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PENGANTARPENERBIT

Ar hamduriilah,kebesaran dan keagungan-Mu membuat kami selalu

ingin bertedurr dan uertindung dari kesalahan serta kealpaan yang telah kami

perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkau cipratlran

sun gguh sangat berarti, sebab den gannya kam i mampu menyisir huruf-huruf'

kalimat.kalimatyangtertuangdanaiulainnyadalambukuini,yangtentunya
memiliki tingt<at t<esuiitan tersendiri dibandingkan dengan kitab lainnya'

ShalawatdansalamselalukitamohonkankepadaAllahagarselalu

dicurahkankepadaseoranglelakiyangsabdanyamenjadiajaranagamadan

tingkahlakunyamenjadicontohkehidupansempurna.IaadalahMuhammad

SAW.

Inilahkitabklasikyangsehanrsnyakitajag4kitadalamimaknanY4dan

kitasebarkanisinya,agarsegalamacamyangtertuangdidalamnyasecara
shahihdapat tetap testaii dan terejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari,

karena hal itu samahalnya dengan menjaga dan memperhatikan keislaman

G k;_an kita, sehingga agama kita tetap terjaga kemurniannya.

Segalakemampuantelahkamikerahkandansegalaupayatelahkami

curahkan untuk menerbiikan kitab ini, sebagai bentuk tanggungjawab ilmiah

kamilaiknyaseorangmuslimyangmenghendakikebaikanterhadapmuslim

lainnyadenganharapankitabinidapatmenjadipanduankitadalamberagama.

Namun pada sisi lain kami mengakui bahwa kami bukanlah siapa-siapa dan

semuayangkamimilikibukanlahapa.apadalammemahamiisikitabini.
Karenany4mungkinsajapembacamenemuikesalahan,baikisimaupunceak,

makadengankerendatranhatikamiselalumengharapkankontribusipositifdari
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pembaca sekalian, dengan tujuan agar pergerakan keislaman kita makin hari I

makinsempurna

hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya yang alcan menjadi umat yang

selamat dan mengalori bahwadalam hal-halyang biasaterdapat sesuatu yang

luarbiasa.

Li I I aahi I w aahidi I q ahlnu.
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&14. Abdushshamad menceritakan kepada karni, ayahku

menceritakan kepadalcu, Aynrb an kepada kami, dari Nafi'

dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang

bersumpah kemudian tidak sesuai dengan hatinya, iiA ia

berkchendak maka teruskanlah melaksanakan sumpahnya, dan iika ia
tidak berkehendak boleh tidak melaksanahan sumpafurya dengan tidak

diorygap berdoso."r

6415. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammam

menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Umar, bahwasanya Aisyah menawar kepada Barirah, dan Nabi

SAW banr saja kembali dari shalat, Aisyah bertata *Mereka menolak

rmtuk menjualnya kecuali me,lryaratkan dengan

Sanadnya ,SIrairA Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutlon pada

no. 6l(M, dan pcngulangan dari Hadits no.4510, 5093, 5904 dan Hadits-hadits
lain yang serupa dengan Hadits tersebut.
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perwalian/mer{adikannya sebagai majikan." Nabi SAW kemudian
berkata, "Perwalian adalah bagi yang membebaskan."2

* U ,F $:'L it3 t'r- *bst |* $:";.1r\1
lo' U; )it Jy: e: ,i;-'* i.t'+ t;;; u. '*, ,r
|6,{'u; *fi'&Gt'146,,su it-st;-:'* *t y

.){ q *:ok ,,Se f-ottrl':i4:Jti;o1*
6416. AMushshamad menceritakan kepada karni, Hammam

menceritakan kepada kami, Ya'la bin Hakim meniceritakan kepada
kami, dari Sa'id bin Jubair: Aku mendengar Ibnu Umar berkat4
"Rasulullah SAW melarang tuak dari perasan kurma yang disimpan di
jarr,'$ kemudian ia melanjutkan perkataannya, "Lalu aku datang
kepada Ibnu Abbas dan menceritakan hd itu kepadanya.', Ibnu Abbas
RA kemudian berkata, "fa benar." Sa'id bin Jubair berkata: Aku
bertanya, 'Apakah perasan buah itu?'Ia menjawab, ..Segala sesuatu
yang terbuat daimado (tanah liat).'{

* y.t ,f e6 
'* ";d" $:-r, tJ$t :tb tfir, .t t \ v

okt 2q*s e ol *i ir,?'t,* ir ,);, ,* :Ju
:t'*x, l) l).., .. i.

'f I ,je
t . ,t, a .
,P. 14at

,1'At,W i ,irri

3

a

Sanadnya Sharrih rlngtasan lladitmya disebutkan pada lfadig no. 5929, dur
lihat Hadits no.6313.
Malsud Jaz di sini adalah bcjma yang terbuat dari tanah lid -Ed.
Sanadnya Shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada hadib no. 5916, 5954.
Vcrsi Malik r€dalci 'Maa Al Jtr?'disebu&an dcngm'rEdlksi ,Yintpa Al
Jan?t lg@idalam catatan kalrinya du catatan kafi Uuslin AiscUirOm,Ocogon
rcdaksi,'Fonaa'
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' Sanadnya Shahih, Shakhar adalah lbnu Juwairiyah, pada dasanrya Hadits ini
adalah Hadits yang beraneka ragam bentuk matannya, sebagian malannya ada

yang berdiri sendiri dan ada juga yang sama dengan Hadits-Hadits yang lain, di
antaranya Hadits no.4722,5010, 5652, 6276, 6282,6411. Adapun redaksi,
"Walaa yabi' ba'dh" Disebutkan dalam catatan Malik dan Muslim,
"Ba'dhukum." 1

lt.aCa..\.J"h'

6417. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Shakhar

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Batrwasanya ia

berkata, "Rasulullah SAW melarang seseorang menjual kepada orang

lirin yang ti4ak adao dan Beliau juga bersabda, 'Janganlah kalian

merusak jual beli, dan janganlah sebagian dori kalian beriual beli di

atas jual beli orang lain, dan janganlah salah seorang clari kalian

meminang 'atau 'seseorang (memilwtg), atas pinangan orang lain,

kccuali orang yang meminorg pertama kali membatalkan

pinangantryn dan mengizinkawryn urrtuk menikahitqn'. "5

'u.'i !r; €* Nvif;;t;:Llt',t? $l,L.1t\A

ir" Ai,:*1A :* itt \rit i73l €a*l irf **lr
'; 11* ,G3r6'*n |.bg&v.."l :'iiw fii1- ; U
,r* r,b:t * b, * y, i * : *r,O r,:{ffi;t,r#

JIL'ril.rvf hr -fr';r'ol ,:* it * eE :* ri $?l

eqk * A,J6,,!f$rrr.t f h',J- I' J;'
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6418. Abdushsharnad dan Affan menceritakan kepada kami
dan berkata: Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami, Ayyub
mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwasanya
Umar bertanya kepada Rasulullah SAW di Ja'ranatr, '.Aku pemah

bema&ar pada masa jatriliyatr untuk i'dkaf di Masjid Al Haram?,,
Abdushshamad berkata, "Ia diikuti seorang anak kecil dari 'sabi
Hawazin'," Nabi SAW bersabda kepadany4 "Pergilah beri'tikaf,."
Kemudian perglah Ibnu Umar RA beri'tikaf, dan ketika ia sedang

shaht ia mendengar orang-orang disekelilingnya berkata, *Rasulullatl

SAW telah niembebaslon seorang budak dari Sabi Hawazin.', Lalu ia
memdnggil T* kecil dan membebaskannya.6

#/. ir * * it! $lr, .r3st !r:i tifL. 1 r \ 1

ry,1,tl l*'Frf io',b'4, Ll, j,L i; * * i
fti,iSAti,Ft;n,*i& h' + yJ;:)6rj

'rD )iirq.i r'''*'tr ii?i & Uit.a

64t9, Abdushshamad menceritalcan kepada kami, Hammad
menceritakan kepada lomi, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil
dari Ibnu Umar, Bahwasanya Nabi SAW menghadiatrinya pakaian,

lalu ia kenakan dan dilihat oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW juga

menyebutkan bagian bawatr dari mata kaki adalah bagran dari neraka,
dan mengecamnya dengan kecaman keras bagi orang-orang yang

mem'kai sarung melebihi mata kaki.7

Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada hadits oo.4922 dengan
Hadits yang serupa aafr jalur Ma'mar dari Ayyrub, dan Hadir dengan redaksi
yang.panjang telah dicebutkan pada no. 5539.
Sanadnya shahih, Harnmad addah lbnu Salamatr, ringkasan Hadits dengan
redaksi seperti ini telatr disebutkan pada pembahasan tentang Keraguan, jiga
diriwayatkan oleh Hammad atau Ibnu Salamah yaitu Hadits tto.57l4,
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6420. Abdushshamad dan Abu Sa'id menceritakan kepada

kami, lalu berkata: AMullatr bin Al Mutsanna menceritakan kepada

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

lalu berkata, "Rasulullah SAW melarang jambul rambut,"

Abdushshamad berkata" "Yaifir jambul rambut, mengukir sesuatu di

kepala."8

eG\'i it)a $:"; -t3rt '"b $:', .1tY \ts:t;\i
,i$'rLj ybt ,k )tJhLl ,7 i.t ,f 'q 6L
,p ,Ytit:"i ,61sr i>:* ti;)t glt :fu il =4t 

ita
.$r' t, v *s;'-i)tr ,;rJ

6421. AMushshamad menceritakan kepada kami, Hanur bin

Ibrahim Al Ahwazi menceritakan kepada kami, Muhammad

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar RA, Bahwasanya

tampaknya Hammad lupa Hadits ini sehingga tercampur, dan Hadits dengan

redalai yang panjang dan tanpa diragukan lagi matannya telah disebutkan dalam
Hadits no.5713, yang diriwayatkan oleh ubaidillah bin Anr dan hadits nci.5727,

yang diriwayatkan oleh Sufran Ats'Tsauri, keduanya mengambil Hadits

tersebut dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail. Telah disebutkan juga

bermacam-macam jalurnya dengan maknanya, yang terakhir adalah Hadits

no.6340.8 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutlon kembali pada hadits no. 5548 dengan

sanad yang sama, dan makna Hadits ini telah disebutkan berulang-ulang, yang

teraldrir adalah Hadits no.6340.
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Rasulullah SAW bersabd4 "Shalat maghrib adalah witirnya shalat-
shalat di siang hori, mala runplah slwlat malam dengan shalot witir,
shalat malam itu dua ralca'at duo raka'at, dan shalat witir adalah

satu ralra'at di penghujung slalat malom."e

lA) y.l' *" *iu'"6?l *U *$:"r.ltYY

&22. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqa'

mengabarkan kepada kami, dari Abdullatr bin Dinar dari Ibnu Umar:
Bahwasanya Rasulullah SAW melarang (umatnya) Al Qaza' pada

kepala.lo

i.t *,iq $:", :r3,, gl' * €*.1rYr

!, y ,b';, /.t € "i;; 
,ic yj '*'&l i i:;'* ,t

U.iiA ,i',Lf i tfi, ,*:), * ,rrLrt";' ,s* ,# i
qE hr ,* lt);',1 * u9'a:t,-;il - 6\,*
q ti. ti U,i"; *.) * ht * yt Jh'+,pi

Sanadnya Shahih, Harwaa bin Ibrahin Al Ahwazi adalah Abu Muhanmad Al
Bashri, Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban m€nganggapnya se,orang )aqg tery€rcaya,
Abu Hatim be*ata, "Ia tidak memiliki kekurangm." Hadits ini telah dibahas
pada Hadits no.4E47 disertai dengan kekrnangan-kehnangannya. Dan
disebutkan juga dalaur Ibnu Abu Syaibah 2D3, dN Ath-Thabrani, Ash-Shaghir
l/l l2.selesai. Menurut Sfrkh Syakir Rafrrzahullah catatan ini lemah.
Sanadnya Shahih, Warqa' adalah Ibnu Amr Al Yasykuri, Hadis ini disebutkan
kembali pada Hadits no.6420. Al Qaza' di sini adalatr memotong sebagian
rambut dan membiarkan sebagian yang lain -Ed.
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6423. Abdul Malik bin Arnr menceritakan kepada kami,

Hisyam yaitu Ibnu Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Zaid yaitu

Ibnu,Aslam, dari ayahnya, ia berkata: Alu masuk menemui Abdullalt

bin Muthi' bersama Ibnu Umar, lalu berkata, "selamat datang kepada

ayah}u Abdurratrman, berikan kepadanya sebuatr bantal!" lalu Ibnu

Umar berkatq "sesunggutrnya alcu datang untuk menyampaikan

Hadits Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa yang melepaskan tangawrya dari ketaatan, maka ia

akan datang pada hari hiamat tanPa disertai'alasan, dan barangsiapa

yang meninggal dengon terpisah dari iama'ahn1n, makn ia meninggal

s eperti zaman j ahilily)ah'. "r I

trU' "* U. ,H s?f k U.'r3.1€;) ,a
,J :.;'H $:", .1tI't

ltl v :lj;i ,:;i i.t J i+
,,..i. t a .. t.-rl l*7 :JtiiV bI?U, '^;i tfl"L

.r.

rr Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kpmbali pada Hadits no.5552 dengan

sanad ini, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada no.5166,
' dan telatr kami jelaskan dengan lengkap pada Hadits no.5386,5551.

g; ,f &'ot*','.-:i \t;at;i 6 :)ti e;tL1)t i* k
1br)t d ,;- :Jv* ,'^D e:p',-13'tl ,-d5!r* ,5.-;j ,*

Q2:- € i *'yh, .u !,AAltr,;s,,,;*i
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6424. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami,
Yahya bin Qais Al Ma'ribi menceritakan kepada kami, Tsumamatr bin
Syaratril menceritakan kepada kami, ia berkata" *fiku mendatangi
Ibnu Umar, kemudian alcu bertanya kepadanya bagaimana shalat
seorang musafir?" ia menjawab, "Dua raka'at dua raka'at kecuali
shdat maghrib tiga raka'at." Aku berkata, "Bagairnana jika kita
berada di Dzil lvlajaz?" Ia bertanya, "Apakatr 'Dail Majaz'?" Aku
menjawab, "Tempat dimana kita sernua berkumpul, melakukan jual
beli, tinggal selama dua puluh malam atau lima belas malam, ia lalu
berkate *Wahai kawan, ketika aku berada di Adzirbaijan, aku tidak
tahu apakatr empat bulan atau dua bulan, dan aku melihat mereka
melaksanakan shalat dua raka'at dtra raka'at, dan alan pun melihat
dengan kedua mataku sendiri Nabi SAW melakukan shalat dua
raka'at, kemudian mengucapkan ayat,'sesungguhrrya telah ada pado
diri Rasutultah itu suri teladan yang baik bagimn'. " (Qs. Al Ahzaab

l33l:21)t2

ot}:, €j U'-^iLL 6?f i;; '; H, txlL.lryo
qf br 'v i*"i;:rhi ,7 i/. ir '? rirt:- uL'e
',,,,Y) *,i;i't*,4ilt i a,a;,Kt y ul,',,su'&,
gtra u ,Jli ,:i);-'rl ,:i:"1:, '6x- ,,r.:t., * l:* bt:
tz Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 5552 dengan

sanad yang serupa, redaksi 'Al Ma'ribi'disebutkan ddam Al Ushul Ats-
Tsalatsah dengan redaksi 'Al Mauini,' sebagaimana tertera dalam Hadits
no.5552, dan ini penulisan yang jelas dan telah kami jelaskan yang benar.
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O425. Muhanmad bin Bakil menceritakan kepada kami,

Ilanznahh bin Abu Str&an mengabarkan kepada kami: Aku
mendengar Salim berkata dari AMullah bin Amr, Rasulullatr SAW

bersabda, "Aht melihat di dekat ka'bah disamping Maqam lbrahim

seorang yang berutarna smn matang, kcpalanya botah kcdua

tangannya berada di kafinya, kcpatorya bercacuran kcringat," ata.u,

"menetes," kcmudian aht bertanya, "Siapa dia?" Ia menjawab,"Dia
adalah Isa bin Maryam," atau, "Al Masih bin Mwyam. " Aku tidak

mengetatruinya secara pasti, kemudian Nabi SAW melanjutkan

sabdanya, "Dan ahu melilat di belakangnya seseorang yang berhtlit
kcmerah-meraltan, kcpalanya botak, mata kanawrya buta, ia seperti

Ibnu Qathn " Aku bertanya, "Siapa dia?' Dia menjawab, "Dia adalah

Al Masih Ad-Dajjal."t3

*';;-'+ sl ev r u."-L:,6L.lrY1
ls Jir'dJ 'iu 

q,f ,f 7 r, ir '? i.i; ,y'elIt

13 Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadis no. 5553 dengan

sanad yang serupa, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6312, lihat
juga Hadits no.6365.

,7l;jt i.'#,p U,r6 f ,4;lbf 
.q tX,;t:t|y,?

.iijr 'jii e'a\l 
"i 
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6426. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Ayatrku

menceritakan kepadaku: Aku pernatr mendengar Yunus dari Az-hfiri
dari Hamzatr bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, ia berkata: Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ketika alat sedang tidur aht
diberilran segelas susu, kemudian aht minum, sampai susu itu
mengalir diantara jemariht, lalu sisanya aht berikan kepada Umar

bin Khathab," iaberkat4 "Wahai Rasulullatr apa maksudnya?" Beliau

menjawab, "Itu adalah ilmu."r4

*,r I\,r,Y)"\6'L i:'i u.,F- s;- '1 tYV

-vT) Ffnv;by ,g;lu, Jr)i 'el * iE'# i, * ;; i
'i;', ,lo hr - ",4t '4i ,;;rf,tt ;'3;t, gsr'nur 6il: ,grrilrl- J .- t.' V) -J-,

tLr ;.t*l wy. : Sui .'^lU r::.1eii?li rl5;L l*'.s-'ol'i;;,
'S 4.: 

"!4r 
dl;,-Yi ;lt,. r&., , /

6427. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Isra'il
menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Urnar, ia berkata: Aku menjual unta di Baqi', aku menjualnya

dengan beberapa Dinar, dengan mendapatkan beberapa Dirham, dan

aku menjualnya dengan beberapa Dirham, dengan mendapatkan

beberapa Dinar, sampai aku datangi Rasulullah SAW ketika akan

memasuki kamarnya, dan aku tarik bajunya lalu bertanya tentang

perkaraku, Nabi SAW kemudiarf menjawab, "Jila kamu mengambil

salah satu di antara kcduanya dalam jual beli, jangan sampai

terpotong oleh suatu jual beli yang lain."t5

l4

t5

Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 6344,5554
dengan sanad yang serupa.
Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.5555 dengan
sanad yang serupa, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada
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il28. Yahya bin Adam menceritakan kepada kasri, Zuhair

menceritakan kepada kami, dari Musa bin Ugbal& Salim bin Abdullatr

menceritakan kepadalcq dari AMullah bin IJmar, ia berkat4 "Padang
pasir yang kalian dustai atas Rasulullah SAW! Sesungguhnya

Rasulullatr SAW tidak pemah bertahallul kectrali di masjid Dzul
Hulaifah.'16

'q,l), ,,*1, f U.|';\ i:J 'i. ,-H s,r-.lryl
,# /. i' *" '*e6 G?l *L U. ;; tn'"rft3ci; Yd

ol .1,;)r:"rr;f i-., *\, ,k lt J;r'of ,Lt*- ok'8
.ifu, Jt r"A g;r J,u "',i

6r';29. Yahya bin Adam dan Humaid bin Abdurrahman Ar-
Ru'asiy menceritakan kepada kami dan berkata, Z;fi^ir menceritakan

kepada kami, Mtrsa bin Uqbah menceritakan kepada lcami, Nafi'
mengabarkan kepada kami, dari Affiullah bin Umar: Ia menceritakan,

no. 562t juga dengan sanad yang sama" Hadits yang lebih panjang dari Hadits
ini juga telah discbutkan, yang diriwayatkan oleh Harrmad bin Salamah dari
Sammak bin Hub 6239.16 Sanadnya shahih Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 5337,5574,
5907.

',;f i ;; ,f ";:) rfi,- |;t 'i ,--- $:", .1ry^

a a .':Jl.'*t*
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bahwasanya Rasulullah sAw memerintatrkan unttrk mentrnaikan
zakat fitrah sebelum manusia keluar shalat.tT

,f $a"* W $'-r, i:'f i. ,F- gL .1tr.
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6430. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami,

Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Mujatrid,
ia berkata: Aku memasuki masjid untuk bertemu dengan Urwatr bin
Zlubur, pada saat itu Ibnu Umar sedang bersandar di dinding kamar
Aisyatr, dan orang-orang melaksanakan shalat dhuhq kemudian
Urwah berkata kepada Ibnu umar, *Hai Abu Abdurratrman, shalat apa

ini?" Ibnu Umar menjawab, *Ini bid'ah." Unratr kembali bertanya
kepadanya, "Berapa kali Rasulullah melaksanakan umrah?', Ibnu
Umar menjawab, "Empat kali, yang pertarna pada bulan Rajab,. dan
kami mendengar Aisyah RA menyela dari dalam kamarny4 Urwah
lalu menjelaskan bahwa Abu Abdurrahman (Ibnu Umar) mengira
Batrwasanya Nabi sAw melaksanakan umrah empat kali salah

t7 Sanadnya si ahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 6389.
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satunya di bulan rajab? [alu Aisyah membantah, "Nabi SAW tidak

pernatr melaksanakan umratr selain dengan Ibnu Umar, dan Nabi

SAW tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab.'rt

ii, . . t...v Lt L-r-r f i6 $li ?tI 'i. ,?. tl'L .1rr\

.rL{, U, 93slUr

&3l.Yatrya bin Adam menceritakan kcpada k -i, Suryan

menceritakan kepada lrami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, ia berkata, Rasulullah SAW $alat ldauf bcberapa hari,

sekelompok ,rllstrusia ikut de,ngannya sambil mengawasi mustth,

kemudian Nabi SAW shalat dengan mereka satu raka'at lalu mereka

pergl, dan sekelompok manusia yang lain datang, kemudian Nabi

SAW shalat dengan mereka satu ralca'a! dan dtra kelompok tersebut

satu raka'at satu raka'att9

Sanadnya shahih, Mufaddal adalah Ibnu Muhalhal As-Sa'di dan telah diakrri
t€ntang tcterpercayaannp pada Hadits no. 2898, 29D,6, dfr Hadits ini
disebutkan kcmbali pada Iladits ao.6126, HadiB dengnn rcdalcsi yang panjang
telah disebutkan Hadits pada no. 6295, d$lihat lladits no.6242.
Sanadnya s&airh diriwayatlon oleh Muslim l:230-231dari Abu Bakar bin Abu
Syaibah, dari Yahya bin Adam dengan sanad yang sama, dan penjelasannya
makra yang lebih panjang telah bcrlalu di Hadits no.6159, 6351,6377,637E.
Lihat Hadits no.6l94
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6432,. Asbath bin Muhammad me,nceritakan kepada ka*i,
Muharrmad bin Ajalao menceritakan kepada lemi, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW datang ke Masjid euba'
kadang-kadang dengan berjalan kald dan naik kendaraan.2o

t * 9.6 
'* '# 'i. i' if $:', LE,iI $:"r.1rrr
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6433. Asbath bin Muhanmad menceritakan kqada kami,
Muhammad bin Ajalan menceritakan,k€pada kauri, dari Nafi' dari
Ibnu Umar, ia berkata, bahwa bcrlari-lari kecil (sa,i)'tiga kali, dari
suatu batu'ke batu yang lairu aan bgrjalan cepat empat kali, kemudian
berkata, Rasulullah S.AV melahrkan hal tersebut.2l

,rJ * t",At :r*';).'r;it $:";LEl €* .1rrl
',Al ,iG r€ n s Jit ,t,t; rit,:* i.u.'* :)u'o,gt rri

N Smadnya shahih, Asbath Ot **..."
keterpercayaannya di Hadits no.l3t4, pcrlu lcami tambabkan brhwa Ibaru Mu'in
dan Yalqub bin sribah dan lainnya telah mcngakui bahwa ia tgrpercap, Imam I

Al Bulchari juga telah menuliskan biografnya dalamAt Kabirztitsl-i+,Hadits I
ini disebutkan kembali pada Hadits no.5860. Lihat Hadits no.5g9. I2t sanadnya shahih, euailwr bin umar adalah Al umari, ringkasan Haditsnya I
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6434. Asbath menceritalcan kepada kami, Al Hasan bin Amr
Al Fuqaimi menceritakan kepada kami, dari Abu Umamah At-Taimi,
ia berkata: Aku bertanya k€pada Ibmr Umar, "Sesungguhnya karri
menyewakannya, apakah .kami diwajibkan rmtuk melaksanakan haji?'
Ia menjawab, "Bulrankah kalian thawaf di ka'bah, berunrkuf di padang

arafatr, melempar jumralr" memotong rarrbut?' tra berkata: I(ami
menjawab, "Benar,' Ibnu Umar berkata, "seseorang datang kepada

Nabi SAW kemudian bertanya sama seperti pertanyaanmu kceadaht
Nabi SAW tidak menjawab sampai Jibril AS turun dengan ayg'Tidak
ada dosa bagimu untuk mencari kotnia (rezeki hasil perniagaan)

dari Tulnnmu (gs. Al Baqarah [2J: 198)."22

xt Sana&rya shahih, Abu Umanah At-Taimi terperca),a, Ibnu Mu'in
menganggapnya terpcrcqa, ia bertat4 'Namanya tidak dik€nal" seperti dalam
At-Tahdzib 12:14, N Bukhd juga menulislcan biognfinya dalam pembahasan
tentang nama julukan no.7 lalu bedota:. Abu UmamalU Syu'bah berkata: Abu
Amimah At-Taimi, tclah mendcngr dri lhru Umr, AI Ala dan Syr,bah tclah
mcriwayatkan drinya, dilcmh S6$1ys nanan)la adahh Anru bin Asma', Ad-
Daulabi juga telah me,nyebutkan datam pcmbahasa tclrtang Al Kua (nama
juh*8n) (l:116) ia ber*aa: Aku mcndcngu Abbas bedota: Alcu tclah
mcadengar Yahfra yaiar Ibnu Mu'in bcrlona: Syu'bah telah mclrc€ritakan dri
Abu Amimah Al A'rabi, Al A'la bin Al Musayyib tclah mcriwayartkan darinya,
kemudian bcrl<ata, Abu Umamah At-Taimi, Syu'bah bcrl<ata, "Abu Amimah."
Riwayat Al Ala bin Al Musalryib alon dijelaskan setelah ini, akan tetapi ia
mensanradcao namanya di sini dalam riwayat Musnad 6435, seperti yang akan
kami jelaslcan, dan ia adalah dad Bani Taini[alq banyak yang meiryebutkannya
At-Tardmi seperti Mlarn AbTahdzib (8:192), dan itu adalah kesalahan dalam
penulisan dan parcoakan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam
pembahasan tentang Tafsir (2:164) dari Thaliq bin Muhammad Al Wustha dari
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6435. AHullah bin walid menceritakan kepada kami yaihr Al
Adani, su&an menceritakan kepada kami, dari AI AIaa bin Musayyib,
dari seorang lelaki Bani raimillah berkata: seorang laki-laki
meldatangi Ibnu umar kernudian berkata, "Kami dalah kaum yang
menyewakannya," kemudian ia menyebutkan makna Hadits Asbath.r

