuanya, peminum khamar dan orang yang
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6181. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashm bin Muhammad

menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad, dari

mengungkit-ungkit apa yang diberikan. Dan tiga kelompok yang tidak akon

masuk surga: orqng yang durhaka terhadap orang tuanya, dayyuts (elaki
yang tidak cemburu ketika istrinya melakukan fohiysah dengan orang lain)
dan yang berperilaku seperti laki-laki." Dan dalam sebuah riwayat: seorang

wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Al Bau'ar meriwayatkan dengan

dua sanad, dan perawi-perawinya tsiqah." Namun ia lupa menisbatkannya

kepada Musnad ini. Kemungkinan ia tidak mendapatkan dalam An-Nasa'i

seperti juga kami tidak menemukannya. Oleh karena itu, ia menyebutkan

dalam Az-Zawa'id. Al Mundziri menukilnya dalam At-Targhib wa At-Tarhib,
secara ringkas, 3: 183 dan ia menisbatkannya kepada Ahmad, An-Nasa'i, Al
Bazzar, Al Hakim dan ia meruiahihkannya seperti yang kami isyaratkan di

hadits no. 5372. Kemudian ia menyebutkan hadits dengan redaksi panjang ini,
3: 220, seperti riwayat dalam Az-Zawa'id, dan ia berkata: "An-Nasa'i, Al
Bazzar meriwayatkannya dan ini adalah lafazhnya, dengan dua sanad yang

jryyid. Al Hakim berkata: Shahihul isnad. lbnu Hibban meriwayatkannya

dalam Shahilnya pada paragraf awal." Kami telah isyaratkan di hadits no.

5372 terhadap riwayat, 4: 146-147, dengan riwayat ringkas, dari jalur

Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Yasar Al A'raj. Riwayat ini tidak aku

temukan dalam Al Mustadrak yang dinisbatkan oleh Al Mundziri. Seperti

halnya Al Haitsami, Mundzirijuga lupa menisbatkan riwayat kepada Musnad

ini. Menurut aku riwayat panjang tersebut adalah dua hadits, dimana

Abdullah bin Yasar menggabungkan dalam satu riwayat, karena "orang
berlaku durhaka terhadap kedua orang rza" disebutkan dalam tiga kelompok

-tiga kelompok pertama dan kedua- dan dalam riwayat Musnad ini,

termasuk dalam tiga kelompok pertama: *Tidak akon masuk surga dan Allah
tidak akan melihat mereka pada Hari Kiamat", dan dalam tiga kelompok

ketiga: *Atlah tidak akan melihat mereko pada hqri kiamaf', tidaklah 
-InsyaAllah- kecuali dua hadits yang digabungkan oleh perawi dalam satu bentuk.

Lafazh "Al Aiq walidaihi" sebanyak dua kali, itu yang terdapat dalam s, dan

dalam dua catatan kaki tertulis "biwalidaihf' dalam g tertulis *liwalidaihf',

dalam g awal"walidaihf' dan yang kedua "biwalidaihf'.

Musnad Imam Ahmad - @I

.(UJl LAJ! t^-b1 d o';,a -t.r;i $l) ,! ccl..*Jl



Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya dtdepan kalian terdapat telaga yong luasnya seluas jarak
antara Jarba' dan Adzruh (yang terletak di Syam-Penj), di sisinya

terdapat kendi-kendi layaknya bintang-bintang di langit, borangsiapa

menemulrannya kemudian ia minum air telaga tersebut malca tidak alran

haus selamarqla."e2o

6, t c z A/ , c

-l-2r, J9 CJ..2t, J..,
1. ?. ). t,,,
dll GL, dltl J_fS

.f(Jiurtit:';.'ti

6183. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad
menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad, dari
Muhammad bin Zaid atau Salim, dari Abdullah bin Umar, ia berkata:

Sanadnya shahih. Hadits riwayat Muslim, 2:209 darijalur Ibnu Wahab, dari

Umar bin Muammad, dari Nafi'. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang
terdapatpadano. 4723 dan 6079. Lihathadits no.6162.
Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan dengan makna yang panjang

dan ringkas pada no. 4865, 4959 dan 5262.
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6182. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad
menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad, dari

Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya mayit itu disil<sa karena tangisan orang-orang

(kelrurga) yang masih hidup.-e2l
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Rasulullah SAW bersabda. "sesungguhnya demam adalah bagian dari

hembusan panasnya nerapa.iahonam maka dinginkanlah dengan air."ez2
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6184. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad

menceritakan kepada kami, dari saudaranya. Umar bin Muhammad, dari

Al Qasim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, aku mendengar salim

berkata: Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jonganlah

sekali-lrali salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan

jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnyo syaitan

makan dan minum dengan tangan kirinya."e23

Sanadnya shahih. Pada sanad hadits ini terdapat keraguan antara Umar bin

Muhammad yang meriwayatkan hadits ini dari ayahnya Muhammad binZaid
atau paman uyihnyu, Salim bin Abdullah bin Umar, dan hal ini tidak

rn".p"rnguruhikeihahihan hadits ini, karena hadits ini hanya berpindah dari

perawi ying tsiqah kepada perawi tsiqoh lainnya. Menurut tremal fu dan

yang paling kuai pendapatnya, batrwa keraguan ini berasal dari Ashim bin

iufut".-ua ketika ia mereiawayatkan hadits ini dari saudaranya Umar,

kerena Syu'bah juga meriwayatkan hadits yang sama dari Umar, dari ayahnya

Muhammad bii iaid, dari Ibnu Umar, dan tidak terdapat keraguan pada

periwayatannya, sebagaimana telah dijelaskan pada no. 5576. Hadits ini juga

iiriwayattan oleh Muslim dalam Shahih-nya, 2:185 dari jalur Syu'bah.

Makna hadits ini telah kami sebutkan berulang kali berasal dari riwayat Nafi',

dari Ibnu Umar, pada no.4719, dan darijalur Sulaith, dari lbnu Umar pada

no. 6010. ,,Lahfi jahannam artinya pansanya dan hembusan api neraka. dan

pada 6 ',Faih,, juga tertera dalam catatan kaki l, yang kami perkuat hal itu

daricl dane.

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6117. dan kami

telah mengisyaratkan pada pembahasan tersebut bahwa Muslim

me.io,"yattu:n 
-tradits 

inl paaa, Z:IIS dari jalur lbnu Wahab, dari Umar bin
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6185. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin tutut"-.ua
menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad bin
Zaid, (Abu Umar bin Muhammad) ia berkata: Abdullah bin Umar
berkata: Dahulu kami bercerita tentang Haji wada', dan kami tidak tahu
bahwa haji wada itu merupakan haji terakhir bersama Rasulullah SAW,
dan ketika pada haji wada' Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian
beliau menyebutkan tentang Al Masih Ad-Dajjal, dan beliau terus
menerus menyebutkannya, lalu beliau bersabda, "Tidaklah Allah
mengutus seorang nabi lcecuali mereka telah memperingatkan umatnya
tentang Al Masih Ad-Dajjal, dan Nuh telah memperingatkan umatnya,
demikian juga para nabi setelahnya. Ketahuilah tidak ada yang
tersembunyi dari dirirrya (ciri-cirinya), oleh karena itu tidak ada juga
yang tersembunyi dari kalian bahwa Tuhan kalian tidak buto, kctahuilah

Muhammad, dari Al Qasim bin Ubaidullah, dari Salim. Riwayat ini
diriwyatkan oleh Ashim bin Muhammad lbnu Wahab, dan tambahan, .,Al

Qasim bin Ubaidullah" yang terdapat pada kedua sanad tersebut lebih rajih
dari riwayat Syuja' bin Al Walid, dari Umar, dari Salim, yang tidak
menyebutkan" "Al Qasim" pada sanadnya.
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tidak ada yang tersembunyi dari dirinya (ciri-cirinya), oleh karena itu

tidak ada juga yang tersembunyi bahwo Tuhan kalian tidak buta."e2a
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6186. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Shalih, lbnu Syihab berkata: Salim bin Abdullah

memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akon memerangi kaum

Yahudi dan kalian akan mengalahknn mereka, sampoi-sampai batu pun

berlrata, 'Wahai muslim, ada seorang Yahudi dibelokangku, maka

bunuhlah iot.te2S

/ -1a,r,.rl Li-t--
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Sanadnya shahih. Hadits initerdapat didalam Al Maima' Az-Zawa'id,7:338,

ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya shahih,

ia berkata juga: .,Dan pada sebagian shahih". Lihat hadits no. 6144 dan 5168.

perkataan, "Nuhadditsu" boleh digunakan dengan menyebutkan Fa'ibnya

boleh juga tidak, yang artinya; sebagain menceritakan kepada sebagian

lainnya, Ian di dalan Majma' Az-Zawa'id disebutkqn: "Natahaddarsu." Ini
jelas-dapat dipahami waliupun andaikata penukilannya benar berasal dari

kit"U *ii ataupun tidak terjadi salah cetak. Perkataan, "'Ala maa khd'yo

'alaikum...", dimikianlah yang tertera pada 3 dan I dua kali, kemudian

penulisnya menulis pada kali kedua di dalam I tanda,"Shah", sebagai bukti

penetapannya, dan hal ini hanya sekali disebutkan pada ! dan Maima' Az-

Zava'id.
Sanadnya shahih. Shalih adalah lbnu Kaisan. Hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. 6147.
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6187. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, Nafr' maula Abdullah bin Umar

menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang diantara

kalian mengantt* di saat duduk di majelis shalat Jum'at mala ia
hendaknya pindah ke tempat lain."e26
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6188. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, Az-Zuhri menceritakan

kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia menceritakan

kepadanya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW melarang orang-orang

memakan daging sembelihan mereka melebihi tiga hari.eT

/ .1a. , to. ,1a.
..e c pl LiJ.- t-t3i*'_ Li.t-- - ltAtu V,_
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4E75.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4900. Lihat hadits no. 5526 dan 5527. An-Nusz,t merupakan bentuk jamak
dari Nasiilcah, yang artinya sembelihan.
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6189. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepadaku, dari lbnu Ishaq, Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits

menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan

Sulaiman bin Yasar, keduanya menceritakannya dari Abdullah bin Umar,

ia berkata: Aku pernah bersama keduanya dalam suatu majelis, akan

tetapi aku masih kecil dan belum menghafal hadits, keduanya berkata,

"Seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang shalat witir, lalu ia
menyebutkan hadits, dan ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW

memerintahkan untuk menjadikan akhir shalat malam adalah witiC."e28

Sanadnya shahih. Muhammad bin lbrahim Al Harts bin Khalid At-Taimi,

telah disebutkan mengenaiketsiqahan beliau no. 1778, dan kami tambahkan

bahwa disebutkan dalam At-Tahdzib bahwa beliau meriwayatkan "dari Ibnu

Umar dan lbnu Abbas, menurut yang dikatakan", juga lbnu Hibban berkata:
..Ia mendengar dari lbnu Umar", Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam

Al Kabir, tItlZZ-Zl, dan yang meriwayatkan darinya, ia berkata: "Ketika aku

membaca al Qur'an diusia beliau, aku menetap di masjid, aku shalat di

keluarga Umar bin Khaththab menuju masjid, dan aku melihat Abdullah bin

Umar feluar jika matahari telah tergelincir, lalu beliau shalat dua belas rakaat,

kemudian duduk, lalu suatu hari aku mendekatinya, ia bertanya siapakah aku?

Lalu aku menyebutkan nasabku kepadanya, ia berkata: kakekmu adalah orang

yang berhijrah ke Habasyah, setelah itu suatu kaum memujiku dengan

Lebiit<an, ian beliau melarangan mereka". Sulaiman bin Yasar maula

Maimunah binti Al Harts, telah disebutkan isyarat mengenai di hadits no.

l8l2 dan kami tambahkan bahwa ia adalah salah satu dari tujuh ahli fiqih,

dan Abu Zur,ah berkata: "la tsiqah, terpercaya, memiliki keutamaan lagi ahli

ibadah", Al Bukhari menyebut biografi beliau dalam Al Kqbir,21214243.

Hadits semakna dengan ini telah berlalu bukan dengan bentuk seperti ini,

diantaranya no. 6008, 6176.
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6190. Ya'qub menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu

Umar, bahwa apabila ia ditanya tentang shalat witir, ia berkata, "Adapun
aku, seandainya aku mengerjakan witir sebelum tidur, lalu aku

bermaksud untuk shalat malam, maka aku mengerjakan satu rakaat

sebagai shalat witir, kemudian aku shalat dua rakaat-dua rakaat. Lalu jika
aku telah selesai aku mengerjakan witir satu rakaat, karena sesungguhnya

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjadikan akhir shalat malam

adalah witir."e2e
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6191. Ya'qub menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu
Umar, ia berkata: ia telah menceritakan kepada mereka, bahwa
Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada mereka ketika mereka

eze Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id,2:246, dan

ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya terdapat Ishaq, ia
seorang mudallis, ia tsiqah dan perawi-perawi lainnya adalah perawi Ash-
Shahih. Ini merupakan penjelasan yang kurang detail dan tidak benar, karena

telah jelas bahwa Ibnu Ishaq mendengar dari Nafi', sehingga gugwlah
tuduhan tadlis bagi dirinya. Aku tidak tahu apakah Al Hafizh Al Haitsami
lupa atau ia lupa ketika meneliti sanad ini? Dan lafazh hadits ini dalam Az-
Zmta'id terdapat perkataan Ibnu Umar "Adapun aku", tsabit dalam naskah
kitab ini, tsabit pula dalam Al Muntaqa, no. l2l7 ketika ia menukil dari
Musnad mi. Lihat hadits sebelumnya.
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membeli makanan dari penuggang kuda saat dalam perjalanan untuk
melarang mereka melakukan transaksi hingga mereka kembali ke
kendaraan mereka.e3o
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6192. Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, SuSan

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin
Umar, ia berkaa, "Rasulullah SAW menetapkan miqat bagi penduduk

Yaman adalah Yalamlam."e3l
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6193. Al Fadhl bin Dukain, Suffan menceritakun t 
"p"Aulmi, 

dari
Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

Sanadnya shahih. Telah disebutkan hadits semakna no. 5148. Lihat hadits no.

5924. P e*ataan " y at a b a' u hd', dalam catatan kaki 1, tertu lis " y at a b a' u" .

Sanadnya shahih. Dan lbnu Umar tidak mendengar dari Rasulullah SAW

tentang waktu talbiyah bagi penduduk Yaman, namun ia mendengar dari
sebagian sahabat seperti yang telah disebutkan berulang-ulang, Ymg terakhir
hadits no. 5853 dari riwayat Abdullah bin Dinar, dan hadits no. 5553 dari
riwayat Nafi', darinya, dan no. 4555 dari riwayat Salim, darinya akan tetapi
terkadang ia meriwayatkan tanpa menyebutkan hal tersebut, ia tsiqah setla
orang yang menceritakan darinya, mursolun sahabiyun, seperti sanad ini dan

seperti riwayat sebelumnya no. 4455 dan dalam riwayat Shadaqah bin Yasar
darinya no.5492.
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bersabda, "Tidaklah teriadi iual-beli antara dua orang hingga l<eduanya

berplsyah, kecuali iual-beli dengan cara memilih-"e32

*':*at ')'
6194.Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Malik (Ibnu

Mighwal) menceritakan kepada kami, dari Abu Hanzhalah, ia berkata:

Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat dalam perjalanan, lalu ia

berkata, "Dua rakaat." Ia berkata: Aku berkata lalu bagaimana dengan

firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: "Jika dalam keadaan takut (bahaya)."

padahal kita sedang dalam keadaan aman? Ia berkata, "Itu adalah sunnah

Rasulullah SAW" atau ia berkata, "Begitulah Sunnah Rasulullah

sAw."e33

Sanadnya shahih. Suffan adalah Ats-Tsauri, hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. 5130. Telah disebutkan pula no. 4566

aari Suryan yaitu Ibnu Uyainah, dari Abdullah bin Dinar. Hadits semakna

telah disebutkan juga dengan redaksi panjang maupun pendek, diantaranya

no. 5418 dan 6006.

Sanadnya shahih. tbnu Katsir menukilkan dalam At-Tafsir,2: 558 dari Abu

Bakar bin Abu Syaibah, dari Abu Nu'aim, ia adalah Al Fadhl bin Dukain,

dari Malik bin Mighwal, dari Abu Hanzhalah. Telah disebutkan hadic

semakna dari riwayat Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Hanzhalah no.4704,
4861 dan 5213. Dan lihatlah hadits no. 5333, 5683 dan 6064. Isyarat Abu

Hanztralatr kepada firman Allah: "Jika kamu dalam keadaan talat (bahaya)",

yang dimaksud adalah ayat dalam surah Al Baqarah: "Jika kamu dalam

keadaan takut (bahrya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraai'
(Al Baqarah 12] 239\, akan tetapi riwayat lbnu Abu Syaibah, dari Abu

Nua'im --dengan sanad ini- terkandung ayat: "Jika kamu tahi diserang

orang-orang trqfr" (An-Nisaa' [4]: l0l), itu lebih tepat dan benar. Dan

kemungkinan yang dimaksud di sini adalatr tanpa menggunakan huruf fa'.
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6195. Abu Ahmad Az-Zubair Muhammad bin Abdullah

menceritakan kepada kami, Abu Syu'bah Ath-Thahhan Jarul A'masy,
dari Abu Ar-Rabi', ia berkata: Aku pemah bersama lbnu Umar tatkala

mengusung jenazah,lantas ia mendengar suara menjerit, lalu ia mengufus

seseorang untuk menyuruhnya diam, maka aku berkata, "Wahai Abu

Abdurrahman, mengapa engkau memerintahnya diam?" Ia berkata,

"sesungguhnya mayyit ini disiksa hingga masuk ke kuburnya." Lalu aku

berkata, "sesungguhnya aku shalat Subuh bersamamu, kemudian ketika

aku menoleh, aku tidak melihat wajah teman dudukku dan terkadang

seorang wanita diutus untuk menegur kaumnya? [a berkata, "Begitulah
aku melihat Rasulullah SAW shalat dan aku suka shalat seperti halnya

aku melihat Rasulullah SAW shalat."e3a

Sanadnya shahih. Abu Syu'bah Ath-Thahhan Al Kufi Jarul A'masy: Al
Hafiztr berkata tentangnya no. 493494: Ad'Daruquthni berkata: la matruk.

Begitu pula dalam Al Mizan,3:364, dan Lisanul Mizan,6:394 Abu Ar-Rabi'
berkata: Al Hafiztr berkata dalarn AtTa'iil no. 484: "Ad-Daruquthni berkata:

la majhul'. Demikian pula dalam Al Mizan,3: 358 dan Lisanul Mizan,6:378
dan tidak aku temukan biografi dari keduanya selain itu. Hadits ini terdapat

dalarn Majma' Az-Zawa'id, l: 316, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Imam

Ahmad dan Abu Surai', Ad-Daruquthni memberikan komentamya: ia maihul.

Dengan ini ia menyingkat penjelasan beliau dan lebih sesuai jika ia

menjelaskan bahwa Abu Syu'bah matruk. Hadits-hadits Ibnu Umar mengenai

tangisan mayit telatr banyak berlalu, yang terakhir pada no. 6182.
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6196.Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Abu

Uwais menceritakan kepada kami, dari Az-zuhri bahwa Salim bin
Abdullah dan Hamzah bin Abdullah bin umar, keduanya menceritakan
kepadanya, dari ayah mereka, bahwa ia menceritakan kepada keduanya,
bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kemarangan terdapat
pada latda, rumah danwanita."e3s
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6197. Ubaidullah bin Muhammad At-Taimi menceritakan kepada
kami, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Humaid
bin Yazid Abu Al Khaththab, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW
bahwa beliau bersabda, "Barangsiapo minum khamer, maka cambuHah.
Lalu apabila ia minum lagi, maka cambuklah. Jika ia minum lagi, maka
cambuklah." setelah itu beliau berkata pada keempat atau kelima kali,
"maka bunuhlah."e36

Sanadnya shahih. Haditsnya telah disebutkan dari jalur Abu uwais, dari Az-
Zuhri no. 5963. Hadits semisal telah disebutkan dari jalur lain secara
berulang, yang terakhir pada no. 6095.
sanadnya shahih. Abdullah bin Muhammad bin Hafsh At-Taimi, telah
berlalu mengenai ketsiqaharnya no. 460. Humaid bin yazid Abu Al
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Ktraththab Al Bashari adalah perawi majhul, seperti tidak ada baginp selain

hadits ini, dalam At-Tahdzib disebutkan: "Ibnu Madini menyebukannya
dalam thabaqat kesembilan, termasuk sahabat Nafi. Abu Daud meriwayatkan

satu hadits ini. Aku berkata [Ibnu Hajar]: aku membaca tulisan Adz-Dzahabi:

ia tidak mengenal siapa dia. Ibnu Qaththan berkata: maihul al hal. Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud, 4: 281 dari Musa bin Ismail, dari Hammad bin
Salamah, dengan sanad ini namun ia tidak menyebutkan lafazlrnya, bahkan ia
meriwayatkan setelah hadits Mu'awiyah, dan ia berkata: "Dengan sanad ini,
ia berkata: aku mengira ia berkata yang kelima kalinya: Jika ia minum lagi,
maka bunuhlah." Al Baihaqi dalam Sunarmya Al Kubra, 8: 3 13 dari jalur Abu
Daud seperti riwayatnya, Ibnu Hazm meriwayatkannya dalam Al Muhalla,
ll: 367 dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Hammad bin Salamah,
dengan sanad ini, lalu ia menyebutkan lafazlrnya dan tidak menyebutkan
keraguan yang keempat, bahkan ia berkata: "Maka jika ia mengulang untuk
keempat kalinya, maka bunuhlah." Terjadi kekeliruan dalam Al Muhalla
dengan nama "Humaid bin Yazid." ia mengatakan "Jumail bin Ziyad." itu
jelas kesalahan cetak, dan pentashihan ini bermanfaat dalam pembahasan ini.
Sanad yang dha'if ni bukanlatr sanad pertama bagi hadits ini, namun telah

tetap dengan sanad shahih dengan syarat SyaiWtain dari hadits Abdullah bin

Umar. Lalu An-Nasa'i meriwayatkannya,2:330 dari Ishaq bin Ibrahim, yaitu
Ibnu Rahawaih, dari Jarir yaitu Ibnu Abdul Hamid Adh-Dhabbi, dari
Mughirah yaitu Ibnu Muqassam Adh-Dhabbi, "Dari Abdurrahman bin Abu
Nu'm, dari Ibnu Umar dan sekelompok sahabat Muhammad SAW, mereka
berkata: Rasulullah SAW bersabda,"Barangsiapa yang minum khamer, maka
cambuklah. Kemudian jika ia minum lagi, maka cambuHah. Kemudian jika ia
minum lagi, mako cambuHah. Kemudian jika ia minum lagi, maka

bunuhlah." Inilah nash sharih yang shahih mengenai penyebutan yang

keempat, tidak ada perawinya yang menyatakan keraguan. Dan Ibnu Haznt
meriwayatkan dalarn Al Muhalla, ll:367 dari jalur An-Nasa'i, dengan sanad

ini dan lafaztr ini. akan tetapi dalam sanadnya terdapat "Abdurrahim bin
Ibrahim" menggantikan "Abdurahman bin Abu Nu'm." Ini adalah kesalahan

cetak. Al Hakim meriwayatkan dalam Al Mustadrak,4:371 darijalur Yahya
bin Yahya, dari Jarfu, dari Mughirah dengan sanad ini. dan ia berkata: "Hadits
Shahih dengan syarat SyaiWtain, dan keduanya tidak meriwayatkannya."

Adz-Dzahabi sependapat. Tidak disebutkan dalam Al Musta&ak, "Dan
sebagian dari sahabat Muhammad SAW." namun ia menyebutkan dari hadits

Ibnu Umar saja. Al Baihaqi memberikan komentar, 8:313, ia berkata:

"Demikianlah hadits Ibnu Abu Nu'm, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW."
Yang dimaksud dari perkataan "Demikianlah" bentuk P€netapan bahwa

'dibunuh' disebutkan dlsyaat keempat. Az-Zaila'i dalam ilas& Ar-Rryah,

3:347 dari riwayat An-Nasa'i, dan ia memberikan Isyarat kepada riwayat Al
Hakim, kemudian ia berkata: 'Ibnu Qaththan berkata dalam kitabnya: Ibnu
Ma'in berkata: Abdurratrman ini dha'if. Yang ia maksud adalatt
*Abdurratrman bin Abu Nu'm." ini tidak benar, setiap kaJli perawi tsiqah
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dikomentari oleh ulama-ulama maka itu adalah celaan namun celaan itu
tidaklah terbulcti. Ibnu Abu Nu'm, telah kami sebutkan mengenai
ketsiqahannya no. 4813, dan kami tambahkan bahwa Syoikhain bersandar
dengannya serta meriwayatkan hadits darinya berulang kali. Ia seorang tabi,in
yang dikenal tsiqah, karena tidak ada seorang pun yang menyebutkan

mengenai kecacatanya kecuali perkataan Ibnu Qathtan. Oleh karena itu, Adz-
Dzahabi dalam Al Mizan,2:120 berkata: "Demikianlah Ibnu eaththan nukil,
dan hal ini tidak diikuti oleh ulama lain." Menurut aku, tidak seyogianya Al
Hafrzh Az-Zailai' tidak mendha'fikan secara mutlak tanpa memberikan
penjelasan diakhirnya, sebagai bentuk amanah terhadap ilmu. Al Hafizh
memberikan Isyarat dalam Al Fath sebanyak dua kali, 12:69 dan 70, ia
berkata: "Begitulah dari riwayat Ibnu Abu Nu'm, dari Ibnu lJmar.,, Ia berkata
pula: "An-Nasa'i dan Al Hakim meriwayatkannya dari riwayat Abdurrahman
bin Abu Nu'm, dari Ibnu Umar dan sekelompok sahabat, hadits semusal.,'
Aku menyangka bahwa Al Hafizh lupa tatkala menisbatkan riwayat
"sekelompok sahabat" dalam hadits ini kepada Al Hakim. Dalam Al Fath
tertulis "Nua'im" dalam dua pembahasan dengan bentuk tasghir, ini salah
cetak, yang benar adalah "Nu'm." Dan Ibnu Umar tidak seorang diri
meriwayatkannya, bahkan dari hadits-hadits sahabat yang lain, dalam Musnad

dan yang lain memperkuatnya, dimana kebanyakan sanadnya shahih, dan

sebagiannya ada kemungkinan dha'if, yaitu yang terdapat keraguan menurut
para ahli hadits mengenai kebenaran makna ini dan tetapnya riwayat dari
Nabi SAW. Setelah itu sangat mengherankan bahwa seorang ulama besar
seperti Al Qadhi Abu Bakar bin Al A'rabi berkomentar panjang lebar tanpa
hujjah yang kuat, lalu ia berkata dalam Syarah At-Tirmidzi, 6:224 mengenai
riwayat Tirmidzi dari hadits Mu'awiyah dan Abu Hurairah: ,,Dan sanadnya
tidak shahih dan tidak tetap bahwa Nabi SAW membunuhnya, dan tidak
seorang pun yang mengetahui siapa yang mengatakan hal ini, sehingga
gugurlah lafazh dan tidak pantas menyibukkan diri untuk mencari takwilnya
(maknanya)." Yang pantas dilakukan ulama adalah melakukan penelitian dan
koreksi.

fuwayat-riwayat yang kami dapatkan dalam Musnad ini akan

dibicarakan, dan akan kami sebutkan apa yang kami temukan selain dalam
Musnad ini. Kemudian kami akan menyebutkan penjelasan mengenai hukum
ini, menyebarkan naskah-naskahnya -insya Allah.- Dan Ahmad
meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, lalu ia meriwayatkan
dari jalur Hamam dan Hlsyam, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari

Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiopa minum khamer,
maka cambuklah. Barangsiapa yang minum kedua kalinya, maka cambuklah.
Kemudian barangsiapa yang minum ketiga kalinya, maka cambuklah.
Kemudian barangsiapa yang minum keempat kalinya, maka bunuhlah ia.,,
Hadits no. 6553, 7003 dan lafazh hadits ini no. 7003. Al Hakim
meriwayatkan dalam Al Mustadrak,4:372 dari riwayat Hlsyam, dari Qatadah,
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dengan sanad ini dan redaksi hadits semisal. Demikian pula yang

diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam Ma'ani Al Atsar, 2:91 dari jalur

Hammam, dari Qatadah. Sanad ini shahih dan Syahr bin Hausyab telah

disebutkan mengenai ketsiqohannya dan ia mempunyai catatan yang tidak

berbahaya, dalam hadits no.2174.Ia meriwayatkan pula no. 6791 dari jalur
Asy'ats bin Abdul Malik dan Qurrah bin Khalid dari Al Hasan Al Bashri, dari

Abdullah bin Amr, dengan redaks hadits semisal, dan di akhirnya, ia

menyebutkan "Abdullah berkata: Hadapkanlah kepadaku orang yang minum
khamer sebanyak empat kali, maka aku akan membunuhnya." Ia
meriwayatkan juga pada hadits no. 6974 dari jalur Qurrah, dari AI Hasan

akan tetapi Al Hasan berkata tentangnya: "Demi Allah, sungguh mereka

menyangka bahwa Abdullah bin Amr telah menyaksikan hal tersebut dari
Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, seperti maknanya. Sanad kedua ini
jelas-jelas menunjukkan bahwa Al Hasan tidak mendengar dari Abdullah bin
Amr, sehingga sanadnya menjadi dha'if disebabkan munqathi. Ath-Thahawi
meriwayatkan pula 2:91 darijalur Qurrah, dari Al Hasan, dari Ibnu Amr, di
akhirnya disebutkan: "Lalu Abdullah bin Amr berkata: Hadapkanlah

kepadaku seorang laki-laki yang telah melanggar sebanyak tiga kali, jika aku

tidak membunuhnya maka aku adalah pendusta." Begitu pula, Ibnu Hazm
meriwayatkannya dalam Al Muhalla, I l:366 dari jalur Qurrah, akan tetapi

disebutkan di dalamnya, "Dari Al Hasan bin Abdullah An-Nashari." Ini jelas

keliru dan yang benar "Al Hasan bin Abu Al Hasan Al Bashri." Al Haitsami

menyebutkan dalam Moimq' Az-Zaws'id,6:278 semisal riwayat Ahmad no'

6791, dan ia berkata: "Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan banyak jalur
dan perawi-perawi jalur ini adalah shahih." Aku tidak mengerti apakah ia
tidak mengerti terputusnya sanad antara Al Hasan dan Ibnu Amr, seperti

tersembunyi atasnya bahwa ia terdapat dalarn Musnad ini ataukah Ath-

Thabrani meriwayatkannya dari jalur ini dan dishahihkan oleh Al Haitsami

dari riwayat Qatadah, dari Syahr bin Hausyab? Apapun itu, terputusnya
riwayat Al Hasan Al Bashri tidak seketika menjadikan jalur ini menjadi

dha'if, karena ia bersumber dari jalur yang shahih yaitu jalur Syahr bin

Hausyab, sehingga 'terputusnya' ini dikuatkan dengan yang mauhsul. Dan
Az-Zailai' menyebutkannya dalam N ashab Ar- Rryah, 3 :248, ia memberikan

Isyarat bahwa Abdunazaq meriwayatkannya dalam tulisannya, dari Waki',

dari Qunah dan bahwa Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya pula dalam

Musnad-nya dari An-Nadhr bin Syamil, dari Qurrah, kemudian ia berkata:

"Dan jalur Ibnu Rahawaih ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam

Mu'jam-nya." Mungkin saja Al Haitsami mengisyaratkan kepada jalw ini

atau jalur yang tadi, atau kesemua jalur, dilihat dari bentuk katanya: "Ath-
Thabrani meriwayatkan dari banyak jalur." Abu Daud memberikan Isyarat

terhadap hadits Ibnu Amr ini, 4:281, 283, At-Tirmidzi, 2:330. Al Hafizh

memberikan Isyarat Al Fath, 12:70, lalu ia berkata: "Diriwayatkan oleh
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Ahmad dan Al Hakim dari dengan jalur berbed4 darinya, dan dari setiap jalur
itu ada koreksi." Ia menyebutkan pula, l2:zl bahwa AI Harits bin Usamah
dan Imam Ahmad meriwayatkannya dari jalur Al Hasan Al Bashri, dari
Abdullah bin Amr." Kemudian ia berkata: "Riwayat ini terputus, karena Al
Hasan tidak mendengar dari Abdullah bin Amr, seperti yang ditetapkan oleh
Ibnu Al Madini dan selainnya." Imam Ahmad meriwayatkannya pura dari
hadits Abu Hurairah, no. 7898 dan 10554 dari yazid bin Harun, dari Ibnu
Abu Dzi'b, dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abu
Hurairah, secara marfu ' ia berkata, "Jika seseorang mabuk, maka cambuklah.
Lalu jika ia mabuk lagi, maka cambuklah. Lalu apabila ia mabuk lagi, maka
cambuklah, kemudian jika ia mengulangi untuk yang keempat kalinya, maka
penggallah lehernya." Sanad ini Shahih, dan ia menambahkan di riwayat
pertama: "Az-Zuhri berkata: Lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW
seorang pemabuk yang mabuk sebanyak empat kali, lalu beliau membiarkan
ia bebas." Orang yang berkata "Az-Zuhri berkata" adalah Ibnu Abu Dzi'b dan
perkataan Az-Zutri ini mursal, dha'if tidak bisya dijadikan dalil.
Diriwayatkan oleh Abu Daud, 4:281 dari jalw yazid bin Harun, An-Nasa,i,
2:33l,Ibnu Majah, 2:63, dimana keduanya meriwayatkan dari jalur Syababah
bin Suwwar, Ibnu Al Jarud meriwayatkan dalam Al Muntaqa',3g2 dari jalur
Asad bin Musa, Al Hakim dalam Al Mustadrak, 4:3'll darijalur Al ea'nabi,
Ath-Thahawi dalam Ma'ani Al Atsar,2:91 dari jalur Bisyr bin Umar Az-
Zahtani dan Khalid bin Abdunahman, Ibnu Haxn Al Muhalla,ll:367 dari
jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Syababah bin Suwwar, Al Baihaqi
dalam Sunan Al Kubra, 8:313 dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi dan yazid
bin Harun, kesemuanya meriwayatkan dari Ibnu Abu Dzi'b dengan semisal

sanad ini. Riwayat Ath-Thayalisi terdapat dalam Musnad-nya no. 2337. Tidak
ada seorang pun yang menyebutkan perkataan Az-Zutvi tersebut, dan Al
Hakim berkata: "Hadits ini Shahihul isnad menurut syarat Muslim dan

keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi memberikan Isyarat bahwa
hadits tersebut menurut syarat syaikhain, Az-zailai' menyebutkannya dalam
Nashab Ar-Rayah,3:346, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam
shahih-nya mengenai jenis yang kelima puluh empat dari bahagian kedua."

Al Hafizh memberikan Isyarat dalam Al Fath, 12:69 serta ia menisbatkan
kepada Syaf i terhadap riwayat Harmalah dan kepada Al Mundzir. Imam
Ahmad juga meriwayatkan pada no. 1073 dari Ath-Thayalisi, dari Abu
Uwanah, dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah,
secara marfu': "...lalu ia berkata untuk keempat kalinya: maka bunuhlah ia."

Sanad hadits ini Shahih. Abu Daud memberikan Isyarat terhadapnya dalam
As-Sunan, 4: 281 setelah hadits tadi, hadits Ibnu Abu Dzi'b, ia berkata:
"Demikianlah hadits Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW: '"t*a seseorang minum khamer, maka cambuklah
ia, lalu jika ia mengulang perbuatannya untuk keempat kali, maka bunuhlah
ia'." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula, no.7748 dari Abdunazaq, dari
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Ma'mar, dari Suhail bin Abu Shaleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara

marfu': "...kemudian jika ia minum untuk kelima kalinya, makq bunuhlah ia."

Itu terdapat dalam Musnad Abdurrazaq, dengan sanad ini' seperti yang

disebutkan oleh Az-Zailai' dalam Nashab Ar'Rayah, 3: 346. Al Hakim

meriwayatkannya dalam Al Mustadrak, 4: 371-372 dari jalur Ahmad, dengan

sanad ini. Ibnu Hazm meriwayatkannya dalam Al Muhalla,ll: 366 dengan

dua sanad dari Abdurrazaq. Al Hakim meriwayatkan pula, 4: 371 dari jalur

Sa'id bin Abu Arubah, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, semisal

hadits marfu', Al Hakim berkata: "Ini adalah sanad yang Shohih menurut

syarat Muslim dan keduanya tidak meriwayatkannya'" Adz-Dzahabi sepakat.

Aku berkata: bahkan hadits tersebut Shahih menumt syarat Syqikhain. Abtt

memberikan Isyarat tersebut, 4:281 setelah Isyarat yang diberikannya

terhadap riwayat Umar bin Abu salamah, ia berkata: "Demikianlah hadits

Suhail, dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW: '"/ifta mereka

minum (khamer) untuk keempat kali, maka bunuhlah'." Al Baihaqi

memberikan Isyarat tersebut, 8:313 dengan menukil perkataan Abu Daud.

Ahmad meriwayatkannya pula dari hadits Mu'awiyah bin Abu Suffan: maka

ia meriwayatkannya pada no. 16918 dari Arim -yaitu 
Muhammad bin

Fadhal,- dari Abu Awanah 
-yaitu 

Al Wadhdhah Al Yasykuri,- dari Al
Mughirah 

-yaitu 
Ibnu Muqassam,- dari Ma'bad Al Qash -yaitu 

Ma'bad
bin Khalid Al Jadali,- dari Abdunahman bin Abdullah Al Jadali, dari

Mu'awiyalr, secara marfu". "...Jika ia mengulangi perbuatannya untuk

keempat kali, maka burruhlah ia." Sanad hadis ini Shahih. Ia

meriwayatkannya pula pada no. 16959 dari Hasyim, dari Mughirah, dengan

sanad ini. Ath-Thahawi meriwayatkannya, 2:91 dari jalur Sahl bin Bakkar,

dari Abu Uwanah, dengan sanad ini, dan ia berkata: "Dari Abdunahman bin

Abdullah Al Jadali." Ibnu Hazm meriwayatkannya dalam Al Muhalla,ll:367
dari jalur Hlsyam, dari Mughirah, dengan sanad ini, dan ia berkata: "Dari

Abdun bin Abdun.'i -ia adalah Abu Abdullah Al Jadali,- terjadi

perselisihan mengenai namanya. Ia juga seorang tabi'in tsiqah lagi dikenal,

dan Abu Daud memberikan Isyarat terhadapnya dalam ls-Sznan,4:282, ia

berkata: Mengenai hadits Al Jadali, dari Mu'awiyah, dari Nabi SAW, beliau

berkata: ,,Lalu jika ia mengulang untuk ketiga lcali atau keempat kalinya,

maka bunuhlah ia." Ini merupakan bentuk keraguan yang diceritakan oleh

Abu Daud yang tidak aku temukan dalam pembahasan lain. Kemungkinan

Abu Daud tidak menghafalnya, oleh karena itu ia menyebutkan secara

mu'allaq. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 1693 dari jalur Syu'bah dan

no. 1693 dari jalur Suryan Ats-Tsauri dan no. 16995 dari jalur Syaibah,

dimana ketiganya meriwayatkannya dari Ashim bin Batrdalah, ia adalah

Ashim bin Abu An-Nujud, dari Dzakwan 
-yaitu 

Abu Shaleh As-Siman,-
dari Mu'awiyatr bin Abu SuSan secara marfu': "...lalu iika mereka minum

khamer untuk keempat kali, maka bunuhlah mereka." l.;aifaz}l, ini berasal dari
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Syu'bah dengan makna yang sama. Abu Daud meriwayatkannya, 4:280 dari
jalur Aban bin Yazid Al Aththar, Tirmidzi, 2:330 dari jalur Abu Bakar bin
Ayyasy, Ibnu Majah, 2:63 dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, Al Hakim, 4:372,

Ath-Thahawi, 2:91, keduanya meriwayatkanya dari jalur Ibnu Abu Arubah
pula, Ibnu Hazm,ll:366 dan Al Baihaqi, 8:313, keduanya meriwayatkan dari
jalur Aban. Ibnu Hazm, dalam kesempatan lain, meriwayatkan dari Su$an
Ats-Tsauri, dimana semuanya meriwayatkan dari Ashim, dari Abu Shaleh,

dari Mu'awiyah, dengan redaksi hadits semisal secara marfu', dan Al Hakim

tidak memberikan komentar, akan tetapi Adz-Dzahabi menShahihkannya, itu

adalah sanad Shahih menurut syarat Syaikhain. Az-Zailai' menyebutkan

dalam Nashab Ar-Rayah, 3:346-347 , dan ia menisbatkan kepada penulis kitab
Sunan kecuali An-Nasa'i, setelah itu ia berkata: "Ibnu Hibban
meriwayatkannya dalam shahih-nya, mengenai jenis ketujuh puluh sembilan

dari bagian kedua, Al Hakim dalam Al Mustadrak, dan ia tidak memberi
komentar mengenainya. Guru kami, yaitu Adz-Dzahabi berkata dalam kitab
Mukhtasar-nya: "Hadits tersebut shahih. Dan An-Nasa'i meriwayatkannya
dalam Sunan Al Kubra." At-Tirmidzi berkata setelah ia meriwayatkan:
"Hadits Mu'awiyah ini diriwayatkan oleh Ats-Tsauri pula dari Ashim, dari
Abu Shaleh, dari Mu'awiyah, dari Nabi SAW. Dan diriwayatkan oleh Ibnu
Juraij dan Ma'mar, dari Suhail bin Abu Shaleh, dari ayahnya, dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW. Aku mendengar Muhammad [Al Bukhari] berkata:

Hadits Abu Shaleh, dari Mu'awiyah, dari Nabi SAW ini lebih Shahih

daripada hadits Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW." Menurut
aku, ini merupakan penetapan dari Al Bukhari lalu Tirmidzi, maka Abu
Shaleh mendengar haditsnya dari Mu'awiyah, dan ia (Mu'awiyah)
mendengarnya dari Abu Hurairah, dan perawi-perawinya tsiqah. Bahkan

Sa'ad bin Abu Arubah meriwayatkan hadits tersebut dengan dua cara seperti
yang tadi disebutkan. Ia meriwayatkan dari Suhail bin Abu Shaleh, dari
ayahnya, dari Abu Hurairah dan ia meriwayatkannya dari Ashim, dari Abu
Shaleh, dari Mu'awiyah dan tidak diingkari riwayat seorang perawi tabi'in
dalam meriwayatkan sebuah hadits atau lebih dari sahabat, itu sering terjadi
seperti dikenal oleh ahli hadits. Bahkan, Abu Shaleh mendengar hadits ini
dari Abu Sa'ad Al Khudri pula dalam Nashab Ar-Rayah,3: 348 ia berkata

"Dan hadits Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-
nya, dari Ashim bin Abu An-Nujud, dari Abu Shaleh, dari Abu Sa'id Al
Khudri, secara marfu': "Barangsiapa yang minum khamer, maka cambuklah

ia, Lalu Ibnu Hibban berkata: 'Ini adalah hadits yang didengar oleh Abu
Shaleh dari Mu'awiyah dan dari Abu Sa'ad secara bersamaan'." Aku katakan:
Dan dari Abu Hurairah pula, seperti yang telah kami jelaskan. Sementara Al
Hafizh tidak sependapat dan menetapkan pendapatnya itu, lalu ia melakukan
tarjih mengenai hadits ini pula seperti yang dilakukan Al Bukhari dan
Tirmidzi mengenai hadits Abu Hurairah. Ia berkata dalam Al Fath, 12: 69

setelah Isyarat tadi terhadap hadits Abu Hurairah, dari dua riwayat yaitu Abu
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Salamah dan Abu Shaleh, darinya: "Dan ia meriwayatkan dari Ashim bin
Bahdalah, dari Abu Shaleh: lalu Abu Bakar berkata, dari Ayyasy, darinya

[atau dari Ashim]: dari Abu Shaleh, dari Abu Sa'id. Demikialah yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari riwayat Utsman bin Abu Bakar [yaitu
Ibnu Ayyasy]. Dan At-Tirmidzi meriwayatkannya, dari Abu Kuraib, darinya,

lalu ia berkata: Ibnu Mu'awiyah, sebagai ganti Abu Sa'id. Inilah yang

mahfuzh. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Aban Al
Aththar, darinya dan hal itu diikuti oleh Ats-Tsauri, Syaiban bin
Abdunahman dan selain keduanya, dari Ashim." Aku mengira bahwa
penetapan ini atau itu telah jelas bagi setiap pentahqiq. Diriwayatkan pula

oleh Imam Ahmad dari hadits Syurahbil bin Aus: Ia meriwayatkan (4:234)

dari Ali bin Ayyasy dan Isham bin Khalid, dari lariz bin Utsman, dari Nimran

bin Mikhmar atau Ibnu Makhbar, dari Syurahbil, secara marfu':

" Barangsiapa yang minum khamer, maka cambuklah. Jika ia melakukan lagi,
maka cambuHah. Dan jika ia mengulang perbuatan tersebut, maka bunuhlah

ia." Sanad ini Shahih. Jariz --{engan memfathah Ha' dan ra' dikasrah serta

huruf terakhv p'-, dan sebuah naskah terjadi kekeliruan "Jarir." Nimran
terjadi kekeliruan yaitu ditulis "Imran." Mikhmar -Mim dikasrah, kha

disukun dan mim kedua difathah-, demikian halnya dengan Mikhbar, hanya

mim diganti dengan huruf ba'. Al Hakim meriwayatkan dalam Al Mustadrak,
4: 373 dari jalur Abul Yaman Al Hikam bin Nafi', dari Jariz bin Utsman

dengan sanad ini dan dengan redaksi hadits semisal secara morfu' dan di

aktrirnya tertulis: "Kemudian jika ia minum untuk keempat kalinyo, maka

bunuhlah ia." Ibnu Sa'ad meriwayatkan secara mua'allaq dalatn Ath-
Thabaqat 71211450146, ia berkata: "Aku dikabarkan dari Abul Yaman Al
Himshi, dari Jariz bin Utsman, dari Abu Al Hasan, dari Syurahbil bin Aus."

Setelah itu ia menyebutkan hadits tadi. Abul Yaman adalah Al Hikam bin
Nafi' sedangkan Abu Al Hasan adalah Nimran bin Mikhmar. Hal ini
dilsyaratkan oleh Az-Zailai' dalam Nashab Ar-Rayah: 3: 348 dari riwayat l/
Mustadark, kemudian ia berkata: "Ath-Thabrani meriwayatkan dalam

Mu'jam-nya, bahwa Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami,
Abul Yaman Al Hikam bin Nafi." Al Haitsami menyebutkannya dalam

Majma' Az-Zowa'id 6:277, ia berkata: "Diriwayakan oleh Ahmad dan Ath-
Thabrani, dalam sanadnya terdapat Nimran bin Mikhmar, disebut pula

Mikhbar, aku tidak mengenalnya dan perawi-perawi lainnya adalah perawi

shahih." Nimran yang tidak dikenal oleh Al Haitsami ini, dikenal oleh yang

lain. Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir 4121120, dan ia
tidak menyebutkan kecacatannya. Dan Al Hafiztr menyebutkan biografurya
juga dalam At-Ta'jil, no. 325, ia berkata: "Abu Daud berkata: Setiap guru

Jariz adalah tsiqah. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat."

Nampaknya, Al Haitsami tidak mengenalnya karena keliru, ia menyebut

"Imran bin Muhammad" seperti termallub dalam naskahnya, dan sepertinya

ini adalah kesalahan cetak dalam Az-Zau,a'id. Al Hafiztr menyebutkannya
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dalam Al Fath, 12:69, lalu ia berkata: "Adapun hadits Syurahbil adalah Al

Kindi, haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Hakim, Ath-Thabrani,
dan Ibnu Mandah dalam Al Ma'rifah, dan perawi-perawinya tsiqah;' la

menyebutkannya pula dalam Al Ishabah3: 199, ia berkata: "Hadits Syurahbil

ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Baghawi, Ibnu Sakan, Ibnu Syahin dan Ath-
Thabrani dari jalur Jariz bin Utsman, dari Nimran, dari Syurahbil bin Aus Al

Kindi." Abu Daud juga memberikan Isyarat seperti itu, 4: 283, At-Tirmidzi,

3:330, dan lbnu Hazm 11.,367. Ahmad meriwayatkan pula dari seorang

sahabat: lalu ia meriwayatkannya (5: 369g) dari Muhammad bin Ja'far, dari

Syu'bah, dari Abu Bisyr, ia berkata: "Aku mendengar Yazid bin Abu
Kabasyah berkhutbah di Syam, ia berkata: aku mendengar seorang laki-laki
dari kalangan sahabat menceritakan dari Abdul Malik bin Marwan." lalu ia
menyebutkan secara marfu', "...kemudian jika ia mengulanginya untuk
keempat kali, maka bunuhlah ia." Sanadnya Shahih. Al Hakim

meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4:372-373 dari jalur Muhammad bin
Ja'far, dengan sanad ini. Al Hafizh mengisyaratkan hal tersebut dalam Al
Fath, 12:70 dan ia menisbatkannya kepada Al Hakim saja. Al Haitsami
menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id, 6:277 dan ia berkata:

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Yazid bin Abu Kabsyah, dimana Ibnu
Hibban mengatakannya tsiqah dan perawi-perawi lainnya adalah perawi

shohih;' Aku katakan: Al Bukhari menyebutkan biografi Yazid dalam Al
Kabir, 4/2/354-355, dan ia tidak menyebutkan kecacatan. Ahmad juga
meriwayatkannya dari hadits Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi: lalu ia

meriwayatkannya (4: 388-389g) dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari

ayahnya, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Ashim bin Urwah bin
Mas'ud Ats-Tsaqafi, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, secara marfu',
"Jika seorang laki-laki minum mabuk, mqka cambuklah. Lalu iikq ia mabuk
lagi, maka cambuklah, sampai empat alqu lima kali, kemudian jikq ia mabuk
lagi, moka bunuhlah ia. " Ad-Darimi meriwayatkan hadits tersebut 2: 175-176
dari jalur Yazid bin Zurai', dari Muhammad bin Ishaq: "Abdullah bin Utbah
bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Amr bin
Asy-Syarid, dari ayahnya secara marfu',....'Kemudion jiko ia mengulangi
untuk yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia." Ibnu Hazm
meriwayatkannya pula dalam Al Muhalla, ll:367 dari jalur Yazid bin Zurai',
dari Ibnu Ishaq seperti riwayat Ad-Darimi akan tetapi ia tidak menyebutkan

lafazh "keempat kali." namun ia berkata setelah yang ketiga kalinya:

"Kemudian jika ia mabuk lagi, maka bunuhlah ia." Hadits semisalnya dinukil

oleh Al Haitsami (Majma' Az-Zawa'id, 6:277-278, dengan redaksi:
"Kemudian jika ia mengulanginya untuk keempat kali, maka bunuhlah." Dan
ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dalam sanadnya terdapat

Abdullah bin Utbah bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, aku tidak

mengenalnya dan perawi-perawi lain adalah tsiqah." Zhahirnya, bahwa
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ayahnya yaitu Utbah bin Urwatr berkunyah Abu Ashim, dan tidak aku

temukan disebutkan nama ayahnya ini. Sanad ini dha'dkarena perawinya

majhul. Abdullatr bin Abu Ashim ini dikenal dari kalangan tabi'in yang

tsiqah, ia adalah Dawud bin Ashim bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi."

Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 4706. Akan tetapi, hadits yang

shahih datang dari jalur lain: Lalu Al Hakim meriwayatkan, 4:372 dari jalur
Yazid bin Harun, dari Ibnu Ishaq, dari Az'Zuhri, dari Amr bin Asy-Syarid,

dari ayahnya, secara marfu' dengan redaksi hadits serupa, dan tertulis:

"Kemudian jika ia mengulangi perbuatannya untuk keempat kalinya, maka

bunuhlah ia." Al Hakim berkata: "Hadits Shahih menurut syarat Muslim dan

keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi sepakat. Seperti dikatakan
oleh keduanya mengenai riwayat Az-Ztfiri, dari Amr bin Asy-Syarid
sehingga riwayat "Abdullah bin Utbah bin Urwah" majhul &a/ menjadi kuat.

Itu juga menguatkan apa yang telatr kami rajihkan bahwa keraguan 'keempat

kali' dalam riwayat Musnad ini datang dari Ibrahim bin Sa'ad atau anaknya.

Az-Zailai' hanya menyebutkan (Nashbu Ar-Rayah, 3:349) sebuah nukilan
dari Al Mustadrak. Al Hafiztr dalam Al Fath,12:69, berkata: "Adapun hadits

Asy-Syarid, ia adalah Ibnu Aus [yang benar adalah Suwaid] Ats-Tsaqafi,

diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Ath-Thabrani dan dishahihkm oleh Al
Hakim, dengan lafazh: "Jika ia mabuk, maka pukullah, dan ia berkata di
akhir riwayat: "kemudian jika ia mengulangi untuk keempat kali, maka

bunuhlah la." Sedangkan yang terdapat pada Al Fath dengan lafazh, "la
adalatr Ibnu Aus." Ini jelas keliru karena tidak ada seorangpun sahabat

ataupun perawi yang mempunyai nama seperti ini. Ini juga merupakan

kesalahan penullsyan atau cetak, bab hadits Amr bin Asy-Syarid ini telah

dilsyaratkan oleh Abu Daud, (4:282 dan 283), At-Tirmidzi, (2:33). Hal ini

juga terdapat pada hadits riwayat Jarir bin Abdullah Al Bujali: kemudian Al
Bukhari neriwayatkannya pada (Al Kabir,2llll3l) pada pembahasan biografi
"Khalid bin Jarir" dari Makki bin Ibrahim, dari Dawud bin Yazid, dari Simak

bin Harb, dari Khalid bin Jarir, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa minum Htamer maka cambuHah ia, iika ia kembali

melakukannya maka cambuHah ia, iika ia kembali melakukanrqta maka

cambuklah ia, dan jika ia masih melakukannya (pada kali keemPat-peni),

maka bunuhlah ia.- Hal senada juga di ungkapkan oleh Ath-Thahawi dalam

Ma'ani Al Atsar,2:91dari jalur Makki bin Ibrahim, dengan sanad yang sama.

Al Hakim meriwayatkannya juga (4:371) dari jalur Makki dengan sanad yang

sama, dan ia berkata pada akhir hadits ini: "Dan iika ia kembali

melahrkannya pada kali ketiga maka bunuhlah." Kemudian Az-Zaila'i
menukilnya dalam Nasibu Ar-Rryah, 3:348, berasal dari Al Mustadrak,

selanjutnya Ath-Thabrani menisabkan periwayatannya pada Al Mu jam. Dan
Al Hafiztr menukilnya dalam Al Fath, 12:69-70 lalu ia menisbahkan

periwayatannya kepada Ath-Thabrani dan Al Hakim dengan lafazh yang

terdapat pada Al Mustqdrak At-Tirmidzi mengisyaratkannya dalam Sunan-

nya, 2:330. Sementara Al Haitsami menukilnya dalam Al Majma' Az-
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Zanta'id, 6:277, sepeti yang terdapat dalan Al Mustadrak, ia berkata:

"Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan pada sanadnya terdapat Daud

bin Yazid Al Audi, ia adalah seorang perawi Dha'if;'Daud bin Yazic Al
Audi adalah seorang perawi tsiqah, dengan alasan orang-orang yang

meriwayatkan hadits darinya tidak menilainya cacat, sebagaimana halnya

Syu'bah meriwayatkan hadits darinya dan ia tidak pernah meriwayatkan

sebuah hadits kecuali dari seorang perawi yfrig tsiqah, bahkan Ats-Tsauri

kagum dengan orang yang meriwayat hadits dari Syu'bah, kemudian ia

meriwayatkan darinya. Menurut kami, ketsiqahawrya rajih, dimana Al
Bukhari menyebutkan biografinya, Al Kabir 2/l/219, tidak menyebutkan

kecacatannya, dan tidak pula menyebutkannya dalam Adh-Dhu'ofa'.
Keterangan: Khalid bin Jarir, ia disebutkan dalam Al Mustadrak dan

Nashab Ar-Rayah dengan "Khalid bin Hazrn." Tidak diragukan lagi ini
kesalahan cetak. Tidak ada diantaranya perawi-perawinya yang bernama

demikian, lalu hadits ini merupakan haditsnya "Khalid bin Jarir." Seperti

yang telah ditetapkan oleh Al Bukhari dalam biografinya, demikian pula yang

tetap dalam Ma'ani Al Atsar karya Ath-Thatrawi. Ada juga dari hadits

Ghuthaif bin Al Harits Al Kindi, Nas&ab Ar-Rryoh,3:348-349, disebutkan

"Al Bazzar meriwayatkannya dalam Musnad-nya dan Ath-Thabrani dalam

Mu'jam-nya dari hadits Ismail bin Ayyasy, dari Sa'id bin Salim, dari

Mu'awiyah, dari Iyad bin Ghuthaif bin Iyadh, dari ayahnya, dari kakeknya

Ghuthaif, ia berkata: aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa
yang minum khamer, maka cambuklah. Jiko ia mengulanginya, maka

cambuklah. Lalu iika ia melakukqnnya lagi, makq cambuklah ia" tidak
disebutkan dalamnya lafazh 'membunuh'. Al Bazzar berkata: Kami tidak
mengenai apa yang diriwayatkan oleh Ghuthaif selain hadits ini."
Demikianlah yang tercantum dalam Nashab Ar-Royah, terdapat kesalahan

dalam dua pembahasan dan kami tidak tahu mengapa bisya terjadi! Akan

tetapi ia telah keliru dalam segala hal, pertama, sesungguhnya perawi adalah

"Ghuthaif bin Al Harits." bukan "Ghuthaif bin Iyadh." tidak kami temukan

sahabat yang disebutkan demikian. Kedua, Az-Zailai' menyebutkan dalam

kitabnya "tidak disebutkan dalamnya lafazh 'membunuh'." padahal itu
disebutkan dengan jelas. sepertinya, Az-Zailai' ragu ketika menukil, ataukah

ia menukil sesuatu yang tidak shahih, berbeda dengan yang dinukil selainnya,

(Az-Zowa'id,6:278): Dan dari Ghudhaif yaitu Ibnu Al Harits, ia berkata, aku

mendengar Nabi SAW bersabda, "Jika seorang laki-laki minum khamer,

maka cambuHah. Lalu iika ia mengulanginya, maka cambuklah- Kemudian
jika ia mengulanginya, maka bunuhlah ia." Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani

dan Al Baz-zar, dan perawi-perawi lainnya adalah tsiqah. Demikianlah dalam

Az-Zawa'id "Ghudhaif' dengan huruf dha' bukan tha', dan ada dua pendapat

dalam masalah namanya ini, yang insya Allah akan kami sebutkan.

Perkataannya "dan perawi-perawi lainnya adalah tsiqah" menunjukkan bahwa

sebelumnya ada yang tidak disebutkan. Itu jelas tatkala kami membatras
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masalah perawi-perawinya, dimana Al Hafizh memberikan Isyarat terhadap

hal tersebut dalam Al Fath, 12:70) dengan ringkas, ia berkata: "Ath-Thabrani
meriwayatkannya secara maushul dari jalur Iyadh bin Ghuthaif, dari ayahnya,

dan disebutkan yang kelima kali seperti yang dilsyaratkan oleh Abu Daud

yaitu 'membunuh." Al Hafizh mengisyaratkan dengan perkataan Abu Daud

ini, 4:281 setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar dengan jalur ini yaitu no.