Asbath salah soorang syaikh Ahmad dengan sanad ini, Ibnu Katsir
m€nganggapnya terpercaya dalam taftimp (l:a63) dari Mrsnad dengan
s}sunl.n kata sc?Grti ,r ,l iuE mcnyebutkannya (l]464) dari tash tuurrri,
akan kami sebutkan sanad uaaitsnya s€cara tdgkip ."trt"l Hadits ini. Kaa
.tvubimalsudnya adala! upah pekcrja" dan kata idi't *ro a i";."iiiiv,
lggT{q Arafrh.Y€qut bcdora, Ar Ltu'uraf,oijek dari lrfaanadarah mtonim

.. al jahl (kcbodoham) yaitutempatwuquf diArafah"o Smadnya shahih, srfyan aisini aaaan Ats-Tsauri, dao tidak mengapa tidak
tahu tentang identi-tas Bani TaimillalX karena scbgntrn),a tetaU-a-*etafrui
!{**anya ia adalah Abu umamah At-Taimi, sobagaim;a tclah d[ielaskan
dalam Hadits sebetug ini, atau sebagaimana yang tciih diriwayatkan oleh Al
'Ala- bin Al Musayyib,.sepcrti yang atan ria 

-scuutran, 
karena 

-1ang 
tidak kita

kaatrui, menunrt lcami adalah suryan Ats-Tsauri, n*,n*".at ya kami tidak
p9rg.p1$* oyns .lain )ang m€nganggapnya tidak diketahui, temungkinan
hd itu dilcrenakan ia lupc Hadits ini airiwiyartan oleh Ath-.fhabari Q:l6s-
166) dari Al Hasan bin yahp, dari aUdurrazaq, dari Ats-Tsauri, dari Al Ala binAl Musa)lrib d4ri seseorang Bani Taimillah 

-1ang 
berkata' s;;.rg lald-laki

9tfg kepada AMullah bin IJmr, tcem.aiin berkata, .Wahai AbuAbdu al, kglompok kami ssnantiasa mcnyewakannya" iaru mereka kira
kami ti$at-!i1aji!t<an haji?!'Ia menjawab, "6e,nar,' ia-melanjutkan, *ua.u
laksanakairlah haji.' Kemudian datrglah sesoorang kepada N"ui sew a*
r-nepnyakan seperti yang aku tanydon, lalu tunrnlah iya\,,Tidak ada dosa
9lsr.lutttuk mencoi kqunia (raeki hasil perniagaan) dari ruhamtz.,'Ibnu
IGtsir juga mencantumkannya daram Tafsir iunu xitsir t l:46? ,l;t64rdari karya
Abdum"uq, kami se4gaja m€ocautumkannya disini" karpna Imam Ahpi6
tidak mungkin mencantumkan lafaz.h riwayat Ats-Tsauri atas riwayat Asbathrfll:. Hadits ini, dan kami-dapati p€netspan lafazh Ats-Tsauri iaat trp*
dan bennacam'macam tambahan. Ibnu Katsir berl<ata setclah riwayat Atlr-
Thabari, 'Dan diriwaj{kan juga oleh Abdu Ibnu Humaid dalam Tafsinrya dari
Abdurrazatq dcmikianlah Abu Hudzaifrh (An-Nahdi Musa bin trlas,uil dari

El - ffi6n1d Imru Ahmrd
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6436. Mutrammad bin Ubaid menceritakan kepada kami,

Abdul Malik menceritakan kepadakami, dari Atha, dari Ibnu Umar, ia

berkata: Rasulullatl SAW bersabda, "senmgguhnya shalat di masjidht

Ats-Tsauri *cara mtfu'. Dirirvayatkan oleh Abu Daud (2:75) dari jalu Abdul
Wahid bm Ziyado lalu bedra0i, 'tladi8 yaag smadnya shahih dan belum ia
riwayatkan." Disetujui oleh A&-Dzahabi, diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi
dalam ls"Sznan Al lhbra 4:333 dri Haldm dcngan ssnad ini. Al Watridi juga
meriwayatkan dalam Asbabunnuanl (hd.4l) dari jalur Isa bin Musawir dari
Marwan bin Mu'awiyah Al F.azari dari Al 'Ala bin Al Musayyib dari Abu
Umamah At-Taimi secara 4rfu'. Ibnu Katsir berkata seGlah riwayat Ats-
Tsanri "Dc,mikianlah diriwayatkan selain dari jalur ini secara mtfu'. " Diambil
dari Ibnu AbuHatim dengan sanadnya dari jalur Ibad bin Awam dari Al Ala bin
Al Musayyib dari Abu Umamah At-Taimi )rang sexupa, keinudian b€rkat4
"Demikianlah diriwayatkan oleh Mas'ud bin Sa'ad dan Abdul Wahid bin Ziyad
dan Syarik Al Qadhi dari Al 'Ala bin Al Musaryib sx,ara mrfu'. " Semuanya
meriwayatkan dari Al Ala dari Abu Umamah At-Taimi, tetapi orang-orang
mengenalnya tidak seperti ketidal0ahuan Sufran Ats-Tsauri, dan Syr'bah juga
meriwayatkan *cara mouquf,, Ath-Thabari juga meriwayatkaa (2:16,4), "Al
Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami lalu bcr*ata: Syibabah bin Sawar
menceritakan kepada kami dan berkaa: Syr'bah menccritakan kcpEda kami
dari Abu Amimah dan bedcda: Alcu mc,ndengu Ibnu Umar, tcntang seseorang
yang bertanya tentang apaloh dirinya wajib melaksanakan haji sedang ia
berniaga? Dan Ibnu Umar membacanya "Loisa alaihn jmaalw ot tabtaglu
fadhlm min rabbilam." Ibnu Kmir juga mengambil riwayat tcrscbut (l:a63)
dari Ath-Thabari, kemudian berkata, *Hadits mi nauquf, api sangat luat." Dan
riwayat Syu'bah seperti yang lcamu lihat sangat ringkas, sedangkan Al Ala bin
Al Musayyib meriwayatkannya de,ngan pmjang terperinci, kemudian
mengatakan Bahwasanya Hadits ini juga naaquf mufu', Al 'Ala terpcrcayq
seperti dalam Hadits no.1240, 5702 yang.telah lalu, dan tambahan ini tidak
diragukan lagi rmtuk bisa dit€rima. As-suyrthi menyebutkan dalam Ad-Dttrr A,l

Mantsur (l:222) dan juga meiryandarkao juga +elain yang telah kami
sebutkan- dari Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al
Mudzir.
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ini lebih utama dari slalat di masjid laiwrya, kecuali Masjidil
IIArarn. "21
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il37. Muhammad.... yaitu Ibnu Ishak menceritakan kepada

karni, dri Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW
melarang jual beli palsu, sgperti orang-orang jatriliyah yang

menjualnya orang yang mulia dengan jaminan, lalu Rasulullah SAW
melarangnya.25

Sanadnya shahih, AMul Malik adalah Ibou Abu Sulaiman Al Arzami. Atha
adalah Ibnu Abu Ribah Hadits ihi telah bcrlalu dengan riwayat Abdul Malik
dari Atha 483E, dan dari beftagai jalur dari Nafi' dari Ibnu Umar 4636, 5153,
5155,535t,5778.
Sanadnyasfiahih,walaudi awal Hadits ini ada yang kurang, namun dalamushul
Ats-tsalatsah soorang Imam berkata: Muhammad yaitu Ibnu Ishaq menceritakan
kepada kauri, dan ini zuatu kesalahan dan kemustahilan, Ibnu Ishaq wafat
sekitar sepuluh tahunan sebelum Imam Ahmad dilahirkan, dan syaikh-syaikh
Imam Ahmad yang meriwayatkan Hadits dari Ibnu Ishaq sangat banyah kita
tidalc bisa memastikan siapa sebenamya yang meriwayatkan Hadits ini, oleh
karena itu kami taruh titik-titik antara menc€ritakan kepada kami dan
Muhammad yaitu Ibnu Ishalq dan aku ydcin ini kesalahan penulisan, jika kita
mampu memastikan syaikh perawi yang tidak diketatrui tersebut maka dapat
kita katakan Bahwasanya ia adalah Muhammad bin Utaid, karena Ahmad
meriwayatkan darinya sebelum ini secara langsung kemudian dikuatkan bahwa
Imam Ahmad meriwayatkan Hadits no.6307 dari dua bersaudara yaitu Ya'la bin
Ubaid dan Muhammad bin Ubai4 dan ia sebutkan juga akhir dari Hadits ini
"Fanahaa RasuWlah SAV," kemudian berkata: Muhammad bin Ubaid berkata
dalarr Haditsnya: "Habalal Hablah, fanolwa Rasulullah SAW an dzalilra."
Bahwasanya Muhammad menambalrlcan atas saudaranya kata "'An dzalika."
Dan tambahan ini baik, dan yang lebih kuat adalatr Hadits ini diriwayatkan dari
Muhammad bin Ubaid bahkan hampir sampai kepada tingkat yang diyakini
namun kami tetap mengedepanlcan ketelitian dan amanah, sehingga kami tidak
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6438. Harnmad bin Khalid rnenceritalon kepada karni, dari

AMullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW

mengumpulkan rerumputan unttrk kud4 Hammad berkatq Aku

bertanya "Untuk ludanya?" Ia menjawab, "Bukan, telapi untuk kuda

kaum muslimin.'25

rL i.'rfuL'*'#t!i $:"; "i?'i. 
iU $:"; . I t r 1

6439. Mutrammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, AI
'A'masy 

menceritakan kepada kami, dari Athiyatr bin Sa'ad, dari Ibnu

Umar, ia berkata:Aku mendengar Nabi SAW bersabdq "Shalat

malam itu dua raka'at dua raka'at, jiko kalian khawatir wabu slwlat

Shubuh telah datang lah*anlah satu raka'at, sesungguhnya Allah

adalah ganjit merryukai yang ganiil."21

menambabkan di awal Hadits dengan Muhammad bin Ubaid menceritakan

kepada kami karena hal itu berarti suatu kekeliruan dan iknu itu adalah amanah.

Sanadnya shohih, Abdullah adatatr Al Umari, Hadits ini disebutkan kembali
pada lladits no.5655, dan telah kami jelaskan dengan lengkap disana" dan kami

tnqi*an bahwa akan dijelaskan kembali dalam Hadits no.6464.

Sanadnya dha'rf, Athiyah bin Sa'ad bin Junadah dha'f, sedangkan matan

Haditsnya shahih, terdapat dua Hadits: Pertama:".9ftalaul laili matsnaa

matsnaa.' Sudah sering dijelaskan dengan sanad-sanad yang shahih, YfrE
terakhir adalah Hadits no. 6355. Lihat Hadits no.6421. Kedua: "Innal Allaha
witan ythibbul wita.- Juga telah dijelaskan di tempat yang lain dengan sanad

yangshahih dalam Hadits no.5880.
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,;.i, 644,0. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Isa bin
narln bin Ashim bin umar menceritakao kepada l€mi, dari Nafi,, dari
Ibnu umar: Bahwasanya Rasulullah sAw bersaM4 "Barangsiapa
yang bersabar untukht dalmt keadaan susah maka aht akan
memberilran syafa'at baginya," atarl *Akan bersaksi untubqta,,2E

L3v'er'fi"ie * ?:a' ; i' !'? t:;"r.1rr\

* !, J;, ,j,Jwb,dt r,:#'i.ir *l; Lt,;. ,jrri
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644.1- AMullah bin Al tlarits menceritakan kepada karni, dari
Hanztralah Bahwasanya ia mende,ngar Thawus berkata: Aku
mendengar AHullah bin Upar, ses@rang bertanya kepadanya,
"Apakah Rasulullah sAw melarang hewan mamalia dan benrang?',la
menjawab, "Benar."29

sanadnya sialzft diriwayarkan oteh Musrim dpllem shahitmya l:3Eg dari zuhair
:ibin Harb, dari Utsman bin unar dcngan sanad yang serupa Telah kami
,+tmjnlcan dalam penjelasan Hadits to. 4761kepada tsa bin uitu uin Ashim,

Batrwasanya di dalam kutttbuttis'ahyang ada hanya Hadits ini atau uaaitr y."j
pgmlalas tentang keutamaqn kota Madinah, Hadits ini scring dijelaskan-dari
jalur-jahu yang lain, yang taakhir adalEh Hadits to.6l?4.
sanadnya shahih, Hanzhalah adalah Ibnu Abi sufyao, ringlosan Haditsnya
disebutkan pada Hadits no.5960. Lihrr 6012,6416.
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6M2. AMullah bin Al Harts menceritakan kepada kami, dari

Handzlah bin Abu Su$an, dari Salim bin AMullah, dari Abdutlah bin
Umar: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'tBarangsiapa melebihkan

celananya koena sombong maka Allah tidak akan melilutttyo Wdo
hmi Hamat."io
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6443. Abdullah bin Al Harts menceritakan kepada kami,

Hanz.halah menceritakan kepadakq Bahwasanya ia mendengar Salim

bin Abdullatr berkata: Aku mendengar AMullah bin Umar berlota,

"'Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 'Brongsiapa membeli

seekor anjing selain untuk berbwu dan penjaga maka pahalanya akan

selalu berhtrang setiap hari &ta qirath'."3l

:: Sanadnya siaiift, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadis no. 6340.rr Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits rro. 6342 yang
s€rupar Muslim (l:462) juga meriwayatlcan dari jalur Waki' dari Hanzhalatr bin
Abu SuSna telah dijelaslcan juga dalam riwayat Imam Ahmad dari Wdd'
dalam Hadits no.5253. Kata "Qiradhaini." Derigm monskrb adalah sebagai
maful (ObjeD. Disebutkan dalam Muslim 'Shall" Dan dalam tulisan dengan
kedua catatan kakinya *Qiraothaini" adalah seperti yang disebutkan Ahmad.
Qirattr di sini meiupakan kiyasan atas bcsarnya kadar yang dikurangi dari
pahalanya.
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,':rr$i' 6444. AMullah bin Al Harts menceritakan kepada karni,
Hat&alah kepada l@mi, Salim bin AMullatr
menceritakan kepada kami, dari AMullah bin umar Bahwasanya ia
berkata, *Rasulullah sAw uersaraa, 'Jika istri-istri kalian mohon izin
untuk shalat berjama'ah di nasjid rnoka unkonlah mereka','ts2

'e C::", Lt $:"; "$t il i' |* $:"r.1rro

*?0, * ,4, {e.;,le '* i;,r * i ii,t +,y'*'* ;rr ir'*, l*, -F: 
ir .: 

-J*W { *:,
.ttl^t-

il45. AMullah bin Al Walid menceritakan kepada nu-r,
Sufyan menceritakan kaada kami, Jahdham menceritakan kepada
kami, dari AMullah bin Badr, dari Ibnu um.ar, ia berkata, "Akd pergi
bersama Rasulullah sAw dan beliau [slrm bertahallul, aku juga pergi
bersama Abu Bakar dan umar serta utman juga belum bertaballul.,,33

{s
$s
sanadnya shahih, Hadits ini discbutkan kembali pada Hadits no. 6303, 6304,
Hadits de,ngan redaksi yang panjmg tclah dis€budon pada,no.63gz.Kata ,,Ilal
masjid, " disebutkan dalam catatan katci Mrulip deirgan .Al Masaajld..
sanadnya siahrt, Hadits ini disebutkan kcmbali p.a" H"ait no. sogz dengan
sanad ini.
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6446. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul 
, 
&

menceritakan kepada l<ami, AMullah bin Dinar menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Umar RA, "Rasulullah SAW bersaMa, 'Suatu

kczhaliman dibalas dengan kcgelapan di hari kiamat',"i4

il &' '* ef.L ,lt !t? $|L "; I $:"r.1*v : "'
fil.it,,iu *:, ybt d* lt Jrrll ,:|L /) f )q)

.oiti irv ,sira ,xrat ir;-irrsa .. aa-,

6447. Abu Sa'id menceritakan kepada lomi, AMul Aziz
menceritakan kepada l<ami, AMullatr bin Dinar menceritakan kepada

kami, dari Ibnu Umar: Nabi SAW pernah bersabda, "Bagr orangyang
lmi (penghhianat) memiliki tando pada hari kiomat kclah dikatakan

lccpadanya,' Ini tanda or ang yarg tar i (pengtrhianat)', u,s

f *:# l' * * #|';Ltfl'",itl $:"r.11tr
,*'rii ,f, '01.r:p, ybt ,k !, Jh i6 riti * .u,

Sanadnya shahih, Abu Sa'id adalah brdak Bani Hasyim, AMrrahman bin
Abdull&. AbAil Aziz adalah ibnu Abdillah bin Abu Salaoah Al Majisym,
Hadib inidiriwayattan oleh Al Butfiari (5:73), Muslin (2:2t3), keduanya dari
jalur Ab&tl Aaz N Majisyun dari Abdullah bin Dinar, juga dalam hadits
no.62l0 melalui jalu AMnl Aziz. Hadits dengan redalcsi yang panjang juga
diriwayatkan dri jalw Atha bin As-Sa'ib dari Muharib bin Ditsar dui Ibnu
Umar dalam lladib no.5662, 5t32, 6206.
Sanadnya siaftift, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no.6281.
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ffi&. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz

meaceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu umar,
ia 

*6erkata: 
Rasulullah SAW b€rsabda, ,,Boangsia?ru yang tidak

nffiUartan zakat hutarytq Draka Allah akan menyerupakannya
dengan seekor ular pado hoi kianat, )Bng memiliV titik hitam di
hidmgnya yang akan selalu mengihttinya,', atau
"Mengalungkannya. " Beliaumelanjutlon, "Aht adalah hotamu, aht
adalah hotornt'46

5 U. ijt; pls.c,rr;ir il i' l;, 6:L .1r 11,e U ts,t qb ?,
a aa a 

ta t 
a a '

lr-r t- t ti I t. 1... ..Ot,, sJt| {J \ft, d;l crt-, uG.ok fi ,* i; f es
);t qu Al ,#'i.r Su,'i){:SG{J'j y aJb v ,'#

#,*'r;l *, *10, & lt
ffig.Abdullah bin Al Huits menceritakan kepada kami, Daud

bin Qais menceritakan kepadakq dari Nd', dari Ibnu Umar:
Bahwasanya ketika dalam ffialanan, salah seorang sahabat

melaksalrakan shalat $ritiq Ibnu Umr berkafia, "Kenalm kamu tidak
naik?' Sahabat itu menjawab, *Aku sedang melaksanakan shalat
witir." Ibnu umar kembali bcrkata, "Btrkankah dalam diri Rasulullatl
SAW terdapat suri tauladan yang baik?!'J7

til:,

s 'lBanadnya shahih,Irasyim adalah lbnu Qasin Abu Nashr, Hadits ini disebutkan
kembali pada HadiB ao.6209. Lihd tulisan dalam Musnad Abu Hurairatr 7553.

'I Sanadnya shahih, Makna png hampir s€Nrrya sering dibahas, terakhir adalah
pada Hadits ao.6224, tampaknya sahabat Ibnu umar yang tmm dari kendaraan
adalah Sa'id bin Yasar, dan I{aditsnya tclah bclalu poda no.5208, 5209, dnn
Bahwasaaya Ibnu Umr bcrtda fcgaAanya, '.Tidakkah kalian menjadikan
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6450. AMullah bin Al Harts menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Juraij berkata: Sulaiman bin Musa berkata: Nafi' menceritalcan

kepada kami, Bahwasanya Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, '(lcapkanlah salam, berikonlah rukan, don jagalah tali
per s audor aan s ebagaimata yong diperintahkmr Allah gnrT'. " 

j8

* y: * e6'*uy$:r, $?u.iL$:-,r.1ro\
.;;3r * ,rot ,t{!}t frart ,Jtr'r,i:, f }r' 4* u\r';tl

Rasulullah SAW sui tauladan yang baik? Dan bahwa Rasulullatr SAW
melaksanakan shalat witir di atas kendaraannya;' Liltort Al Mwaththa' (l: la5).
Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2:155-156) dari jalur Hajjaj
bin Muhamma4 dari Ibnu Juraij, penyarahnya menukil dari Zawa'id Al Bushiri
bahwa ia berkata: Sanadnya shahih, perawinya terpercaya, jika Ibnu Jrnaij
mendengarnya dari Sulaiman bin Musa. Ini b€ntuk hafalan yang kurang bailq
karena Ibnu Juraij mendengar Nafi' dan meriwayatkan langsung darinya
sedangkan disini ia meriwayatkan dengan perantara Sulaiman bin Mus4 jika ia
ingin menjadikmnya mudallis. Begitu juga dalam perkaaan Al Bushairi yang
mqtadlis dengan menghilangkan Sulaiman bin Musa, diatas ini hahwa Ibnu
Juraij b€rkata: Sulaiman bin Musa b€*ata, disini ia mengaku telah mendengar,
dan kata "Lii," adalah sisipan yang kami ambil dari catatan Muslim, dan tertem
juga diantara hrlisan Maliki, nrmun tandanya tidak jelas, apakah tanda
koreksian atau asli tulisan, yang jelas Hadits inr luat. As-Suyrthi juga
menyebudcannya dalam Al Jami' Ash-Shaghir 1232, yang disandarkan kepada
riwayat Ibnu Majah sajq yang kemudian diringkas oleh Al Manawi
Bahwasanya Hadits itu diriwayatlon oleh An-Nasa'i jugC tapi aku tidak
menemukannya dalam An-Nasa'i yang menurutku Al Manawi sengaja
membuat-buffiya, karena jika An-Nasa'i mcriwayatkannya tennr disebutkan '

oleh Al Bushiri dalam Zawa'id Ibnu Majah.
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il51. Haurmad bin Khalid menceritalcan kepada kami, Malik
menceritakan kepada lmmi, dari Nafi', dari Ibnu Umar batrwa Nabi
SAW b€rsabd4 t'Jonganlah katim mengambil barang dagangan
sebelum @wang tersebut) sampai kc psm,- dan larangan unttrk
berbnat Najasy.3e

6452. Hammad bin Khalid me,lrceritalran kepada karni, Malik
menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu umar bahwa Nabi
SAW bersabda, "Hak perttalior bagi orong lung memerdekakan,Ao

,# 
.ul * eE *ly'*"9€*.1roy

@53. Hammad menceritakan kepada kami, dari Malik , dari
Nd', dari Ibnu Umar: Bahwa Nabi SAW bersabdq ,,Boangsiap

)nng memerdekakan hnnba sahaln naka ia berhak atas hartanta,

i: f es'*'u]ilt, vt:r, ly U'rtL $:r;.lroy
.'€tf ;,.ri,lrlt:,:u r*,*b, *,;,it rp

e*;i 1X d:'i 
"4 

|ibf'i ,,sG'rt;, *\t *
.'obt, trdbiydti oy,!y

oltLl

Sana&ya shahih, Arti png bcftcda'beda telah disebutkan di bcrbagai
pcrirvarram, di antaranya no. 5t62, 5n0, agl.Ibnu Al asir bcdrda dalam
An-Nihafh Q:69. Maksudnya adahh ormg kota yang membeli buog-barang

. orang desa sebelum sampai di kotc dm mcmberitahukanya dcogan- khabar
t,'hohong agar dapat membeli brmgn1ra dengm mudah dan murah dan yrng
,' G, ikiao adalah penipuan yang dihramlcat. A*Najsytclah dita&irkm seuitum
ini.
sanadnya siaftA Hadits de,ngm rodaksi yang panjang tolah disebutkan pada Al
Muwafuha'(3:9), dari Nafi' dari Ibnu Umar, Hadits dcngan reOa*si yang
panjang juga telah disebutkan oari prn Matik 5q29, Iradit d€ngao reiarsl
yang panjmg dan ringkas tclah discbu&aq terakhir no.6313, 6415.
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6454. Hammad menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

N8fi,, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus sebuatr

pasukarr perang didekat Najd, ketika itu aku sedang disan4 kamipun

mendapatkan harta rampasan perang berupa unta yang banyak,

sedangkan jumlatr pasukan kami sebelas atau duabelas wtta, kemudian

kami tertibkan seekor demi seekor unta.a2

4t!l * y; f e.s'* Uy €*',rL $:", .1 t ; ;

.*tiy,* 1-,i;4 fr:Jv *'t*\, *
6455. Hammad menceritakan'kepada kami, dari Malik, dari

Nafi', dari Ibnu Umat, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

"Dengan dua puluh niuh deraiat." Maksudnya shalat jama'ah.43

Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no.6279, Hadits

dengan redaksi yang panjang juga telah disebutkan dari jalttr Malik no.5920.

Sana&rya shaftih, Hadits ini disebgtkan kembali pada Hadits no.6386, dan

disebutkan juga pada riwayat Malik dalam Hadits no.5288, 5919.

Sanadnya ininit , ini adalatr suatu ringkasan, semoga Hammad bin l&alid lupa

redalsinya, sehingga ia hanya meriwayatkan yang ia ingat saja, Hadits ini

disebutkan juga pada riwayat Malik no.5332, 5921 dengan redaksi "Shalot

jama,ah lebih utatna dori shalat sendiri dengan dua puluh tujuh deraiat."