6197, dengan lafazh; "Dan aku mengira beliau berkata yang kelima kalinya."
Abu Daud berkata: "Demikianlah hadits Abu Ghuthaif mengenai yang

kelima." Akan tetapi, ia menyebutkan penjelasan dalam Al Ishabah,6: 190,

dan biografi pertamanya (hal. 189-190): "Ghudhaif bin Al Harits bin Rahm
As-Sukuni, disebut pula: Al Kindi, disebut: Ats-Tsamali, disebut: Al
Yamani." ia menguatkan "Ghudhaif' dengan bentuk tasghir, dan ia berkata:
"Disebut Ghuthaif, dengan tha' menggantikan dha', dan yang pertama lebih
tepat." Setelah itu, ia menyebutkan biografi Ghuthaif bin Al Harits Al Kindi,

anak dari lyadh, dan ia berkata di dalamnya: "Perawi yang meriwayatkan
baginya adalah Ibnu As-Sakan dan Ath-Thabrani dari jalur Ismail bin
Ayyasy, dari Sa'id bin Salim Al Kindi [demikianlah], dari Mu'awiyah bin

Iyadh bin Ghuthaif, dari ayahnya, dari kakeknya: aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, "Jika seseorang minum khamer, makq cambuHah. Lalu jika
ia mengulanginya, maka bunuhlah ia." Dan diriwayatkan oleh Ibnu Syahin
dan Ibnu Khaitsamah dari jalur Ismail yang tersebut, ia berkata: Sa'id bin
Salim menceritakan kepadaku, dan Ibnu Syahin dan Ibnu As-Sakan menyadur
tentang biografinya yang disebutkan sebelumnya, dan yang benar adalah apa

yang dikatakan oleh Ibnu Abu Khaitsamah." Yaitu membedakan antara

"Ghudhaif bin Al Harits As-Sukuni" dengan huruf dha' dengan "Ghuthaif bin

Al Harits Al Kindf'dengan huruf tha', lalu ia menukil dari Ibnu Abdul Barr,

ia berkata: "Biografi yang tadi dan yang sebelumnya perlu diteliti, karena
terdapat banyak kerancuan." Lihatlah At-Tarikh Al Kabir milik Al Bukhari,
4llll05,ll2-113. Hadits Ghuthaif ini mudhthariD dari segala hal, dari segi
nama sahabat. Lafazh haditsnya seperti yang kalian lihat, dimana Al Hafizh
menyebutkan dalam Al Fath dengan lafazh "membunuh" untuk
"mengulanginya yang kelima kali." Kemudian dalam Al Ishabah dengan
untuk "mengulanginya yang ketiga kali", dan Al Haitsami menyebutkan
dalan Az-Zauta'id untuk "mengulanginya yang keempat kalinya!" Sampai
kepada nukilan Az-Zailai' bahwa "tidak disebutkan dalamnya lafazh

'membunuh'." Sa'id bin Salim adalah Al Qaddah Al Makki, ia berasal dari
Khurasan. Akan tetapi Al Hafiztr menyebutkan Al Kindi dalam Al Ishabah.
Yang rajih menurut aku, bahwa ini adalatr kekeliruan dari penasikh atau salah

cetak atau keraguan dari sebagian perawi. Ismail bin Ayyasy telah disebutkan

mengenai ketsiqahannya pada no. 1738, ia tsiqah tidak dikenal dan

melakukan kekeliruan saat meriwayatkan dari perawi Madinah dan Makkah.
Zhahirnya, sanad ini termasuk dari bentuk kekeliruan yang diperbuatnya. Ada
hadits serupa dari hadits Abu Ar-Ramda' Al Balwi, lalu Ibnu Abdul Hakam
meriwayatkan dalarn Futuh Mishr, no. 302 dari jalur "Ibnu Wahab, dari Ibnu
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Lahi'ah, dari Abdullah bin Hubairah, dari Abu Sulaiman maula Ummu
Salamah, istri Nabi SAW, ia menceritakan kepadanya bahwa Abu Ar-Ramda'
menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mabuk,
lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mencambuknya,
kemudian lelaki itu mabuk lagi, maka Rasulullah SAW mencambuknya,
kemudian ia mabuk lagi ketiga kalinya, maka dihadapkan kepada beliau, aku
tidak tahu: apakah yang ketiga atau keempat ia diperintahkan untuk dibunuh,
atau ia berkata: dipenggal." Ad-Daulabi (Al Kuna,l:30) meriwayatkan dari
jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri', dari Ibnu Lahi'ah, dengan sanad ini,
hadits semisal, ia berkata: "kemudian ia mabuk yang ketiga kali, lalu Nabi
SAW datang dan mencambuknya, ia berkata: aku tidak tahu, apakah yang
ketiga kali, atau yang keempat diperintahkan untuk dibunuh, maka beliau
menebas lehemya." Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, 2: 9l-92 darijalur Asad
bin Musa, dari Ibnu Lahi'ah, dengan sanad ini, dengan redaksi hadits semisal.

Akan tetapi ia menyebutkan nama sahabatnya "Abu Ramtsah.', itu kekeliruan
dari penasikh atau salah cetak, dimana Ibnu Abdul Bar mengisyaratkan dalam

Al Isti'ab, no. 669, dan ia menambahkan: "Dan Abu Hatim mengatakan
bahwa itu adalah tempat pancung yang dibawah terdapat hamparan dari
kulit." Demikian pula yang dilakukan Ibnu Al Atsir dalam (Jsudul Ghabah,5:
194 yang bertaklid kepada Ibnu Abdul Bar. Al Hafizh memberikan Isyarat
dalam Al Fath, 12:69, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ibnu
Mandah, dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Dan bentuk lafazh haditsnya:

"Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan terhadap orang yang minum
khamer yang keempat kalinya untuk dipenggal lehemya, maka aku
menebasnya." Ia menyebutkan juga dalam Al Ishqbah, 6: 333 dan ia
menisbatkan kepada Ad-Daulabi dan Ibnu Mandah dari jalur Ibnu Wahab,

dari Ibnu Lahi'ah." Dan di akhirnya disebutkan: "lantas beliau
memerintahkan, lalu ia dibawa ditempat penggal, kemudian kepalanya
diletakkan disitu, Ialu dipancung." Ia menyebutkan bahwa Al Baghawi
meriwayatkannya dalam Al Kuna dari jalur Ibnu Lahi'ah: "Dan ia berkata
mengenai lafailtnya hadits ini: Dari Abu Sulaiman dalam riwayatnya, dan di
lain tempat: Dari Abu Sulaiman, dan ia berkata dalam matannya: Ia
dihadapkan untuk yang ketiga kalinya, atau keempat, seperti yang salah lihat,
lalu beliau memerintahkan untuk membawanya ke tempat pancung, lalu aku
menebas lehemya." Diperhatikan disini adalah ralat untuk Al Hafizh dalam Al
Ishabah: bahwa ia menisbatkan riwayat Ibnu Wahab, dari Ibnu Lahi'ah
kepada Ad-Daulabi, karena riwayat Ad-Daulabi 

-yang kami sebutkan-
adalah dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri', dari Ibnu Lahi'ah, lalu
terdapat kesalahan cetak mengenai kunyah Ad-Daulabi, yaitu Abul Yasar,
dimana yang benar adalah Abu Bisyr, Al Hafizh mengisyaratkan hal tersebut

dalam untuk ketiga kalinya dalam lisan Al Mizan,6: 388 tentang biografi

"Abu Sulaiman." dan dalamnya terdapat banyak kesalahan, dishahihkan dari
pembahasan ini. At-Tirmi&i memberikan Isyarat mengenai itu, 2: 330 pada
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perkataanya "Dan dalam bab" akan tetapi ia menyebutkan dengan redaks
"Dan Abu Ar-Ramad Al Balwi." Adalah kesalahan lama, yang ada dalam

setiap naskah-naskah At-Tirmidzi yang aku lihat dalam bentuk tulisan tangan

atau cetakan. Sanad hadits ini hasan sebab Abu Sulaiman maulq Ummu
Salamah adalah seorang tabi'in yang majhul Al Hal, dan ia dalam keadaan

seperti itu hingga dijelaskan keadaannya, sehingga ditetapkan ia tsiqoh

ataukah dha'if. Aku tidak menemukan biografinya kecuali apa yang

disebutkan Al Hafizh dalam Lisan Al Mizan, dari Ibnu Al Qaththan, bahwa ia

berkata: 'Tidak diketahui keadaannya." kemudian ia mengisyaratkan riwayat

ini. Abu Ar-Ramda', seorang sahabat. Abdul Hakam berkata: "Tidak ada
yang meriwayatkan darinya kecuali penduduk Mesir." Al Hafizh
menyebutkan dalam Al Ishabah, 6: 333 bahwa namanya adalah "Yasir."
bahwa ia adalah "maula Ar-Rabda' binti Amr bin Ammarah bin Athiyyah Al
Balwiyah." lalu ia berkata: "Dan berkata Ibnu Yunus: Ia menyaksikan
penaklukan Mesir, dan ia memiliki beberapa sahabat, dan anaknya berada di
Mesir." Dalam Syarah Al Qamus 2: 350: "Diantaranya anak-anaknya yaitu
Syu'aib bin Humaid bin Abu Ar-Rabda' masuk dalam pasukan Mesir, dan ia
hidup lebih dari seratus tahun. Al Hafizh berkata dalam kitab Al Wulat wa Al
Qudhat karya Abu Umar Muhammad bin Yusuf Al Kindi, hal. 70, tahun 102:

"Kemudian Bisyr bin Shafuan Al Kalbi menjadi walinya (mesir), maka ia
menjadikan Syu'aib bin Humaid bin Abu Ar-Rabdza' Al Balwi sebagai
tangan kanannya, karena kakeknya dengan Abu Rabdza' adalah sahabat."
Terjadi perbedaan antara naskah, bahkan ulama-ulama terdahulu berselisih
dalam menetapkan lafazh "Ar-Ramda"'dengan tiga pilihan "Ar-Ramda"' dan
"Ar-Rabdza'." Lalu Al Hafizh dalam Al Fath berkata: "Ra' difathah, mim
disukun dan setelah itu dal dengan mad. Dan dikatakan pula: dengan ba lalu
dzal." Dan ia berkata dalarn Al Ishabah: Ad-Daulabi menyebutkan dengan
mim dan dal. Abdul Ghani berkata: itu keliru, yang benar adalah dengan Ba'
dan dzal. Aku katakan: "Al Baghawi meriwayatkan dalam Al Kuna dengan
mim serta dal." Ibnu Al Atsir dalam Usudul Ghabah, 5: 194 berkata: "Abu
Ar-Ramda' Al Balwi, maula bagi mereka dan mayoritas ulama hadits
menggunakan mim, dan penduduk Mesir menggunakan ba'." Pensyarah l/
Qamus menyebutkannya dalam Al Mawad Ats-Tsulotsah dengan ( r/ .l) r/ I )
15 dan p I J). Dan ia berkata mengenai (5 v .r) 2:563: "Dan Abu Ar-Rabdza',

begitulah orang-orang memberikan kunyah terhadapnya, apabila tidak ada

perubahan dalam penyebutan dari Ar-Rabda' atau Ar-Ramda'." Dan aku
lebih condong, bahwa terjadi perubahan pada penyebutan huruf Dzal,
sedangkan "Ar-Ramda ' dan "Ar-Rabda'." sama saja, karena asalnya satu

yaitu dengan mim atau ba'. Dalam Al Lisan, 4: 149 disebutkan: "Nu'amatu

Rabda' dan Ramda" asal kata ini berasal dari bentuk Ar-Ramad', lafazh
hadits "fahama 'ala al ijl aw 'ala Al Fahl.' Al ljl dengan mengkasrahkan 'ain
dan mensukun jim, ditafsirkan oleh Abu Daud yang artinya cambuk dari kulit,
sebagaimana telah kami sebutkan penafsiran no. 2783. Tampaknya yang
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dimaksudkan dengan Al 'ijl adalah kulit /yaitu kulit anak sapi, ini artinya
sama dengan Al Fahl, karena Al Fahl atau kejantanan itu terdapat di setiap
hewan, Al Fahl terkadang juga diartikan tikar yang dianyam dari pelepah
kurma. Disebutkan dalam Al Lisan, 4:31: "syamir berkata: dikatakan pada

tikar itu terdapatfahl, karena ia terbuat dari pelepah pohon kurma, yang mana
telah dibicarakan tentang kebolehan menggunakannya." Hadits-hadits yang
tersebut diatas menunjukkan perintah membunuh orang yang meminum
khamer pada kali keempat, yakni apabila ia telah dihukum sebanyak tiga kali
dan ia tidak berhenti melakukannya, maka ia dibunuh. Berdasarkan ketetapan
hukum dan sumber yang shahih dari Rasulullah SAW dan hal ini tidak
diragukan kebenarannya bagi orang-orang yang paham dengan ilmu hadits
dan ilmu riwayat, karena hampir seluruh sanadnya shahih. Adapun keraguan

sebagian perawi tatkala menjatuhkan hukum pada kali ketiga atau keempat
dan selainnya, hal ini sangat jarang terjadi dan juga tidak berpengaruh
terhadap keshahihan hadits tersebut, bahkan hal tersebut semakin

memperkuat bahwa hukuman pancung itu dilakukan pada kali keempat.
Mayoritas ahli fiqih dan Imam empat madzhab berpendapat bahwa hukum
telah dihapus, At-Tirmidzi (As-Sunan, 2: 330) setelah mengisyaratkan

penghapusan hukum 'dibunuh' bagi peminum khamer." Ini juga pendapat
ulama dan sepengetahuan kami tidak terjadi perbedaan di antara mereka,
apakah itu ulama salaf atau khalaf. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang
berasal dari Nabi SAW, dari sumber yang berbeda-beda, dimana beliau
bersabda, "Tak halal darah seorang muslim yang mempersaksikqn bahwa
tiada tuhan selqin Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali tiga hal
seseorang yang membunuh orang lain (tanpa alasan yang benar), seorang
yang telah menikah dan melakuan zinq dan orang yang murtad darinya."
Kemudian ia berkata dalam mukaddimah kitab Al llal yang menjadi penutup
dari Sunan-nya, 4: 384: "Hadits-hadits yang disebutkan sebelumnya dalam
kitab ini merupakan hadits yang dapat diimplementasikan yang mana
sebagian ulama menjadikannya sebagai sandaran selain dua hadits yang
berasal Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di

Madinah, begitu juga Maghrib dan Isya tanpa alasan karena takut atau safar

atau turunnya hujan lebat dan juga hadits Nabi SAW, dimana beliau bersabda,
"Apabila seseorang minum khamer, maka cambuklah ia, dan apabila ia
mengulanginya pada kali keempat, maka bunuhlah ia." Dan kecacatan kedua
hadits ini telah kami jelaskan pada kitab Al Ilal. Hal ini juga dikatakan oleh
Tirmidzi, dimana ia menolak pendapat tersebut yang mana telah kami
jelaskan tentang menjamak dua shalat pada penjelasan kami dalam Sunan
Tirmidzi, l: 357-359. Hal ini dipertegas dengan pendapat An-Nawawi dalam
Syarah Muslim, 5: 218: "Demikianlah yang dikatakan oleh At-Tirmidzi
mengenai hadits syaribul khsmer." Ini juga pendapat An-Nawawi bahwa
hadits tersebut mansukh berdasarkan ijma ulama. Sedangkan hadits Ibnu
Abbas, para ulama tidak sependapat dalam meninggalkannya, bahkan mereka
memiliki beberapa pendapat." sampai akhir. Mengenai hal ini akan kami
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kemukakan insya Allah, jadi apakah benar pendapat Tirmidzi, Nawawi dan
ulama-ulama lain tentang dihapusnya hukuman mati kepada peminum
khamer pada kali keempat atau tidak?! Adapun hadits yang dipakai dalam
menasakh hadirc-hadits sebelumnya adalah riwayat Jabir bin Abdullah,
dimana hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam Al Muhalla, I l: 368
dari jalur Ahmad bin Syu'aib -ia adalah An-Nasa'i-: "Ubaidullah bin Sa'ad
bin Ibrahim bin Sa'ad memberitahukan kepada kami, pamanku 

-Ya'qub 
bin

Sa'ad- menceritakan kepada kami, Syuraiq menceritakan kepada kami, dari
Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al Munqadir, dari Jabir bin
Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila seseorang meminum
khamer, maka cambuHah ia. Jika ia kembali melakukannya, maka cambuWah
ia. Jika ia mengulanginya lagi, maka cambuHah ia. Dan apabila ia
mengulanginya, maka bunuhlah." Kemudian Rasulullah SAW datang dengan
seorang laki-laki dari kami, namun beliau tidak membunuh peminum khamer
tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam Ma'ani Al Atsar,
2:92 darijalur Ashbaq bin Al Faraj: "Hatim bin Ismail menceritakan kepada
kami, dari Syuraiq, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al
Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa minum Ntamer, maka cambuklah ia. Apabila ia kembali
melalcukan, maka cambuklah ia. Kemudian jika ia mengulanginya, malra
cambuklah ia. Dan jika ia melakukannya (kali keempat), maka combuHah
ia." Ath-Thahawi berkata: "Berdasarkan hadits ini, maka hukum cambuk
tetap berlaku dan hukum mati terhapus."

Hal senada diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari jalur An-Nasa'i:
"Muhammad bin Musa memberitahukan kepada kani,Ziyad bin Abdullah Al
Bukai menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan
kepadaku, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa minum khamer, maka
hukumlah ia. Apabila ia mengulanginya, maka pukullah ia. Kemudion jika ia
mengulanghya, maka huhtmlah ia. Dan apabila ia mengulanginya pada kali
keempat, maka hukumlah lehernya." Kemudian Rasulullah SAW mencambuk
Nu'aiman sebanyak empat kali dan kaum muslimin berpendapat batrwa
dengan pukulan tersebut hukum hadnya telah ditunaikan atau dilaksanakan,
dan hukuman mati telah dihapus." Al Baihaqi meriwayatkanya,8:314 dari
jalur Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah: "Muhammad bin Musa Al Harasi
menceritakan kepada kami, Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami,
dengan sanad dan redaksi yang sama." Pada akhir hadits tersebut, dikatakan,
"Dan jika pada kali keempat ia masih melakukannya, maka bunuhlah ia" Al
Baihaqi berkata: Kemudian Rasulullah SAW mencambuk An-Nu'aiman
sebanyak empat kali. Ia berkomentar lagi: berdasarkan hal tersebut, kaum
muslimin berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum khamer telah
ditunaikan tatkala Rasulullah SAW mencambuknya empat kali.' Al Hakim
meriwayatkannya juga dalam Al Mustadrak, 4: 373 dengan redaksi, "Ziyad
bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibnu Ishaq menceritakan kepada
kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dari Nabi SAW dengan
redaksi yang sama [yaitu hadits sebelumnya, dimana terdapat perkataan 'Dan
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apabila ia melakukannya pada kali keempat, maka bunuhlah ia'], kemudian
Rasulullah SAW mencambuk An-Nu'aiman."

Riwayat Al Hakim adalah riwayat ringkas sebagaimana yang telah kita
saksikan, karena pada awal sanadnya terdapat kekurangan, dimana ia
mengatakan Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami dan ia bukanlah
Al Hakim, karena di antara Al Hakim dan Az-Ziyad terdapat jarak yang
sangat jauh, kemungkinan ada tiga atau lebih perawi. Nampak jelas disini
bahwa para perawi dalam awal sanad tersebut terhapus pada naskah l/
Mustadrak. Hadits ini dilsyaratkan oleh Az-Zailai' dalam Nashab Ar-Rayah,

3: 373, dimana ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam
Sunan Al Kubra, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al
Munkadir, dari Jabir, secara marfu', "Barangsiapa minum khamer, maka

cambuklah ia." pada akhir hadits ia berkata, 'Kemudian Nabi SAW datang
bersama seorang lelaki yang meminum khamer pada kali keempat, lalu beliau
mencambuknya dan tidak membunuhnya'." Kemudian ia menambahkan pada

lafazh tersebut, "Maka kaum muslimin berpendapat bahwa hukum had bagi
peminum khamer telah ditegakkan atau ditunaikan. Dan hukman mati
dihapus." Isyarat Az-Zailai' ini tertuju pada dua riwayat An-Nasa'i yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, dimana ia menunjukkan bahwa hadits terdapat
dalam Sunan Al Kubra, karena hadits tersebut tidak terdapat dalam Sunan An-
Nasa'i ash-shugrah yang telah dicetak. Sementara perkataan pada akhir hadits
tersebut 'bahwasanya hukuman had bagi peminum khamer telah terhapus'

adalah keliru. Kemungkinan ini terjadi karena kesalahan penullsyan atau

cetak. Yang benar adalah hukuman mati telah terhapus sebagaimana telah
disebutkan pada riwayat Ibnu Hazm, yang kedua dari jalur An-Nasa'i.
kemudian Az-Zaila'i berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam

Musnadnya dari Ibnu Ishaq, dimana dikatakan bahwa Nabi SAW datang

bersama An-Nu'aiman yang telah tiga kali minum khamer, lalu beliau
memerintahkan untuk mencambuknya. Tatakala ia melakukannya pada kali
keempat beliau memerintahkan untuka mencambuknya, dan hukum mati
terhapus." Hal ini dilsyaratkan oleh Al Hafizh di dalam Al Fath, 12:70 kepada

kedua riwayat An-Nasa'i yang berasal dari jalur Ishaq. Sedangkan riwayat Al
Bazzar ini disebutkan oleh AL Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id, 6:278, di
mana pada akhir hadits tersebut dikatakan: "Dan jika ia melakukannya pada

kali keempat maka bunuhlah ia." Ia berkata: Kemudian Rasulullah datang
dengan An-Nu'aiman yang telah meminum kahamer untuk keempat kalinya,
lalu mereka mencambuknya dan tidak membunuhnya. Hal ini mereupakan
penghapusan hukuman mati bagi peminum khamer." Selanjutnya ia
menisbatkan periwayatannya pada Al Bazzar namun ia tidak
menyebutkannya, ia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tanpa
menyebutkan perkataan: "Dan ini merupakan penghapusan hukuman mati
buat peminum khamer, dan juga penamaan An-Nu'aiman." Ini merupakan
sikap menggampangkan dari Al Haitsami, sehingga At-Tirmidzi tidak
meriwayatkan darinya dalam naskah asli, akan tetapi ia menyebutkan ra'llg,
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2: 330, ia berkata, "sesungguhnya hal tersebut berlaku di awal perintah,

setelah itu dihapus. Demikianlah Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari
Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "sesungguhnya barangsiapa minum khamer, maka cambuklah. Jikq
ia mengulanginya untuk kali keempat, maka bunuhlah ia." la (Jabir) berkata:

Setelah itu Rasulullah SAW datang dengan seorang laki-laki yang meminum
khamer untuk kali keempat, lalu beliau mencambuknya namun tidak
membunuhnya." Itu merupakan riwayat yang serupa dan paling dekat dengan

riwayat Ibnu Hazm dari jalur Syarik, dari Ibnu Ishaq. Ini merupakan sanad

shahih 
-menurut 

kami- yang kami sebutkan mengenai hadits Jabir,

berbeda dengan yang dlsyangka oleh Ibnu Hazrn, ia berkata dalam Al

Muhalla, I l: 369, "Adapun hadits Jabir bin Abdullah dalam naskah-naskah

yang ada mengenai perintah tersebut 'membunuh peminum khamer di kali

keempat' tidak shahih, karena tidak seorang perawi pun yang meriwayatkan

dari Al Munkadir secara moushal kecuali Syarik Al Qadhi dan Ziyad bin

Abdullah Al Bukai, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Al Munkadir,
dimana keduanya ini dha'if." Kami berbeda pendapat dengannya dalam

masalah ini, dimana pembahasan mengenai ketsiqahan Syarik telah

disebutkan, pada hadits no. 659, 2093 dan 5066 dan begitu pula Ziyadpada
hadits no. 1068. Kami tambahkan bahwa Al Bulihari menyebutkan
biografinya dalam Al Kabir 2lll329 dan ia tidak menyebutkan kecacatannya,

bahkan ia meriwayatkan dari Waki', ia berkata, "Ia begitu mulia untuk

berdusta." Dan ulama-ulama yang mengomentari keduanya, hanya dalam

masalah hafalan dan kesalahan mereka, sehingga lenyaplah tuduhan keliru
atas keduanya mengenai riwayat hadits ini karena keduanya diikuti oleh

sahabat-sahabat mereka. Ibnu Hazm memberikan Isyarat secara maushul

mengenai riwayat hadits ini, yaitu riwayat Ma'mar dan Amr bin Al Harits,

dari Ibnu Al Munkadir. Dan riwayat Ma'mar yang disebutkan oleh Al Hafiztt
dalam Al Fath, 12: 70, ia berkata, "Abdurrazaq meriwayatkannya, dari

Ma'mar, dari Ibnu Al Munkadir secara mursal dan termaktub didalamnya:

Ibnu An-Nu'aiman setelah (ia meminum khamer) kali keempat, maka beliau

mencambuknya." Kemudian ia (Al Hafizh) menyebutkan di tempat lain

riwayat dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Al Munkadir dengan lafazh,
"Dihadapkan kepada Rasulullah SAW An-Nu'aiman, maka beliau

mencambuknya tiga kali, kemudian ia dihadapkan untuk kali keempat, maka

beliau mencambuknya tanpa menambah hukuman apapun." Riwayat Amr bin

Al Harits, diriwayatkan oleh Ath-Thahawi,2:92 darijalur Ibnu Wahab, dari

Amr bin Al Harits, "sesungguhnya Muhammad bin Al Munkadir

menceritakan kepadanya, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah SAW
berkata tentang peminum khamer, "Jika seseorang meminum khamer, maka

cambuHah." Beliau berkata sebanyak tiga kali, kemudian beliau berkata di

kali keempat, "maka bunuhlqh ia." kemudian dihadapkan seorang laki-laki di
hadapan beliau, dimana beliau minum khamer, lalu beliau mencambuknya,
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setelah itu dihadapkan keempat kalinya, lalu beliau mencambuknya,
selanjutnya hukuman mati dihapus." Demikian pula, diriwayatkan hadits
semisal secara mursal, dari Zaid bin Aslam, dimana Ibnu Sa'ad

meriwayatkannya dalam biografi An-Nu'aiman, 3/2/56, ia berkata,
"Muhammad bin Humaid Al Abdi memberitahukan kepada kami, dari
Ma'mar bin Rasyid, dari Zaid bin Aslam, ia berkata: An-Nu'aiman atau lbnu
An-Nu'aiman dihadapkan ke hadapan Rasulullah SAW, lalu beliau
mencambuknya, lantas ia dihadapkan lagi, lalu beliau mencambuknya,
kemudian ia dihadapkan lagi, beliau mencambukya. Ia (Ibnu Sa'ad) berkata:
berkali-kali, keempat kali atau kelima, yaitu mengenai orang yang meminum
arak, lalu seorang laki-laki berkata: "Ya Allah, laknatlah ia." Setiap kali ia
minum, maka seperti itu pula ia dicambuk! Lalu Nabi SAW bersabda,
"Janganlah engkau melaknatnya, sebab ia cintai kepada Allah dan rasul-
Nya;'

Keterangan: Dalam perkataan Ibnu Sa'ad terdapat kekeliruan
mengenai judul biografi "An-Nu'iman" dalam riwayat Zaidbn Aslam "An-
Nu'aiman dihadapkan." dimana yang benar yaitu "An-Nu'aiman" seperti
yang termaktub dengan begitu jelas. Al Hafizh telah mengisyaratkan
mengenai riwayat Ibnu Sa'ad ini dalam Al Ishabah, 6: 250, ia berkata,
"Diriwayatkan pula dengan keraguan oleh Muhammad bin Sa'ad, dari jalur
Ma'mar, dri Zaid bin Aslam, secara mursal." Yang ia maksud keraguan
mengenai "An-Nu'aiman" atau "Ibnu An-Nu'aiman." Al Baihaqi, 8: 314
mengisyaratkan dua riwayat ini secara mursal yaitu riwayat Muhammad bin
Al Munkadir dan riwayat Zaidbin Aslam, diakhir riwayat maushul Ziyadbin
Al Buka'i, lalu berkata, "Ma'mar meriwayatkannya, dari Muhammad bin Al
Munkadir dan dari Zaidbn Aslam bahwa keduanya berkata demikian." Dan
kami berpegang dengan pendapat kami, tidak menolak sanad muttashil
dengan yang mursal ata.u munqal&i ', sehingga sanad muttashil adalah
tambahan tsiqah, yang harus diterima kecuali apabila bisya dibuktikan
kekeliruannya. Sikap kami untuk menetapkan hadits Jabir ini naskah
'dibunuh' untuk kali keempat, karena yang shahih 

-menurut 
kami- adalah

kisah asli atau perintah 'dicambuk' tiga kali, kemudian 'dibunuh' untuk kali
keempat, dan bahwa dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki
yang meminum khamer setelah dicambuk sebanyak tiga kali, dan beliau tidak
membunuhnya, merupakan jumlah yang telah disepakati olbh riwayat-riwayat
dengan maknanya, dari jalur Syarik Al Qadhi dan dari jalw Ziyad Al Buka'i,
dimana keduanya jalur ini berasal dari Ibnu Ishaq. Sedangkan tambahannya,
bisya jadi muththarib dari Syarik disebabkan jeleknya hafalan, atau itu mursal

yang tidak muttosil. Sehingga riwayat Syarik yang diriwayatkan oleh Ath-
Thahawi dan dimana kali keempat dalam riwayat itu, ia jadikan: "Maka jika
ia mengulanginya, mako cambuklah." Namun tidak ada seorang pun yang
menguatkannya. Menurut apa yang kami dapatkan dalam riwayat-riwayat
dengan dijadikan riwayat marfu'termasuk sabda Nabi SAW, bahkan semua
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riwayat, setiap patokan dalil, yaitu bahwa seorang laki-laki yang mabuk untuk
keempat kali dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau
mencambuknya tanpa dibunuh. Itulah yang diriwayatkan oleh Syarik dalam

riwayat An-Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazrn, dan dikisahkan oleh

Az-Zaila'i secara ringkas dari dua riwayat An-Nasa'i, yang ia isyaratkan, juga

Al Haitsami mengenai riwayat Al Bazzar, meskipun keduanya tidak
menjelaskan kalau riwayat itu adalah lafazh Syarik. Itu diketahui dari
riwayat-riwayat mursal dari Ibnu Al Munkadir dan dari Zaid bin Aslam,
dimana Syarik meriwayatkan diri seorang dalam salah satu riwayat dengan

lafazh ini dan menyelisihi riwayat-riwayat lain yang ia riwayatkan. Sementara
riwayat-riwayat dari Ziyad bin Abdullah menjadi dalil yang menetapkan
kekeliruan riwayat tersebut.

Terjadi perbedaan tentang lelaki yang dicambuk dan tidak dibunuh
oleh Rasulullah SAW dalam kali keempat, apakah ia "An-Nu'aiman" atau
"anaknya." dan yang rajih ia adalah "An-Nu'aiman." Hal ini berdasarkan
salah satu hadits Jabir menurut Ibnu Hazm dari jalur An-Nasa'i, menurut Al
Baihaqi dari jalur Ibnu Khuzaimah, menurut Al Hakim, dan Al Bazzar dari
riwayat yang dinukil oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zqwa'id, dan ia
menyebutkan satu riwayat dalam Nashab Ar-Rryah dengan nama "An-
Nu'iman." yang dinisbatkan kepada Al Bazzar. Menurut aku ini adalah
kekeliruan dari penasikh atau kesalahan cetak, dimana Ibnu Al Munkadir
menamai dengan "Ibnu An-Nu'aiman" di salah satu riwayat dalam Al Fath,
dan disebutkan sikap ragunya Zaid bin Aslam di dalamnya, lalu ia berkata,
"An-Nu'aiman" atau "Ibnu An-Nu'aiman" menurut salah satu riwayat dari
Ibnu Sa'ad. Kisah mengenai An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman datang

dari beberapa segi dengan makna yang hampir sama. Itu menguatkan klsyah

tersebut dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam penjelasannya
Imam Ahmad meriwayatkannya dalam Musnad ini no. 16219 dari jalur Abdul

Warits, dari Ayyrb, dari Abu Mulaikah, dari Uqbah bin Al Harits, ia berkata,

"Rasulullah SAW datang bersama An-Nu'aiman yang telah minum khamer,
lalu Rasulullah SAW memerintahkan penghuni rumah untuk mencambuknya
dengan tangan, pelepah kurma dan sandal. Ia berkata: aku termasuk orang
yang mencambuknya." Ia [Imam Ahmad] meriwayatkan pula (4: 3846)

dengan sanad ini, ia meriwayatkan pula no. 16224 dari jalur Wuhaib, dari
Ayyrb, dari Ibnu Mulaikah, dari Uqbah, "Sesungguhnya Nabi SAW datang
bersama An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman yang dalam keadaan mabuk.
Ia [Uqbah] berkata: lalu Rasulullah SAW dengan menarik dengan kuat dan
memerintahkan penghuni rumah untuk mencambuknya, lalu mereka pun
mencambuknya. Uqbah berkata: "Aku termasuk orang yang mencambuknya."
Dua sanad ni Shahih.Ini adalah hadits yang disebutkan oleh Al Hafizh dalam

Al Ishabah, 6:250,lalu ia berkata, "Dan Al Bukhari meriwayatkannya dalam
Tarikhnya dari jalur Wuhaib, dari Ayyub, dari Ibnu Mulaikah, dari Uqbah bin
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Al Harits, bahwa Nabi SAW datang bersama An-Nu'aiman atau Ibnu An-
Nu'aiman. Yang rajih adalah An-Nu'aiman tanpa keraguan. Menurut lafazh
Ahmad: Dan aku termasuk orang yang mencambuknya, ia berkata: Datang
bersama An-Nu'aiman tanpa ragu." Jelas, Imam Ahmad meriwayatkan hadits
ini dari dua jalur yaitu dari jalur Wuhaib dengan adanya keraguan dan dari
jalur Abdul Warits dengan disebutkan An-Nu'aiman. Itu dilsyaratkan pula

dalam Al Fath, 12: 67, ia berkata, "Dan terjadi perbedaan lafazh nukilan
mengenai riwayat Uqbah tersebut: apakah pelakunya An-Nu'aiman atau Ibnu
An-Nu'aiman? Dan yang rajih, ia adalah An-Nu'aiman." Anehnya, Al Hafizh
menyebutkan hadits ini dalam Al Ishqbah dinisbatkan kepada Tarikh Al
Bukhari, padahal tetap bahwa itu terdapat dalam Ash-Shahih dengan tiga
sanad. Pertama, dalam pembahasan Wakalah, 4: 400 dari jalur Abdul Wahab
Ats-Tsaqafi, dari Ayyub. Kedua dan ketiga, pembahasan Hudud,12: 56 dari
jalur Abdul Wahhab dan dari jalur Wuhaib, dimana keduanya dari Ayyub.
Dalam semua riwayat tersebut terdapat keraguan antara An-Nu'aiman dan
Ibnu An-Nu'aiman. Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dalam Ath-Thabaqat,
312156 secara mursal sehubungan dengan biografi An-Nu'aiman, dari riwayat
Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, ia berkata: An-Nu'aiman atau Ibnu An-
Nu'aiman dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mencambuknya,
kemudian ia dihadapkan lagi (dikali lain), lalu beliau mencambuknya. Setelah
itu ia dihadapkan lagi, maka beliau mencambuknya. Ia berkata: berkali-kali,
empat atau lima kali yaitu mengenai masalah meminum arak, lalu seseorang
berujar: Ya Allah, laknatlah ia. Setiap kali ia minum khamer ia dicambuk!
Lalu Nabi SAW bersabda, "Janganlah engkau melalmaWa, sebab ia
mencintqi Allah dan rasul-Nya." Ini telah kami sebutkan tatkala menjelaskan
riwayat mursql yang dilsyaratkan oleh Ibnu Hazm dalam komentarnya

mengenai hadits Jabir. Dan riwayat Zaid bn Aslam ini 
-mursal- datang

dengan riwayat Shahih maushul, berbeda dengan riwayat tadi dalam

penyebutan nama si pelaku, Al Bukhari meriwayatkannya dalam Ash-Shahih,

12: 66-68 dari jalur Sa'id Ibnu Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya,
dari Umar bin Al Khaththab, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki di masa
Rasulullah SAW, ia adalah Abdullah yang berjuluk seekor khimar dan
Rasulullah SAW metawakannya, dimana Nabi SAW pernah mencambuknya
dikarenakan mabuk. Lalu suatu hari ia dihadapkan, lalu beliau
memerintahkan untuk mencambuknya. Kemudian seorang laki-laki dari
kerumunan berkata: "Ya Allah, laknatlah ia. Sungguh ia sudah sering
dihadapkan!" Lalu Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian melaknatnya.
Demi Allah, aht tahu io mencintai Allah dan rasul-Nya."

fuwayat ini datang dari bentuk lain, mursal yang mauquf dari Umar,
namun ia tidak menyebutkan semua lafazh: lalu Al Hafidr mengisyaratkan

dalam Al Ishabah,2: 35 dalam biografi "himar" yaitu nama binatang yang
telah dimakluni lantas Al Hafizh berkata: "Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar
Al Mirwazi dalarn Musnad Abu Bakar, dari jalur Zaid bn Aslam, bahwa

Abdullah, dimana ia akrab dengan khimar, mabuk pada masa Rasulullah
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SAW, lalu Umar memerintahkan Az-Zubair dan Utsman untuk
mencambuknya." Zaid bin Aslam tidak pernah bertemu dengan Umar.
Riwayat ini datang dengan bentuk ketiga yang mauquf kepada Umar.

Zhahimya, sanad tersebut bersambung, namun yang ada pada kami: Al
Hafizh menyebutkan (Al Ishabah, 4: 1460) mengenai biografi "Abdullah
yang berjuluk himar" bahwa Ibnu Mandah meriwayatkan hadits Sa'id bin
Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam, itu adalah hadits yang kami nukil dari Shahih

Al Bukhari,lalu ia 
-lbnu 

Mandah- berkata: "Diriwayatkan oleh Hlsyam

bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: aku melihat seorang

laki-laki yang datang bersama Umar, disebut dengan Abdullah bin Himar

[Demikian dalam Al Ishabah, dan ini keliru], ia dan temannya mabuk." lalu ia
menyebutkan hadits tersebut. Dua riwayat mauquf dari Umar ini bukanlah

dua riwayat mengenai hadits marfu' Shqhih yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari, hanya terdapat kesamaan dalam sanadnya mengenai penyebutan si

pelaku, bahwa ia adalah Abdullah yang berjulu khimar." Kisah An-Nu'aiman

datang pula dari dua jalur lain yang dha'tf. Pertama, dalam Al Ishabah, 6: 83

dalam biografi Marwan bin Qais Al Aslami: "Dan Ibnu Mandah

meriwayatkannya dari jalur Abu Abdurrahim, seorang laki-laki dari Tsaqif
menceritakan kepadaku, dari Khutsaim bin Marwan, dari ayahnya; Marwan
bin Qais, salah seorang sahabat Nabi SAW bahwa Nabi SAW disebutkan di
hadapan seorang lelaki yang sedang mabuk, ia disebut: An-Nu'aiman, lalu
beliau memerintahkan untuk mencambuknya, kemudian ia dihadapkan lagi
dalam keadaan mabuk, lalu beliau memerintahkan untuk mencambuknya,

kemudian ia dihadapkan untuk kali ketiga, lalu beliau memerintahkan untuk
mencambuknya, lalu ia dihadapkan untuk kali keempat dan ada Umar saat itu,
lalu Umar berkata: "Apa yang engkau tunggu ya Rasulullah? "Ini adalah kali
keempat, penggallah lehernya. "Lalu seorang lelaki berujar: "Sungguh aku

melihatnya pada perang Badar, ia berperang dengan gagah berani. "Yang lain

berkata: "sungguh aku melihatnya pada perang Badar menempati tempat

yang strategis." Lalu Nabi SAW bersabda: "Bagaimana sedangkan ia telah

ikut perang Badar. " Dan Al Hafizh dalam Al Ishabah,6: 250 mengisyaratkan

terhadap riwayat ini di lain waktu dalam biografi An-Nu'aiman. Sanad ini
dha'if, disebabkan tidak diketahui laki-laki dari Tsaqif tadi, seperti yang telah

dijelaskan.
Keterangan: Disebutkan dalam Al Ishabah, pembahasan pertama

"Khusyaim bin Marwan." Namun ini keliru dan yang benar adalah

"Khutsaim" seperti yang dijelaskan dalam Al Kabir,2lll193, dan Llsyan Al

Mizan, 2: 394, ta'liq oleh pensyarah Al Kabir, 4/1/367 mengenai biografi
ayahnya Marwan bin Qais, dan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam

Al Isti'ab, no.372 mengenai biografi Marwan begitu pula dalam Al Ishabah,

6:250, dimana ia mengisyaratkan kepada riwayat Marwan bin Qais yang tadi,

lalu berkata: Demikian yang disebutkan oleh Az'Zubair bin Bakkar dalam Al
Fukahah wa Al Mizah, dari jalur Abu Thawwalah, dari Abu Bakar bin
Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, ia berkata: ada seorang laki-
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laki yang disebut An-Nu'aiman di Madinah, ia sering minum (khamer), lalu
ia menyebutkan hadits serupa, darinya pula, bahwa seorang sahabat Nabi
SAW berkata kepada An-Nu'aiman: Semoga Allah melaknatnu." Lalu Nabi
SAW berujar, "longan berkata begitu, karena sesungguhnya ia mencintqi
Allah dan rasul-Nya." Ia memberikan Isyarat tadi,2:35 mengenai biografi
"Himar." lalu ia berkata: "wawaqa'a." seperti itu terhadap An-Nu'aiman,
menurut apa yang dikatakan Az-Zubair bin Bakkar dalam kitab dalam Al
Fukahah wa Al Mizah." Ia menyebut riwayat tersebut di lain tempat dalam Al
Fath, 67,lalu berkata, "Diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bakkar dalam Al
Fukahah mengenai hadits Muhammad bin Amr bin Hazrn berkata: Ada
seorang laki-laki yang sering minum (khamer) di Madinah, ia dihadapkan
kepada Nabi SAW, lalu beliau mencambuknya dengan sandal. Setelah itu
beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, dan mereka pun
mencambuknya dengan sandal, dan melemparinya dengan tanah. Ketika ia
telah menerima semua itu, seseorang berujar, "semoga Allah melaknatmu!',
Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Janganlah berkata begitu, karena
sesungguhrrya ia mencintai Allah dan rasul-Nya." Ini merupakan riwayat
dha'if sebab Muhammad bin Amr bin Hazm adalatr tabtin yang lahir tahun
l0 H di masa hidupnya Rasulullah SAW, akan tetapi ia tidak mendengar
sesuatu dari beliau, seperti yang telah dijelaskan.

Dalam Al Ishabah,2: 35 tertulis "kepada An-Nu'iman.' itu keliru,
yang benar "kepada An-Nu'aiman." Al Fath, 12:67 mengenai kitab Az-
Zubair *Al Fakihah." itu keliru yang benar "Al Fukahah.u Untuk
menyempurnakan koreksi, kami sebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari dalam At-Tarikh Ash-Shaghir, no. 61, ia berkata, 'Abdul Azizbin
Abdullah menceritakan kepadaku, Ibnu Abu Az-Zhnad menceritakan
kepadaku, dari ayahnya bahwa Kharijah bn Zaid mengabarkan kepadanya,
bahwa Ibnu An-Nu'aiman dari kalangan Anshar dibunuh sedang ia dalam
keadaan mabuk." Ini merupakan sanad Shahih mengenai Kharijatr bin Zaid
bin Tsabit, ia seorang tabi'in yang dikenal, salah satu dari tujuh ulama fiqih
Madinah. Ini adalah riwayat-riwayat mengenai kisah An-Nu'aiman atau

anaknya, bahwa keduanya atau salah satunya dicambuk karena minum
(khamer) di kali keempat. Yang benar dari riwayat-riwayat tadi, bahwa ada
dua yang rajih: beliau mencambuk An-Nu'aiman dan Abdullah yang berjuluk
himar. Hal ini disebutkan dalam Shahih Al Bukhari, hanya saja tidak
disebutkan hal itu terjadi di kali keempat. Al Hafizh ragu dan perkaraannya
mudhtharib dalam pentarjihan antara riwayat-riwayat ini atau pun pada semua
riwayat, ia berkata dalam Al Ishabah, 250-252: Ibnu Abdul Bar berkata:
Sesungguhnya pelaku dalam klsyah ini adalah Ibnu An-Nu'aiman, ada

pembahasan baginya. Kemudian ia berkata, *Aku telah sebutkan dalam
Fathul Bori bahwa orang yang berkata itu [yaitu orang yang berkata
'rcrlaknatlatr An-Nu'aiman'] adalatr Umar, akan tetapi (dalam riwayat
tersebut) Umar berkata Abdullatr yang berjuluk himar. Hal ini menguatkan
orang yang mengira bahwa ia adalah lbnu An-Nu'aiman, sehingga ia bisya
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jadi buat An-Nu'aiman dan anaknya. Ia berkata dalam Al Fath, 12:67 ketika

menyebut Abdullah yang dijuluki khimar, "Dan Ibnu Abdul Bar meluruskan

bahwa ia adalah Ibnu An-Nu'aiman dalam hadits Uqbah bin Al Harits." Lalu

ia berkata dalam terjemahan An-Nu'aiman, "Ia adalah lelaki shaleh yang

kecanduan minuman, lalu Nabi SAW mencambuknya flihat Al Isti'ab no.

319]. Dari hal ini, maka setiap orang bernama An-Nu'aiman dan anaknya

Abdullah, dicambuk karena mabuk. Hal ini dikuatkan oleh hadits Az-Zubair

bin Bakkar fialu ia menyebutkan hadits Muhammad bin Amr bin Hazm yang

kami nukil tadi, kemudian berkata:l: dan terjadi perbedaan nukilan tentang

hadits Uqbah: apakah si pelaku adalah An-Nu'aiman atau Ibnu An-
Nu'aiman? Yang rajih, ia adalah An-Nu'aiman dan hal itu tidak tersebut di

sini [yaitu dalam riwayat Shahih Al Bukharil, karena klsyah mengenai

Abdullah [yakni yang bergelar 'khimar'] terjadi di Khaibar sebelum terjadi

kisah An-Nu'aiman, dan Uqbah merupakan orang masuk Islam pada saat

fathu Makkah dan peristiwa tersebut terjadi setelah Khaibar sekitar dua puluh

bulan." Ia berkata pula, 12: 68 mengenai sabda Nabi SAW, "Janganlah
kalian meloknatnya." "mengenai riwayat Al Waqidi: "Janganlah begitu wahai

[Jmar." Dengan ini, orang-orang berpegang bahwa kisyah tersebut adalah

satu, padahal jaraknya sangat jauh sesuai yang telah dijelaskan tentang

perbedaan keduanya. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah kejadian An-

Nu'aiman dan Ibnu An-Nu'aiman, dimana namanya adalah Abdullah yang

dijuluki 'khimar'." Ia telah memberikan sedikit komentar, hal. 67 setelah

memberikan Isyarat tentang cerita lucu "Abdullah yang dijuluki 'khimar"'

dan cerita lucu "An-Nu'aiman." ia berkata, "Hal ini menguatkan bahwa

pemilik biografi tersebut dan An-Nu'aiman adalah satu orang." Ini adalah

kerancuan dari Al Hafrzh, karena pada asalnya tidak memberikan Isyarat

dalam Al Fath dan Al Ishabah terhadap riwayat Al Bukhari dalam Ash-

Shaghir tentang Kharijah bin Zaid membunuh An-Nu'aiman, dan aku

berpendapat bahwa sepantasnya ia memberikan Isyarat ketika menyebutkan

hadits Abu Ar-Ramda' yang termaktub "Sesungguhnya Nabi SAW
memerintahkan terhadap orang yang meminum khamer di kali keempat,

untuk memenggal lehernya, maka aku memenggalnya." Al Hafizh juga

memberikan komentar di akhirnya, "Diketahui bahwa ia melakukan itu

sebelum dihapus, jika itu benar, maka itu menjadi bantahan terhadap orang

yang mengira ia tidak melakukannya." Ia seharusnya menyebutkan riwayat

Kharijah untuk memberikan kepastian apakah ia kejadian sama dengan

riwayat Abu Ar-Ramda' atau ia adalah kejadian lain? Kemudian Al Hafizh

menyebutkan dalam At Ishabah, 4: 146, sebuah riwayat Ibnu Mandah secara

muallaq 
-Hisam 

bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya- yang

menunjukkan bahwa Umar mencambuk Abdullah yang dijuluki 'khimar'."
dan ia menyebutkan bahwa diketahui dari hal itu bahwa ia hidup sampai masa

Umar. Ia menukil dalam biografi An-Nu'aiman perkataan lbnu Sa'ad bahwa

An-Nu'aiman hidup hingga wafat di masa Mu'awiyah Ibnu Sa'ad

Musnad Imam Ahmad - @I



mengatakan hal itu dalam Ath-Thabaqat, 312156, namun ia menukil dari Al
Waqidi.

Sepengetahuan aku, ia tidak memberikan isyarat sama sekali terhadap

riwayat Kharijah bin Zaid dalam At-Tqrikh Ash-Shaghra bahwa Ibnu An-
Nu'aiman dibunuh dalam keadaan mabuk. Sehingga aku tidak bisya

memberikan kepastian, mungkin ada riwayat lain yang tidak disebutkan
dalam kitab-kitab rujukan atau sekiranya aku tidak membacanya dan
mengoreksinya. Kebanyakan dari yang ada di hadapan kita sanadnya tidak
disebutkan secara sempurna atau lafazh tidak disebutkan sempurna, sehingga
aku tidak melihat sanad, lafazh atau riwayat lain yang saling menguatkan dan
hal itu menyebabkannya tidak bisa diterima. Akan tetapi, aku rajihkan bahwa
An-Nu'aiman adalah Abdullah yang dijuluki 'khimar' dengan adanya
kesamaan kejadian dari riwayat-riwayat shahih keduanya, dalam cerita-cerita

lucu serta gurauan di masa Rasulullah SAW dan setelah masa beliau hingga
masa Utsman. Sehingga keraguan sebagian antara An-Nu'aiman dan Ibnu
An-Nu'aiman hanyalah sebentuk ragu ditimbulkan dari kealpaan, bukan
selainnya. Sekiranya shahih riwayat Al Bukhari dalam AtTarikh Ash-Shaghir

dari Iftarijah binZaid serta sanadnya juga seperti yang kami sebutkan, maka
ada kemungkinan itu kejadian lain dibunuhnya Ibnu An-Nu'aiman dlsyaat

mabuk sebagai realisasi perintah membunuh pelaku peminum khamer di kali

keempat dan kejadian itu terjadi di masa mutaakhir, setelah Nabi SAW dan
masa pembesar sahabat, bahkan si pelaku sendiri adalah seorang tabi'in.
Karena salah satu biografi sahabat tidak disebutkan. Sehingga riwayat
Kharijah bin Zaid diangkat menjadi muttashil, dimana ia mendapati sahabat-
sahabat mutaakhiri. Ia meriwayatkan dari mereka dan ia wafat tahun 99 H
atau 100 H.

Hadits Abu Ar-Ramda' menunjukkan bahwa Rasulullah SAW
membunuh seorang laki-laki peminum khamer di kali keempat, sanadnya
hasan seperti yang kami sebutkan. Mungkin saja ini peristiwa lain dan bukan
tentang An-Nu'aiman yang kami rajihkan bahwa ia adalah Abdullah yang
dijuluki 'khimar', bukan pula peristiwa tentang Ibnu Nu'aiman yang dibunuh
di saat mabuk dengan masa yang panjang dimana kami tidak bisya

menentukannya. Yang benar bagi kita, bahwa Rasulullah SAW tidak
membunuh An-Nu'aiman di kali keempat dibandingkan dengan realisasi

perintahnya untuk membunuh pelaku peminum khamer di kali keempat. Yang
jadi pembahasan, apakah peristiwa ini menghapus perintah tersebut ataukah
tidak, dan kami akan bahas setelatr kami meneliti semua hadits-hadits yang
ada mengenai hukum ini Insya Allah. Orang-orang yang berpegang dengan
'pernyataan' pelaku peminum khamer di bunuh kali keempat berdasarkan
hadits Qabishah bin Dzu'aib: Imam Syafi'i meriwayatkannya dalam Al Umm,

6: l77, "SuSan [Ibnu Uyainah] memberitahukan kepada kami, dari Az-Ztshi,
dari Qabishah bin Dzu'aib, batrwa Nabi SAW bersabda, "Jika seseorang

meminum (Htamer), maka cambuklah. Jika ia meminum la4t, maka
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cambuHah. Lalu jika setelah itu ia minum lagi, maka cambuHah. Kemudian
jika ia minum, mako bunuhlah ia." Az-Zuhri tidak tahu apakah di kali ketiga
atau keempat. Lalu dihadapkan seorang laki-laki yang telah minum (khamer),
maka beliau mencambuknya. Setelah itu orang itu dihadapkan lagi, maka
beliau mencambuknya. Setelah itu ia dihadapkan lagi, maka beliau
mencambuknya dan digugurkan hukuman mati.

Suffan berkata: Zuhri berkata kepada Manshur bin Al Mu'tamar dan
Mukhawwal: "Kalian berdua menjadi utusan bagi penduduk Iraq dengan
hadits ini." Ia meriwayatkannya, 4: 282 dari Ahmad Ubadah Adh-Dhabbi,
dari Su$an dengan sanad semisal ini dan diakhirnya disebutkan: Su$an

berkata, Az-Ztfiri menceritakan hadits ini, ketika Manshur bin Al Mu'tamar
dan Mukhawwal bin Rasyid bersamanya, lalu ia berkata kepada keduanya:
"Kalian berdua menjadi utusan bagi penduduk Iraq dengan hadits ini."
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 8: 314 dengan sanadnya dari jalur Asy-Syaf i.
Ia meriwayatkan pula dari jalur Sa'dan bin Nashr, dari Suffan, dari Az-Zt*vi,
dari Qabishah bin Dzu'aib, dengan hadits semisal, dan termaktub didalamnya,

"Kemudiqn jika minum di kali keempat, makq bunuhlah ia. Maka seorang
lelaki peminum khamer dihadapkan, lalu beliau mencambuknya. Kemudian ia
dihadopkan lagi, maka beliau mencambuknya. Kemudian ia dihadapkon logi
di kali keempat, maka beliau mencambuknya." Dengan demikian hukuman
mati, dan itu menjadi keringanan, serta sebuah ketetapan." Ia meriwayatkan
pula dari jalur Ya'la bin Ubaid, dari Muhammad, dari Ishaq, dari Az-Zuhri,
dari Qabishah, dengan hadits semisal, dimana ia menyebutkan perintah untuk

dicambuk sebanyak tiga kali, Ialu dengan 'dibunuh' di kali keempat,
kemudian ia berkata: "Lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-
laki Anshar, ia disebut Nu'aiman, lantas beliau mencambuknya sebanyak
empat kali, saat kaum muslimin berpandangan bahwa hukuman mati telah
dihapus dan menjadi ketetapan." Ath-Thahawi meriwayatkannya dalam
Ma'ani Al Atsar,2: 92 darijalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab
Az-Zuhri, dari Qabishah, bahwa telah sampai kepadanya dari Rasulullah

SAW, namun ia tidak menyebutkan lafazbnya, bahkan ia beralih kepada
riwayat Muhammad bin Al Munkadir secara mursal, yang telah kami nukil
tadi setelah hadits Jabir. fuwayat Ibnu Wahab, dari Yunus ini diriwayatkan
oleh Ibnu Hazrn dalam Al Muhalla,1l: 368, Yunus berkata, "Ibnu Syihab
mengabarkan kepadaku bahwa Qabishah bin Dzu'aib menceritakan
kepadanya, bahwa telah sampai kepadanya dari Rasulullah SAW, bahwa
beliau berkata pelaku peminum khamer: "Jika ia minum, maka cambuklah,
lalu jika ia minum lagi, mako cambuklah ,kemudian jika ia minum lagi, maka
cambuklah, kemudian jika ia minum lagi, mako bunuhlah ra." Lalu seorang
laki-laki yang telah meminum sebanyak tiga kali, dihadapkan kepada beliau
lalu beliau mencambuknya, kemudian ia dihadapkan untuk kali keempat,
maka beliau mencambuknya sedangkan hukuma mati dihapus.

Ibnu Hazrn juga meriwayatkan hadits ini, dari jalur Sa'id bin Abu
Maryam, dari Suffan bin Uyainah, ia berkata: aku mendengar Ibnu Syihab
berkata kepada Manshur bin Al Mu'tamar: "Jadilah engkau utusan bagi
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penduduk Iraq dengan hadits ini." Dan lafazh "tar" tertulis "Man" dalam Al
Muhalla, itu jelas keliru. Hadits ini 

-hadits Qabishah- telah dilsyaratkan

oleh At-Tirmidzi,2:330 setelah hadits Jabir, ia berkata: "Begitulah Az-Zulri
meriwayatkan dari Qabishah bin Dzu'aib, dari Nabi SAW, semisal hadits ini,
ia berkata: Maka diangkatlah hukuman mati, dan itu adalah suatu
keringanan." Az-Zaila menyebutkan dalam Nashab Ar-Rryah,3: 374 sebuah
nukilan dari Abu Daud, ia tidak berkata sesuatu kecuali: Dan mengenai

Qabishah yang menSiahihkan, terdapat perbedaan." Kalimat itu tidak
mengandung suatu bentuk penetapan. Al Hafiztr menyebutkannya dalam Al
Fath, 12:70 dan ia menisbatkan kepada Asy-Syaf i, Abdunazaq dan Abu
Daud, dan ia mengisyaratkan kepada ta'liq At-Tirmidzi, kemudian

menisbatkan kepada Al Khatib dalam Al Mubhamat dari jalur Muhammad bin
Ishaq, dari Az-Zthri,lalu ia menyebutkan semisal riwayat Al Baihaqi yang

telah kami sebutkan dari jalw Ibnu Ishaq. Semakin rumit untuk mencapai
kesepakatan dengan menisbatkan riwayat ini kepada Al Mubhamal oleh Al
Khatib, karena riwayat ini sebenarnya terdapat dalam Sunan Al Kubra! Lalu
Al Hafidr berkata: Dan Qabishah bin Dzu'aib termasuk anak para sahabat, ia

latrir di masa Nabi SAW, namun ia tidak mendengar dari beliau. Perawi
hadits ini tsiqah dengan kemursalannya ada kerancuan dengan riwayat yang

diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari jalur Al Auzai, dari Az-Ztrhri, ia berkata:
Telah sampai kepadaku, dari Qabishah. Ini bertentangan dengan riwayat Ibnu

Walrab, dari Yunus, dari Az-Zuhi: bahwa Qabishah menceritakan
kepadanya, bahwa telatr sampai kepadanya, dari Nabi SAW, riwayat ini lebih
shahih karena Yunus lebih hafal riwayat Az-Zvhri daripada Al Auzai'.

Nampaknya, salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits ini kepada

Qabishah, sehingga hadits ini Shahih menurut Ash-Shahih karena status

mubham sahabat tidak berpengaruh." Adapun Qabishah adalah Ibnu Dzu'aib,

anak dari sahabat, ia seorang tabi'in dan jika ada yang memasukkan ke dalam
kategori sahabat, maka itu diragukan, karena ia dilahirkan di saat fathu
Makkah. Sedangkan riwayat Al Auzai' dari Az-Zuhri yang telah dinisbakan
oleh Al Hafizh kepada Ath-Thahawi, sesungguhnya aku tidak temukan dalam
Ma'ani Al Atsar, mungkin terdapat di kitab lain miliknya. Adapun riwayat
Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Az-Zuhri, telah kami sebutkan tadi. Kemudian
Al Hafizh menggunakan riwayat Ath-Thatrawi dari jalur Yunus, dari Az-
Zuhri sebagai hujjah, didalamnya disebutkan bahwa Qabishah bin Dzu'aib

menceritakan kepadanya, bahwa telah sampai kepadanya dari Rasulullah
SAW', namun hujjah dha'if dan sikap menisbatkan perkataan 'zhahirnya,
salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits ini kepada Qabishah,

sehingga hadits ini shahih menurut Ash-Shahih karena statx mubham sahabat

tidak berpengaruh. Penisbatan itu tidak berdasar, dari buah pembebanan!" Hal
tersebut menyelisihi kaidah shohih yang dipegang ulama para ulama hadits,
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yaitu dalam mukaddimah mereka bahwa hadits mursal adalah hadia dha'if,
baik dari riwayat tab{in kabir maupun shaghir. Bahkan para ulama
berkomentar sikap Asy-Syaf i menggunakan hujjah dengan kemursalan Sa'id
bin Al Musayyab, riwayat-riwayat mereka termasuk riwayat mursal, dimana

Sa'id bin Musayyab sama seperti Qabishah bin Dzu'aib, keduanya termasuk

tabi'in kabir, dan adalah anak dari para sahabat. Dalam hal ini, cukuplah
perkataan Ibnu Ash-Shalah dalam Ulumul Hadits, hal. 58, "Pendapat kami,
tak boleh berhujjah dengan hadits mursal dan menghuktmi dha'ifmerupakan
pendapat mayoritas huffazh dalam masalah hadits dan atsar, mereka

membahas masalah itu dalam tullsyan-tullsyan mereka." Menurut aku,

pendapat yang paling kuat tentang tidak berhujjah dengan hadits mursol
adalah apa yang diriwayatkan Al Hakim dalam Ma'rifah Ulum Al Hqdits,26-
27 dengan sanadnya sampai kepada Yazid bin Harun, ia berkata: aku berkata
kepada Hammad bin Zaid: Wahai Abu Ismail, apakah Allah menyebutkan
ahli hadits dalam Al Qur'an? Beliau berkata: Ya, apakah engkau tidak
mendengar firman Allah, "..." Ini mengenai orang yang mempelajari ilmu
(agama), kemudian ia kembali dan mengajarkannya, Al Hakim berkata: Ini
menunjukkan bahwa ilmu yang dijadikan hujjah ialah yang didengar dan

bukan hadits mursal." Ini telah cukup. Tersisa tiga hadits lagi, berurutan

dalam bab ini:
Pertama, hadits Dailam Al Humairi Al Jalsyani, ia seorang sahabat

yang masyhur, menetap di Mesir, dimana keluarganya meriwayatkan darinya.
Ibnu Abdul Bar menyebutkan biografinya dalam Al Ishabah,2: 166-167.Lalu
Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al Musnad, 4:231-232a: Adh-Dhahhak

bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abdul Hamid -Ibnu Ja'far-
menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abu Hubaib menceritakan
kepada kami, Martsad bin Abdullah Al Yazani menceritakan kepada kami, ia
berkata: Dulaim menceritakan kepada kami, bahwa ia bertanya Rasulullah
SAW, ia berkata: ketika kami di suatu daerah yang dingin, kami membantu
diri kami dengan minuman yang terbuat dari gandum? Lalu Rasulullah SAW
berkata: apakah memabukkan? Ia menjawab: Ya, beliau berkata: maka jangan

kalian minum. Lalu ia bertanya kedua kalinya, dan Rasulullah SAW berkata:

"Apakah memabukkan?" Ia menjawab: "Ya." Beliau berkata: "Kalau begitu,
jangan kalian minum." la berkata: lalu ia bertanya ketiga kalinya, lalu
Rasulullatr SAW berkata: "Apakah memabukkan?" Ia menjawab: "Ya."
Beliau bersabda, kalau begitu, jangan kqlian minum. Ia berkata:

"Sesungguhnya mereka tidak bisya menahan diri darinya?" Beliau berkata:

"Jika mereka tidak bisa menahan diri, maka bunuhlah mereka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam bab: minuman, hal. 68-69, di
alilrimya: "Jika mereka tidak bisya menahan diri, maka bunuhlah mereka.

Dulaim, nama sahabat yang termaktub disini adalah tetap dalam bab:

minuman, dan dalam catatan kaki ,. dari Musnad tni, dan ternrlis dalam 6 "Ad-

Dulaimi." Menurut aku ini adalah kekeliruan yang dilakukan oleh perawi
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Musnad llnli. Dan Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Abu Bakar Al Hanafi,

dari Yazid bin Abu Hubaib dengan sanad ini, hadits semisal, dan diakhirnya:

"Maka siapa yang tidak bisya menahan diri, maka bunuhlah la" Demikian

pula yang ia riwayatkan dalam bab: minuman, hal. 68 dari Abu Bakar Al
Hanafi Abdul Kabir bin Abdul Majid, dari Yazid. Lalu Ahmad berkata dalam
Musnod ini: "Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Yazid bin Abu
Hubaib, dari Martsad bin Abdullah Al Yazini, dari Dulaim Al Humairi, ia
berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu berkata: "Ya Rasulullah,
ketika kami di suatu negeri yang dingin untuk membantu kami melakukan
pekerjaan berat, dan kami meminum dari gandum, agar kami bisya

mengerjakan pekerjaan kami dan bertatran dari dinginnya?" Beliau berkata:

"Apakah memabuklcan?" Aku berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka jauhilah."
Ia berkata: kemudian aku datang di hadapannya dan bertanya hal yang sama,
lalu beliau berkata: "Apakah memabukkan?" Aku menjawab: "Ya." Beliau
berkata: "Maka jauhilah." Aku berkata: "Orang-orang tidak mau
meninggalkannya?" Beliau berkata: "Jika mereka tidak meninggalkannya,
maka bunuhlahmereka."

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 8: 292 dari jalur Muhammad bin
Ahmad bin Abu Al Mutsanna, dari Muhammad bin Ubaid At-Tanafusi, guru
Imam Ahmad, dengan sanad ini, hadits semisal, lalu Al Baihaqi berkata:

"Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin
Abu Hubaib. Yang ia maksudkan dengan hal tersebut adalah sanad

sebelumnya. Abu Daud meriwayatkan, 3: 369-370 dari jalur Ubadah, dari
Muhammad bin Ishaq, dengan sanad ini dari redaks hadits semisal, dan ia

tidak menyebutkan pertanyaan untuk kedua kalinya, ia menyebutkan yang
pertama dan terakhir saja. Al Mundziri berkata no. 3537, "Dalam sanadnya
terdapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar, telah disebutkan pembahasan

tentangnya." Ibnu Al Atsir dalam Usudul Ghabah,2: 135 dari Abu Daud. Al
Hafzh telah mengisyaratkannya dalan Al Ishabah,2: 166.Ibnu Abu Hatim

meriwayatkannya(Fuuh Mishr, hal. 303) dalam biografi Dulaim Al Jalsyani,

dari ayahnya Abdullah bin Abdul Hakam, Abu Al Aswad bin Abdul Jabbar
dan Hani' bin Al Mutawakkil, ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Latri'ah, dari
Yazid bin Abu Hubaib, dari Abu Al Khair [Martsad bin Abdullah Al Yazani],
dari Dulaim Al Jalsyani, bahwa ia berkata: Aku datang kepada Rasulullah

SAW, berkata: "Ya." Rasullah, ketika kami di suatu daerah yang sangat

dingin, kami membuat minuman dari gandum, apakah minuman itu halal
wahai Nabi Allah? "Beliau berkata: "Bukankah itu memabuk*an?" Ia berkata:

"Ya." Beliau berkata: "Itu haram. " Lalu ia mengulangi pertanyaan kali kedua,

dan Rasulullah berkata hal sama. Kemudian aku mengulanginya lagi, lalu aku
berkata: "Bagaimana jika mereka sudah sangat ingin meminumnya wahai

Nabi Allah?" Beliau berkata: "Barangsiapa yang sangat ingin meminumnya,
maka bunuhlah ia. " Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 8: 292 dari jalw Ibnu
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wahab, dari Ibnu Luhaih, dari Yazid bin Abu Hubaib dan Ayyasy bin Abbas,

dari Abu Al Khair, dari Dulaim Al Jalsyani, dengan hadits semisal secara ringkas,

hingga sampai pada perkataan "ltu haram." kemudian ia tidak menyebutkan sisa

haditsnya. Ini adalah shahihul isnad,tidak mempunyai cacat. Sikap Al Mundziri

yang melemahkan Ibnu Ishaq tidaklah benar, karena Ibnu Ishaq itu tsigai seperti

yang kami sebutkan. Al Mundziri telah meringkas urutan jalur-jalur hadits ini,

i--ut, kira itu suatu bentuk yang mudah baginya. Sekiranya ia melemahkan

Ibnu Ishaq, maka ia tidak sendiii m-riwayatkan hadits tersebut seperti yang kami

tahu, dan eUut g".ia bin Ja'far dan Ibnu Lahi'ah melakukan hal sama. Dalam

hadiis ini terdapat riwayat yang menguatkanny4 dimana Ahmad

meriwayatkannya pada no. 1p,i37 dari Jabir, bahwa seorang laki'laki datang dari

Jalsyan, suatu daerah di Negeri Yaman, lalu ia bertanya kepada Nabi SAW

tentang minuman yang mereka minum, dibuat di negeri mereka-yTg terbuat dari

ganduir, ia disebui 
',inu*an 

keras darijelai? Lalu Nabi SAW berkata: "Apakah

itemabuklan? Ia berkata: "Ya." Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang

memabuklun adalah haram. sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla ada

perjanjian bagi peminum yarg meiibuklan akan diceluplcan dengan thin Al
'xiuOit." Lahi mereka beri ata: "Ya Rasulullah, apakah thin al khubal? Beliau

berkata: "Keringat penghuni nerako atau gilingan penduduk neraka." Ini adalah

hadits shahih, diriwayatkan oleh Muslim 2: 130-131, An-Nasa'i juga

meriwayatkan seperti termaktub dalam Al Muntaqa, no' 4720' Hadits ini

membuictinya terjadinya klsyah tanya-jawab Dulaim Al Jalsyani mengenai

minuman di negeri mereka dan mengenai riwayat Dulaim yang menambahkan

perintah 'membunuh', itu tambahan dui tsiqah, diterima dan dijadikan hujjah,

sepertinya si penanya lebih hafal mengenai apa yang ditanya danjawabannya.
' i'"ari, hadits Ummu Aabibah Ummul Mukminin' Ahmad

meriwayatkannya dalam Musnad ini, 6: 427 g: "Hasan menceritakan kepada kami'

ia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: Darraj

menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al Hakam, bahwa ia menceritakan

kepadany4 dari Ummu Habibah binti Abu Sufuan bahwa orang-orang

dari Yaman menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau mengajarkan mereka

tentang shalat, 
-sunnah dan faraidh, latu mereka berkata: "wahai

Rasulu-llah, sungguh di tempat kami ada minuman yang kami buat dari

gandum dan jetiiZ- Ia berkata: lalu beliau berkata: "Al Ghubairah?" Mereka

iienjawab: "ia.,' Beliau berkata: "Jangan lealian konsumsi." Kemudian mereka

bertanya lagi setelah dua hari, lalu beliau berkata: "Al Ghubairah?

Mereka men]awab: "Ya." Lalu beliau berSkala, "Jangan lalian l<ansumsi-"

Kemudian kitika mereka ingin pulang, mereka bertanya lagi mengenai hal,

beliau berkata: "Al GhibaiiahZ" Mereka menjawab: "Ya." beliau

ber[ata: ,,Jangan lalian konsumsi." Mereka berkata: "sesungguhnya mereka

tidak bisa meninggalkannya?" Beliau berkata:"Siapa saia yangtidakbisa
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meninggalkannya, maka penggallah lehernya." Diriwayatkan Imam Ahmad
dalam bab: minuman, hal. 16 dengan sanad ini, akan tetapi ia membuat
ringkas dan menghapus soal-jawab kedua, ia hanya menyebutkan yang
pertama dan ketiga saja. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al
Kubra,8:292 darijalur Ibnu Wahab, dari Amr bin Al Harits, dari Danaj, dan

ia membuat ringkas di akhir hadits, dimana ia tidak menyebutkan lafazh

"sesungguhnya mereka tidak bisya meninggalkannya." sampai akhir.

Disebutkan oleh Al Haitsami secara sempurna dalam Majma' Az-Zowa'id,5:
54-55, dan ringkasannya pada 6:278 dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh
Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani, dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah,
dimana haditsnya dihukumi hasan, dan perawi-perawi lainnya tsiqah."

Ketiga, hadits Abu Musa Al Asy'ari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
bab: minuman, hal. 32: "Abdurrazaq menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Rasyid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Amr bin Syu'aib menceritakan, bahwa Abu Musa RA bertanya
kepada Rasulullah SAW ketika beliau diutus Nabi SAW ke Yaman:
"Sesungguhnya orang-orang di tempatku mengonsumsi minuman dari
gandum, itu disebutkan minuman dari jelai? "Lalu Nabi SAW berkata:

"Apakah memabuk*an?" Ia berkata: "Ya." Beliau berkata: "Laranglah
mereka." kemudian ia kembali dan bertanya tentangnya, lalu beliau berkata:
"Laranglah mereka," Kemudian ia bertanya ketiga kalinya, lalu ia berkata:

Aku telah melarang mereka, namun mereka tidak bisya berhenti?" Beliau

berkata: "Barangsiapa yang tidak berhenti di antara mereka, maka
bunuhlah. " Hadits ini tidak aku temukan selain dalam bab: minuman dengan
sanad munqalfri'sebab Abu Musa wafat duluan, ada yang mengatakan 42 H,
atau tahun 53 dan Amr bin Syu'aib tidak mendapatinya, sebab ia wafat tahun
I 18 H. Seandainya pun ia mendapatinya, maka sanadnya tetap saja

munqathi'. Dalam catatan kaki bab: minuman terdapat tambahan perkataan

"Amr bin Syu'aib" tambahan ini "Dari ayahnya" dan terdapat tanda terhapus,

seandainya shahih pun sanadnya tetap tidak bersambung, meskipun dalam

sanadnya terdapat Amr bin Syu'aib dan ayahnya, karena salah satu dari
keduanya tidak menyebutkan kalau ia meriwayatkan dari Abu Musa, bahkan

ia menglsyahkan bahwa Abu Musa yang melakukan soal-jawab tersebut dan

ia berkata dan dijawab, itu merupakan kejadian nyata pada masa Rasulullah
SAW, dimana keduanya tidak mengalaminya, dan ia tidak menyebutkan dari

siapa ia meriwayatkannya. Kemudian ada satu hadits lagi yang tersisa namun

aku tidak tahu! Akan tetapi aku memberikan Isyarat hadits dalam kitab Al
Ishti'ab dengan apa yang aku temukan dalam kitab-kitab rujukan. Az-Zailai'
berkata dalam Naslab Ar-Rayah, 3: 348 setelah hadits Jarir bin Abdullah:
"Dan hadits Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Mu'jam-
nya." Demikianlah yang dikatakan, ia tidak menyebutkannya dan tidak pula
memberikan penjelasan, tidak aku dapat dalam Majma' Az-Zawa'td, aku tidak

tahu bagaimana bisya ada! Tiga hadits terakhir, atau menurut koreksi dua
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hadits di antaranya yaitu hadits Dulaim Al Humairi atau Ummu Habibah,
kedua hadits tersebut menguatkan makna hadits yang mengandung perintah
untuk 'dibunuh' bagi si pelaku peminum khamer di kali keempat, jika sudah
terbukti jelas syarat-syarat kecanduan dan membangkang dari si pelaku,
dimana tidak mempan lagi larangan baginya dan ancaman hukum tidak
membuatnya takut, ia telah dikuasai dan menjadi tawanan (minuman tersebut)
seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, dan keadaan orang-orang
berdosa yang dicontoh oleh kaum muslimin sedang mereka tidak takut
dengan hukuman dan adzab, sehingga terus menerus meracuni. Para pecandu

tersebut mendekati kekafiran, dimana hadits-hadits Shahih mengenai

ancaman bagi hal tersebut telah masyhur dan terkenal. Lihat At-Targhib wa
At-Tarhib,3: 180-189, hadits Ibnu Abbas, hal. 185, ia berkata: "Tatkala
diharamkannya khamer, maka sebagian para sahabat mendatangi yang lain,
dan mereka berkata: telah diharamkan khamer, dan itu ddadikan tandingan
bagi kesyirikan." Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan perawi-perawinya

shahih. Perintah membunuh pelaku peminum khamer: di kali keempat

diberlakukan setelah ia dihukum sebanyak tiga kali seperti yang disebutkan

oleh hadits-hadits tadi dan dibunuhnya orang yang tidak bisya berhenti dan

tetap mengonsumsinya dengan alasan bahwa ia tidak sanggup
meninggalkannya, disebabkan daerah yang dingin dan pekerjaan berat seperti
yang termaktub dalam hadits Dulaim dan Ummu Habibah. Perintah ini
bersifat umum atau keduanya perintah yang bersifat umum, dimana
ditetapkan oleh dua kaidah syariat dan tidak cukup membantahnya dengan
dalil bahwa itu terhapus atau perintah menghukum mati telah dihapus, ini
tentunya merupakan masalah lain yang muncul karena ada sebab khusus, atau
makna tertentu. Jika telah diperiksa dan dapat kesimpulannya, maka imam
boleh mencukupkan dengan dicambuk tanpa perlu dibunuh. Makna khusus ini
adalah penyebab tidak dibunuhnya An-Nu'aiman karena ia pernah ikut
perang Badar, dan bagi ahli Badar terdapat keistimewaan yang tidak bisya

diingkari dan disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih hebat daripada

'meminum khamer' di kali keempat. Demikian pula dengan klsyah Hathib

bin Abu Balta'ah, ketika ia menulis surat untuk Quraisy, lalu Umar meminta
izin kepada Rasulullah SAW untuk memenggal lehernya, Ialu Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnyo ia ikut perang Badar, dan bukan engkau
tahu bahwa Allah menganasi qhli Badar." Lalu beliau berkata: "Lakukonlah
apa yang kalian inginkon, sungguh kalian telah diampuni."

Ini merupakan hadits Shahih, diriwayatkan Imam Ahmad, no. 600,

827, diriwayatkan oleh Syaikhain dan yang selain, atau pun sebagai penyebab
yang tetap dalam Al Bukhari mengenai larangan untuk tidak melaknat
Abdullah yang dijuluki 'khimar' karena ia mencintai Allah dan rasul-Nya.
Kami telah merajihkan bahwa Abdullah adalah An-Nu'aiman, sehingga
penyebab ia tidak dibunuh karena sebab ini (mencintai Allah dan rasul-Nya)
atau yang tadi (ahli badar) ataupun karena keduanya. Keduanya merupakan
hal istimewa yang tidak bisa dipengaruhi oleh kaidah syari'ah, dimana ahli
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Badar dikenal telah diampuni sehingga tidak berpengaruh hukum syar'i atas
mereka sepanjang zaman.' Bahkan ada hukum khusus disebabkan
keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki. Dan pastilah seorang yang
khusus 'mencintai Allah dan rasul-Nya' mendapatkan hukum syari'at hanya
dengan wahyu dari Allah. Inilah yang aku pahami tentang makna khusus
tersebut, sehingga kisah ini saja bisa menjadi dalil untuk menghapus hukum

hadits umum, atau dua kisah tadi pun tidak bisa menghapus dikarenakan

sebab yang tidak bisya direalisasikan terhadap makna umur, seperti yang

kami jelaskan. Adapun riwayat Jabir, hadits semisal "lalu kaum muslimin
mendapatkan bahwa hukum had telah ditegakkan, dan hukuman mati telah
dihapus." dan "Maka tetaplah hukum cambuk dan hukum dihapus." dan "Dan
itu adalah sebab penghapus." Bentuk kalimatnya menunjukkan bahwa semua
itu bukanlah berasal dari perkataan Nabi SAW, bukan pula perkataan sahabat,
namun menurut perbedaan riwayat-riwayat kalimat tersebut berasal dari
perawi setelah satrabat. Yang benar, itu merupakan perkataan Muhammad bin
Al Munkadir, ia memahami bahwa ini merupakan bentuk nasakh dan
hukuman mati dihapus. Demikian pula dari riwayatnya yang mursal 

-yaituIbnu Al Munkadir-, ia berkata, "Dan diangkatlah hukum mati atas manusia."
Kami telah jelaskan kekeliruan satu riwayat Syarik dalam Ath-Thahawi yang

menjadikan hukum di kali keempat menjadi marfu' "kemudian jika ia

mengulanginya, maka cambuklah ia." Sehingga pendapat nasalch itu berasal
dari tobi'in, bukan hadits marfu' dan tidak bisya menjadi hujjah. Sementara

hadits Qabishah bin Dzu'aib, kami telah sebenarnya koreksi bahwa ia itu
merupakan hadits mursal, itu hadits dha'if yang tidak bisya jadi hujjah, dan

bahwa Ibnu Syihab Az-Zt*ri ragu dalam sebagian riwayatnya apakah itu di
kali ketiga atau kali keempat. Adapun sebagian riwayat yang menyebutkan
"Sehingga itu menjadi rukluhah." "sehingga terangkat hukuman mati atas
manusia, sehingga itu menjadi rukhshah, dan itu yang benar." "Maka kaum
muslimin melihat bahwa bahwa hukuman mati telah ditinggalkan dan hukum
cambuk yang diwajibkan" dan "Dan hukuman mati dirangkat atas manusia."
Itu semua merupakan dari perkataan Az-Zuhri, tidak diragukan lagi, dilihat
dari bentuk kalimat dalam semua riwayat-riwayat itu. Kita akan tahu jika
merenungi dan memahami petunjuk-petunjuknya. Orang-orang yang
berpegang bahwa itu nasakh berhujjah dengan Ijma, seperti terlihat dari
perkataan At-Tirmidzi dan selainnya! Itu sekedar tuduhan, tidak ada dalam
masalah ini Ijma berdasar perkataan Abdullah bin Amr "Hadapkanlah
kepadaku seorang laki-laki yang telah meminum khamer di kali keempat,
maka aku pasti akan membunuhnya." Hal ini telah kami sebutkan tadi. Kami
sebutkan pula bahwa riwayat it;tt munqathi', karena Al Hasan Bashri tidak
mendengarnya dari Abdullah bin Amr. Ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk

membantah klaim ljma, karena jika tidak ada perkataan Abdullah bin Amr,
paling tidak itu merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri karena jika ia
berpendapat selain itu, tentunya ia akan menjelaskan hukum yang ia
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nisbatkan kepada Abdullah bin Umar telah dihapus, sebagai bentuk

penyampaian amanah ilmu,. Ibnu Hazm membantah klaim ijma ini dalam Al

in*i^,'4: 120, ia berkata, "sungguh suatu kelompok telah mengada-ada

bahwa Shahih-nya ijma tentang hukuman mati terhapus atas peminum

khamer di kali keempat. Abu Muhammad [ia sendiri] berkata: ini merupakan

tuduhan dusta kareni Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr berpendapat

dengan hukuman mati. Dan keduanya berkata: hadapkanlah kepadalcami, jika

kanii tidak membunuhnya maka kami adalah pendusta. Abu Muhammad

berkata: Kami berpendapat dengan perkataan ini." Ibnu Qayyim sependapat

dengannya dalam ta'liq al35 mukhtashar Sunan Abu Daudkarya Al Mundziri,

6: 23'7, ia berkata, "Adapun sehubungan dengan tuduhan ini, maka tidak ada

Ijma." Kemudian ia menukil perkataan Abdullah bin Amr, dan ia

rirenisbatkannya kepada Abdullah bin Umar, lalu ia berkata: "Ini merupakan

pendapat sebagian ialaf." Ini telah cukup untuk membantah Ijma tersebut atau

menolak ,ung[.uun serupa. Masalatr ini menjadikan pendapatku mengenai

menjadi tcual ji1.a ini merupakan masalah yang paling mungkin untuk

aiiadit<an pegangan orang-orang yang mengada-adakan ijma- dengan

,n-uknunyu y*|g ia'r"fmenurut ulama ushul. Aku berpendapat bahwa Ijma

shahih,-yung biryu jadi hujjah secara sempurna adalah sesuatu yang telah

disepakati bersama dalam masalah agama ini secara spontan, tidak ada ijma

selain itu. Aku telah jelaskan hal tersebut dalam ta'liq terhadap Al lhkam

karya Ibnu Hazm, q: iqZ-Uq,terbitan Al Khaniji, Mesir, tahun 1345. Selain

itu, bisya disebut sebagai Ijma dengan makna lain yang telah disebutkan oleh

ahli ushul, sehingga masuk dalam kategori itu [Ijma dengan makna lain]'

sehingga tuaunun 5*a tersebut terbantahkan, dan orang yang berpendapat

Uahwi-trutum ini --hukuman mati bagi peminum khamer di kali keempat-

terhapus dengan hadits utsman yang marfu': "Tidak halal darah seorqng

muslim kecuali dengan satu dari tiga sebab" itu adalah hadits shahih yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan pemilik kitab sunan Hadits itu telah

disebutkan dalam Musnad ini, no. 437, 438, 452,468 dan 509' Dan Ibnu

Qayyim membantah bahwa itu "Tidak shahih, karena hadits tersebut bersifat

umum dan hadits hukuman mati bersifat khusus." Ibnu Hazm membantah

pula dalam Al Muhalla, 1l: 368-369, ia berkata, ..Sesungguhnya wajib untuk

menggabungkan semua perintah-perintah Allah dan perintah-perintah rasul-

Nyal-sebaiian dengan iainnya, meluruskan- semuanya' menerimanya' dan

tidak berkata tentangnya: ini ierhapus kecuali yakin. Hal itudijelaskan dalam

Firman Allah Ta'aia: "Taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya." Sehingga

,rtiup y-g diperintahkan oleh Allah ta'ala atau rasul-Nya, maka itu wajib

aiterima, ian menaatinya. Barangsiapa yang menyatakan bahrya itu terhapus'

.ut u itu adalah perkataan yang iiaai. diperhatikan, karena ia berkata kepada

kitu, "J*g*latr kalian menaati perintatr dari Allah ta'ala dan tidak pula dari

rasul-NyaT" Sehingga wajib atas kita untuk menolak orang yang berlaku

demikian, kecuali iau nait yang menjelaskan bahwa perintah ini terhapus,

atau terjadi Ijma atau dengan melihat waktunya sehingga salah satunya
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menghapus nash lain. Adapun pendapat kami bahwa Allah Ta'ala
membebankan untuk menjaga agamanya serta menyempurnakannya, dan
melarang kita untuk mengikuti persangkaan. Maka tidak boleh menolak dua

nash yang mungkin salah satu menjadi pengkhusus bagi nash lain atau bisya

pula digabungkan kecuali itu adalah maksud Allah Ta'ala dengan dua nash
tersebut, sehingga tidak ada yang terhapus dalam masalah. Seandainya ada
yang terhapus, tentu Allah akan menjelaskan dengan sangat jelas, dan tidak
meninggalkan sesuatu yang mengandungkan kesukaran. Maha Suci Allah dari
hal ini."

Ibnu Qayyim berpendapat lain mengenai hukum ini, setelah
mengingkari tuduhan penghapusan hukuman tersebut, lalu berkata dalam ls-
Sunan, 6:238: "Yang dimaksud dengan nash tersebut bahwa hukuman mati
tidak mutlak akan tetapi bentuk ketegasan tergantung manfaatnya. Jika
mayoritas orang minum khamer, dan tidak berpengaruh lagi hukuman iad,
lalu imam berpendapat untuk menerapkan hukuman mati, maka ia boleh
dibunuh. Oleh karena itu, Umar RA mengingkari di kali pertama, dan
memenggal kepala di kali lain, dan mencambuk sebanyak 80 kali. Rasulullah
SAW sendiri telah menerapkan hukum cambuk, begitu pula Abu Bakar RA
sebanyak 40 kali. Lalu ia membunuhnya di kali keempat, bukan hukuman
had, namun itu merupakan bentuk peringatan tergantung bobot manfaatnya."
Aku tidak menemukan suatu dalil yang dipakai oleh Ibnu Qayyim dalam
pendapat Ibnu Qayyim. Yang aku tahu, hukuman mati dalam masalah ini
merupakan hukum yang sudah ditetapkan, wajib untuk diterima. Ulama-
ulama yang berpendapat seperti ini dari kalangan mutaakhirin adalah As-
Suyuthi, dimana As-Sundi menukil hal tersebut dalam catatan kakinya
terhadap Sunan An-Nasa'i, 2: 330, ia berkata: "Al Hafizh As-Suyuthi
melakukan koreksi yang beliau sebutkan dalam catatan kaki At-Tirmidzi, dan
dirinya yang mengemukakan dengan pendapat bahwa yang benar adalah
pendapat lain." Aku telah berusaha untuk mencari dalam Syarah At-Tirmidzi,
namun tidak aku temukan. Dengan menukil perkataan tersebut, itu dilakukan
dalam rangka hanya koreksi semata. Dan itu aku ketahui sejak awal mencari
bahwa Syaikh Ali bin Sulaiman Ad-Damnati Al Bajma'wi meringkas Syaroh
As-Suyuthi vrfiik Kutubus-Sittah, lalu datang ke Mesir untuk diterbitkan.
Ringkasan yang beliau lakukan agak lain, beliau keluar dari pakem bahasa

arab yang telah ada, dengan menggunakan bentuk kalimat yang begitu susah,

dimana waktu itu aku tidak bisya membacanya. Namun, kini aku

menggunakannya untuk kepentingan koreksi dan merasa cukup dengannya,

aku dapatkan bahwa beliau menyelesaikan penulisan pertama yaifi Syarah Al
Buldtari, hari senin 20 Shafar 1294H serta menyelesaikan yang terakhir yaitu
syarah Ibnu Majah, hari selasa 4 Sya'ban 1298 H, semuanya diterbitkan di
penerbitan Al Wahabiyah, Mesir. Cetakan pertama terbit di awal Ramadhan
1298 H, terbitan terakhir 12 Muharram 1299 H. Tidaklatr terdapat dalam kitab
Al Inshab yang ada pada aku maupun Qari mengenai penjelasan pendapat
yang dinukilkan dari perkataan Al Bajma'wi dalam syarah ini, disebabkan
kesusahan dan kesamaran perkataannya. Sehingga ia bermaksud membuat
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ibarat yang jelas mengenai maksud As-suyuthi ini: Maka As-suyuthi
meriwayatkan hadits Mu'awiyah, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.
Kemudian ia meriwayatkan hadits-hadits ini yang telah diisyaratkan oleh At-
Tirmidzi dengan kalimat "Dan dalam bab ini." Lalu ia menambahkan tiga
hadits. Dimana telah kami sebutkan dengan lafazh dan takhrij dalam bentuk
pembahasan. Lalu ia bekata: "Dan tidak baginya bantahan yang jelas."
Setelah itu ia membantah perkataan orang-orang yang berpendapat 'dihapus'
bahwa mempunyai dalil kuat. Ia membantah sanggahan mereka yang hadits

Qabishah bin Dzu'aib sebagai dalil dari beberapa segi Pertama, hadits

tersebut mursol, sebab perawi hadits Qabishah dilahirkan pada Fathu
Makkah. Kedua, seandainya hadits tersebut muttashil, maka hadits-hadits
yang memerintahkan hukuman mati didahulukan, karena lebih Shahih dan

lebih banyak. Ketiga, ini kejadian untuk individu tertentu, tidak bersifat
umum. Keempat, ini merupakan perbuatan, dimana perkataan didahulukan
atasnya, karena perkataan memberikan hukum syariat secara umum, dan
perbuatan bersifat khusus. Setelah itu, ia menyebutkan hal-hal khusus bagi
para sahabat, seperti ahli Badar atau semisalnyayangtelah kami jelaskan tadi.
Kemudian ia berkata, dimana kurang-lebih artinya: para sahabat berhak untuk
mendapatkan rukhshahjika melakukan suatu kekeliruan. Sementara mereka,
pecandu minuman, orang-orang fasiq yang makruf dengan perbuatan-
perbuatan mereka, orang yang menzhalimi, orang yang meninggalkan shalat,
berlebih-lebihan dalam syariat dan yang semisal perbuatan-perbuatan

mungkar tersebut, boleh dibunuh, tanpa diragukan.
Adapun perkatan penulis [Tirmidzi]: kami tidak tahu ada perbedaan

terhadapnya" yaitu dalam masalah dihapusnya hukuman mati, ini telah
dibantah oleh Al Hafizh Al Iraqi bahwa terdapat perbedaan pendapat dari
suatu kelompok. Yang dikatakan As-Suyuthi ini sesuai dengan apa perkataan
kami, dan itu menguatkan pendapat kami. Ada lagi perkataannya yang belum
kami temukan, di masa yang mana kaum muslimin mengikuti hawa nafsu
untuk minum khamer, dari setiap strata golongan kaum muslimin, para
petinggi maupun orang-orang bawahan hingga kaum wanita yang minum
khamer di rumah, pengundang dan yang diundang, hingga pesta dan
pemerintah yang mengaku Islam, melakukan hal tersebut. Mereka menyangka
itu sikap ramah-tamah terhadap atasan mereka, yaitu orang luar negeri, yang
mengikat mereka dengan segala kemungkaran dan mereka meminta bantuan
lagi merendah diri, takut jika mengkritik dan membandingkan para atasan itu.
Padahal tidak ada satu pun agama yang menghalalkan khamer, suka atau
tidak suka, disangka ataupun tidak! Lebih jelek lagi, para pendusta suka

mengikuti hawa nafsu ini meminta udzur bagi atasan-atasan mereka untuk
mengonsumsi racun tersebut, racun yang telah menggerogoti badan, dengan
dalih bahwa negeri mereka dingin serta pekerjaan pun berat, sehingga mereka
harus mengonsumsinya. Mereka membandingkan dengan orang-orang yang
pula lagi kaku." Orang-orang seperti, yang mengingkari alasan tersebut
dengan dingin dijadikan alasan untuk membolehkannya, dan menyangka
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6198. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Srfy.n
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Aslam, semoga Allah
menyelamatkan mereka, Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-

dosanya dan Ushayyah, orang-orang yang bermalcsiat kepada Allah dan

rasul-Nya."s6e
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bahwa 'kekakuan kita' ini membuat lari orang-orang Perancis dan selainnya
dari menerima Islam, seakan-akan mereka ini menerima Islam kecuali dalam
hal ini (minum khamer). Hampir-hampir mereka mewajibkan kebolehannya
bagi orang-orang hina, fasik, kafir lagi keluar dari agama ini.

Dalam hadits Dulaim terdapat celaan terhadap orang-orang yang suka
mengikuti hawa nafsu lagi pendusta ini. Dan Dulaim telah mengemukakan
alasannya ini kepada Rasulullah SAW, bahwa daerah mereka sangat dingin,
digunakan untuk membantu mereka melakukan pekerjaan berat, seakan-akan
ia meminta rukluhah agar diizinkan minum khamer atau ia mendapatkan
pembolehan atau toleransi. Namun, ia mendapatkan jawaban yang tegas lagi
tetap, bentuk pelarangan dan pengharaman secara mutlak. Ketika ia
mengulangi pertanyannya dan perihalnya meminta udzur, ia tidak
mendapatkan kecuali jawaban yang sama, kemudian ia mengulanginya sekali

lagi, bahwa mereka tidak bisya menahan diri dari meminumnya, dan mereka

tidak meninggalkan hal tersebut, jawabannya mantap yang tidak memberikan
suatu alasan apapun buat yang menggunakan udzur tersebut: "Jika mereka

tidak bisya menahan diri, maka bunuhlah mereka." Dengan demikian

Rasulullatr SAW telatr menyampaikan risalah, menyampaikan amanat,

menempatkan permasalahan pada tempatnya, lalu meletakkan pedang pada

tempatnya. Dan dengan inilah umat akan selamat.

56e Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6137.
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6199. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin

Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Ismail
bin Jarir, dari Qaza'ah, ia berkata: Ibnu Umar mengutusku untuk
melakukan sebuah keperluan, kemudian ia berkata, "Kemarilah sampai

aku mengucapkan selamat jalan kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW
mengucapkan selamat jalan kepadaku dikala aku diutus untuk
menunaikan hajatnya, beliau berpesan, 'Aku menitipkan kamu kepada
Allah agama, amanah, dan semua akhir dari trusanmu'.'D37
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6200. Muhammad bin Kunasah menceritatcan tepaaa f.u*i, frf,"i

bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata: Abdullah
bin Umar mendatangi Abdullah bin Zubair, kemudian ia berkata,

"Berhati-hatilah engkau dengan kekufuran pada tanah haram yang

dimuliakan Allah SWT, karena sesungguhnya aku mendengar beliau
bersabda, 'Sungguh akon datang seorang lelaki dari Quraisy yang

Sanadnya shahih. Walaupun terdapat kesalahan pada nama Syaikh yang yang

dan Abdul Aziz meriwayatkan darinya, yang mana pada hadits ini tertulis,
"Yahya bin Ismail bin Jarir, dan hal ini telah kami cek kebenarannya pada no.
4957 bahwa ia adalah, "Ismail bin Jarir", dan Ziyad adalah, "Yahya" itu
keliru, kemungkinan kesalahan itu berasal dari Abu Nu'aim atau dari Abdul
Aziz bin Umar sendiri. Kami telah isyaratkan pembahasan ini pada hadits
tesebut. Lihat hadits no. 5605.
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(Kufur) melakukan kekufuran pada tanah haram ini. Dan andaikata
dosa-dosanya ditimbang dengan jin dan manusias, maka dosanya lebih
berat dari pada lcedua dosa besar tersebut." Kemudian ia berkata,
"Waspadalah jangan sekali-kali engkau menjadi seperti orang
tersebut."e38
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6201. Abul Jawwab menceritakan kepada kami, Ammar bin

Ruzaiq menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Mujahid, dari
Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, *Allah

e3t 
Sanadnya shahih., Terdapat illah dalam sanadnya. Nanti, akan aku sebutkan
hadits panjang maupun ringkasnya dalam Musnad Abdullah bin Amru bin Al
Ash, no. 6847, yang diriwayatkan oleh Abu An-Nadhar Hasyim bin Al
Qasim, dari Ishaq bin Sa'id, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru bin Al
Ash, dan riwayat panjangnya no. 7043 disebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair
berkata kepada Abdullah bin Amru: "Lihat, bukankah ia adalah orang itu
wahai Ibnu Amru, karena sesungguhnya engkau telah membaca beberapa
kitab", sampai akhir. Sifat ini diberikan kepada Abdullah bin Amru bin Al
Ash, karena ia terkenal suka membaca kitab-kitab terdahulu, dan ia membaca
kitab As-Suryaniyah. Yang rajih di sini, hadits ini dari riwayat Muhammad
bin Abdullah bin Abdul A'la yang dikenal dengan Ibnu Kinasah, dan
meskipun ia tsiqah seperti yang telah kami sebutkan pada no. l4l5 tidak
menyamai Abu An-Nadhar Hasyim bin Al Qasim dari segi hafalan dan
ketelitian. Begitu lama untuk digabungkan, karena ada beberapa kisah Ibnu
Az-Zubair bersama Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amru, karena dua
riwayat itu satu riwayat, yaitu keduanya dari riwayat Ishaq in Sa'id, dari
ayahnya, juga karena keduanya begitu mirip. Al Hafizh Al Haitsami
menyebutkan tiga riwayat, 3:284-285 dan berkata di setiap hadits Ibnu Amru
bin Al Ash: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan perawi-perawinya adalah perawi
shahih", dan berkata di hadits Ibnu Umar bin Al Khaththab: ,,Diriwayatkan

oleh Ahmad dan perawi-perawinya adalah tsiqah.'Dan ia tidak merajihkan
hadits-hadits tersebut. Lihat hadits yang telah disebutkan dalam Musnad

Utsman, no.46l,4El dan 482.
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mengampuni dosa4osa muadzin sepanjang adzan yang
dihtmandanglrannya, dan setiop yang basah dan kering yang
mendengar suaro adzannya menjadi salai baginya."e3e

,,*'lri f ,itt; u* ,1:16 tt'r, - ry.y

$,iv;L, y \t * Ut *;3 it,f
.6* * fr6-, ')) ;r ';';;r*;'t ,^;tsl ;sil

6202. Muawiyatr menceritakan kepada kami, Za'idah
menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari seorang lelaki, dari
Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Allah mengampuni
dosa-dosa muadzin sejauh akhir adzannya, dan setiap t'ang basah dan
lrcring memohon ampunan untuknya dikala mendengar suaro
aclzannya."*

Sanadnya shahih. Abu Al Jawwab Adh-Dhabbi' yaitu Ahrvash bin Jawwab,

pembahasan mengenai ketsiqahawrya telah disebutkan pada. no. 2883. Hadits
ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zan'a'id, l:325-326, dan
ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir
dan Al Bazzar sedangkan perawi-perawinya adalah perawi shahih."
Demikian pula yang disebutkan Al Mundziri dalan At-Targhib wa At-Tarhib,
l: 107, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, Ath-

Thabrani dalam Al Kabir dan Al Bazzar." Mengherankan jika Al Mundziri
dan Al Haitsami menyebutkan dengan lafazh riwayat ini, sedangkan dalam
sanadnya terdapat seorang yang perawi mubhamr. Ini merupakan bentuk
menggampang-gampangkan, meskipun riwayat tersebut shahih dengan

anggapan bahwa perawi yang mubham tersebut diketahui bahwa ia adalah
Mujahid. Lafazhnya "madda shautuht', Ibnu Al Atsir berkata: "al mad:
takaran, yang dimaksud itu hitungan dosa. Dosanya diampuni hingga akhir
batas suaranya. Itu kiasan untuk keluasan ampunan. Seperti perkataan
seseorang, seandainya engkau bertemu di suatu negeri yang dekat dengan
melakukan kesalahan, maka aku akan menemuimu tempat itu dengan
ampunan. Dan ia meriwayatkan, "madda shautuhu wa alcuji'u", yang ia
maksud adalah hadits Abu Hurairah, no.7200.
Sanadnya shahih walaupun terdapat seorang tabi'inn yang tidak dikenal, dan

dapat diketahui berdasarkan hadits sebelumnya bahwa ia adalah Mujahid.
Muawiyah adalah Ibnu Amru Al Azdi.

*
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6203. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi menceritakan kepada

kami, Ismail (bnu Ja'far) memberitakan kepada kami, Musa bin
uqbah memberitahukan kepadaku, dari salim bin Abdullatr bin Umar
dari ayatrnya, batrwa Nabi SAW bersabda, ,,Barangsiapa

memanjanglcan pakaiannya (melebihi mata traki), karena sombong
malra Allah tidak aknn memandangnya pada Hari Kiamar.', Abu
Bakar berkata, "sesungguhnya salah safu sisi sarungku melorot, maka
aku selalu menariknya?" kemudian Nabi SAW bersabda,
"sesungguhnya engkau adalah orang yang tidak melahtkannya
lrarena sombong."g6o
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6204. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullatr
memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitatrukan
kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullatr, ia berkata:

e40 sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
5816. Lihat hadits no. 6150 dan 6152.

j
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Rasulullah SAW bersabda, " Borangsiapa memanjangkan pakaiannya
(melebihi mata luld), lrorena sombong malu ia tidak alan
diperhatilmn oleh Allah pada Hari Kiomqt." Kemudian ia
menyebutkan makna hadits tersebut.% 
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6205. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi menceritakan kepada

kami, Ismail memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbatt

memberitahukan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya,

batrwa Nabi SAW didatangi seseorang dan pada saat itu beliau sedang

berada di suatu tempat peristirahatan para musafir di Dzul Hulaifatt
dekat kaki bukit, kemudian dikatakan kepadanya, "Engkau berada di
Bathha' yang diberkahi." Musa kemudian berkata, "Dan kami
beristirahat bersama Salim di tempat datrulu Abdullah beristiratrat

disitu, dan ia memilih tempat peristiratratan musafir Nabi SAW, yaitu

dibawatr masjid yang berada di kaki bukit yang terletak di antara

masj id dan j alan [ditenga]r+engatrnyal.ea2

Sanadnya shqhih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya, dan

pengulangan hadits no. 5352 dengan sanad yang sama.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5594, 5095 dan 6004. Lihat hadits no.5922 dan 6132.

,kt;t v?f

Musnad Imam Ahmad - @I



* 1& e ,it; t:i'", ,s-i* i i-:6 13l, - ly .l

6206. Muawiyatr bin Amru menceritakan kepada kami, Za'idah
menceritakan kepada kami, dari 'Atha', dari Muharib bin Ditsar, dari
Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, " ll/ahai
selralian manusia, takutlah terhadap kezhaliman karena hal tersebut
merupalran kegelapan pada Hari Kiamol.>$43
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6207. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Abu
Syihab menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Az-Zuhri, dari
Abdunahman bin Hunaidah, dari Ibnu LJmar, ia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, *Apabila Allah menurunkan adzab pada suatu kaum,
malra adzab itu akan ditimpakan juga kepada semua orong, kemudian
Allah alran membangkitkan mereka berdasarkan amal kebajikan
mereka." Demikian yang terdapat dalam Kitab.eaa

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5662 dan 5832. Perkataan, "Fainnahaa" demikaianlah yang tertera pada

ketiga naskah asli Musnad, dan padanya terdapat tanda Shqhih pada 3. dan hal

ini boleh-boleh saja berdasarkan makna bahasa Arab. Sedangkan perkataan,

"Adhzulumaal" pada naskah catatan kaki g tertera,"Dhzulumaat."

Sanadnya shahih. Abu Syihab adalah Al Hannath Ash-Shagir, Abdunabbih

bin Nafi'. Al Hajjaj adalah Ibnu Arthah. Abdunahman bin Hunaidah adalah

maula Umar dan ia juga merupakan seorang tabi'in yalg tsiqah. Pernyataan

.,.rt1lijt
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6208. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah
bin Wahab memberitahukan kepada kami, Abu Shakhar
memberitahukan kepadaku, dari Nafi', ia berkata: Tatkala kami duduk
bersama Abdullah bin Umar, [tida-tiba] itu datanglah seorang lelaki
kemudian ia berkata, "Sesungguhnya seorang lelaki menyampaikan
salam kepada seorang lelaki dari penduduk Syam." Lalu Abdullatt
berkata:" Ia menyampaikan kepadaku, bahwa ia menceritakan sebuah

hadits, kalau demikian halnya maka janganlah sekali-kali
menyampaikan balasan salamku kepadanya, karena aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, 'sesungguhnya akan datang pada umatlat
Maskh (orang-orang yang merubah bentuk rupa merelca) dan Qadzaf
(orang-orang yang diadzab dengan lemparan batu seperti kaum Nabi

ini diperkuat oleh Abu Zw'ah, Abu Daud dan lainnya. Hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 4985 dan 5890. Hanya saja kedua hadits

ini berasal dari Az-Zrrtrri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya.
Ini menunjukkan bahwa Az-Zuflrri mendengarkan hadits ini darinya dan dari
Abdurrahman bin Hunaidah, yang mana keduanya mendengarkannya dari
Ibnu Umar. Sedangkan perkataan pada akhir haditsnya, "Kadza Jil kitaaA'
tertera pada ketiga naskah asli Musnad, dan ini juga tertulis pada dengan
tanda pada naskah tersebut. Yang jelas perkataan tersebut berasal dari salah
seorang perawi yang meriwayatkan hadits ini dalam Musnad., Hal ini
semakin mempertegas bahwa hadits yang terdapat pada Musnad ini berasal

"Dari Abdurrahman bin Hunaidah, dari Ibnu Umar", karena hadits shahih ni
juga terdapat pada Shahihaia sedangkan hadits selain keduanya berasal dari

riwayat Hamzah, dari ayahnya, sebagaimana telah kami isyaratkan tadi.
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Luth).' Dan hal itu terdapat pada orang-orang Zindiq dan

Qadariyyah."ea5
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Sanadnya shahih. Abu Shakhar adalah Humaid binZiyad Al Kharath. Hadits

ini disebutkan di dalam Majma' Az-Zau'a'id,7:203 tentang pembahasan ini,
kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para

perawinya adalah perawi-perawi yang shahih", akan tetapi pada akhir

haditsnya terdapat, "Wahuwa fii ahlizzindiqah", mengganti apa yang tertera

pada ketiga naskah asli Musnad, "lYahuwa /izzindiqiyyah wal qadariyyah."

Aku tidak tahu dari mana datangnya perbedaan pada lafaztr dan ringkasan

hadits in. Sebenamya hadits ini tidak terdapat pada Az-Zawa'r4 [Dan hadits

ini diriwyatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi yang sama dan lebih

ringkas, 3:203 dari jalur Abu Ashim, dari Haiwah bin Syuraih, dari Abu

Shakhar, kemudian At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih gharib."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada bagian akhir dari hadits

ini no. 5639, dari jalur S'id bin Abu Ayyub, dari Abu Shakhar, dengan

lafazh, "Akukunu fi ummqti aqwqamun yukadzdzibunal qadar." Dan ini juga

bagian lain yang tidak terdapat pada Az'Zav'a'id, sebagaimana yang telah

kami jelaskan sebelumnya bahwa kami tidak menemukannya dalam Maima'
Az-Zawa'id dan aku menemukannyapada Sunan Abu Dawud,4:335, dimana

ia meriwayatkannya dari Ahmad bin Hambal, dengan sanad tersebut.

Ringkasan hadits ini telah kami sebutkan sebagian maknanya pada no. 5867,

dari jalur Rusydin bin Sa'ad, dari Abu Shakhar. Sedangkan perkataan,

"Qu'uudat', hal ini dinashabkanjuga pada C da, p, adapun pada.$ dan

catatan kaki; tertera, "Qu'uud'dengan dirafakan, dan penggunaan kedua

kalimat ini benar dalam bahasa Arab. Sedangkan kalimat lldzal kami

tambahkan dari tJ dan l, juga Majma' Az'Zawa'id.
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6209. Musa bin Daud, menceritakan kepada kami, Abdul Aziz
bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Abdullatr bin Dinar,
dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zaknt hartanya malw
harta tersebut akan diubah menjadi ular yang meliuk-liuk dan
melilitnya pada Hari Kiamat, memiliki dua taring yang berbisa."
Beliau lanjut bersabda, "Senantiasa menjepitnya" atau "melilitnya"
beliau bersabd4 "Dan ular tersebut berlrata, 'Aht adalah harta
s imponanmu, aht adalah harta simpananmu t.ne46
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6210. Musa bin Dawud menceritakan kepada kami, Abdul Aziz
bin Abu Salamatr menceritakan kepada kami, dari Abdullatr bin Dinar,
dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW bersaMa, "Kezhaliman adalah
leegelapan pada Hari Kiamat."%1
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6211. Musa bin Dawud menceritakan kepada kami, Abdul Aziz

bin Abu Salamatr menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar,
dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW bersabda ketika beliau berada
di kamarnya, "Janganlah kalian memasuki (rumah-rumah) orang-

Sanadnya shahih. Abdul Aziz bin Abdullah adalah Ibnu Abu Salamah Al
Majisyun. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumny a no. 5729.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6206.
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orang yang diadzab kccuali lcalian ikut bersedih atas apa yang

ditimpakan kepada mereka, kalau tidak alran ditimpa musibah

s e b a gai mana y an g di t imp akan ke p ada me r e ka."e48
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6212. Yahya bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Ztthair

menceritakan kepada kami, Umar bin Nafi' menceritakan kepada

kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullatr
SAW melarang Al Qaza', dan Al Qaza'artinya: Mencukur rambut

anak-anak dan membiarkan sebagian rambutnya. "eae
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6213. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Taubah, ia berkata: Asy-

e48 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5931 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5984 dengan redaksi

yang sama.e4e Sanadnya shahih. Zuhair adalah lbnu Muawiyatr. Hadits dengan redaksi yang

lebih panjang terdapat pada no. 5990.
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Sya'bi berkata: Sungguh aku pernah menemani Ibnu Umar di pagi
hari selama satu setengah tahun, namun aku tidak mendengarnya
menceritakan sesuatu dari Rasulullah SAW kecuali sebuah hadits,
Ibnu Umar berkata, "Suatu hari kami berada bersama Rasulullah
SAW, kemudian seseorang datang dengan membawa seekor biawak,
lalu orang-orang pun memakannyq tiba-tiba seorang wanita dari istri-
isti mereka berteriak, bahwa daging itu adalatr daging biawak.
Mendengar hal tersebut, Rasulullatr SAW bersabda, 'Malcanloh,
karena sesungguhnya ia itu halal bagimu' atat'Makanlah, dan hal itu
tidak mengapa'." Ibnu Umar berkata: kemudian orang-orang berhenti
memakannya. Ia berkata lagi: Menyaksikan hal tersebut, Rasulullatr
SAW bersabd4 "Sesungguhnya biau,ak itu tidak haram, akan tetapi ia
bukan makananht."eso
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6214. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi menceritakan kepada
kami, Sa'id bin Abdurrahman Al Juhami menceritakan kepada kami,
dari Ubaidullatr bin Umar, dari Nd', dari Ibnu umar, bahwa
Rasulullatr SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu

sha' dari kurma kering atau gandum kepada setiap orang yang

merdeka atau maula, lelaki maupun perempuan dari kaum
muslimin.e5l

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5565. Lihat

hadits no. 5962.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5339 dengan sanad yang sarna, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang
terdapat padano.5942.

951
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6215. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada

kami, Sa'id bin Abdurrahman memberitatrukan kepada kami, dari

Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu ulnar, bahwa Nabi SAW
bersabda, "Mimpi seorang yang baik adalah salah satu bagian dari
tujuh puluh tanda-tanda kenabian. Oleh knrena itu, barangsiapa yang

bermimpi baik malca ia hendaknya memuii Allah dan menceritakannya

(lcepada orang lain), dan barangsiapa yang bermimpi selain itu,

(buruk) maka mohonlah perlindungan Allah dari keiahatan dan

keburulran mimpi tersebut dan janganlah ia menceritakannya (kepada

orang lain). Karena dengan demikian hal itu tidak aknn

menilatangkan mudharrat baginya."es2
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Sanadnya shahih. Sebagian hadits ini telah kami sebutkan berulang kali

awalnya pada no. 6035. Sedangkan bagian kedua dari hadits ini yaitu,

"Barangsiapa yang bermimpi sesuatu yang baik...." Lafazh ini tidak
diriwayatkan dalam Kutubus Sittah yang berasal dari Ibnu Umar. Oleh karena

itu, Al Haitsami menyebutkan kedua bagian ini dalam Maima' Az'Zawa'id,
(7:174-175), kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ad-Daraquthni dalam Al Ausath, dan para perawinya adalah perawi-perawi

shahih, selain Sulaiman bin Dawus Al Hasyimi, dan ia adalatr seorang perawi

yangtsiqah."
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6216. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami,
Abdurralrman bin Abt Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari
Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar:
Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda" "Aht melihat di dalam
mimpiht seorang wanita berhtlit hitam dengan rambut yang penuh

debu, htsam kotor dan bau apek, lceluar dari kota Madinah, kemudian
ia tinggal (singgah) di Mahya'ah kemudian aht mentafsirkan mimpiku
itu bahwa wabah yang terjadi di Madinah akan dipindahlan Allah ke

Mahya'o1r.n953
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6217. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullalt bin Al
Mubarak memberitahukan kepada kami, Ma'mar memberitahukan

kepada kami, dari seorang lelaki, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Janganlah kalian meminum oir langsung dengan

mulut lralian (seperti binatang meminum air), akan tetapi hendaklah

salah seorang dari kalian minum dengan ledua tongannya."es4

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5849 dan 5976. Matrya'ah adalah Al Juhfah. Sebagaimana yang dijelaskan
pada dua riwayat sebelumnya.

Sanadnya dha'if kwena seorang perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar
tidak dikenal. Ibnu Majatr meriwayatkan,2:176, dua hadits dari Ibnu Umar
dengan hadits semakna. Pertama, hadits dengan redaksi panjang dari jalur
Baqiyyatr bin Al Walid, dari Muslim bin Abdullah, dari Zaid bin Abdullah,
dari Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya,

dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah melarang kami minum langsung

dengan perut seperti binatang minum air, yaitu dengan cara langsung dengan

mulut." Kedua, dari jalur Ibnu Fudhail, dari Laits, dari Sa'id bin Amir, dari
Ibnu Umar, ia berkata, "Tatkala kami melewati kolam, kami langsung minum

Musnad Imam Ahmad 
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dengan mulut darinya, lalu Rasulullah SAW berujar, 'Janganlah kalian
langsung minum dengan mulut kalian, akan tetapi cucilah ke&ta tangan
kalian kemudian minumlah dengannya, karenq sesunggubrya bejana tidak
lebih baik daripada tangan'."

Pensyarah As-Sundi dari Az-Zawaid mengenai hadits pertama, ia
berkata: Dalam sanadnya terdapat Baqiyyah, yang dikenal sebagai mudallas,
dan ia meriwayatkan secara 'an'anah." Kemudian ia menukil dari Ad-Damiri,
ia berkata: Ini adalah hadits munkar, penulisnya meriwayatkannya seorang
sendiri dan Ziyad bin Abdullah yang disebutkan hampir-hampir tidak
dikenal." Al Hafizh memberikan Isyarat dalam Al Fath, l0: 67 terhadap
kedua hadits tersebut, ia berkata mengenai hadits pertama, "Dalam sanadnya
terdapat perawi dha'if, seandainya pun haditsnya mahfuzh. Kemudian
larangan ini adalah bentuk penyucian." Lalu ia berkata mengenai hadits
kedua" "Dalarn sanadnya terdapat perawi dha'if )'Dan ia tidak memberikan
Isyarat terhadap hadits dalam Musnod ini. Aku tidak menemukan hadits ini
dalam pembahasan lain. Dalam sanad Ibnu Majatr yang pertama 

-mengenaitadlis-nya Baqiyyah- yaitu Muslim bin Abdullah, berkata Al Hafizh dalam
At-Tahdzib mengenai riwayat Ibnu Majatr ini, "Menurut saya, ia adalah
perawi yang meriwayatkan dari Al Fadhal bin Musa As-Sainani. Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa, dan ia berkata' Tidaklah pantas
disebutkan kecuali mengenai celaan'." Sedangkan Ziyadyang dikatakan Ad-
Damiri bahwa hampir-hampir ia tidak dikenal adalah Ziyad bin Abdullah Al
Buka'i, ia perawi tsiqah, salah seorang guru Imam Ahmad, seperti yang kami
jelaskan di hadits no. 1068. Mengenai perkataan dalam sanadnya yang
berbunyi, "Dari Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari
bapaknya, dari kakeknya", dhamir yang menunjuk pada kakek(nya) kembali
kepada Muhammad, karena ia meriwayatkan dari kakeknya Abdullah bin
Umar secara langsung. Mengenai hadits kedua, kami tidak sependapat atas
penilaian dha'if yang dilakukan oleh Al Hafizh karena Laits bin Abu Sulaim
tsiqah seperti yang kami jelaskan di hadits no. 1199, dan gurunya Sa'id bin
Amv tsiqah. Mengenai dirinya Ibnu Ma'in berkata: "laa ba'sa bihi." lbnl
Majah yang menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat, dan Abu Hatim berkata:
"Tidak dikenal." Bukanlah sesuatu yang perlu dipedulikan, karena yang lain
mengenalnya. Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Bukhari,
2111549-560, ia berkata, "Sa'id bin Amir, dari Ibnu Umar, Laits bin Abu
Sulaim meriwayatkan darinya." Selain ini, ia tidak memberikan catatan cacat
baginya. Hal ini sebenarnya sudah cukup untuk penenilaian tsiqah. Yang saya
ketahui, ia memberikan Isyarat terhadap hadits ini yang terdapat dalam Ibnu
Majah. Tidak mungkin ia seorang tabi'in tidak dikenal, dimana Ma'mar
meriwayatkan hadits ini darinya. Lafazh ual kqr't' telah dijelaskan dalam
hadits Ibnu Majah yang pertama, Ibnu Al Atsir berkata, "Kara'a al maa',
yalcra'u kar'an, artinya mengambil dengan bayangannya, bukan dengan
tangan maupun bejana seperti cara minumnya hewan, karena betisnya masuk
pula ke dalam air."
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6218. Ali bin Ishaq *.n..ritui* t"puau f.u*i, Abdullah

memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ajlan

memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu LJmar, dari Nabi

sAw, beliau bersabda, "setiap yang memabukkan itu adalah haram,

dan setiap yang memabukkan adalah khamer."ess
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6219. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berakta:

Abdullah memberitahukan kepada kami, ia berakta: Muhammad bin

Ajlan memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari

NaUi SeW, dangan redaksi yang serupa.es6
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6179.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya

dengan sanad yang sama. Demikianlah yang terdapat pada ketiga naskah asli

Muinad,dan aku tidak tahu bagian yan paling kuat dari hadits ini'
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6220. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullatt
memberitahukan kepada kami, dan dari Attab, Abdullah menceritakan
kepada kami, Abu Ash-Shabbah Al Aili memberitatrukan kepada

kami, aku mendengar Yazid bin Abu Sumaiyyah berkata: Aku
mendengar Ibnu Umar berkata, "Apa yang disabdakan Rasulullatr
SAW tentang (hukurn memanjangkan) sarung (melebihi mata kaki)
juga berlaku pada pakaian."e57
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6221. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami,
Abdunatrman bin Abu Zinad menceritakan kepada kami, dari Musa
bin Uqbatr, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar
melakukan shalat malam dan witir ketika safar dalam keadaan

mengendarai untanya dan ia tidak terlalu memperdulikan kemana arah

untanya menghadap. Ia kemudian memberitahukan hal tersebut dari

Nabi SAW. Musa berkata, "Dan aku melihat Salim melakukan hal

yang sama."958
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Sanadnya shahih. Attab adalah Ibnu Ziyad Al Khurasani, guru imam Ahmad.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari gurunya: Ali bin Ishaq dan Attab
bin Ziyad, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak. Hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5590.

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

6155. Lihat hadits no. 5590.
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6222.*i Orn Maimun menceritatan kepada kami, Abdullatr

(Ibnu Umar Al umari) memberitahukan kepada kami, dari Nafi" ia

berkata: Ibnu Umar pematr melempar jumratr Aqabah diatas binatang

tunggangannya pada hari penyembelihan, sedangkan orang-orang

yang datang sesudatrnya dalam keadaan berjalan datang dan pergi, dan

mereka menyangka batrwa Nabi SAW dahulu tidak melakukannya

kecuali dalam keadaan berjalan, datang dan pergi.ese
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6223. Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, Abdullatt

memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu {Jmar, ba}rwa

Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman singgah di Al Muhashshab

(tempat melempar jumrah di Mina).e60
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6224. Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, Abdullatt

memberitatrukan kepada kami, dari Musa, dari Salim, dari Ibnu Umar,

e5e Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5944.e6o Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5624. perkataai,,,Nazaluul At Muhashshab pada J tertulis, "Nazaluu bil

muhaslahab" dan ini juga merupakan tulisan yang tertera pada naskah

catatan kaki ;.
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bahwa Nabi SAW melakukan shalat witir diatas binatang

tunggangannya.e6'
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6225. Nuh menceritakan kepada kami, Abdullah

memberitahukan kepada kami, dari Sa'id Al Maqburi, ia berkata: Aku

melihat Ibnu Umar berbisik-bisik dengan seseorang, kemudian

datanglah seorang lelaki (bermaksud ikut serta dalam pembicaraan

tersebut), lalu Ibnu Umar memukul dadanya dan berkata. Rasulullah

SAW bersabda, "Apabila dua orang sedang berbicara maka

janganlah orang kctiga ikut serta dalam percakapan tersebut kecuali

atas izin kedua orang tersebut."to"
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Sanadnya shahih. Abdullah adalah Al Umari. Hadits ini merupakan

ringkasan hadits no. 6221.