4l
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6456. Hammad menceritakan kepada 15ami, dari Malik, dari
Nd', dari Ibnu umar, ia berkata: Rasulullah sAw bersabda"
" P e lihoalah j enggot kalian, cutatrlah hmis kalian.,,11

* ev ,r uu'
ti-:, ,;vtst triz'

u 
-saydnya shahih,.n3mun-saaad ini pada dasarnya bermasalah. yang benar
bahwa Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad yang laiu 46s4 dtiyahya bln sa,idAl Qathan' dari ubaidillah, dari Nd', oari tu,nu umar secara mmfu,,
"cukurlah kwtis kalian dan petihoatah jenggot katian. Muslim juga
meriwayaflan dalam shahihnya (l:sz) dari jaluryahp Al eathan dan Ibnu
l{amir, dan diriwaya*an juga oreh At-Tirmidzi (4:l l-li) dari jalur Ibnu Namir,
Awanahjuga meriwayatkan d1fu6 s[ahihnya (lalgg) aaii iaui Muhammad bin
Basyar dan Ibnu Nylir, Al Khlhib juga meriwayatrtan dalam Toith Baghdad
(:f+f) dari jalur Muhammad bin Basvar, selunrhnya dari ubaidillah, &ri-Nafi,
{ui Ibnu Umar, sedan_g permasalahannya dalam riwayatnya aari Malik aisini,
dari Nafi', dari Ibnu IJmar, batrwa Malik meriwalatkan aau^ rlt Ltuwaththa'.
(3:123) (42162, hasil ringkasan Az-Zarqani), oari auu Balor bin Nafi,, dari
ayahnya ),aitu Nafi', dari Abdullah bin umar: Bahwa Rasulullatr sAW
memorintahkan uituk memelihara jenggot dm mencukrn kumis. Ibnu Abdil
Barr juga mcnc."r.IT 

*raurrt At-Tqa*pk w. Tl9 dari Malik, demikian juga
diriwayarkan oleh lyrryfim (l:t7) a.ri ri*ol,.t eutaibah, Abu Daud jula
meri'wayatkan (a:135) dari jdur At ea'nabl airiwayattran juga oleh At-Tirmidzi
(!:t]) aari jahr M1'an dan dirirvayatkan oreh Abu awani dalam shahilmya
(l:189) 4ari jalur Ibnu wahab dan Mr{harif, dari jalur Abdullah bin yusrir,
seluruhnya meriwayaltan dari Malik, dari Abu Balcar bin Nafi' dari Ayaturya
Naf' dengan b€ntuk ccritr, 'Nabi sAw memerintahkan untuk meicutur
lrurnis..." Al Khathib iuga menceritakan daram Tarikh Baghdad (6:241) dengan
secara ringkas, dari jalur Isma'il bin lbrahirm, dari Malik dengan-redalsi,
"Rasulullah sAw bersabd4 'pelihoaloh jenggot'," menuni.u riwayai
Baghdadi ini adalah dari seorang syailrr, namun pennasalahannya batrwa
solunrh perawi )rang t€rpercala meriwaya*an dari Mltik, airi euu Bakar binNafi' dari Ayabnya Nafi', ),ang menunjulgkan bahwa Malik belum

dari syaikhnya Nafi', taapi iernyara Hammad meriwayatkan
dai Malih dari Nafi' sccara langsung yang rang$mg menjadilcamp secara
lisan langsmg dari Rasulutlah sAw, Hanrmad aaain seoizrg poiwi yang
terpercaya, sepcrti gatap l{adi6 no.lE24, @i Abu ?fi'ah bedotc..Ia seoran!
sryik! yang rckun." Al Hasan bin Arafah juga bercerita, ,.Ia salah satu syaik[
terbaik }ang kami dapatkan.' sepertinya itu merupakan sesuanr yang terluiakan
sehingga seolatr-olatr meriwayatkannya dari dari Malilq dari Nafi,ftidat'sadar
bahwa Malik tidalc mendengar dari Nafi', tetapi mendengar dari Abu Bakar bin
Nafi'. Dan yang menjadikan Hadits ini secara lisan langsung dari Rasulullatr

t* gl

l,*t*h,,k !, Jy,,lu'?tin
$:L iG $:", .1r o1
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6457. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami,

Affiullah menceritakan kepada kafiri, dari Nafi', bafiwa Ibnu Umar

melemparkan jumrafu setelah hari qurban dengan berjalan, dengan

keyakinan batrwa Nabi SAW juga melalrukannya.as

,f-

of:la*itr *rf

,.i,t * ,f L6it lv
tc
U i,tL $:"; .1 r oA

'i.ltel *tyb, *,$tif ,|L i; * g.6'*,luit
;:, n ,iv & ilt oi6 ,1) ,Q Jtr- y")\,-i'F

.Lp,{.c+t*Ll ,iu,i,*?
6458. Hammad bin Khalid Al Khayyath menceritakan kepada

karni, dari AffiullalU yaitu Al Umari dari Nafi' dari Ibnu Urnar:

Bahwa Nabi SAW memberi hadiah kepada Zubair berdasarkao jarak

lari kudanya di daeratr T$rair, lalu kuda itu dilepas untuk berlari,

setelah berhenti kemudian beliau mengukurnya dengan seutas tali lalu

bersaMa" "Beriksn kcpadanya sesuai dengan pniangnya tali.ilo

sAw, initah yang menjadikannya leurah, yang menjadikannya poriwayatan

secara makna, seperti riwayd .Isna'il bin Ibrahim mGolllfr Al Khatib,

Itususnya bahwa 
-Hadits 

ini juga diriwayarkan dari Ubaidillah dari Nafi',
seperti yrang kami jelaskan. Daoperiway*m ini tclah dijclaskan dalam Musnad

selnnyatc tiga kali yaitu no. 5134, 513t, 5139, dari jalur Ats-Tsauri dari

aUauir*rmaii bin Alqama\ yang p€rtama adalah socara lisan, dan yang kedua

dan [etiga yaitu, "Rasulullah SAW meriwayatkan," dalr redaksi "Wahafuu Asy
bmrauib," t€trtera dalam catatan kalci Muslim, "Wa ahfuu " Lihat no.5988'

4s Sanadnya sia}rh ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits to.59M,6222.
46 Sanadnya shahih Abu Daud meriwayatkannya 3:142 dari Ahmad bin Hanbal

dengan sanad tersebu! tetapi ia meringkasnyq dengan tidak menyebut, 'Bi
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6459. Hammad menceritakan kepada karni, Abdullah berkata:

Nafi' menceritakan kepada karni, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW,
bahwa beliau membenci Al Qaza'untuk anak kecil.aT

i,SG p u.t r e6 r ir *F s?f \tL $:rt,? i; ,f e5 ,f lt |r? V;t if; t?L .111.
 
alll .;" ir J;r'i j$ ,:# i:* riu"yi

a
t f. a

l, t. li',.t-1
p>Llt eug o:b j:tl

W';i .frr,r[rLf trt r*r*
6460. Hainmad menceritakan kepada kami, Abdullatl

mengabarkan kepada kami, dari Nafi,, dari Ibnu Umar, ia berkata:
Shadaqah pertama dalam Islam adalah shadaqefi Umar, kemudian
Rasulullah SAW bersabda, "simpanloh modalnya, dan manfaatkan
kcunhngawqn!'At

ardhin ytqaalu lahaa Tswair."'Al Hudhv: Berlari, redaksi ,Hatta qaama,':
Maksudnya berhcnti berlari, Tsurair: Daenh dekat Madinah bagian.dari tanah
Bani Nadhir, sebagaimana difahami dari berbagai riwayat, Ahmad akan
meriwayatkan (Ha) darj Abn usamah, dari Hisyam bin urwatr dari ayatrnya dari
Asma' binti Abu Balor, istri Zubair bin Awwam ibu dari urwah bin zubair,
dengan Hadits yang panjan& ia berkatd "Aku memindahkan pasir dari tauah

$lik z-ubair, yang telatr diberikan oleh Rasulullah sAw di atas kepalaku, yang
b€rjarak tiga farsakh darih, Al Buktari meriwayatkan juga (6:igt) aeirgrn
eand yang serupa, lalu ia berkata: Abu Dhamrah Mcat4 dari uisyam dari
AEahnya, Nabi sAW memberi hadiah tanah kepada zubah dari kckayaan bani
Nadhir. Ibnu sa'ad juga meriwayatkan dalarn Ath-Thabaqat (g:lg2-lg3) dari
Abu usamah dengan panjan& ielaslatr bahwa tanah ini adalah png Ailatr
b€rikan kepada Rasulullah sAw dari kekayaan Bani Nadhir, rog ut4arat tiga
farsaktr dari Madinah.Lihat Al Anv,al karyra Abu Ubaid no. 676. 

-

lanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadir no.62r2,Hadits
ini disebutkan kembali pada Hadits no. 6422 dengan malaranya. Al eaza'
mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lainnya -Ed.
Sanadnya sftahih, t'ngl<asan Haditsnya disebutkan pada Hadits no.5947,607g.
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il61. Hammad menceritakan kepada kami, AMullatl

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

Rasutullah SAW mengajarkan kepada kalni Al Qur'an dan jika

menemukan ayat sajadatr iabersujud &nkami prm bersujud.ae

'* 'i.t ok ,JG eg 
'* I' ir '* 'rb t;t:-r, .1t 1Y

,hY-: d ria ol ; i ??:,;:it'&l rV*st tli 4
ybt *,4t1,1 ?,.t,,r[1J qa" e*tt'y,r#, q

af[A'os *,
il62. Hammad menceritakan kepada kami, dari AMullah,

dari Nafi', ia berkata, bafuwa Ibnu Umar bermalanr di M |huba,

ketika pagr hari ia mandi, kemudian menytrnrh orang-orang yang

bersamanya untuk mandi, lalu masuk melalui jalan yang tingg dryt

kelgar dari jalan yang agak rendah, dengan menganggap batrwa Nabi

SAW melakukan hal tersebut.to

Sanadnya slafrrh ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits rro. 4669, 6285,

Hadits dengan redaksi yang paqiang telah disebutkan di Hadits no.4625,5231.
Lihat 5600, 6284, Malik meriwayatkan dalam Al Muwaththa' l:302-303, dari

Nafi' dari lbnu Umar secan mruquf. Lihat penjelasan Az'Zatqani Q:la6'l47).
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6463. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami,
Abdullah menceritakan kepada karni, dari Nafi,, dari Ibnu Umar
berle6L,lari kecil dari satu bukit ke bukit yang lain, dengan
meng6nggap batrwa Nabi SAW melakukannya.sl

it * f!'* i' if $:r- -nv U.',b $:L.1r,1 t
,'i iui ,P.,:g;lt *:, *h, di !, J;, ;;; :JG'*

,#t S;:Jvr{; ,:n t f-,f:Sr *tiU
,Uil.. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami,

Abdullatr menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia
berkata, *Rasulullah S'AW memelihara kuda bukan ketunrnan
kelompokny4" {}u berkata" "Walrai Abu Abdurratrman yaitu Al
'Umari, "Kuda miliknya?" ia menjawab, "Kuda milik kaum
muslimin."52

5t

s2
Sanadnya shahih, ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6433.
sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.6438 dengan
sanad yang sama, redaksi *Khailul mwlimin?" tertulis di catatan kaki Muslim
"Khuyrul," bentuk jarnak dari "khail," sebagian penulis zrlman sekarang ini
mengira bahwa kalimat itu bentuk janak ghairu shahih, padatral itu shahih,
disebutkan dalan Al-Lisan "Jamabqta adalah Aklryal, wa khuyuul, yarrg
pertama dari Ibnu A'rabi, selain dari ini lebih terkenal, atau dengan kata
"Khtqruul."
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@65. Abu Qathan menceritakan kepada t6arni, Syu'batr

menceritakan kepada karni, dari AMullah bin Abu As-Safar, dari Asy-

Sya'bi, ia berkaia: Aku bergaul dengm Ibnu Unrar selama dua tahutr,

dan aku tidak pernah mende,ngr; ia :meriwaliatkan Hadits dari

Rasulullah SAW, ke,mudian ia mcnyebutkarr lladits tentang seekor

kadal atau berbagai l0dal.53

il66. Uqbatr Abu Mas'ud Al Mujaddir menceritalon k€pada
.t ,t

kami, ubaidillah menceritakan kepada l€mi, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, bahwa Rasulullah SAW turut s€rta berpacu dalanr b€rkuda dan

mendahului saingannya sampai akhir.tf

,*if b' .J- l' );t

t' Sanridnya shahih, Abu Quthn adalah'Amr bin AI Haibam bin Quthn, ia
dikaegorikm seorang p€rawi ptig tcrpercaya dalam hadiB no. l0l3; Hadits
deogah r,edal$i yang panjang telah disehskaq di .Iladits no5565, 6213 dari

Trry1 Yl'}a|9T, Taubah Al'Aobai dri Asy-Sp'bi'A, Adh&' affiah
;anrat< 0ri z dbDhabb. \
,uBglawFurawu.
Sanadnya shahih, Uqbah Abu Mas'ud adalah 'Uqbah bin Khalid As'Strloni, Al
Mujdir addah terpercaya merupakan salah seorang syaiktt.bagi.Ahma4 para

perawi Kuaft At-Tis'ai meriwayatkan darinp, Ahnad do Utsnnan bin Syaibatt

mernpercayainya, Ibnu Abu Hatim menuturkan biografi t€,ntmgn)ra dalam ll
Jarh Wa At-Ta'dil (3/l/310), begitu juga dengan Ibnu Sa'ad dalam Ath-
Thabaqat (6:2?6), Ahmad menggrm*anlnafa'Al lttujalid" sebagai pengganti

katl "Al Mujaddbt'iang juga telah tetap dalaur tulisan yang dikomentari Imam
Muslim, nanrm pada dasanrya itu adalah suatu kesalahan, terkoreksi dari Imam
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6467. Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik menceritakan

kepada kami, Adh-Dbahak (Ibnu Utsman) menceritakan kepada kami,

dari ,Na,fi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW batrwa Beliau

men#[Irrtatrkan untuk mengeluarkan zakat zakat fitri agar dikeluarkan

sebelirm orang-orang keluar melaksanakan shahttj

$:L ,ns.frt'r:rtt ,1 $3 ,e 'i.7 $:t; .1r1A
a

,Ju'* i.t * rr+, ,,aaaaa
irr .^F'*'o6

nSithlt ,y qP ,Vtt ui'"i I i:;3, t-itst t o\ r*t yL

,.,,6t ?Ll q *i ,,sr.rr:)r fr €.'c6t {; '.1ti 
,rr:..lir

e,*ilr Xu' * !ti;;i€i,.tiiJJr6,t:b €,e;,

Malik dan dari At-Tah&ib wa At-Tqrib, demikian juga Adz-Dzababi yang
telah menetapkannya dalanil f'htsttoWr 464 dengan benar seperti yang kami

?dni, Ad-Daulabi juga mengalakm dalam Al Kuy (2:l 13) bahwa Abu Mas'ud
U&ah bin Khalid As-sukrmi adalah Al Mujaddir inr sendiri dan Ahmad bin
H&bal prm meriwalatkan darinya dalam Musna&rya. Hadits i,ni diriwaya&an
oleh Abtr Daud Q33$ dari Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sama, Lihat
no.5656. Al Surrahjamak dari Qaoih, Al Mtutdziri mengatakan 2476 bahwa
Al Qaoih bagran dari kuda lang memasuki usia lima tahun. Dalam tulisan yang

dikomentari oleh Muslim Al Qaoih dcngan bentuk tunggal. Al Ghayah adalatt
garis linish.5s Sanadnya shahih, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.6429,
diriwayatkan Muslim l:269 dari Muhammad bin Waqi' dari Ibnu Abu Fudaik
dengan sanad yang s€rupa

,, , a '{-,
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fi68. Umar bin Sa'ad (Abu Daud Al Hafari) menceritakan

kepada kami, Sufyan menceritakan kepada karni, dari Abdullatt bin

Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullatr SAW bersaMa,

"Diantwa pepohonan terdapat satu pohon yang daunnya tidak

berjatulun, begitu juga dengan seorang muslim." Ibnu Umar

melanjutkan: Lalu sebahagian orang mengira batrwa ia adalah pohon

AI Bawadi, dan aku adalah orang paling muda diantara mereka, aku

yakin bahwa ia adalah pohon lrurm4 kemudian Rasulullah SAW

bersabda, "Ia adalah polnn hrma." Dan aku laporkan kejadian tadi

kepada ayahlu, ia pun berkat4 "Jika kamu l@takan tadi, lebih aku

sukai daripada ini dan itu."56

i.t * gE V i' ** * Iy U.ib $:'L .1111

,*Lsr *'*' JL:t'&y\t * In J;r'*tr,i$'#
lie )i*'uf),W ,fry ,,*)"yq'itu.,y- oq

.GrI J\+y!i :: nJ ei.l;:y1r*
il6g. Hammad bin Khalid menceritakan kepada lomi, dari

AMullalt dari Nafi', dari Ibnu Umr, ia berkata: Rasulullah SAW

membagi setengah dari ltras tanah k€pada Khaibar, dan

n Sanadnya sftalrill, Su$an adalah Ats-Tsauri, Hadits ini disebutkan kembali pada

Hadits no.6052, kalimat "wahnttu min ahddsin noos" tstlarrda dalim Muslim

deirgan 'Shat," atas kalimat A*Naas, pada catatamya tertulis l<aa 'Al
Qouttt."

)k't
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memberikan per€Nrpuan s€ratus wasq,delapan puluh kurma, dan dua
puluh gandurr.5T
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il70. [AMultah bin Ahad] bertata: Aku telah mernbacakan
kepadaku ayatrlu: Hanmad [Al Khayyarh] menceritakan kepada
lorni, Ibnu Abu Dzi'b menccritakm kepada kami, dari At Harits bin
Abdurrahman dari l{mzah bin Abdrillah bin urnar bin Al Khaththab
dari ayahnya, ia berkata, "Bahwasanya di bawahktr ada seorang
wanita yang umar bin Khathtbab membenci dirinya kemudian
berkata 'Ceraikan ia!' Aku menjawab, .Tidak,, lalu ia datang kepada
Rasulullfi SAW melaporkan keenggananku, lalu Nabi SAW
memanggilku dan berkata, 'Cerailcan istrimu!'Ia melanjutkan, .Lalu

aktr menceraikannyar,,5t

sanadnya shahih AMullah adshh Al umri, Iradis ini discbrfu &anbali
pada HadiB no.4946. Lihat no. 636t, kerimaq eaaha'a Ahra Kluibo, berasal

Y 4l Qdh'u yang artinya mcmbclab, scakan-akan ia mcmbclah dcngan rata
fepada orang-orang yang sepcndapat dsngan merekq huruf ini tclsb dijlhskan'dTg* paniang pada Hadits no. 1135, l<ami terangkan Bahrvasroya hunrf itu
tidd( tert€ra selain pada Al Asas, namun alcu tcmukan dalam AI-Lism l0:156 ia
bedo4 "Waqadha'alw 'alaa ka&a va ka&a ninal ajri wal anali wa
nalwihi, muqatlu'ah, penyarah AI Qamus 5:476 ingt mcnyebutloonya lalu
menambahkan " Yalnma maj do-
sanadnya shahih.Hadits ini dbcbuttao kembali pada Iradits no.5144. Kata
"Lii" tefisra dalam Ahmad tetapi dalm cataan Malikberbeda.

.,i$t'
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il71. [AHullah bin Ahmad] berkata: Aku telah membacanya

dari ayahku: tlammad bin Khalid Al Khayyath menceritakan kepada

l<arli, dari Ibnu Abi Dzi'b dari Al Harits bin AMurrahman dari Salim

dari ayahnya" ia menceritakm Bahwasanya Rasulultah SAW

memerintahlcan kepada kita uatuk me,lryembunyikan bacaaru ia pun

ketika menjadi imaur dalam barisan shalat juga menyembunyikan

bacaannya9

ju .r tvr
,Jv +,1 * JL'or'rtl-ii

t
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&72. [AMullah bin Ahmad] berkata: Aku telah membacanya

dari ayahku, Hammad bin Khalid Al Khayath menceritakan kepada

karri, Ibnu Abu Dzt'b menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari

Salim, dari ayatrnya, ia berkat4 "Pada z:rrnarnNabi SAW masih hidup,

kami membeli kue yang diperjual-belikan tanpa ditimbang dan

melarang kanri unttrk menjualnya sampai kami membawanya dalam

b"p"rgr-."t0

te 
Sanadnya sfta}fi, ringkasan Hadisnya disebutkan pada Hadits no. 4989.

60 Sanadnya sftalrrrr, Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no.6379,ringkasan
Haditsnya disebutkan pada Hadits no.6275.
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6473. tAMullah bin Ahmad] berkata: Aku telah membacanya

dari ayahkra Hammad bin Khalid AI Khayath menceritakan kepada
kami, dari Ibnu Atu Dzi'b, dari Az-zttblj., dari salim, dari ayaturyq
batrwa dirinya shalat M4ghrib dan Isya di Muzdalifhh dengan satu
iqamat dan menjamaknya bersama Rasulullah sAw di Muzdalifrh,:t

,u:";,.;it ts ,;j ,)L'-lj:[.r:!f U. it'*l iu .r rvt

i' + :Ju !^i3 $:", *'i.'r;\i $:"; ,jv ,Gr; &J,.,

*ht * 4t'*Lt"Li--* i.t,+:sv,rg;lf ,g',,i
* -g 4tfi q|H'oc ,; {G ,jrr;)t etl e *,

6474.[Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku tela]r ^::;^dari ayatrkq aku mendengarnya, kemudian berkata: Al Aswad bin
Amir menceritakan kepada karni, syu'batr menceritakan kepada kami,
lalu berkata: Abdullah binDinar mengabarkan kepadaku, ia berkata:
Aku mendengar Ibnu umar menceritakan dari Nabi sAw pada malam
lailatul qadar kemudian berkat4 "Barangsiapa yang mencarinya

5r Sanadnya shahih, Hadits dengan redarcsi yang paqiang telatr disebutkan di
Hadits no.6399, lihat Hadits no.6400.
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6474.-Muslim- Syu'bah berkata: Seorang lelaki terpercaya

menyebutkan dari Su&aq ia berkata, sestnggubnya ia berkata,

"Borangsiapa yang mencari lailaul qado lutddHah mencarinya di
malam dua ptluh tuiril" Ia melanjutkan yang ini atau yang itu,

Syu'batr ragu-ragu.

(Abdullah bin Ahmad berkata), "Ayahku berkata bahwa

seorang lelaki yang terpercaya di sini ialah Yahya bin Sa'id Al
Qaththan."63

Sanadnya shahih, At Aswad bin Amir jululonnya adalah "$/aadzaoi," dan
penegasan tentang ketsiqalanryatelah diSebutkan dino.2234,lcami tambahkan
balrwa Al Bukhari telah menuliskan biognfinya dalem Al Kabir ltll4/.S, dan
Ash-Shaghir 229. Hadits ini disebutkan kembali pada Hadits no. 4808. Lihat.
s932.
Sanadnya shahih sama dengan Hadits sebelum ini, tapi Syu'bah tidak

mengenal seorang perawi tsiqah yang menceritakan dari Su$an Ats-Tsauri,
bahwa Imam Ahmad telah menceritakannya bahwa ia adalah Yahya bin Sa'id
Al Qathan, maksudnya: Bahwasanya Syu'bah mendo,ngarnya dari Abdullah bin
Dinar dari Ibnu Umar, untuk mencarinya pada sisa tujuh malam lain, dan
riwayat Ats-Tsauri seperti ini telah berlalu di no.52E3 dari Abdurahman bin
Mahdi, oleh karena itu Syu'bah ragu-r4gu atas perkataan Abdullatr bin Dinar,
berdasarkan apa )ang didengar darinya dan dari Yahya AI Qathan dari Ats-
Tsauri darinya.

l'-',. t,t ,
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@ls.tAbdullah bin Ahmadl berkata: Aku telah membacanya

dari ayahkq Ya'qirb bin Ibrahim menceritakan kepada ayahku
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Isloaq, Ilaimah bin Khalid bin Al
Ash Al Maktrzumi menceritakan kepada l€mi, ia berkata, ..Aku

memasuki Madinah dengan sebagian pendudtrk Makkah, kami berniat
melaksanakan ibadah umrah, kemudian aku bertemu AMullah bin
Umar, lalu aktr berkata, 'Kami t€rmasuk penduduk Makkah, kami
baru tiba.dari Madinab" dan kami belum pematr melaksanakan haji
sama sekali, bolehkah kami benunratr darinya?' Ia menjawab, ,lya,

sebenanrya apa yang menghalangi kalian unttrk melaksanakannya?

Bukankah Rasutullah SAW telatr melaksanakan umrah dengan

sempuma sebelum melaksanakan haji,' maka kami pun melaksanakan

!r tah'."fl

Q Sanadnya shahih, Ya'qub adalah Ibrahim bin Sa'ad Hadits ini sebagian artinya
telah dijelaskan secaria ringkas di no.5069, dari riwayat Ibnu Juraij dari Ilaimah
bin Khalid, telah kami sebutkan bahwa Al Bukhari telah meriwayatkannya
(3:477), dari jalur Juraij, Al Bukhari memberikan keterangan dari riwayat ini
kepada riwayat lbnu Ishaq seperti dalam riwayat ini, lalu berkata: Ibrahim bin
Sa'ad berkata dari Ibnu Ishaq, Ikrimah bin lftalid menceritakan kepadaku, ia
berkata: Alu bertanya kepada Ibnu Umar dengan pertanyaan yang sama, Al
Hafiztl menjelaskan bahwa'keterangan ini disampaikan oleh Ahmad dari

t
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6476. tAbdullah bin Ahmadl berkata: Aku temukan Hadits ini

dalam buku ayabku dengan tulisan tangannya: Ali bin Hafsh

menceritakan kepada kami, Warqa' menceritakan kepada karni, dari

Atha' (Ibnu As-Sa'ib), dari Ibnu Jubair "Telah Kami berikan

kcpadamu nilonat yang banyalc," adalah nikmat yang banyak. Atha

berkata, dad Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar ia berkat4

Rasulullah SAW bersabda kepada kalni, "Al Kautsar adalah salah

satu sungai dalam surga, tepiannya adalah ema4 airnya mengalir

bagailran berlian, airnya lebih putih dari susu, dan lebih manis dari

madu."65

Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'a4 dengan sanad yang telah disebutkan, ia
menunjulkan hadits ini.
Sanadnya shahih, sanad yang serupa telah dijelaskan di no.5355, ia
mendengarnya AMullah bin Ahmad dari ayahnya, tanpa menyebutkan
penafsiran Sa'id bin Jubair akan arti Al Kautsar, seperti yang disebutkan disini,
Hadis dengan redaksi yang panjang telah disebutkan di Hadits no. 5913, dari
riwayat Hammad bin Atha' bin As-Sa'ib.
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Ini merupakan Musnad Abdullatr
terakhir.

Musnad Abdullah bin Amr RA67

bin Umar RA66 yang

Dalam At-Targhib wa At-Tthib (l:143) Hadits Ibnu umar dinisbatkan kepada
Ahmad dan kami tidak menemukannya dalam Al Musnad, dan atsar Ibnu 0mar
secara marfu' terdapat di Hadits no. 16134.
Ia adalah Abdullah bin Amr bin Al Ash bin Hasyim bin Su'aid bin Saham bin
Amr bin Hushaish bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, nama Abdullah bin Amr
yaitu Al Ash kemudian diubah oleh Nabi SAW dan menamakannya dengan
Abdullah, ia merupakan salah seorang sahdbat yang terkenal, ia lebih muda
sebelas tahun dari ayahnya, dan masuk Islam sebelum ayahnyq ia adalah
seorang yang rajin b€ribadah dengan baik dan pandai. Abu Hurairah RA
berkata, "Tidak ada seseorang yang lebih banyak meriwayatkan Hadits selain
Abdullah bin Amr biu Al Ash, ia pandai menulis sedangkan aku tidak." Ibnu
Sa'ad menceritakan dalam ath-rhabaqat QilDs) dn @l2lg-9) sertz (712/189)
dari Shafivan bin Sdim dari Abdultah bin Amr, ia berkat4 .r4ku 5inta izin
kepada Nabi SAW untuk menulis Hadits yang aku dengar darinyq,' ia
melaqiutkan, "Lalu ia meagizinkan, kemudian alcu menulisnya." Abdullah
menamakan tulisannya itu dengan Ash-Shadiqatr." Di ketiga tempat ini
diriwayatkan juga dari Mujahi4 ia berkata, "Alor melihat pada Abdullah bin
Amr sebuah Shahifah, kemudian alcu menanyakannya,', Ia menjawab, ,Ini
adalah Ash-shadiqalL isinya adalah perlotaan yang kudengar dari Rasulullah
SAW secara langsung tanpa perantara'," Ia mengetti dengan kitabnya ahli kitab
karena ia banyak mempelajarinya, ia juga mengerti bahasa Suryaniyah, Ibnu
Sa'ad telalr meriwayatkan padra QDll\g) dari Amr bin Ashim Al Karabi dari
Hammam dari Qatadah dari Al Hasaq dari syarik bin Khalifah ia berkata, Aku
melihat AMullah bin AEr bin Al Ash membaca As-siryaniyah,', sanad ini
shahih, Syarik bin Khalifah As-sadusi di jelaskan biografinya oleh Musrim
dalam Al Kabir QDD39-240) tanpa menyebutkan cacat di dalamnya, bahkan ia
berkat4 *Dari Al Azariqah yang bertanya kepada Abdullah bin Amr, eatadatr
juga meriwayatkan darinya, Hammad mengatakannya." Al Azariqah merupakan
seorang tanpa ada cacat dari kepribadian dan hafalannya. eatadah
meriwayatkan langsung darinya seperti yang disampaikan Al BuLdrari, Ibnu
Sa'ad juga mengatakan bahwa Hasan pun meriwayatkan langsung darinya, dari
riwayat Qatadah dari Hasan darinya. Aku tidak menemukan biografi Syarik
selain dalam Al Kabir. Terdapat pertentangan mengenai tahun kematian
Abdullah bin Amr dan tempat wafatnya" ada yang mengatakan pada tahun 63,
65, 68, 73 atau tahun 77, ada yang mengatakan ia wafat di Mekftah, ada yang
mengatakan di Thai[, Syam atau Mesir dan sejarah yang benar adalah bahwa ia
wafat di Mesir tahun 65 pertengahan bulan Jumadil Akhir. Abu Umar bin yusuf
Al Kindi meriwayatkan dalarn kitab Al wala' hal.4546 sejarah terbunuhnya Al
Akdar bin Hammam, yang dibunuh oleh Marwan bin Al Hakam pada saat tiba
di Mesir tatrun 65, ia berkat4 "Yahya bin Abu Mu,awiyah At-Tujaibi
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menceritakan kepada kauri, ia berl<ata: Khalaf bin Rabi'ah Al Hadhrami
menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Rabi'ah bin Walid menceritakan
kepadaku dari Musa bin Ali Ribatt dari ayahnyq Ia berkata, 'Aku berdiri di
pintu Marwan pada saat ia membunuh Al Akdar, pembrmuhan Al Akdar sendiri
terjadi pada pertengahan Jumadil Akhirah tahun 65,.pada saat yang sama
Abdullah bin Amr meninggal dunia, sampai-sampai jenazahnya pun tidak dapat
keluar, dikarenakan kemaratran para tentara atas Marwan, sehingga ia
dimakamkan dirumahnya." Inilah kejadian yang sebenarnya, dimana tempat dan
waktunya diketahui secara pasti, diriwayatkan oleh yang menyaksikannyao dan
layak rmtuk dijadikan sandaran sebagai landasan sejaratr yang otentik, sehingga
banyak para imam dan penghafal Hadits memilih riwayat tersebut-' Ibnu Katsir
meriwayatkannya dalan At-Twikh (8:263-264) dengan tahun wafat pada tahun
65, ia berkata, '?ada tahun inilah ia wafat di Mesir." Al Hafizh A&-Dzahabi
dalam Tadzkiran Al Hufadz (l:3940) ia berkata "Ia meninggal di Mesir pada

tahun 65, pada malam pengepungan kota Fusthath, pada saat ia wafat maka
tidak ada orang-orang yang dapat keluar untuk menguburkannya, dikarenakan
pertempuran antara pasukan Marwan bin AI Hakam dan Ibnu Az-Zubatr,
sehingga ia dimakamkan di dalarn palahnya." Ia juga menuliskan biografinya
dalam Tuikh Al Islam Q:365-366), dan tentang kematian Al Akdar bin
Hammam" ia berkata" 'Itu terjadi pada pertengahan Jumadil Akhir pada saat

Abdullah bin Amr wafat orang-orang tidak dapat keluar untuk mengubwkannya
sehingga mereka menguburkannya di rumahnya." Ibnu Al Ammad juga
meriwayatkannya dalam AsySladzuat (l :73) tentang kematiannya tahun 65, ia
berkata, '?ada talun itu ia wafat, yaitu Abdullatr bin Amr bin Al Ash As-
Salm."RA
Catatan: Khabar yang kami riwayatkan dari kitab Al Wulat karya Al Kindi, di
ceritakan AI Hafizh dalam At-Tahdzib (5:338) dengan sanad Al Kindi, namun
sanad ini terdapat kekeliruan dalarn At-Tahdzib, dan dari tulisan inilah
kekeliruan itu dikorelsi.
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6477. Husyaim menceritakan kepada kami, dari Hushain bin

Abdunatrman dan Mughirah Adh-Dhabbi, dari Mujahid, dari
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r;;ti+bAUUn bin Amr, ia berkate "Ayahku meirgawinkanku dengan

li..qn itu dari Quraisy, pada saat ini mendekatiku aku tidak tertarik

h .*epaaanya, dikarenakan kemampuanktr dalam beribadatr sangat besar,

ii'r.eurti puasa dan shalat, lalu Abullatr bin Amr bin Al Ash datang
': tmenanyakan kekuatannya, kemudian menemui istriku, ia bertanya
'!' 

kcpadanya, 'Bagaimana kamu dapati pasanganmu?' Ia menjawab,
' 'Termasuk lelaki yang baik seperti unta yang baik, ia lelaki yang

belum pernatr menjamatrku, belum mengetatrui kenikmatan diatas
' ,kasur,' ia talu menegurku dengan sindiran yang menyakitkan, lalu ia

berkata 'Aku nikahkan kamu dengan wanita dari Qr:raisy yang

terus menerus!' lalu iamenghadap Nabi SAW dan melaporkan perihal

r tentang diriku, Nabi SAW pun menyuruhku menghadap kepadanya

dan aku pun datang kepadanyq ia bertanya, 'Apakah kamu puasa

f., pada siang harf!' Aktr menjawab,'lya,' Ia bertanya,'Apakah kamu

shalat malam?' Aku menjawab, 'Iy4' ia berkata, 'Tetapi aht

berpuasa dan berbuka, aht shalat malCIn dan tidur, dan alat

membelai istriht, dan barangsiapa yang membenci sunnahht maka ia

buklm termasuk umatht,' Ia melanjutkan, 'Klwtamlanlah Al Qur'an
sebulan sekali,'Aku berkat4 'Aku mampu lebih dari rtr.r,'Nabi SAW

berkata" 'Kalan begitu khatamkantah Al Qur'an dalam sepuluh hari,'
Aku berkata, 'Aku mampu lebih dari itu,' salah seorang dari Hushain

dan Mughiratr berkata, Nabi SAW bersabda, 'Kalau begitu

khatamkanlah Al Qur'an dolam tiga hari, ' ia kembali berkatq 'Aku
mampu lebih dari itu,' ia metanjutkan: Sedangkan ia masih

memperhatikanku lalu berkata, 'Berpuasalah sehari dan berbnkalah

sehari, dan itu adalah sebaik-baiknya puasa, itulah puasa saudaraku

Daud.' Hushain berkata, Rasulullah SAW beisabda' 'setiap hamba

nemiliki lcejelekan, dan kamu memiliH keielekan sedikit, mungWn

lrcpada sunnah, atau kepada bid'ah, Barangsiapa yang keielekan

lrepada sunnah maka ia telah mendapat petuniulc, namun barangsiapa
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yang lrejelekannya kcpada selainnya maka ia alcan binasa. 'Mujahid
berkata: Pada saat itu Ibnu umar telah lemah dan tua; namun ia tetap
melaksanakan puas4 kadang-kadang menyambung diantaranya
supaya kuat kemudian ia berbuka setelah itu, ia berkata, 'Ia selalu
membaca dalam hari-hari itu, kadang ia melebihkannya dan kadang
ktuang dari itu, namun ia selalu menyempumakan bilangannya,
kadang tujuh hari, atau kadang tiga hari, kemudian ia berkata: Ia lalu
berkata, 'Menggunakan keringanan dari Rasutullah sAw lebih aku
sukai daripada meninggalkannya tapi aku membedakannya diantara
perbuatan yang aku benci untuk mdlanggamya',,,68

58 Sanadnya shahih, Hadits ini sangat terkenal sekali yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Amr bin Al Ash para tabi'in banyak yang meriwayatkan darinya,
para imam juga banyak yang meriwayatkan dalam kitab mereka. Namun aku
tidak menemukan perincian yang panjang dengao bentuk seperti ini kecuali
pada tempat ini. Dan akan diterangkan sebagiannya pada riwayat Mujahid dari
Abdullatr bin Amr dalam Hadib no. 6764,6863. selain dirinya juga banyak
yang meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, merekd meriwayatkan darinya
sebagiannya sajq ia menjelaskan dengan paojang dan singkat sekaligus, yaitu di
no.5491, 6505, 65 16, 6527, 6534, GS3S, 6539, 6540, 6545, 6546, 67 6t5, 6761,

97-6_2, 
61 64,67 66, 67 7 5, 67 99, 6966, 6E10, 6t32, 6t43, 6962, 6963, 6967, 6E:, 4,

6876,6877,6878, 6880, 6914,6921,6951, 6988, 7023, diriwayatkan oleh Ai
Bukhari (9:72-73) dari jalur Abu Awanah dari Mugbirah bin Muqassam Adh-
Dhabi dari Mujahid dan ini adalah riwayat yang teuin menyerupai dalam
pandangan kami dengan konteks dari Ahna4 dan At llafizh dalarn Al Fath
dengan penjelasannya telah menunjukkan ke berbagai jalur yang diriwayatkan
dari Ahmad. Al Bukhari (4:195) juga telah meriwayatkan sepenggal tulisan, dari
jalur Syu'bah dari Mughirah dari Mujahid, juga sepenggal saja. An-Nasa:i
(l:324) iuga meriwayatkan sepenggal saja yang diriwayatkan dari Ahmad bin
Muni' dari Husyaim dengan sanad Al Musnad ini, dan meriwayatkan. dua
penggal pada (l:224-225), darijalur Abu Awanah dari Mughiratr dari Mujahid,
dan dari jalur 'Abtsar dari Hushain dari Mujahid, para penulis Kutub es-sittatr
juga meriwayatkan sebagiannya dengan lafazltnya maupun dengan maknanya,
dari berbagaijalur, di antaranya Al Bukhari (3:13-14), (31-32) dan (4:lg9-196)
dengan tujuh sanad, diantaranya sanad tersebut dari jalur Mujahid, seperti yang
telah kami sebutkan. AI Hafizh mengomentaxi jalur yang pertama, "Al Bukhari
menyebutkannya dalam bab selanjutrya dari jalur Al Auza,i, dan
menyebutkannya dalam bab adab dari jalur Husain Al Mu'allim, keduanya dari
Yahya bin Abu Katsir, kemudian menyebutkan selanjutnya dari jalur Az-zuhri
dari Abu salamah dan sa'id Al Musayyib, dan dari jalur Abu Al Abbas Al
A'ma dari dua bentuk, dan dari jalur Mujahid dan Abu Al Malih,

I
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keseluruhannya dari Abdultah bin AEr bin Al Ash dcngan r€dalsi Hadits yang
panjang dan ringkas, diantar me,reka ada )rang selcadar menyebutkan
pembahasan shalat Saja, atau puasa namlm ada juga yang me,nyebutkan selunrh
masalah, dan aku tidak temukart seorang pun perawi dari Mesir yang
meriwayatkan dari Ahmad, dari sekian banyak perawi yang meriwayatkan
darinya. Al Bukhari juga meriwayatkan (6:327) dengan empat sanad. Al
Bukfiari (9:84) juga meriwayatkan dari dua jalur, d"n 262 dari sahr jalur. Al
Buktrari (10:aa0) dan AI Bulfiari (ll:57) dan diriwayatkan dari Muslim
(l:319-321) dari berbagai jalur, Abu Daud juga meriwayatkan dari berbagai
jalur yang berbeda-beda, inilah nomor-nomor tenebut 1388, 1389, 1390, 1391,
1394, 1395,2A7,244E (l: 526-527,2:298, 303 dalam Aun Al Ma'bud). At-
Timridzi juga meriwayatkan sepenggal darinya Q:62), (4:$-6$. An-Nasa'i
juga meriwayatkan sepenggal darinya (l:242,324-327) dengan berbagai sanad,
Ibnu Majah juga meriwayatkan sebagian (l:210), 268, 269. Ad-Darimi juga
meriwayatkan (l:35), Q:20),471. Ibdu Sa'ad, (4D19-10) dengan sanad yang
berbeda-beda. Ath-Thayalisi juga meriwayatkan sebagiannya dengan sanad
yang berbeda 2255, 2256, 227 3, n7 5, 2280, 2288. Sernoga kita dapat merujuk
sanad-sanad tersebut dalan kitab ini pada saat )rang sama juga ada dalam
Musnad Ahmad, Insyaallah, 1ih.2878. Hadits selanjutnya (...), Hadits ini
kembali kepada hnnacam-macam makna, seperti: Nikdt menyentuh wanlt4
banyak shalat dan membacq banyah puasa, semua maloa ini terdapat dalam
berbagai riwayat yang kami tunjulon seperti dalam Musnad dan lain
sebagainya. Terdapat dua malcna yang belum disebutkan dalam Musnad yaitu
Hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, keduanya adalah Hadits "Fainna lihtlli
aabidin " Dan Hadits "Farnan righiba 'an sunnati falaisa minni."
Untnk yang pertama akan disebutkan kembali pada no. 6764 dari riwayat
Syu'bah dari Hushain dari Mujahid, Hadits no. 6539,6540 dari jalur Abu Zubair
dari Abu Al Abbas Al Mat*i seorang penyair dari Abdullah bin Amr, Al
Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid 2:259-260 yang ia cantumkan dalam
Musnad serta Ath-Thabrani dalam Al Kabir. Untuk Hadits yang kedu4 tidak
aku temukan dalam Hadits Abdullah bin Amr di tempat lain dan Majma' Az-
Zm,aid.Ia adalah Hadits yang tsabit masyhur dari Anas bin Malik, Ahmad
meriwayatkan 13568, 13763, 14090, dan Al Bukhari (9:90), dan Muslim
(l:394), dan An-Nasti (2:70), Ad-Darimi juga meriwayatkan (2:133) dari
Hadits Sa'ad bin Abi Waqas[ dengan Hadits yang panjang dan shatrih.
Memang benar, aku menemukan dalam Tarilh Boghdad Q:330) karya Khathib
yang diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Hushain
dari Mujahid dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Man
raghiba an sunnati falaisa minni." Demikianlah dilam Tarilh Baghdad
Abdullah bin Umar, alo kira itu adalah kesalahan tulisan saja karena yang benar
adalatr Abdullatr bin Amr, atau bin Al Ash, karena Hadits ini tidak dikenal dari
Abdullah bin Umar bin Khaththab, juga karena Hadits ini sama dengan sanad
yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad sebagian Hadits int 6764,
diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Syr'ba[ dan sesuai dengan sanad

diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya sebagian Hadits no. 6764, dalr.
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diriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah, sesuai dengan sanad
yang diriwayatkan'sebagiannya oleh Al Bukhari (4:195), diriwayatkan pula dari
Muhamtdad bin Basyar dari Ghandar atau Muhammad bin Ja'far, dari Syu,bah,
dan Ahmad juga meriwayatkan lafaz:h yang sama, di Hadits yang panjang dari
jalur Hustrain dan Mughirah dari Mujahid akan tetapi hampir terjadi keraguan
disini. Perkataan Abdullah bin Amr "Zavt+tajanii abii 'imra'atan min
quraisyin" tertulis dalam riwayat Al Bukhari (9:82) dan An-Nasa'i (fiza)
"Imra'atun dzaatu hosabin" Al Hafizh. menyebutkan dalam Al Fath
Bahwasanya "Hia ummu Muhonmad binti Mahmiah bin Jaz'in Az-Zabidiy
haliif quraisyin," ia mengambilnya dari Az-Zr$ait bin Bakar dan lainny4
namun Al Hafi"n tidak menyebuoya "Ummu Muhonmadin," seperti dalam Al
Ishabah, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyebutkannya" ini
dikarenakan ia termasuk sahabat lbnu Sa'ad ketika menerjemahkan lI
Mahmiah (4/11145-146) tidak menyebutkan diantara anak lelakinya seorang
anak perempuan pada Al Fadhl bin Al Abbas kemudian Ummu Kaltsum
melahirkan. Sesungguhnya ia memiliki anak perempuan yang lain yang lebih
banyak lagi. Lih. Al Maqayis 2:ll9 dan Al-Lisan (8:178-180) Al Kannah: Anak
perempuan dari anak laki-laki (cucu), atau istri dari kakak (ipar). Kalimat"Aw
ka khairil bu'ulah" tertulis dalam naskah Muslim yang telatr dikomentari,
"Khairul Bu'ilah, " tanpa huruf kaat, "Al Bu'ulah," adalatr bentuk jamak dari
"Al Ba'|u," yary berarti suami.'Kalimat "Walam yufattisy lanaa kanafan,"
menurut Al Hafizh berarti menutup dan disamping, maksudnya sebutan tidak
menggauliny4 karena merupakan kebiasaan seoftmg laki-laki memasukan
tangannya dan tangan istrinya ke dalam urusannyq inilah pendapat Al Hafiztr
yang menggabungkan sahr makna dengan makna lainnya oleh karena itu Ibnu
Al Atsir mencantumkannya dalamAn-Nihayah dengan 'Al Kinfu, " yang berarti
suatu wadah, kemudian b€rkata, "Ia tidak memasukan tangannya dan tangan
istrinya ke dalam urusannla," ini menrpdcan suatu makna, kemudian Ibnu Al
Atsir berkata, "Yang banyak diriwayatkan adalah dengan mesathahi huruf kaaf
dan nuun, yang berarti di samping atau ia belum mendekatinya" inilatr makna
yang lain, dan Al Hafizh telah menggabungkan kedumya tanpa ada hubungan
sama sekali. Al Bukhari meriwayalkan deirgan me$ahahhuntf kaaf dan nuun
di seluruh Ushul Yuniniyah, dan putcmaannya "Fa'adzanani " menurut Ibnu
Faris dalam Al Maqayis (4:258), Al Khalil berkat4 *Al 'Adzam maknanya
pertama kali adalah menggigil kemudian dikatakan: Kemudian ia gigit dengan
lidahnya atau mengulum dengan lidahnya. Az-Zamak,hsyari berkata dalam Al
Asas, "Merupakan suatu p€rubahan makn4 menggigit dengan lidahnya
maksudnya mengambilnya." Ibnu Faris berkata dalam Al Maqayls (4:48) setelah
menjelaskan arti dari Al Adhdhu' adalah mengambil sesuatu dengan gigi,
"Kemudian arti tersebut dirubah meqiadi, 'Aku mengambil seorang lelaki
dengan hal yang tidak layak.' Dalam Malik tertulis, "Falaamanl, " sebagai ganti
dari "Fa'adzamani, " yang benar adalah seperti yang kami tulis, dalam Ahmad
dan Muslim kata'Fa'adhalnha'menurut Ibnu Al Atsir, "Al 'Adhl: Menolak
atau kamu tidak memperlakukan istrimu dengan layak, dan tidak memberikan
kebebasan untuk bertindalq seakan-akan kamu melaranpya. Kalimat 'Wa
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6478. Yatrya bin Ishak menceritakaq kepadaku, Ibnu Lahi'ah

mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Abu Habib, dari Amr bin Al
rffalid, dari Abdullah bin Amr ia berkata: Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa yang berkata dengan perlcataan yang

tidak aht katakan, moka siopkanlah tempat dudulotya dari api

neraka," kemudian ia melarang khamr, judi, perrrainan karhr, Beliau

" Dan setiap yang memabuk*an adqlah lraram. "6e

fa'dat wafa'alot'adalah tertera dalam Abma4 dan dalam Malilr"Wofa'alat,"
ia menyebutkannya sekali, dan dalam Muslim keduanya Cihapuskan.
'Asysytnah'artinya Perbuatan dan hasrat. 'Al Fatrah'artinya pecah dan lemah,
dianr setelah bersemangat dan lembut setelah kasar. Kalimat 'Tsumma yufihiru
ba'da ttlkal ayyartr'maksudnya dengan bilangannyq dan di dalam naskah
dengan catatan Muslim 'Ya'idtt." Kalimat 'Haitsu kabwa' tertulis dalam
Muslim 'Hiina kabura." Kalimat 'Mimma 'udila bihi'malsudnya dari segala
sesuatu urusan drmia seperti yang kami sebutkan penafsiran dari Al Fath, seperti

dalam Hadits no.3698. Kalimat 'Aw 'adala'seperti dalam Malik atau sama
yang maknanya hampir serupa.6e Sanadnya shahih, Amr bin Walid bin Abdah, As-Sahmi Al Mashri budak Amr
bin Al Ash: seorang tabi'i terpercaya, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-
Tsiqah, Sa'id bin Katsir bin Afir: Wafat pada tahun 103, ia adalah seorang ahli
fiqih dan terhormat, disebutkan oleh Ya'qub bin Suffan dalam Tsiqat Ahli
Misfu. Para ulama bertentangan mengenai Yazid bin Abu Habib dengan nama

'Amr bin Al Walid,' sebagian mengatakan demikian, sebagian lagi mengatakan

'Al Walid bin Abdah' dan akan kami jelaskan dalam talfirij hadits ini. Hadits
ini diriwayatkan oleh Abu Daud 3685 (3:370) dari jalur Muhammad bin Ishaq,

"Dari Yazid bin Abi Habib dari Walid bin Abdah dari Abdullah bin Amr," dan

ia tidak menyebutkan di awalnya 'Man qaala 'alai1rya maa lam aqul

falyatabattwa' mq' adahu minannr." Ini ya"g dijadil€n pertentangan dengan

Yazid dalam nama syaikhnya. Yang benar adalah seperti yang terdapat dalam

Musnad "Dari Amr bin Al Walid," semoga lbnu Ishaq dan sebagian perawinya

Musnad Imam Ahmad - EI

.1
* €.1

h Ji*t
f
jb



s,i * {* oj U ey l,; ;n U I' ip $:";.1rvl

* itJi1ri6:jd :-**. l' * r tt-4 q.)t' * /.
, jrf ?sr,hr it dt rt ii:i br' ,A\i'Jb i ,*, *-?rt
&'-,F !l 'lI \lii r, J?|t, ,!.i:,-tr, ,ltt ot;),