Sanadnya shahih. Abdullah adalatr Al Umari. Sa'id Al Maqburi adalah

seorang tabi'in yar]€ tsiqah. Sebagaimana telah kami jelaskan pada no. 936

bahwa ia adalah Sa'id bin Abu sa'id, dan ayahnya namanya adalah "Kaisan"
Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,2lll434 dan Ash-

shagir, no. l3l. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

Sg+i. Xami telah Isyaratkan pembahasan ini pada hadits tersebut. Dan orang

yang datang dan ikut serta dalam pembicaraan Ibnu Umar dan teman

auduknya adalah Sa'id Al Maqburi sendiri, sebagaimana yang diterangkan

dalam riwayat sebelumnya. Lihat hadits no' 6085.
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6225t. [Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kipadakami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Sa'id bin Abu

Sa,id Al Maqburi menceritakan kepadaku, dari Ubaid bin Juraij n:g:rlo

bani tamim kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang sama].e63
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6226. Ya',mar bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abdullah

(Ibnu Mubarak) menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamah bin

i^a berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar

berkata: Aku melihat Rasulullah SAW sedang bersiwak, kemudian

beliau memberikan siwak kepada orang yang lebih tua diantara

mereka, lalu beliau bersabda, "sesunggunya JibSil AS memerintahftan

lrepadaku untuk mendahulukan yang i ibih tuo'"nuo
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Sanadnya shahih. Sanad ini terdapat pada catatan kaki dimana ia merupakan

lafaztr tambahan yang shahih. Akan tetapi aku tidak melihat terdapat Isyarat

yang menunjukkan kepada hadits sebelumnya' Batrkan ia merupakan Isyarat

[.pia" t 
"ai[ 

yang teidapat pertanyaan Ubaid bin Suraij kepada Ibnu Umar,

il;;; memikai-sanaai ,li_sittiyyaft dan_lainnya. Hadits ini juga telah

disebritkan sebelumnya berasal dari-riwayat Sa'id bin Abu sa'id Al Maqburi,

4672,5338 dan 589i, dan hadits yang berasal dari Ubaid bin Juraij ini tidak

t.raoput pada Kutubus Sittah dan kiiab-kitab lainnya. Hal ini sebagaimana

v*gi.r"i, dijelaskan dalam biografinva da-la1 At-Tahdzib, T:62.Hal ini juga

i.f"f, [".i tetaptan dan Isyaratfan penambahannya sekedar berhati-hati dan

juga menjadikannya ,urnu d.ng* nomor hadits sebelumnya sehingga ia tidak
'#; tJng.*g menjadi bagian dari hadits-hadits yang ada sebelumnya

dalam Musnadtni.
Sanadnya shahih. usamatr bin zaid yaitu Al-Laitsi. Hadits ini diriwayatkan

olehAlBaihaqi,l:40,darijalurAbdan,darilbnuMubarakdengansanad
sama, lalu ia bericata: .Al Buktrari berhujjah dengan riwayat ini."_Pe.mvataan

ini ai.in,ofir terhadap hadits yang diriwayatkan Bukhari, l: 307 dari jalur

S.tn tit Juwairiyah, dari tlair', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW

bersabda, perhatikin iku bersiwak', kemudian datanglah dua orang lelaki,

Musnad Imam Ahmad - @I
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6227. Aku membaca dihadapan Abdunatrman: Malik dari Nafi',

batrwa Abdullah bin Umar pergi ke Makkah untuk melakukan umrah
pada saat akan terjadinya fitnah (peperangan), ia berkata: "Jika aku
dihalangi untuk pergi ke ka'bah, maka kami akan melakukan

lYYV

satu lebih besar dari yang lain, lalu aku memberikan siwak kepada orang
yang lebih kccil, dan Jibril berkata kepadaht: Berikanlah kepada yang tertua
lebih dahulu! Lalu ahu memberikannya kepada orang yang lebih besar.

Abu Abdullah [Al Bukhari] berkata: Nu'aim meriwayatkan secara
ringkas dari Ibnul Mubarak, dari Usamatr, dari Nafi', dari Ibnu Umar
merupakan huiiah yang dinyatakan oleh Al Baihaqi. Hadits Bukhari ini
diriwayatkan oleh Muslim, 2: 203 dari jalur Sakhr bin Juwairiyah dengan
redaksi sama. Al Hafiztr berkata dalamAl Fathtatkalamenjelaskan perkataan
Bukhari "Ia meriwayatkan secara ringkas." Maksudnya adalah matan yang
diringkas. Nua'im adalah Ibnu Hammad, Usamah adalah Ibnu Zaid Al-Laitsi
Al Madani. Dan riwayat Nua'im ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani secara
moushul dalam Al Ausath dari Bakar bin Sahl, darinya dengan lafazh, "Jibrit
memerintahkanht untuk memberikannya kepada yong lebih besar." Hadits ini
kami riwayatkan dalam Al Ghailaniyat dari riwayat Abu Bakar Asy-Syaf i
dari Umar bin Musa, dari Nua'im, dengan lafazh, "Aku mendahulukan
orang-orang yang lebih besar." Sebagian sahabat Ibnul Mubarak
meriwayatkan darinya tanpa meringkas redaksinya. Ahmad, Ismail dan Al
Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari mereka dengan lafaztr [kemudian ia
menyebutkan riwayat yang terdapat dalam Musnad nil.Ini menunjukkan
batrwa kisah ini terjadi saat bangun dari tidur. Hal ini juga diketahui ketika
menggabungkan riwayat Ibnul Mubarak dan Sakhr, dimana hal itu terjadi
tatkala bangun dari tidur, kemudian Rasulullatr SAW memberitahukan
kepada mereka tentang apa yang beliau mimpikan. Hal ini menunjukkan
bahwa perintah tersebut merupakan wahyu, sehingga sebagian perawi
menghafalkan dan sebagian tidak menghafalkanya. Hadis riwayat Ibnu
Mubarak dengan riwayat Abu Daud yang sanadnya hasan dari Aisyah, ia
berkata: "Rasulullah SAW bersiwak, kemudian Jibril mewahyukan
kepadanya agar ia memberikan siwak kepada yang lebih besar dahulu."
Hadist Aisyah ini terdapat dalam Sunan Abu Doud,l: 19 dan ini merupakan
tahqiq rinci dari Al Hafzh.

@ - 
Musnad Imam Ahmad



sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu ia
mengumandangkan talbiah untuk berumrah karena Nabi SAW
mengumandangkan talbiatr juga ketika Umrah pada tatrun terjadinya
perjanj ian Hudaibiyyah. "e65
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6228. em ."-baca dihadapan Abdurrahman: Malik, Ishaq

menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari
Abdullatr bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa membunuh salah satu dari lima binatang saat

ia sedang berihram malra ia tidak berdosa: lcalaiengking, tikus, anjing
galak, birung gagak dan burung raiawali.'e66

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5298 dengan sanad yang sama. Kami telah mengisaratkan dalam

pembahasan tersebut bahwa hadits ini terdapat di dalam Al Muv,aththa',
l:329-330 dengan redaksi yang panjang. Hadits ini merupakan ringkasan
hadits yang terdapat pada Al Muwaththa'. Sementara hadits-hadits yang lebih
panjang lagi telah kami sebutkan berulang kali yang berasal dari jalur selain

Malik, dimana akhir dari pada hadits tersebut terdapat pada no. 5322- Lihat
hadits no. 6067.

Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan di dalam Al Mm,aththa', l:327

dengan sanad yang sama yang berasal dari riwayat Abdullah bin Dinar, dari

Ibnu Umar. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar,
yang akan kami sebutkan nanti dimana berasal dari dua jalur. Hadits seperti

ini telah disebutkan berulang kali dari dua jalur yang berbeda, awalnya pada

no.446l dan akhirnyapadano. 5541.
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6229. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan
kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda,
"Lima binatang" kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang
sama.967
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6230. Aku membaca dihadapan Abdunahman: Malik dari Nafi',
jugu.'ut

- 1Yr\
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

Hadits ini berasal dari jalur Malik, dari Bai' yang telah kami isyaratkan pada

sanad sebelumnya.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya

dengan redaksi yang sama yang berasal dari riwayat Malik, dari Nafi' juga.
Hanya saja ini merupakan riwayat Abdunahman bin Mahdi, dari Malik,
sedangkan hadits sebelumnya berasal dari riwayat Ishaq bin Isa Ath-Thabba',
dari Malik.
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623l.Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik *il
dari Abdullatr bin Umar, batrwa Rasulullah SAW masuk kedalam
Ka'balr bersama Usamah binZaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah Al
Hajabi, kemudian beliau menutup pintunya dan tinggal didalamnya.
Abdullatr berkata: kemudian aku bertanya kepada Bilal tatkala ia
keluar, "Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam Ka'bah?" Ia
menjawab, "Beliau membuat sebuah tiang disebelah kiri, dua tiang
disebelah kanan dan tiga tiang dibelakangnya, dan pada saat itu
Ka'bah memiliki enam tiang kemudian beliau shalat diantaranya
dengan dinding kira-kira tiga hasta."e6e
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6232. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik dari Nafi',
dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW singgatr dt Al
Bathha'di Dzul Hulaiah kemudian beliau shalat di tempat tersebut.eTo
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Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5927 dengan sanad yang sama. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang

terdapat pada no. 6019.

Sanadnya shahih. Hadis ini merupakan ringkasan hadits no. 6004 dan 6205.

dan riwayat ini terdapat di dalam Al M*vaththa', l:358.

Musnad Imam Ahmad 
- @

A/

A.,P



raui ?|y 'iu ,$aiJ, *i:rf 'Lii ,ta;'fit ,-tal;J '$ji

ytJ,," , Jv :'/# lr :# ;rv,qt ll d;f u ,v 'Li

6233. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik, dari
Muhammad bin Amru bin Halhalah Ad-Dili, dari Mutrammad bin
Imran Al Anshari, dari ayaturya, bahwa [ia berkata]: Abdullatr bin
Umar kembali bersamaku, kemudian aku singgatr dibawatr pohon
yang tinggi yang terdapat pada jalan menuju Makkah, lalu ia bertanya:
"Apa yang menyebabkan engkau singgah di bawatr pohon yang tinggi
ini?' Aku menjawab, "Aku ingin berteduh." Ia berkata, "Apakatr tidak
ada pohon yang lain?" Aku menjawab, "Tidak, aku tidak singgatr
kecuali pada pohon itu." Abdullatr bin Umar berkata: Rasulullah SAW
bersabda, *Apabila engkau berada diantara dua pohon yang terletak
di Mina" lalu ia menglsyaratkan dengan tangannya ke arah Timur,
"Sesungguhnya disano terdapat sebuah lembah yang disebut As-Surar
dan pada budt tersebut terdapat sebuah pohon yang tinggi, tempot
dimana tujuh puluh nabi beristirahat."e1r

Sanadnya shahih. Muhammad bin Imran Al Anshari, penulis At-Tahdzib

berkata: Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat, kemudian Al
Hafizh menyebutkan bahwa Al Bukhari menyebutkannya dan tidak
menyebutkan cacatnya dan ini merupakan Isyarat ketsiqohannya,
sebagaimana yang telah kami sebutkan berulang-ulang dan biografinya
disebutkan dalam Al Kabir,llll202. "Muhammad bin Imran AI Anshari, dari
ayahnya, ia mendengar Ibnu Umar, Malik berkata: dari Muhammad bin
Amru bin Halhalah." Abu Imran Al Anshari, disebutkan dalarn At-Tahdzib:

"Dari Ibnu Umar mengenai keutamaan bukit cts-surur, dimana anaknya
Muhammad meriwayatkannya darinya. An-Nasa'i hanya meriwayatkan satu
hadits ini. Menurut aku [Ibnu Hajar], Musallamah bin Qasim berkata: las
ba'sa bihi. Dan Al Hafizh memberikan penilaian Imran dan ayahnya
Muhammad dalam At-Tahdzib berduarkan penilaian An-Nasa'i saja dan
keduanya tidak memiliki hadits lain pada kutubus sittah, selatn dari An-
Nasa'i. As-Suyuthi berkata dalam Syarah Al Mwyaththa' l:371: "Ibnu Abdul

=-!
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Barr berkata: aku tidak mengenal Muhammad bin Imran kecuali dari hadits

ini. Andaikata ayahnya bukan Abu Imran bin Hayyan Al Anshari, atau Imran

bin Suwadah, maka aku tidak akan mengenalnya." Menurut aku,

sesungguhnya Malik lebih mengenal orang-orang Anshar dan perawi-perawi

haditJyang berasal dari Madinah, karena ia biasanya meneliti para perawi

dan hadits. Kemudian, Imran Al Anshari adalah seorang tabi'in yang dikenal

namanya dan kepribadiarurya, dan ia adalatr perawi tsiqah namun sedikit

tidak jelas namanya. Oleh karena itu, namanya ini tidak dikenal, ia

dinisbatkan kepada nama ayahnya. Hadits ini dalam Al Muwaththa'terdapat
pada, I : 37 t . An-Nasa'i meriwayatkannya, 2: 4344 dari jalur Ibnu Al Qasim,
dari malik dengan sanad sama. Sedangkan tambahan kalimat 'Qala', kami

tambahkan dari Al Muwaththa' dan Sunan An-Nasa'i, dimana ia pada

pembahasannya diperjelas lebih dalam untuk semakin memperkokoh lafazh

hadits dan hal ini juga tertera pada I di antara baris-baris. Lafazh "'adalah

iilayya Abduilah bin (Jmar' artinya kembali bersamaku dari sebuah jalan.

taiat:z 'As-sarhah' artinya pohon besar lagi rindang. Sedangkan
,Aklsyaban, yang diucapkan dengan lafazh tatsniyai adalatr dua bukti yang

berada di kota Makkah, yang mengelilinginya. Ibnu Al Atsir berkata: "Dan
keduanya adalah tbukitl Abu Qubais dan Al Ahmar, dan merupakan bukit

yang berhadapan dengan bukit Qaiqa'an." Ya'qub berkata: "Dua bukit yang

mengapit Makkah atau terkadang dikatakan: yang mengapit Mina dan

maknanya sama saja. Salah satu bukit tersebut bernama Abu Qais dan yang

satu bukit Qaiqa'an, dikatakan pula: yang dimaksud adalah bukit Abu Qubais

dan bukit Ahmar Al Musyanaf." Lafazh"Nafakha biyadihf',tertulis pada J

dan ; dan lafaztr ini terdapat dalarrt Musnad, serta Sunan An-Nasa'i yang ada

padaku, cet. tahun ll13, demikian pula pada dua naskah yang telah dicetak,

Lerasal dari Mesir dan lndia, kemudian para korektor India menambahkan

pada cetakan India, hal. 470 dengan menulis: "Dengan huruf ha"', hal ini
juga terdapat dalam naskah At Muwaththa'tulisan syaikh Abid As-Sindi, dan

juga paai Uu'jam Al Bakari. Hadits ini disebutkan pada no. 124 dan 733,

sedangkan dalarr- Musnad 7, Al Muwaththa'cet. Al Halabi Sunan An-Nasa'i

yang ditulis syaikh Abid As-Sindi tertulis "dengan huruf kha'." Demikian

halnya Az-Zarqani menulisnya dalam Syarah Al Muv'aththa', 2: 284'

Menurut aku, aku lebih condong meraiihkan pendapat pertama, yaitu
,,dengan huruf ha"' sedangkan ,,An-Nafkhu" artinya jelas dalam kamus yaitu

mengeluarkan udara dari mulut atau lainnya, sedangkan penggunuumnya

dengh makna Isyarat tangan dalam bentuk maiazi sangatlah jauh dan ini

tentunya tidak sesuai. An-Nafthu bermakna memukul, melempar dengan

tangan atau dengan kaki. Hujjahnya ini terdapat dalam sebuah hadits: '7l
Mugh/iRukuna hum muqillun illa man nafaltha tiihi yaminuhu wa

syimaluhu." Ibnu Al Atsir berkata: artinya memberi dengan cara

Musnad Imrm Ahmad - EI
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membanting. Alasan lain yaitu lafazh 'Nufikhat ad-daabah, artinya
menendang dengan kaki dan melempar dengan ujung kalci. .As-sarar, Ibnu
Al Atsir berkata: diungkap dengan memfathah sin dan ra', dikatakan pula:
dengan meagkasrah sin." Al Qadhi Iyadtr berkata dalan Al Masymiq,2:212:
"Dengan me,ndhammah sin, dan Al Jayani menetapkan dengan mendhammah
serta mengkasrah secara bersama." Begitu yang ditetapkan Al Bakari dalam

Iltr'jam-nya, no. 733 mengenai dua mad yaiu mad dengan dhammah atau
lcalrah, sebagai Isyarat terhadap hadits ini. Yaqut menyebutkan dalam
hfu'jam Al Buldan, 5: 68 bahwa huruf awalnya dikasrah, kemudian ia berkata

di akhir perkataan: Al Mughirah meriwayatkan <.#tl yaitu sebuah lembah

yang berjarak 4 mil dari Makkah di sisi kanannya gunung, mereka berkata:
yaitu dengan mendhammah sin serta memfathah ra' pertama, mereka berkata:
Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ahli hadits, mereka berkata: dan
Ar-Rayyasf berkata: ahli hadits sepakat dengan memfathahnya. Ia adalah
sebuah lembah, tempat singgah 70 orang nabi, atau menghilangkan rasa
senang mereka, itu lebih benar. Ini semua dari Mathali' Al Amyar dan tidak
terjadi kesepakaan." Perkataan 'Surra tahtaha sab'una nabiyyan' dengan

bentuk majhul tanpa menyebutkan pelakunya. Ibnu Al Atsir berkata: .,atau

menghilangkan rasa senang mereka, yaitu batrwa mereka [nabi] dilatrirkan di
bawahnya, sehingga disifatkan dengan berkahnya." Al Qadhi Iyadh berkata

dalam Al Masyariq, 2: 212: "Dikatakan: yaitu dari As-Surur atau mereka
diberikan kabar gembira dengan kenabian", begitu pula dengan perkataan
tadi. Az-Zarqani menambahkan dalam syaratr Al Muwaththa': .'Dan Malik
berkata: mereka diberikan kabar gembira di bawahnya dengan apa yang
membuat mereka senang, Ibnu Habib berkata: yaitu dari As-Sunr, atau
dibawatrnya mereka diberitatrukan satu demi satu, sehingga mereka gembira
dengan hal tersebut", itu yang dipilih Az-Zvrqani. Menurut aku, inilah yang

lebih benar. Dalam naskah Tlafazh.; diganti dengan .;ft. tu menunjukkan

keraguan penasikh dan itu merupakan kekeliruan yang bertentangan dengan
semua naskah asli dan nash-nashnya.
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6234. Aku membaca dihadapan Abdunatrman: Malik, Ishaq bin

lsa menceritakan kepada kami, Malik memberitatrukan kepada kami,

dari Nafi,, dari Abdullah bin umar, bahwa Rasulullatr sAw berdoa,

"Ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencuht rambutnya."

Mendengar hal tersebut, para satrabat berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana dengan orang-orang yang memendekkan rambutnya?"

Beliau berdoa lagi,,,Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur

rambutnya." Para satrabat berkata, "Wahai Rasulullatr, bagaimana

dengan orang-orang yang memendekkan rambutnya?" Beliau berdoa,

" Dan juga orong-oiirg l,ong *r*rndeklan rambutnya."eT2
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6235. Ismail menceritakan kepada kami, Yunus bin ubaid

memberitahukan kepada kami, dai Ziyad bin Zubair, ia berkata:

Seorang letaki bertanya kepada Ibnu Umar disaat ia sedang berjalan

menu3u Mina. Ia berkata: Aku bernadzar puasa pada setiap hari selasa

atau iabu, dan hari tersebut bertabrakan dengan hari pemyembelihan,

Sanadnya shahih. Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan dair

riwayat rauh, dari Malik pada no. 5507 dan juga dari jalw yaitu dari Nafi"
yang akhir hadits ini terdapat pada no. 6005.
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lalu bagaimana pendapatmu berpuasa pada hari itu?" Ia berkata,
"Allah memerintatrkan untuk menunaikan nadzar dan Rasulullah
SAW melarang, atau beliau bersabda, kita dilarang berpuasa pada
hari penyembelihan. Lalu ia berkata lagi: "Lelaki tersebut mengira
bahwa ia belum mendengar hal tersebut." Selanjutnya ia berkata:
Sesungguhnya aku bemadzar puasa pada setiap hari selasa atau rabu,
namun hari tersebut bertabrakan dengan hari penyembelihan.
Kemudian Ibnu Umar menjawab: "Allah SWT memerintahkan untuk
menunaikan nadz.dr, dan Rasulullah SAW melarang kami, atau kita
dilarang berpuasa pada hari penyembelihan" Jubair berkata: "setelah
itu Ibnu tidak menambahkan perkataan apapun kepada lelaki tersebut
sampai ia menaiki bukit."e73
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6236. Ismail menceritakan kepada kami, Yunus

memberitahukan kepada kami, dai Ziyad bin Jubair, ia berkata: Aku
melihat Ibnu Umar mendatangi seorang lelaki yang mengistiratratkan
untanya unttrk meyembelihnya di Mina, kemudian Ibnu Umar berkata,
"Kirimlah unta tersebut, dan sembelihlatr dalam keadaan berdiri dan
terilot, sesuai dengan sunnah Mutrammad SAW.e74

Sana&rya shahih. Ismail adalah lbnu Aliyyah. Hadits dengan redaksi yang

lebih panjang terdapat pada no. 4449 dan 5245. Hadits ini telah dilsyaratkan
oleh Al Hafizh dalam Al Fath, 4:210 kepada riwayat yang terdapat pada
Munad ini, yang berasal dari Ibnu Aliyyah. Perkataan, "Hatta ansada ilal
jabaP'atinya menaiki, dan AS-Sanad artinya mengangkat lebih tinggi dari
tanah. Pendapat lain mengatakan aku tidak bertemu denganmu di bukit dan
tempat lebih tinggi darinya.

Sanadnya shohih. Pada 3 tertulis, "Dari Ibnu Ziyadbn Jubafu" penambahan

kalimat "Ibnu" ini keliru hal ini tidak disebutkan di dalam fl aan p.

Sedangkan perkataan, "Ataa ala rajul' pada naskah catatan kaki p tertulis,
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6237. Abduratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

Zvhair menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu

Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Sesungguhnya manusia

bagailran seratus unta hampir-ham_pir tidak kamu temulan pada unta

teisebut yang layak ditunggangi."eT 
5
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6238.Bahz menceritakan kepada kami, Hammdd merrceritat an

kepada kami, Thalhah bin Ubaidullah Kariz memberitahukan kepada

kami, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat di dalam Ka'batr

diantara dua tiang.e76

"Qad atad'dengan menambahkan kalimat, "Qad)' Hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. 5580.

Sanadnya shahih. zuhan adalah Ibnu Muhammad At-Tamimi. Hadits ini

telah kami sebutkan dari banyak sekali jalur yang lain, dan akhir dari pada

hadits ini terdapat pada no. 6049. Penjelasannya telah dijelaskan secara detail

pada no. 4516, dan dalam Al Istidrak, 127'1.

sanadnya shahih. Hammad adalah Ibnu salamah. Thalhah bin ubaidulah bin

Kariz Al Khuza'i Al Ka'bi adalah seorang tabi'in yang tsiqah. Hal ini

dipertegas oleh Ahmad, An-Nasa'i dan lainnya, kemudian Imam-.Bukhari

minyebutkan biografinya dalam Al Kabir, (2/21348). Ubaidullatr diucapkan

dengan ditashgir. "Kariz" dengan memfathahkan pengucapannya

sebagaimana disebutkan di dalam biografinya sendiri, sedangkan yang lain

diucapkan dengan mendhammaftkannya. Lihat At-Tahdzib, 5:22, dan Al
Musyiabah,446. Hadits ini telah disebutkan redaksinya yang lebih paniang

dari jalur lain, diantaranya pada no' 6019 dan 6231.
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6239. Bahz dan Abu Kamil menceritakan kepada kami, mereka
berdua berkata: Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami,
Simak bin Harb menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari
Abdullah bin Umar, ia berkata: Suatu hari aku menjual unta di Baqi,,
kemudian aku menjualnya seharga beberapa dinar dan aku menahan
perak dari beberapa dinar dan beberapa dinar dari perak. selanjutnya
aku menemui Nabi SAW, saat ifu aku menemukan beliau sedang
berada rumah Hafshah, lalu aku berkata kepadanya, "Wahai
Rasulullah Berikan waktu kepadaku untuk bertanya kepadamu,
sesungguhnya aku menjual seekor unta di Baqi' dan menahan ini dari
ini dan ini dan itu ini?' Beliau berkata, "Tidak mengopa jika englcau
menjualnya dengan harga pada hari itu, selama belum berpisah dan
diantara lralian berdua tidak ada sesuatu yang dapat membatalkan
transaksi.u9TT

Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang lebih
panjang dan ringkasan dengan makna yang sama awalnya terdapat pada no.
4883 dan akhimya pada no. 5559 dan 5773. Kami telah mengisaratkan hadits
pertamanya bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Ashabus Sunan,
diantaranya Abu Dawud, (3:255-256) dan riwayat ini lebih dekat dengan
lafazh riwayat Abu Dawud. Dan kami tambahkan bahwa hadits ini juga
diriwayatkan oleh Al Baihaqi, (5:284) dengan dua sanad yang berbeda, dari
jalur Ya'qub bin Ishaq Al Hadhrami dan jalur Ammar bin Raziq, yang mana
keduanya meriwayatkan dari Simak bin Harb. Lthat Jami'ul Usul, no. 386
karya Ibnu Atsir.
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6240. Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Syarik,
dari Abdullah bin Syarik Al Amiri, ia berkata: Aku mendengar
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair
ditanya tentang umrah yang dilakukan sebelum haji di saat melakukan
haji tamattz, mereka menjawab: "Ya! hal tersebut termasuk salatr satu
Sunnah Rasulullah SAW, (ketika) engkau datang, maka thawaflah di
Ka'bah dan sa'i Safa dan Marwah, kemudian bertahallul, dan hal itu
dilakukan sehari sebelum hari Arafah. Selanjutnya kumandangkanlah
talbiyah untuk haji, sehingga engkau menggabungkan antara umrah
dan haji. atau Allah menggabungkan bagimu umratr dan haji."e78

Sanadnya shahih. Ishaq bin Yusuf adalah Al Azraq. Hadits ini disebutkan

dalam Majmo' Az-Zawa'id, 3: 236, dan penulisnya berkata: "Diriwayatkan
oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir, sedangkan Abdullah bin
Syarik ditsiqahkan oleh Abu Ztx'ah dan Ibnu Hibban, Ahmad
mendha'iJkannya. Perawi-perawi lainnya adalah perawi shahih." Ini
merupakan kealpaan atau perubahan pendapat dari Al Hafizh Al Haitsami,
karena Abdullah bin Syarik Al Amiri ditsiqohkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in
dan Abu Zur'ah dan Abu Hatim dan An-Nasa'i berkata: "Ia tidak kuaf',
seperti yang disebutkan dalam biografinya di At-Tahdzib, dan begtu pula
dalam Al Mizan, namun Ahmad tidak mendha'ifkannya seperti yang dikira
oleh Al Haitsami. Telah dibahas mengenai ketsiqaharmya, no. l5l I dan kami
tambahkan bahwa Al Bukhari tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa.
Lihat hadits, no. 2360, 4641, 4822 dan 5700. Hadits ini tidak disebutkan
dalam Musnad Abdullah bin Az-Zubair, akan tetapi di hadits akhir darinya,
no. 16172: bahwa ia mengingkari haji tamattu dan Ibnu Abbas
membantahnya agfi ia bertanya kepada ibunya Asma binti Abu Bakar, ia
benanya padanya dan ia [Asma] berkata: Sungguh telah benar Ibnu Abbas,
sungguh mereka [sahabat] telah bertahallul bersama kami, demikian pula

Musnad Imam Ahmrd 
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6241. Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufran
menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Ubaidullatr bin Ashim,

dari Salim, dari Ibnu Umar, batrwa Rasulullatr SAW bersabda,
*Tidoklah seorang hamba membuat sebuah gambar kecuali dikotalcan

kcpodonya pada Hari Kiomat: 'Hiduplan apo yang telah lumu
ciptakan'."979
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dengan kaum wanita." Zhahirnya bahwa Ibnu Az-Zubair -setelah mendengar

ini dari ibunya berfatrra dengan hal ini, dan ia meriwayatkanya secara

marfu', dimana ia termasuk sahabat yang meriwayatkan secara mursal.

Hadits ini bersambung menurut ahli ilmu.
Sanadnya dha'if Sebab dha'if Ashim bin Ubaidullah bin Ashim sebagaimana

yang telatr kami jelaskan pada no. 5229. Pada ketiga naskah asli Musnad

tertera" "Ashim bin Abdullah bin Ashim" dan ini keliru karena ayahnya

adalatr Ubaidullah dan pada kitab-kitab Riial tidak terdapat biografi yang

disebut, "Ashim bin Abdullah bin Ashim" batrkan tidak juga terdapat salah

satu anak-anak, "Ashim bin Umar bin Al Kaththab" yang bernama

"Abdullah.u Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa penulisan pada ketiga

naskah tersebut keliru, kemudian kami memperbaikinya.

@l - 
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6242.Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Syarik,
dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah
SAW melakukan Umratr dua kali sebelum melakukan haji, kemudian
berita tersebut sampai kepada Aisyah, lalu ia berkata, "Rasululah
SAW melakukan umratr empa kali dan Ibnu Umar juga mengetatrui
hal tersebut diantaranya beliau melakukan umratr bersama haji.e8o
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6243. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar
berkata: Apabila kami Rasulullah SAW membai'at kami untuk taat
dan patuh, beliau mengucapkan, "Kerjakanlah sesuai dengan
lre m ampuan kal i an."98r
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6244. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami, dari Abdullatr bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar
menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa tidak
memiliki sandal maka ia hendalcnya menggunakan sepatu dan

merobelorya" atau "memotongrq/a lebih rendah dari mata 1-1ri.;e82

Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan berasal dari riwayat Zuhair, dari

Abu Ishaq pada no. 5383 dan kemudian kami jelaskan lebih rinci pada hadits
tersebut. Lihat hadits no.6126.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

577t.
Sanadnya sftaiii. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6003.
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6245. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan

kepada kami, dari Utsman bin Abu Zr$'ah, dari Muhajir Asy-Syami,

dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW, "Barangsiapa

menggenalran pakaian kemasyhuran malca Allah Tabaralco wa Ta'ala

mengenalrannya palcaian kBhinaan pada Hari Kiamat." Syarik

berkata: Aku melihat Muhajir kemudian aku duduk bersamanya.e83
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6246. Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Juraij dan

Abdunazzak, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami: Abu Az-

Ztfiur memberitahukan kepadaku, batrwa ia mendengar Ibnu Umar

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5664. Perkataan Syarik Al Qadhi pada akhir hadits, "lllaqad laqaitu

Muhajiran wa jalastuhu" maksudnya adalah bahwa ia bertemu dengan guru

dari gurunya, kemudian ia duduk bersamanya, akan tetapi ia tidak mendengar

hadits ini darinya, dan ia enggan membuang nama gumnya dari sanad ini.

Hal ini menunjukkan bahwa ia jauh dari tuduhan Tadlis, yang dituduhkan

oleh sebagian ulama, seperti Ibnul Qaththan dan Abdul Haq Al Isybili.

Seandainya ia seorang perawi yang mudallas, tentunya ia akan mentadlisl<arr

sanad ini, sehingga tidak seorangpun tahu, bahwa ia telatr bertemu dengan

guru dari gumnya, dan hal ini mustahil bahwa ia juga mendengar hadits ini

aarinya. Batrkan ia adalatr seorang yang terpercaya, dan ia enggan

menyebutkannya kecuali berasal dari sanad yangshahih.

@I - Musnad Imam Ahmad
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berkata, Rasulullatr SAW membrca, "Wahai Nabi, apabila engkau

mencerailran istri-istrimu malra ceraikanlah mereka", sebelum masa

iddahnya."e8a

i.t * ,:J{i $* 'iti ,Li $:", ,L6; $:r; - lYrv

;*';tt'i; :Jv'#'i. lt* 3f ,.i,r * i t'p * yV

'J^6 ,:rLJ * ir' & ir Jrt f:i:t ,-;;1!, q q $41

pt yb, * iitt Jr,, t,r6t'&,t,!ju,'.frf'"i 1#t,
n'J et,q]!ltdt;,sif i,t6tr3y ,iuit iti5',

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5269 dan 5524.

dan kami itulah jelaskan pada.penjelasan kedua hadits tersebut bahwa hadits

ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu

Juraij, dan ini merupakan riwayat Juraij. Kemudian kami menambahkan

batrwa Muslim juga meriwayatkannya dalam Shahih'ny4 l:423, dari jalur

Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, dan ini merupakan riwayat Abdurrazzak,

sedangkan Imam Ahmad meriwyatkan dari keduanya, Haiiaj dan

Abdunazzak, dimana keduanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij. Kami juga

telalr menjelaskan pada penjelasan hadits no. 5269 makna bacan, "Fii qubuli
'iddatihirma."
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6247. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits ;enceritakan

kepada kami, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu

Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullatr bin Umar berkata:

Rasululatr SAW melakukan haji Tamattu pada haji wada' yaitu

mendatrulukan umrah dan kemudian haji, lalu beliau membawa hewan

kurban dari Dzul Hulaifah, selanjutnya Rasulullah SAW bertalbiyatt

untuk melakukan umrah, setelatr itu bertalbiatr untuk melaksanakan

haji, lalu orang-orang melakukan haji tamattu bersama Rasulullaft

sAw, yaitu d.rrg* melaksanakan umrah kemudian dilanjutkan

dengan iaji. Sebagian mereka ada yang membawa hewan kurban dan

sebagian yang lain tidak membawanya. Tatkala Rasulullatr sAw
sampai ke [Makkah], beliau bersabda kepada orang-orang,
,,Ba)angsiapa diantara kalian telah berhtrban malca ia tidak

dihalatlran melahtkan sesuotu yang diharamltan kepadanya ketilw

haji sampai ia selesai menunaikan haiinya, dan barangsiapa yang

bilum berkurban maka ia hendalotya thawaf di Ka'bah, sa'i di Shafa

dan Marwah, kemudian memotong rambutnya, setelah itu ia baru

dibotehlran dari sesuatu yang diharamlwn. Selaniutnya ia hendaknya

bertalbiyah untuk melakulwn haii, dan berkurban. Barangsiapa tidak

membawa hewan kurban, malra ia hendabrya berpuasa tiga hari saat

haji -dan tujuh hari setelah ia pulang kerumahnya." Kemudian

Rasduhh SAW tawaf tatkala sampai di Makkah, mengusap rukun

p"nilu, berlari kecil tiga kali dari tujuh putaran dan berjalan empat

Ldi, lulu beliau shalat dua rakaat tatkala selesai thawaf di Ka'bah

dekat makam, setelatr itu salam lantas bergegas ke Shafa, kemudian

beliau berputar di Shafa dan Marwah. Setelah itu beliau tidak

melakukan sesuatu yang diharamkan ketika haji, sampai beliau selesai

melakukan haji, dan menyembelih hewan kurban pada hari Hari

@ - 
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Nahar. Lalu beliau thawaf Ifadhah di Ka'batr. Setelah itu beliau

dibolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan ketika haji,

selanjutnya orang-orang yang membawa hewan Kurban melakukan
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6248. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, Uqail, dari Ibnu Syihab menceritakan kepadakq dari

Urwatr bin Az-Znbair, batrwa Aisyah memberitahukan kepadanya,

dari Rasulullatr SAW, tentang haji tamattu dilakukan beliau, yaitu

Sanadnya shahih. Laits adalatr Ibnu Sa'ad. Uqail adalah Ibnu Khalid. Hadits

ini diriwayatkan oleh Muslim, (l:351) dari Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-
Laits, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Uqail, dan riwayat yang terdapat

pada naskatr 'Ainul Ma'bu4 salatr karena terdapat kesengajaan meggugurkan

nama kakeknya, dan dia adalah Tsabit bin Mahkuthah, guru 'Abid As-Sindi

dari sunan Abu Doyud. Al Mundziri berkata, l73l :Hadits ini diriwayatkan

oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i." dan Ibnu Atsir menyebutkannya juga

di dalam Jami'ul Ushut, 1403 Juz. 3, Hal. 462463, kemudian ia

menisbahkan periwayatannya kepada Al Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

Hadits ini juga disebutkan di dalam Al Muntaqa,2387 kemudian penulisnya

menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad dan Syaikhain. Lihat hadits no.

6068 dan 6240. Perkataan,"Fakoana minan nasi man ahdad'pada 3 ternrlis,

"Fain" sebagai ganti kata, "Fakaand' dan kami teleh mengecek

kebenarannya pada $ dan p, dan hal tersebutjuga tertera pada kedua riwayat

Muslim dan Abu Dawud. Sedangkan tambahan kalimat, lMal*ahl tidak

disebutkan pada g, dan kami tambahkan kalimat ini yang berasal dari rl dan

?, yang mana hadits ini terdapat pada kedua riwayat Muslim dan Abu Dawud

juga.
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melakukan umratr kemudian dilanjutkan dengan haji, dan orang-orang

melakukan haji tamatttr juga bersama beliau, seperti redaksi yang

Salim bin Abdullatr beritahukan kepadaku, dari Abdullatr, dari

Rasulullah SAW.es6
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6249. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, Uqail, dari Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari

salim bin Abdullah, dari Abdullah bin umar, batrwa Rasulullah sAw
berdiri dan berkhutbatr, beliau bersabda, "Ketahuilah bahwaJitnah itu

mwtctil dari sini, dikata munculnyo tanduk syeitan." Yaitu dari

Masynq Timur.etT

sanadnya shahih. Hadits ini merupakan riwayat Musnad Aisyah dimana kami

meyebutkannya pada pembahasan ini sebagai bagian kelanjutan dari riwayai

lz-zt*n. Lafazh hadits ini menunjukkan batrwa lafadrnya sesuai dengan

lafaztr yang terdapat pada hadits salim dari Ibnu umar, yang kemudian ia

lanjutkan dingan hadits Urwah, dari Aisyah, ia berkata: "Seperti redaksi yang

mana salim memberitahukannya kepadaku...." Namun ia tidak menyebutkan

lafaztr hadits Urwah dari Aisyah. Demikian juga hal ini dilakukan oleh

Muslim, (l:351) dimana ia meriwayatkannya dari Abdul Malik bin syu'aib,

serupa i"ng* faitr yung terdapat pada pembahasan ini. Hal ini juga diikuti

oletr Ibnu laimiyah daiam Al Muntaqa, 2388 dan ia tidak menyebutkan

redaksinya, lalu ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad dan

Syaikhain.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no'

5905 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 1069, dengan makna

yang sama.
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6250. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, Uqail, dari Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari

Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, batrwa Rasulullatr SAW
membagikan harta rampasan perang kepada sebagian orang yang

diutus dalam pasukan perang khusus bagi mereka, tidak seperti

pembagian pada umumnya kepada seorang prajurit, dan seperlima dari

hurtu r"*pasan tersebut wajib diserahkan kepada Allah.eEE
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6251. Hajjaj dan Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Laits menceritakan kepada kami, Nafi'
menceritakan kepada kami, dari Abdullatr, bahwa Rasulullah SAW
membakar pohon kurma bani Nadhir dan memotongnya, yaittt Al
Bwairah, kemudian Allah SWT menurunkan ayat, "apa saia yang
lramu tebang dari pohon htrma (milik orang-orang lufir) atau yang
kamu biarkan lnmbuhl ...-eBe

Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan

juga disebutkan dalam Al Muntaqa, dan Jami'ul Usul, ll79 Lihat hadits no.

5919.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6054, dan penjelasannya telatr disebutkan secara rinci pada pembahasan

tersebut.
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6252. Haiiaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan
kepada kami, Uqail menceritakan kepadaku, dari lbnu Syihab, ia

berkata: Salim bin Abdullatr memberitatrukan kepadaku, batrwa ia

mendengar Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullatt
SAW bersabda, "Janganlah lalian melarang!' yaitu istri-istri kalian,
*Wrgr kc mesjid apabila mereka meminta izin kcpadama.", Bilal bin
AMullatr berkata, "Demi Allah, kami akan melarang mereka."
Kemudian Abdullatr berbalik kehadapannya tatkala Bilal
mengucapkan perkataan tersebut lalu mencelanya.m
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6253. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan
kepada kami, Uqail bin Khalid menceritakan kepadaku, dari Ibnu

Syihab, Salim bin Abdullatr bin Umar menceritakan kepadanya,

i. , ){,ln .i

Sanadnya shahih. Hadits seperti ini telah disebutkan berulang kali secara

ringkas dan lebih panjang redaksinya, diantaranya terdapat pada no. 5640 dan

6101. Kami telah menjelaskan pada penjelasan no. 4933 bahwa Muslim

meriwayatkan hadits ini pada Shahih-ny4 l:129 dari jalur Salim, dari

ayahnya, dan hadits ini merupakan riwayat Salim, akan tetapi Muslim
meriwayatkanya dengan redaksi yang lebih panjang dari hadits ini.

I

I
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batrwa Abdullah bin Umar pernatr berjalan di hadapan jenazatr, dan

Rasulullah SAW pernah juga berjalan di hadapan jenazatr, demikian
juga Abu Bakar, Umar dan Utsman.eel
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6254. Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

membaca dihadapan Ibnu Juraij: Ziyad bin Sa'ad menceritakan

kepadaku, Ibnu Syihab berkata: Salim menceritakan kepadaku, dari
Abdullatr bin Umar, bahwa beliau berjalan di hadapan jenazah,

demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka berjalan

didepannya.s2

lYoo
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Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

6042. Kami telah jelaskan secara rinci tentang kemaushulan dxtkemursalan
hadits ini, kemudian karni meraiihkan riwayat yang benambung (maushu[)
pada no. 4539 demikian juga dalam Al Isti&akain, no. 1296 dan 1539, "Dan
ini merupakan riwayat Uqail, dari Az-Ztthri secara maushul, yang

memperkuat hadits yang kuat juga dan mengangkat semua syubhat pada

keshahihan dan kemaushalan hadits ini, terhadap apa yang kami sebutkan

pada riwayat-riwayat sebelumnya.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya,

dengan makna yang sama dan juga hadits ini merupakan pengulangan hadits

sebelumnya no. 4940 dengan sanad yang sam4 akan tetapi hadits

sebelumnya tidak disebutkan lafazhnya, kemudian kami sebutkan hadits

sebelumnya pada no. 4940 dengan menyebutkan redaksinya pada

pembahasan tersebut.

Musnad Imam Ahmad 
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6255. Mubasyyir bin Ismail menceritakan kepada kami, Al
Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari

ayatrnya, ia berkata: Aku shalat Isya bersama dengan Rasulullah SAW

di Mina dua raka'at, kemudian aku shalat bersama Abu Bakar pada

masa khilafahnya juga dua raka'at, demikian juga pada masa Umar

dan Utsman, lalu aktr menyempurnakannya pada masa Utsman.ee3
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6256. Harun rn.nr"r,** t 
"puau 

kami, Ibnu Watrab

menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepadaku, dari

Ibnu Syihab, Ubaidullatr bin Abdullah bin Umar memberitahukan

kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW shalat dua

raka'at di Mina, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang

sama.9

Sanadnya shahih Mubasyyir bin Ismail Al Kalbi Al Halbi adalah seorang

perawi tsiqah, dan salah satu guru Imam Ahmad. Hal ini dipertegas dengan

pernyataan Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya. Ibnu Sa'ad berkata dalan Ath'

Thabaqaat, (7121173), "Ia adalah seorang perawi tsiqah dan terpercaya."

Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5178, dan hadits

dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5214 dan 5240- Lihat

hadits no. 5757.

Sanadnya shaftih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.
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6257.Jarir menceritakan f,.p"a" i*r, O* Shadaqatr Uin y**'
Aku mendengar Ibnu Umar berkata "Rasulullatr SAW menentukan
miqat penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, penduduk Syam di
Juhfah.' Ia berkata lagi, "Dan bagi penduduk Nejed di Qarn dan
penduduk Irak di Yalamlam. "Ibnu Umar ditanya, "Bagaimana dengan
Irak?' Ia menjawab, ulrak belum ada pada hari itu."e5
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JL :Ju tef.')'d jltil ?';- r;;6'ot ,'# itJ.',V; Se

lutit;,>isa ,;ut ir* * ru,, *\, i, $ J;:, ,tr,
.gi,i'rt'C.rt,.ri, titi ,& ;t

6258. Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari
Habib, dari Thawus, ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu
Umar, "Sesungguhnya Abu Hurairah menyangka batrwa shalat witir
bukanlah shalat wajib.' Maka Ibnu Umar mejawab, "Seorang lelaki
bertanya kepada Rasulullatr SAW tentang shalat lail, lalu beliau
menjawab, 'Shalat lail dua raka'at-dua raka'at, dan jika engkau

Sanadnya shahih Jarir adalah Ibnu Al Hamid Adh-Dhabbi Ar-Razi, telah

karri sebutkan kasiqahannya pada no. 1557, dan kami tambahkan bahwa
Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, lDDl4. Hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4584 dan hadits dengan
redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. S4y2 dari jalur ini. fuwayat
Shadaqah dari Ibnu Umar telah kami sebutkan maknanya berulang kali yang
berasal darijalur lain secara ringkas dan lebih panjang, diantaranya pada no.
5l I l, 6140 dan6192.

Musnad Imam Ahnad - @t
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khawatir datangnya waktu Subuh malra lahtkanlah shalat witir satu

roko'at'.u96
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6259. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr
memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Jubair, ia berkata: Aku
keluar bersama Ibnu Umar dari rumahnya, kemudian kami lewat di

hadapan beberapa pemuda Quraisy sedang mengikat seekor burung

dan memanatrnya, serta menjadikannya sebagai taruhan. Setiap anak

panatr yang meleset dari burung tersebut, maka taruhan itu menjadi

milik orang yang memiliki burung tersebut. Ketika mereka melihat

Ibnu Umar mereka berlari menjauh, lalu Ibnu Umar berkata, "Siapa

Sanadnya shahih. Mashur adalah Ibnu Mu'tamar. Habib adalah Ibnu Abu

Tsabit, dan ia mendengar beberapa hadits dari Ibnu umar, akan tetapi ia tidak

mendengar secara langsung dari Ibnu Umar, dan ia meriwayatkan darinya

melalui seorang perawi yaitu Thawus. Hadits dengan makna yang sama telah

disebutkan berulang kali, bahwa shalat lail dua raka'at-dua raka'at dan shalat

witir satu raka'at sebelum fajar, diantaranya terdapat pada no. 6176 dan pada

hadits lain sebelumnya terdapat seorang lelaki yang bertanya kepada Ibnu

Umar tentang shalat witir, apakah ia adalatr sunnah atau bukan?, no. 4834,

dan juga pertanyaan lain pada no. 5216, apakatr shalat witir itu wajib atau

bukan?. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, l:208 dalam hadits

"shalatul lail matsna matsnd'yang berasal dari riwayat Amr bin Dinar, dari

Thawus, dari lbnu Umar. Demikian juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi,

(3:22) dari jalur Amru bin Dinar, dari Thawus. Akan tetapi aku tidak

menemukan lafadr ini di datam sunan-nya yang berasal dari riwayat Habib

bin Abu Tsabit, dari Thawus, kecuali pada pembahasan ini. Lihat hadits no.

6190. Al Hatm artrnya wajib, sesuatu yang harus dilakukan.

@l - 
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yang melakukan perbuatan ini?!, Allah melaknat orang yang

melakukan perbuatan ini, karena sesungguhnya Rasulullatt SAW
bersabda, 'Allah melabtat orang yang menjadikan sesuatu yang

bernyawa sebagai obj ek sasaran."e1

6260. Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur dan Ibnu
Aun memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, ia
berkata: Nabi SAW pernah melakukan shalat sunatr dua raka'at

sebelum Zhuhur dan dua raka'at sesudatrrya, dua raka'at setelah

Maghrib dan dua raka'at setelah Isya. Ibnu Umar berkata: "Hafshatt

memberitahukan kepadaku, batrwa Nabi SAW melakukan shalat dua

raka' at setelatr terbit matatrari. "es

o a zz r c. ,oi:yL i,,f ,eG *,yt y *,|al$"; - 1Y1\
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Sanadnya shahih. Abu Bisyr adalah Ja'far bin Abu Wuhaisyiyah. Kami telah

menyebutkan ketsiqahanrrya pada no. 958 dan kami tambahkan bahwa Imam

Bukhari menyebutkan biografinya dalarn Al Kabir, 1121186. Hadits ini
merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5578 dengan sanad yang

sama, dan hadits seperti ini telah disebutkan berulang kali berasal dari jalur
lain, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no.5801.

Sanadnya shshih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4660 dan hadits

dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5978.

Musnad Imam Ahnad 
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6261. Mu'tamar menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah,
dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW meletakkan
binatang tunggangannya dan beliau shalat didepannya.ry
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6262. Muhammad bin Abdunahman Ath-Thufawi menceritakan
kepada kami, Ayytrb menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersaMa, "Para pembuat gambar akan
diodzab pada Hari kiamat, dan dikatalcan kcpada mereka: 'Hidupkan
apa yang tetah lralian ciptalranr rrl000
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Sanadnya shahih. Mu'tamar adalah Sulaiman bin Tharkhan At-tamimi. Kami

telah menyebutkan kersiqalran pada no.1625, dan kami tambahkan bahwa ia
adalah salah satu dari guru besar Imam Ahmad. Abu Dawud berkata: "Aku
mendengar Ahmad berkata: Sungguh kuat hafalan Mu'tamar bin Sulaiman
dikala ia menulis hadits ketika kami bertanya kepadanya tentang sesuatu

kecuali ia memiliki sesuatu yang lebih." Kemudian Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 412/49. Hadits ini merupakan
ringkasan hadits no. 6128.

Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan berulang kali dengan sanad

shahih, terakhir no. 6084 dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub. Dan

sanad ini lain, karena Ahmad meriwayatkannya dengan perantara seorang
dari Ayyub, dan disitu dengan dua perantara. Hadits semakna telah lewat
dengan sanad lain yangdho'if, no.6341.

@I - 
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6263. Muhammad bin Abdunahman Ath-Thufawi menceritakan

kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dartZatd bin Aslam,

dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku datang menemui Nabi SAW
sedangkan sarungku melorot, kemudian beliau berkata, "Siapa itu?"
Aku menjawab, 'Abdullah bin Umar." Beliau berkata" "Jil@ engkau

adalah Abdullah malca angkatlah sarungmu. " Lalu aku menggangkat

sarungku sampai setengah betis, dan sarungnya (Ibnu Umar)

senantiasa berada setengatr betis sampai ia wafat.lml
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I00r Sanadnya shahih. Hadits ini telatr disebutkan dalam At-Targhib wa At'
Tarhib, 3: 98 dan penulisnya: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan perawi-

perawinya tsiqah." Al Haitsami menyebutkan dalam Maima' Az-Zmta'id,5:

123, dan ia menyebutkan riwayat lain yang terdapat perkataan Abu Bakar

"sesungguhnya kainku sering melorof', sampai akhir dan hadirc akan

disebutkan pada no. 6340, dan ia berkata: "Semua hadits tersebut

diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dengan dua sanad, dan perawi-

perawi salah satu sanad Ahmad adalah perawi shahih." Lihat hadits no. 5713,

6203, 6204 dan 6220. Perkataan 'Yataqa'qau' atau berbunyi sewaktu

bergerak disebabkan tergesa-gesa, dm "Qa'qa'a": cerita mengenai zuara

baju besi, kulit kering, kerekan dan permata [intan] dan semisalnya.

Perkataan "Izratahu",Ibnu Al Atsir berkata: Al Izratr dengan kasrah artinya

menerangkan keadaan seperti ar-rikbah [berkendaraanl dan al iilsah [duduk].
Perkataan "In hnta Abdallahfarfa' izorako": yang raiih bahwa yang beliau

maksud adalatr bentuk ibadatr kepada Allah dan ketundukan, bukan

berhubungan dengan nama Ibnu Umar. Karena mengangkat kain dan

memendekkan merupakan bentuk khusyuk serta tawadhu' dan dan isbal

merupakan bentuk kesombongan, seakan-akan beliau berkata: jika engkau

seorang hamba, maka berlaku khusyuklah terhadap Allah, dan tawadhu'lal1
maka angkatlah kainmu.

Musnad Imam Ahmad 
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6264.Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Ibnu Umar, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Jil(a kalian bertiga makn

janganlah dua orang diantara merelra lerbicara (dengan berbisik-

t*i*) tanpa (metibatkan) orang lcctiga.*t0o2
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6265. Muhammad bin Abdunatrman menceritakan kepada kami,

Ayygb menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullatr SAW melihat dahak (ludatr) di arah kiblat masjid,

kemudian beliau mengeriknya dengan tangannya, lalu beliau berbalik

menghadap orang-orang dan memaratri mereka. Selanjutnya beliau

bersabda, "sesunggguhnya Allah Ta'ala berada dihadapan lalian
lrcttlra shalat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali salah seorang

dari lulian meludah dihadapannya tcetika shalat."rm3

1003

Sanadnya shahih. Ishaq bin Yusuf adalah Al Azraq, telah disebutkan hadits

no. 943, dan kami tambahkan bahwa Ibnu Ma'in, Al Ajali dan selain

keduanya mentsiqahkan dan "dikatakan kepada Ahmad: Ishaq Al Azraq

tsiqah? Lalu ia berkata: Ya, sungguh ia tsiqah." Al Khatib berkata dalam

Tirikh Baghdad,6: 319: "Ia termasuk perawi tsiqah yang terpercaya, dan

salatr satu ahli ibadah yang shaleh." Disebutkan batrwa ia mendengar dari Al
A'masy, dan Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,1111406,

dan menerangkan dengan jelas mengenai 'mendengarnya' dari Al A'masy

dan disebutkan bahwa ia wafat tatrun 194. Abu Shaleh yaitu Dzakwan As-

Siman. Hadits ini adalatr ringkasan hadits no. 6085. Lihat hadits no. 6225.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4508 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5745.
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6266. Mutrammad bin Abdurrahman Ath-Thufawi menceritakan

kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa

Ibnu Umar pergi menunaikan haji, kemudian ia berihram, lalu ia
memegang kepalanya karena udara yang sangat dingin. Melihat hal

tersebut, aku btru-bunr meletakkan Burnus (mantel yang berhrdung

kepala) diatas kepalanya, selanju-trrya ia berkata, "Apa yang engkau

letakkan diatas kepalaku?" Aku menjawab, "Burnus-" Lalu ia berkata

lagi, "Tanggalkan ia dari kepalaku, bukankah aku telatr menceritakan

kepadamu bahwa Rasulullah SAW melarang kita mengenakannya

(dikala menunaikan haji) ! ?"M

*,:# it *,ev *,:t y'*,ry6* - 1Y1v

(J*;;tr;a;:Jt ,;i u>,,1G;Pt y\t *Ut
6267. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah,

dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa yang aftan menunailtan shalat Jum'at maftn ia
hendalmyo mandi."rms

Sanadnya shahih. hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

4846 dan 5 198. Lihat hadits no. 6003.

Sanadnya shahih. Mu'tamar adalah Ibnu Sulaiman. Ubaidullah adalatr Ibnu

Umar bin Hafsh bin Ashim. Hadits ini merupakan pengulangan hadits

sebelumnya no. 6020.

r004
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6268 *." *l#' ::*:;:: *r#:f,:
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata:

Jika kami terhalang menunaikan haji antara aku dan Ka'bah, maka

kami melakukan sebagaimana yang telah kami lakukan bersama

Rasulullatr SAW tatkala orang-orang kafir Quraisy menghalanginya

untuk menunaikan haji di Ka'batr; beliau mencukur dan kembali

pulang. Sesungguhnya aku telah perlihatkan kepada kalian bahwa aku

ielatr 
-melaksanakan 

Umratr. Kemudian ia menyebutkan redaksi

haditsnya.lM
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6269. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullafu

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullatr SAW bersabda, "semoga Allah merahmati orang-orang

yang mencukur rambutnya." Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah,

dan orang-orang yang memendekkan rambutnya?" Beliau bersabda

lagi, "simoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur

1006 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5165 dan 5322.

Lihat hadits no. 6067 dan6227.

I
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rambutnya." Kemudian beliau berdoa pada kali keempat, ,,Dan

me rahmat i or ang-orang yang memende kkan rambutnya.,,r007
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6270. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ubaidullatr
menceritakan kepada kami, dari Nafi,, dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullatr sAw bersabda, *Jika lralian bertiga maka janganlah dua
orang b erbicara (berbis ik-bis ik) t anpa (me libatkan) or ang keti ga."rmE
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6271. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Llbaidullatr
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata,
"Dahulu Rasulullatr sAw mengenakan cincin dari perak dan ia
mengenakannya di tangannya, kemudian cincin itu berpindatr ke
tangan Abu Bakar, lalu ke tangan Umar dan terakhir pada tangan
Utsman, yang mana terdapat ukiran nama Muhammad Rasulullah."lm

r0o7 
Sanadnya siairrr. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6234.

r00t 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6264.r,oe 
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4734 dengan sanad yang sama, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang
terdapat pada no. 5685. Lihat hadits no. 6107.
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6272. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hajjaj

menceritakan kepada kami, dari Atha' dan Abu Mulaikah, dan dari

Nafi,, dari Ibnu Umar, batrwa tatkala Nabi SAW masuk Makkalt

beliau mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani, dan beliau tidak

mengusap yang lain. lolo
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6273. Ibnu Numair menceritakan kepada .kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami, dari Nafi" dari Ibnu umar, bahwa

Rasulullatr sAw bersabda, "Apabila seorang hamba sahaya

menasehati tuannya dan memperbaiki ibadah kepada Tuhannya, mafta

boginya dua pahala."ror I

cill

'i)

r0ll

sanadnya shahih. Hajjaj adalah lbnu Arthaah. Atha' adalah lbnu Abu Rabah.

Ibnu Mulaikah adalah Abdullah bin ubaidillah bin Abu Mulaikah. Nafi'

adalatr maula Ibnu umar, sedangkan Hajaj bin Arthah meriwayatkan hadits

ini dari tiga orang Tabi'innn Atha" Ibnu Abu Mulaikatr dan Nafi, dimana

ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Umar' Perkataan, "Wa 'an Nofi"' tidak

U""i"6"a menggunakan huruf l/ Athaf lebrh dari dua dan hal ini membuat

o,6,,; ,-r9 tidal-paham menyangka buhyl hadits ini juga terdapat dalam

;i*;;"i iafr, paOatrat sanadnya satu berasal dari ketiga orang tersebut. Hadits

a;.g* redatcsi yang lebih panjang terdapat pada no' 6017' Lihat hadits no'

6247 dan6248.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5'184.
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6274. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatr
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa
Rasulullah sAw bersabda, "Barangsiapa meminum khamer di dunia
malu io tidok akan meminumnya di offitirat, kccuali jika ia
bertobat."lor2

6275. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatr
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata"
Dahulu karni membeli makanan dari (orang-orang badui yang datang
dari desa dengan berkendaraan lalu dicegat dan membeli makanannya-
penj) tanpa menggunakan takaran, kemudian Rasulullah SAW
melarang kami melakukannya, dan menjualnya sampai kami
memindatrkannya dari tempat tersebut." l0l3

i) f ,gG'* ,it ii e* ,f i; 13'"; - lyvo

* !, Jh eraS ,ritv oq/)t'u idi-;r, ,t-i:J k ,Jv ,*

l0t2 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.
4779 dengm sanad yang sama dan hadits dengan redatcsi yang lebih panjang
terdapat pada no. 6046 Lihat hadits no. 6180.
sanadnya shahih. Hadits ini telatr kami sebutkan berulang kali yang berasal
dari riwayat Ubaidullah, dari Nafi', diantaranya terdapat pada no. 4639, dan
dari jalur lain pada no. 45 I 8, 4988, 4924 dan 7 I 9 l .
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UUi.' rbnu *r-air dan Muhammad bin Ubaid menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada

kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Jangonlah salah seorang lcalian meminang wanita yang itulah
dipinang oleh saudaranya dan janganlah salah seorang dari lwlian
membeli sesuatu yang telah ditaryar oleh saudaranya, lcccuali dengan

izinnya."ror4

.i' {3 r3'^, 'vu,4;i';"Jil:t ilUr$:", - IYVV

U)

6277.Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid menceritakan
kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada

kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Barongsiapa yang membawa senjata (untuk memerangi kami) maka

ia bulran dari golongan kami."ror'

f ,!t ':,.*i t:3'; ,r u *Jt i! it $:'; - lYV^

t#l ,J$ 'tL', y \, ,k lt J;, Ll ,|L i.t * ,e'J

,iu'rr-,: y \t ,k !, Jhii ,p /t * ,e6'*
'e"#tY-l' '*Lk

I

i

N

l0lJ

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6088 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6135.

Sanadnya shahih. Hadits ini menrpakan pengrlangan hadits sebelumnya no.

5149.
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627..Ibnu Numair mence,,,*f::;:"# #;ri
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullatr SAW bersabd4 "Seorang Muslim wajib mendengar
(tunduk) dan ta'at ftepada pemimpin) dari segala yang dicintai
ataupun yang dibenci, kecuali ia diperintahkan melahtlran maksiat,
dan jika ia diperintahlcan melakulran malcsiat malca tidak boleh patuh
dan taat kcpadanya.-ror 5

,i' {3 tnl, 
'lu,*;3'i."UJ't i3 iltfl'-r, - lTvq

.ei-6 ^i eiu,'i'6-i ty,J'l- ql#l)
627g.Ibnu Numui, a* Muhammad bin Ubaid menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada

kami, dari Nafi', dari Ibnu Umat, dari Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa membebaskan hamba sahaya yang dibeli dengan cara

serilat maka ia hendaknya memerdekokonnya secaro keseluruhan'

Jilra ia memiliki harta yang cuhry untuk membryar bagian orang
yang bersyerilcot maka itu dihit4ng dengan harga yang adil. Daniika
io tidak memiliki harta maka ia membebaslan bagian dari maula
yang ia bebaskan.urorT

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

466t.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadis no. 5920. hadits

dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6038. "Muammad bin

Ubaid" pada g tertulis, "Muhammad bin Ubaidullah" ini jelas keliru, dan

kami telalr mengecek kebanarannya pada fl aan;. Sedangkan lafazh "Alaih"

i>,JG,*tf iu' .,r; l' )-r'*,:# i.t *,tE'*
ii ,:,* *'t"'; ok o\,k + y !, ed rrq ,ii'i
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6280. Ibnu Numair dan Hammad bin usamah menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullatr menceritakan kepada

kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa yang mengkafirkan saudaranya,llgfu perlrdtaan

rcrsebut lrembali kepada saloh satu dari keduanya."'u'"

t,errt6 f ,h !'* $!L ,f il eY - 1Y^\

6281. Ibnu Numair menceritakan kepada-kami, ubaidullatl

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi

SAW bersabda" *Apabila Allah mengumPullran umat terdahulu dan

umat terakltir pada Hari Kiamat, malra setiap pengWtianat akan

diberi tonda dan dikatakan kepada mereka, 'Ini adaloh tanda

penghianotan fulan bin fulan'. "rore

kami tambahkan aari el dan P, dan kalimat ini tidak disebutkan pada 3 dan

penyebutannya adalah benar.