. ;-)r ::: q'fi us !,t,:,:.;i
6479. Abdullah bin Bakar menceritakan kepada karni, Hatim

bin Abu Shaghiratr berkata: Dari Abu Balaj, dari Amr bin Maimun,
dari Abdullatr bin Amr ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak

lupa nama syaikh yang dan menyebutkan nama ayatmya, ayatrnya bernama ,Al
walid bin Abdah' ia menyaksikan penaklukan Mesir, seperti dalm At-Tahdzib
(8:116) dari Ibnu Yunus. Ibnu Sa'ad menyebutkan biografinya dalam Ath-
Thabaqat (7Dl2O2) dengan naura Al Watid bin Abu.A,bdah budak Amr bin Al
Ash. Yang kami ambil adalah bahwa ia adalah Amr bin walid lcarena Hadits ini
akan disebu&an kembali di no. 6591 dari Abu Ashim An-Nabil dari Abdul
Hamid bin Ja'far dari Yazid bin Abu tlabib dari Amr bin Al Walid dari
Abdullatr bin Amr, Abdul IIEmid bin Ja'frr dan Ibnu Lahi'ah telah
menyepakatinya, kedtnnya mcn€ntang rtrvayat Ibnu Ishaq dari yazid, dan dua
orang lebih pantas mcnghafrl dari sm orang. Kemudian diikuti oleh Abdullah
bin Abdul Hakam dari lbnu ldri'ah. Dalam matan dan sanad Hadits,dari Hadits
sahabat lainnya. Abdurrahman bin Abdultah bin Abdul Hakam juga
meriwayatkan dalam (Fuuh Mishr,lwl.273) dari ayatrnya dari Ibnu Lahi'ah dari
Yazid bin Abi Habib dari Amr bin Al walid bin Abdah dari Qais bin sa'ad bin
Ubadah, yang sama dengan Hadits ini secara marfu'; Ibnu Abi Hatim juga
menuliskan biografinya dalam Al Jarh Wa At-Ta'dil3llD76.Amr bin AI Walid
bin Abdah." Ia tidak menyebutkan namanya dan dipertentangkan, dan Al
Bukhari pun tidak menyebutkan dalam Al Kabir narla Al walid itu sendiri, dan
aku berpendapat jika terjemahan tentangnya ada maka pasti ia sebutkan. Aku
semakin yakin bahwa keraguan tidak terlerak pada Ibnu Ishaq, tetapi pada para
perawi setelatrnya. Bagian awal Hadits yang berbunyi, 'Man qala 'alaiyya maa
lam aqul, 'dan aku belum menemukan dari sisi yang sama di tempat yang lain,
Al Haitsami pun tidak menyebutkannya dalan Majma' Az-Zawa'id, walaupun
artinya benar berasal dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Dalam Haditst yang
lain disebutkan dengan lafazh 'Man kadzaba 'alayya muta'ammidan
falyatabawwa' maq'adahu minannar,' disebutkan dalam no.6486 dalam Al
Bukhari dan lainnya yang nanti akan disebutkan. Lih. No. 2625, 2618,2619,
2309, 15548. 'Al Kubah' telah dijelaskan dino.2476.,Al Ghubaira' nama salah
satu minuman tebuat dari jagung
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Sanadnya shahih, AHtdlah bin Bakar adalah As-SahmL pcnjelasannya telah
lewat pada Hadits no. 1706. Hatim bin Abu Shaghirah juga telah lewat
penjelasannya pada Hadits no. 1766, 5746. Abu Balaj: juga telah lewat
penjelasannya pada Hadits no.3062. Amr bin Maimun adalah Al Udiy,
penjelasannya juga telah lewat pada Hadits no. 3062, l€mi tambahlon bahwa ia
adalah seorang tabi'i besar yang merasalcan zaman jahiliyah, telah dijelaskan
oleh Ibnu Abu Hatim dalam Al Jsh Wa At-Ta'dil (3ll258), dan diriwayatkan
dari Yahya bin Mu'in bahwa dirinya mempercayainya. Hadits ini diriwayatkan
oleh At-Tirmida @:248) dari jalur Abdullah bin Bakar As-Satrmi dengan sanad
ini juga, kemudian riwayatkan lagi dari jalur Ibnu Abu Adi dari Hatim bin Abu
Shaghirah, kemudian berkat4 "Hadits im hason ghoib, Syr'bah meriwayatkan
Hadits ini dari Abu Ballaj dengan sanad png sama, namun tidak
menganggapnya marfiL" kemudian meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin
Ja'far dari Syr'bah, "Dari Abu Ballaj yang sama, tetapi tidak menganggapnya
morfu'," Al Hakim meriwayatkan juga (l:503) dari jahn Abdullah bin Bakar
As-Sahmi, juga dengan riwayat yang s€rupa secara mufu', kemudian berkat4
"Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Abu Balaj Yahya bin Abu Salim kemudian
menganggapnya mauquff'kemudian meriwayatkannya dri jalur Adarn bin Abu
Iyas dari Syr'bah, dan dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Ja'far
dari Syu'bah, dari Abu Ballaj secara mauquf,, ke,mudian berkata, "Hadie Hatim
bin Abu Shaghiratr adalah shahih atas kesaksian Muslim, karena tambahan
darinya bisa diterima." Yang mauquf adalah dari jalur Ahmad bin Hanbal,
bukan pada Musnadny4 namun tetap hanrs teliti.
Tambahan: Tertera dalan Al Musta&ak "Abdullah bin Abu Bakar As-Sahmi,"
itu adalah salah cetalg Hadits ini disebutkan Al Mundziri dalam At-Targhib Wa
At-Tarhib Q:249), png ia kaitkan juga kepada An-Nasa'i dan Ibnu Abu Dunya.
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6480. Arim menceritakan kepada kami, Mu,tamir bin

Sulaiman menceritakan kepada kami ia berkata: Al Hadhrami
menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Muhammad dari
Abdullah'bin a*rr Batrwa seorang lelaki dari kaum muslim mohon
izin kepada Rasulutlah sAw untuk menikahi seorang wanita bernama
Ummu Mahzuul, ia seorang pezinq dan ia berjanji akan menafkahkan
laki-laki tersebut, ia berkata, 'iKemudian menyebutkannya di hadapan

Rasulullah SAW tentangnya," ia melanjutkan, "Kemudian Nabi SAW
membaca ayat Al Qur'arU 'Dan perempuan yang berzina tidak
dilrav,ini melainkan oleh lakiJaki musyrik(es. An-Nuur f24); 3)', "7 

I

7r sanadnya seperti yang akan kami jelaskan. 'Arim adalah Muhanrmad bin Fadhl
As-sadusi. Mu'tamar !i1 gflaiman: Telah dijelaslon statusnya pada Hadits no.
1625, 6261, dan dia adalah para syaikhnya ehma4 tetapi ia meriwayatkannya
melalui perantara Arim. Ayalrnya (Sulqimrn At-Taimi): Sulaiman bin
Tharlfian: Telatr dijelaskan statusnya pada HadiB no. 1410,5556. Al Hadhrami:
seorang syaikh yang tidak dikenal, peqielasannya telah kami jelaskan pada
Hadits no.l502 Bahwasanya ia bukan Al Hadhrami bin Latriq, dan Bahwasanya
Al Bukhari membedakan keduanya, dan kami tambahkan dari perkataan Ali bin
Al Madini, "Al Hadhrami adalatr soorang syaflrh di Bashrah, At-Taimi
meriwayatkan darinya, ia tidak dikenal, ia qeorang pendongeng, dan ia bukanlah
Al Hadhrami bin Latriq." Abdullah bin Ahmad berkata, ,.Aku bertanya kepada
ayahku tentang Al Hadhrami seperti yang diriwayatkan Haditsnya oleh
Sulaiman At-Taimi, kemudian ayahku menjawab, .Ia seorang pendongeng,,,'
Mu'tamar mengira bahwa dirinya telah melihatryq Ahmad berkata, *Aku tidak
mengetahui perawi yang meriwayatkan darinya selain sulaiman At-Taimi." Al
Bukhari membedakan antara keduanya seperti yang kami jelaskan, dan ia
menjelaskan tentang Al Hadhrami bin Lahiq, kemudian menjelaskan Hadhrami
ini 2111116, ia berkata, "Hadhrami: Dari Qasim, Sulaiman At-Taimi
meriwayatkan darinya." Mu'tamar berkata, "Aku telah melihatny4 ia adalah
seorang pendongeng." Akan dijelaskan setelah Hadits ini, jika Ahmad
meriwayatkannya lagi di no.7099, perkataan Ahmad: Arim berkata, ,,Aku

bertanya kepada Mu'tarnar tentang Hadhrami, ia menjawab, ,Ia seorang
pendongeng dan aku telah melihatnya'," A1 Qasim bin Muhammad bin Abu
Bakar Ash-Shidiq: Seorang tabi'i d"n seorang imam terkenal yang telah
dijelaskan pada Hadits no.1757,5883. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari

E - 
Mnsngd Imam Ahmad



i.'*i *r-iji;.r }* U. 'oel+ $:", .1 t^ \

*'rpt
le.
,r-l>

*
e

aaaa

Ju :Jv s* i.
.#'l>7:c ;1 :

€.'

J:"

l:.
aa.

6481. Ishak bin Isa menceritakan kepada kami, Ibnu Latri'ah
menceritakan kepadakq dari Yazid bin Amr dari Abu Abdurrahnran

dalam Ta8imya (18:56) dari Muhammad bin Abdul A'la dari Al Mu,tamar
9fgg ganad yanB sama Al Baihaqi juga meriwayarkan (7:153) dari jalur Ali
bin Abdullah dan Musadda4 dan dari jalur Abid bin ubaidah, ketigi berasal
dari Mu'tamar. Al wahidi juga meriwayatkan &tam Asbab An-Nuzul236 darijalur Mu'tarnar, di dalamnya ada kesalahan cetak. Ibnu Katsir juga
menyebutkan dalam Tafsirnya (6:54) dengan posisi ini, juga terdapat auauuan
bin Umar, itu adalah kesalahan tulisan, kemudian setelah itu aiscugttcan riwayat
An-Nasa'i dari Amr bin Adi dari Mu'tamar yang s€nrpa. Aku tidak
menemukannya dalam sunan An-Nasa'i, padahal sebenarnya An-Nasa'i
meriwayatkannya dalam pembahasan tentang Taftir. Itu dilaratkan dengan tidak
menyebutkannya An-Nablusi dalam DzaWta'ir Al Mawoits, dan itu disebutkan
Al Haitsmi dalam Majma' Az-Zmya'id e:73-14), kemudian berkat4 ..Ahmad
dan Ath-Thabrani meriwayatkan dalam Al Kabir dan Al Ausath yang serupa,

{an para pera\vi Ahmad aaa*, re4lercaya-" As-Suyuthi.luga meoyeui*annya
dalam Ad-Durr Al Mantsur (5:19) yang ia nisbatkan kepada Abdu bin Harrrid
dan Al Hakim juga mempercayainya begrtu juga Ibnu Ar Mundzir, Ibnu Abi
Hatim, Ibnu Mardawi dan Abu Daud dalam naskarrnya. Didalanrnya juga tertera
AMullah bin Amr dan itu salah cetak. Aku tidak menemulonnyi dalam Al
Mustadrak, namun ia meriwayatkannya dengan singkat secara malrna (2:396),
dari jalur Husyaim dari sulaiman At-Taimi dari Al easim bin Muhammad dari
AMullah bin Amr bin Al Ash, dan ia berkata, "Hadits in shahih atas kesaksian
dari Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak meriwayatronnyq,, Adz-
ry1h+i gun menyetujuinyc ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari (l-8:56) dari
Ya'qub bin Ibrahim dari Husyaim sama seperti riwayat Hakimj Sanad ini benar-
bqar shahih, nalnun yang diriwayatkan Ahmad memiliki catatan, karena telah
jelas bahwa sulaiman At-Taimi tidak mendengar dari Al easim bin
Muharmad, tetapi mendengamya dari syaikh yang tidak dikenar yaitu al
Hadhrami Al Qasim, kemudian catatan ini menjadi tidak kelihatan atas Al
Hakim dan Adz.Dzatnbi, pada Hadits no. 7099 akan kembali disebutkan Hadits
yang sama, yang diriwapkatkan oleh Ahmad dari Yatrya bin Mu'in dari Al
Mu'tamar dengan sanad yang sama di no. 7100.
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Al Hubuli dari Abdullah bin Amr ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Barangsiapa yang diam akan selamdt',"72
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6482.Ishaq bin Yusuf Al Azraq menceritakan kepada kami,

Su&an Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Alqamatr bin
Martsad dari Al Qasim yaitu Ibnu Mukhaimirah, dari Abdullah bin
Aru dari Nabi SAW, beliau bersaMa, "Tiada seorang pun terkena

72 Sanadnyasiahih,Yazid,bin Amr Al Ma'afiri Al l,Iashri adalah terpercay4 Ibnu
Hibban menyebutkannya dnlqm Ats-Tsiqat, Abu Hatim berkata" *Tidak

bermasalatr," Al Bukhari menyebutkan biognfinya dalaa Al'Kabir (4D1349-
350). Abu Abdurratrman Al Hubuli: Abdullah bin Yazid Al Ma'afiri Al Mashri,
telah dijelaskan statusnya pada Hadits no.3767,lomi tambahkan bahwa Ibnu
Sa'ad menyebutkannya dalam Ath-Thabqat QDl200) ia menyebutkan
Bahwasanya ia dari Humair, kemudian berkat4 "Ia terpercaya," Hadits ini
diriwayatkan oleh At-Tirrnidzi (3:317) dari Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu
Lahi'ah dengan sanad yang sama, kemudian berkata *Hadits ni Gharib, karni
tidak mengetahuinya kecuali dari Ibnu Lahi'ah.'Al Mundziri menyebutkannya
dalam At-Taryhib Wa At-Tarhib (4:9), kemudian berkat4 "Diriwayatkan oleh
At-Tinnidzi dan berkat4 'Hadits Shqib, dan Ath-Thabrani, para perawinya
terpercaya'." Dalam Al Jami' Ash-Shaghir (8819), Al Manawi berkata, "Az-
Zain Al Iraqi berkata, 'Sanadnya At-Tirmidzi dha'if, namun menurut Ath-
Thabrani sanadnya Jayyid, Al Mundziri berkat4 'Para perawi Ath-Thabrani
terpercaya, dan Ibnu Hajar berkata" 'Para perawinya terpercaya.' Dalam Al Fath
Al Bari tercantum 'Dari Ibnu Umar,' dan ini salah cetak. Ad-D'arimi juga
meriwayatkan Q:299) dari tshaq bin 'Isyi dari Abdullah bin Uqbah dari Zaid
bin Amr, darinya. Abdullah bin Uqbah: Abdullatr bin Lahi'ah bin Uqbah,
dinisbatkan kepada kakeknya, seperti yang telah lewat di Al Musnad 1424, dan
no.6654 dari Hasan bin Musa dan Ishaq bin Isa dan Yahya bin lshaq, ketiganya
dari Ibnu Lahi'ah dengan sanad ini.
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hari dan malam segala perbuatan bailmya, berdasmkan perintah-
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73 Sanadnya shahih, Al Qamatr bin Martsad telatr dijelaskan statusnya pada Hadits
no.3700, dau kami tambahkan di sini Bahwasanya Al Bukhari menyebutkan
biografinya dalatn Al Kabir (4lll41), Ibnu Abu Hatim dzlam Al Jarh Wa At-
Ta'dil (3111406), Al Qasim bin Mukhaimirah Al Hamdani telah dijelaskan status
di Hadits no.748, kami tambahkan bahwa ia dianggap terpercaya oleh Ibnu
Mu'in dan Abu Hatim dan Ibnu Sa'ad,Ibnu Sa'ad menyebutkannya dalam Ath-
Thabaqat (6:21 l), Al Bukhari dalam Al Kabir (4111167) dan Abu Hatim dalam
Al Jarh Wa At-Ta'dil (3Dll20\, Ibnu Mu'in berkata, "Aku belum pernah
mendengar Bahwasanya ia mendengar dari salah seorang sahabat," ini harus
diteliti lagi, Ibnu Hibban berkata, "Seseorang bertanya kepada Aisyah tentang' pakaian orang ihram," dan Aisyah lebih dahulu meninggal daripada Abdullah
bin Amr, batrwasanya Al Qasim wafat pada tahua 100 atau 101, sedangkan Ibnu
Amr wafat pada tahun 65, dan jika ia bertemu dengan Aisyah dan

mendengarny4 maka berarti ia sezaman dengan Abdullah bin Amr, dan hidup
sezaman sudah dianggap cukup untuk menyambung suatu riwayat. Hadits ini
tertera dalam Majma' Az-Zawa'td Q:303), ia berkata: Ahmad, Al Bazzar, Ath-
Thabrani meriwayatkannya dalam Al Kabir, para perawi Ahmad adalah
terpercaya. Al Bukhari meriwayatkan dalam Al Adab Al Mufrad, hal.73 yang
serupa dari jalur Su&an dari Alqamah.
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6483. Ibnu Fudhait menceritakan kepada karli, Atha bin Saib
menceritakan kepada lomi, dari ayabnya, dari AMullah bin Amr, ia
berkata: Pada masa f,ssulrrllah sAw pernah terjadi gerhana matahari,
lalu beliau shalat yang diihrti oleh kami, beliau memanjangkailrya,
sampai kami kira beliau tidak al€n ruku', kemudian beliau ruku',
hampir-hampir beliau tidak berdiri bangkit dari ruku,, kemudian
beliau berdiri, hampir-hampir beliau tidak sujud, kemudian beliau
sujud, hampir-hampir beliau tidak mengangkat kepalany4 kemudian
duduk, hampir-hampir beliau tidak sujud, kemudian beliau sujud,
hampir-hampir beliau tidak mengangkat kepalanya" dao beliau
melakukan hal yang sama pada raka'at kedua seperti pada raka,at
pertama, dan beliau menangis dengan sendu dalam keadaan bersujud
pada raka'at kedua, kemudian Beliau membaca ayat, ,Rabbi lima
tu'adzdzibhum wa'ana Jthim,. Rabbi lima tu'adzibna wa nahnu
nastaghfiruko,' kemudian beliau mengangkat kepalanya pada saat
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matahari telah terbit, kemudian menyelesaikan shalatnya, dan memuji
Allatr Azz-a Wa jalla" lalu berkata" 'Hai monusia, sesungguhnya

matahari dan bulan adalah tanda kehtasaan Attah Azza wa Jalla, jika
salah satu di antara kcduanya sedang gerhana maka bersegeralah

menuju masjid, dan demi jiwaht yang ada di tangan-Nya, bahwa

surga dirunjulrtan kepadaht, sampai seandainya aht mampu

menyentuh batangnya, dan juga lcepadalru neraka, sampai-

sampai aht hcndak memadamkannya karena tahtt alun membakar

lralian, aht melihat perempuan dari Himyar, hitam dan tinggi, ia
disilrsa lrarena htcingnya yang telah diikatnya dan tidak diberikan
malran dan minum, dan tidak membiarkannya makan di hamparan
bumi, setiap menciumnya htcing itu 'menggigitnya, dan setiap

berpaling juga menggigitnya, dan aht juga melihat seorang saudara
dari Bani Da'da', aht juga melihat orang tua di atas tongkatnya, ia
mencuri barang orang yang sedang berhaji dengan tongkatnya,

apabila tertangkap ia beralasan, 'Aht tidak mencuri dari kalian,

namun (bmang twtian) tersanghtt di tongkntht'."7a

74 Sanadnya hasankemudian berubah menjadi shahih lighairihi, seperti yang akan
dijelaskan. Ibnu Fudhail: Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan, telah dijelaskan
statusnya pada no. 890, 6338, akan tetapi mendengarnya dari Atha bin As-Sa'ib
dengan lainnya setelah saling berinteraksi, sebagaimana dalarn At-Tahdzib
tentang biografi Atha', Ibnu Abu Hatim juga menyebutkan riwayatnya dalarn Al
Jarh Wa At-Ta'dil (3111332-334) atas Atha', ia meriwayatkan di akhirnya dari
ayahnya, kemudian berkat4 Ibnu Fudhail tidak diriwayatkan darinya karena ia
seorang ahli fiqih yang sering salah, ia banyak menganggap riwayat tabi'in
sebagai riwayat sahabat. As-Sa'ib atau ayahnya Atha': As-Sa'ib bin Malik Ats-
Tsaqafi, telah dijelaskan statusnya pada riwayat no. 596, kami tambabkan
bahwa ia saling bertentangan tentang nama ayabny4 dikatakan juga "As-Sa'ib
bin Yazid," seperti yang disebutkan oleh Al Bukhari tentang biografinya dalam
Al Kobir Q/21155), kemudian berkata, "Sebagian berkata, 'As-Sa'ib bin
Malik'," yang akan disebutkan dalam riwayat Abi tshaq pada Al Musnad 7080.
Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l:217-218) dari jalur Abdul Azizbn
Shamad, dn At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il Q:146-149 dari Syarh Ali AI
Qari), dari jalur Jarir, keduanya dari Atha' bin As-Sa'ib dari ayahnya yang
sama. Abdul Aziz dan Jarir mendengar dari Atha setelatr ia bertemu. Abu Daud
meriwayatkan ll94 (l:462463 dalam Aun Al Ma'bud) dari jalur Hamad bin
Salamah dari Atha yang dengan secara ringkas, dan Harnmad mendengar dari
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il84. Muhammarl bin Ja,far menceritakan kepada kami,
Ma'mar menceritakan kepadaku, Ibnu syihab menceritakan keapda
lemi, dari Isa bin Thalhah, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ia

Atha pada lebih dahuh, dan lladib darinya adal"h shaihih. AI Mundziri
menisbatlcannya dalam At-Tah&ib **orot ll5l kepada At-Tirmidzi, An-
Nasa'i, dan itu bukan ja)'yiq kareoa mengira bahwa meriwayatkannya d"tu-
sunannya padehal tidak dcmikian t€qp,i di dalam Asy-spma.il, sep-erti yang
kami sebutkan. As-suyuthi menyebutkarnya aaun ia-o*r' Ai M*t *
(3:182), tetapi di dalamnya'Dari Abdullah bin umar,, dan itu salatr cetalg yang
benar adalah 'Ibnu ADr,' akan disebutkan Hadits dengan redaksi ya"g panja"J
99 ri"gk", dengan berbagai sanad yaog ue"ueaa-ueaa pada no. esli, aegl,
6763, 6868, 7M6, 7047, 2080. Lih. No. 3374, 4387,-5996, 14469, tSOZg.
Kalimat 'Taqaama wa qumnaa ma'ahrl" tertrlis dalam Muslim ..Faqumna
ma'ahu"" dan yang kami pilih t€rdapat pada Ahmad dan Malik Kalit
"Thuwwalah," ia berkata dal"m Al-Lisot, " Seseorang yang terlampau tinggi
dikatakan,'Thuwaal, thuwwaal, wamra'atun thuwaalatun wathuwaalahrn.'
Khasyasyul Ardhi: Luas bumi beserta binatangpya. Kalimat, ,wara'aitu 

/iiha
al&an bani da'da': Nama suatu katrm seperti terunat dari tekc namun acu iiaat
menemukannya kecuali hanya dalam Hadits ini saj4 dan pada redaksinya An-
Nasa'i tertera kalima! 'wahatta ra'aitu fiiha shahibas saititina akha bani ad-
da'da', yadfa'u bi'ashan dzati sya'baain fin naar,, menurut As-sanadi dalam
syarabnya bahwa inilah yang ada dalam riwayat An-Nasa'i, kemudian
menyebutkan perkataan Ibnu AI Atsir, 'As-saa'ibatani adalah unta dan sapi
gemuk yang diberikan Nabi sAw di rumah, kemudian diambil oleh orang
musyrik dan pergi denganny4 dinamakan saa'ibataini karena auan swr
mengaturnya" Al Mihjan: menunrt Ibnu Al Atsir adalah sejenis tongkat.
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brkata, ecr{ku melihat Rasulullah SAW berdiri diatas kendaraannya di

Mina, kemudian didatangi oleh seorang laki-laki dan bertanya, 'Wahai

Rasulullatr, alu diberitatrukan Bahwasanya mencukur adalatr sebelum

menyembelih, dan aku mencukur sebelum menyembelih?', Nabi SAW

menjawab, 'sembelihlah, hat itu tidak masalah,'lalu didatangi lagi

oleh lelaki lainnya dan berkata, 'Wahai Rasulullatt aku diberitahukan

Batrwasanya menyembelih adalah sebelum melempar, dan aku

menyembelih sebelum melempar? Nabi SAW menjawab, 'Lemparlah,

hal in juga tidak masalah,' ia berkata: Nabi SAW tidak ditanya

tentang sesuatu oleh seseorang kecuali ia jawab, 'Lahtlanlah dan

tidak apa-apa',"1s

c , c t ) oA '
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6485. AMul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar dari

Az-Zrtrli dari.sa'id bin Al Musayyib dari Abdullah bin Amr bin Al
Ash batrwa Rasulullah SAW bersabda" "Sesungguhnya orang-orang

yang adil akan berdiri pada hari Hamat nanti diatas podium yang

75 Sanadnya shahih,Isa bin Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi: Tabi'i besar dan

terpercaya" termasuk tingkat atas dari kalangan t?bi'in, Ibnu Hibban berkata, "Ia
termasuk penduduk Madinah yang terhormat dan pandai," Ibnu Sa'ad

menuliskan biografinya dalan Ath-Thabaqat (52122), dan Ibnu Abu Hatim
dalam Al Joh Wa it-Ta'dil Qtll27g>, Adz-Dzahabi dalam Tuilh Al Istam
(4:43). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, seperti dalam

Al Muntaqa' 2624. Ath-T\ayalisi juga meriwayatkannya (n8, dari Zam'ah
dari Az-Zuhri. Lih* yang telah lalu dalam Musnad Ibnu Abbas 3037.
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hadapt Allah, sebagai balasan atas

sanadnya shahih, Abdul A'la: Ibnu Abdul A'la As-sami, telah dijelaskan
statusn)ra pada Hadits no. 18t4, dan l<ami tambahkim bahwa Ibnu Mu'in dan
Abu Zar'ah mempercayainy4 Ibnu Hibban berlota, "Ia sangat teliti daram
meriwalatkan Hadits, seorang pengikut Qadariyatr yang tidak fanatik " Ibnu
Abu Hatim meqielaskannya dalam Al Jsh Wa At-Ta,dil etlt2S). As-Sami
bagran dari Bani samah bin Lu'ay, dalam Al Joh wa At-Ta'dil tertera dengan
huruf Syin, yang artinya menuliskan. Ma'mar: Telah dijelaskan statusnyi di
Hadits no.l?l2, dan riwayatnya telah lewat banyak sekali, tetapi belum sempat
kami catat, ia adalah Ma'mar anak dari Rasyld Al Huddani seorang imam
terpercaya hafal, Ibnu Munin berkata" ',Orang yang pahng baik menurut Az-
zuhri adalah Malik dan Ma'matr." Ib,nu Juraij berkata "Kalian hanrs
memperlajari orang ini, karcna tidak 8da soorang ulama pun yang sezmannya
yang lebih pandai daripada dirinya," maksudnya adalah Ma'mar, Ibnu Hibban
berkat4 "Ia s@tang ahli fiqih, seormg yang hafal, teliti.dan wara,," meninggal
pada bulan Ramadhan tahu 153, Al Bulfiari menuliskan biografinya paai-.lt
Kabir (4111378-379), dan Asl*slaghir (178), dan Ibnu Saa,d lS3 dalam Ath-
Thabaqat (5:397), lalu berloE, "Mi'mar adalah seorang yang memiliki cita-cita
yang muli4 kepribadian yang baik serta kecerdasan dalam dirinya,,, Adz-
Dzahabi juga menceritakannya dal"m Tadzhirah Al Huffazh (l:178-179),
kemudian berkata, "Ia seorang p€Nulb dari Yaman.,, Sa,id bin Al Musayyib bin
Hazm adalah seorang tabi'i yang basar, salah seorang imam yang terpercaya
lagi teliti. Ibnu Al Madini juga berpendapat, 'Aku tidak me,nemukan seorang
perawi yang lebih pandai daripada Sa'id bin Al Mrrsa1yib,,, Ia matanjutkarq
"Menurutku ia lebih baik dari Tabi'i yang lain," Makhul berkat4 ,,Ia berkeliling
dunia sekadar hanya untuk menuatrs ihnu aku tidak temukan seorang perawi
yang lebih pandai daripada Sa'id bin Al Musayyib." AI Bukhari
menjelaskannya dalamAl Kabir Q111467468), dan Ibnu Sa'ad (5:88-106), Ibnu
Katsir dalam At-Tarildt (9:99-l0l), Adz-Dz:rhabi dalam Tadzkirah Al Hufazh
(l:51-53), dat Tarikh Al Islan (4:4-7), dan Ibnu Khalkan (2:lt7-120, no.24t
dengan komentar dari Syaikh Muhyiddin). Hadits dengan redaksi yang panjang
akan disebutkan di Hadits no.6492, dari riwayat Amr bin Aus dari Abdullatr bin
Amr, Hadits yang panjang tersebut diriwaptkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan
lainnya" insyaallatr akan kami jelaskan. Aku tidak iemukan riwayat Sa,id bin Al
Musayyib selain pada jalur ini. Al Muqsithun menurut Ibnu Al Atsirl, Muqsith
atau adil, dikatakan: Aqsatha-yuqsithu falwwa muqsithtm atau berlaku adil,
sedangkan qasutha-yaqsutlu fahnta qasithun artinya melakukan.
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6486. Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al
Auza'i mengabarkan kepada kami, Hassan bin Athiyah mengabarkan

kepadaku, Abu Kasybah As-saluli menceritakan kepadaku

Bahwasanya Abdullatr bin Amr Al Ash menceritakan kepadanya

Batrwasanya ia mendengar Rasulullah SAW berkata, "sampailcanlah

perlrataanht walaupun satu cyat, ceritakanloh perkataan dari bani

Israil lrarena tidak mengapa, barangsiapa yang berdusta atas

perlrataanht maka siapkanlah tempat dudul*tya di api neraka."77
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Sanadnya sltahih, Al Walid bin Muslim Ad-Dimasqi, telah dijelaskan statusny4
kami tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskan biografinya dalan Al Kabir
<4Dll52-153y. Abu Kabsyatr As-Saluli Asy-Syami adalah seorang tabi'i

tetpercaya.. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (6:361) dari Abu Asham
An-Nabil Adh-Dhahak bin Mukhallad, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
(3:376\ dari Muharnmad bin Bisyr dari Abu Ashim, dari Al Avza'i dengan

sanad yang sama, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini shahih, " diriwayatkan juga
dari jalur Abdunahman bin Tsabit bin Tsauban dari Hassan bin Athiyah, ia
berkata, "Hadits ini hasan shahih," Lth. 6478.
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6487.Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'batr

dari Amr bin Munah dari Abdullah bin Al Harts dari Abu Katsir dari

Abdullah bin Amr bin Al AstU ia berkata: Aku mendengar Rasulullatr

SAW bersabda" "Kezhaliman adalah kegelapan di hari kiamat,

hindarilah perbuatan'kcii, karena Allah tidak meriukai perbuatan
leji dan. penyebab perbuatan keji, hindoritah ketamakan,

sesungguhnya ketamakan telah menglwnctnkan utat sebelum kalian,
sifat lretamakan menyuruh mereka wn* mernutus tali silafirahim dan

mereka menurutinya, menwuh fupada keHkiran dan mereka juga
menurutinya, meryruruh kepoda kcjalwtan mereka juga menurutinya,"
Ia berkata, "Seorang laki-laki berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah

Islam yang bagairnanakah yang paling baik?' Nabi SAW menjawab,

"Orang muslim yang selamat dari tangan dan lisanmu," I-aht orang

tadi atau orang lainnya kembali berdiri dan bertanya, "Wahai
Rasulullah, Hijrah yang bagaimana lebih baik?" Ia menjawab,"Hijrah
lralian dari segala yang dibenci Allah, Hijrah itu dua n acam:

Hijrahnya orang lata dan or(mg desa, hijrahnya orang desa adalah

LpJ&t,
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ia alran menjanab jika dipanggil dan akan patuh jika diperintah,

orang lrota ditimpa ujian lebih berat dan pahalanya lebih besar. "78
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6488. Al Walid menceritakan kepada kami, Al A,.a'i
menceritakan kepadaku Hassan bin Athiyah menceritakan kepada

kami Abu Kabsyatr As-saluli menceritakan kepada kami, bahwa

Sanadnya shahih, Amr bin Marrah dan Abdullah bin Al Harts telah dijelaskan
identitasnya di no.1997. Abu Katsir Az-h$aidi adalah seorang tabi'i
terperca),a, Al Ajili menganggapnya terpecaya, para ulama berbeda pendapat
tentang namanya, yang benar namanya adalah Al Harts bin Jumhan, nama itu
jugalah yang diambil oleh Al Bulfiari dalam Al Kabir (ll2D64), ia juga
menjelaskan nama Al Harts bin Jumhan Abu Katsir Az-Zubaidi bahwa namanya
adalatr Ztfiair bin Al Aqmar, Al Bukhari j'rga telah menunjulJ<annya dalam
catatan Zrha$ Qlll3gl). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi
2272 dali Syu'bah dan Al Mas'udi dari Amr bin Murrah dengan sanad yang
sama namun sedikit lebih panjang dari sanad ini, dan aku tidak menemukannya
lebih panjang selain dari kedua musnad ini: Musnad Ahmad dan Musnad Ath-
Thayalisi. Akan disebutkan riwayat Waki' dari Al Mas'udi 6792, dfi riwayat
Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah 6837. Abu Daud As-Sijitani meriwayatkan
darinya yaitu tentang larangan Asy-Syuhh dan pengaruhnya dengan sifat bakhil,
memutuskan tali silaturahim, dan perbuatan kejahatan, dari jalur Syu'bah 1698
(2:61 dalam Aun Al Ma'bud) Al Mundziri berkata 1227: "Diiwayatkan oleh
An-Nasa'i," demikianlatr yang dikatakan oleh Al Mundziri, yang berada dalam
riwayat An-Nasa'i yaitu awal kalimat "Ayyul hijrati aftlhal?" diriwayatkannya
(2:182) dari jalur Muhammad bin Ja'far dari Syu'bab, dan berkatq 'Hadits ini
sanadnya shahih namun Al Bukhari dan Muslim belum meriwayatkannya, Abu
Katsir Az-Zubaidi termasuk seorang tabi'i yang besar, Adz-Dzahabi juga
menyetujuinya\ L1h.6446 Ibnu Katsir menyebutkan dalam Tafsirnya Q:aa1)
yaitu tentang larangan ketamakan tanpa mentakhrijnya.
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Abdullah bin Amr bin Al Ash menceritakan kepadanya, ia berkata:

Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Empat puluh kcbaikan,

yang tertinggi adalah memberikan kambing, seorang hamba," atau.

"seorang laki-laki dengan kcbiasaan darinya dengan mengharap

pahala dan memenuhi janjinya pasti aknn dimasukan oleh Allah kz

dalam surga."79
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&89. Su&an menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri dari

Isa bin Thalhah dari Abdullah bin Amr bin Al Ash ii berkata: Seorang

laki-laki berkatq "Wahai Rasultiltah SAW, Aku mencukur dahulu

7'' Sanadnya shahih, diriwayatkm oleh Al Buldari (5:180) dari jalur Isa bin
Yunus dan diriwayatlon oleh Abu Daud 1683 Q:55-56 Aun Al Ma'bud) dari
jalur Isra'il dan darijalur Isa, keduanya darijalur Al Auza'i dengan sanad ini.
Al Hafiztr juga meriwayatkan dalam Al Fath kepada Musnad ini. Lih. ,1415,

kalimat, "Arba'un hasanatqn," tertera dalam Malik dengan "Arba'un
Khishlatan," darr ini sesuai dengan riwayat Al Bulfiari dan Abu Daud sedang

yang disini adalah sesuai dengan riwayat Ahmad dan Muslim. Al Hafizh
menyebutkan bahwa riwayat Ahmad yang berbunyi "Arba'utt hasozdo1"
"Mirtatul 'inzi," tetfildris dalam catatatr Muslim "Manihatun," dan ini sesuai

dengan riwayat Al Bulfiari dan Abu Davd. Al Minhoh dan Al Manihah:
Pemberian, pinjaman maksudnya seseorang memberikan ptnjamn iruan

ftarnbing betina) untuk dimanfaatkan susun)4a kemudian dikembalikan.
Kalimat, "Au Tashdiqun," teltera dalam Ahmad "Watashdiqun," dan ini sesuai

dengan riwayat Al Bukhari"dan Abu Davd. "Ma'uduha" adatah janji Allatt
berupa pahala dan siksa. Al Bulftari dan Abu Daud menambahkan di akttir
Hadits, "Qaala Hassan (yabri lbnu Athualt)," katni katakan bahwa setelah

kalimat moniihatul anzi merupakan jawaban salam, dan menjawab orang yang

bersin, dan menyingkirkan duri dan lainnya, kami tidak mamPu

mengumpulkannya hingga lima belas bagian.
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sebelum melempar?" Beliau menjawab, "Lemparlah lmrena tidak
mengapa," di lain kesempatan ia bertanya, "sebelum menyembelih?"
Beliau menjawab, "sembelihlah karena tidak mengapa," Ia juga

bertanya, *Aku menyembelih datrulu sebelum melempar," Beliau
menjawab, " Lemparlah lcarena tidak mengapa. "80
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6490. Su&an menceritakan kepada karni, dari Atha bin As-
Sa'ib dari ayahnya dari Abdullatr bin Amr bin Al Ash, ia berkata:

seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk membai'atnya,

kemudian berkata, "Aku datang untuk berbai'at kepadamu karena

ingin ikut berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orangtuaku menangis,

kemudian berkata, "Kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah

lreduanya tertawa sebagaimana kamu membuat mereka menangis."sr
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Sanadnya shahih, Suffan adalah Ibnu Uyainah, ringkasan Haditsnya disebutkan
pada Hadits no. 6484.
Sanaduya shahih, Suffan bin Ufinah mendeirgar dari Atha' sebelum bertemu
dengannya" dan ketika mereka bertemu ia meninggalkan tidak mendengarnya.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 2528 Q:324 Attn Al Ma'bud) dari jalur
Suffan, Al Mundziri berkata, 2417: Drrwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu
Majah. Terdapat dalam An-Nasa'i (2:182) dari jalur Hammad bin Zaid dari
Atha', dan Harnmad bin Zaid mendengar Atha' sebelum ia bertemu.

,a.
tlgr
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6491. Su&an menceritakan kepada kami, Aku mendengar

Amr, Amr bin Aus mengabarkan kepadaku sesuatu yang ia dengar

dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, ia berkata, *Rasulullatr SAW

bersabda, 'sebaik-bailmya Inrusa adalah puasanya Nabi Daud AS,

sebaik-bailorya shalot juga slulatnya Nabi Daud AS, setengahnya ia
gunakan untuk tidur; sepertiganya untuk shalat, dan seperenamnya

untuk tidur kembali, ia juga seluri berpuasa dan sehari berbuka. "82

tz Sanadnya shahih, Su$an adalah anak Ufinah, "Aku mendengar Amr,"
malsudnya Amr bin Dinar Abu Muhanmad Al Maki: Salah seorang imarn
tabi'i"terpercayq penjelasan t€,ntang ketsiqahannya telah dijelaskan di no.1391,
disini kami tambahkan perkatam Ibnu Uyainalr, "Ia s@rang yang *iqah, tsiqah,
tsiqah, Hadits yang aku dengar dari ADr lebih aku sukai daripada dua puluh
hadits lainnya." Al Bukhari mejelaskan biognfinya dalam lsft"Sftaghir,hal.85,
begrtu juga dengan Ibnu Abu Hatim dalam Al Juh Wa At-Ta'dil Qll23l), dur
Amr bin Aus Ats-Tsaqafi Ath-Thaifi adalah soorang tabi'i yang terpercaya,
penjelasannya telah berlalu di no. 1705, kami tambahkan bahwa Ibnu Abu
Hatim telatr menielaskannya dalam Al Jsh Ya At-Ta'dil (3llt22}),
diriwayatkan juga dari Ibnu Labibah, ia berkatao "Aku bertanya kepada Abu
Hurairah tentang sesuatl" ia menjawab, "Kamu datang dari mana?" Aku
me,njawab, *Dari Tsaqif," ia berkat4 "Kamu tanya kepadaku sedangkan
diantara kalian terdapat Amr bin Al Aus?" Hadits ini sebenamya rangkaian dari
Hadits yang panjang dan telah berlalu dino. 6477, di sana telah kami jelaskan

sesuai dengan nomomya dalam Musnad dan pentaklrijannya dari berbagai
tulisan, sedangki,rn jalur i,ni telah diriwayatkan oleh Al Bulfiari (3:13-14), dan
(6:327), Muslim (l:320), Abu Daud 2448 Q:303 dal"m Aun Al Ma'bud), An-
Nasa'i (l:242),Ibnu Majah (l:269), Ad-Darimi (2:20), seluruhnya dari jalur
Suffan bin Uyainah dengan sanad ini. Riwayat Abu Daud ini diriwayatkan dari
Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Isa serta Musadda4 ketiganya berasal
dari Sufian, dan akan dijelaskan jugapadano.6g2l dari riwayat Ibnu Juraij dari
Amr bin Dinar yang serupa
Catatan: Dalam riwayat Ad-Darimi disebutkan, "Kaana yushalli nishfan, wa
yandamu tsulutsan, wa yusabbihu suduson," Ad-Darimi juga menambahkan,
'Kalimat terakhir ini salab, dan yang benar adalall 'Kaana yanaamu nishfal
laili wa yttshalli tsulutsahu wa ytsabbihu sudusahu'," Ad-Darimi juga salah,

l
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6492. Suffan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar

dari Arrrr bin Aus dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, Nabi SAW
menyampaikan, "Orang-orang yang adit di sisi Allah, pada hari
kiamat nanti alan berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cohaya di
sisi Allah SW, kcdua tangannyo adalah tangan l@nan, yaitu orang-

orang yang adil dalam kcpruhtsannya, di antara kcluarganya dan

rakyatnya."83
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6493. Suffan menceritakan kepada kami dari Amr dari Salim

bin Abu Al Ja'd, dad Abdullatr bin Amr bin Al Ash, ketika itu ia
berada diatas kendaraan, ia pernatr berkata, "Di atas tunggangan Nabi

SAW ada seorang lelaki yang bernama Karkaratr, tidak lama

yang benar adalah "Wayanaamu sudusahu," sebagaimana dalam riwayat Al
Musnad dan riwayat-riwayat lainnya yang telah kami sebutkan.

83 Sanadnya shahih, Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada no.

6485. Muslim telah meriwayatkannya (2:81-82), An-Nasa'i Q2303), dan Al
Baihaqi dalam Al Asma Wa Ash-Shifat 237, seluruhnya dari jalur Su$an bin
Uyainah dengan ianad ini.
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kemudian ia meninggal, lalu Nabi SAW berkatq ,Ia masuk neraka,,
dan orang-orang memeriksanya lalu menemtrkan batrwa di atas

kepalanya terdapat barang bawaan yang telatr ia rarnpas,', ia juga
berkata, "Juga pakaian yang telatr ia rarnpas."&

Sanadnya shahih Amr adatah lbnu Dinar. salim bin Abu Ja'd adalatr seorang
tabi'i terpercayao penjelasan tentang statusnlla telah dijeraskan pada no.43i,
kami tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskan biografinya daram Ar Kabir
QDllOB), ia menyebutkan bahwa dirinya mendengar dari Abdullah bin Amr.
Ibnu Sa'ad juga menjelaskan biografinya dalam Ath-Thabaqat (6:203), ia
berkata, "Ia adalah perawi yang terpercaya dan banyak meriwayatkan Hadits."
Y"dit" ini diriwayatkan Al Bulfrari (6: 130), dan Ibnu Majah e:102),keduanya
dari jalur SuSan bin Uyainah dengan sanad yang serupa. Ibnu Katsir juga
menyebutkannya dalam At-Tarilh (5: 319) dengan redaksi ini yang diambil dari
Al Musnad. Kalima! "wakaano.... " redaksi inilah yang tertulis dalam Al Ushul
dengan menetapkan waoyul athaf, taapa menyebutkan kat4 ,,eaala,,, dan
lainnyra di awal kalima! hal seperti ini banyak ditemukan dalam Hadits,
sedangkan riwayat Al Butfiari dan Ibnu Majah diawali dengan ,,eaala:
K?y? " demikian pula yang ditulis lbnu Katsir dari Al Musnad, sepertinya ini
adalah atas sepengetahuan pcnulis. "Ats-Tsaqal".. p€ralatan png rcrasa berat
pada saat dibawa "Kokoah": Menunrt Al llafizh dalam Al Fatlt, "Al Waqidi
meqielaskan bahwa ia berkulithitrm, ia selalup@untun unta Rasulullah sAw
dalam peperangan. Abu sa'id An"ilIisaburi mcriwayatkan dalam Syaraf Al
Mushthafa bahwa ia adalah seorang Nubi rng diberikin untuk Haudzah bin Ali
Al Hanafi salah seoxang yrg trut dalam yamamah" kemudian ia
membebastannya. Al Bdadziri meiryebutlon bahwa ia wafat masih sebagai
budak. Lih. Al Ishabah 5:300, dan Kirkirah telah dijelaskan oleh Al Br*hari
Sha\ihnya setelah meriwayatkan Hadits dari Ali bin Al Madiniy dari Sufian:
Ibnu Salam berkat4 "Karkarah ymB pd, ia ingin menjelaskan bahwa
syaikhnya Muhammad bin salam meriwayatkannya dari suSan bin uyainah
dengan menfathah kedua huruf kaaf. Qaadi lyath menjelaslcan perrcntangan
mengenai statusnya yaitu dalam Masyoiq Al Amyar (l:352), tetapi ia ragu dan
teks tersebut benrbah, ia berlota, "Dengan mengkasrah kedtn ka{terseuut aan
memfath& keduanya juga dan mensukun raa' perbm4,, Al Bukhari
menyebutkan perdebatan ini, jumhur berpendapat dengan menfathah, sedangkan
Ibnu salam menkasrabkannya. Yang benar adalah kebalikannya, yainr jumhur

lerpendapat dengan kasrah, ssdangkan Ibnu Salam dengan memfathahkannya,
ini sebagaimana nash perkataan Al Bukhari, sebagaimana kebenaran tertulis
dengan tulisan yunani, Al Qasthalani (5:la| berkat4 ..Aku menemukan
ketelitian dalanr tulisan Yunani dab yang asli adalah mengkasrah kedua kaaf
tersebut pada jalur yang pertalna, atau matan Hadits, dan dengan memfatah
keduanya dalam jalur yang kedua, atau serita dari Ibnu salam. Demikanlah
tulisan dalam cetakan kenegaraan dari Shahih Al Bukhari (4:74-75).

@l - lv[nsnsd Imam Ahmad



*j e :.3'*i'3:" vt:",.1{1t
o,J.-lrlt:Ju ,:&s *atilt ,su {*, y \t d* ,;, :, e ,4rAt /. )t'

t < t. i.rs,.'rrr'...
c6->-)l (FJg:St ,:''.!".Jt'JLl'3J;i it\i ,Sll gL)t

.19. titut'i3,:ii:"i &i'i,#1r ; ii*
&494. Su&an menceritakan kepada kami, dari Amr, dari Abu

Qabus, dari AMullah bin Amr bin Al Aslt kemudian didengar oleh
Rasulultah SAW, Beliau bersabdq "Orotg-orwtg yang mengasihi
akan dikasihi oleh Allah oleh koena iu kasihilah oleh kalian para
penghuni bumi, niscaya poa penglnnti langit akan mengasihi kalian,
don rasa kasih adalah huhman dqi Allah boangsiapa yang
menyambungnya akan Allah sanbung juga, dan buangsiapa yang
memutusnya akan diptttu oleh Allah'35

, f ,*'n;S

l!i

ts Sanadnya sfiaftr\ Abu Qabus adalah budak Abdullah bin Anr bin Al Ash, Adz-
Dzahabi mcnjclaskannya dalam Al Mizot (3:376), ia berkata, "Ia tidak diketatrui
Amr bin Dinar diriwayp{san socara terpisah nilnun At-Tir-midzi
mcngmggapnya shahih," tertera juga dalam At-Tahdzib (12:203), rcksnya
berbunyi, *Al Bukhari menyebutlcannya dalam pcmbahasan tentang Orang-
orang )ang lemah, bab: Al Kabir, tetapi ia menyebutkannya dalam pembahasan
tentang Nama-namq dimana ia bertata, 'Qabus'," menurutku ini telatl
menyimpang jauh, yang benar bahwa Al But*rari menyebutkannnya dalam
pembahasan tentang nama julukan, bnibl. Al Kabir,lorena inilah yang tertera. Al
Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan tentang nama jululr.an, no.574,
flan pembahasan tentang nama julukan ini termasuk dmi At-ToiHt Al Kabir

.yang di dalamnya tidak terdapat bab dan pembahasan tentang Adh-Dhu'afa, ia
juga menyebutkan biognfinya dalam Al A$na' 4llll94, yaitu, 'Qabus adalah
budalc Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, "Orang
ymg pengasih maka akan dikasihi oleh Allah. " Al Bukhari tidak menpbutkan
jth dalan dua tempat, sepertinya Al Bukhari menyetujui batrwa namanya
adalah Qabus, dan nama jululcannya adalah Abu Qabus, atau yang demikian
terdapat dalam dua tempat, sedangkan perkataan Adz-Dzahabi bahwa ia tidak
dikenal tidak dikatakan jarft, cukup ketidak.menyebutkannya Al Bukhari akan
jarh terhadaprya dan mengakui kredibilitasnya sebagai periwayat menjadi
bnkti, dan ia tidak memasukannya ke dalam kelompok yang lematr. At-Tirmidzi
dan Al Hakim juga menganggapnya shahih bahkan Adz-Dzahabi sendiri
menyetujui pernyataan Al Hakim tersebug seperti yang akan kita'lihat. Hadits
ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3:122), dan Al Hakim (4:159), keduanya

Musnrd Imam Ahmad 
- @



i. .. t * at-Ll ,tJ e'ot t, * C;- €* .1 r 10

b, * tu Ji-rry,Jvyfi i:*,r.i, + *,s
.'- r4";'p-"of Ct r.;t, 6'11 i- * r' y

ilgs-Yahya menceritakan kepada lomi, dari sufyan, dari Abu
Ishaq, dari watrab bin Jabir, dari AHullah bin Amr bin Al Asb, ia
berkata, 'Aku mendengar Rasulullatr sAw b€rsabda, ,cuhtplah

seseorcmg dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orqng yang
me nj adi t on ggungannya,,,ffi

*d i4* sugan bin uyainah d€qgan saqad ini. At-Tirmidzi berkata, .tladits
shahih lrasor." Al Haldm berlcomeotar tentangnya dan Hadits-hadits
sebelumnya, "Hadits-hadits ini . soluruhnya shattfi-- demikian juga Adz-
Dzahabi.-Bagian pe-{ma sampai kalimat ;Ar-S*roi,,,, airirruyatt o oleh Al
Pgdr dalam pcmbahasan !,m- g grsjuluh szl iuta- p"o3"t r- tentang
biognfi Qabus, dan_Abu Danrd 49cl (l:r4oeu dau- erm Al Ma'bud)
!4try dari jalur susan j.g" aan acnp samd yang serupa, Lin"t. tost,

.t 1680,2956,KM ",4s-sujnah- telah aijotasfion di no.lesf]
Sanadnya shohih Suqnn adaleh Ats-Tsari Abu rshaq ia adalah Sabi,i Al
Iramdaoi, wahab bin Jabir adalah AI Khaiwmi, au xtniuran rdrlrh 

""goihamda& p€mbahasan ini blah bcrhtu di no.737, wahb edarrh terpercap, 6nuullio dan Al Ijili juga mcoecrcayainya, n",mm lbnu Al Madini dan an-Nasa.i
tidak mengenalnya, dan selain mereka bcrrdua mengetahuinya. Al Bukhari
menjglaskan biografinyra dalam lI lkbir (42fisg-tcl), i" berk"t, ..Di"
mendengar dari AMulIah bin Anr dari N8bi sAw, beliau *^rbd4 -cufuplott
seseorang dikaakan berdosa jika ia mantio-nyiakn 00rg yang menjadi
tangsurgouya" Hadits ini dirirvayathn oleh Abu Daad 1692 eisxol ari ar
H+iT (l:415), keduanry dari jatn suszn Ats-Tsarui dengan sio"a ya"g s*ra,Al Hakim . bert<ata, "Hadits ioi sanarrnya shahih aan rcaua"ya 

-belum
meriyayatkannp, wahab bin Jabir tcrmasr* tabi'i terkcNral di kota Kufab,,,
Adz-Dahabi juga menyetrjuinya atas Al Mundziri
menisbatkannya 162l kepada An-Nasa'i, ia merunusrari dalam At-Tahdzib
(l l:16o-16l) kepada wahab bin Jabir deirgan tanda Abu Daud dan An-Nasa.i,
ia berkatq "Ia dalam dua buah kitab terdapat rladits,,cukaplah ,o"or*l
dikatalcan berdosa... ', " dan atu tidak menemukannya aaam en-Nasa.i, ia jugi
tidak menyebutkannya dalam Dzakha'ir Al Mawsits 4s7s png ia nisbJtkin
kepadanya, semoga saja di fis-grnan Al Kubra ada. Lihat iafs-ir tbnu fatsir
Q:us) dan umdah At-Ta8ir (3:36) surah An-Nisaa'. Ath-Thayarisi
meriwayatkannya 2281 dengan panjang dari sytr'balr, dan akan aiseuu*an
riwayat yang panjang di no.6842. Hadits yang pendek juga al.ah disebutkan di

t
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6496. Sufyan menceritakan kepada kami, dari Daud, yaitu

Ibnu Syabur, dari Mujahid, dan Basyir Abu Isma'il dari Mujahid, dari

Abdutlah bin Amr bin Al Ash, ia berkatq Rasulullah SAW bersabda,

"Jibril senantiasa memberikstht heu,an ternah sampai aht mengira

ia alran mewarislcannya. "ST

no.6819,6828. Muslim (l:270 juga meriwayatkan malna yang hampir mirip
dari jalur Thalhah bin Mushrif dari Khaisamah bin Abdurrahman dari AMullah
bin &nr. Kalimat 'l'Yudholqti" arti dasarnya menghilangftan. "Man Yaqut" la
memberikan makanan, menurut Ibnu Al ABir artinya mercka yang wajib dibori
nafl<ah dari keluarga dan kerabatnya" di riwayat >rang lain disehtkan dengan
"Man 1ryiit," menurut Al Khathftabi seakan-alon'Beliau. bertata kepada
orang-trang 1ang bersedekah "Janganlah kamu bersedekah melebihi segala
yang kamu sedekahkan kepada keluargamg lalu lcamu meminta balasannya"
maka hal tgrsebut berubah menjadi dosa karena kamu telah menyia-nyiakan
mereka"