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5933. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5824.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4839 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang telah disebutkan pada no.

6053. Lihat hadits no. 6093.

Et - Musnsd Imam Ahmad
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6282. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatt

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Rasulullatr SAW melarang mencegat barang yang datang dari desa di

tengah perjalanan, sampai mereka tiba di Posar."1020

I' U Jril .itt ,f ,!t !t;i t:;,L ,f il tfll/- - 1y^r

V,"i. oi*-:,:ti 
:v1.,1 *tf }u' e y, );t

6283. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatt

menceritakan kepada kami, dari Nafi', [Abdullatr bin Ahmad berkata]:

demikianlah yang dikatakan oleh ayahku, "Para wanita dan para lelaki

berwudhu pada masa Rasulullah SAW dari satu bejan4 dan mereka

semuanya saling berlomba-lomba untuk berwudhu pada bejana

tersebut."lo2l

1020 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5652.to2t Sanadnya shahih, dilihat dari sanad yang bersetatus mursal. Menurutku,

Imam Ahmad tidak mendengar hadits ini dari gurunya Ibnu Numair dari

Nafi" dengan perkataannya "Dari Ibnu lJmar." Hadits ini merupakan hadits

Ibnu Umar. Oleh karena itu, apa yang dikenal Abdullah bin Ubin Ahmad,
.,Demikianlah yang dikatakan bapakku", menguatkan bahwa ayahnya tidak
menyebutkan lafazh "dari Ibnu Uma/' dari Nafi', dimana ia menetapkan

hadits ini serta meriwayatkan dalam Musnad lbnu Umar. Seandainya hadits

mursal menurut Ahmad, maka ia tidak akan menyebutkannya dalam Musnad

Ibnu (Jmar. Sesungguhnya Imam Ahmad meriwayatkan hadits serupa, no.

5799 dariMuhammad bin Ubaid, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

"Kaum wanita dan laki-laki berwudhu dari bejana yang sama di masa

Rasulullah SAW.' Al Hakim berkata: "Hadits shahih menurut syarat

syaikhain, namun keduanya tidak mengeluarkan dengan lafadr ini." Adz-

Dzatrabi sepakat. Ad-Daruquthni meriwayatkan, pada hal. 20 dari jalur Abu

Musnrd Imam Ahmad - @

I



Khalid Al Ahmar, dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu (Jmar, ,,Kami di masa
Rasulullah SAW, para wanita dan laki-laki berwudhu dari bejana yang
sama." Ad-Daruquthni berkata: "Hal ini disepakati oleh Ayynrb, Malik, Ibnu
Juraij dan selain mereka." Dimana riwayat Ayyrb, dari Nafi', dari Ibnu Umar
telah disebutkan, no. 44E1, riwayat Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar telah
disebutkan, no. 5928 dan kami mengisaratkan pada hadits no. 4481 dan
riwayat Abu Daud, l: 30 dari jalur Ayyub, dari Nafi'. Kami juga tambahkan
balrwa Al Bukhari, l:259 meriwayatkannya, An-Nasa,i, l: 23 dan 64, Ibnu
Majah, l: 7t, dimana ketiganp meriwayatkan dari jalur Malik, dari Nafi',
dari Ibnu Umar. Abu Dawud meriwayatkan pul4 l: 30 dari jatur yatrya Al
Qaththan, dari Ubaidillah: 'Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullatr bin
Umar, ia berkata, Adalatr kami, kaum wanita dan laki-laki berwudhu dari
bejana yang sama di masa Rasulullah SAW, dan kami menciduk air darinya."
Riwayat ini merupakan riwayat yang paling mirip dengan riwayat dalam
Musnad ini. Hal ini menguatkan bahwa hadits dengan lafaztr ini adalah hadits
Ibnu Umar dan batrwa Ubaidillah menyebutkan nama Ibnu Umar ketika ia
meriwayatkannya. Dengan ini, nampaknya kalau Imam Ahmad tidak
mendengar dari gurunp lbnu Numair nama..Ibnu Umaf', dari Nafi'. Lafazh
'jusyri'ana fiihi jani'an" l<ata Al /sra' atau mercka memasukkan tangan-
tangan mereka, contohnya, "Aq/raa' yodalru Ji al mathharah iqtra,ai,,
artinya ia memasukkan di dalamnya. Begitu pula hadits wudhu .ftafia
as1lraa'fii ol 'adhudf' yaitu memasukkan air seperti yang tersebut dalam
Lisarul Arab. Hadits ini beserta malmanya digunakan oleh orang-orang picik
di masa sekarang, dimana mereka senang menyebarkan keburukan teihadap
orang-orang beriman, mereka berdalil dengan hadits ini batrwa dibolehkan
bagi wanita menyingkap lengannya di depan laki-laki dan mereka
mengingkari perintah Allah dan Rasul-Nya agar disembunyikan dan dijaga
agar tidak berikhtilath dengan lald-laki selain muhrim. Hingga aku
mendengar pula hal seperti ini dari seorang laki-laki yang dianggap sebagai
seorang ulama. Orang ini ingin agar ia menjadi mujaddid sehingga orang-
orang barat dari kalangan laki-laki dan wanita menyebutnya demikian.
Sungguh mereka telatr melakukan suatu kedustaan, begitu pula dengan orang
ini. Dalam hadits Ibnu Umar tidak ada yang menunjukkan hal demikian, akan
tetapi lbnu Umar bermaksud membantah orang{rrang yang berpendapat
bahwa mabth berwudhu atau mandi dari sisa wanita, sehingga bisa dilihat
dari hadits beliau bahwa pelarangan tersebut terhapus. Ia juga bermaksud
menjelaskan batrwa lald-lald dan wanita benyudhu dari bejana yang sama,
atau mandi dari bejana yang sama, itu tidak Dengapq dimana mereka
mclalnrkan hal tersebut di masa Rasulultah SAW dan itu tidak dianggap
sebagai suatu beban. Nwayat yang sama dengan hadits ini adalah riwapt
Ad-Daruquthni, "Kaum laki-laki dan wanita benyudhu dari bejana yang
sama.' Lafazh "adalah kami kaum laki-laki dan wanita beiryudhu', atau

'adalah kami berwudhu dari bejana yang sama, kami dan para wanita,' atau
yang serupa dengan lafaztr tersebut tidak berarti bahwa terjadinya ikhtilath
antara laki-laki dan wanita di suatu tempat, sehingga laki-laki melihat lengan

EI - Musnad Imrm Ahmad
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6284. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ubaidullah

menceritakan kepada kami, dan Hammad (Abu Usamatr) berkata:

Ubaidullatr memberitatrukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

dari Nabi sAw, batrwa apabila pergi, beliau keluar dari sebuah jalan

yang berpohon, dan masuk dari jalan Al Mu'arras (pohon anggur)'

Ibnu Numair berkata, "Apabila masuk ke Makkatr, 
-beliau 

masuk dari

Tsaniyyatul ulya,dan keluar dati Tsaniyyatussulfa."r0z2

kaum wanita, bagian dada dan leher dimana bagian-bagian terbuka di waktu

berwudhu, na.un yang dimaksud adalah perkelompok atau setiap laki-laki

dan keluarganya di rumah mereka dan dengan muhrimnya.Ini sangat jelas

dalam agama ini. oleh karena itu, Al Bukhari menyebutkan biografinya

dalarn Ash-shahihi, l:258 mengenai riwayat hadits ini: "Bab: wudhu seorang

laki-laik bersama isterinya. Hadits Ibnu Umar ini serupa dengan hadits

Aisyah: ,.Adalah aku mandi bersama Rasulullah sAw dari bejana yang sama,

t*g* kami saling bergantian (menciduk air), yaitu mandi janabatr",

diri-wayatkan oleh Ahmad dan Asy-syaikhan seperti tersebut dalam Al
Muntiqa', no. 18. Seandainya orang-orang bodoh tersebul-mempunyai akal.

Begitu pula dengan alim jahil yang dipanggil mujaddid, mereka akan

beianya: dimana[ah tempat wudhu besar di Madinah di masa Rasulullah

sAw, saat laki-laki dan wanita berkumpul, dibandingkan dengan yang

mereka dipatrami oleh otak mereka yang cerdas! Telah dipahami bahwa

mereka mengambil air dari sumur yang ada di Madinah, wanita dan lakiJaki,

begitu pula di masa sahabat RA, berlanjut dengan masa tabi'in dan kaum

mukminin yang menjaga diri, hingga di masa sekarang ini, kaum laki-laki

menjaga diri, 
-sehingga mereka tidak menampakkan sesuatu yang itu

,.*pik* aurat kaum wanita yang harus ditutupi, dan kaum wanita pula

tidak menampakkan apa yang diperintatrkan untuk ditutupi. Inilatr yang kami

saksikan di Madinah. etUn meniaganya dari masuknya keburukan yang telah

merasuki negeri-negeri kaum muslimin.
to22 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4625 dan523l.
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6285. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatt

menceritakan kepada kami, dari Nafi" dari Ibnu umar, bahwa tatkala

Rasulullah SAW shalat membaca surah As-sajdatr tidak dalam

keadaan shalat, kemudian beliau sujud dan kami pun ikut sujud

bersamanya, sampai-sampai s-qlqh seorang dari kami tidak

mendapatkan tempat untuk sujud. 1023

tva Sanadnya si ahih. Hadi* dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

4669, demikianlah dari 4wayat Yahya bin Al Qaththan, dari IJbaidillah,

dengan lafaztrnya, "Beliau membaca sebuah surah (Al Fatihah), lalu beliau

."ibo"o turoi As-Sajadah, lalu suiud, begitu pula kahi suiud bersamarrya."

Ia tidak menyebutkan bahwa beliau tidak dalam keadaan shalat. Demikianlah

yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2: 459,462 dengan dua sanad dari Yahya

aarr, z: 459 dari jalur Ali bin Mushir, keduanya meriwayatkan dari

Ubaidillatr. Tidak disebutkan pula bahwa beliau tidak dalam keadaan shalat.

Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim, l: 16l dari jalur Yahya,

Ubaidillatr tanpa tambahan ini, kemudian ia meriwayatkan dari jalur

Muhammad bin Bisyr, dari ubaidillatr dan ia menambahkan di ak'hirnya:
.Tidak dalam keadaan shalat." Ini menyebutkan bahwa tambahan tersebut

,tetap dari riwayat Ibnu Numair dan Muhammad bin Bisyr dari riwayat

Muslim, keduanya dari Ubaidillatr' Lafaztr ini tetap dalam 3 J' Disebutkan

dalam ; 
,,Beliou shalat, dmgan membaca As-saidah, kemudian beliau sujud'

, dan tidak disebutkan didalamnya "Tidak dalam keadaan shalat." Sementara

dalam catatan kaki lainnya: "Beliau membaca (ayat) 'tanzil' surah As-

Sajadah dqlam keadaan tidak shalat, kemudian beliau sujud. Pendapat aku,

yang terdapat dalam g J adalatr yang benar, lafazh dalam kedua naskah

tersebut sama dengan makna hadits, begitu pula sesuai dengan makna riwayat

Muslim dari jalur Muhammad bin Bisyr.
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6286. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ia berkata:
Ubaidillatr menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umara,
bahwa apabila Rasulullatr SAW keluar pada hari raya beliau
memerintahkan untuk mengambil tombak pendek, kemudian beliau
menancapkanya didepannya lalu beliau shalat dihadapan tombak
tersebut, saat orang-orang berada dibelakangnya (makmum). Beliau
juga melakukannya ketika safar. Oleh karena itu, para imam-imam
menjadikannya sebagai pemimpin. I 024

i.t * ,e6'* ,!t33 tsL
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Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

4614, 4681 dan 5734. Lafazh yang terdapat pada hadits ini serupa dengan
lafazh yang terdapat pada riwayat Al Bukhari, l:73 dan Muslim, l:142 yang
mana keduanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Numair, dengan sanad yang
sama. Perkataan pada akhir hadits ini, uFamin tsamma ittakhadzahal
umaran'Al Hafizh berkomentar tentang lafadr ini di dalam Al Fath: "Cara
seperti itu juga yang dilakukan oleh para imam dengan menancapkan tombak
pendek yang diletakkan dihadapannya untuk batas shalat pada hari raya atau
sejenisnya. Ini merupakan kalian terakhir dari hadits ini yang dijelaskan oleh
Ali bin Mushir dari hadits Ibnu Umar, dan ia menjadikannya bagian dari
perkataan Nafi', sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan telah
aku jelaskan pada kitab Al Madroj." Hadits Ibnu Majah ini diriwayatkan
pada,l:203 dari Suwaid bin Sa'id, dari Ali bin Mushir, dari Ubaidullah, dan
pada akhir haditsnya dikatakan: Nafi' berkata, "Oleh karena itu, para imam
mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW."

, c.

d/l
js Jir'u-i, :Su ,;i
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6287. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatt

menceritakan kepada kami, dari Nafi', Ibnu Umar, ia berkat4 "Aku
melihat Rasulullah SAW melakukan shalat sunah diatas rurtanya

kearatr untanya menghadap. " 
lo25
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6288. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullafu

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullah SAW mendapati Umar bin Al Ktraththab disaat ia sedang

berkendaraan, bersumpatr dengan rulma ayahnya, kemudian

Rasulullatr SAW bersabda, "Ketahuilah balwa Allah melmang kalian

bersumpah dengan nama ryah kalian, oleh karena itu seorang yang

bersumpah hendalorya bersumpah dengan nama Alloh atou sebaiknya

diam."lo26
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6289. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umat, dari Nabi

!025 Sanadnya slr ahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6155.

to26 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4667 . Lthat hadits no. 6073, perkataan, "Falyahlif pada naskah catatan kaki

? tertera, *Fayahlf'tanpa menggunakan Al Laam, dan tetap menggunakannya

pada kalimat, " Au liashtl."
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SAW, beliau bersabda, "Seorang perempuan tidak boleh melahtlcan
perjolanan jauh lebih dari tiga hari, kecuali jika bersama
mahromnyo."lo2T
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6290. [AMullah bin Ahmad berkata]: Aku mendengar ayatrku

berkata: Yatrya bin Sa'id berkata: Aku tidak mengingkari hadits-hadits
Ubaidulah bin Umar kecuali hanya satu hadits, yaitu hadits yang
berasal dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Seorong wanita tidak boleh melahtkan perjalanan jauh lebih dari
tiga hari kecuali bersama mahramnya." Ayahku berkata: Abdurrazzak
menceritakan kepada kami dari Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
dan ia tidak meriwayatkannya secara marfu'.rm8

Sanadnya shahih. Hadits initelah disebutkan duak kali sebelumnyq dari

Yahya bin Al Qaththan, dari LJbaidillah, secara marfu', dengan sanad yang
sama pada no. 4615 dan4696.
Sanadnya shahih. Hadits ini sama seperti alasan yang dikemukakan pada

riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar secara marfu'.
Ahmad meriwayatkan dari gurunya, Yahya bin Sa'id Al Qaththan bahwa
hanya satu hadits ini saja yang tidak diakui berasal dari Ubaidullatr bin Umar,
yaitu riwayatnya yang berasal dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu'.
Kemudian Ahmad melanjutkan setelah menyebutkan riwayatnya dengan
lafrazJr dari Abdunazzaq, dari Al Umari, dari Ibnu Umar secara mauquf dan
ia tidak menilainya marfu'. Al Umari adalah Abdullah bin Hafash bin Ashim,
saudara Ubaidullah yang dinilai tsiqah dri segi hafalan, seperti yang telah
dikemukakan pada hadits no. 226 dan 5655. Sedangkan saudaranya
Ubaidullah adalah perawi yang memiliki hafalan dan tingkat keshahihan yang
lebih kuat. Maka, riwayat perawi tsiqah tsabat ho/izh tidak bisa dimentahkan
dengan riwayat perawi yang lebih memiliki tingkat keshahihan yang lebih
rendah. Memang benar, bahkan riwayat perawi tsiqah tidak bisa

Musnad Imam Ahmad 
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6291. Ibnu Numiar menceritakan kepada kami, Ubaidullatt

menceritakan kepada kami, dari Nafi" dari Ibnu Umar, ia berkata,
,'Rasulullatr sAw melarang memakan daging keledai jinak pada

perang Khaibar.ulo2e

mementahkan hadits marfu'meskipun diriwayatkan dari perawi yang lebih

kuat dari segi hafalan secara mauquf,karcna hadits tersebut menjadi marfu'

karena Ueraslt dari tarnbahan perawi tsiqah waiib diterima, kecuali jika ada

argumentasi lain yang melernahkannya. Oleh sebab itu, para perawi hadits

yang masuk dalam kategori hafiztr senior tidak bisa dilemahkan dengan

argumentasi ini.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2:468 dan Muslim, l:379 dari jalw
Yatrya Al Qaththan, dari ubaidullah secara marfu" Selain itu, Muslim

meriwayatkan, 1:379-380, dari jalur periwayatan Ibnu Numair, dari

uuaiauiutr secara marfu'. Dari kedua perawi itulah, Ahmad meriwayatkan

hadits ini dalam Musnad-nya. Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan

hadits ini dari jalur periwayatan Abu Usamah, dari Ubaidullah secara marfu'.

Kemudian aI Sukhari menyebutkan bahwa Abdullah bin Al Mubarak

memperkuat riwayat keduanya dan Abdullatr juga meriwayatkannya secara

^o6i'. 
Sehingga Ubaidullah tidak hanya sendiri meriwayatkannya secara

n;fo' seperti-yang diasumsikan oleh Yatrya Al Qaththan. Lebih jauh

Muilim, i:380,- meiiwayatkan dari jalur periwayatan Adh-Dhahhak bin

Usman, dari Nafi" dari Ibnu umar secara marfu'seperti riwayat ubaidullah.

Maka dad itu, riwayat ini tidak benar berasal dari Al Qaththan dan ia

menanggapinya dengan argumentasi seperti yang telah dikemukakan.

Mengeirai-hai ini, et Hafiztr dalarr, Al Fath,2:468, mengisyaratkan bahwa

Ad-Saraquthni telah menukil argumentasi ini dari Al Qaththan dan ia
menanggapi argumentasi tersebut seperti yang telah kami kemukakan

sebelumnya. Namun ia tidak menyebutkan hadits ini dalam mukadimah l/
Fath terhadap hadits-hadits yang dikritik oleh Ad-Daraquthni atau lainnya.

Lthat At Muqaddimah, hal. 353. Itulah 
-menurut 

saya- karena belum ada

laitik yang dikemukakan dalam masalah ini.

tv2e Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4720. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5786 dan

5787.
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6292. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatr

memberitatrukan kepada kami, dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar
memberitatrukan kepadaku, bahwa orang-orang jahiliyah berpuasa
pada hari Asyura, dan Rasulullah SAW berserta kaum muslimin juga
berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, dan

tatkala puasa Ramadhan diwajibkan Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya hari Asyura adalah salah satu dari hari-hari Allah,
oleh karena itu barangsiapa berkehendak maka ia boleh berpuasa
dan jilca tidak ia boteh meninggalkannya."'030
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6293. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatt

menceritakan kepada kami, dari Nofi', dari Ibnu Umar, ia
memberitatrukan kepadanya, bahwa Rasulullatr SAW menurunkan
harga baju besinya sekitar tiga dirham.l03r

Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5203 dan5204.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5543.

t03 I
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6294. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah

menceritakan kepada kami, dari Nafi', Ibnu Umar, bahwa Rasulullah
SAW melarang memotong sebagian rambut dan meniggalkan
sebagian yang lain. ro32

:Jv 11#',iL |*\i Upi ,f it $:-,' - IYlo

yb,,k lt J;r'pt /r',sl C'*G.t flt'i.ir;Jt-
b??: ,i.Jt d eLi ,12s.G q ,f, C,,Sv {*,
ls Jr.,'jbt 6 1#11 t? Ll ?tt i;i ,Uu" ,:* it )?.
ara-aaa

.d rl EiX'jLt v3 ,6* f 1 ?* *i *:o' it"
'#'n:

6295. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy
memberitahukan kepada kami, dari Mujahid, ia berkata: Urwatr bin
Az-Ztfiur bertanya kepada Ibnu Umar, "Pada bulan apa Rasulullatr
SAW melakukan umratr?" Ia menjawab, "Bulan rajab." Kemudian
Alsyah mendengar hal tersebut dari kami, lalu Ibnu Az-Ztabur
bertanya kepadanya, dan memberitatrukan apa yang dikatakan oleh
Ibnu Umar. Selanjutnya Alsyah berkata" "Semoga Allah meratrmati
Abu Abdunahman, tidaklah Rasulullatr SAW berumratr kecuali Ibnu
Umar ikut serta pada umrah tersebut, dan ia tidak melakukan umratr
kecuali pada bulan Dzul hiilah.'torr

1032 Sanadnya sl ahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6212.
1033 Sana&rya shahih Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6126. Lhat

hadits no. 6242.
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6296. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami, dari Mujahid, ia berkata: Abdullatr bin
Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Izinlranlah istri-istri kalian
pergi kc masjid pada malom hari." Ibnu berkata kepada AMullatr bin
Umar, "Demi Allah, kami akan melarang mereka, karena mereka akan
memanfaatkan hal tersebut untuk menyelinap dan melakukan
keinginan mereka." Ibnu Umar berkata, 'Semoga Allah melakukan
sesuatu kepadamu Aku, Rasulullatr SAW bersabda dan engkau
berkata kami tidak akan membiarkan mereka (pergi ke masjid)2nt034
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6297. Ibnu Numair menceritakan kepada karni, Ubaidullatt
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, batrwa
Rasulullatr SAW menrberi penrmggang kuda dua bagian dan bagi
pejalan kaki satu bagian.lo3t

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

610l dengan redaksi yang sama, hadits dengan redaksi yang lebih panjang
terdapat pada no. 6252.MaY,aa Ad-Dagl telah kami jelaskan pada no. 5021.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5518.

1035
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62g8.Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid ,n"nr.r**

kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullatr menceritakan kepada

kami, dari Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullatr SAW bersabda,

"sesungguhnya perumpamaan orang munafik seperti seekor kanbing
yang bertanduk yang berada diantara dua kambing-kemudian ia
berjolan lesini selcali dan kesana selali, ia tidak tahu mana yang
akan diikutirryo."to"
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6299. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullatt

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah SAW melakukan puasa wishal pada bulan Ramadhan,

kemudian orang-orang melihat beliau melakukannya, [lalu beliau

melqrpng mereka melakukannyal. Maka seorang satrabat bertanya

kepadanya, "Sesungguhnya engkau sendiri berpuasa wishal?" Beliau

bersabda, "sesungguhnya alru tidak seperti kalian, sesungguhnya aht
diberi malran dan minum oleh Allah."ro37

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5790.*Al 'Aairah" telatr kami jelasakan penafsirannya pada no.4872.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4721. Hadits ini

juga merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6125 dengan redaksi
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6300. Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid menceritakan
kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullatr menceritakan kepada
kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Jadikanlah akhir shalat malam kalian dengan shalat
witir.uto3s
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6301. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hanztralatt
menceritakan kepada kami, aku mendengar Ikrimatr bin Khalid
menceritakan dari Thawus, ia berkata, sesungguhnya seorang lelaki
bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Mengapa engkau tidak ikut
berperang?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullatt
SAW berasbda" 'Sesunggunyo Islam dibangun atas lima perkara:
bersalui tiada Tuhan selain Allah, menegakkan shalat, menunaikon

yang sama. Sedangkan tambahan, lFanahaalruml terdapat pada tl dan P. dan

tidak disebutkan pada g. Penyebutan lafazh ini benar adanya.

r03E Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6008 Lihat

hadits no. 6190 dan 6258.
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zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menubaikan haii kc

Baitullah'."ro3e
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6302. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hanzhalatt

menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari

Ibnu umar, ia berkata: Aku melihat Rasulullatr SAW memberi Isyarat

r03e Sanadnya shahih. Handralah adalah Ibnu Abu Suffan bin Abdurrahman Al

Jumahi Al Makki. Ikrimah adalah Ibnu Khalid bin Al Ash Al Makharmi.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, l: 20 dari jalur Ibnu Numair,

dengan sanad ini. Diriwayatka oleh Al Bukhari, l: 46-73 dari Ubaidillah bin

Musa, dari Hanztralatr bin Abu Sufian, secara ringkas dengan riwayat *orfu'
tanpa menyebutkan pertanyaan di awal haditsnya. Al Hafiztt memberikan

Isyarat dalarn Al Fathkepadariwayat Muslim yang samaseperti riwayat ini.

tvlakra hadits ini telah duelaskan secara panjang dengan bentuk lafazh serta

sanad dha,if yang lain no. 5672. Kami juga melakukan hal sama. Hadits

morf ini telatr disebutkan dari riwayat Ashim, dari ayahnya, dari Ibnu

Umar. Lihat hadits no. 4798. Perkataan"syahadatu alla ilaha illalld', begitu

yang terdapat dalam rJ l, tanpa syahadat kedua "wa anna

muhammadarrasulullah." Ini sesuai dengan riwayat Muslim, dan lebih

..penyakinkan sesuai dengan riwayat-riwayat lain. Ada tambahan dalam 3,
'da, 

aku kira merupakan tambahan dari pencetak atau penasikh, dimana

tambahan itu berbeda dengan yang tetap dalam naskah asli dan shahih

Muslim. An-Nawawi mengomentari hal tersebut dalam syaratrnya terhadap

shahih Mttslim,l:177-179, ia berkata: "Adapun peringkasan dalam riwayat

keempat terhadap satu bentuk syahadat, bisa jadi berasal dari perawi

mengenai penghapusan syahadat satunya yang mana hal itu telah ditetapkan

oleh-perawi lain. Bisa juga itu merupakan riwayat aslinya, dan sengaja

dihapus karena dicukupkan hanya satu qarinah, dan yang satunya dihapus."

Ketirangan: Dalam naskah An-Nawawi yang tercetak *biahadi al

qarinatain, adalah keliru, dari penasikh maupun salah cetak. Dan apa yang

dimaksud dengan Al Qarinataan disini! Ini jelas-jelas keliru.

EI - Musnad Imam Ahmad



dengan tangannya sambil menghadap ke Iraq, "Perhatilwn!
Sesunguhnya fitnah itu muncul dari sini, perhatikan! Sesungguhnya

litnah itu muncul dari sini." Tiga kali, Yaitu dari arah munculnya

tanduk syeiton."tuo
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Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

6249.
Sanadnya shahih. Hadis ini merupakan ringkasan hadits no. 6296.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

6303. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hanzhalatt

menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim berkata: Aku
mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW
bersabda, *Apabila istri-istri kalian meminta izin untuk pergi lcc

masjid mako berikanlah izin kepada mereka."rmr

,llg $:t; :JG ,lfubL 6?f ,.SJ'i.'rZJ $:"; - rr. r

(#tri;b r*rir j1
6304. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami,

Hanzhalah memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Salim

menceritakan kepada karni, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, *Apabila istri-istri lalian meminta izin untuk pergi ke

masj i d m alra b er i kanl ah izin kcpada mer e l(a. " 
t 04 2
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6305. Ya'la menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan
kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa menshalati jenazah maka

bagfurya pahala sebesar satu Qirath." Para satrabat bertanya, 'Wahai
Rasulullah apakatr seperti ukuran satu Qirath kami?" Beliau
menajwab, "Tidoh akan tetapi besarnya seperti gunung Uhud, atau
lebih besar dari gunung (Jhud.uru3

1043 Sanadnya shahih. Ya'la adalah Ibnu Ubaid Ath-Thanafisi. Ismail adalah lbnu

Abu Khalid Al Ahmasi. Salim bin Abdullah , demikian yang tertulis dalam
tiga naskatr asli, juga pada hadits sebelumny4 no. 4650. Muncul keraguan
batrwa ia adalah Salim bin Abdullatr bin Umar. Aku juga menyangka
demikian, lalu kami tidak mengeceknya lagi, kemudian kami mendapati ini,
lalu kami menetapkan bahwa ia adalah Salim Al Barrad. Kunyahnya adalah
Abu Abdullah. Kayaknya asli hadits tertulis "Salim Abu Abdullah
menceritakan kepadaku." Sedangkan disini tertulis "Dari Salim Abu
Abdullah", sehingga penasikh ragu dan mereka menyangka "Salim bin
Abdullah", lalu mereka menulis demikian. Kami telah menjelaskan benarnya
pendapat kami bahwa hadits ini telah lewat, no. 4867 adalah dari riwayat
Ismail bin Abu Khalid "Dari Salim Al Barrad", dari Ibnu Umar, dimana kami
tidak dapa&an sama sekali hadits ini dari riwayat Salim bin Abdullah bin
Umar, ia tidak menyebutkan pula dalam biografi Ismail bin Abu Khalid
bahwa ia meriwayatkan dari Salim bin Abdullatr bin Umar. Al Bukhari' memberikan Isyarat dalam Al Kabir,zl2ll0g-llO mengenai hadits ini dalam
biografi "Salim bin Al Balrad", seperti yang kami sebutkan di hadits no.

4867. Diperkuat lagi bahwa Al Mundziri menyebutkan hadis ini dalam At-
Targhib wa At-Tarhib, 4: 172 dengan riwayat Musnad ini, no. 4650. Dan
riwayat hadits dan yang dua tadi dalam tiga naskah asli "Salim bin Abdullah"
adalatr keliru, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-

perawinya tsiqah." Al Haitsami menyebutkan hal senad dalanAz-Zm,a'id,3:

3 yang dinisbatkan kepada Musnad ini, dan ia berkata pula: "Dan perawi-

perawinya tsiqah." Seandainya naskah yang terdapat di tangan Al Mundziri

atau Al Haitsami dengan "Salim bin Abdullah", maka keduanya atau salah

seorang dari mereka berkata: "perawi-perawinya adalah perawi ash-shahih",

@ - 
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6306. Ya'la U* ,*u-mad Ibna Ubaid menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Muhammad (Ibnu Ishaq) menceritakan
kepada kami, Muhammad berkata di dalam haditsnya, ia berkata: Nafi
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernatr

melihat Rasulullatr SAW (memegang) sebuatr batu kerikil di
tangannya, yang digunakan untuk mengerik dahak (udah) yang ia
lihat berada di aratr Qiblat, kemudian beliau bersabda, *Apabila salah
seorang dari lalian shalat, maka janganlah sekali-lcali meludah ke

arah qiblat, knrena apabila salah seorang hamba shalat,
sesungguhnya ia berdiri dalam keadaan bermunajat kepada rabbnya
yang Maha Tinggi." Muhammad berkata: eeryriiuulr::I044

karena Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Yahya, no. 4650, dan ia
merupakan pula hadits ini no. 6305 dari Ya'la bin Ubaid, keduanya dari
perawi-perawi ash-shahih, demikian pula "Salim bin Abdullah bin Umar"

(perawi ash-shahih), adapun "Salim Abu Abdullah Al Barad" adalah tsiqah

seperti telah kami katakan no. 4868, akan tetapi tidak diriwayatkan
mengenainya dalam asi-shahihain. Istilah yang mereka gunakan "perawi

ash-shahih" mengenai perawi-perawi dalam kitab keduanya, itu telah ma'ruf.

Al Hafizh memberikan Isyarat mengenai hadits ini (Al Fath,3: 156) dan ia
menisbatkan kepada Ath-Thabrani dalam Al Ausath. Al Haitsami
menisbatkan pula kepada Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan kepada Al
Bazz.ar dalarln Al Ausath. Lihatlah hadits no. 4452. perkataannya "matsalu

Qiraatuna hadzd' demikian yang tetap dalam kitab asli Musnod ini. Adapun
yang dinukil Al Mundziri, Ibnu Hajar dan Al Haitsami dari Musnad ini
adalah "matsalu Qararirtuna hadzihf', dengan menggunakan bentuk jamak.

1044 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4908. Hadits

dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5745 dengan redaksi
yang sama. Lihat hadis no. 4928 dan "Tujad' atau "l{ijah telah kami
jelaskan penafsirannya pada no. 5745.
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6307. Ya'la dan Muhammad menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Muhammad (Ibnu Ishaq) menceritakan kepada
kami, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata:
Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur
penipuan. Ibnu Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang jahiliyah
melakukan hal tersebut, batrkan seseorang menjual anak unta yang
berada di dalam kandungan untanya yang telatr tua, kemudian
Rasulullah SAW melarangnya. Muhammad bin Ubaid berkata di
dalam haditsnya, "Menjual anak unta yang berada di dalam kandungan
induknya, kemudian Rasulullah SAW melarang hal tersebut."lM5

Sanadnya shahih. Jual-beli telah dijelaskan pelarangan beberapa kali secara

panjang maupun ringkas, diantaranya no. 4491, 4640,5307,5466, 5501 dan
5862. Menjual anak tua dalam kandungan termasuk bentuk penipuan, akan
tetapi pelarangan ini lebih umum, dimana tak seorang pun pemilik Kutubus
Sittahyang meriwayatkan hadiS Ibnu Umar tersebut. Pemilik Kutubus Sittah
kecuali Al Bukhari meriwayatkan hadits Abu Hurairah seperti yang tersebut
dalam Al Muntaqa', no.2788, dimana maknanya telah lewat dalam Musnad
ini dari hadits Ibnu Abbas, no.2752, dan hadits Ibnu Mas'ud, no. 3676. AI
Haitsami dalarn Az-Zawa'rd menjadikan hadits Ibnu Umar sebagai dasar
dilarangnyajual beliau yang mengandung penipuan, ia sebutkan di hadits no.
8004, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath, dan
perawi-perawi tsiqah." Ia lupa menisbatkan hadits itu kepada Musnad ini
seperti yang kita lihat. Lafazh Al Gharar, telah dijelaskan dalam hadits Ibnu
Abbas. AsySyarif aninya unta tua.

@l - 
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6308. Ya'la menceritakan kepada kami, Fudhail Qbnu Gazwan)
menceritakan kepada kami, dari Abu Datrqanatr, dari Ibnu Ikrimatr, ia
berkata: Ada beberapa orang yang duduk bersama Nabi SAW,
kemudian beliau memanggil Bilal untuk membawa kurma kering
miliknya lalu ia datang dengan membawa kurma kering yang tidak
disukai oleh Rasulullatr SAW, beliau berkata, "Korma apa ini? " Bilal
berkata "Dua sfta'kurma kering yang kami miliki telatr kami tukar
dengan satu Sha'.' Mendengar hal tersebut, beliau berkata,
" Kembalikan htrma kami."tm6

c .., t. \- lc.l .,iA, .,, lc Jiz -l -.1e.
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6309. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,
Ubaidullah bin Umar bin Hafatrs menceritakan kepada kami, dari Abu
Bakar bin Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullatr SAW bersaba,
"Barangsiapa berbohong atas namaht, maka akan dibangun sebuah
rumah baginya dalam Neralra."lMT

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4728. Lrhat

hadits no. 5885.

Sanadnya shahih, berdasarkan lafazh sanadnya yangmursaL Tampak bahwa

hadits ini berasal dari Sdim bin Abdullatr, dari Rasulullah SAW. Yang benar
adalah dari Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya, dari kakeknya, namun ia

Musnad Imam Ahnad - EI



menggugurkan dalam sanadnya "Dari Abdullah bin [Jmar." Menurut aku,

kekeliruan ini berasal dari penulis-penulis terdahulu, andaikata hadits ini
mursal tentunya tidak disebutkan dalam Musnad ini dan juga para ulama
tidak akan menyebutkannya. Menurut aku, hadits sebelumnya dengan sanad
sama disebutkan secara benar no. 5798 danjuga telah disebutkan berasal dari
Abu Usamatr, dari Ubaidillah "Dari Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya, dari
kakeknya." Ini merupakan riwayat yang benar, terdapat di hadits no. 4?42.
Dan kami menyatakan di pembahasan hadits tersebut bahwa Asy-Syaf i
dalam Ar-Risalah, no. 1092 dengan tahqiq dari kami, dari Yahya bin Sulaim
dari Ubaidillah, dari Abu Bakar bin Salim, dari Salim, dari Ibnu Umar,
dimana riwayat ini adalah riwayat yang benar serta sempurna, kemudian
kami tambahkan bahwa Abu Nua'im meriwayatkan dalam Al Hulliyah,no. S:

138 dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Fudhail bin Iyadh, dari Ubaidillah
"Dari Abu Bakar bin Salim, dari Salim, dari Abdullah Umar", ia berkata:
"Hadits ini dikenal berasal dari Ubaidillah dan kami tidak menulisnya berasal
dari Fudhail, kecuali hadits yang berasal dari Qutaibah." Dan lafazh "Dari
Abdulah bin Umar" yang gugur dalam sanad ini secara sengaja oleh beberapa

penulis, tertera dalam catatan kaki J tanpa dijelaskan bahwa lafazh itu

merupakan lafazh shahih dalam naskah atau terdapat pada naskah lain. Hal

ini tertera pada catatan kaki l, dimana ia merupakan naskah asli Musnad,

ternrlis dipinggiran naskah tersebul tulisan ini mengganti perkataan "Dari
ayahnya." Penulisan yang dinukil dari naskah tersebut keliru, karena Abu
Bakar bin Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan hadits ini dari
ayahnya, yaitu Salim, dari kakeknya Abdullah bin Umar sebagaimana yang
telah kami jelaskan dan kami tidak temukan penjelasan yang menunjukkan
bahwa Abu Bakar meriwayatkan hadits ini dari kakeknya Abdullatr bin Umar
secara langsung. Hadits dengan makna yang sama terdapat pada dua jalur
berbeda yaitu yang diriwayatkan oleh Khatib dalarr Tarikh Al Baghdadi, T:
l8 dari jalur Qudamah bin Musa, dari jalur Salim, dari ayahnya:
"bahwasanya Nabi SAw bersabda: 'Barangsiapa yang berdusta atas namaku
dengan sengajq maka akan disediakan baginya tempat duduk dalam neraka'.
Al Khatib meriwayatkan pula dengan lafazh ini, 3:237 dari jalur Sa'id bin
Sallam Al Bishri, dari Abdullah bin Umar Al Amri, dari Nafi', dari Ibnu
Umar.
Faidah: Hadits ini terdapat dalam Al Hillyah,8: 138: "Ubaidillah bin Arnru",
ini kesalahan cetak, yang benar adalah "Ubaidillah bin Umar." Dengan

penjelasan ini kita dapat mengambil manfaat pentashiharmya.

@l - Musned Imam Ahmad
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6310. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Ubaidullatr menceritakan kepada kami, dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu

Umar batrwa Rasulullatr SAW melarang memakan daging keledai
jinak.rut
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6311. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad (bnu
Salamalr) menceritakan kepada kami, dari abu Az-Zubur, dari ali bin
AMullah Al Bariqi, dari Abdullatr bin Umar, batrwa Nabi SAW
apabila menunggangi binatang tunggangannya beliau bertakbir tiga
kali, kemudian beliau membaca ayat, "Subhanalladzi ludza wamaa

htnnaa lahu muqriniin, wainnao ilaa rabbinaa lamungqalibun" lalu
beliau berdoq "Ya Allah, Alw memohon kepadamu kcbaikan dan

kctakwaan dori perjalanht ini, dan dari amal-amal yang diridhai Ya

Allah, Mudahkanlah perjalanan lami dan dekatkanlah perialanan

ro4t Sanadnya shahih Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6291.
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l<ami yang jauh. Ya Allah, Engkaulah teman kami dalam perjalanan,
dan pemimpin dalam keluarga kami. Ya Allah, kami telah berada di
dalam perjalanan lrami, dan peliharalah keluarga kami." Dan tatkala
kembali kepada keluarganya beliau berdoa, "Kami kembali dan
bertobat, insya Allah, senantiasa beribadah dan memuj;.,!04e

Sanadnya shohih. Abu Kamil adalah Maztrfar bin Mudrik Al Khurasani, telah

disebutkan pembahasan mengenai ketsiqahannya dan kami sebutkan
perkataan Ahmad: *adalatr Abu Kamil sangat teliti masalah hadits, mutqin,
menyamakan diri dengan mayoritas orang, memiliki akal yang lurus, dan
adalah termasuk yang paling teliti di masanya, dan mendalam
pembahasannya." Nanti, akan disebutkan dalam Musnad ini, no. 7555 dari
Abdullah bin Ahmad: "Aku mendengar Yahya bin Ma'in, ia menyebut Abu
Kamil, lalu ia berkata: adalah aku mengambi darinya beberapa masalah, dan
Abu Kamil adalah salah satu ulama yang jujur dari Baghdad." Imam Bukhari
menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 412/74. Abu Az-Zubair adalah Al
Mal&i, Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Ali bin Abdullah Al Azdi Al
Bariqi telah kami sebutkan ketsiqoharnya pada rro. 4791, dan kami
tambatrkan pada pembahasan ini bahwa Abu Hatim menyebutkan
biogarafinya dalaro Al Jarh wa At-Ta'dil no.3ll/193, hadits ini diriwaaytkan
oleh Mualim, l:381 dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari
Abu Az-Zubair, dan At-Tirmidzi meriwayatkannya, 4:244-245 dari jalur
Abdullah bin AL Mubarak, dari Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair,
kemudian ia berkata: "Hadist tni hasan." Abu Dawud meriwayatkannya,
2:338 dari jalur AMunazzak. Dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubalr,
kemudian ia menambahkan pada akhir haditsnya, "adalah Nabi SAW dan
pasukannya apabila berdiri dan menaiki tempat yang tinggi mereka memuji
dan bertalcbir, dan apabila mereka singgatr dan duduk mereka bertasbih, oleh
karena itu shalat juga beraku damikian." Al Mundziri berkata: *Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan pada akhir
haditsnya: mereka memuji." Ibnu Katsir menukilkan hadits ini didalam
tafsimy4 7:389 dari pembahasan l,Iusnad ini, kemudian ia berkata:
Demikianlatr yang diriwayatkan oeh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari
hadits Ibnu Juraij, dan At-Tirmidzi dari hadits Hammad bin Salamah, yang
mana keduanya meriwayatkan dari Az-Zubatr" dan akan kami sebutkan nanti
hadits Abdurazzak dari Ibnu Juarij pada no. 6374, dan hadits ini tidak
memiliki tambahan sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Abu
Dawud,. Lihat hadits no. 753, 930, 1056, 2723,3058,4496 dan 5831.
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6312. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, ia
berakta: Salim menceritakan kepadaku, batrwa Adbullatr bin Umar
berkata: Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW mengatakan Nabiullatr
Isa a.s. berkulit kemerah-merahan, akan tetapi beliau bersabda,

"Tatlrala aku tidur, aht melihat diriku thmvaf di Ka'bah, dan terdapat
seorang lelaki yang berkulit sawo matang, lebat rambutnya, berjalan
dengan dipapah oleh dua orang lelaki, rambutnya kelihatan basah

dan meneteskan air." Atau "bercucuran airnya, kemudian aht
bertanya: uSiapa orang ini?" Mereka berdua menjawab, "Ia adalah
Ibnu Maryam." Setelah itu aht pergi berlalu, lalu melihat seorang
lelaki berhtlit lremerah-merahan, keriting rambutnya, dan mata
lcanannya buta, matanya nampak seperti buah anggur yang menonjol,
lremudian aht bertanya, "Siapa orang ini?" Mereka berdua
menjanab: Ia adalah Dajjal." dan orang yang paling mirip
dengannya adalah lbnu Qathn. Ibnu Syihab berkata: ia adalatr pria
Khuza'ah dan bani Al Mushthaliq yang wafat pada masa jatriliyatr.loso

1050 Sanadnya shohih. Hadits ini telatr disebutkan berulang dengan lebih panjang

dan ringkas dari beberapajalur, pertama,no. 4743 di antaranya, no. 6099 dan
6144. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, 6: 351-353 dari Ahmad
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bin Muhammad Al Makki, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri dengan
sama dan redaksi yang sama. Perkataan Ibnu Umar "Demi Allah tidaklah
Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Isa memiliki ciri-ciri berkulit kemerah-
merahan", maksud dari pernyataan ini adalah bantahan terhadap apa yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang ciri-ciri Nabi Isa
yang berkulit kemerah-merahan dan hadits Ibnu Abbas ini telah disebutkan,
pada no.3179. "kulitnya kelihatan merah dan putih." Hadits seperti ini
disebutkan, pada no. 2197 , 2198 dan 2347 . Al Hafizh berkata dalarn Al Fath,
6: 350: "Al Ahmar menurut Bangsa Arab adalah orang yang kulitnya sangat
putih lagi kemerah-merahan dan Adam artinya sawo matang, dan makna ini
bisa digabungkan bahwa disebut kemerah-merahan karena sebab tertentu
contoh, kecapean walaupun diawalnya ia berkulit sawo matang dan hal ini
sesuai dengan apa yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Nabi Isa berkulit
kemerah-merahan. Jelas di hadits ini Ibnu Umar mengingkari sesuatu yang

diriwayatkan oleh sahabat lain." Ia berkata pula pada no. 351: "Huruf laam

pada lafazh "li'isa" bermakna 'an dan ini seperti firman Allah: "Berkata
orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, andaikata hal tersebut
merupakan suatu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang mendahului
kami untuk melakukannya." Telah kami sebutkan penggabungan antara apa

yang diingkari oleh Ibnu Umar dan pendapat yang sesuai dengannya. Dapat
ditarik kesimpulan dari hadits di atas bahwa dibolehkan bersumpah terhadap
sesuatu yang kebenarannya lebih kuat menurut kita, sebagaimana Ibnu Umar
menyangka bahwa ciri-ciri tersebut rancu, sedangkan yang disifati dengan
penyebutan 'kemerah-merahan' adalah Daiial bukanlah Nabi Isa dan alasan
yang menunjukkan bahwa pendapat itu lebih kuat yaitu pada lafaztr yang
bernrliskan "al Masih" dan ini adalah gelar yang ditujukan buat Nabi Isa dan
merupakan ciri kehinaan terhadap Dajjal sebagaimana yang telah
dikemukakan, tampalanya Ibnu Umar telah mendengar hadis ini secara

lengkap mengenai ciri-ciri Nabi Isa yaitu berkulit sawo matang, sehingga ia
berani bersumpah, karena yang ia dengar lebih kuat daripada sangkaan yang

menyebutkan bahwa ciri-ciri' kemerah-merahan'. " Lafazh "Yuhaadi baina

rajulaini" artinya ia berjalan di antara dua lelaki tersebut dengan bertumpu
kepada keduanya dan orang yang melakukan hal ini, maka ia disebut sebagai

'orang yang memapahnya'. Lafazh *Yanthifu atau *Yanthufu" 
-boleh

didhammatr ataupun dikasrah- artinya tertunduk. Al Hafiztt berkata: "Lafazh
'auw yuhraqu' tampak disini bahwa perawi ragu ketika menyampaikan."

Sedangkan lafadr 'min bal mushthaliq' artinya dari bani Al Mushthaliq dan

mereka adalah satu kabilah dari Khuza'ah. Adapun pada rl tertulis 'min Bani

Al Mushthaliq'.

@ - 
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6313. Abdtrrazzak menceritakan f..puau kami, Ibnu Juraij

memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Musa berkata: Nafi'
menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Umar, bahwa

Rasulullatr SAWmemutuskan bahwa Al Wala' (hak waris hqta
seorang maula) adalah milik orang yang memerdekakan moula
tersebul."16r
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6214. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Su$an

menceritakan kepada kami, dari AMullah bin Abu Labid, dari Abu
Salamatr, dari Ibnu Umat, ia berkata: Raulullatr SAW bersaMa,

"sesungguhnyo yang dimaksud itu adalah sholat Isya, oleh karena itu
janganlah sekali-lali kalah dari orob arab dalam penomaan slalat
kalian, karena mereka terlambat shalat karena mengurusi onta"t052

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5929. Hadits

denan makna seperti ini telah disebutkan sebelumnya secara ringkas pula
yang berasal daari riwyat rauh, dari Ibnu Juraij, dengan sanad yang sama

pada no. 4817.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4572, 4688 dan 5100. Lihat hadits no. 6148. perkataan, "'Alaa asma'i

shalatihl'pada catatrn kuki I tertera, "shalowaatikum" sedangkan paaa J
tertera, "' Alaa ismi shalaatihtm."

t05l
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6315. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan
mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari Nabi mengutus kami ke selurutr
sudut Madinah, kemudian beliau memerintahkan kami untuk tidak
membiarkan seekor anjing pun berkeliaran kecuali kami
membunuhnya, dan kami membunuh anjing sampai kami berada di Al
Muriyyatr yang merupakan tempat orang-orang badui.lo53
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6316. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Sufyan
memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari An-Najrani, dari
Ibnu umar, ia berkata: Seorang lelaki menjual pohon kurma kepada

lelaki lain, dan setelah satu tahun pohon itu tidak berbuah. Kemudian
mereka berdua bertemu dan mengadukan pennasalatrannya kepada

. !:At ,yi i"^:.;x.

,*,i *\t*

1053 Sanadnya shahih. SuSan adalatr Ats-Tsauri. Hadits dengan redaksi yang

lebih panjang terdapat pada no. 3733 dan 5975. Lihat hadis no. 6181. "Al
Murfuah" adalnya dari *Al Murai'ah", dibaca dengan Tasghir, kemudian
bacaan ini dipermudah sehingga menjadi, "Al Muriyah."
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Nabi SAW. Mendengar hal tersebut, Nabi SAW berkata, "Apa yang

menghalalkan uang dirhamnya? Kembalikan uangnya, dan janganlah

sekali-kali kalian menjual pohon korma sampai ia layak telah dijual."

Aku kemudian bertanya kepada Masruq, "Apa tanda ia.telatr layak

dijuat?. Ia menjawab, ;Saat ia memerah atau mengunirrg.u'oto

- 1r\v

. ali', i,)i,i

6317. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

memberitatrukan kepada kami, Ismail bin Umayyah memberitahukan

kepadaku, batrwa Nafi' maula Abdullatr bin Umar menceritakan

kepadanya, bahwa Abdullatr bin umar menceritakan kepada mereka,

batrwa Nabi sAW memotong tangan seorang pencuri yang mencuri

perisai dari tempat berkumpulnya wanita di dalam masjid, yang

L*g*yu tiga dirham. ro55

Sanadnya dha'if, disebabkan kemaihulan An-Najrani yang meriwayatkan

hadits ini dari Ibnu Umar. Nama "An-Najrani" ini bukanlah nnma oriang,

akan tetapi itu adalatr nama "seorang lelaki yang berasal dari Najran", dan

orang ini Majhut. Hadits dengan makna yang sama telatr disebutkan secara

ringkas berasal dari riwayat Waki', dari Israil, dari Abu Ishaq, dari An-

Najrani pada no. 5036. Hadits yang sama dan hadits lainya yang disebutkan

berasal dari jalur yang lain tentang minum dan kulit yang berasal dari daerah

itu, dari riwayat Yazid bin Harun pada no. 5067, dan riwayat Muhammad bin

Ja'far, pada no. 5129, yang mana keduanya meriwayatkan dari Syu'bah, dari

Abu Isaq, dari seorang lelaki Najran. Telatr disebutkan juga hadis yang

berhubungan dengan pembahasan minum dari riwayat Waki, dari Ats-Tsauri,

dari Ubu Ishaq, dari An-Najrani pada no. 4786 dan 5223.

Sanadnya shahih. Hadits ini telatr disebutkan berulang kali secara ringkas,

awalnya terdapat pada no. 4503, dan aktrirnya pada no. 6293. "Ash-Shuffah"
seperti pendopo atau ruang tamu yang luas dan panjang yang merupakan

tempat khusus bagi wanita ahlus Shuffatr di masjid, dan bukan "ShufaV'
yarrg dini.battao kepada "Ahlus Shufah" di tempat lain yang berada di

masjid juga, dimana tempat itu digunakan untuk orang-orang fakir tinggal
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6318. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan
memberitahukan kepada kami, dari Al A'masy dan Laits, dari
Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi sAW bersabda, 'Izinrranlah
istri-istri lralian pergr ke masjid pada malam hari." Kemudian
anaknya berkata: Demi Allah, kami tidak akan mengizinkan mereka,
khawatir mereka akan memanfaatkannya untuk melakukan keinginan
mereka. Ibnu Umar berkata, "Allatl akan menghukummu, Allatr akan
menghukummu, bagaimana mungkin engkau mendengarku
mengatakan, Rasulullah sAw bersabda, dan engkau mengatakan,
Tidak?!" Laits berkata: "Akan tetapi hendaknya mereka para wanita
pergi ke masjid tanpa memakai p&rfurn."l0so

,e6'* ,*i: * Jp $l-t-- ,or1)'Sr * €:e - tr\ 1

iiA if,r,LXln *,r*\t*,!t"of ,p it*
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6319. AMurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada karni, dari Ayyub, dari Nafi,, dari Ibnu Umar,

apabila mereka tidak memiliki rumah. sedangkan perkataan, '.Tsmanuhu,,

pada catatan kaki ; tertera,"Qimatahu.,,
1056 Sanadnya shahih. susan adalatr Ats-Tsauri. Hadits ini merupakan

pengulangan hadits sebelumnya no. 610l d^n 6296 yang berasal dari riwayat
Al A'masy, dari Mrrjatrid. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat
pada no. 5725 dari riwayat Laits bin Abu sulaim, dari Mujahid. Lihat hadits
no. 5021, 5 l0l, 6303 dan 6286.
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bahwa Nabi SAW keluar pada hari raya Idul Fitri dan Adha dengan

membawa tombak kecil, untuk beliau tancapkan di depannya lalu
shalat dihadapan tombak tersebut. 1057
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6320. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar
memberitatrukan kepada kami, dari Az-Zuttri, dari Salim, dari Ibnu
umar, batrwa Rasulullatr SAW bersabda" "Orang yang melalaikan
shalat Ashar seakan-akan ia telah berbuat zhalim terhadap kcluarga
dan hartanya."rost
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6321. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar
memberitatrukan kepada kami, dari Ayyub, dari Ndi', dari Ibnu

Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang
muhnin makan dengan menggunalun satu usus sedangkan orang
kafir malcan dengan tujuh tutu (pr*t).u'ott

Jb
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Sanadnya sftaftih Hadis ini menrpakan ringkasan hadits no. 6287.

Sanadnya shahih6177.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4718. Lihat hadits no. 5438.
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6322. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu
Salamatr) menceritakan kepada kami, Farqad memberitatrukan kepada
kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW
meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun yang tidak wangi saat

sedang berihram.1060
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6323. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibratrim

menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami,
dari Salim, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW
bersabda, "Jil@ lalian melihat Hilal mala berpuasalah, dan jika
lralian melihatnya lagr moka berbulcalah, kemudian apabila
pandangan lralian tertutup aw an maka perkirakanlah (hitunglah)."r061

Sanadnya dha'i[, disebabkan kedha'ifan Farqad As-Sabk'hi. Anu Kamil
adalatr Al MudzafPar bin Mudrik Al Khurasani. Dan hadits ini merupakan
pengulangan hadits sebelumnya no. 6089. Lafazh, "Al Muqattaf' telah kami
sebutkan penafsirannya pada no. 4783.