87 Sanadnya shahih, Suffan adalah Ibnu Uyainaho Daud bin Syabur, penduduk
Mal&alL terp€rcaya, Asy-Syaf i mempercayainya, begitu juga dengan Ibnu
Ma'in dan Abu Zar'ah dan lainnya, Al Bukhari menjelaskannya dalam Al Kabir
zllDl3, ia menjelaskan Bahwasanya dirinya mendengar dari Mujahi4 dan Ibnu
Uyainah mendengar darinya. Basytr Abu Isma'il adalatr Basyr bin Satnan Al
Kindi Abu Isma'il Al Kufi, penjelasan tentang statusnya telah dijelaskan di
no.3696. Dalam Al Ushul terdapat kesalahan, dalam Ahmad'Basyar bin Ismail
dari AMullah bin Amr," dan ihr kesalahan dalam nama Basyar, dan kekeliruan
Bahwasanya ia meriwayatkan dari Abdullatr bin ArDr, dan Daud bin Syabur
meriwayatkan darinya pada saat yang sama Su$an bin Uyainah meriwayatkan
dari kedua Sfikh "Daud" dan "Basyrar," keduanya dari Mujahid, oleh karena
iru kami tambahkao disini dari Mujahid dari Malik, Muslim, dan itulah yang
shahih yang ditunjukan oleh biografi para perawi dan periwayatan Hadits,dan
dalam Malik dan Muslim juga tertera Basyir bin Isma'il dan itu kesalahan
dalam kata "Bin" yang benar adalah "Abi," karena tidak ada dalam susunan
perawi yang bernama Basyar bin Isma'il, kemudian Hadits ini diriwayatkan
oleh Basyar Abu Isma'il, dari Mujahid, sebagaimana akan kami sebutkan dalam
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il97. Su&an menceritalon kepada kami, dari Sulaiman Al
Ahwal dari Mujahid dari Atu Iyadh dari AMullah bin Amr bin Al
Asb, ketika Nabi sAW melarang untuk me,ntrtupnya mereka berkata,
"Bukankah setiap manusia mene,mukan kantung air?,, Kemudian
Beliau melonggarkan bejana yang tidak terisi.tt

.pcrnm)ratann)ra. II8dits ini diriwaydm obh Al Butfitri dalam pcmbahasan
tmtang Al A&b Al Mufra4 hal.lg dsri Muhanmad bin salam aari su6mn uin
U),ainah dad Dryd bin Syabur dan Abu l$na'il fui Muhahi{ dengan paqiang
dcngan ccrita di arvalnp, dan ia juga mcriwaydon makna png serupa trat.zi
dri Abu Na'b Basyir si1 gelman mcnccrihkan lcpads kami dari Mujatri4
tctapi t€rdapsa kdcclinran dalam cctakan, Basyar bin suleimm, de itu aaauu
kekeliruan yang tampdr, dan kcdua riwayat ini tapuhrs lcarcoa png disini
addah dari Daud bin sabur dan Basyh Abu Isma'i! rcaranp aari trlujahid. et-
Tirmidzi juga ncriway&an (3:l2t) dari jalrr Ibnu uyainah dari Daud bin
Syabur dan Basyir Abu Ismdl dari Mujahid dgngm panjang kemudian b€rrcat4
"Hadits hasan ghoib, drri jahn ini, " lladir ini juga tetah diriwap*an dari
Mujahid dari Aisyah dan Ahl Hunirah drri Nabi SAW. Abu Daud juga
meriwayalkannya 5152 (4:5M dati 'lur Al Ma,bud) dengan panjang aari;ahr
Ibnu Uyainah dari Basyir Abu Isma'il dari Mujahid, at Munaziri juga
menyebu*an dpJram At-Tughib Wa At-Tohib (3:238), ia berkata, *Matan
Hadits ini telah diriwayatkan dari bcrtagai jalur, dan dari para sahabat Telah
berlalu dari Hadits Abdullah bin umar bin Khaththab 5577. Ibnu Karsir juga
meiryebutkan dalam pembahasan tentang T$sfu Q:442), dari tcmpat 1,ang sama
kemudian menisbafl<annya kepada At-Timidzi dan mcnyebutkan pc*ataannya,
t*api dalam dua naskah Ibnu Katsir tiltera dari Abdullah bin umar dan ini
adalah salalU fng benar Bahwasanya ia bagian dari penulis.a sanadnya shahih, sulaiman Al Ahwal adalah sulaiman bin Abu Muslirn,
penjelasan tenhng statusn)ra rclah berlalu di no.1935, dan kami tambatrkan
bahwa Al Buldlari menjelaskan biografinya dalam ll Kabir eDl3t). Abu
Iyadh: Telah dijelaskan statusnya dino.38l8, png benar adalah Anr bin Al
Aswad Al Insi, dan Al Insi tertera dalam Al Joh wa At-Ta'dit dan di sebagian
referensi Al Qaisi ini menrpakan kesalahnn cetak.
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6498- Jarir menceritakan kepada kami, dari Atha bin As-sa'ib
dari ayabnya dari Abdullah bin Ainr bin Al Ash, ia berkat4
"Rasulullah sAw bersabda, 'Duo kebiasaan manusia, barangsiapa
yang memelilwranya maka ia (&n kebiasaan tersebut) akan
memasuhannya ke surga, dan keduanya sangatlah mudah, namun
hanya sedikit yang mengerjakanrrya,'mereka bertany4 'Apakah itu

catatrn: Al Hafizh menjelaslcan bahwa Abu Ar Fadhl Al Maqdisi adalah Amr
bin Al Aswad" dalam kitab Al Jot'u Baina Njal Ash-shattthout,hal.372 maka
ia mcnyebutkan dalam individu-individu Muslim dia adalah ktrayalan, dan Al
Prlrlq meriwayatkan unhrknya Hadits ini. Hadits ini diriwayitkan oleh AI
Bukhari (10:51-53) dengan dua sanad dari jalur su&an bin uyainah dengan ini,
Muslim juga meriwayatkan (2:130) dari jalur Su&an. An-Nasa.i juga
meriryayatkan (2:329) secara ringlas juga dari jalur su&an. An-Nablisi aiaaa,
Dzakha'ir Al Mawarim 4544 iamenisbatkan kepada An-Nasa'i. AI Baihaqi juga
meriwaya*an deJ.an As-sunan Al Kubra (s:310) dari jarur Asy-syaf i aa" aa.i
jalur Musnad Ahmad, juga dengan sanad ini. Abu Daud juga meriwayatkan

Tuky yang serupa 3700 (3:383 dalam Aun AI Ma,bud) aari latur Syarik dari
Ziyad,bn Fayadh dari Abu lyadh, dan hhat64l6,644l.
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wahai &sulullah?l Beliau rqenjawab, 'Memuji Allah, lertakbir, dan
bertasbih kcttka sblesai shalat fardhu sepuluh-sepuluh, dan memtuji

Allqh, bertakbir dan bertasbih kptika akan tidur sebanyak seratus kali,
seluruhrrya berjumlah dua ratus lima puluh dengan lisan, dan seribu
lima ratus dengan timbangan, dan siapakah di antara katian yang
melakukan kcjahatan dolam sehari semalam sebanyak dua ribu lima
ratus lejahatan?' mereka bertanya lagi, 'Kenapa hanya sedikit yang

mengedakannya?' Beliau menjawab,'$tetan datang mengganggu
lrcpada salah seorang dari kalian kctilw sedang shalat, sehingga
syetan mempengwuhi dengan mengingot ini dan itu, tetapi t-idn
tidak merurutilryq,.lalu ia'kcmbali mendatanginya pada walctu tidur
dan ia terus mengganggu topi kalian juga tidak menurutinya,' ia
berkata, 'Aku lihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan
tangannya',"89

8' sanadnya hasor, Jark bin Abdil Hamid ldh-pnarui meriwayatkan dari Atha
setelah bertemg totapi Hadits ini pa& dasarnya shahfh karcNE periwayat
lainqn meriwayafikan dari Afu' dri cmg-orang lrang mendengar Aarinya

!"b"lo. berubah" Ahmad juga tchh Earimydon dalam 6910 {ari jatur
Syu'bah dari Atha' kcmudian Abdullah bin Ahmad bo*ata setclahnp: etu
mendengar ubaidillah Al Qaruariri, aku mendcngar ttamnaa bin zaid'betkata
"Atha' bin As-Sa'ib mendungi krni di Bashrab talu Ayytrb berkaa kepada
kit4 'Temui ia dan tanyakan p€rihal Hadits tentang Tasbih, maksudnya Hadits
ini'," Syu'bah mendengar dari Atra dahulrf dm Hadis darinya adalah Hadits
shahih, dan riwayat Abdullah bin Ahmad mcnunjukkan bahwa Hammad bin
Zaid mendengar darinya jugq barhkan hd ini menunjukkan bahwa Ayyub juga
telah mendengar darinya padahal Ahta' belum menyebutkan Hadits ini, sampai
dalam riwayat dari orang yang mendengar darinya setelah perubahan ini, namun.
bukan berarti suatu perubahan mengharirskan penilaian salah atas Hadits yang ia
riwayatkan, dan ini hal yang wajar. Al Bukhari juga meriwayatkan daram Adab
Al Mufrad, hal.l79 dari jalur Sugan, dan Abu Daud 5065 (4:475 dalam Aun Al
Ma'bud) dari jalur Sl'u'balU dan At-Tirmidzi (:233) dari jalur tsmail bin
Aliyyah, juga An-Nasa'i (l:l9E) dari jalur Hammad bin Zaid dan Ibnu Majah
(l:154) dari jalur Ibnu Alilyah dan Muhammad bin Fudhail dan Abu yahya At-
Tamimi dan lbnu Al Ajlah, serta Ibnu As-Sinni dalam Amal Al yaum Wa Al-
Lailah no.737 dari jalur Haurmad bin salamah, semuanya meriwayatkan dari
Atha' bin As-Sa'ib dengan sanad ini, culnrp sebagian perawi terplrcaya saja
yang mewakilinya dalam keshahihan suatu Hadits diantaranya adalah syu'bah
dan Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah yang mendengar dari Atha'.
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6499. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakan kepada . kami, dari Abdurrahman bin Ziyad, dari

AMullah bin Al Haritq ia berkata: Ketika aku b€rjalan bersama

Mu'awiyatr sepulangnya dari perang shiffin, yaitu perang antara

dirinya dengan Amr bin Al Ash, ia berkata: AMullah bin Anu bin Al
Ash berkata, "Wahai ayahku" tidakkah kau dengar Rasutullah SAW
bekata kepada Amar, 'Celakalah kamu wahai lbnu Sumayyah,

sekelompok orang yang jahot alcan membunuhmu? ' ia melanjutkan:

Lalu Aff berkata kepada Mu'awiyah, 'Tidakkah kamu dengar

sabdanya ini?' Mu'awiyah kemudian menjawab, 'Masihkan kalian

Catatan: Tertera dalam Ibnu Majah "Wa Abu Al Ajlah," dan itu salah tulis
yang benar adalh "Wa lbnu Al Ajlah," ia adalah Abdullah bin Al Ajlah Al
Kindi Al Kufi. Hakim meriwayatkan juga dalam Al Mutadrak (l:547) darinya
"Ra'aitu An-Nablya SAWyt'qidut tasbih," dari jalur Sytr'bah dan dari jalur Al
A'masy keduanya dari Atha' dengan sanad darinya Adz-Dzahabi
membenarkannya. Bagian ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4:233,255)
dari jalur Al A'masy ia berkat4 "Hadits hasan gharib ini merupakan Hadits Al
A'masy dari Atha' bin As-Sa'ib, Syu'bah dan Ats-Tsauri meriwayatkan Hadits
ini dari Atha'bin As-Sa'ib dengan panjang, dan telah disebutkan kalimat-
kalimat tersebut dari Hadits Ali tenrs menerus dengan panjang ataupun ringkas,
dintaranya no .838,1249.
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menuduh kami! Apakatr kami telatr membunuhnya? Sesungguhnya
yang membunrhnya adalah sekolompok orang jatrat,.,,eo

Sanadnya shahih Abu Mu'awiyah adarah seorang yang butq Muhammad binKry"- At-Tarnimi telah diielaskan statusnya ai n6.iogllomi tu"ru"r,m" airioi
perkataan Ibnu Hatim: Periwayat Al A'masy yang paring terpecaya adarah
suffan kemudian Abu Mu'awiyarr, Ar Burfiari men;erasmniya ii*r,lt xooi,(lll/74-75). Abdurrahman bnziyad atau Ibnu eaiziyaauiraat uani Hasyim
adalatr terpercaya, Ibnu Mu'in dan Ibnu Hibban serta Al ljili J,tgamempercayainya" Al Bukhari berkat4 "Dalam diri Abdurratrman perlu diteffi,'
dalam sanad ini rry t€rhrlis adalah Ibnu Ziyad dan dalam sanad setelahnya
adalatr-Ibnu Abu ziyad Hadits lainnya akan disebutkan di dua ,*ud, ."p.rti
yang akan kami sebutkan, den di dalam dua sanad itr tertera Ibnu Abu ziyad,
dan menurut Ibnu sa'ad adalah Ibnu Ziyad. Dari sana diketahui bahwa
pertentangan ini adalah permasalah yang sudah lamq atau bahwa nama ayahnya
adalah sama dengan namrnya dan narna panggilannya" ini wajar. Abdullah bin
Al Harts adalah Abdullah bin At Harts bin Naural siuagiannya telah dijelaskan
di no.783, dia seorang yang terppercaya dan banya[' ."iir""y"tt o Hadits
termasuk ulama Madinah, Ibnu Abul Ban berkat4 .?ara ulama bersepakat atas
ketsiqahawryq" dia tem€suk tabi'i yang terkenal, dilahirkan pada masa Nabi
f{w, sgryerti yang telah kami jelaskan. rtaais ini diriwayatkan'oleh Ibnu sa'ad
dalam Ath-Thabaqct (3nl18G,-l8l) de,gan sanad yang sana: ebu Mu,awiyatr
yang buta telah menceritakan kepada t*"Ir, d"ri Al A;.ary dari Abdurratrman
bin Ziyad lbnu. Katsir menccritakm dalryt at-Ta,iHh e':zlo) dengan sanad
yang sama sepefti dalem Al Musna4 ia b€rlcata, ..Kemudian 

Ahmad
meriwayatkan dari Abu Na'im dari su$/an Ats-Tsauri dari Al A,masy yang
sam4 saoad solaqiutn)ra iwa s€ecrti ini. Kemudian ia berkata, "Ahmad
qglryvatlon dengan koteks yang berbeda, juga dengan riwayat ioi," Akun
dijelaskan lagi dalam At Musnad no.6{27,juga dengan sanad ini, dmno.2926
aeng3 sanad setelahnya. Tetapi disebutkan aisana konteks HadG Abu na,im,
tetapi bertentangan dengan.konteks Hadits Abu Mu'awiyah yang berbeda. Adz-
Dzahabi menyebutkan dalam Toikh Al Isron (2: lg0) ain i" paititan sanadnyqia memulai dari Al A'masy dan tidak menyebuttan srapa yang
meriwayatlonnya. At-Tahdzib menunjulkan kepada cabangnya yuito oau*
biografi Abdurrabman binziyadBatrwasanya Hadits ini diriiayatkan oleh An-
Nasa'i dalam keistimewaan Ali. Lrhat Majma' Az-zawa'id (7:240-241), dan
(9:296-297). Kalimat ".Bihyatin,- matcsudnya adalah perkara yang besar dan
dinisbatkan kepada kebutuhan, Ibnu Al Atsir berkat4 ,.Dan ."o!-ghpt*
:9r_*h, dengannya"" dikatakan j'$a ,,Hintu,,, dengan jamak ,,Iiinaat,,- dan
"Hinawaat." Dikatakan "Tahtunu hinaat wa hinmriat,,; maksudnya perkara

{gg -!grT: Maksudnya disini adalah Bahwasanya Mu,awiyah ,nlngiogt *i
Abdullah bin Amr telah.meriwayatkan Hadits ini, aaum poririttu*uti. prru
pengikutnya 41an pergr darinya" karena mereka 

'n"ngit 
hui Bahwasanya

mereka tidak dalam kebenaran, namun bukan berarti m"ngingkari sanad riwayat
Hadits ini, dan ayahnya A,nr bin Al Ash pun tidak .JngLgk*inyu, ia juga

l

I
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6500. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, dari Suffan,
dari Al A'masy dari AMurrahman bin Abu Ziyadyang serupa.er

* ?.) i.i;'*';jji(!i $", -4:6 l r:t:,'r.To.\
.: :' '
,JG .r6ti r* i lt* t$A'*3 * i *Tt*
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6501. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada l€mi, Al A'masy

menceritakan kepada l@mi, dart Taid bin Wahab, dari Abdurrahman

bin Abdu Rabi Al Ka'bah, dari AMullah bin Amr bin At Ash, ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa berbai'at kepada

menyebrrtkan batrwa dirinya mendengar dari Rasulullah SAW. Mu,awiyah
dalam hal ini mentakwilkan pentakwilan yang salah yaitu: Sesunggubnya yang
membunuh Amar adalah kelompok png datang kepadanya dengan niat ingin. membunuh.er Sanadnya shahih, Abu Na'im adalah Al Fadhl.bin Dakin. Su$an adalah Ats-
Tsauri. Hadits ini menrpakan pengulangan Hadits sebelumnya. Al Hafizh
berkata dalan Al Fath (l:452 Iladits, "Taqtulu 'Ammoan Al Fiah Al
Baaghiah') sekelompok thabat di maranya: Qatadah bin Nu,maq Ummu
Salamah --dalam riwayat Mulim- dan Abu Hurairah --{alam riwayat At-
Tirmidzi, dan Abdullah bin Amr bin Al Ash -ialam riwayat An-Nasa'i (Ia
ingin keistimewaanny4 dan tidak terdapat dalam ls=Szzan Ash-Shughra', in
itu adalah Hadits yang ada di Musnad ini), Utsman bin Atran, HudzaifalU Abu
Ayyub, Abu Rafi', Khuzaimah bin Tsabit Mu'awiyalr, Amr bin Al Ash, Abu AI
Yasar, dan Ammar sendiri, seluruhnya berasal dari Ath-Thabrani dan lainnya,
kebanyakan jalurnya adalah shahih dan hasa4 selain ihr juga banyak
diriwayatkan oleh kelompok yang lainnya. Hadits ini menunjukkan tanda-tanda
kenabian menjelaskan tentang keutamaan Ali dan Ammar, sebagai bantahan
atas sangkaan bahwa Ali tidak pernah terluka dalam perang. Menurutku Hadits
itu adalah mutawatir menurut sebagian ulamq Walhamdttlillah 'alaa at-tauliq.

':6, €i i
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pemimpin dengan berjabat tangan dan sepenuh hatinya, mako
hendaklah mentaatinya sebisanya, don jitra datang orang lain yang
memusuhinya maka tebaslah lehernya. "e2

vL sanadnya shahih, Zlridbin wahab Al Juhaini telah dijelaskan stahrsnya pada
no.698, dan Bahwasanya ia adalatr tabi'i ketunrnan yaman, tcami taniuai*an
bahwa dia meriwayatkan dari Umar dan lainnya dari sahabat terkenal, di dalam
Hadits ini diriwayatkan dni tabi'i lainnya dari Abdullah bin Amr, dan Al
Bukhari menyebutkan biografrnya dalam Al Kabir eofi/372y, iamenyebutkan

Puhy" dirinya mendengar umar dan Abdullah dan meriwayatkan dariny4 ia
be*ata" "Ketika al<u al<an menemui Nabi sAW, namun Nabi sAw telatrtiada
dan -aku 665i[ rlalam perjalanan." Ibnu Sa'ad juga menjelaskannya dalam Ath-
Thabaqat (6:69-70), ia menyebutkan bahwa dirinya ikut beserta Ati dalam

lgrbagai peperaogan. Al Khathib juga menyebutkannya dalam Tuit:h Baghdad
(8:4a0442). Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah Ash-sha'idi iaaan
lerpercaya" seperti yang disebufl<an oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsigaf, Muslim
i]-ga merirrayatkan Hadits ini darinya seperti yang akan dijelaskan. ls&-
shaa'idi dinisbafloo kepada slua'id datu\nnegeri Hamaan, sebagaimana yang
disebutkan oleh As-sam'ani dalsml, Ansab dan Ibnu Ar Atsir dalam At-Libab,
dengan satir kata. Dalam At-rah&ib dn c.abangas66a*r" At 'A'idiy atau Ash-
stu'idi,juga crera dcogln Al 'AiM, drdrrm,lt-Tqrib nasn terscurit tillmra At
lidzr, menuru&u Al trafifr bcrmaksud nanr$dfrrndal bukan 'qin, namun
pengaran€ lftulashah bcrlffi, 'Al ,Al&l dcngan sukun, ia juga b€rm*sud
dengan rlzrl, drn m€nurutku ini scsumr png tidak pasfi, scdangron pengarang
Al Jun' NjaI Ash-slnhihakwmt*Asl,.tt'c'idi ts tlt'Aidi, ia menutistan
pada keduanya dengan dal, dan permasaamnnya hanya padalt 'Ain dan shad,
dan walau bagaimanapun png benar adalah Ash-Sha'idi, sebagaimana
disebutkan dalam Al Ansab, dao se@gaimana tertera dalam shahih Musfim,
kerancuan t€rjadi karcna huruf shad ygng diganti menjadi 'ain, kecuali yang
tqtulis di naskah-nasloh lainnp, dm Ertefia dalam Masyariq Al Anwar karyi
Qadhi Iladh (2:58) yang menunjulckan bahwa ini adarah perrrasalahan klas&
yaitu permasalahan seputar "Ash-1ha'idi daaat Aidzi, ia berlota "Aburrahman
bin Abdu Rabbil Ka'bah Ash-sha'idi, seperti inilah rang dikatakan oleh At
Jiyani." sha'id adalah dataran lramdan, demikianlah yang ditambatrkan Al 

]

Bukhari dalam At-Tarikh, As-sam'ani dalam Al Ansab, AI Hakim menisbatakn 
f

al azdi, mengembalikan kata 'aaidz dmt al azdi. Nawawi berkata dalam svarh j

Muslim 12:235: Al Bukhari telah menyebutkan dalam Tariklrnya es-sam'ani j

dalam Al Ansab, keduanya berkat4 'Ia adalah Asbshaa'idi, tceduanya tidak l

merryebut selain kcfuanya, Al Bukhari, Muslim dan As-sam,ani bersepakat atas I
Ash-sha'idi, oleh karena ihr jelaslah bahwa Ash-Shaa'idi adalah lebih utama. I
wallahua'lam. Hadits dengan redaksi singkat pada no.6503 dengan sanad ini, I
dan penjelasannya akan dijelaskan rnrfi,Insyaattah I

I

I
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6502. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan k€pada kami, dari Abu Sa&r, dari AMullah bin Amr bin
Al Asb ia berkata: Pada suatu hari kami berjalan bersama Rasulullah

SAW sedang t<ami memperbaiki gubuk, Beliau bertanyq "Alnkah
ini?' Y'.ami menjawab, "Gubuk kami unahai Rasulultab, dan kami

sedang memperbaikinya,' ia berlrate Rasulutlah SAW bersaM4

"fulutasoqq perkoorya (*cmiqaw) tebih cept doi ilu'e3

r ?t i.Y'* *\i;',.;re ls*.1o'r
i t* y.9t * iti,&lt,i'6fii) y i rlt
e' Sanadnya stuhih, Abu Safrr adalah Sa'id bin Yahmad Al Hamdani Ats-Tsauri,

penjelasan tentang statusnya telah dijelaskan di no. 2159, l€mi tambahkan
bahwa Al Bukhari telah menjelaskan biografinya dalam Al Kabir 2111476.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 5236, dari jalur Abu Mu'awiyah dari Al
A'masy de,ngan sanad yang serup4 dan setelumnya juga telah diriwayatkan di
no.5235 (4:529-530 dalam Am Al Ma'bud) dari jalur Hafti dari Al A'masy
juga dengan sanad ini dan mirknanya, Al Mundziri 5075 berl<ata Diriwayatkan
At-Tirmidzi dan Ibnu Majdt At-Tirmidzi berkata: Hasot shahih, hadits ini juga
ada ddam Ibnu Majah 2f:280 dari jalur Abu Mu'awiyah dari Al Amasy. Ibnu
Al Atsir berkata" "Rumah yang dibuat dari kayu dan papan, jamaknya adalah
lhishash dat akhshash. dinarnakan demikian karena terbuat dari kayu, dan ia
rusak." Al Varry berarti rusak dan sobelg kata khash b€rarti rusak atau bolong.
Sabda Nabi "Bahwasanya perkwanya (kcmatianmu) lebih cepat dari itu."
Maksudnya adalah: "Engkau memperbaiki rumahmu karena takut rumahmu
akan rusak sebelum kematianmq padahal (bisa jadi) kematianmu lebih cepat

daripada rusaknya rumahmg maka memperbaiki amalmu lebih utama daripada
memperbaiki rumahmu."-Ed.