Sanadnya shahih.Ibratrim adalah lbnu sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman

bin Auf Az-Zuhri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5294 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4488.
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6324. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibratrim
menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab memberitahukan kepada

kami, dan Ya'qub berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami, dari
Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayaturya, ia berkata: Rasulullatr SAW
bersabda, "Barangsiapa yang melalaikan shalat Ashar maka ia telah
berlaht zhalim terhadap kcluuga dan hartanya."I062

.Gq 6:-;r',$,1; ,ju ,flfri ,it . rtfi
6325.Muhammad bin Salamah menceritakan t"p"A"i"-i, arri

Abu Abdunahman, dari Al Jaham bin Al Jarud, dari Salim, dari
ayahnya, ia berkata: Umar bin Al Khaththab membawa hewan kurban
yaitu seekor unta betina berptmuk tinggi yang dibelinya seharga tiga
ratus dinar, kemudian ia menemui Rasulullatr SAW dan ia berkata"

'Wahai Rasulullatr, aku membawa hewan kurban berupa unta betina

J:"
.(d63

1062 Sanadnya shahih.Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Abu Kamil,
dari Ibratrim bin Sa'a4 dari Az-Zuhi, dan dari Ya'qub bin Ibrahim bin
Sa'ad, dari ayatrny4 dari Az-Zuhri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits
sebelumnya no. 6320.
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berpunuk tinggi milikku, yang dibeli seharga tiga ratus dinar, apakatr
aku harus menyembelihya atau aku cukup membeli seekor unta
gemuk yang seharga dengannya?" Beliau berkata, *Tidak, alran tetapi
kurb anlran unta itu."r063

1063 
Sanadnya shahih. Muhammad bin Salamah adalah Al Harrani Al Bahili, telah
kami sebutkan mengenai ketsiqahanrrya, no. 571 dan 5353. Abu Abdunahim
adalah Khalid bin Abu Yazid Al Harrani, ia adalah paman dari Muhammad
bin Salamah, dimana telah disebutkan mengenai ketsiqahawrya, no. 571.
Kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al
Kabir,2/l/167, dan gelarnya adalah Abu Abdunahim, sebagaimana tertera di
hadits di atas dan juga terdapat dalam hadits, 571 dan biografinya dalam Al
Kabir, At-Tahdzib, dan Tarikh Al Baghdad, 8: 293, hanya saja dalam At-
Tahdzib,2: l2l terdapat pada biografi Jahm bin Al Jarud, dalam pembahasan
perawi-perawi yang meriwayatkan darinya "Abu Abdurrahman Khalid bin
Abu Yazid", dan ia merupakan kesalatran fatal dari penulis maupun pencetak.
Kesalahan ini juga terdapat dalam salah satu naskah ArTarikh Al Kabir
mengenai biografi Jahm. Jahm bin Al Jarud, disebutkan oleh Ibnu Hibban
dalam lrs-Isiqat, lalu Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al
Kabir, 2/1D29-230 kemudian ia berkata: "Tidak dikenal bahwa Jahm
mendengar hadits dari Salim." Ini berdasarkan kaidah bahwa mereka tidak
sezaman, Adz-Dzahabi berkata dalamAl Mizan: "Dalam sanadnya ada perawi
majhul." Selanjuhya Al Hafizh berkata dalam At-Tahdzrb: "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Khrrzaimah dalam Tarilclmya dan ia tidak
memberikan komentar serta alasan mengapa ia menshahihkan." Al Bukhari
meriwayatkan hadits ini dalam Al Kabir,2/11229-230 dari Muhammad bin
Sallam, dari Muhammad bin Salamah dengan sanad dan redaksi yang sama.
Abu Daud meriwayatkan pula, 2: 70 dari Abdullah bin Muhammad An-
Nafili, dari Muhammad bin Salamah dengan sanad sama pula, kemudian Al
Baihaqi, 5: 241-242 dari jalur Abu Daud. Ibnu Mundzir menta'lilkannya, no.
1672 dengan perkataan Al Bukhari, Ibnu At-Turkumani berkata mengenai
ta'liq terhadap Al Baihaqi: "Jahm adalah seorang perawi majhul."
Demikianlah yang tertulis dalam Adh-Dhu'afa dan Al Mizan oleh Adz-
Dzahabi. Ibnu Qaththan berkata: la majhul, orang yang meriwayatkan darinya
tidak mengenalnya selain Abu Abdunahim. Hal in disebutkan oleh Al
Bukhari dan Abu Hatim. Sedangkan dalam Tarikh oleh Al Bukhari: Tidak
dikenal bahwa ia pernah mendengar hadits ini dari Salim." Hadits ini
dinisbatkan oleh Asy-Syaukani dalarn Nailul Authar,5: 185 dan pengarang
Aunul Ma'bud,2:81oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga dalam kitab Shahih lbnu
Khuzaimah dan lbnu Hibban. Lafazh'Yukhtiya' pada ketiga naskah asli dan

catatan kaki J dalam dua pembahasannnya diganti menjadi lNajiiba' hal ini
juga tertera dalam catatan kat<i I di pembahasan awal dan juga dalam salah

satu naskah At-Taril;h Al Kabir, sebagaimana yang disebutkan oleh
penshahihnya. Khilaf ni terdapat pada naskah Abu Daud, Al Mundziri dan

@ - 
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sunan Al Kubra. Lafahz'Al Bukhtiyyah" dalam An-Nihayah berarti unta

betina yang berpunuk tinggi, karenajantannya disebut 'Bukhti' dan itu adalah

unta yang berpunuk tinggi. Kedua lafazh 'Bukhtin' dan 'Bakhati' dalam

digabungkan maknanya hanya saja lafazjnya yang berubatr. Saya tidalt

sependapat dengan lbnu Al Atsir yang mengatakan bahwa kalimat ini
berbentuk mu'rab. Dan 'An-Najibah', muannar.tnya 'An-Najib' adalah unta

yang paling unta di antara setiap hewan, dan disebutkan'najuba','yaniubu'
'najabatan', jika ia adalah yang paling utama dari jenisnya, dan yang

dimaksud ,an-najib' disini adalah unta yang kuat lagi kencang. Hadits ini
terrrasuk hal yang diingkari oleh orang-orang mempermainkan agama di

masa sekarang yaitu orang yang menafsirkan agama dengan hawa nafsu serta

pikiran mereka, lalu menyebarkan dengan sekehendak mereka, meskipun

pendapat mereka bertentangan dengan nash dan akal sehat, dan apabila

mereka telah keluar dari jalur hidayah, secara otomatis menurut hukum

agama dan kesepakatan setiap muslim bahwa tidak beriman terhadap yang

ghaib. Namun mereka hanya beriman dengan akal mereka saja dan menurut

mereka akal adalatr dasar hukum dalam menentukan sesuatu. Bahkan

sebagian mereka di zaman ini menghidupkan salah satu pendapat dari Atheis

konservatif, seperti pengharaman menyembelih hewan dan memakan

dagingrrya, mengikuti pendapat orang-orang Atheis Eropa, sehinggga hal

tersebut menjadikan mereka mempermainkan agama. Mereka berpendapat

sendiri dan juga orang-orang bahwa Islam tidak mengingkari pendapat tadi,

dengan cara menakwilkan semua ayat-ayat Al Qur'an yang menafikan

pendapat-pendapat. Begitu pula mereka mendustakan hadits-hadits yang

menentang pendapat mereka. Salah satu ayat yang mereka permainkan dan

takwilkan adalah firman Allah: "Tidak sampai kepada Allah daging hrban,
darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah lretalwaan kolian",

hal ini disebabkan mereka tidak memahami Al Qw'an dengan dalam lagi

tidak memiliki ilmunya, juga mereka lebih condong mengikuti hawa nafsu

serta kebodohan. Hadits ini membantah pendapat mereka serta golongan-

golongan yang serupa, dimana menjelaskan bahwa menyembelih hewan

lurban yang dibawa oleh pemiliknya tatkala melakukan haji tamattu'adalah
wajib hukumnya. Hal ini tidak boleh diubah berdasarkan logika maupun

qiyas. Seandainya perumpamaan logika maupun qiyas ini diterimq tentunya

penyembelihan unta akan lebih banyak dengan harga yang dimana Ibnu umar
membeli unta betina -yang berpunuk tinggi itu- yang kemudian ia sembelih

lalu ia dibagikan kepada orang-orang, diantara orang-orang fakir. Akan tetapi,

hewan kurban ini bermakna bahwa segala sesuatu yang berupa materi

maupun uang tidak berarti di hadapan Allah, kecuali apa yang

diperintahkannya.
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6326. Hafash bin Giyats menceritakan kepada kami, Laits

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku masuk menemui Salim bin
Abdullah, pada ia sedang bersandar pada bantal yang terdapat gambar

burung dan binatang liar. Kemudian aku berkata kepadanya,

"Bukankah hal (gambar-gambar) seperti ini dibenci?" Ia menjawab,

"Tidak, adapun yang dibenci adalah sesuatu yang ditinggikan sebagai

berhala. "Ayahku Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari

Rasulullatr SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa menggambar sebuah

lukisan moka ia akan diadzab." Hafash berkata sekali lagi, "Dan ia
akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada lukisan tersebut,

sedangkan ia tidak bisa meniupkan n,h."I0fl

6327. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ztthair
menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, ia
berkata: aku mendengar Nafi' berkata: Abdullah bin Umar berkata:

Aku mendengar Rasulullatr SAW tatkala berada diatas mimbar

1064 Sanadnya shahih. Laits adalah lbnu Abu Sulaim. Hadits ini telatr kami

sebutkan sebelumnya secara dengan sanad yang marfu'. Redaksi yang lebih
panjang dan ringkasan berulang kali, dan akhir dari pada ha.dits ini terdapat

pada no. 6262. Sedangkan kisah pada awal hadits ini yaitu takala masuknya

Laits bin Abu Sulaim menemui Ibnu Abdullah, kemudian beltanya tentang

apa yang ia lihat pada bantal tersebut. Hadits ini tidak aku temukan
redaksinya pada pembahasan yang lain.
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bersabdq "Barangsiapo akan menunailun shalat Jum'at maka ia
hendalmya mandi."ro65
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6328. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari

Ashim bin Kulaib, dari Muharib bin Ditsar, ia berkata: aku melihat

Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya tatkala ruku, dan tatkala

bangkit dari ruku. Ia berkata: aku kemudian bertanya kepadanya: "Apa
ini?" Ia menjawab, "Apabila Nabi SAW bangun dari 99tiap dua rakaat

beliau bertakbir dan mingangkat kedua tangannya."l066

1065 Sanadnya shaiift. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

6267.
1066 Sanadnya shahih. Muharnmad bin Fudhail bin Ghazwan, telah kami sebutkan

mengenai ke*iqahamry4 pada no. 890, dan ia termasuk salah satu guru

Imam Ahmad terdatrulu, ia wafat tahun 195 H. Ibnu Al Madini berkata: "Ia
adalah seorang perawi tsiqah lagi kuat dalam haditsnya." Kemudian Imam

Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, llla07-208. Ashim bin
Kulaib bin Syihab Al Jurumi, telah kami sebutkan, no. 85 dan kami

tambahkan pendapat Abu Daud: "Ia adalah salatr satu ahli ibadah." Ia berkata

lagi: "Dan ia adalah seutarna-utama penduduk Kufah." Abu Hatim

menyebutkan biogarafinya pada Al Jarh wa At-Ta'dil, 3lll349'350. Namanya

tertulis dalam g .'Dari Ashim, dari Ibnu Kulaib" ini merupakan kesalahan

cetak dan hal ini telah kami periksa dalam J dun l, dimana akan kami

sebutkan taliltrij haditsnya, nanti. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud

dengan nnad marfu', l:271, dari Utsman bin Abu Syaibatr dan Muhammad

bin Ubaid Al Muharabi, keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin
Fudhail dengan sanad sama dan Al Mundziri tidak menyebutkan hadits ini
selain pada akhir kitabnya,no.7l2. Demikian halnya hadits ini diriwayatkan

oleh Ibnu Hazrr dalam Al Muhalla,4: 90 dari jalur Abu Daud. Sedangkan

kisatr di awal hadits ini, merupakan pendapat Muharib bin Ditsar terhadap

Ibnu Umar dan pertanyaan kepadanya. Hadits ini tidak aku temukan dalam

pembahasan lain. Sedangkan lafazh yang menyatakan bahwa hadits ini
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6329. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

memberitahukan kepada kami, dan Rauh berkata: Ibnu Juraij
menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus memberitatrukan kepadaku,

dari ayahnya, bahwa ia mendengar Ibnu Umar ditanya tentang seorang

lelaki yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ia berkata,

"Apakatr engkau kenal Abdullah bin Umar?" Lelaki tersebut berkata,

"Ya." Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya ia meceraikan istrinya
dalam keadaan haid, kemudian Umar menemui Nabi SAW dan

memberitahukan masalah tersebut, lalu beliau memerintatrkannya agar

Ibnu Umar rujuk kepada istrinya." Ia berkata, "Aku tidak mendengar

hadits ini dari yazid. Rauh berkata, "Perintahlcon kepadanya agar ia
r uj uk lrepada i s tr i nyo'."r067

tr.t- { czz ..t:du (cilt Fr
lot
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*orfu"'Apabila ia bangun dari dua rakaaf', maksudnya bangun pada rakaat
ketiga, setelah dua rakaat pertama dan tasyahud awal. Makna seperti ini telah
disebutkan berulang kali dari hadits Ibnu Umar dengan jalur yang berbeda-
beda secara ringkas dan panjang lebar, dimana akhir hadits terdapat di no.
6175. Lafazh kisah hadits di atas menunjukkan bahwa hadits ini merupakan
hadits ringkas, karena kelihatannyajawaban tidak sesuai dengan pertanyaan,

akan tetapi dipahami bahwa maksudnya mengangkat kedua tangan di saat

ruku dan i'tidal dan saat bangkit pada rakaat ketiga, sebagaimana yang tertera
dalam hadits tersebut dan juga dalam hadits-hadits dengan sanad yang berasal
dari Ibnu Umar, dimana telah kami jelaskan dalam Musnad ini dan juga
terdapat pada syaiWrarn dan selain keduanya. Lrhat Al Muntada 845-649.

1067 Sanadnya shahih. Ibnu Thawus adalah Abdullah. Hadits ini telah kami

sebutkan berulang-ulang kali dengan redaksi yang ringkas dan lebih panjang,

dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 6141. Lihat hadits no. 6246.
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6330. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata:

apabila seorang lelaki pada masa Rasulullah sAw bermimpi ia
mengisahkannya kepada Nabi SAW. Ia berkata: aku kemudian

berharap dapat bermimpi dan menceritakan mimpi tersebut kepada

Nabi SAW, ia berkata lagi: Dahulu ketika aku masih kecil, muda dan

lajang, aku biasanya tidur di masjid pada masa Rasulullah SAW. Ia

berkata lagi: Dan aku bermimpi dua orang malaikat datang

membawaku ke Neraka, ymB ternyata bebatuannya seperti bebatuan

sumur yang mempunyai tiang menara, dan di dalamnya terdapat

orang-orang yang telah kukenal, kemudian aku mengucapkan, "Aku

berlindung kepada Allah dari api Neraka, aku belindung kepada Allatt

dari Api Neraka. Lalu kedua malaikat itu bertemu dengan malaikat

lain, lantas malaikat itu berkata kepadaku, "Jangan pernah kaget."

Setelah itu aku menceritakan hal tersebut kepada Hafshah, lalu ia
menceritakannya kepada Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda,
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"sebaik-baik lelaki adqlah Abdullah andaikato ia menegaklcan shalat
malam." Salim berkata, ''Abdullatr tidak pernah tidur di malam hari
kecuali hanya sedikit."l68

168 
sanadnya shahih. Al Bukhari meriwaya&an hadits semisal, 3: 5-6 dari jalur
Abdurrazzak dan Hlsyam, dari Ma'mar. Ia meriwayatkan pulq 7: 7l dari
jalur Abdurrazzak, dari Ma'mar. Ia meriwayatkan pul4 li: 36g dari jalur
Hlsyam bin Yusu[, dari Ma'mar. Hadits semisal diriwayatkan oleh Muslim,
2: 257 dari jalur Abdunazzak, dari Ma'mar. Lalu ia meriwayatkan dari jalur
Abu Ishaq Al Fuzari, dari Ubaidillah, dari Nafi' dengan hadits semakna, dan
tidak menyebutkan semua lafaztrnya, dan ia berkata: .,Dengan makna hadits
Az-zuhi, dari Salim, dari ayatrnya." Diriwayatkan hadits semakna dengan

ledaksi panjang, 12: 367 dari jalur sakhr bin Juwairiyah, dari Nafi'. Lihat
hadits no. 4600, 4607,5389, dan 5839. perkataannya *idza ro'a ru'yan,
tertnlis dalam catatan kuki I "ar-ru'yah." perkataan ,,'azaban, dengan ,ain

dan za difathdr" tertulis dalan Al Fath, l:446 dengan .ain difathah dan za
dikasrah", ini keliru, tidak ditemukan, ini datang dari seo.arrg penasikh atau
salah cetak. Perka-taan "matlm,ilyah kathayyi olbirf, bertian!'dengan batu,
dan Al Hafidr berkaa dalamAl Fath, 3: 5, .:Dan sumur itu r"uftu. iibungun
disebut qulaiban." Perkataan "laha earnan", ia berkata dalam Al-Lisan: dua
menara yang dibangun di atas sumur tersebu! di atasnya diletakkan kayu,
tempat poros roda yang diikatkan kerekan. Jika dari batu disebut sepertl itu,
tapi kalau dari kayu, maka dinamakan di'amatani ftddua kayu penyangga
kerekan)." Dalam naskah catatan kaki r tertulis,,laha goniin , dalam At
Fath,3:5 bahwa Al Karrrani menceritakan seperti itu dari naskah shahih Al
Bukhari, ia berkata: "Ia dibaca dengan jar atau nashb,karena bentuk mudhaf
yang dihapus, yang disisakan mudhaf ilaih dan taqdirnya adalah: fa idza tahL
qarnain, seperti cara baca ayat: "turiduna 'aradhad dunya waliahu yuridul
akhirah" dibaca jar, atau ytnidu: 'aradhal aWrirah atau menggabungkan
lafazh'idza' at nifaia'ahying ur*utna penyatuan. Maksudnya apabila aku
tiba disana, aku mendapatkannya memiliki dua tiang.,' tafazh ,lan tura,a,
dari kata 'ar-ra'u.' dan 'ruwwa' artinya gempar atau rusuh. Dalam riwayat
Muslim dan Bukhari tertulis 'lan tura', Al Hafiztr berkatq 3: 5-6: ,,y*g
artinya tidak takut." Maksud dari hadits di atas adalatr kamu tidak perlu takui
setelah kejadian ini. sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani, ungkapan
[yaitu ungkapan yang terdapat dalarn shahih BuWroi) *lan turaa'a.,, lni
merupakan riwayat.lln_g 

,terdapat pada kebanyakan ulama dengan tetap
meletakkan huruf Alif, [sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Musnahinil. sedangkan dalam riwayat Al eabishi tertulis ulan Lo", dengan
membuang Alitrya, Ibnu Ath-Thin berkata: ..kalimat ini digunakan haiya
:9dikr-t, maksudnya adalatr bentuk kalimat tersebut dijaznk; dengan lan
[huruf nashab] sampai-sampai Al Qazzaz berkata: aku tidak Utrulpa*atr
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6331. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mat

memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi" dari Ibnu

Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW mengenakan cincin dari emas dan

ia meletakkan mata cincinnya di dalam telapak tangannya . Ibnu Umar

berkata lagi: Pada suatu hari beliau berkhutbah, beliau bersabda,
,,sesungguhnya dahulu aku membuat sebuah cincin, ftemudian aku

*rngriil*nnya dan meletalcpan mata cincinnya di bagian dalam

telajak tungan. Demi Allah, aht tidak akan mengenakannya

selamanya." Lalu beliau menaggalkannya. Melihat hal tersebut,

or*rg-oi*g pun ikut menanggalkan cincin-cincin mereka' 
l06e

penggunaan ini memiliki alasan yang kuat'' Kemudian Al Hafizh

mer;it*t an kalimat ini sekaligus menyebutkan dua alasan penggunaannya.

Setaan itu, ia berkata aalam tiitaU At-Ta'bir, 12: 367: "Banyak terdapat di

kalangan perawi tertulis 'lan tura' dengan menulis huruf- nashab 'lan'

kemuiian aiiuzlrt *, dan alasan Ibnu Malik yang mengatakan bahwa 'ainnya

disukun karena waqaf (berhenti), yang diserupakan dengan sukun tatkala

jazm, lalu Alifrrya dibuang, kemudian ia mengikuti pendapat yang

mewaqafl<annya dan boleh jugameniazm dengan lan, dal penggunaan dalam

batrasa hanya iedikit. sebagaimana hal ini dituturkan oleh Al Kisa'i.
t6e Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6007 dengan redaksi yang sama. Lihat hadits no. 6107 dan 6271. Lafazh,

"l\adha'a fashshahu" pada 3 tertera" "Yl/'a shana'a'" Dan ini merupakan

kekeliruan cetak, dan kami telah cek kebenarannya pada :) aan ;'

, 
^ 

c 1 
',

;r hr & n' Jit'sit :jf ,:; il ,F
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6332. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dan Abdul A'la, dari Ma'ma^r, dari Az-
Zrud.tri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, *Apabila salah seorang dari lralian makan maka ia
hendaknya molun dengan tangan lronannya, dan apabila ia minum
maka ia hendaknya minum dengon tangan kanannya, karena
sesungguhnya Syeitan makan dan minum dengan tangan Hrinya.uro70

. .a. a. l rz ..itl . )t. t. t ,.r, .it

f ,f ,f ,Cu.t u-u .l.o u €t;\ t5-u - lrrr
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6333.Ibratrim bin Khalid menceritakan kepada n*rr, Rabatl

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Ztilti, dari Salim
bin AMullatr, dengan sanad yang marfu, ia berkata, *Apabila salah
seorang dari kalian" kemudian ia menyebutkan redaksi hadits
tersebut.toTl

Sana&rya shahilt" Hadits ini menrpakan pcngrrlangan hadits sebehrmnya no.

4537 daln6l84,.
Sanad hadits ini mursal, akan taapi hadits ini tidak berpenganrtr terhadap
riwayat-riwayat yang shahih dan bersambung, bahkan kemungkinan besar

hadits ini muttashil, karena Salim juga meriwayatkannya dari ayahnya, Ibnu
Umar. Perawi mencoba meringkas sanadnya dengan sangat ringkas dan
hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.
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6334. Abdurrazzak menceritakan kepada kami: aku mendengar

Malik bin Anas dan Ubaidullah bin Umar menceritakan dari Ibnu

syihab, dari Abu Bakar bin ubaidullah,_dari Ibnu Umar, dari Nabi

SAW seperti redaksi hadits sebelumnya.l0T2

6335. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada karni, dari Ayytrb, dari Naft', dari Ibnu Umar,

bahwa ketika di Madinah Rasulullah SAW memerintahkan

membunuh anjing, kemudian beliau memberitahukan batrwa di sudut

Madinatr ada seorang wanita yang mempunyai.seekor anjing, lalu

diutuslah orang rrrrt ilI-"-bunutr anjing tersebut.Io73

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

Hadits ini terdapat di dalam At Muwaththa" 3:109. Dan kami telah

menyebutkannya pada no. 4886 yang berasal dari riwayat Abdurrazzak , dari

Malik, dari limu Syihab. Kemudian Abdunazzak menarnbahkan pada

pembatrasan tersebut riwayatnya yang berasal dari Ubaidullah bin Umar bin

Hafash bin Ashim, dari Ibnu SYihab.

sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6315 dengan redaksi Yang sama.
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6336. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh jin yang menyerupai
ular.loTa

t074 Sanadnya shahih.Ini merupakan hadits mursal dari sahabat, telah disebutkan

hadits no. 4557 dari jalur Az-Zuhri, dari Salim, sebuah riwayat dari Ibnu
Umar mengenai perintatr membunuh ular, dan bahwa beliau membunuh
setiap ular sendiri. Sesungguhnya Abu Lubabah bin Abdul Mundzir atau
Zaidbin Al Khaththab berkata kepadanya: "Sesungguhnya telah dilarang
(membunuh) terhadap ular yang mendiami rumah-rumah." Kami tambahkan

bahwa Al Bukhari meriwayatkan pula" 7: 247 darijalur Jarir bin Hazim, dari
Nafi', bahwa Ibnu Umar membunuh semua jenis ular, hingga Abu Lubabah
Al Badri menceritakan kepadanya batrwa Nabi SAW melarang membunuh
jin yang berwujud ular, sehingga ia berhenti." Demikian pula diriwayatkan
oleh Muslim,2: 193 dari jalur Jadr bin Hazim, dari Nafi'. Diriwayatkan juga
oleh Muslim,2: 193 dari jalur Ubaidillah, dari Nafi', batrwa ia mendengar
bahwa Abu Lubabah mengabarkan kepada Ibnu Umar batrwa Rasulullah
SAW melarang untuk membunuh jin yang berwujud. ular. Dan ia

meriwayatkan dari jalur Ubaidillah dan Juwairiyah, dari Nafi', dari Abdullah,
bahwa Abu Lubabah mengabarkannya, bahwa Rasulullah SAW melarang
untuk membunuh jin-jin yang berwujud ular yang mendiami rumah-rumah. Ia

meriwayatkan pula dalam kisah panjangnya dari jalur lain, yang
menunjukkan bahwa Ibnu Umar mendengar hal itu dari Abu Lubabah dan
Nafi' mendengarkan bersamaan dengan Ibnu Umar dari Abu Lubabah.
Dalam Al Mnryaththa',3: 143: "Malik meriwayatkan, dari Nafi', dari Abu
Lubabah batrwa Rasulullah SAW melarang untuk membunuh ular yang
mendiami rumah'rumah." Nanti, akan aku sebutkan hadits Abu Lubabah

dalan Musnad ini dengan makna seperti ini secara panjang maupun ringkas,
no. 15610, 156ll, 15813, 15814,15816, dan 15818. Setiap riwayat ini
menguatkan bahwa Ibnu Umar mendengar dari Abu Lubabah, dan riwayat
lain menyebutkan bahwa ia mendengar dari pamannya Zaid bin Al
Khaththab, dimana ia bersama dengan Nafi' mendengar dari Abu Lubabah
dan Zaid. Menurut aku, riwayat Nafi' yang hanya dari Ibnu Umar ini adalah
ringkasan yang dilakukan oleh sebagian perawi, sehingga aku berpendapat
bahwa Nafi' tidak ada waktu Ibnu Umar waktu mendengar Abu Lubabatr dan
Zaidbn Al Khaththab, dimana keduanya menceritakan hadits dengan makna
ini kepada Ibnu Umar, lalu Nafi' meriwayatkan seperti itu dan
menjadikannya dari hadits Ibnu Umar. Al Jinnan, Al Qadhi Iyadh berkata
dalam Masyariq Al Anwar, 156, "Ular-ular kecil, mufradnya Jaan yaifi lular
kecil. Dikatakan: Al jinnan ular yang tidak berbatraya bagi manusia, namun
Al hal4tat: ular yang berbahaya bagi manusia. Dikatakan: Al Jinnan adalah
titisan jin. Ibnu Wahab berkata: Al Jinnan adalah penghuni rumah yang mirip
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633T.Abdunazzakmenceritakankepadakami'Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi" dari Ibnu Umar,

dari Rasulullatr sAw, beliau bersabda, *Apabila salah seorang

diantara lralian di undang oleh saudaranya malra ia hendalorya

meniawob undangan tersebut, apatcah itu undangan pernikahan

ataipun lainnya."ro7s

,€.( * ,:oi: * ,7 til'r, ,9ti:1t 3? (3:'t' - 1rr^
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6338. Abottrrazzak' ;"";;;*'t"puau i*' Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ayytrb, dari Nafi" dari Ibnu umar:

Rasulullatr sAw bersabdq *Apabila lralian bertiga maka ianganlah

dua orang diantara kalian berbicara (berbisik'bisik) tanpa mengihtt

sertalran orong ketiga, kecuali dengan izinnya karena hal tersebut

alran me mbuatttya s e dih."to7 
6

ular kecil. Disebutkan dalam riwayat Al Mtn'aththa'"Al Hayyaf', jamak dari

hryyann. ArtinYa hamPir sama'

sanaanya snaiitr. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, l:407 dari

Mutrammad bin Rafi', juga diriwayatkan oleh Abu Dawud' 3:195 dari Al

Hasan binali, keduanya-m-eriwayatkan dari Abdunazzak dangan sanad yang

sama. Kemudian Al Aadiztr mengisaratkannya dalam Al Fath,9:213 kepada

riwayat ini yang berasal aari trl$tim dan Abu Dawud. Hadits ini telatr kami

sebutkan tnut nuoyu secara berulang-ulang dengan redaksi yang ringkas tanpa

menyebutkan *d-*g* pernikahan atau-lainnya, yang awalnya terdapat pada

no. iltZdan aktrirnya pada no. 6108. Lihat hadits no' 6106'

Sanadnya shahih. HaaiS dengan redaksi yang lebih paniang terdapat pada no.

6270.
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6339. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

memberitatrukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu
Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab melihat Utharid menjual
pakaian yang terbuat dari sutera, kemudian ia mendatangi Rasulullatr
SAW dan berkata, uWahai Rasulullatr, Aku melihat Utharid menjual
pakaian yang terbuat dari sutera, andaikata engkau membelinya dan
manakainya menyambut pada utusan [atau] hari raya dan shalat
Jum'at?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya orang yang memakai lain
sutera tidak akan mengenalwnnya" aku memperkirakan beliau
bersabda, *Di akhirar." Kemudian Rasulullah SAW dihadiatrkan
beberapa pakaian bersulam sutera, kemudian beliau memberikannya
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kepada Ali bin Abu Thalib sebuatr pakaian dari sutera, dan

memberikanya juga kepada Usamah binZaid sebuah pakaian, terakhir

beliau mengutus Ali membawa sebuah pakaian dari sutera kepada

Umar, kemudian ia berkata kepada Ali, "Robek dan bagil<an pakain

tersebut lcepada para wanita sebagai tudung lcepola merel(a."

Kemudian Umar menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai

Rasulullatr, aku mendengar engkau berasabda tentang kain sutera, lalu

bagaimana mungkin engkau mengirimkanku pakaian sutera tersebut?"

Beliau menjawab, "sesungguhnya aku tidak mengiriml<annya

lrcpadamu bulran untuk diftBnaftan akan tetapi untuk diiual." Adapun

Usamah, ketika ia mengenakannya dan berjalan-jalan dengannya,

Rasulullatr SAW memperhatikannya, dan ketika Usamah melihat

bahwa Rasulullatr SAW marah kepadanya lewat pandangan ujung

matanya, ia berkata, "Wahai Rasulullatr, bukankah engkau

membolehkanku mengenakannya? "Beliau bersabda, "Robek dan

bagilran pakaian tersebut kcpada para wanita sebagai tudung kepala

mereka." Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullatr
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to7 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, l:150-l5l dengan

redaksi yang samq dari jalur Jarir bin Hazim, dari Nafi'. Dan hadib seperti

ini telah diiebutkan sebelumnya dengan redaksi yang lebih panjang dan

ringkas berulang kali pada no. 4713, 4978,4979,5095, 5545, 5797, 5951 dan

SgiZ. litrat naaits no. 6105. huruf wmv pada kalimat, Iwawl lil wufuud'

tidak disebutkan pada c, d- ini kami tambahkan berasal dari rl d* l.
sedangkan kalimat, 'falamma ra'a usamatu yuhaddidu ilaihit thad...."

Demikianlatr yang tertera pada ketiga naskah asli Musnad, dan maksudnya;

tatkala Rasuhitlah SAV/ melihatrya, kemudian kata gantinya dibuang dan

terdapat tarrbahan diantara baris-baris kalimat pada J, namun kami tidak

menuliskannya thawatir terjadi kesalah pahaman penulis dan pembaca. Dan

kalimat, ,,Yuhadddadu ilaih" pada naskah catatan kaki p tertera, *'AlaiE',

sebagai ganti kalimat, ,,Ilaih.,, Aku memperkirakan hal ini sama saja

malcranya kecuali hanya orang-orang yang mempermasalahkannya'
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6340. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma,mar

memberitatrukan kepada kami, dart Zaid bin Aslam: aku mendengar
Ibnu Umar berkata: aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda,
"Barangsiapa memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena
sombong maka Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat [pada Hari
KiamotJ." Zudberkata: Ibnu Umar menceritakan: bahwa Nabi SAW
melihatnya mengenakan sarung yang melorot, maksudnya sarung
baru, kemudian beliau bertanya, "Siapa ini?." Aku-menjawab, "Aku
Abdullalr." Beliau berkata, "Jikalau engkau Abdullah mako angkntlah
sarungmu. " Ia berkata: setelah itu aku mengangkat sarungku. Beliau
berkata, "Tambah lagi" lbnu Umar berkata: lalu aku mengangkatnya
sampai mencapaii setengah betis. Ibnu Umar berkata lagi: setelatr itu
beliau berbalik kepada Abu Bakar dan bersabda, "Barongsiapa yang
memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong maka
Allah tidak akan memperhatilannya pada Hari Kiamar." Mendengar
hal tersebut, Abu Bakar berkata, "sesungguhnya sarungku sering
melorot?" Beliau berkata, "Engkau.tidak termasuk orang-orang yang
mengenalrannya lrarena s ombong."to7I

ro't , Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

6204 dan 6263. Kani telah lsyaratkan hadits ini pada no. 6263. Lihat hadits
no. 5713 daab 5714. tambahan lYaumul qiamahl pada pembahsan pertarna,
yang mana kami tambahkan dari naskah catatan kaki. Adapun pada
pembahasan kedua hal ini terdapat pada ketiga naskah asli Musnad.

EI - Musnad Imam Ahmad



; ?tt'pr- I :#, ,1 ;rU.? i
4t "of ,L:t;'*'i.t ok, ,\):
'Li i : jui ,rfu"rl a ,:e,;i- 3r;y

,',>!),* t * \t ;,1'rrlt iut
kepada kami, Ma'mar

, dari Zaid bin Aslam: aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda,

sarungnya melebihi mata kaki lcarena
Jalla tidak akan melihat [pada Hari

menceritakan: bahwa Nabi SAW
yang melorot, maksudnya sarung
"Siapa ini?." Aku-menjawab, "Aku

engkau Abdullah maka angkatlah
itu aku mengangkat sarungku. Beliau

berkata: lalu aku mengangkatnya
is. Ibnu Umar berkata lagi: Setelatr itu

dan bersabda, "Barangsiapa yang
mata lraki larena sombong malra
pada Hari Kiamat." Mendengar
"Sesungguhnya sarungku sering
tidak termasuk orang-orang yang

'r1078

redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

hadits ini pada no. 6263. Lihat hadits
lYaumul qiamah) pada pembahsan pertam4
dari naskatr catatan kaki. Adapun pada

pada ketiga naskah asli Musnad.

U ,tr:J "t &3 ^Yt bt &
'. t^ ' n \ ,'

qE hr & n' J;' {:'Jw ,

* ,le-p\, * |;1 (ti

penjaga atau Pemburu, mala
' 
r rirt * dua Qirath."roso

6341. Abdunazzak
menceritakan kePada kami dari

batrwa Rasulullah SAW

kalangan Anshar Yang sedang

kemudian Rasulullah SAW

s e sungguhnya malu rtu bagian

,le-b!J, f :#1 tiL

6342. Abdunazzak
menceritakan kePada kami,

Umat, dan AYYtrb, dari Nsfi',
bersabda, "Barang siaPa Yang

\t ,rv'"ult oi ,-i /,

roTe Sanadnya shahih. Hadits ini

5 I 83. Kalimat, " Minal hsYa"'

huruf, *Fii' diganti menjadi,'.

hayo" tertulis huruf, "Mir"
dalam naskah.

toto Sanadnya shahih. Hadis ini

Ayyub: dari Az'Zuhri, dari
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6343. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dan Az-hrhi, dari Salim, dari ayaturya,ia
berkata: Rasulullah SAW menceritakan, beliau berkata" "Tatkala aht
tidur aht melihat di dalom mimpiht, aht dihidangkan segelas [susuJ,
kcmudian aht meminumrrya sampoi ahr melihat air susu itu kcluar
dari jori-jariht, lalu aht memberi bekas minumht keWda Umar bin
Al Khathtlnb." Para satrabat berkata" "Wahai Rasulullah, apa yang

engkau tasirkan dari mimpi tersebut?'Beliau berkata, ee1\^u3tott

yV i.t Jv,Cv e,e! d:L,ifr$:'; - lrtt
.iri,:#;.i'*;ir d:",

6344.Ya'qub menceritakan kepada ;t, uyufrfu menceritakan
kepada kanri, dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Hamzah bin Umar
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dari Ibnu Umar. Hadits ini juga telah disebutkan berulang kali dan akhir dari
pada hadis ini terdapat pada no. 5925.rotr Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6143 dengan sanad yang sama, akan tetapi tidak disebutkan lafazhnya pada

pembahasan tersebut, batrkan penulisnya mengisaratkan redaksinya kepada
hadits sebelumnya pada no.6142. Kalimat, llabanl adalah tambahan kalimat

yag kami kutip dari dari naskah catatan kaki J. Sedangkan katimat 'fi
athraafi',pada J tertera, "Min athraali."
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menceritakan kepadaku, kemudian ia menyebutkan redaksi

haditsnya.lo82
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6345. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, daf1 Az-Zrftri, dari Salim, dari Ibnu Umar,

ia berkata, "Rasulullatr SAW senantiasa mengangkat tangannya dikala

bertakbir sampai kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, atau

kira-kira seperti itu, dan apabila ruku beliau mengangkat kedua

tangannya, begitu juga tatkala beliau bangkit dari rakaat pertama

beliau mengangkat tangannya, dan beliau tidak melakukannya ketika

sujud.ulos3

* ,!y,1 $:r, ,gtir')t 'rb $:rt 1rtlc. ) .t,.
f $-P. l

et r *t y\' 'v h'Jt-t'e''^fi t:# lt ,f 't'|
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6346. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Ztfi1j. dari Salim, dari Ibnu Umar:

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Dan

pengulangan no. 6142 dengan sanad yang sama, hanya saja lafadmya

airJUu*"i pada pembatrasan tersebut. Hadits ini telah disebutkan juga

dengan malma yang sama yang berasal dari riwayat Yunus pada no. 5554,

dan'riwayat Uqail laaa no. S3OS yang mana keduanya meriwayatkan dari

Az-Zt*ri,dari Hamzah bin Abdullatr bin Umar, dari Ayahnya'

Sanadnya shahih Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6175 dan hadits

dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6328'
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6347. AMurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang seorang lelaki
duduk ketika shalat dengan bertumpu pada kedua tangannya."loEs

r0t4 Sanadnya shahih. Hadits ini sebenarnya adalah bagian dari hadits

sebelumnya, sebagaimana disebutkan pada riwayat Malilq dari Az-hrhri,
pada no. 4574, dan jugapada Al lulwtaththa', l:97-98 lthat Al Muntaqa, 845.r0t5 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, l: 376-377 dari Ahmad bin
Hambal dengan sanad ini. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 2:
135 dari jalur Abu Dawud, dari Ahmad bin Hambal. Lalu ia riwayatkan di
Musnad ini, dari Al Hakim Abu Abdullatr, dari Al Qati', dari Abdullatr bin
Ahmad bin Hambal, dari ayahnya, dengan perbedaan pada lafadrnya sedikit.
Nanti akan aku jelaskan, insya Allah. Abu Daud menggabungkan dalam
riwayat-riwayat antara riwayat Ahmad dan tiga riwayat dari guru-gurunya,
semuanya dari AMurrazzak dengan perbedaan lafaztr-lafaztrnya dan ia
menjelaskan setiap lafadr. Dan Ia meriwayatkan dari Ahmad bin Muhamad
bin Syabbuyah dengan lafadr: "Beliau melarang seorang laki-laki bersandar
dengan kaki waktu shalat." Sedangkan dari Muhammad bin Abdul Mulk Al
Qlpzzal dengan lafadr: "Beliau melarang seorang laki-laki bersandar jika ia
ingin turun dalam shalat." Dan Muhammad bin Rafi' dengan lafbzh: "beliau
melarang seorang shalat bersandar dengan tangannya." Abu Daud berkata
mengenai riwayat ini: "Dan ia menyebutkan dalam bab 'bangkit dari sujud',
ia bermaksud bahwa Muhammad bin Rafi' meriwayatkan lafaztr ini dan
menyebutkan dalam kitabnya, bab: bangkit dari sujud, sehingga ia dan murid
Abu Daud memahami bahwa ini terjadi ketika bangkit dari sujud rakaat lain,
bukan dalam keadaan duduk di antara dua sujud atau tasyalrhud. Seakan-akan
Ibnu Rafi' meriwayatkan lafaztr ini dan menakwilkan dengan selain malma
yang terbersit di akal, juga dorgan kemungkinan bahwa lafadr ini untuk
kedua penunjukkan tersebut. Oleh karena itu, para ulama berkeyakinan
bahwa lafazh-lafazh ini merupakan riwayat-riwayat yang benrjung pada satu
hadits. Mereka juga berpendapat bahwa riwayat-riwayat tersebut semestinya
digabungkan atau diperkuat antara satu dengan yang lain. Mengenai hal ini,
Al Baihaqi berkata, "Bagian redaksi hadits ini yang masih diperselisihkan
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adalah Abdunazzaq." Kemudian ia memberikan isyarat kepada riwayat
Ahmad bin Hanbal dari jalur periwayatan Abu Daud dan dari jalur ,{/
Musnad. Setelah itu ia menguatkan riwayat Abu Daud yang diriwayatkan
dari Ahmad kemudian memberikan komentar, "Inilah riwayat yang paling
jelas dan riwayat selain Ibu Abdul Malik 

-yaitu 
riwayat Ibnu Syabawiyyah

dan Ibun Rafi'- tidak bertentangan dengannya, meskipun lafaztr Ahmad bin
Hanbal yang diriwayatkan dari Abu Daud lebih jelas. Sedangkan riwayat
Ibnu Abdul Malik adalah riwayat yang bersumber dari dugaan belaka."

Riwayat ini juga sempat dikomentari oleh Ibnu At-Turkumani dalam

kitab Al Jauhar An-Naqi yang tercetak pada halaman paling bawah kitab
Sunan Al Kubra, "Hanya Al Baihaqi yang meriwayatkan dari Ibnu Hanbal

tentang ketiga riwayat tersebut, yaitu riwayat Ibnu Syabawiyyah, Ibnu Rafi'

dan Ibnu Abdul Malik. Sedangkan di dalam Sunan Abu Daud, penulis

menggabungkan antara keempat perawi, kemudian ia meriwayatkan dari
mereka. Ibnu Abdul Malik Al Ghazzal adalah perawi yang dikenal hafiztr dan

tsiqah. Ia dinilai tsiqatr oleh An-Nasa'i. Apa yang digunakan oleh Al Baihaqi

setelah itu sebagai dalil hanyalatr dugaan belaka. Yang benar, riwayat Ibnu
Hanbal adalah makna lain yang terpisah dari riwayat Al Ghazzal. Oleh karena

itu, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai illah, batrkan kedua riwayat tersebut

dapat digunakan sebagai dalil." Inilah pendapat yang dianut oleh Ibu At-
Turkumani yang terkadang bisa menjadi sebuatr sudut pandang yang baik
jika tidak ada dalil yang menafikannya. Faktor yang mendorongnya beralih
adalah karena ia melihat di dalamnya sebagai suatu penguat terhadap

madztrab Hanafi yang berpendapat bahwa bertumpu dengan kedua tangan

saat bangkit dari sujud untuk melanjutkan rakaat berikutnya adalah makruh'
Begitu pula ketika hendak bangkit dari tasyahud pertama. Akan tetapi hadits

Malik bin Al Huwairits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2:250, bahwa

bertumpu pada bumi ketika bangkit dari sujud keduq itulah yang benar.

Selain itu, Al Baihaqi, 2:135 juga miriwayatkan hadits dari Al Azraq
bin Qais, ia berkatq "Aku melihat apabila Ibnu Umar bangkit dari rakaat

kedua, ia bertumpu pada kedua tangannya. Maka aku kemudian berkata

kepada putranya dan teman-temannya, 'Mungkinkatr ia lakukan itu karena

usianya yang sudah tua?' Mereka menjawab, 'Tidak, batrkan seperti itulah
seharusnya'." Setelatr itu Al Baihaqi berkata, "Kami juga meriwayatkan dari
Nafi', dari Ibnu Umar batrwa apabila Ibnu Umar bangkit dari sujud, ia
bertumpu pada kedua tangannya. Perbuatan yang sama pula pernah dilakukan
oleh Al Hasan dan beberapa generasi tabi'in." Perbuatan seperti ini, baik
dilakukan karena dianggap bagian dari sunah shalat atau karena usia lanjut
dan stamina tubuh yang melemah, menafikan larangan mtlak yang

diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Malik Al Ghazzal. Jelasnya. Dari
konteks riwayat-riwayat tersebut bagi kalangan yang memahami Sunnah dan

riwayat hadits, batrwa keempat riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud
dari keempat gurunya adalatr lafaztr hadits yang ujungtya adalah satu yang

patut diteliti kembali dengan mencaritahu kondisi para perawi dan tingkatan
mereka dalam hafalan dan ketelitian, kemudian mencaritahu orang-orang

yang mengikuti mereka atau orang yang mengikuti sebagian dari mereka atas
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apa yang diriwayatkan. Setelah itu berdasarkan hal tersebut, pentarjihan dan

rLtur ti-."yu dapat ditentukan satu sama lain. Sementara Muhammad bin

Abdul Malik il Qhur t, yang meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi,

',seseorang dilarang bertumpu pada kedua tangannya ketika bangkit dari

shalat" aaian p"ra*i tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh An-Nasa'i. Maslamah juga

berkata" "Ia adahh perawi tsiqah dan sering melakukan kekeliruan." Selain

itu, ia adalah satu-iatunya perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dan

kami belum menemukan ada perawi lain yang menguatkannya. Bahkan, kami

menemukan para hafiztr senior meriwayatkan hal yang berbeda dengannya.

Oleh karena itu, sah-sah saja kalau kita mengatakan bahwa riwayahya

berasal dari dugaan belaka, seperti yang diungkapkan oleh Al Baihaqi.-

CatatanPenting:Dalammasalahini,penulisAunulMa'bud
(l:376) mengemukakan sebuah asumsi lantaran mengikuti pen!1n_al Abdullah

At A.ir, dimana mereka berkata, "Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan

el Wasithi berkata dalam At-Taqrib, 'Dia adalatr perawi yang jujur. Dia

adalatr salalr satu perawi yang haditsnya dnilai shahih atau hasan lantaran

adanya hadits penguat lainnya'." Perawi yang dimaksud di sini_tentunya

bukan Al AAa,,at mseksipun keduanya menrpakan guru Abu Daud. Karena

Abu dalam riwayatnya ketika membawakan hadits ini menyatakan dengan

jelas namanya seiara-lengkap, yaitu Mular-nm-ad bin Abdul Malik Al Ghazzal

dan di da;-,at-raqri6, y'i167"r"a1 dinilai sebagai perawi tsirh Akan tetapi

pandangan Abdul Amir Al Amir beralih dari satu biografi ke biografi lainnya

dalam dua tempat yang tidak berjauhan dalam At-TaqriD, dan hal ini

kemudian diftuti ole-h pinulis Aunul Ma'bud tarrpa meneliti dan mengecek

kembali hal tersebut. Sementata Syabawiyyah yang meriwayatkan dengan

redaksi, ..Seseorang dilarang berumpu dengan tangannya {alam shalat"

adalah perawi triqufr. Dia dinilai tsiqatr oleh An-Nasa'i, Al Ijli dan lainnya.

Mengenai hal ini, Al Idrisi berkata, ""Dia (Syabawiyyah) adalatr hafizh yang

-"-fliki keistimewaan, tsabit dan mutqin dalam meriwayatkan hadits."

Begitu pula dengan status tsiqah yang disandang oleh Muhammad bin Rafi'

UiiAUu Zaid Sabur Al Qusyairi An-Naisaburi. Menanggapi perawi ini, Al

Bulfiari berkata, "Dia termasuk hamba Allatr yang terbaik." Sedangkan An- 4

Nasa.iberkata,i.Diaadalatrperawitsiqahyangbisadipercaya.,,Muslimjuga
berkata, ,.Dia adalatr perawi tsiqah yang bisa dipercaya dan shahih Al Kitab."

Kedua hafiztr yang menyandang status tsiqah ini meriwayatkannya dengan

dua lafaztr hadits yang hampir sama dan tidak bertentangan dengan riwayat

Afimad yang tercantum aitan ,lt Musnad serta Abu Daud. Kendatipun

rirvayat ehriad dalam hal ini lebih jelas dari kedua riwayat tersebut seperti

v-g aiutu.uk- oleh Al Baihaqi. Hanya saja Ibnu Rafi' berasumsi bahwa

iradlts tersebut mengandung kemungkinan larangan bernrmpu dengan kedua

*g*r ketika bangkit dari sujud. Oleh karena itu, ia membahas persamalahan

ters-ebut dalam sebuah bab sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Daud. Ia

kemudian menyangka berdasarkan sudut pandang dan asumsi apalagi

riwayatnya itu ienairi memiliki kesamaan dengan riwayat yang benar secara

umum.
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Riwayat Ahmad bin Hanbal adalatr riwayat y-g qp{. dijadikan

sebagai dalit tertradap merekq dan riwayatnya tidak layak 
-disepjarkan

a""i* kedua riwayatiersebut: ibnu Rafi' dan lbnu Syabawiyyah'-Mt" d"i
i r-,4;;" letak kedua riwayat tersebut dari fwayat Ahmad tersebut? Selain

itu, i" tiaat sendiri meriwayatkan hadits tersebut, battkan banyak hafidt yang

;;.y*dd status tsiqah memperkuat riwayatnya. Ibnu Hazam dalam lI
-i;;rti; 

i+Irgl misalnya" meriwayatkannya_ dari Muhannaf Abdunazzaq

d;;g; san"*rya hi"gga Ltuf,frit pada Ad-Daburi yang meriwayatkan dari

d;;;q, 
-d"ri ffi,.ar dengan sanad tersebut dan dengan redaksi,

..Rasulullah SAW melarang r.J"ot"t g dud,k di dalam shalat dengan

bertumpu pada tangannyo.'r R"dukri ladits seperti ini hampir memiliki

f.".*r, drng* riwayai Ahmad yang diriwayatkan dari Abdurrazzaq' Ad-

puU*i sendiri-adalatr nisbat kepada mL OaUar yang merupakan nama sebuah

perkampungan yang terletak df Shan'a. Nama Ad-Dabari sendiri adalatr Ishak

[ir n'lrrii bin abuad, perawi Mushannaf Abdwrazzaq' dan beberapa

^*ri 
yang diakuinya pernah mendengar dari Abdurrazzaq sempat mendapat

komentar. Akan t"t"ii yang benar, riwayatnya rcrhadap kitab-kitab

Ab,ir."r-q terbukti 
'sninin.- 

Seaangkan beberapa 
^u1nsi 

yang berasal

J*irv" rr*v" ada dalan riwayatnya yang tercantun di luar kitabkitab

eUart"r-.i. Oleh karena itu, A6u Awanah menggunakannya seblgl hujjah'

fJ tetinggatan juga, Ai Uqaili menilai riwayatnya shatrih dan

."ngut"gof['-"Vu t e- iatam ntai Snanin yang disusunnya,.seperti yang

tercitgi dalam Lisan At Mizan. Lrbih jauh, Al 
-Baihaqi, 

2:135

."ti*"Vu*-"Vu dari jalur periwayatan Atrmad bin Yusuf As-sulami' dari
-Aa";^rrA$'aari rrru'.*' dengan sanad tersebut dan dengan lafazh"

"Rasulullah SAW melarang ,"tttung bert,mpu pada tangannya ketika

,naJ; nirr"y", i"i j"g" frui"pit memiliki kesamaan dengan riwayat Ahmad

Uin ff"nUa1 irfr-"a-Ul" yusuf As-Sulami adalatr sdatr sat' perawi siqatt

Vrrg ."tin uyu*^ dari AMurrazzaq dan lainnya' Muslim juga

ii"ri*uvu*- darinya dalam Shahill-ltg sedangkan Al-- Buhari

,"ri*"v"*^ darinya di luar lljltab shahitrnya. selain-itu' Al-Khalili juga

uertata..oiaadalatrperawitsiqahyangdapatdipercaya..IbnuHibbanketika
..ni"U"**V" dalam lts-Istqa'Vykata, "Dia adalah perawi Ap$mazzae

j*g t"ruit.. r"a* perawi ini adalah perawi siqatr,- dimanan.salah satunya
'"a"i"f, p"'"*i sedangkan yang lain adalah perawi-Abdurrazzaq

vani tti,Ult juga. oengna iemitiin riwayatnya menjadi kuat dengan hadis

i,*E*rvi""paagi riiayat @"g sgndiri rajih, lantaran hafalan, ketelitian,

ldi i* 't"t iqar,"*l,|a. Selanjurrya, Abdurrazzaq tid+ sendiri

."ri*q.*-nv" a"il U";tott, kare; Al lakim juga meriwayatkan hadis

,-g ,J-po dalam At Mustatbak, l:272 darijalur Ibratrim bin Musa bin
'Hd; b-ir iusuf d.ri M"'.u, dengan sanad tersebut dan lafadu 'Nabi

SAW melarang ttt"ot*g bertumpu puAo t"t'guo -U{np saat duduk dalam

srraut. remuai- u"tiou Ersauaeiseiungguhnyo hal sepeti-itu adalah cora

;hd"rry, yahud." sitetatr itu Al Hakim ue*ata, "Hadits ini adalah hadits

shahihberdasarkan'v.'"terBukharidanMuslimnamunkeduanyatidak
."rrg.u*r-ov".. Pendapat ini juga disetujui oleh Adz-Dzatrabi. sedangftan
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Al Baihaqi,2:136 meriwayatkannya dari Al Hakim. Ibrahim bin Musa adalah

At-Tamimi Ar-Razi yang dikenal dengan Ash-Shaghir yang dinilai tsiqah
tsabat serta termasuk salah satu guru Al Bukhari dan Muslim. Akan tetapi
Ahmad sendiri membantah kalangan yang mengatakan bahwa perawi yang

dimaksud adalatr Ash-shaghir dan ia berkata, "Dia adalah seorang tokoh ilmu
dan kemulian." Sementara itu, Abu Zur'ah berkata, "Dia leibh mutqin dan

shahih daripada Abu Bakar bin Abu Syaibah." Al Khalili berkata, "Dia
termasuk hafizh, tokoh dan ulama yang ketika berada di Ar-Riyy
menyandingkan Abmad dan Yatrya dengan Ibrahim bin Musa Ash-Shaghir,
yang dinilai tsiqatr dan imam." Gurunya adalah Hisyam bin Yusuf Ash-
Shan'ani. Mengenai status ketsiqahannya telah disebutkan pada no. 454.

Kami juga ingin menambahkan perkataan Yahya bin Ma'in dalam

kesempatan ini, "Riwayatnya dari Ibnu Juraij lebih dhabith daripada
Abdurrazzaq." Dalam kesempatan lain, dia berkata, "Dia lebih tahu tentang

hadits Sufran dari Abdurrazzaq."
Abu Hatim berkata, "Dia adalah perawi tsiqah mutqin." Biografinya

disebutkan oleh Al Bukhari dalam Al Kabr,4Dll94. Dia juga meriwayatkan

dari Ibrahim bin Musa dengan redaksi, "Abdurrazzaq mengatakan kepada

kami, kemudian seorang pria di Shan'a, batrwa dia menceritakan kepada

kalian, maka tidak sepantasnya kalian menyimak dari yang lain, Hisyam bin
Yusuf." Selain itu, salah satu riwayat yang ikut menguatkan maknanya adalatt

hadits yang disebutkan pada no. 5972 dari jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, batrwa Rasulullah SAW pernatr melihat seorang pria

menurunkan tangannya di dalam shalat, lalu beliau bersabd4"Jangan duduk

seperti itu, karena itu adalah cara duduhtya oranS-orong yang mendapat

adzab." Bahkan ia adalatr riwayat penguat lainnya terhadap hadits ini dari sisi

lain, yaitu dari riwayat Hisyam bin Sa'ad, dari Nafi' yang menguatkan

riwayat yang ada di sini, yaitu riwayat Ismail bin Umayratr dari Nafi'. Lafazh
"Dia bertumpu pada kedua tangannya" adalah lafaz,h yang tercantum dalam

Al Ushul Ats-Tsalatsah. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, dari Ahmad bin

Hanbal disebutkan dengan redaksi, "Di atas tangannya" tanpa menyebutkan

kata tangan dalam pola mu'annats. Hal serupa juga ditemukan dalam riwayat

Al Baihaqi dari jalur Al Mwnad, dari jalur Abu Daud. Begitu pula dalam

riwayat Ibnu Hazam, dari riwayat Ad-Dabari, dari AMurraTzaq. Akan tetapi

dalam naskatr Al Mundziri yang disebutkan dalam ringkasan Sunan Abu
Daud, no. 954 disebutkan dengan redaksi, "Di atas kedua tangannya" seperti

yang ada dalamAl Ushul. I

l
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6348. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Ubaidullatr bin Umar, dari Nafi', Ibnu

Umar, bahwa apabila Rasulullatr SAW duduk di dalam shalat beliau

meletakkan kedua tangannya diatas lututnya" kemudian mengangkat
jari sebelatr kanan setelah ibu jari (ari telunjuk) lalu berdoq

sedangkan tangan kiri tetap berada di atas lutut kiri, dalam keadaan

terbuka.los6

I c t,.
,Lt-P)l ,|,1 $:t, ,ot31t :t? t:;.L lrtl

.^ti .irt ,* lt J;r'er 
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6349. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dart Az-hthi, dari Salim, dari Ibnu Umat,

batrwa ia mendengar Rasulullah SAW berkata tatkala shalat fajar, saat

bangkit dari ruku, beliau membaca, "Rabbanaa walakal hamd' dan

pada rakaat terakhir beliau membaca, "Allahummal 'an fulan [wa

t0t6 Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, l:162 dari jalur

Abdurrazzak dengan sanad yang sama. Hadits dengan redaksi yang lebih
panjang terdapat pada no. 6153. Lihat hadits no. 6000. Perkataan, "'Alaa

rakbatihf' pada C terhrlis, "'Alaa rakbataihf'dan ini jelas keliru. Hal ini

telatr kami cek kebenarannya pada J namun ia tidak disebutkan pada p. Dan

hal ini juga merupakan kesalahan penulisan karena pada riwayat Muslim,

"' Al aa r akb atihi I ltusr a."

,1i^1jr Uj €A

u a6 ,v a; ,<(xi Ori ;;lr pji
'ri'n1; a ;'J ;:d irui 4 u';.\
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fulanJ." Beliau berdoa melaknat orang-orang munafik, kemudian

turunlah firman Allah SWT, *Bulranlah menjadi kcwajibanmu agar
merelca bertobat atau mereka diadzab, sesungguhnyo mereka

termasuk orong-orang yang zhalim. " t 
(D7

,!1)r 
" l' 

:r? t:lL ,Ar,;1.'i * t3", - lro.

*b'*
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6350. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, AMullah bin Al

Mubarak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitatrukan
kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim menceritakan kepadaku, dari

ayatrny4 bahwa ia mendengar Rasulullah SAW apabila bangkit dari

ruku pada rakaat terakhir shalat fujar, beliau membaca,

"Allahummal'an fulan wa fulan wa fulan." Setelah mengucapkan,
*Sami'allohu liman hamidah, rabbanaa walakal hamd." Kemudian
turunlah firman Allah SWT, "Bukanlah menjadi kewajibanmu agar
merelra bertobat atau mereka diadzab, sesungguhnya mereka

termasuk orang-orang yang zhalim."t0t$

Sanadnya sftahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5997. Lihat hadits no. 5674 dN 6346. Hadits berikutnya terdapat tanrbahan,

lFulanl dan ini terdapat juga pada catatan tcam fl yang mana ini menyatakan

kalimat ini benar, dan juga terdapat pada catatan kaki ; yang merupakan

naskah asli.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan hadits dengan redaksi lebih panjang

dari pada hadits sebelumnya. Kami telah isyaratkan pada no. 5674 bahwa
Ibnu Katsir menukilkannya pada tafsimya" 2:238 iwayat Ma'mar, dari Az-
Zuhd, dari Shahihul Bukhari. Hadits ini dan sebelumnya adalah merupakan

@I - iltnsnsd Imam Ahnad
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6351. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kalni, dari Az-Zthr[ dari Salim, dari Ibnu Umar,
ia berkatq "Rasulullatr SAW melaksanakan shalat Khauf dengan salatr
satu kelompok pada rakaat pertama sedangkan ketompok lain
menghadapi musuh, kemudian mereka bubar dan berdiri di tempat
satrabat-satrabat mereka menghadap ke aratr musuh, lalu datanglah
kelompok kedua kemudian shalat bersama Nabi SAW satu rakaat.
Selanjutnya beliau salarn, dan kedua kelompok tersebut mereka
kembali menyempurnakan safu rakaat mereka yang tertinggal.'Io8e

riwayat Ma'mar. Al Bulfiari telah meriwayatkannya dalam tiga pembatrasan,
dari jalur Abdullah bin Al Mubaralq dari ma'mar, (7:281), (8:lZ0), (13:263-

264). 'Abdullatr bin Al MubralC' pada g tertulis, "Ubaidullah bin Al

Mubarak' dan ini keliru. Hal ini t€lah lomi cek kebenarannya pada ,l auo l.rote Sanadnya shahih. Hadits ini menpakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6159. Kami telah mengisyaratkan pembahasan tersebut pada riwayat Abu
Dawud, l:482 yang berasal dari dari riwayat Ma'mar,da ri Az-zuhri dan
hadits ini merupakan riwayat Ma'mar pula. Al Hafiztr Ibnu Katsir
menukilnya di dalam Taftirnya, 2:569 yangberasal dari riwayat Abu Hatim,
dari ayahny4 dari Nu'aim bin Hamma4 dari Abdullatr bin Al Mubarak, dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan redaksi yang sama, kemudian Ibnu karir
berkata: 'Hadits ini diriurayatkan oleh Jama'ah dalam kitab-kitab mereka dari
Ma'mar dengan redaksi yang sama. Hadits ini memiliki jalur yang banyak
dari para sahabat." Haits ini terdapat darlam Shahih Muslim, l:230 dari Abdu
bin Humaid, dari Abdurrazzalc dengan sanad yang sama. Lihat hadits no.
6194,6377 dan 6378.
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6352. AMtrrazzak menceritakan kepada karni, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dart Az-Zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar,
ia berkata, uAku pernatr shalat bersama Rasulullah SAW dua rakaat di
Mina, dan bersama Abu Bakar dua rakaat, demikian juga bersama

Umar dan Utsman dua rakaat di awal masa khilafaturya" kemudian ia
shalat empat rakaat. " 

l@o
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6353. AMurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abu
Bakar bin Abdurratrman, dari Umayyatr bin Abdullatr: ia berkata
kepada Ibnu Umar, "Kami menemukan perintah shalat Ktrauf dan

shalat ketika bermtrkim di dalam Al Qur'an, dan kami tidak
menemukan perintatr shalat ketika safar?" Ibnu Umar menjawab,
.Allah telatr mengutus nabi-Nya, dan kami adalah generasi yang

r@0 Sanadnya shahitt Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6255 dan 6356.
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paling dekat (dengannya), melakukan apa yang Rasulullah SAW
lakukan."l09l

l09l Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5333 dan 5683 dengan redaksi sama dan hadits ini telah kami jelaskan, no.
5333, mengenai riwayat Malik "Dari Az-Zfiiri, dari seorang lelaki dari
keluarga Khalid bin Asib", bahwa Malik tidak menyempumakan sanad ini
sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, kemudian lbnu Syihab
Az-Zr*vi meriwayatkannya "Dari Abdunahman bin Abu Bakar bin
Abdurrahman bin Al Harits bin Hlsyam, dari Umayyah bin Abdullah bin
I0ralid, dari Ibnu Umar." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan

benar, no. 5683, dari jalur Al-Laits, dari Sa'ad, dari Az-Zlbri, sebagaimana
hal ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalur Al-Laits.
Kemudian kami menambahkan bahwa Ibnu Jarir Ath-Thabari
meriwayatkannya pula dalarr. Tafsir-nya, 5: 155-157 dari jalur Ibnu Abu
Dzi'b, dari Az-Zrfiri "Dari Umayyah bin abdullah bin Khalid bin Asid: Ia
berkata kepada Abdullah bin Umar, bahwa kami mendapatkan qAshar
terhadap shalx khauf dalam Al Qur'an namun kami tidak menemukan
qAshar shalat musafir dalam Al Qur'an? Abdullah menjawab: sesungguhnya
kami mendapatkan Nabi SAW melakukan sesuatu amalan kemudian kami
melakukannya berdasarkan apa yang telah ia kerjakan." Sanad hadits ini

diringkas oleh perawi antara Az-Zulri dan Umayyah bin Abdullah yaitu

"Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman." Menurut aku, kesalahan

bersumber dari salah satu naskah Ath-Thabari, karena Ibnu Katsir juga
menukil darinya sebagaimana yang terdapat dalam Tafsir-nya,2: 561 dari
Ath-Thabari. Menurut aku perawi sengaja memotong perawi yang berada di
arfiara Az-Zvhri atau yang berada di antara Ibnu Abu Dzi'b. Dan riwayat
Ma'mar dalam pembahasan ini dilsyaratkan oleh Ibnu Abdul Barr yang kami
nukilkan darinya, no. 5333, akan tetapi tertulis dalam tiga naskah asli Al
Muhallo kekeliruan pada penulisan sanadnya, dimana tertulis "Abdullah bin
Abu Bakar, dari Abdunahman bin Umayyah bin Abdullah", jelas merupakan
perubalran yang jauh dan yang benar adalah apa yang kami tetapkan
"Abdullah bin Abu Bakar bin Abdunahman, dari Umayyah bin Abdullah"
dan perubahan di atas ini bukanlatr masalah yang lama pada naskah Musnad,
sebagaimana yang telah aku rajihkan, karena ia merupakan masalah lama.
Tentunya, para imam ahli hadits pasti telah mentakhrij hadits ini dan
menyebutkan dalam biografi para perawi agar berhati-hati dengan hadits ini.
Jugq mereka tidak pernah menyebutkan biografi dengan nama

"Abdurrahman bin Umayyah bin Abdullah." Ini menunjukkan bahwa

penulisan tersebut keliru, yang benar adalah "Abdurahman, dari Umayyah
bin Abdullah." Hal ini sebagaimana biasa mereka sebutkan. Lihat hadis, no.
4704, 4861, 5213, 5566, 5698, 57 57 dan 6194.
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6354. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dart Az-Zrttyj., dari Salim, dari Ibnu Umar,

ia berkata "Jika Rasulullah SAW ingin mempercepat perjalanan

beliau menjamak antara shalat Magbdb dan Isya."lm

* ,lrt-ilr * ,fi $:", ,gti:lt :* tllL lroo

i>,:.> ,pt y \, ;* )t J;' i6 ,iti .# 
.u.t ,f ,t'y
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6355. AMurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umat,

ia berkata: Rasulullatr SAW bersabdq "shalat lail dua ralraat-duo

ralraat, dan apabila engkau khav,atir-dotangnya waldu Subuh maka

tah*anlah sholat witir ian rakaat."rw
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sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5838.
Sanadnya shahih Hadits ini merupakan ringtssan hadits no. 6176 da[ll6256.

Lihat hadits no. 6300.
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6356. Abdunazzak dan Abu Bakar menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Nafi'
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW atau Umar
memberitahukan kepadany4 tampalorya Nafi' sangat yakin dengan
orang yang mengatakannyq aku yakin ia adalatr salah satu dari
keduanya" dan menurut saya hal ini berasal dari Rasulullah SAW,
beliau bersabda, "Janganlah salah seorang dori kalian
menyelubungkan pakaiannya kcttka shalat seperti orang Yahudi
menyelubungkan pakaian, dan menyelimuti seluruh tubuhnya (sampai
kainnyo menyentuh tanah), barangsiapa memiliW dua pakoian maka
ia hendabtya mengenakannya sebagai sarung dan selendang, dan
barangsiapa tidak memiliki &tanya pakoian maka ia hendabrya
menggunakan s arung kcmudian tholatlah."rw

l09l 
Sanadnya shahih. Telatr disebutkan hadits seirpa dalam Musnad lJma., no.
96 dari riwayat Ibnu Ishaq: "Darinyq ia (maula Nafi') menceritakan
kepadaku", ia berkata: AMullah bin Umar p€Nnah berkata: Jika seorang laki-
laki hanya memiliki satu kain, maka ia menjadikan sebagai sarun& lalu ia
shalat. Aku mendengar Umar bin Al Khattrthab berkata demikian. Dan ia
berkata: "Janganlah kalian berselimut dengan satu kain seperti yang dilakukan
orang Yaludi.' Nafi berkata: Seandainya saya bertata bahwa hal itu saya
sandarkan kepada Rasulullah" saya berharap tidak sed"ng melakukan
kedustaan." Abu Daud meriwayatkan hadits semisal,l:243 dari Sulaiman bin
Harb, dari Hammad bn Zaid, dari Aynrb "Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, atau Umar berkata: Jika salah seorang
kalian memiliki dua kain, maka shdatlah ia dengannya" jika hanya sattr" maka
jadikanlah itu sebagai sarung dan jangan menyelubungkan seperti yang
dilakukan orang-orang Yahudi." Al Baihaqi meriwayatkan dalam As-Sunan
Al Kubra,2:236 dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari
Ayyub, dari Nafi, ia berkata: Suatu hari aku berada di kandang hewan
tmggangan, lalu Ali bin Umar masulg sedang saya dalam keadaan shalat
dengan satu kain, lalu ia berkata kepadalcu: Engkau tidak memakai dua kain?
Saya berkata: "Ya." Ia berkata: Bagaimana pendapat jika mengutuskan
engkau ke sebagian penduduk MadinalU apakah engkau pergi dengan
memakai satu kain?! Saya menjawab: Tidak. Ia berkata: Demi Allah, lebih
pantas untuk berhias dengannya ataukah juga orang-orang?! Ia berkata:
Rasulullah SAW berkata, atau Umar berkata: Barangsiapa yang memiliki dua
kain, maka shalatlah denganny4 dan jilca ia hanya memiliki satu kain, maka
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jadikanlah sarung dan janganlah berselubung seperti yang dilakukan orang-
orang Yahudi." lalu ia meriwayatkan dari jalur Abu Ar-Rabi': "Hammad bin
Zaid menceritakan kepada kami, Ayyrb menceritakan kepada kami, dari
Nafi', ia berkata: Aku berada di kandang hewan tunggangan, lalu ia
menyebutkan hadits ini, lalu berkata: Rasulullatr SAW berkata atau Umar
berkat4 dan saya kira ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda: Shalatlah salah
seorang kalian dengan dua kain, jika ia tidak mendapatkannyq maka
jadikanlah itu sarung, dan janganlah berselubug seperti yang dilakukan
orang-orang Yahudi." Lalu Al Baihaqi berloa: Diriwayatkan oleh Al-Laits
bin Sa'ad, dari Nafi' demikian, dengan ragu. Al Baitnqi juga
meriwayatkannya sebelum iu dari jalur Sa'ad bin Amir Adh-Dhab'i, dari
Sa'id [Ibnu Abu Urubah], dari Aynrb, dari Nafi', ia berkata: "Ibnu Umar
melihatku, sedang saya shalat dengan satu kain, lalu ia berlota: engkau
mengenakaonya [dua kain]? Ia berlota: Aku menjawab: Ya. Ia berkata:
Seandainya sa)ra mcngutusmu, engkau akan pergi seperti itu?. Aku
menjawab: Tidal( Ia berkata: Demi Allah, lebih pantas untuk berhias
dengannya. Kemudian ia berkaa: Ra$lullah SAW berkata: "Jika salah
seorang kalian shalat dengu lcain, maka ikatlah fiwncoryJ di pingangnya,
dan janganlah berselubung seperti orong-orung Yaludi." Sebelum itu, Al
Baihaqi meriwayatkannya pula, 2: 235-236 dari jalur Anas bin Iyadh "Dari
Musa bin Uqbah, dari Nafi' dari Abdullah, dan Nafi' tidak meriwayatkan
kecuali dari Rasulullah SAW, ia bersaMa: 'Tika salah seorang kalian shalat
malca pakailah dua kain, sesungguhnya Allah Aza wa Jalla agar ia
berpakaian indah di hadapan-Nya, dan jika ia tidak memiliki dua kain, maka
jadikanlah sebagai sarung lalu ia shalat dan janganlah berselubung salah
seorang kalian shalatnya sep€rti >rang dilalcukan orang{rang Yahudi.' Al
Baihaqi meriwayatkannya pula sebelum mi,Z:235 secara ringlos dengan dua
sanad dari jalu Syu'bah, dari Taubah Al Anbari: 'tlafi' mendengar dari Ibnu
Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Jika salah seor(mg kalian shalat,
maka kenakanlah sarung dan selendang." Semua riwayat ini serta riwayat
dalan Musnad rni, no. 96 yaitu dalam Musnad Umar, mentrrjukkan bahwa
Nafi' ragu ketika memarfukan hadits ini kepada Rasulullah SAW, terkadang
ia menetapkan bahwa i$ marfu', terkadang pula ia ragu lalu menetapkan
bahwa hadits itu no{u'. Dan riwayat Ibnu Juraij, darinya menujuldcan
bahwa ia meriwayatkan dengan bentuk 'menetaplcan' pula, hanya saja Ibnu
Juraij ragu dalam kemarfu'anny4 apakah dari Rasulullah SAW atau dari
Umar. Itu diketatrui dari pedcataan Ibnu Juraij: "Sungguh Nafi' telatl
menyakini orang yang berbicara." Lalu ia memberikan Isyarat bahwa ia ragu
dalam kemarfu'annya yaitu Ibnu Juraij, lalu ia berkata: "Aku pikir batrwa ia
adalah salah satu dari keduanya", kemudian Ibnu Juraij merajihkan
kemarfu'annya, dan berlota: "Dan tidaklah saya berpendapat kecuali dari
Rasulullah SAW." Menurut saya, yang rajih adalah digabungkan antara
riwayat Ibnu Juraij dan riwayat-riwayat lain dari Nafi', dimana Nafi'
menccritakan dari Ibnu Umar, dari Umar seperti png diceritakan oleh Ibnu
Ishaq dalam rirvayar lv{unad yang ldq no. 96, kemudian ia menyebutkan
rirvayat Ibnu Juraij scperti yang disebutkan mengenai riwayat Ibnu Ishaq,
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dimana ia mcrajihftan bahwa Ibnu Umar menyandarkan riwayat tersebut

kepada Rasulullah SAW. Maka Ibnu Jtraij berhati-hati dalam hal ini, dengan

plt<iran bahwa Nafi, menceritakan kepadanya dari Ibnu umar, dimana ia ragu

henyebutkan Umar saja atau menyebutkannya dan memarfir'kan hadits

repaaa Rasulullah sAW. sehingga riwayat ini dari riwayat Ibnu umar, dari

ayahnya adalah narfu'. Kami merajihkan bahwa hadits ini marfu" bersandar

dingan persangkaan Nafi' bahwa hadits tersebut marfu', diperkuat dengan

penetapan kemarfu'aonya dan tidak ada keragUan di sebagran riwayatnya.

kan"ni maknanya tsabit dengan hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id dan

selain keduanyq dalarr- Asy-Syailihain dan selainnya, seperti dalam Al
Muntaqa, 673487. Perkataan "Isytimal Al yahud', Al Khathtabi berkata

dalam-Ma'ali As-Sunan [no. 907 yang telah dicetak dengan ringkasan Al
Mundziril: Isytimal Al Yahudyangdilarang yaitu menutup badan dengan kain

dan berselimut tanpa menutup satu sisi. Adapun menyelubung hingga ke

tanatr yang disebutkan di hadits ini [di hadits lain], yaitu menutupi badan

dengan kain, kemudian mengangkat satu sisi kain di batru sebelatr kiri,
aemitiantatr ia menafsirkan mengenai hadits ini." Ibnu Al Atsir berkata: '7I
Isytinal artinya berselubung, yaitu mengenaikan kain secara tertutup dan

birselimut dengannya. Yang dilarang yaitu berselimut dengan kain dan

memanjangkan sampai bawah, dimana satu sisinya tidak dipanjangkan'

Lafail,liatasutqysyah'artinya menutupi badan dengan kain, Ibnu Al Atsir
berkata: asal katanya dsfr 'Al Wuryah', terbuat dari jenis kuli! terkadang

ditempel dengan permata dan batu muliq yang biasanya dipalcai oleh wanita

pada bagian pundak dan pinggang dan terkadang juga dikatalcan: Wlsyaah
-dan 

Isyaah." Maksudnya hal ini diserupakan dengan berlebih-lebihan dalam

mengenakan pakaian sehinga menutupi seluruh tubutr, dan bukan ditujukan

kepada pakaian wanlt4 karena lelaki yang menyerupai pakaian wanita adalah

haram sebagaimana yang kita ketahui.
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6357. Abdtwazzak dan Abu Bakar menceritakan kepada kami,
secara makna, keduanya berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada
kami, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata:
Datrulu tatkala kaum muslimin datang ke Madinah mereka berkumpul
dan menanti masuknya waktu shalat, sedangkan pada saat itu tidak
ada seorang pun yang mengumandangkan adzar.. Kemudian suatu hari
mereka membicarakannya, sebagian mereka berkata, "Gunakanlah
lonceng seperti loncengnya orang Nasrani." Sebagian juga berkata,
"Gunakanlah terompet seperti terompetnya orang Yatrudi." Kemudian
Umar berkata, "Mengapa kalian tidak mengutus seseorang unfuk
melakukan adzan untuk shalat?" Lalu Rasulullatr SAW berkata,
"Wahai Bilal, berdirilah dan htmandangkan adzan untuk shalat."r@S

1095 
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2:65-66 dan
Muslim, l:ll2 dari jalur Abdurrazza( dari lbnu Juraij, dengan sanad yang
sama. Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkanny4 l:102-103 dari jalur Hajiaj
bin Muhammad, dari Ibnu Juarij. Demikian juga At-Tirmidzi pada, l:169 (no.
190. Juz. l. Hal. 362-363 pada penjelasan kami dari jalur Hajiaj juga,
kemudian At-Tirmidzi berkata: "Hadits hasan shahih garib yangberasal dari
Ibnu Umar," Kami berpendapat dalam penjelasan Sunan At-Tirmidzi:
Tampaknya Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi lupa batrwa hadits ini juga terdapat
dalan Ash-Shahihain, dan ta&ala dikemukakan penshahilanAt-Tirmi&i ini,
ia berkat4 l: 307 yaitu tentang penjelasan Sunan At-Tirmidzi: .,Sungguh

heran terhadap perkataan Abu Isa yang menyatakan bahwa hadits Umar ini
shahih, dimana dikatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk
melakukan adzan berdasarkan perkataan Umar, akan tetapi perintahnya ini
berdasarkan perkataan Abdullatr bin Zaid, saat Umar datang setelah kejadian
itu, dan ia mendengarnya.'l

Al Hafizlt berkata Al Fath,2: 66: "Lafazh'fanaoda lislahalah, dalam
riwayat Ismaili tertera 'faadzdzana lislahalah." Iyadh berkaa: maksudnya
adalah pemberitahuan dengan cara kfiusus yang memberitahukan waktu
shalat dan maksudnya bukan pengkhususan ini bukan terhadap adzan yang
dlsyariatkan. Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi mengatakan hal ini asing,
sehingga ia membawa malana perkataan 'ad?:ln' menjadi 'adzan' yang
dlsyariatkan dan ia menuduh keshahihan hadits Ibnu Umar, ia berkata: Aneh,
bagaimana mungkin Abu Isa menshahihkannya, karena adzan itu dlsyariatkan
berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid." Dan hadis-hadrts shahih lainnya
tidak memungkinkan penggabungan malaunya sebagaimana yang telah kami
sebutkan, Ibnu Mandah berpendapat mengenai hadits Umar bahwa ulama
sepakat atas keshahihan hadits ini." Penggabungan terhadap kedua hadits,
sebagaimana yang ditsyaratkan Al Hafiztr sebelumnya, 2: 6546: ,,Al

Qurthubi berkata: kemungkinan tatkala Abdullah bin Zaid memberitahukan
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kepada Rasulullah SAW mengenai mimpiny4 kemudian .1Tpi itu
dibenarkan oleh Rasulullah, umar mendahuluinya dan berkata: Mengapa

kalian tidak mengutus seorang untuk mengumandangkan adzarfl Berdasarkan

mimpi tersebut, kemudian Nabi SAW berkata: Wahai Bilal, berdirilah!

Berd-asarkan hal ini huruf fa' dalam lafazh hadits Ibnu Umar lebih/asih dan

taqdir-nyaadalatr 'mereka berselisih, kemudian Abdullah bn Zaid bermimpi,

r"tetut itu datanglah Nabi SAW dan ia menceritakan mimpi tersebut, lalu

Nabi membenarliannya, lalu Umar berkata. Menurut pendapat saya dengan

[Ibnu Hajar]: Tentang lafaztr hadits Abdullatr bin Zaid tidak sesuai dengan

fiadits teriebut, dimana diceritakan tatkala ia menceritakan mimpinya kepada

Nabi SAW, kemudian Rasulullafi SAW berkata kepadanya: Ajarkanlah lafaztt

itu kepada Bilal dan hendaknya mengumandangkan adzan lengan lafaztr itu,

ia berkata: Ketika itu Ibnu umar mendengar suara, lalu ia menemui Nabi

sAW, kemudian ia berkata: Sungguh aku telatr bermimpi seperti yang

dimimpikan Abdullatr bin Zaid! Hal ini menunjukkan batrwl Umar tidak

hadir di saat Abdullatr bin Zaid menceritakan mimpinya. Jelas, bahwa Isyarat

Umar dengan mengutus seorang untuk mengumandangkan adzan adalah hasil

dari musyiwaratr yang mereka putuskan, sedangkan mimpi Abdullatr bin Zaid

terjadi setelah itu 
-wallatru 

'alam-.
Abu Daud meriwayatkan hadits ini dengan sanad shahih dengan

menisbatkannya kepada Umair bin Anas dari parnan-pamannya yang berasal

dari kalangan Anshar, mereka berkata, "Nabi SAW pemah memikirkan cara

untuk mengUmpulkan orang-orang shalat. Kemudian ada yang mengusulkan,

menaikkan-bendera ketika waktu shalat tibq lalu jika mereka melihat bendera

tersebut, mereka saling mengajak satu sama lain. Namun usulan itu tidak

menarik bagi beliau....' selanlutnya di dalam redaksi hadits tersebut

disebutkan, 
-"Para 

sahabat kemudian mengusulkan untuk menggunakan

lonceng (layaknya umat Nashrani) dan terompet. Setelatr itu Abdullah bin

zaid pulang sambil memikirkan caranya. Hingga (pada suatu malam) ia

berrrimpi ai";*ta, adzan. Maka ketika pagl tiba, ia bergegas menemui

Rasululiah SAW.. Perawi lanjut berkata, "sementara Umar juga bermimpi

seperti itu sebelumnya dan menyembunyikannya selama dul nufuh hari, lalu

ia memberitahukan prihal mimpinya itu kepada Nabi SAW, lantas beliau

berkata" ,Apa yang menghalangimu untuk memberitahukawtya kepada

kami?, Umar menjiwab, iKarena Abdullah bin Zaid telatr lebih datrulu

bermimpi seperti itu, makanya saya malu memberitahukannya.' Setelah itu

Rasululiatr SAW bersabda,'Wahai Bilal, bangkit dan perhatikan aPa yang

diajarkan Abdulloh bin Zaid lrepadamu lalu lalairanlah!';'
Abu Daud juga menyebutkan cerita ini dalam pembahahasan awal

mula adzan dan Abu umar bin Abdul Barr berkata: Ada sejumlah sahabat

yang meriwayatkan kisah Abdullah bin Zaid tersebut dengan redaksi yang

Leraga-, makna yang tidak jauh berbeda dan dari jalur periwayatan yang

dnilai hasan Menurut saya (yang berkata adalatr Ibnu Hajar), hal ini tidak

menyalahi penjelasan sebelumnya, batrwa setelah AMullah bin 7-aid

menleritakan himpinya, Umar kemudian datang ketika mendengar

kumandang adz.at, ialu ia berkata, "Saya juga telah bermimpi seperti itu."

\-_
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Mungkin hal ini terjadi karena ia belum sempat menyampaikan prihal
mimpinya itu setelah Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Nabi
SAW. Bahkan, itu terjadi selang beberapa lama berdasarkan pernyataan Nabi
SAW, "Kenapa engkau tidak memberitahukan kami?" Yalrln,i setelah
Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, lalu ia beralasan bahwa itu
karena ia malu. Itu artinya Umar tidak menceritakan mimpinya tersebut
langsung. Selain itu, tidak ada pernyataan yang menjelaskan bahwa Umar ada
ketika Abdullah bin Zaid menceritakan prihal mimpinya. Berbeda dengan apa
yang ada dalam riwayatnya yang saya sebutkan, "Kemudian Umar
mendengar kumandang adzan lalu ia keluar..." Hal ini menunjukkan bahwa
ia tidalc hadir saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya. llallahu
A'lam.

Menurut saya, upaya penyatuan yang dilakukan oleh Al Hafizh
terhadap redaksi riwayat-riwayat tersebut sangat jelas dan positif. Karena
para perawi terkadang menyebutkan redaksi hadits tertentu sedangkan perawi
lain menyebutkan redaksi yang berbeda. Dan kia tidak bisa membenturkan
perawi satu dengan yang lain. Misalnya, dalam riwayat yang disebutkan
berasal dari Umar, menyebutkan redaksi yang lebih jelas dan terperinci. Ibnu
Sa'ad dalam Ath-Thabaqat, lU8, menyebutkan sebuah riwayat dari jalur Az-
Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahny4 bahwa Rasulullah
SAW ingin melakukan sesuatu yang dapat mengumpulkan orang-orang
shalat. Maka ada yang mengusulkan lonceng dan penganutnya, namun beliau
tidalc menyukai usulan tersebut. Lalu ada yang mengusulkan terompet dan
penganutnyq namun beliau tetap tidak menyukainya. Hingga akhirnya
seorang sahabat Anshar yang bernama Abdullah bin Zaid bermimpi di suatu
malam. Dalam mimpinya di malam itu, ia diajarkan lafaztr adzan- Sedangkan
Umar berkata, "Ketika pagi tiba, saya memberitahukan Rasulullah SAW,
sementara sahabat Anshar tersebut telah mengetuk pintu beliau sejak malam
lalu menginformasikannya. Setelah itu RAsulullah SAW memerintahkan
Bilal untuk mengumandangkan adzan. Selanjutnya ia menyebutkan lafazh
adzan yang dikenal saat ini."

Selanjutnya ia berkata: Kemudian Bilal menambahkan di shalat Subuh
'Ashshalatu khair min an-naum', lalu Rasulullah SAW membenarkannya,
dan bukan berdasarkan pendapat Al Anshari." Ibnu Majah meriwayatkan, l:
124-125 dengan redaksi sama, ditambah beberapa ringkasan, kemudian ia
menambahkan di akhir hadits tersebut: "Umar berkata: Wahai Rasulullah,
sungguh aku bermimpi seperti apa yang dimimpikan Abdullah bi Zaid, akan
tetapi aku didahului olehnya." Sedangkan dalam dua sanad Ibnu Sa'ad dan
Ibnu Majah, yang bersambung kepada Az-Zvhi terdapat kelemahan, akan

tetapi khilaf ini memberikan jalan keluar kepada dua sanad ini sehingga
mengembalikannya kepada asalnya yang mana hal tersebut diperkuat oleh
beberapa hadits-hadits tentang kisah permulaan adzrr.

Perkataan Al Hafidr bahwa dalam riwayat Ismaili 'faadzdzana
bishshalah' mengganti kalimat'fanaada bislshalah', maksudnya adalah

Ismaili mentaHtrij hadits ini dari shahih Bukhari. Kemudian kami
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6358. Abdunazzak dan Abu Bakar menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Juraij memberitatrukan kepada kami, Nafi'
menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya orang yang melalaikan

shalat Ashar sealran akon ia telah berlaku zhalim kePada keluargo

dan hartanya.", Aku bertanya kepada !!?fi', 'Apakatr sampai

terbenamnya matatrari?" Ia menjawuS "y"l'I@6

menambahkan bahwa Abu Awanatr meriwayatkan hadis ini dalam

Musnadnya, dan kitab ini dikenal dengan Ahahih Abu Awanah dan hadits ini
ia takhrij dari Shahih Muslim, dimana ia meriwayatkan pada Musnad-nya,l:
326 dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq dan Abu Humaid Abdullah bin
Muhammad Al Mushishi, dimana keduanya meriwayatkan dari Haiiaj bin
Muhammad, dan ia berkata di akhir hadits: "Abu Humaid berkata faadzdzana
bisluhalah'." Muhammad bin Ishaq berkata: 'fanaada bishshalah-" Mengenai

lafazh "fayatahayyanuund' Al Hafizh berkata: "Mereka terkadang

memperkirakan waktu shalat untuk mendatanginya, apakah sekarang telah

masuk waktu shalat.,' Dan lafazh ini, penulis r keliru ketika menuliskannya

dalam kitabnya" kemudian ia menulisnya secara jelas dalam catatan kaki
sebagai keterangan. Hal ini ia lakukan sebagaimana dilakukan orang-orang
yang terpercaya lagi jujur, terkadang ia menulis pada catatan kaki dengan

huruf terputus-putus seperti (i I i, ',t i o rr) dan telah kami jelaskan

sebelumnya di no. 5452 mengenai penulisan seperti ini. Lafazh'Qal,nan',
demikian yang tertera dalam riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan

beberapa naskah Al Bukhari, dan dalam kebanyakan naskalrnya tertulis
'Bauqan mitsla Qarni Yahud dan makna 'Al Qarn'adalah jelas yaitu tanduk

sapi yang dijadikan terompet.

r0e6 Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

6324.

,i'rr; ok'r;L u.tlf :gv ;?i
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6359. Abdvrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

memberitahukan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, batrwa
Ibnu Umar terkadang mengutusnya saat ia (Ibnu Umar) dalam
keadaan berpuasa, dan ia tetap mendahulukan makan malamnya
walaupun adzart Maghrib telah dikumandangkan sampai-sampai
ketika shalat Maghrib dilaksanakan sedang ia mendengar (bacaan

Imam), ia tidak meningggalkan makan malamnya, juga tidak
mempercepat makan malamnya. Setelah itu ia baru keluar shalat. Ia
(Nafi') berkata: Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW bersabda," Jangan
lralian tergesa-gesa (hingga meninggallcan) maknn malam apabila
tel ah dihidangkan kepada kalian'."r0e7
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twt Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan redaksinya yang lebih panjang

dan ringkas, pada no. 4709,4780 dan 5806.
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6360.Abdunazzakmenceritakankepadakami'Ma'mar

menceritakan kepada kami, dai Az-hfiti, dari Salim, dari Ibnu IJmar,

bahwa Rasulullah SAW pernatr lewat di depan Ibnu Shayyad bersama

beberapa orang sahabat, yang didalamnya ada Umar bil Al Kaththab.

Saat itu ia sedang bermain dengan dua anak lelaki didekat sebuatr

bangunan yang totoh dan tinggi bani Galabatr (salaft satu suku dari

taing* a"rfi* yang berasal dari bani Adi bin An-Najjar dan nama

ini dinasabkan kepada ibu mereka seorang wanita dari Al Khajraz-

penj), sedang ia (ibnu Shayyad) masih kanak-kanak tidak merasakan

ketr-adiran Rasulullatr sAw sampai beliau memukul pundaknya

dengan tangannya, kemudian beliau berkata, "Apakah engkau

berialui bahwa aht adalah Rasulullah?" Kemudian Ibnu Shayyad

memperhatikan Rasulullah SAW dan berkata, "Aku bersaksi bahwa

engkau adatatr Rasul Umiyyin." Lalu ia balik bertanya kepada Nabi

sa'w, "Apakah engkau bersaksi batrwa aku adalah Rasulullatr?!, Nabi

SAW men;awab, 
iAht beriman pepoda Allah dan rasul-rosul-Nya-"

Selanjutnya Nabi berkata, "Berita apa yang disampaikan oleh iin
tnpoio*i2,, Ibnu Shayyad berkata, "Mereka terkadang membawa

berita benar terkadang juga bohong. Nabi SAW berkata, "Engkau

telah mencampur adikkan yang hak dan batil." Lalu Nabi sAW

L-.
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mengajukan sebuatr pertanyaan lalu berkata, "Sesunguhnya aht
menyembunyi sesuatu darimu," yaitu beliau menyembunyikan darinya
surah, "Hari l@til@ langit membqwa leabut yang nyata. " Ibnu Shayyad
menjawab, "Ia adalah Ad-Dukh (asap)!!, "Nabi SAW berkata, "Cis,
jauhilah hal itu, engkau tidak akan pernah bisa menjauh atau lari dari
takdirmu. " Kemudian Ibnu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan
aku membunuhnya. "Rasulullah SAW berkata, "Jika ia adalah Dajjal
malra lramu tidak dapat mengalahkonnya, dan jika ia bukan Dajjal
malrn membunuhnya tidak ada manfaat bagimu sama sekali-"r0e8

1098 
Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Abu Daud, 43: 2lO-212 dari Khusyaisy
bin Ashram, dan At-Tirmidzi,3: 240-241 dari Abdun bin Humaid, keduanya
dari Abdunazzak, dari Ma'mar, dari Az-Zvhi, dengan sanad ini.
Diriwayatkan oleh Muslim,2:374 dari Abdun bin Humaid dan Salamah bin
Syabib, keduanya dari Abdunazzak pula, tidak menyebutkan lafazhnya,
menyempurnakan riwayat yang sebelumnya. Hadits ini dan lima sanadnya
adalatr tiga hadits, namun diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dengan satu

hadits selain dari jalur Abdunazzak, dan keduanya meriwayatkan pula
sebagian hadits, akan kami sebutkan. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 6: l19-
l2l dari jalur Hlsyam bin Yusuf Ash-Shan'ani, dari Ma'mar, dari Az-Zuillri
dengan sanad ini, ia menyebutkan tiga hadits. Muslim meriwayatkannya, 2:

374 dari Abdun bin Humaid dan Salamah bin Syabib, keduanya dari
Abdurrazzak, dari Ma'mar dengan sanad ini, dan tidak menyebutkan
lafazhnya, hanya saja ia berkata: "Dengan makna hadits Yunus dan shalih.
Selain itu, Abdullah bin Humaid tidak menyebutkan hadits Ibnu Umar
tentang keberangkatannya bersama Nabi SAW dan Ka'ab ke sebuah pohon
Kurma." Yaitu hadits kedua dari ketiga hadits tersebut, yang diriwayatkan
dalam Musnad ini no. 6363 dan 6364. Sedangkan riwayat Yunus dan Shalih
yang berada pada Muslim akan kami sebutkan nanti. Al Bukhari,3:175,
Muslim, 2:373-374 meriwayatkannya dari jalur Yunus, dari Az-Zvhri, dengan

sanad yang sama kemudian mereka berdua memaparkan ketiga hadits
tersebut. selanjutnya Muslim menambahkan pada akhir haditsnya, hadits
keempat dangan sanad yang sama yang berasal dari Az-Ztfiri, ia berkata:
Ibnu Syihab berkata: lAz-Zuhri): Umar bin Tsabit Al Anshari
memberitahukan kepadaku, bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW
memberitahukannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pada hari mereka
diperingatkan akan kedatangan Dajjal, balwa tertulis diantara kedua
matanya Kafir, yang dapat dibaca oleh orang-orang yang benci amal-
amalnya." Tambahan ini tidak berasal dari Musnad riwayat Ibnu Umar oleh
karena itu Imam Ahmad tidak meriwayatkannya pada pembahasan ini, hanya

saja kami akan menyebutkan dalam Musnad hadits yang sama, 5:4333 dari

Abdurrazzak , dari Ma'mar, dengan sanad yang sama. dan riwayat yang
panjang ini dijadikan oleh Muslim sebnagai salah satu pembahsan utama
dalam bab tersebut. Setelah itu ia menyebutkan riwayat Shalih, sebagaimana

l
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akan kami sebutkan, dan juga riwayat Ma'mar. Ia menyebutkan di dalam
riwayat Abdunazzak, dari Ma'mar, bahwa Salamah bin Syabib meriwayatkan
keempat hadits ini dari Abdurazzak, dan Abdun bin Humaid meriwayatkanya
juga selain kisah keberangkatan Nabi SAW bersama Ubay bin Ka'ab. Nanti,
akan kami sebutkan riwayat-riwayat dalam Shahihain di pembahasannya

mengenai empat sanad, insya Allah. Ibnu Shayyad, disebut pula Ibnu Shaid,
telah disebutkan di kisah seperti ini dari hadits Ibnu Mas'ud, no. 3610,4371.
Al Uthum artinya benteng, mengenai pembahasannya telah disebutkan secara

rinci, pada no. 1409, dan Al Khaththabi berkata dalam Ma'alim As-Sunan,no.
4126: "Al Uthum adalah bangun seperti dinding, dan Atham Al Madinah
adalah bentengnya." Bani Maghalah, berasal dari keturunan Anshar dari bani
Adi bin Naiiar yang dinisbatkan pada ibu mereka Al Maghalah yaitu seorang
wanita yang berasal dari Al Khazraj, ini dikatakan oleh Az-Zubadi dalam
Syarah Al Qamus,8: I17. Al Qadhi lyadh berkata dalam Masyarik Al Anwar,
l:397:"Az-Zubah bin Bakkar berkata: Jika kamu berada di perbatasan kota,
maka setiap orang yang berada di sebelah kanan kamu berasal dari bani
Maghalah, dimana pada tempat itu terdapat masjid Nabi sedangkan di sebelah
kiri adalah bani Hudzailah."

Perkataan "Ibnu Shayyad bahwa saya bersaksi bahwa engkau adalah
Rasul ummf', Al Hafizh berkata dalam Al Fath, 6: I 19: "Ada semacam
Isyarat bahwa orang Yahudi, salah satunya adalah Ibnu Shayyad mengerti
betul tentang kerasulan Nabi SAW, akan tetapi mereka mengatakan bahwa
kenabiannya hanya buat orang Arab. Jelas, alasan mereka ini sangat bathil,
karena apabila mereka mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah,
maka mustahil baginya berdusta atas nama Allah dan jika mereka
mengatakan batrwa ia adalah Rasul yang diutus atas orang Arab dan
selainnya, maka tampaklah kebenaran itu dan mereka wajib
membenarkannya." Menurut saya, terlihat di masa sekarang masa 12 H ada

sebagian orang Nasrani dan lainnya yang membenarkan kerasulan
Muhammad dan menyangka batrwa mereka tidak wajib mengikutiny4 dengan
alasan bahwa mereka mengikuti salah satu nabi atau orang-orang yang
mengajarkan kebaikan berdasarkan pertimbangan akal. Orang-orang seperti
ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap diri sendiri, karena jika
mereka beriman dengan kebenaran tersebut, maka mereka wajib
membenarkan dalam segala sesuatu yang datang dari Rasulullah serta
mengikutinya. Bahkan, kita mendapatkan kebanyakan orang-orang muslim
melakukan hal tersebut, namun lebih buruk, mereka beriman kepada
Muhammad dengan keseluruhan risalah dan menetapkan pemberlakukan
syariat dalam segala urusan mereka. Mereka berpendapat bahwa hukum-
hukum yang berasal dari kitab dan Sunnah yang memerintahkan orang-orang
menaati dan mempraktekkan dalam seluruh urusan dunianya berlaku pada

umat sebelumnya dan mengamalkannya berarti suatu kemunduran dari
konsep negara madani dan ini diungkapkan oleh mereka tanpa merasa
bersalah. Sebagian mereka yang mengambil agama seperlunya saja untuk
sekedar mencari jalan keluar dari problematika dan saya kira tidak perlu
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dijelaskan lebih jauh lagi. Perkataan Rasulullah sAW, 'saya beriman kepada

lilah dan Rasul-Nya", Al Hafizh berkata: "Berkata Az-Zail bin Munir bahwa

sikap Nabi SAW menampakkan keislaman kepada lbnu Shayyad

menunjukkan bahwa ia bukan Daiial yang selalu diingatkan. Menurut saya

[Ibnu Hajar] lafaz]r itu tidak menunjukkan batrwa Ibnu shayyad adalah

bajjal, akanletapi terdapat kemungkinan. Qleh karena itu, Rasulullah SAW

meigemukakan 
-hal 

itu untuk mengujinya dan apabila ia menjawab, maka

belia:u dapat memperkirakan bahwa ia bukanlah Dajjal, dan apablla !a tidak

menjawab, maka tampak kemungkinan tersebut. Atau Rasulullah SAW ingin

agarlbnu Shayyad menampakkan sesuatu kebohongan mengenai kenabian.

B-erdasarkan hai tersebut, Nabi menjawab pertanyaan Ibnu Shayyad dengan

jawaban yang tertera di atas yaitu 'saya beriman kepada Allah dan Rasul-

Nya'.

Al Qurthubi berkata: Ibnu Shayyad ini adalatr orang yang suka

meramal dan memberitahukan berita-berita gaib, terkadang beritanya itu

benar adanya, terkadang merusak sehingga berita tentangtya tersebar

kemana-mana namun ia iiaat mendapatkan wahp. Oleh karena itu, Nabi

SAW bersembunyi untuk melihat tindak-tanduknya dan mengujinya. Ini

merupakan alasan kenapa Nabi SAW berangkat menemuinya." Al Khathabi

berkata dalarr- At Ma'alim, no. 4162: "Orang-orang berbeda pendapat

mengenai Ibnu Shayyad, sehingga hal ini menjadi rumit dan sebagian lain

menlatakan pendapat yang tidak pantas, serta mempertanyakan masalah ini.

Merika berkata: Blgaimana mungkin seorang lelaki yang mengaku dirinya

nabi mengakui kerasulan Rasulullah SAW dan membiarkannya tinggal di

Madinah ai totu ia tinggal, bahkan bertetangga dengannya, lalu apa makna

dan apa tujuan pertanyaan Rasulullah SAW padanya dan mengakui

p".t*y"un tt"ta-t"tit tentang ayat Ad-Dukhan, juga perkataan Rasulullah

padanya "Cis, jauhilah hal itu, engkau tidak akan pernah bisa meniauh atau

iari iart takdirmu?" Menurut saya, kisah ini terjadi pada gencatan senjata

Rasulullatr dengan orang-orang Yahudi serta sekutu-sekutu mereka. Itu terjadi

setelah beliau iiba di Madinatr, ditulis perjanjian damai antara beliau dan

Yahudi bahwa tidak saling berperang dan membiarkan masalah mereka. Ibnu

Shayyad termasuk dari mereka, dimana sampai di telinga Rasulullah SAW

bah; ia mengakui bisa meramal serta memberitahu hal-hal gaib, maka

Rasulullatr SAW mengujinya untuk mencari tahu masalah tersebut. Setelah

berbicara dengannya, beliau mengetahui bahwa ia berdusta, ia termasuk

penyihir atau o.ang yang diberitahu jin, serta mengadakan perjanjian dengan

iy.it- sehingga keluar dari ucapannya apa yang diberitahukan olehnya.

Tatkala nasututtatr sAw mendengar perkataanya "Ad-Dulfi', beliau

menghardik, lalu berkata: "Jauhilah hat itu, sesungguhnya engkau tidak bisa

^"nlghird* 
dari taldirmu." Beliau bermaksud bahwa syeitan

meniatanginy4 lalu berbicara dengan mulutnya" dan itu bukanlatr wahyu

langit. M-arki itu bukanlah tanda kenabian mengenai ilmu gaib yang

diwlhyukan oleh Allah, bukan pula derajat wali yang diilhamkan ilmu yang

menerangi hati-hati mereka. Terkadang itu benar untuk sebagian kita dan
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terkadang keliru. Ini merupakan makna lafazh'ya'tini shadiqan wa kadzibun'

lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Sungguh engkau telah

mencampur-adukkan yang hak dan yang bathil'" Hal ini juga merupakan

cobaan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman untuk

membinasakan orang-orang yang tidak yakin dengan Al Qur'an dan

menghidupkan orang-orang yang percaya terhadapnya, sebagaimana Allah
telah menguji kaum nabi Musa AS dengan 'yil (patung anak sapi)' Begitu
pula Allah menguji sebagian kaum dan menghancurkan mereka, serta

menyelamatkan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah."

Lafazh'Khabi'an' terkadang dibaca dengan memfathahkan ha' dan

mengkasrah ba', terkadang dibaca dengan mengkasrahkan ha' dan

mensukunkan ba' dan Al Khabi'adalah sesuatu yang tersembunyi. Lafazh
'Ad-Dukh'sebagian atrli bahasa mengartinya dengan ad-dukhan. Ada yang

berpedapat, "Pendapat ini membingungkan, karena lafazh ini tidak berasal

dari kata 'ad-dukhan' hanya saja ia sebagian pendapat ahli bahasa."

Kemungkinan yang lebih jelas adalah yang terdapat dalam ayat: " Hari ketika

langit membanta kabut yang nyata", sebagaimana yang terdapat dalam

riwayat hadits ini. Ayat ini tidak disebutkan dalam riwayat Syaikhain. Al
Hafizh berkata Al Fath: Hadits Zaid bin Haritsah ini diriwayatkan oleh Al
Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath, kemudian ia berkata: Dan Nabi

SAW mengajukan teka-teki terhadap Ibnu Shayyad mengenai surah Ad-
Dukhan, seakan-akan ia mengungkapkan sebagian surah dan menginginkan

Ibnu Shayyad memberitahukan sebagiannya. Sedangkan lafazh yang

diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdunazzak dalam pembahasan ini tertera

"lalu beliau mengajukan pertanyaan kepada Ibnu Shayyad, dengan firman
Allah' Hari ketika langit membawa kabut yang nyata." Al Hafizh menyangka

balrwa Ahmad menyebutkan ayat ini dalam hadits tersebut secara munfarid,
padahal tidak demikian, karena hal ini juga terdapat pada kedua riwayat Abu
Daud dan At-Tirmidzi. Demikian halnya juga dengan Al Mundziri, hadits no.

3162, dimana ia berkata pada takhrii yang berasal dari Abu Daud: "Hadits ini
diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Tirmidzi, dan dalam hadits mereka

tidak disebutkan redaksi 'wa khaba'a lahu',lalu beliau menyebutkan firman
Allah, "Hari ketika langit membawa kabut yang nyata." Padahal hal ini
terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi. Lafazh 'ikllsra','Al Hafizh berkata dalam

Al Fath, l0: 463, "Ibnu Baththal berkata: Aklxa'a bermakna hadirkan buat

anjing agar menjauhinya, ini merupakan asal dari kata tersebut, orang Arab

menggunakannya di setiap perkataan atau perbuatan yang tidak diridhai dan

menimbulkan kemurkaan Allah.' Ibnu Faris berkata dalam Maqayisu Al
Lughah, 2: 182: "Kha, Sin, dan Hamzah menunjukkan perintatr untuk

menjauhinya. Contohnya seperti kalimat: khasa'tu al kalba. Dalam Al Qur'an
disebutkan firman Allah:'Ikltsau /iiha wala tukallimu' y{tg artinya jauhilah.

'Hadits dengan kisah serupa telatr kami sebutkan dengan redaksi ringkas,

berasal dari hadis Ibnu Mas'ud, no. 3610 dan437l.
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6361. Ayyub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepada kami, dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Salim bin Abdullatt

mimberitatrukan kepadaku, batrwa Affiullatr bin Umar berkata,

"Rasulullatr sAw pergi menemui Ibnu shayyad, kemudian ia

menyebutkan hadits tersebut. " 
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6362. Ayyub menceritakan kepada kami, ayatrku menceritakan

kepada kami,-d-i stutih, Ibnu Syihab berkata: Salim bin Abdullatt

memberitatrukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata,

"Rasulullah SAW pergi bersama beberapa orang sahabat, di antara

mereka terdapat Umar bin Al Ktraththab, kemudian mereka bertemu

dengan Ibnu Shayyad, seorang anak yang mendekati masa balignya,

seding bermain dengan dua orang anak kecil didekat sebuah

bangunan yang tinggi dan kokoh, yang terletak di,rrilayatr bani

Mu'awiyatr, lantas ia menyebutkan redaksi haditsnya'" """

r 100

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

Nanti, akan kami sebutkan tambatran pembatrasan hadits ini pada hadits

selanjutnya.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya

dengan sanad yang sama. Demikianlatr yang kami temukan didalam naskah-

"*i"f, 
asli, dan fami tidak mengerti tujuan diulanginya hadits ini dua kali
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pada satu pembahasan. Yang jelas bahwa Imam Ahmad menceritakan hadits

ini dua taii aari ya,qub, aanlan lafaztr yang sama, yang ia tegaskan bahwa

,c,iau11"h mendengarkan hadits ini dari ayahnya' Muslim meriwayat hadits

ini pada shahih-rrya,2:274, dariAl Hasan bin Ali Al Hulwani dan Abdu bin

Humaid, yang mana keduanya meriwayatkan dari Ya'qub' guru Imam

An-ua,'a* ii adalah Ya'qub bin Ibratrim bin Sa'ad, yang disebutkan pada

sanad hadits ini. Muslim iidak menyebutkan lafadr haditsnya bahkan ia

meriwayatkan dengan hadits seperti ini, dan ia menghukumkan bahwa

,1n,*i" ini berai'al dari jalur Yunus bin Az-Zuhri, ia berkata'. "Lafaz1.

traaits ini serupa dengan hidits Yunus, sampai pada athir-hadits-Umar bin

isaUit, dan didalam f,adits tersebut Ya'qub berkata: Ayahku berkata' yaitu

pada perkataan: Lau tarakathu balyana, ia berkata: Lau toakathu ummuhu
'balyiro 

amruhu:, Hal ini menujukkan bahwa hadits riwayat Ya'qub yang

berada pada Muslim lebih panjang redaksinya., diantaranya ketiga hadits yang

i"rOupui dalam Musnad ni. il.git, juga hadits Umar bin Tsabit yang telah

kami sebutkan lafazhnya pada no. 6360-. Al Bukhari meriwayatkannya dalam

Shahitmya\ 13:83-84. fUaits yang ketiga diantaranya yang akan kami

sebutkan pada no. 6365, dari Abdul Aziz bin Abdullatr bin Ibratrim, dari

St uiit, aari ez-Zut[i, dan ia tidak meriwayatkan sebagian hadits lain dari

.;afur ini. Kami akan menyebutkan tamlahan penjelasannyl p"du no' 6365'

p"rt"tuun yang terdapat iada riwayat ini, "'Inda Uthumi bani mu'mriyah"

demikianlatr yang tertera pada riwayat Shalih, dari Az-zuhri dan pada shahih

Muslim, An-Nawawi berkata: Muslim meyebutkan riwayat Al Hasan bin Ali

Al Hulwani batrwa uthumu bani Muavtiyah, ulama berkata yang dikenal

adalatr yang pertama", Jelas kekeliruan atau kelalaian shalih atau orimg yang

merio,ayatfan darinya, dan hal ini tidak saja terdapat pada riwayat Al Hasan

nt Uut*"ni yang diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi terdapat juga pada

riwayat Imam Ahmad yang terlihat dalam hadits ini'
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6363. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dan Az-Ztthri, dari Salim atau dari yang

lain , ia berkata: Ibnu Umar berkata, "Rasulullatr pergi bersama Ubai

bin Ka,ab, mendatangi sebuah pohon kurma, dimana Ibnu Shayyad

berada dibawatr pohon tersebut. Tatkala mereka sampai Rasulullatr

SAW mulai bersembunyi dibalik batang pohon kurma, untuk

memperdayai Ibnu Shayyad agar bisa mendengar apa yang diucapkan

oleh ibnu shayyad, sebelum ia melihat Rasulullatr sAw. Saat itu Ibnu

Shayyad sedang berbaring diatas pembaringannya yang terbuat dari

kain kapas, sambil berbaring berkomat-kamit." Ia (Ibnu Umar)

berkata: Kemudian ketika ibunya melihat Rasulullatr SAW sedang

bersembunyi dibalik batang pohon kurma, lalu ia berkata, "wahai

shaafi, -ini adalah nama Ibnu shayyod,- Mutrammad bersembunyi

di sini. Mendengar hal tersebut, Ibnu Shayyad melompat dan bangkit,

setelatr itu Rasulullatr sAw berkata, *Andaikata ibunya

membiarlrannya tentu hal itu akan meniadiielas.-rr0r

tror Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan bagian dari hadits yang panjang,

yang kami isyaratkan terdapat pada beberapa riwayat syaikhain,

seba-gaimana yang telatr kami jelaskan pada no. 6360. Akan tetapi pada sanad

naai6 ini terdup"i Syubhah Adh-Dha'af dalam perkataan Abdurrazzak, "Dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim atau yang lainnya" yaitu terjadi keraguan

perawi yang meriwayatkan hadits ini apakah dari Salim atau dari orang-orang

vung tiaur jelas, dimana identitasnya tidak diketahui. Andaikata tidak

airJuutt un Salim pada riwayat ini maka jelas hadits ini menjadi dha'if dan

aku tidak mendapatkan penjelasan ulama terhadap riwayat ini ataupun

mengisaratkannya. Jelasnya, hal ini merupakan salah satu penyebab kenapa

Al Bukhari tidak meriwayatkan hadits Abdurrazzah dari Ma'mar ini dengan

redalcsi yang lebih panjang, akan tetapi ia meriwayatkan dari Hisyam bin
yusuf Ash-Shan,ani, dari Ma'mar sebagaimana yang telah kami sebutkan

pada hadits pertama. Pemungkinan hal ini juga yang diikuti oleh Muslim

tatkala ia tidak menyebutkan lafaztr hadits ini dengan lebih panjang, dikala ia

meriwayatkannya secara lengkap, 2:374 dari Abdu bin Humaid dan Salamah

bin Sy;bib, dimana keduanya meriwyatkan dari Abdunanak: Ma'mar

m"nciritak"n kepada kami, dari Az-Zvhi, dari Salim, dari lbnu Umar..., ia

berkata: Yaitu Aadits Yunus dan Shalih, dimana Abdu bin Humaid tidak

menyebutkan hadiS Ibnu Umar tentang Nabi SAW berangkat pergi bersama
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6364. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

menceritakan kepada kami, dari Az-Ztthi, Salim bin Abdullatt
memberitatrukan kepadaku, aku mendengar Abdullatt bin Umar

berkata: Setelah itu Nabi SAW berangkat bersama Ubaid bin Ka'ab

Ubai bin Ka'ab ke sebuah pohon kurma. Yang dimaksud adalah hadits ini.
Apapun alasannya hadits ini Shahih, berdasarkan orang yang ragu dari siapa

ia meriwaya&anny4 "Apakah Salim atau lainnya" pada sanad ini. Hal ini
diperkuat dengan riwayat-riwayat lain yang tidak terdapat keraguan di dalam
periwayatannya. Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur Hlsyam bin
Yusut dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dan Syaikhain meriwayatkan dari jalur
Yunus, dari Az-Zuhi, yang mana ia melengkapi riwayat yang panjang ini,
sebagaimana telatr disebutkan pada no. 6360 Al Bukhari meriwayatkannya
secrra mu'alloq, 6:112 kemudian ia berkata: "Al Laits berkata: Uqail
menceritakan kepadaku, dari lbnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu
IJmar." Kemudian ia menyebutkan hadits itu sendiri. Al Huffazh berkata: "
"Ismail meriwayatkan hadits ini secara mausul, dari jalur Yatrya bin Bakir
dan Abu Shalih, keduanya meriwayatkan dari Al [,aits." Kami akan sebutkan
juga penjelasan derajat hadits ini pada no. 6364 dari riwayat Syu'aib dari Az-
Zuhri, kesemua meriwayatkan darinya, dari Salim, dari ayahnya, tanpa ada

sedikipun keraguan. Ungkapan, "lllahua yakhtalu lbna Shayyad' artinya
beliau berharap dapat mendengar ucapan-ucapan Ibnu Shayyad tanpa

diketahui olehnya dan ia tidak merasakan kehadirannya. Agar beliau dan para

sahabat megetahui siapa dia sebenarnya, apakah seorang peramal atau tukang

sihir. "Man lbnu Shayyad'pada 3, tertulis, "'An" sebagai ganti dari kata,

"Mii' dan ini tentunya tidak bagus kedengarannya, kemungkinan terjadi

perubahan penulisan, dan hal ini telah kami cek kebanarannya pada rl dan;.
*Al 

Qathiifah" kain beludru. "Az-zamzamah" adalah suara yang tersembunyi
sehingga hampir-hampir tidak dapat dipahami. Al Hafizh berkata di dalam l/
Fath, 3:175: "Al Khaththabi berkata, 'Artinya, gerakan dua buah bibir yang

mengucapkan sesuatu. Pendapat lain mengatakan, artinya perkataan (mantra)

orang-orang kadir, yang keluar dari hidung atau tenggorokan." Dan ungkapan

pada akhir hadits, "Bayyand'pada catatan kaki ; tertera,"Lobayyana."
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6365. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Az-Zthi, dari Salim, dari Ibnu Llmar,

ia berkata: Suatu ketika Rasulullatr SAW berdiri dihadapan orang-

orang kemudian beliau memuji Allah dan pujian yang pantas bagi-

Nya lalu menyebutkan Ad-Dajjal, setelatr itu beliau bersabdq
,,sesungguhnya aht memperingatftan ftalian tentang ledatanganrrya,

dan ttctiHah seorang Nabi pun kecuali ia telah memperingatkan

kaumnya tentang kedatangannya, dan sungguh Nabiyullah Nuh telah

memperingatkon knumnyo, akan tetapi aht akan mengataknn sesuatu

yang tidak pernah dikatatran oleh nabi-nabi sebelumnya kepada

lraumnya, 'Ketahuilah balrua Daijal adalah buta (salah satu mata

lcananiya), dan Allah SW tidak bttta'."rt0}

il(n

I t03

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

Hadits ini juga merupakan bagian tersendiri yang diriwayatkal oleh Al
Bukhari, (S:tga) dari Abul Yaman, guru Imam Ahmad, dari Syu'aib, dengan

sanad yang sam4 Al Bukhari meriwayatkan juga pada , (l:463) dengan sanad

yang samq )xang memperkuat hadits panjang tersebut, yang mencakup

iraalts-naaits'no. OIOO-OSOS. Kami jelaskan riyawat-riwayat ini pada

pertengahan hadits panjangrya yang diriwayatkan oleh Syaikhain pada

pembahasan yang lain no. 6360.-Sanadnya 
shahih. Hadits ini adalah hadits ketiga yang diriwayatkan oleh

Syaikhain dengan satu lafazh sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

oan juga Al B-ukhari meriwayatkannya secara munfarid, 13:83-84 dari jalur
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6366. AMurrazzak menceritakan kepada karti, Ma'mar
memberitatrukan kepada karni, dart Az'Z.rhr| dari Salim, dari Ibnu

Umar, batrwa Rasulullatr SAW bersabda, "Kalian akan memerangi

orang-orang Yahudi ftemudian ftalion akan mengalahkan mereka,

sampai-sampai batu pun berkata, 'Wahai muslim, ada seorangYahudi
beriembunyt dibetattnnght, maka bunuhlah iot 3ttm
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Ibrahim bin Sa'ad, dari Shalih bin Kisan, dait Az-Ztthi. Dan hadits dengan

malma yang sama telah disebutkan sebelumnya yang berasal dari riwayat

Nafi', dari Ibnu Umar, pada no. 4804. dan telah disebutkan maknanya, bahwa

Rasulullatr SAW berkhutbah pada haji wada" yang berasal dari riwayat

Muhammad bin zai4 dari Ibnu Umar pada no. 6185. Lihat hadits no. 6144

dan6312.
rr04 Sanadnya shahitt Hadits ini merupakan pengularrgan hadis sebelumnya no'

6186. Syaikhain juga meriwayatkannya sebagaimana telah kami jelaskan

pada no. 6032.
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6367. Abdunazzak menceritakan kepada karni, Ibnu Juraij

memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbatr, dari Nafi', dd
Ibnu Umar, batrwa orang-orang Yahudi dari bani Nadhir serta

Quraizhah memerangi Rasulullatr SAW, kemudian Rasulullah SAW
mengusir mereka dari bani Nadhir, dan beliau tetap mengakui

keberadaan orang-orang Yahudi dari bani Quraiztratr. Sehingga ketika
mereka (orang-orang Yatrudi) bani Quraidzah memerangi beliau,

maka beliau membunuh lelaki-lelaki mereka, kemudian membagi-

bagikan kaum wanita, anak-anak dan harta mereka kepada kaum

muslimin, kecuali sebagian mereka saja yang mengikuti Rasulullatr

SAW dan beliau menjamin keamanan mereka, kemudian mereka
masuk Islam. Setelatr kejadian itu beliau mengusir semtra orang-orang

Yatrudi dari Madinah, diantaranya bani Qainuqa', yang merupakan

kaumnya Abdullatr bin Salam, orang-orang Yahudi dari bani Haritsatt

dan semua orang-orang Yatrudi yang berada di kota Madittatr.llos

tr05 Sanadnya shahitt Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 7:255-256, Muslim, 2: 56-

57 dan Abu Dawud, 2: ll7 (no. 3005 cet. Mesir, tahqiq ustad Syaikh

Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid), semuanya dari jalur Abdurrazzak,

dengan sanad ini. Ibnu Katsir menukil dalam At-Tafsir, 8: 283 dari Al
Bukhari. Lihat hadits no. 4532, 5136, 5502,5582 dan 6054. Tambahan "wa
manno 'alaihim hatta haarabot quraizhah" adalah mudhtharib dari

Shohihain dan Abu Dawud, karena lafazh hadits tanpa tambahan tersebut

bermakna seperti terlihat jelas dan tiga riwayat ini yang diriwayatkan oleh

Ahmad dari jalur Abdurrazzak. Menurut aku, terhapus tambatran tersebut

karena salah seorang penasikh lupa dalam naskah-naskah Musnad ni,
sehingga tambahan itu terhapus dari tiga naskatr asli. Lafazh
"faammanahaz", boleh dengan menggunakan hamzatt serta murtasydid mim
ataupun dengan harnzah yang dipanjangkan serta mim tidak ditasydid,
keduanya benar. "Banu Qainuqaan" termasuk bangsa Yattudi. Nun boleh

dibaca fathah atau kasrah pula, akan tetapi didhammah lebih masyhur.

"Abdullah bin Salam" ulamanya bangsa Yahudi, sekutu bani Auf bin Al
Khazraj, seorang sahabat terdahulu, ia masuk Islam tatkala Nabi SAW datang

ke Madinah. Ada keterangan mengenainya dalam Musnad mi,5: 4504539.
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6368. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan

kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, batrwa Umar bin Al Khaththab

mengeluarkan Yatrudi dan Nashrani dari negeri Hljaz. Tatkala

menguasai Khaibar, Rasulullah SAW hendak mengeluarkan Yatrudi

dari negeri tersebut. Dan negeri tersebut ketika ditaklukkan atas nama

Allah, rasul-Nya dan kaum muslim, beliau bemiat mengeluarkan

Yatrudi darinya, lalu orang-orang Yatrudi meminta agfi beliau

membiarkan mereka menetap di negeri tersebut sampai mereka

menyelesaikan pekerjaannya dan mereka memperoleh seperutr hasil

buah, maka Rasulullatr SAW berkata, "Komi biarkan kalian di

dalamnya atas kchendaki kami." Lalu mereka menetap hingga Umar

mengeluarkan mereka ke Taima' dan Ariha'.t16

rto6 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 5: 16-17 dan Muslim, l:

456457,keduanya dari jalur Abdunazzak, dari Ibnu Juraij, dengan sanad ini.

Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, 5: 16-l? dan 6: l8l dari jaltr Al Fudhail

bin Suiaiman, dari Musa bin Uqbatr, dengan sanad sama. Lihat hadits no.

4733,4E54,4W dfi6251, s€rta lihat hadits no. 90 dalaur Munad Umt bin

Al Khaththab. "Taima' dan Ariha", Al Hafidl berkata dalan Al Fath, 5: l7:
Taima' dan Ariha'syaitu dua daerah dekat dengan Thai" pngg,kan laut, di
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6369. ltb&mazzak dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami,

keduanya berkata, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Ibnu

Syihab mengabarkan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu

Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa di antara

knlian menghadiri shalat jum'at, maka ia hendaklah mandi."ttD7
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6370. Ab&xrazzak menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij,

dan Ibnu Bakar berkata, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami,

Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Abdullah, dari

Abdultah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata tatkala berdiri di

jalur Syam ke Madinah." Yaqut berkata: Taima'adalah sebuah daerah kecil

ke aratr Syam, antara Syam dan lembah Al Qura, jalannya orang-orang haji

Syam dan Damaskus. Juga nama benteng Ablaq Al Fard, dijaga oleh Samuel

bin Adia' Al Yahudi, sehingga disebut iuga: Taima' Al Yahudi. Dan ia

berkata mengenai ariha'dengan dipendek, kayaknya ia lupa atau ragu, lalu

yang tsabit dengan riwayat shahih dalam hadits shahih dengan dibaca

panjang (mad), dan ia berkata: Negeri penguasa lalil di daerah Urdun dan

Syam, jaraknya antara dari situ dengan baitul Al Muqaddas adalah sehari

dengan berkuda di gunung Shu'bah Al Maslak."
rr07 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6327.
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6371. AMunazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juaij

memberitatrukan kepada kami, aku mendengar Nafi' berkata"

sesungguhnya Ibnu Umar berkata, Rasulullatr SAW bersabdq

"Jan[inlah salah seorang dari lcalian memerintahftan saudaranya

beritrt dari tempat dudul*tya, ftpmudian ia duduk menggantikonnyo."

Lalu aku bertanya kepadanya, yaitu kepada Ibnu Juraij, "Apakah hal

itu berlaku di hari Jum'at?" Ia berkata, "Hal tersebut berlaku pada hari

jum'at dan hari-hari lain."ll@

I tot Sanadnya shahih. Hadits ini adalatr pengulangan hadits di atas. Perkataan

dalam sanad "Dari Affiullah bin Abdullatr" adalatr benar, dan tertulis dalam

tiga naskah asli "AMullatr bin Ubaidillah" dengan bentuk tasglir, itu keliru'

kirena..Abdullah'yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-znhi ini adalatr

Abdullatr bin Abdullatr bin umar bin Al Khaththab, dan Az-Zuhri

meriwayatkan darinya dan dari saudaranya Salim, Hamzah dan Ubaidillah

anak dari Abduttatr 
-bio U.*. Yang menguatkan pendapat ini batrwa hadiS

ini telah disebutkan, yaitu no. 6020 dari riwayat Al-Laits bin Sa'ad, dari Az-

Zuhri .,Dari Abdullah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar." Demikian pula

diriwayatkan oleh Muslim, l: 232 dari jalur Al-Laits, kemudian Muslim

mengifutinya riwayatnya dari jalur Abdunazzalq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu

syihab .Dari salim dan Abdullatr, il* Abdullatr bin Umar, dari Ibnu

Uhar.,' Inilah yang bentuk sanad tersebut, dari jalur Abdurrazzak, dan

terdapat tambatran riwayat Salim, dari ayahnya.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6062 dan hadits ini merupakan ringkasan hadirc no. 6085. Perkataan, "Loo

1ruqim" pada naskah catatan kaki P terterq "Laa 1ruqiimu"

I t09
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6372. Abdurrazzak dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Jruaij memberitahukan kepada kami,
Sulaiman bin Musa menceritakan kepadaku, Nafi' menceritakan
kepada kami, batrwa Ibnu Umar berkata: Barangsiapa melakukan
shalat lail maka ia hendaknya menjadikan akhir dari shalatnya ganjil
(ditutup dengan shalat witir), karena sesungguhnya Rasulullatr SAW
memerintahkan hal tersebut dan apabila telatr datang waktu fajar maka
selesailah waktu shalat lail dan witir, dan bahwa Rasulullatr SAW
bersabda, * Lahtkanl ah s halat w it ir s ebelum faj ar.'r I r0

,i; u.t eli ::iltr ,r{..; i.tt yt::iSt 3p tfl-t- - lrvr
'J4i ,F q ,v ;,it; os'# u.t'of:ge u'?i ,JG
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6373. Abdurrazzak dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Jtuaij memberitatrukan kepada kami, ia
berkata: Nafi' memberitatrukan kepadaku, batrwa Ibnu Umar berkata,
"Barangsiapa melaksanakan shalat lail maka ia hendaknya menjadikan
akhir shalatnya ganjil (shalat witir) sebelum masuk waktu Subuh.

rrr0 Sanadnya shahih. Hadits ini telah kami sebutkan berulang kali dengan sanad

^orfu'pada 
pembahasan yang lain, yang mana akhir dari pada hadits ini

terdapat pada no. 6300, Lihat hadits no. 6355. Selanjufirya akan kami
sebutkan hadits dengan makna yang sama yang memperkuat hadits ini.

EI - Itnsmd Imam Ahmad



Demikianlatr yang diperintatrkan Rasulullatr SAW kepada mereka

(para satrabst).n!11'
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6374. Abdurrazzak menceritakan kepada n*rr, lUru l*uij
mengkhabarkan kepada kami, Abu Az-Ztbair memberitahukan
kepadaku, batrwa Ali Al Azdi memberitahukan kepadanya, Ibnu Umar

mengajarkannya, bahwa apabila Rasulullatr SAW duduk diatas unta

untuk melakukan safar, beliau benakbir tiga kali, kemudian beliau

mengucapkan, "Maha suci Allah menunduklran semua ini bagi kami
padahal lrami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan

sesungguhnya kami almn lcembali kepada Tuhon kami." Ya Allah,
sesungguhnya kami memohon kcpada-Mu kebaikan dan kctalcwaan

rrrr Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadis sebelumnya

dengan makna yang sama. Akan tetapi pada hadits ini Ibnu Juraij mendengar

hadits ini langsung dari Nafi', dimana ia juga mendengar hadits yang sama

dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi', maka kami tetapkan kedua hadits

tersebut sebagaimana yang didengar oleh Ibnu Juraij. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahilmya, l:208 dari jalur Hajiaj bin

Muhammad, ia berkata: Ibnu Jwaij berkata, "Naft' memberitahukan
kepadaku."

L
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pada perjalanan lcami ini, dan dari amal-amal yag diridhoi. Ya Allah,
mudahlranlah perjalamam kami ini, dan dekatkanlah perjalanan yang
jauh, Ya Allah, Engkaulah teman komi dalan perjalanan dan
pengganti di dalam lceluarga, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
lrepada-Mu dari segala lresulwran perjalanan lumi, dari segala
l<esedihan pada tempat kembali, dari pandangan buruk terhadap
lrcluarga don harta." Dan apabila kembali pulang, beliau membaca
doa diatas, kemudian beliau menambahkarr, "Kami adalah orang-
orang yang kembali, bertobat, beribadah lcepada Tuhan kami dan
memuji-Nya."rtt2

,et G?t ,d;';.t ePl ,gtt;i)t !'? ti:l; - rrvo

* + * ? iiu ,i"-ti i7 #t1ar'n'#'u.t s; : Ju
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6375. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

memberitatrukan kepada kami, Nafi' memberitatrukan kepadaku, ia
berkata: Ibnu Umar menjamak dua shalat dalam satu kali shalat,

kemudian datang kabar kepadanya dari Shafiyyah binti Abu Ubaid
bahwa ia menderita sakit, lalu Ibnu Umar berangkat setelatr

I

i

tttz Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

631 l. Kami telah mengisaratkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Dawud, 2:338 darijalur Abdunazzak, dengan sanad yang sama. Akan tetapi
pada riwayat ini tidak terdapat tambahan pada akhir hadits Abu Dawud.

Perkataan, *llla athwi 'annad'pada J tertulis, * Wa atwi lanad'dan hal ini

juga tertera pada naskah catatan kaki p.

@ - 
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melaksanakan shalat Ashar. dan ia meninggalkan barang-barangnya.
Kemudian ia mempercepat jalannya dan ia terus berjalan sampai

masuk waktu Maghrib, lalu seorang sahabat berkata, "Shalat!" Namun
Ibnu Umar tidak membalas ucapan lelaki tersebut. Setelatr itu satrabat

lainnya mengatakan hal yang sama kepadanya namun ia juga tidak
mempedulikarmya, sehingga pada kali ketiga seorang satrabat

mengingatkannya, lalu Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya aku
melihat Rasulullah SAW jikalau mempercepat perjalanannya, beliau
menta'khirkan shalatnya, sehingga menj amak kedua shalatnya. " 

I I I 3

t.o. .11. 
"n, 
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6376. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dan Az-Zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar,
ia berkata, "Rasulullah SAW melarang buah dengan kurma kering,
dan menjual buah sampai layak drjual."tttc

ir.t 4:"; ,d; 'u.r Gf ,?t':\t'rb C:.', lrvv
:^?Li't' ** i fg * ,:fut'*5i cf'Ft :t:. V 7V
:)v ;$s yht ;* dt e u* ,fr ,L:";-tk 1i,; i'

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5120 dengan redaksi yang sama. Lihat hadits no.6254.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6058. Lihat

hadits no. 6316.

-e :Ju ,# /.t * ,19
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6377. Abdunazzak menceritakan kepada kami' Ibnu Juraij

memberitatrukan kepada kami, Ibnu syihab mencelta\an kepadaku

i.rr*g shalat Khauidan bagaimana caranya, dari Salim bin Abdullah'

bahwa Abdullah bin Umar menceritaka, bahwa ia shalat Khauf

bersama Nabi sAw, ia berkata, "Pada saat Rasulullah sAw bertakbir,

maka berbaris satu kelompok di belakang beliau, dan kelompok

il."y" menghadap ke musuh, lalu mereka ruku bersama beliau sekali

J* ,":"a arru 1."1i, yakni mereka sujud seperti separuh shdat Subuh,

setelah itu mereka buuar dan berbalik menghadap musutr, kemudian

datanglahkelompokyanglain,lalumerekaberbarisbersama
Rasulullah SAW, dan 

-meieka 
melakukan shalat seperti kelompok

p.*u, lantas Nabi SAW mengucapkan salam. Setelatr itu seorang

lelaki dari kedua kelompok tersebut bangkit dan menlem.purnakan

shalatnya dengan;;i.k il ruto rut urt deigao dua sujud."Ilrs

,lrt;^rt';:L :Jv ,V3, q?l,fr1Jr I t::L - 1rv^

* it );, e -'t" i,Su *# ior r."

k' ,i6i, \t;, ti.:)ti ,y'8.
Li,;c ,;tf i,Sv

i'r'* *", * hr
aC..*f'

gan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no'

6159 dan 6351. Lihat hadits no. 6194. perkataan pada Ath'Thaifatul ukhra,"

Fashafut'pada 3 tertera, "fashana'ut' dana ini merupakan kekeliruan

penulisan, dan telatr kami cek kebenarannys J aan p'

@I - Musnad Imam Ahmad
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6378. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Az-
Zrrttli, ia berkata: Salim memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullatt
bin Umar berkata: Aku ikut berperang bersama Rasulullah SAW
dalam sebuah peperangan di sebuah tempat sebelum Nejed, kemudian

sebagian kami menghadap ke arah musuh sedang sebagian lainnya

shalat bersama kami, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits

tersebut.lll5

t ,ie-irt ,f ,'a',, 6?i ,?ti:}t 3b t,r- lrvq

h' .J2 i,r Ji' 14, ,rb;:$ u-1., :J$ ,* it *.CF
'k- ,? l";-Ll v; ?r+lt',y:st cyt tiy offi *i *'k L"^;bf [r

'*'J\
6379. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

memberitatrukan kepada kami, dari Az-Zuhd, dari Salim, dari Ibnu

Umar, ia berkata, "Aku melihat orang-orang pada masa Rasulullah

SAW dipukul apabila seseorang membeli makanan tanpa di takar atau

di timbang, dengan tujuan menjualnya sampai ia berpindah ke

binatang tunggangannya."l I 17

) tl.. .
$-P)t t ,'.7i7 $:", ,?tl:1, Jqe

LG.i),*t y\t ;b lt Jhi6 ,iti ,fr .u.t ,f ,t'y
ni? qi dH L6. ;:r,t+i' L,%- bf ir ,ey,lu; *

.,t4i' L,Hbf !r ,ey.,g;'t'.,;i

rr16 Sanadnya shahih. Hadits ini menrpakan pengulangan hadits sebelumnya.
IttT Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5148. Lihat hadits no. 619l dan6275.
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ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang membeli

seorang maula maka harta maula tersebut menjadi milik pembeli,

kecuoli penjual mensyaratkan (tidak termasuk) hartanya dan

barangsiapa yang membeli pohon htrma, yang buahnya telah disemai

malra buahnya adalah milik penjual, kecuali pembelinya
m e ns y ar at lcanny a." t 

" 
I
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6381. AMurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Barangsiapa membav,a tombak

untukmemerangi kami maka ia bukan termasuk golongan kami."rrre

L * ,lrs-i1t * |# tiW ,ot\|t'":, c;ic - rr^Y

;'nr* *:r,V\t *tC, ,--, ,iv ,* c.tdf ,+l * i
'of rr;.:-P lf$)i iy r;ai ,-*;; :su'i-;:i ,i ,jyylt

,ojfr trl,^t ,fi:,i $tit?t *!y,p3 d?,fu
'lr;l c1'&l q & url g,h, y jyEl, ,,sv ,trri

,efiJ{f ) clri :'& ,} i.t ,Sv ,iti t ht ,lr',1?.'rl

utt Sanadnya si ahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5540, dan pengulangan no. 5788 dengan redaksi yang sama. Lihat hadits no.

5491.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6277.
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6382. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah,
dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid
kepada bani, aku memperkirakan adalatr Jadzimah, kemudian ia
mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun mereka tidak cakap
mengatakan, kami telah masuk Islam, akan tetapi mereka mengatakan,
kami telatr keluar dari agama nenek moyang kami dan masuk agama

baru, kami telah keluar dari agama nenek moyang kami dan masuk
agama baru. Kemudian Khalid menjadikan mereka sebagai tawanan,
lalu ia menyerahkan setiap orang dari kita satu tawanan. Ketika
sampai pada suatu hari Khalid memerintatrkan setiap dari kami
membunuh tawanannya. Maka Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, aku
tidak akan membunuh tawanannya. Demikian juga para sahaba&u
tidak ada yang mau membunuh tawanannya. "Ia berkata lagi: Setelatr

kejadian itu para satrabat mengadukan masalatr tersebut kepada Nabi
SAW, kemudian mereka menyebutkan apa yang dilakukan oleh
Khalid. Mendengar hal tersebut, NAbi SAW mengangkat kedua
tangannya lalu berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aht berlepas diri
lrcpada-Mu dari apa yang dilahtlcan oleh Khalid.' Dua kali.rr2o

rr20 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari,8: 4546 dan 12: 158 dari

Muhammad bin Ghailan, dari Abdunazzak dan dari Nu'aim bin Hammad bin

Ibnul Mubaralg keduanya dari Ma'mar, dengan sanad ini. Diriwayatkan oleh
An-Nasa'i, 2: 308 dari jalur Ibnul Mubarak dan Hlsyam bin Yusuf dan

Abdurrazzak, ketiganya dari Ma'mar, dengan sanadnya. Ibnu Katsir menukil

dalam At-Tmildr, 4: 313-314 mengenai pembahasan ini, lalu ia berkata:

"Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i dari hadits Abdunazzak,

dengan sanadnya, hadits semisal." Ia juga menukil dalam At-Tafsir,2: 535-

536 dari riwayat Al Bukhari akan tetapi ia memasukkan apa yang bukan
riwayatnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dari Hakim bin
Hakim, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali secara mursal. Ini adalah
kealpaan darinya. Ini terjadi setelah panaklukan Makkah, bulan Syawal tahun
8 H, setelah hijrah, sebelum perang Hunain. Ibnu Sa'ad berkata dalam Ath-
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6383. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mat

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dali Nafi', dari Ibnu Umar, ia

berkata, "Makhzumiyyatr pernatr meminjam benda berharg4

kemudian ia mengingkarinya, lalu Nabi SAW memerintatrkan

memotong tangannya. " 
I l2l

Thabaqat 2tltl06: "Maka pasukan Khalid bin Al walid menuju bani

ladzimih keturunan Kinanah, mereka di bawah Makkah berjarak satu malam

ke arah Yalamlam, bulan Syawal 8 H setelah hijratr Rasulullah sAw, itu hari

Al Ghumaisha'." Lihat penjelasan kisatr ini dalam Ibnu Sa'ad, dan kisah lbnu

Hlsyam, no. E33-839, cet. Urbah dan 4: 53-63 ca. Syaikh Muhyiddin Abdul

Hamid." .Bani Jadzimah' adalah bani Ja&imah bin Amir bin Abdumanaf bin

Kinanatr. Lrhat Jamharah Al Ansab, no. l'i.7 dan Mu'iam Qabaili Al Arab

karya umar Ridha, no. 176. Al Hafidr berkata dalan Al Fath, 8:45: "Al
Krmani ragu, lalu ia menyangka bahwa ia dari bani Jadzimah bin Auf bin

Bakar bin Urf, sebuah kabilah Abdu Qais." Keraguan ini terjadi pada banyak

ulama-ulama terdahulu, demikian pula dengan Umar Ridha mengikuti

mereka dalam Mu'jam Al Qaba'il, no. 176, sehingga ia membantah

pendapatnya dalam satu halaman yang sama!'Faidih: 
dahm An-Nihayah, 2: 248 menetapkan batrwa Ja&imah dibaca

dengan didhammah dan dzal difathah, itu keliru. perkataan mereka

'Shiba'na',Ibnu Al Atsir berkata: "dikatakan: shaba'a fulan' jika ia keluar

dari suatu agama dan masuk agama lain, berdasarkan perkataan: shaba'a

nabul ba'ir yaitu jika muncul dan 'shaba'ot a*nuium artlnya bintang tempat

terbitnya. Dan bangsa Arab menyebut Nabi sAW 'Ash-Shabi", karena

beliau keluar dari agama Quraisy kepada agama Islam, dan orang-orang yang

masuk Islam disebut mashbuwwan karena mereka tidak menolak, sehingga

hamzah ditukar dengan waw. Kaum muslimin dinamakan dengan ash-shabat

tanpa hamzatr, jarnak dari ash-shabi' seperti Qadhi-Qudhat, Ghaz-Ghazat.
It2r sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4:241-242 dan

An-Nasa'i, 2:256 dimana keduanya meriwayatkan dari Abdunazzak, dari

Ma'mar dengan sanad yang sama. Kemudian Al Hafiztr menisbahkan

periwayatannya di dalam Al Fath, 12:80 kepada Abu Awanah di dalam

shahih-nya yang juga berasal dari jalur ini., selanjutnya An-Nasa'i

neriwayatkannya dengan makna yag sama dan dari jalur yang berbeda, yaitu

dari lalur ubaidullah, darai Nafi" dari lbnu Umar, lalu Al Hafidt juga

*"ny"butk* di dalam Al Fath bahwa Abu Awanah meriwayatkan hadits ini

@I - Musnad Imam Ahmad
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6384. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

memberitatrukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, bahwa Nabi SAW berdoa pada hari terjadinya perjanjian

Hudaibiyyatr, "Ya Allah, Ampunilah orang-orang yang mencuhtr
rambutnya." Seorang satrabat berkata" "Dan orang-orang yang

memendekan rambutnya juga?" Nabi SAW berdoa lagi, "Ya Allah,
Ampunilah orang-orang yang mencuhtr rambutnya." Hingga sahabat

itu memohon untuk ketiga kali atau keempat kali, kemudian beliau
berdo4 *Dan juga orang-orong yang memendekan rambutnya."rrzz

c. ) ct,-
f Lt-P)l * ,|,, $:^, ,Of:1r 'rL $:"r; lrlo

f *, y\t ,k )tJ;'';!;,JG,* it*,t'9
.'e:rvt q.,w it GG.:. al, u) rJ,ra;,4;i
6385. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar,
ia berkata uAku menyaksikan Rasulullah SAW tatkala

memerintatrkan merajam dua orang yang berzina. Setelatr mereka

dari jalur lain juga. Lihat hadits yang akan kami sebutkan nanti yang berasal

dari Musnad Jabir pada no. I 52 l.
tt22 Sanadnya shahih. Hadir ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4897 dengan sanad yag sama" dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang

terdapat padano.6269.
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diraiam, aku memperhatikannya menangkal dengan tangannya untuk

."nghita*i batu."|123
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6386. AMunazzak menceritakan kepada kami' Ma'mar

memberitatrukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi" dari Ibnu

Umar, ia berkata, "Kami pernatr berada dalam sebuatr pasukan

kemudian kami mendapatkan bagian kami dari hasil rampasan perang

sebelas ekor unta setiap orang, lalu.Rasulullah SAW menambahkan

setiap dari kami seekor-seekor unta."ll24
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63ST.AMtrnazzakmenceritakankepadakami'Ma'mar
menceritakan kepada karni, dari Az-Zutri, dari Salim, dari Ibnu Umar,

dan dari eyyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullalt

tt23 Sanadnya shahih. Hadits seperti ini telatr kami sebutkan kisahnya secara

panjag lebar pada no. 4498, dan juga telah disebutkan redaksinya secara

ffi6 a* rciif, panjang pada no. q529,4.666,5276,5300 dan 5449'Lafazh'
ll,ifrioni.rt, urtinvu m.iaogrur. Hal ini juga tertera pada dan , sedangkan

padl naskafr catatan kaki , tertera" "Yuiaofi"' Ini telah kami paparkan

penjelasannyadanperbedaanpendapatulamadalarrrpelafalannyada|arnAl
Isti&ak,no. 1265.

Sanadnyashahih.Haditsinimerupakanringkasanhaditsno.5919.
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SAW bersabda, "Janganlah lulian melarang maula-maula

.tf 4o.U{V .'9 (r-r ol 'e

perempuan Allah melaksanakan shalat di mqsjid.,,rr2s

,fi g?f ,gf:lt 'rb t3'", - 1r^^
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6388. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma,mar
memberitatrukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi,, dari Ibnu
umar, ia berkata, bahwa Nabi sAW pernah keluar bersamanya pada
hari raya Idul Fitri dengan membawa sebuah tombak kecil, kemudian
beliau menacapkannya didepannya lalu shalat menghadapn ya."rrr6

U. ,;; €?i ,d; ;.t vll ,9r:7t !'? $:", - 1r^1
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6389. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

memberitatrukan kepada kami, Musa bin Uqbatr memberitatrukan
kepadaku, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia menceritakan batrwa:
Rasulullatr sAw memerintahkan untuk menunaikan zakat fitratr
sebelum orang-orang pergi ke tempat shalat. Dalam kesempatan lain,
ia berkata, 'Pergi untuk menunaikan shalat."ll27

\25

r t26

ll27

Sanadnya sialri. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6318.
Sanadnya shahih Hadits ini menrpakan ringkasan hadits no. 6319.
Sanadnya shahih Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5345.
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6390. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

memberitatrukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari lbnu
Umar, ia berkata: Seorang lelaki berdiri di dalam masjid kemudian ia

berseru, 'Wahai Rasulullatr, dimana kita akan memulai berihram?"

Beliau berkata "Penduduk Madinoh memulai dan Dzul Hulaifah,
penduduk Syam dan Al Juhfah, dan penduduk Nejed dan Qarn." Ibnu

Umar berkata: para satrabat menyangka atau mereka mengatakan,

batrwa beliau bersabda "Dan penduduk Yaman memulai ihram dan

Alamlom."tt28

*s (-* LJ c9t';)t 'rb ti'r, - 1r1\
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rr2E Sanadnya shahih. Hadits dengan makna yang sama telah kami sebutkan

berulang kali dengan redaksi yang ringkas dan lebih panjang, diantaranya

berasal dari jalur Az-Zlhri, dari Salim, pada no. 6140, dan dari jalur lain

pada no. 5853. 6192 dan 6257. "Alamlam" yaitu Yalamlam, Yaqut berkata di

dalam Mu'jamul Buldan, (l:325) "kedua riwayat niiayyid, shahih dan dapat

dipergunakan, ia merupakan salah satu deretan bt*it Tihamah' yang jaraloya

kira-kira dua malam perjalanan dari Makkatr, dan tempat ini merupakan

tempat miqatnya penduduk Yaman, dan huruf l/ yaa' pada kalimat ini hanya

menggantikanhuruf Hamzah, dan bukan merupakan tambahan." Hal ini juga

di dalam Mu'jam karya Al Balai l:187.
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63gl.Abdurrazzak menceritak* t puau kami, uk ..td"ng",

Llbaidullah bin Umar dan Abdul Azizbin Abu Rawwad menceritakan

dari Nafi', ia berkata: Suatu ketika Ibnu Umar berpergian untuk tujuan
menunaikan haji, pada masa orang-orang turut berhaji bersama Ibnu
Az-Zubar, kemudian dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya akan

terjadi p€perangan antara orang-orang, dan kami khawatir rnereka

akan menghalangimu naik haji. "Lalu Ibnu Umar menjawab sambil

membacakan ayat, "Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri
teladan yang baik" Jika ia melakukan sebagaimana yang dilakukan
oleh Rasulullatr SAW, saksikanlatr batrwa aku telah mewajibkan pada

diriku (medatrulukan) umratr. Kemudian ia keluar sampai ketika ia
akan memulai, ia berkata, 'Tidak masalatr menggabungkan antara haji
dan umratr kecuali hanya satu hal, saksikanlatr batrwa aku telatt

mewajibkan pada diriku (mendatrulukan) haji dari pada umrah, dan

aku membawa hewan kurban yang aku beli dengan daging kering.
Setelatr itu ia berangkat hingga sampai di Makkah, kemudian ia
thawaf di Kabah lalu Sa'i di antara Shafa dan Marwatr, dan ia tidak
melakukan apapun setelah itu, tidak berkurban, mencukur atau

memotong rambut, atau pun melakukan sesuatu yang diharamkan

ketika berhaji sampai hari Natrar. Selanjutnya ia berkurban dan

mencukru rambutnya, kemudian ketika ia berpendapat batrwa ia telatr

L-_
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merampungkan thawaf untuk haji dan thawaf pertama, lalu ia berkata,

" Demikianlah yang dilakukan Rasulullatr 541trr. 
n I I 2e
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6392. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar

memberitatrukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, ia berkata:

Ibnu Umar ditanya tentang haji tamattu? kemudian ia memerintalrkan

melakukannya, lalu ia berkata, "Allah SWT membolehkan

melakgkannya, dan Rasulullatr SAW juga memerintatrkan untuk

melakukannyu.nl 
l3o

:Jv'* u.l

*\'*

'Ju, ltoY \JT:
6392.e Az-Ztrhi berkata: Salim memberitatrukan kepadaku,

batrwa Ibnu Umar berkata, "Umratr akan lebih sempurna dilakukan

pada bulan-bulan haji. Hal tersebut dilakukan Rasulullatr SAW dan
juga berdasarkan perintatr yang diturunkan dalam Kitabullah."rr3l
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Sanadnya shahih. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.

5165,5322, dan 6268. Lihat hadits no. 6068 dan 6267.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5700 dan 5240.

Lihat hadits no.6247.
Sanadnya shahih. Hadits ini menjadi maushul dengan sanad sebelumnya.

perkataan Ibnu Umar "umrah akan lebih sempurna dilakukan pada bulan-

bulan haji', seakan-akan ia memberikan isyarat akan bantahan terhadap Al

Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dengan apa yang disebutkan Ibnu

Katsir dalam At-Tafsir,l:441, bahwa Hlsyam meriwayatkan hadits tersebut

dari lbnu Aun: Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata:

sesungguhnya umrah yang dilakukan pada bulan-bulan haji tidak sempurna.

EI - Musnad Imam Ahmad
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6393. Abdunazzak menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri

memberitahukan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Sa'id
bin Jubair, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar berjalan diatara Shafa

dan Marwa" kemudian ia berkata, "Jika aku berjalan, itu karena aku

melihat Rasululatr SAW berjalan dan jika aku melakukan sa'i itu
karena aku melihat Rasulullatr SAW juga melakukan *'i.rrl132

Ibnu Katsir berkata: "Demikian yang ia riwayatkan dari Qatadah bin
Du'amah. Perkataan ini perlu diteliti, karena telah teap bahwa Rasulullah
SAW melakukan umrah sebanyak empat kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah
yaitu umrah Al Hudaibiyah bulan Dzulqa'dah tahun 6 H, umrah Al Qudat
Danlqa'dah tahun 7 H, Umrah Al Ja'raniyah Dzulqa'datr tahun 8 H dan

umratmya beserta haji. Itu beliau lakukan pada bulan Dzulqa'datr tahun l0 H.

Beliau tidak melakukan umrah selain itu, setelah hljrah." Ini merupakan sikap

tegas dari Al Hafidr Ibnu Katsir yang menguatkan hadis-hadits shahih.Pada

hadits no. 5700 yang telah disebutkan, ada bantahan Ibnu Umar terhadap

orang-orang berhujiah dengan perbuatan Umar yang melarang haii tamattu',
ia berkata di akhirnya: Sesungguhnya Umar tidak berkata kepada kalian
bahwa umrah pada bulan-bulan haji haram, akan tetapi ia berkata:

sesungguhnya Umrah itu lebih sempurna dilakukan di luar bulan-bulan

haram. Al Muhibbu Ath-Thabari menukil dalam kitab Al Qura, hal. 578 dari

Sunan Sa'id bin Manshur, dari Ibnu Umar, seorang lelaki bertanya
kepadanya mengenai umratr di bulan-bulan haji, ia menjawab: Sesungguhnya

selain bulan-bulan haji lebih aku cintai. Demikian yang ia nukil, ia tidak

menyebutkan sanad Sa'id bin Manshur sampai kepada Ibnu Umar, dan aku

kira sanadnya tidakshahih, karena bertentangan riwayat yangtsabit dari Ibnu

Umar, dari Rasululah SAW dan bertentangan dengan Musnad ini, dimana

sanad tersebut shahih menurut syarat Asy-syaiHrain. Perkataan' Tuqdha' atau

ditunaikan dan disempurnakan menurut makna batrasa urfi* 'qadha", bukan

berdasarkan makna istilah menurut ahli fikih dan yang lain, yaitu apa yang

menjadikan terlaksana, seperti yang telah jelas.
tt32 Sanadnya shahih. hadits ini merupakan ringkasan hadis no. 6013. Lihat

hadits no. 6081.
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6394. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan

memberitatrukan kepada kami, dari Ubaidullatr bin Umar, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, batrwa Nabi SAW membagikan hasil rampasan

perang kepada pasukan yang menunggang kuda dua bagian dan yang

berjalan kaki satu bagian.lr33

,^ / .a, I
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6395. Rauh menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu

Rawwad menceritakan kepada kami, Nafi' memberitahukan

kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: 'Rasulullatr SAW senantiasa

mengusap kedua rukun Yamaniyain (Hajar Aswad dan Yamani),

setiap melewati kedua rukun tersebut dan beliau tidak mengusap yang

lain."ll34

I t34

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6297.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6272. Sanad pertama terdapat pada 3 berbunyi, "Abdurrazzak menceritakan

kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami..." Tambahan Abdunazzak

adalah kekeliruan dan aku memperkirakan bahwa kesalahan tersebut terjadi

karena kesalahan cetak, dan hal ini telah kami cek kebenarannya pada J dan

?.
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6396. Rauh dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Hammad binZud menceritakan kepada kami, Az-
Zlbur bin Arabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang

lelaki pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang mengusap Hajar
Aswad. Hasan berkata: Dai Az-Zubair bin Arabi, ia berkata: Aku
mendengar seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang Hajar
Aswad, kemudian Ibnu Umar menjawab, "Aku melihat Rasulullatr

SAW mengusapnya dan menciumnya." Lelaki itu bertanya lagi,

"Bagaimana pendapatnu apabila aku terjebak di dalam kerumunan?"
Ibnu Umar menjawab, "Bukankah engkau melihat Yaman! Aku
melihat Rasulullatr SAW mengusapnya dan menciumnyu. rr I 135

rr35 Sanadnyaslalrih. Az-Zubair bin Arabi Abu Salamah Al Bashri An-Namiri, ia

seorang tabi'inn lagi tsiqah, ditsiqahkan oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Al
Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,2/11375, dan ia berkata:

"Ia mendengar dari Ibnu Umar, yang meriwayatkan darinya yaitu Hammad
bin Zaid, Ma'mar dan anaknya Ismail", dan dalam Kutubus Sittah tidak
terdapat selain hadits ini dalam Al Bukhari, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan

sebagian riwayat-riwayatnya, seperti yang akan datang. Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari, 3: 380-381 dari Musaddad, dari Hammad bin
Zaid, dalamnya terdapat perkataan si penanya 

-Az-Zubair 
bin Arabi-:

"Bagaimana jika aku dalam kerumunan? Bagaimana jika aku terdesak?" Al
Baihaqi juga meriwayatkannya dalam ls-^9znon Al Kubra,5: 74 dari jalur
Yatrya bin Muhammad bin Yahya, dari Musaddad, seperti riwayat Al
Bukhari dan An-Nasa'i meriwayatkannya,2:39 dari Qutaibah, dari Hammad
bn Zaid. Al Hafiztr mengisaratkan dalarn At-Tahdzib, 3: 318 bahwa At-
Tirmidzi meriwayatkannya pula, namun aku tidak menemukannya. Akan
tetapi ia mengisaratkan dalan Al Fath bahwa riwayat tersebut dalam At-
Tirmidzi yaitu bukan riwayat Al Karkhi. Nanti, akan kami sebutkan juga

L
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naskah At-Tirmidzi yang ada pada kami, antara malehthuthah dan cetakan.

Sesungguhnya riwayat itu dari Al Karkhi, dengan riwayat ini tidak ditemukan

tradis- ini. Dalam naskah An-Nasa'i, cet. Mesir dan India, juga dua

makhrhuthah darinya yang ada pada kami, yang satu naskah syeikh Abid As-

Sundi ternrlis: "Az-Zubair bin Adi" menggantikan "Az-Zttban bin Arabi'" Itu

kesalahan lama yang dilakukan oleh sebagian perawi, terjadi pula di salah

satu naskah Shahih Al Bulchari, Al Hafiztr berkata dalam l/ Fath: "Abv Ali

Al Jannani berkata: Menurut Al Ashiliyyi dari Abu Ahmad Al Jarjani tertera
,,Az-Zubair bin Adi" itu rancu dan yang benar adalatr "Arabi". Demikianlah

yang disebutkan oleh sebagian perawi dari Al Farabri [perawi shahih dari Al

Bukharil, selesai. Seakan-akan Al Bukhari merasa ini kekeliruan lalu ia

memberikan peringatan, lalu Al Farabri menceritakan bahwa ia mendapatkan

catatan Al liukh;i dalam kitab Abu Ja'far [yakni Muhammad bin Abu

Hatim, ia berkata: Abu Abdullah [yakni Al Bukhari] berkata: Az-Zubair bin

Arabi ini penduduk Bashrah dan Az-Zubair bin Adi adalatr penduduk Kufah.

Demikianlatr menurut Abu Dzar, dari guru-gurunya, dari Al Farabri dan

menurut At-Tirmidzi selain dari riwayat Al Karkhi di dftir hadits ini: "Az'

Zubair ini adalah tbnu Arabi, adapun lv-zubai bin Adi, ia adalah penduduk

Kufatr. Dan ia menguatkan batrwa dari riwayat Abu Daud yang lalu

disebu&an lv,-Zubalr Al Arabi, ada tambahan Alif dan Lam, dan itu yang

menghilangkan kerumitan." Riwayat Abu Daud yang disinyalir oleh Al

Hafizh adalatr riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, akan kami sebutkan.

Tambatran yang dinukil oleh Al Hafizh dari Al Farabri ini terdapat di catatan

kaki Al Yuniniyah, seperti dalam cet. As-Sulthaniyah dari Al Bukhari, 2:

152. Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam Musnad-nya, no. 1864, ia berkata:
..Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata" Az-zubair bin Al
Arabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu

Umar mengenai berdesakan ketika mencium Hajar Aswar? latu !a berkata:

aku melihat Rasulullatr sAW mengusap dan menciumnya' lalu ia berkata:

Bagaimana jika aku terdesak atau dikerumuni? Ia [Ibnu Umar] berkata:

lakikan, meskipun engkau memandang bintang! Aku melihat Rasulullah

SAW mencium dan mengusapnya." Perkataan 'zuhimtu' bentuk maihul,

berasal dari Az-Ziham. Al Hafizh berkata: "mendhammah 7a' dan dalam

sebagian riwayat dengan ada tambatran waw", yaitu C.1.1.1. Perkataan

'Bukankah engkau melihat Yaman" maksudnya mengingkari glmg yang

mengelak dari hadits Rasulullah SAW, karena itu bukanlatr adab seorang

muslim, bahkan jika ia mendengar hadits shahih dari Rasulullah sAW, maka

ia wajib menerima tanpa penolakan dan berlama-lama. Tidak pantas bagi

kecuaii hanya 'mendengar' dan taat. Ibnu Umar memberikan contoh dengan
.Al Yaman-, terhadap penolakan yang dilakukanny4 sebagai wojud adab

terhadap sunnah N;bi. Al Hafizh Ibnu Hajar membebani diri dengan

-"rrgut'"ku, bahwa si penanya adalatr orang Yaman. Dan sangkaan itu sedikit

@ - 
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6397. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, Amru bin Yatrya memberitatrukan

kepadaku dari Muhammad bin Yatrya bin Hibban, dari pamannya

Wasi', batrwa ia bertanya Abdullah bin Umar tentang cara shalat

Rasulullah, Abdullatr bin umar menjawab: ucapkanlatr, "Allahu

Akbar" di setiap sujud dan bangkit dari sujud, kemudian ucapkanlatr,
,,Assolamu aloilam warahmatullah" sarrbil menoleh ke kanan dan
,,Assalamu alailcum [warahmatullahl' sambil menoleh ke kiri.ll36

,)6-) i. :7 €?i ,d;';.t c* ,c\.,13"', - 1rq^
'oi'#'i,;t ,V:Sr'a$ ,:; ; !, *J:t- tL't y S

?* *t ybt ,k :' J;, ti i;ru $6t'*rti tfusu J'b;

,3r'd c;j'rJtj ut*st i.JG'"i ,;.s, €'t i ,#u.,Jthi
.{;G i;f .i,r );, e.E ots't;l)

pun tidak benar. Yang benar adalatr yang kami katakan. Heranya, Al Hafiztt

melakukan hal tersebut, padatral ia mengetahui ada riwayat Ath-Thayalisi

yang tertera bahwa si pen:anya adalah perawi hadits tersebut yaitu Az'zubatr

Lin-er"Ui Al Bashri. Demikian pula dengan: lalcukan, bukankah engkau

melihat bintang! Lihatlah hadits no. 5239,5875 dan 6395'
1136 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengrrlangan hadits sebelumnya no.

5402. Tambahan kalimat, lwarahmatullahl pada kali kedua berasal dari

kedua naskah catatan kaki s dan 3.
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6398. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, Amru bin Dinar memberitatrukan

kepadaku, batrwa ia mendengar seorang lelaki bertanya kepada

Abdullatr bin Umar: "Apakatr boleh seorang lelaki menggauli istrinya

sebelum thawaf di Shafa dan Marwah?" Ia menjawab, "Adapun

Rasulullah SAW tatkala sampai ke Makkatr, beliau thawaf di Ka'bah,

kemudian beliau shalat dua rakaat, lalu thawaf diantara Shafa dan

Marwatr." Selanjutnya ia membaca ayat, "sesungguhnya pada diri
Rasulullah terdapat suri teladan yang 6oi2;>t137

i t'y * yV it *,drl,u $:"; ,L\:'6t- - 1r11

& ytJhLi,yj *,!ty
.6; ^"s;)u.i*:r,

6399. Rauh menceritakan kepada kami, fr,fait'menceritakan
kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya,

batrwa Rasulullatr SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya di

Muzdalifatr.lr38

+ 6a\(: i;; ,i# c"- ,L\:'$:L - 1t. .

*F Ji ,ivfi ,i,--') * qt't'4:" ,JE !! J :t'*
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lt37 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4641. Dan pada

nomor tersebut telah kami isyaratkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh

Muslim darinya, l:353 dengan redaksi yang ringkas dan dari jalur yang

berbeda, diantaranya dari jalur Ibnu juraij, dari Amru bin Dinar, dan ini
merupakan riwayat dari jalur lbnu Juraij.

Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

5287, hadits ini disebutkan di dalam Al Mttwoththa', l:355. Lihat hadits no.

6083.
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6400. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'batr menceritakan

kepada kami, aku mendengar Abu Ishaq, aku mendengar Abdullah bin

Malik berkata: Suatu ketika Aku menjamak shalat bersama Ibnu

Umar, setelah Iqamat, kemudian ia Maghrib tiga raka'at dan

kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya dua raka'at dengan satu

Iqamat. Ia berkata lagi: Setelah itu Khalid bin Malik bertanya

kepadanya? Ibnu Umar menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW

,it.t ut * hal yang sama di tempat irl.rrrr3e

rr3e Sanadnya shahih. Hadits semisal telah disebutkan, pada no.4676 dari riwayat

Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abdullah bin Malik, disebutkan

bahwa si penanya adalah Abdullah bin Malik. Telah disebutkan pula hadits

semisal, no. 4893 dari riwayat Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin
Malik. Disebutkan batrwa si penanya adalah Malik bin Khalid Al Haritsi.

Hadits semisal telah disebutkan pada no. 4453 dari riwayat Ismail bin Abu
Khalid, dari Abu Ishaq, dari sa'id bin Jubair. Dan kami nukilkan pentarjihan

At-Tirmidzi, 2:l0l mengenai riwayat Ats-Tsauri, dimana kami
membantahnya, dan kami nukilkan pula perkataannya: "Dan Israil
meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishaq, dari Abdullah dan Khalid anak dari

Malik, dari Ibnu lJmar." Riwayat yang tersebut disini adalah riwayat

Syu'bah, dari Abu Ishaq. Jelas bahwa si penanya yaitu Khalid bin Malik,
saudara Abdullah bin Malik serta telatr jelas kerancuan orang-orang yang

menjadikan si penanya Abdullah bin Malik ataupun Malik bin Khalid, karena

Syu'bah lebih hafal daripada mereka, dan karena Israil termasuk orang yang

hafal hadits dan lebih tsabit dari mereka mengenai hadits kakeknya Abu
Ishaq. Batrkan ia berkata: Hajjaj Al A'war: Kami berkata kepada Syu'bah:

ceritakanlah kepada kami hadits Abu Ishaq. Ia berkata: Tanyalatr Israil,

sesungguhnya ia lebih tsabit dalamhal tersebut daripada aku. Dan ia berkata:

Ibnu Mahdi [berkata]: Israil lebih tsabit datipada Syu'bah dan AB-Tsauri
mengenai Abu Ishaq. Kami telatr Isyaratkan pada no. 4893 kepada Malik bin
Khalid Al Haritsi yang disebutkan disini bahwa ia adalatr orang yang

bertanya kepada Ibnu Umar. Mungkin ia adalah Malik bin Al Harts Al
Hamdani. Hal itu diketahui dari riwayat Abu Daud bahwa ia adalah Malik
bin Al Harits. Kesimpulan kami, ada kerancuan riwayat tadi dan riwayat Abu
Daud yang berasal dari sebagian perawi dan yang benar adalatr Iftalid bin
Malik. Hal itu sebagai bentuk penetapan riwayat Israil yang disinyalir oleh

At-Tirmidzi. Begitu pula riwayat Syu'bah, dimana kedua riwayat ini
menunjukkan bahwa Abdullatr bin Malik dan Khalid bin Malik adalah

saudara. Ini sebagai penyokong bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya
dalam Al Kabir,2tlll60-l6l: Khalid bin Malik Al Hamdani, ia berkata: Ia

mendengar Ibnu Umar secara langsrmg. Al Musnaal berkata: Yahya bin
Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada

kami, dari Abu Ishaq. Dan Abu Al Ahwash berkata: Abu Ishaq menceritakan

Musnad Imam Ahmad - EI
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6401. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ia menyampaikan kepadaku
dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berkurban pada hari
raya Idul Adha di Madinah." Ibnu Umar berkata lagi. "Apabila beliau
tidak berkurban, beliau ikut menyembelihnya. " 

I lao
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kepada kami, dari Abdullah bin Malik: Aku melihat Ibnu Umar. Dikatakan:
Ibnu Malik bin Khalid, dan Syu'bah mengikutinya, dari Abu Ishaq. Ini
merupakan Isyarat yang jeli dari Al Bukhari yang menjelasl<an: Pertama,
bersambungnya riwayat Israil yang dita'liq oleh At-Tirmidzi. Keduo, Abu Al
Ahwash meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Ishaq seperti riwayat
Syu'bah, riwayat ini. Bagaimana pun juga hadits ini adalah hadits shahih.

Dan perbedaan pendapat mengenai nama si penanya bukanlah masalah.
Sanadnya dha'ifkarena tidak dikenalnya seorang perawi, dimana Ibnu Juraij
meriwayatkan darinya, dengan perkataannya "Sampai kepadaku dari Nafi"'
dan Ibnu Juraij mendengar dari Nafi', bahkan ia berkata: Yahya Al Qaththan:
Ibnu Malik lebih rsabil mengenai Nafi' daripada Malik, Akan tetapi ia tidak
mendengar hadits ini darinya, lalu ia menjelaskan hal tersebut batrwa telah

sampai kepadanya. Makna hadits ini shahih., Diriwayatkan oleh An-Nasa'i 2:

203 dari jalur Al Mufadhdhal bin Fudhalah: "Abdullah bin Sulaiman
menceritakan kepadaku, ia berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, dari
Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW berkurban di hari Idul Adha di
Madinah, ia [Ibnu Umar] berkata:" Jika ia tidak berkurban, maka ia ikut
menyembelih di masjid." Sanad hadits ini shahih. Abdullah bin Sulaiman bin

Zw'ah Al Hamiri Al Mishri, adalah perawi tsiqoh. Ibnu Wahab berkata:
"Aku mendengar Hayawah bin Syuraih menceritakan, dari Abdullah bin
Sulaiman, mereka melihat bahwa ia salah satu qbdal (pengganti)", dan ia
sezaman dengan Ibnu Juraij bahkan lebih tua, ia wafat tahun 136 H dan Ibnu
Juraij wafat tahun 150 H. Kayaknya, ia mendengar hadits ini darinya, lalu ia
ragu dan berkata: "Telah sampai padaku." Lihat hadist no. 4955, 5876.
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rr4r Kedua sanadnya shahih.Imam Ahmad telah meriwayatkanya dari Syaikhain:

Hammad bin Mas'adah dan Shafuan, ymtg mana keduanya meriwayatkan

dari Ibnu Ajlan. shafuan adalah lbnu Isa Az-Zrthi Al BAshar Al Qassam,

telah kami sebutkan ketsiqahanrrya pada no. 6075. Kami tambahkan batrwa

Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir,2l2l3l0, kemudian

ia berkata: .'Ia mendengar dari Ibnu Ajlan, Bisyr dan Ibnu Rafi''" Ibnu Ajlan

adalah Muhammad bin Ajlan. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang

terdapat pada no. 4474-Lthathadits no. 6039'

+'4?s ia
6402. Hammad bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Ajlan secara makna, dan Shafivan berkata: Ibnu Ajlan

memberitahukan kepada kami, maksudnya dari Al Qa'qa' bin Hakim,

batrwa Abdul lziziinMarwan menulis sebuah surat kepada Abdullalt

bin Umar, "Mintalah apa keinginanmu." Ia berkata: Kemudian Ibnu

Umar membalas suratnya, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah

sAw bersabda, ,Mulailah dari orang yang engkau tanggung. Tangan

diatas lebih baik dari tangan yang dibowah. Kemudian aku

menafsirkan bahwa tangan diatas adalah orang yang memberi dan

tangan yang clibawatr adalatr orang yang memint4 dan aku tidak akan

,n"rnirrtu kepadamu sesuatupun dan tidak ada seorang.p.Hl yang dapat

menolak rezpkiyang Allah berikan kepadaku d"imu"ll4l
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6403. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus

memberitahukan kepada kami, dari Az-Zvhi, dari Salim bin
Abdullatr, dari Ibnu Umar, batrwa Rasulullatr SAW bersabd4 "Tidak
ada hasud kecuali kepada dua hal: orang yang Alloh berilcan

lrepadanya kemampuan menguasai Al Qur'on kcmudian ia
membacanya di dalam shalat pada malam dan siang, dan orang yang
Allah anugrahkon kcpadanya harta lccmudian ia bersedelcah malam

dan siong.-tta2
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6404. Utsman bin Umar *r*.ritutan kepada kami, Yunus

memberitahukan kepada kami, dari Az-Zluhri, ia berkata,

"Disampaikan kepada kami batrwa apabila Rasulullah SAW
melakukan lempar jumratr pertama diseberang masjid, beliau

tt12 Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

4550 dab hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6167.
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melemparnya dengan tujuh buatr batu, sambil bertakbir pada setiap

kali lemparan, lalu beliau berdiri di depannya menghadap Ka'batr dan

mengangkat tangannya lantas berdoa, dan pada saat itu beliau
memperpanjang wukuftya. Kemudian beliau melempar jumrah yang

kedua dengan tujuh buah batu sambil bertakbir pada setiap lemparan

tersebut. Setelah itu beliau pergi ke kaki lembah dan melakukan

wukuf disana dengan menghadap kiblat, lalu beliau kembali
mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Setelatr selesai dan sampai

pada saat melontar jumratr yang berada di Abaqatr. beliau melempar
jumratr dengan tujuh buatr batu sambil bertakbir pada setiap kali
lemparan. Selanjutnya beliau pergi dan tidak melakukan wukuf lagi."
Az-Z;uhi berkata: Aku mendengar Salim menceritakan dari Ibnu

Umar, dari Nabi SAW, seperti ini, dan Ibnu Umar juga melakukan hal

yang sama."o3

rr'f3 Sanadnya shohih,meskipun kelihatan hadits ini mursal dengan perkataan Az-

Zuhri: "Telah sampai pada kami bahwa Rasulullah SAW...", kemudian Az-
Zuhri meriwayatkan hadits ini secara maw;hul: "Akv mendengar Salim
menceritakan." Ini telah jelas. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 3:

465466 dengan bentuk seperti ini, ia berkata: "Muhammad berkata: Utsman
bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami,
dari Az-Zuhri, bahwa Rasulullah SAW melempar jumrah... dan ia berkata di
akhirnya, "Az-Zvhi berkata: Aku mendengar Salim bin Abdullah
menceritakan hadits seperti ini, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Dan adalah

Ibnu Umar melakukannya." Al Hafizh berkomentar tentang perkatan Az-

Zuhri 'Aku mendengar Salim bin Abdullah..." Yaitu dengan sanad dalam

bab ini [yakni sanad Utsman bin Umar, dari Yunus, dari Az-Zuhri], dan tidak
ada perselisihan antara atrli hadits bahwa sanad seperti bentuk ini adalah

maushul, dimana maksudnya adalatr mendahulukan matan atas sebagian

sanad dan sesungguhnya diperselisihkan 'bolehnya' dilakukan. Dan Al
Kirmani melakukan hal aneh, lalu ia berkata: Hadits ini termasuk hadits
mursal Az-Zuhi, dan perkataan yang terakhir tidak bisa dijadikan sandaran,

karena ia berkata: ia menceritakan hadits serupa, dan bukan diri sendiri'
Demikianlah yang ia katakan. Tidaklah yang dimaksud dengan perkataan ini

[dengan hadits serupa] kecuali itu kembali dirinya sendiri. Itu sama saja

sekiranya ia menyebutkan matan dengan sanad lain sehingga tidak katakan

matan, bahkan ia berkata: dengan yang serupa, dan tidak ada pertentangan

antara ahli hadits dalam menghukumi kemaushulan hal ini. Begitu pula

menurut mayoritas [ulama] jika ia berkata: Seperti maknanya, untuk
membantah orang-orang yang menolak riwayat ini disebabkan maknanya.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Ismaili, dari Ibnu Najiyah, dari
Muhammad bin Al Mutsanna dan selainnya, dari Utsman bin Umar, dan ia

Musnad Imam Ahmad - EI



berkata di akhimya: Az-Zvhri berkata: Aku mendengar Salim menceritakan

hadits ini, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Sehingga dipahami bahwa yang

dimaksud dengan perkataan "serupa" adalatr dirinya. Beginilah jika seorang

yang berbicara di luar batas keilmuannya, ia cenderung melakukan keanehan

seperti ini!! aku berpendapat bahwa Al Hafizh telah menuduh Al Kirmani
melakukan kekeliruan dalam hal itu, meskipun apa yang beliau katakan benar

adanya. Zhatrirnya" menurut aku bahwa Al Hafiztr tidak mengetahui riwayat
Ahmad dalam Musnad ini ketika menulis hal ini, karena riwayat Musnad ni
menjelaskan bahwa hadits Az-Zuhri ini mursal, dengan perkataan di
awalnya: 'Telah sampai pada kami bahwa Rasulullah SAW." Ini tidak

menafikan ke^shahihan hadits ini dengan sikap Az-Zuhri yang meriwayatkan

secara mawlrul dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW dengan hadits

serupa." Kelihatannya" Az-Z;.)hri tidak yakin dengan lafaztr yang ia

riwayatkan dari Salim, namun ia yakin dengan apa yang ia hafal secara

mursal sehingga ia berhati-hati dalam riwayatnya. Maka ia membawakan

lafazh mursal tadi yang diyakini dari hafalanny4 kemudian menyebutkan

sanad maushul dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW dengan hadits

serupa", sehingga hadits nrursat ini menjadi mauslrul secara makna dan tidak
ada perselisihan dalam menghukumi kemaushulan riwayat ini, seperti yang

dikatakan oleh Al Hafizh. Ibnu Hajar benar tatkala menetapkan hadits ini
mauslrul. Begitu pula ia benar tatkala membantah Al Kirmani sebab Al
Kirrrani berkomentar di luar batas keilmuanny4 dan tidak menyebutkan

sandaran mengenai komentarnya terhadap riwayat Ahmad dalan Musnad ni.
Akan tetapi ia bersandar dengan ztratrir lafadrnya yang terdapat dalam Shahih

Al But:hari saja, sehingga riwayat Ahmad tersebut menafikan perkataannya

balrwa tafaztrnya ini sendiri, yang diriwayatkan Az-Zuhri adalah maushul.

Sesungguhnya yang maushul adalah maknanya, dimana dikatakan batrwa

Salim menceritakan kepadanya, dari ayahnya "Dari Nabi SAW dengan hadits

seperti ini." Riwayat Ismaili yang dijadikan pegangan oleh Al Hafizh dari

riwayat Muhammad bin Al Mutsanna dan selainnya, tidak membantunya

karena Imam Ahmad lebih hafal, tsabit dut ilgar (mumpuni) daripada

Muhammad bin Al Mutsanna dan selainnya. Sehingga lafadrnya dalam

riwayat tenebut menjadi bantahan terhadap mereka dan bukanlah menjadi

hujjatr bagi mereka. Bagaimana pun hadits ini sanadnya maushul dan

maknanya shahih. oleh karena itu, Al Bukhari meriwayatkannya hadits

semisal, 3: 464465 secara ringkas dan panjang dengan dua sanad lain dari

Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya beliau

melempar jumrah..." sampai akhir dan ia berkata: "Demikianlah aku melihat

Nabi SAW melalcukannya", sehingga riwayat ini secara maloa benar. Ini

disebutkan dalam g "hatta ya'ti yauma al iumrah allati 'inda al aqabalt' dan

tambatran kalimat 'yauma' keliru, tidak memiliki malcna" dihapus lebih benar.

Itu yang terdapat dalam J p .
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6405. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus

memberitatrukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu

Umar, batrwa Rasulullatr SAW bersaMa, "Tidak ada penyakit

menular dan romalan burukyang teriadi tanPa nkdir Allah. Kesialan

itu ada pado tigo hal: wanita, rumah dan hewon."rru
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6406. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Ya'qub, aku

mendengar Ibnu Abu Nu'aim berkata: Aku menyaksikan seorang

rr'r4 Sanadnya shahih. Hadits riwayat Al Bukhari, l0:180-l8l dari jalur utsman

bin Umar, guru Imam Ahmad, dengan sanad yang sama. Ia juga

meriwayatkannya pada, l0:20E dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Az-
Zuhri, dari Salim dan Hamzah dari ayah mereka berdua. Muslim
meriwayatkanya" 2:190 da.i jalgr Ibnu wahab, dari Yubus, dan dari jalur Ats-

Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari salim dal Hamzatt.

Bagian pertama dari hadits ini telah disebutkan pada awal pembahasan,

dengan lafaztr berbeda dan sanad yang dha'if, pada no. 4775. Kemudian aku

isyaratkan hal tersebut pada pembahasan itu. Bagian akhir dari hadist tersebut

telah disebutkan berulang kali dengan sanad shahih, yang awalnya terdapat

pada no. 4544 dar. akhirnya pada no. 6196.

t_

Musnad Imam Ahmad 
- @



lelaki yang berasal dari Irak bertanya kepada Ibnu Umar tentang orang
yang berihram lalu ia membunuh seekor lalat, kemudian Ibnu Umar
berkat4 "wahai orang Iralc, kalian bertanya kepadaku tentang seorang
yang berihram membunuh seekor lalat! padatral kalian telatr
membunuh cucu dari anak perempuan Rasulullatr. sungguh
Rasulullalr sAw bersabda, 'Kedua onak tersebut adalah penyejuk
(mataht) di dunia' ."r tas

*\,*
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sanadnya shahih. Sulaiman bin Dawud adalah Abu Daud Ath-Thayalisi.
Hadits ini disebutkan di dalam Musnad dengan sanad yang sama pada no.
1927, yang mana tertera pada hadits tersebu! "Ibnu Abu Nulaim." lni ketiru
sebagaimana yang terjadi pada riwayat sebelumnya no. 556g, yang mana
t!!ah kami tahqiqkan pada pembahasan tersebut nama sebenarnya" yaitu,
"Nu'mun" juga disebutkan pada hadits no. 5675 dan 5940 dari jalur Matrdi
bin Maimun, dari Muhammad bin Abu Ya'qub. Kalimat, ,,Humai riihataanf,
pada riwayat Ath-Thayalisi tertera, " Humaa riihaanataa.,,

Sanadnya shahih A'idz bin Nushaib Al Asadi adarah seorang perawi tsiqah,
Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalarn Al Kabir, 4firs9, kemudian
ia berkata: "Ia mendengar hadits ini dari Ibnu Umar, yang mana Syu'bah
meriwayatkan darinya dan juga anaknya Hisyam" Abu Hatim juga
menyebutkan biogarafinya dalam Al Jarh wa At-Ta,dil. 31162 dan 1a
meriwayatkanya darinya, dengan sanadnya dari yahya bin Ma'in, ia berkata:
"A'idz bin Nushaib adalatr seorang perawi tsiqah.,, Namun Al Hasini
manggharibl<awrya, ia berkata: "laisa bi masyhur, majhup, lalu Al Hafizh
menghukumkanya pada At-Tqa'jil, (207) serupa dengan apa yang kami
katakan, "Nushaif'd<u tidak menemukan nash yang tepat dari kalimat ini,
akan tetapi tercantum dengan pada toshgir. Andaikata kalimat ini merupakan
penulisan terakhir tenhmya mereka akan menyebutkannya, sebagaimana
kebiasaan mereka pada lafadr Al farq bainal musytabihaat finasai. Hadits

G?f JQ, G?f |/w'>:rt; !;. L* $'', - 1 r . v
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6407. Sulaiman bin Dawud Ath-Thayalisi menceritakan kepada

kami, Syu'batr memberitahukan kepada kami, A'idz bin Nushaib
mengabarkan kepadaku, aku mendengar Ibnu Umar berkata,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernatr shalat di dalam Ka'batr.ulla6

W - 
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6408. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami,

Abdunatrman bin Tsabit memberitahukan kepada kami, ayahku

menceritakan kepadaku, dari Maktrul, dari Jabir bin Nafir, dari Ibnu

Umar, batrwa Rasulullatr SAW bersabda, "sesungguhnyo Allah SW
alan menerima tobat seorang hamba selama nafosnya belum sampai

di tenggoroPn3tt47
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6409. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Syu'bafu

menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, ia mendengar

Ibnu Umar, Ibnu Umar mendengar Nabi SAW bersaMa' *Ghifar,

semoga Altah mengampuni dosa-dosanya dan Aslam, semoga Allah

m e ny el amat kanny a."r | 48
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ini terdapat pada Musnad Ath-Thayalisi pada no. 1908 dengan sanad yang

sama. Dan hadits seperti ini dengan makna yang sama telah disebutkan

berulang-ulang kali secara ringkas dan lebih panjang, yang berasal dari jalur

lain, dimana akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 6231 dan6238'

Sanadnya shahih. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.

6160.

Sanadnya shahih. Hadits ini telatr kami sebutkan sebelumnya dari jalur yang

berbeda-beda secara ringkas dan lebih Panjang dimana awal dari pada hadits

ini terdapat pada no. 4702 dan akhirnya pada no. 6198. Lihat hadits berikut

ini.
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6410. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Ishaq
bin Sa'id Al Qurasiy menceritakan kepada kami, dari ayatrnya, ia
berkata: Ketika aku sedang bersama Ibnu Umar, datanglah seorang

lelaki, lalu ia (Ibnu Umar) bertanya, 'Dari mana asalmu?" Ia
menjawab, uAku dari bani Aslam." Mendengar hal tersebut, Ibnu
Umar berkata, "Maukah engkau aku beritahukan sesuatu watrai

saudara dari bani Aslam? Aku mendengar Rasulullah SAW berabda,

'Ghifor, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Aslam, semoga

Al I ah m e ny e I ama t kann)' a"t t 49

Sanadnya shahih. Ishaq bin Sa'id telah kami sebutkan ketsiqahanrrya pada

no. 5680, dan ayahnya Sa'id bin Amru bin Sa'id juga telah kami sebutkan
ketsiqalawrya pada no. 5017. Hadits seperti ini telah kami sebutkan tanpa

menyebutkan kisah ini, dari Hlsyam Abu An-Nadhar, dari Ishaq bin Sa'id,
dari ayahnya pada no. 6040. Juga telah disebutkan riwayat Ath-Thayalisi dari
Syu'bah, dari Sa'id bin Amru: bahwa ia meriwayatkannya berakhir dari lbnu
Umar, dan ia menceritakan batrwa ia bertanya: Apa yang terjadi? Kemudian
mereka menceritakan hadits itu kepadanya. Dan kami telah merajihkan pada

pembahasan tersebut bahwa hadits ini secara makna muttashil, karena Sa'id
bertanya langsung kepada sahabat-sahabat Ibnu Umar yang hadir pada majlis
tersebut. Riwayat ini menunjukkan bahwa ia mendengarkan hadits ini dari

Ibnu Umar pada kali lain tatkala Ibnu Umar memberitahukan berita gembira

kepada seorang lelaki yang telah masuk Islam. Oleh karena itu, hadits ini
muttosil berdasarkan dua jalur, dari riwayat Sa'id bin Amru, yang mana telah
kami sebutkan haditsnya berulang kali yang semakna dan dari jalur yang

berbeda-beda" dan hadits dengan sanad ini, dari Ath-Thayalisi, pada Musnad
ini no.1953.

E At - fitnsnsd Imam Ahmad
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6411. Arim menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan
kepada kami, dari ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Jangalah salah seorang membeli barang yang telah
ditau,ar saudaranya dan janganlah salah seorang meminang wanita
yang telah dipinang oleh saudaranya, kccuali dengan izinnya."
Kemungkinan beliau berkata" " Ia mengizinkannya.ur I s0
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6412. Shafivan bin Isa menceritakan kepada kami, Usamatr bin
Zaid memberitatrukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa
Nabi SAW pernatr mengenakan cincin dari emas yang dipakai pada
tangan kanannya dan memposisikan batu cincinnya pada bagian dalam
telapak tangan, sehingga orang-orang juga ikut mengenakan cincin

It50 Sanadnya shahih. Arim adalatr Muhammad bin Al Fadhal As-Sadusi.

Hammad adalah Zaid. Hadits ini merupahan pengulangan hadits sebelumnya
no. 6276. Hadits ini telah disebutkan juga berasal dari riwayat Yunus, dari
Hammad bin Zaid pada no. 60t8. Kalimat pada akhir hadits, "Warubbamaa

qaala: Ya'dzano laz" disebutkan juga pada C, dengan membuang yang

menashabkawrya, kemudian disebutkan manshub dengan membuangnya
berdasarkan Hikayah. Hal ini diperkuat dengan riwayat sebelumnya dari jalur
Hammad brn Zaid, pada no. 6088 yang mana tertera, "lfa qaala: illaa an
ya'dzna lahu."
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emas. AHullatr bin Umar berkata lagi, "Lalu Rasulullah SAW naik ke
mimbar, lalu beliau meniggalkan cincinnya dan melarang mengenakan
cincin yang terbuat dari emas."ll5l
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6413. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ayatrku

menceritakan kepada kami, Ayytrb menceritakan kepada kami, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW melakukan puasa
wishal, kemudian orang-orang ikut berpuasa wishal, lalu beliau
melarang mereka. Selanjutrya mereka berkata, "Wahai Rasulullatr,
bukankah engkau juga melakukan puasa wishal?" Beliau menjawab,
"Sesungguhnya keadaanht tidak seperti kalian, karena aht diberi
makan dan minum (oteh Allah SW1."ttsz
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Sanadnya shahih Usamah bin Zaid adalah Al-Laitsi. Hadis ini merupakan

pcngulangan hadits sebelumnya no. 633 l.
Sanadnya shahih. Hadits ini merupakan pcngulangan hadits sebelumnya no.

6299. L;ifazh,'fainnaha ttuaashilt' pada naskah catatan loki p terterar

uInnaka."
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