* ,r ,;U ,rj *;31i $:-,, t-t, l r:t'"r.1o.Y
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6503. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada l<arli, dari Al
A'masy, dart T*rid bin Wahab dari Abdurrahman bin Abdu Rabbil

Ka'bah, ia berkata: Aku mendekati AMullah bin Amr bin Al Ash

ketika ia sedang duduk di dekat ka'bab aku mende,ngar ia berkata:

Ketilo kami bersma Rasulullah SAW dalam perjalanan" Beliau

masuk ke dalam rumab kemudian diantara kami ada yang memukul

kematrnya, dan diantara kami ada yang mengosongkannya, dan di

antara kami ada yang mengeluarkannyq kemudian seorang bilal
"Ash-Slralaafu Jaqni'ah," ia berkata: Lalu kami

berhmpul, dan Rasulullah SAW berdiri dan khuthbab
"Sestotguhtqn tidak ado nobi sebehnht kccuali meruufulwn

,nafiDa kebaitrfr, bogi ne-reka, dot memperingati perbuatut yang

numrutryv jeleh dot bahwa und koltm s*outg ini adolah wrat
yong geterasi awalryn dijdikn baik, nqmm geturasi teroffiir akon

diuji berbagai ujiwt, don perbwtan yong bu'* mcntrut kalian qkan

menghampiri katian yuraqiqu sebagian di antua kolian, datang

sebagai ujian, kcmudian orang mthnin berkata, 'Ini mernbuatht

bittasa,' kcmudian terleqns, lalu datang lagi ujian, kcmudian orang

mulonin lcembali berkata, 'Inilah,' kcmudian terlepas, barangsiapa

yang suka untuk dijauhkan dari api neraka, dan dimasukan kc dalam

surga, mala hendaklah ia mati dalam kcadaan beriman kcpada Allah
dan Hari Alchirat, dan mendatangi orang yang ia sukai, dan

barangsiapa berbai'at kcpado pemimpin dengan berjabat tangan dan

sepenuh hatfurya, maka hendaHah mentaatinya sebisanya, dan jika
datang orang lain yang memusuhinya maka tebaslah lehernya." la
kemudian berkata: Lalu aku masukkan kepalaku di antara kerumunan

manusia dan berkata: Alai sebutkan Hadits tersebut yang berasal dqi
Rasulullah, apakah kalian mendengar Hadits ini sebelumnya dari

Rasulullatr? Ia melanjutkan: Kemudian ia menunjuk tangannya ke

telinganya, lalu berkata: Telingaku benar-benar telah mendengamya,

hatiku pun merasakartnya, Ia berkata: Kemenakanmu Mu'awiyah
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menyuiuh kita untuk memakan rezeki yang haram, dan membunuh
jiula kita, dan Altah SWT telah berfirman, ,Hai orang-orang yang
beriman, janganlah kmnu saling memakan harta sesamatnu dengan
jalan yang batil.'Lalu ia mengumpulkan kedua telapak tangannya dan
meletakannya di atas keningnya, kemudian menghapus pelnhnya" dan
mengmgkat kepalanyq ia berkata: Taatilatr ia dalam ketaatan kepada
Allat\ dan langgarlah jika iabermalcsiat kepada Allah.e4

e4 sanadnya shahih Hadits dErgnn redatsi yang panjang disebutkan di no.6501,
dengan sanad yang s€lupa, dan itu adalah sebagian aari maits ini, Muslim telah
meriwayatkan dengan paqiang (2:87-88) dari jalur Jarir dari Al A'masy dengan' sanad yang sama, kemudian meriwayrkannya dari jalur waki' dan irri ia*Abr Mu'awiyatr, keduanya dari jalur Al A'masy aan uazn riwayatnya uitum
terhapus dan ia berkat4 'Dengan sanad ini 

-a- 
>,a"g serupa"" An-Nasa'i

(2:lt5) .(ilSq .dari cetakan naia; Aari jalur Abu
Muawiyah dari AIA'masy, tetapi ia cukup meringlos bagian a}tirnya qaja" ia
berkata, "Ia menyebutkan Iradtts secara teisamurmg., Abu Daud meriwayatian
seb4giannya 4248 (4:156 dal,,n Aut Al MatM) aari pur Isa bin yunus aari
{l A'masy, Ibnu Majah meriwayat$nnl,a (2:?A:3) aari jAur Abu Mu'awiyah,
dari Al A'masy dengan paajang; namun sebagiannya ainiung*an. yralimatawa
mirma mqr lwwa fi iisrihi," An-Narvawi bcd<ata daram peqielasan Muslim
12:233, *Maksudnya adalah binatang yang melata dan tctap ai Empatnya.,
Dalam Al-Lisan: Abu LJbaid bcrl<ata, "Al JiqD'malcsudnya set<etompot taum
1,ang keluar dengan mengendarai binatangnrya ke sawalmya dan min*ap di
tempatnya dan tidak pulang ke rumah. Kalimat "wamiruta man yantaihil,'
maksudnya melesatkan anak panatrnp, dikatalon inradhatal qoumu wa
tanaadhalu atau melesakan anak panahnlra dalam perlombaan. Kalimat .Zsft-
shalau janti'ah" menurut An-Nawawi malcsudnya adalatr mendirikan shalat
dan tidak meninggalkannya 'Janri'ah'sebagai haat, tetapi menurut Al Hafiztr
dalam Al Fath Q:42) tentang perlotaan Al Bulfiari ,,Bab An-Nidaa,
bishshalat jaami'oV' ia berkat4 "Kata tersebut berkedudukan nashb karena
sebagai cerit4 dan menashalilran shalag danjaami'ahsebagai iaal, maksudnya
lakukanlah shalat dengar berjama'ah." Dikatakan bahwa jami,ah adalah sifaq
dan khabarnya terhapus, perkiraannya adalatr: Maka hadirilah,
Ia juga berkata r"t"l"h itu: Dari sebagian ulama: Diborehkan mengucapkan,

. "Ash'shalat joani'ah," keduanya dengan nashab dan rafa', atau borel mirafa'
awalnya dan menashaD alfiirannya dan sebaliknya. Kalimat "ynraqqiqu
ba'dhaha," Ibnu Al Atsir berkata, "Kalian berusaha melaksanakannya d.rrg;,
baik." An-Nawawi b€rkata dalam Shahih Musrim, "Kalimat ini diriwayatlan
lal1rn berbagai bentuk: Pertama: Seperti yang diceritakan oleh eadhi lyadh dari
jumhur periwayag 'hraqqiqu,' maksudnya sebagiannya menJadi lunak dan
puduh dengan sesuatu yang berat setelahnya, atau menjadikan yang pertama
lunak. Dikatakan bahwa maknanya sebagia menjadilon bagian 

-yang' 
tuinnya
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6504. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada l@mi, Al A'masy

menceritakan kepada l@rni, dari Syafiq, dari Masrtrq, dari Abdullatl

bin Amr bin Al Ash: Bahua Rasulullah SAW tidak pernah berbuat

keji dan membuat-btrat perbuatan keji, beliau bersabda, "Sebaik-

baibtya katiot adatah Wng WtW baik perorgoinya "e5

hmak dengan mchlnrkannya dcngm baik Bcmrk ko&r Yofuq; bentuk
kCiga: Ya$qr. ytifri mcodorong dan monrang. Ifulimc' Valya'ti ilouas iladz i
yuhibfu'ot yt U iloihi " rcnuntr An-Narvawi: Ini mcnp*rn bcon* pc*ataan
Rasulullah png indah dan mencahp scluruhnya" dan tcdapat suatu kaidah
pcnting yang hrus dipctt*ilm, dan Bahwzsanya manusia hanrs melakukan
suafir pcrbuen sesuai dcmgan kcbiasaan masyarakat. IGliEat, :'SWqaa
yqdihi," 4alcsudnya scsoonng Ecnycrahkao dirinya untuk t""t kepadanya, dan
Bahurasan>ra kodua orang yang bcrscpalot saling mengulurkan tangann),a rmtuk
b€rjSat tangan. Menunrt lbnu Al Atsir kalimat "Fadhribu 'utruqal akho,"
maksudnya adalah usirlah orang yang datang terakhir lcarena ia tclah keluar dari
pemimpin, jika ia tidalc mau pcrgi maka perangilah ia, dan dalam
memeranginya boleh mhrk membunuhnya, l<ar€Nu ia telah berlaku zhalial

e5 Sanadnya shahih Syafiq adalah lbnu Salamah Al Asidi Abu Wa'il, statusnya
telatr dijelaslon pada no.403 dan bahwa dirinya merupakan tabi'i yang terkenal
berasal dafi laman, kami tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskannya dalam
Al Kabir Q|2D4G247). Diriwayaflcan dari Al A'masy, ia berkafia: Ibrahim
berl<ata kepada$ "Kalian hanrs berteman dengan Syafiq, sesunggubnya aku
telah banyak bertemu dengan manusia yang pandai mereka menganggapnya
baik." Diriwayatkan juga dari Ashim, ia berlcata: Aku mendengar Abu Wa'il:

, Alu berteman dengannya selama nrjuh tahm semenjak uman jahiliyah.
Masruq adalah Ibnu Al Ajda', tabi'L statusnya telah dijelaskan sebelumnya di
no.3558, lomi tambahkan bahwa Al Bukhari menjelaskannya dalam Al Kabir
(4D135-36). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (6:419), (7:80) dan
( I 0:3 78,382), Muslim (2:214), At-Tirmidzi (3 : I 38), seluruhnya meriwayatkan
dari Al A'masy. Lihat riwayat no.6487. Kalimat "Lam yakun faahisyan
mutawahhisya4" Al Hafiz,h berkata dalam Al Fath (6:419), maksudnya
mengucapkan kata-kata keji, dan itu lebih buruk dari sekadar perkataan buruk.
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6505. Isma'il menceritakan kepada kami, yatrya bin Abu Ishaq
menceritakan kepada'lgmi, Abdah bin Abu Lubabah menceritakan
kepada karli, dari Habib bin Abu Tsabit, Abu Abdullah bin Amr
menceritakan kepada kami: Abdullah bin Amr bin AI Ash
menceritakan kepada karni, ketika kami sedang bertaunaf di ka'batr, ia
berkata: Rasulullatr sAw bersabda, "Tiada tari yang rebih disulcai
Allah selain hari-hari izl, " dikatakan juga, "Sama halnya dengan
berjuang di jalan Allah?' Beliau menjawab, "Sama halnya dengan
berjuang di jalan altah kcculi orang yong keluar dengan dirinya
sendiri, dengan hartutya kcmudian tidok trcmbali sampai diatirkan
darahnya. " Ia berkata" "Lalu aku bertemu Habib bin Abu Tsabig dan
aku tanyakan Hadits ini kepadanya? Ia juga menjawab dengan yang
sama. Ia berkata: Abdah berkate "Yaitu hari yang sepultrh."tr

"Al Mutafahirsy" maksudnya yang diwajibkan atau sifat keji itu bukan tabiat
dan akibat perbuatannyae6 
Sanadnya i**,Isma'il adalah Ibnu Aliyatr dia adalah Isma'il bin Ibrarrim bin
Muqsim Al Asadi, telah dijelaskan tentang statusnya di Hadits no,1270, kami
tambahkan batrwa Al Bukhari menjelaskan biografinya dalam Al Kabir
(llll342), Yahya bin Abu Ishaq adalah orang yaman dan ahri Nahwu, telah
dijelaskan tentang statusnya di Hadits no.l8l2, kami tambahkan bahwa ia
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6506. Isma'il mcnceritakan kcpada kami, Atha bin Tsa'ib
mcnceritakan kceada l<ami, dari ayahnya, dari AMullah bin Amr, ia

adalah bbi'i juior mend€ng[ dari Anas bin l,Ialik, sebagaimana biografinya
telah dijelaskan Al Buldari &lrm Al l(abir (4Dt259), seperti yzng akan
dijelaskan dalam Musnad Anas l{${f,. Abdah bin Abu Lubabah adalah tabi'i,
rclah d[ielaskan tentang stansn]ra di ttadiB no.7El, 6156. Ilabib bin Abu Tsabit
j"ga tabi'i, telah dijelaskan teNlhg muq,a di Hadits no.5468. Abu Abdullah
budak Abdullah bin Alnrbin Al Ash ehh diiclaslon oleh Al Hafizh dalam At-
Ta'ji|498, dan ia bclum ncnychdon seluruhnya, sclain redalsikalimat- "An
Maulakr, wa'othu Hdib bh Afu Tsabit," dan tidak ada seorang pun yang
menjelaskan di tcmpat f,mg hirr, ia terrmasuk tabi'i yang individunya diketahui
namun keadaannya fidalc dikstahui, sehingga statusnya masih guang dan butuh
penelitian lagi malca dari ihl sanad ini dikatalon hum. Dalrhr sanad ini
t€rdapat GNDpat orang tabi'i dalem satu rangkaian: YahyC Abdab llabib, dan
Abu AbdullalU kemudian sanr rangloian sanad ini ada yang terlepas schingga
menjadi tigq bahwa Yahya bin Abu [shaq berte,mu dengan Habib bin Abu
Tsabit setelah mendengar dari AMab kemudian Habib menccritakmnya secara
langsung. tladits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalem Majma' Az-Zawa'id
(4:16) dengan riwayat ini, dan dengan rirvayat setelahnya dengan jalur yzng
berbeda 6559, kemudian berkata: Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkannya
dalan Al Kabir, setiap salah satu dari keduannyq dan para periwayat salah satu
dari keduanya adatah terp€rcaf. Pentsiqahan ini untuk sanad Hadits no.6559,
seperti yang akan kami jelaskan pada tempatnya. At-tirmidziemunjukan dalam
kalimat *Fil bab," ketika meriwaya&an Hadits Ibnu Abbas yang serupa (2:58),
dan hadits tersebut telah dijelaskan dal Musnad Ibnu Abbas 1968, 1969. Al
Mubaraldrri berkata dalam Syoh At-Tirmidzi, ia mengisyaratkan dalam Hadits
AMullah bin Umar iai "Lam aqif ala mot akhrajahu," maka periwayatan ini
kemudian dimanfaatkan disini. Makna yang hampir senrpa juga telatr
dijelaskan, dari Hadits Abdullah bin Anr bin Khathab di no.5446, 6154,
kalinaa\"Mahjatu damihi, " dalam Al-Lisan berarti: Al Mahjah: Darah di dalam
hati, dan jil<a darah di dalam hati ini telah sirna maka jiwa pun akan lenyap,
dikatakan pula bahwa "Mahjah" adalah darah, kemudian disebutkan dari Al-
Azhari, ia berkata" "Aku donorkan darahku, atau aku korbankan jiwaku dan
segenap kemampuanku. Darah segala sesuatu adalah yang paling maksimal,
Idhafoh @enggabungan dua kata aenerj.) ini seakan-akan menggabungkan
sesuafir kepada dirinya dan ini banyak terjadi dalam perkataan orang Arab.
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berkata: Rasutullah SAW bersabda" "Khatamkantah At eur'an dalam
sebulan," lalu betiau mengurangi untuklnr dan aku minta dikurangi
lagi sampai menjadi h{uh bari.eT

Sanadnya hasa4 kemudian menjadi sluhih lighairihi, seperti yang akan kami
jelaskaq Isma'il adalah Ibnu Aliyah dan ia telah mendengar aari Attra' setelah
bertemu, oleh karena itu l€mi jadikan rladits ini meniadi hasan, Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud dengao sedikit panjang ilse 1t:szo-527 dalam
Aun Al Ma'bud) dari riwayat tlammad dari Atha, dari ayahnya, dari Abdullah
bin Amr ia berkata: Rasutullah sAw b€rsabda kepadaku" "Berpuasarah tiga
hui dari setiap bul*uya, dot llraonkmlatt Al etr'an dalamlebulan,,, lilu
Beliau mengurangl untukku dan aku Einta dikurangi, kemudian Beliau
benabda" "Berptasalah sehti doz bqkftalah sehoi.. Atha berkat4 ,,Kami
berselisih-tentang ayahku, sebagian dari tcami berlota: Tujuh hari, sebagian lagi
berkata: Lima. Hammad: Jika Ibnu Zaid atau lb,nu satamah menshahihkarr
sanad ini, karena salah satu dari keduanp adalah 6ang )rang mendengar dari
Atha' sejak dulu. Ibnu Sa'ad berkata dalam Ath-Thabqat @2/tO) png lebih
pgla1g dari ini. Dari Abidah bin Humai{ dari Atha', aari ay*nya, aari
Abdullah bin Amr, ia berlrata: Rasulullah SAW berkata kepadaku, ,,Wahai
Abduuah bin Amr, berapa hoikah knnu klutam Al err'oi';Ia berkata: Alar
menjawab, 'Sehari semala-," ia melanjutloo: Ia berkata kepadaku, .Tidur dan
shalatlah, shalu dm tidwlah, dot klatankattlah at etr'an daram sebulwt,"
dan Beliau mengurangl untukku dan akupun masih minta dikurangi, sampai
Beliry bersabd4 "Khatamkanlah Al Qtr'u dalon tujuh malam,,, sampai akhir
Hadits dan didalamnya juga disebutkan tentang puasa. Sanad tni hasai,karen:a
Abidah bin Humaid belum menyebutkan dari siapa yang mendengar dari Atha
dahulu. Pertentangan dalam perbincangan ini dan Abdullatr bin Amr dahulq
antara ia membaca dalam tiga atau tujuh, penjelasannya telah berlalu dtno.6477
dari riwayat Mujahid dari Abdullah bin Amr: Beliau bersabda" "Khatamkanlah
dalam setiap tiga hwi," dan dalam riwayat Al Bukhari (9:E2-g4) juga dari
riwayat Mujahid, "Khdamkanlah sekali dalam setiap tujuh malam,-' oleh
karena itu Al Bukhari berkata setelah riwayat ini: Abu Abdullah (Al Buknari)
berkata,_'Sebagiannya berkata'Tiga,' dan'Tujuh' namun kebanyakannya
tujuh." Lihat keterangan Al Hafizh dalam tempat ini, dan lihat Hadits no.6535,
6546. Kalima\ "Naaqashani wa naqoshtuhu," dengan shad disebutkan dalam
Ibnu Sa'ad dengan dhadtU dan ia telah terlulis.
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6507.Isma'il menccritakan kcpada kami, Sulaiman At-Taimi
menceritakan kepada kami, dari Aslam AI Ijli, dari Qisyr bin Syagha[,

dari Abdullah bin Am$ ia berkata: A'rabi berkata, "Wahai Rasulullatl

apakah itu Ash-Srwr?" Beliau menjawab, "sangkakola yang

ditirrp.'*

s Sanadnya stuhita Ismt'il rdalah lhu Aliyah. Aslarn At Ijli Ar-Ri'i: Tabi'i
Epcrcaya, Ibnu Mu'in &n An-Nasa'i Ecmpcrca)rain)ra, Al Bulfi[i
menjclaskan biognfinya dalan /, Ihbir (tDnt. Bisyr bin Syighaf Adh-
Dhabbi Al Bashri: Tabi'i torpercaya Ibnu Mu'in dan Al Ijli mcmpcrcayainya, Al
Bukfiari marjeladon biognfn),a dalglm Al l<abbQnnq. Shfihdadatah t<da

ubahan, dan sccra sekilas dapat dikctahui dan difkini bahwa ia adalah mabni
(kata yang ti&k dryd bqubah bctrtuk susunann),a +cnerj) kalloa ia sesuai
dengan pnla "Waqaq4" "Ha&ot," "Qdrrar4" namu pola ini dao sebagainya
adalah kar€na alasan yang masuk alol, karena kata ini ubahsn dari pola
'Foa'ilah," d€ng$ berbagai materinya, pcngarang Al-Ltsot (8:195)
menyebutkan dari Ibnu Duraid bahwa para penduduk Hijaz memabnfku
dengan kasroh pada kat4 "Nqash" di berbagai keadaan, dan setiap nama
dengan "Fa'aal," ubrhan dari "Faa'ilah," yiang tidak digabug dengan laif
daa lam dan tidal( dijamalq seperti kett4 "Hbott," Qitluun,' 'Ghilfr," patra
penduduk Najad meqy'rikannya sampai bentuknya hampir-hamFir tidak dapat
berubalL seperti Umar, mereka berkata: Hadzihi wuqasy, ini adalah
perumpamaan karena ia adalah a/az (diketahui) yang tidak digabungtcan
ketluali oleh bentuk ubahan dan taa' ta'nits, dan Bahwasanya sya'ir-sya'ir
berbentrk dengan bahasa penduduk Hijaz. Kemudian ia berkata (ha1.196)
setelah keterangan dari lbnu Darid: Kecuali dial&iri oleh huruf raa', seperti
Ji'asun: Racun serigalq Hidhaour: Nama planet Sifaoun: Nama sumur,
Wibauun: Nama daerah, dan para penduduk Hijaz setuju aemabniil<an dengan
kasrah. Lihat juga Al-Lban (8:15), kata: $r, dan lihat Hama'u Al Hamm,i'
karya As-Suyrthi (l:16). Sedangkan lata Slighafini adalah 'alam mudzakkar
de,ngan artiaa penuhrp hati atau kulit yang berada dibawahnya seperti hijab, dan
[ukan u$nhan dari l€ta faa'il, dan gugrnlah pendapat penduduk Najad yang
melarang pegubahan di dalamnya, atau memabnilcannya seperti keyakinan
penduduk Hijaz. Kata Syighaf tertulis berbeda dalam naskah Ahmad yaitu
Syifat namun ini adalah suatu kekeliruen, kami benarkan dari Malilq Muslim

*t *'o.$t
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6508. Isma'il :menceritakan,kepada kami, dari yunus, dari
Hasan Bahwasanya AMullatl'bin,Ami,berkata: Rasurullah sAw
bersabda" 'Apa lwtg'kimu' furjatan l@tika beroda di antara
lrcrumurwn marusia? " Ia berkata, "wahai Rrbuluuah, bagaimana hal
itu bisa,terjadi?' Rasulullah SAW menjawab, 'tJiko janji dan amanat
mereka langgar, dan seperti itulal, mereka." I(emudian yrrnus

menyilangkan jemarinya sebagai penyifatan tentang hal itu, ia berkata:
Aku berkat4 "Lalu apa yang harus aku lakukan wahai Rasurullah?"
Beliau menjawab, "Bertalwalah lceryda Allah, ambit yang kamu
anggap baik, tingalkan kcmungkoan, kamu lwrus menjaga
kepribadiatmtu, dan waspadailah orang yang av,wam dari mereka. "e

dan dari rujukan t€rjemahan. Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam
Taftir (3:337) dengan bentuk ini. Diriwayatkan oleh Hakim (4:560), ia berlota:
sanad hadits ni shahih namrm ia belum meriwayatkannya. Adz-Dzatrabi pun
menyepakatinya. Abu Daud meriwayatkannya secara ringkas a no. +lqz
(4:378-379 dalam Aun al Ma'bud) Al Mun&iri menisbatkan 4575 kepada At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i.ee 
Sanadnya shahih Yrmus adalah Ibnu Abid, Al Hasad yaitu Al Basbri, telah
kami jelaskan dalam Hadits no.6l97 dari Al Hafizh bin Hajar, dari Ibnu Al
Madini, ia yakin bahwa Hasan belum mendengar dari Abdullah bin Amr bin Al
Ash, penukilan dari Ibnu Al Madini ni shahih juga seperti dalam At-Tahdzib
karyanya 2:268, Ibnu Abu Hatim juga menukilkan darinya daram Ar Marasil
hal.15-16, namun ia membalikanny4 Ibnu Abu Hatim menukilkan dari ayatrnya

I

I
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yaitu Abu Hatim (hd.l7) ia b€rlota: Hasan diyakini mendcngar dari Anas bin
Malilc, Abu Batzrb Ahmar sahabst Nabi SAW, Itnu Umar, Ibnu Amr, danrlbnu
Taghlib. Ini s€perti yang dikatakan oleh Ibnu Abu H*im, dan lebih didatrulrrkan
daripada peniadaan yang ditalculon oleh Ibnu Al lvladani, Al Hasan adalah tabi'i
terdahulrt ia banyalc bertemu dengan para sahabat, bcrinteral$i dengan mereka
dan mendengar dari mereka, diantara mereka ada yang lebih datnrlu daripada
AMullah bin AEr, namun yang kami anggap benar adalah seperti yang kami
sebutkan dalam Syarh 6197 bahwa dirinya belum dari AMullah bin Amr-
kar€oa t€lah disebudon dalam salah safit riwal,atnya yang tclah lomi sebutkan
disana yang penunjukan bahwa dirinya bchrm mendengar darinya, ini adalah
'ubahan yang tipis dan sebaas hanf,a di l{adits ini saja. Sedanglcn Hadits ini
yang diriwayatkan dari Hasan dari Abdullah bin Amr dapat dilotakan
tersambung tidak sebatas p€rtcmuan &in bcrintcral<sinya mereka sajq
sebagaimana yang disebutklan oleh Muslim, tc@i dargan adanya pertemuan
dan mendengqrny4 sampai diangm dirinya belum me,lrdengar darinya Hadits
ini adslah Hadits AbdultahbinAmr, dan ihrhaqlalahpertedaan yang tipis yang
Insyaallah rkan kami jelaskan hlam Musnadiuga alon dijelaskan malora yang
sorupa di no.6987 dari riwalat lkimah" 7049 dari riwayat Syl'aib, 7063 dari
riwayat Imanh bin Arnr bin IIam, seluruhnya dri Abdullah bin Arm, Abu
Daud juga mcrirvayalon 4142 dari rirmlrat Imarah bin Anr bin Hazn, 4343
dari riwayat Ilrimah (4:2lG2l7 dalr,nArlra Al lt{a'fud) fu,diriurayatkan oleh
Ibnu Majah (2:?A:3) dui riwaft Imarah bin Amr bin Hazm. Al Mun&iri
menyebuftan 4176,4177 dalam dua riwayat Abu Daud, bahwa kedua riwayat
tersebut An-Nasa'i, dan aku tidak menemukan keduanya didalamnya, dan ia
belum menyebutkan riwayat lbnu Majah. Al Halcim juga meriwayafkannya
(4:435) dari jahn lnarah bin Haan, kemudian ia berkata: Sanadnya shahih dm
ia belum meriwayatkannyq Adz-Dzahabi juga menyenrj vnya. lu-Znakhsyari
menunjulrkan dalam Al Fa'iq (l:238) materi Hatsala dan Ibnu Al Atsir dalam
An-Nihayah dalam dua materi, Ha*ala daa moaja, kebada Hadits ini.
Kemudian menjadikan keduanya b€rasal dari Hadits Ibnu Umar. Disebutkan
oleh pengaran g J.otr'u Al Fawa'id Q:283) sep.erti ini: Ibnu U- mar ber.kaq " llp
'f {ha'#,\:-*.i!:*=c.e|.q.{.i:bpt.*t,*l'.*,}:6 itlff :Jri r&r ,JF:9"-.# J6 .$J(i \jbl tjit3,t'5 ;f,stl'i J:t#'6-i
.e+r} L:tt :,!bt, * ,l.a i ,lftt 6 tsi.i}l kesehiruhannyi berasal dari
Al Bulfiari, darimenjadikannya Haaits-aari Abftllah bin Umar bin Khaththab,
sebagaimana yang kalian lihat. Al Haitsami menyebutkan dalam Majma' Az-
Zm,a'idQ:279Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la
dari syaiktnya Su$an bin Waki' dan ini adalah dha'rf, Sedangkan riwayat Al
Haitsami maka yang benar menunrtku adalah --Karena menurutku tidak
memiliki sanad yang kuat- bahwa ia menemukannya dalam Musnad Abu
Ya'la seperti ini, dari Hadits Abdullah bin Umar, konteks ini kepada Abdullah
bin Umar, oleh lcarena itu disebutkan dalam Az-Zawa'ld karena dalam Kutub
As-Sittah tidak disebutkan, sebagaimana yang kita ketahui bersama dail Hadits
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Ibnu umar yang diarjukan untuk dirinya. Khususnya Bahwasanya Ar Hafizh
menunjuldcan dalm Al Farh kepada riwayatnya dari Hadits Ibnu umar seperti
yang akan kami jelaslon nanti InsyaaltalL sedangkan yang jadi
masalah adalah riwayat pengarang Jotr' Al Fav,a'id, karena ia menyebutkan
riwayat Hadits AMullah bin umar sedangkan objek sesungguhnlaa adalatr untuk
Abdullah bin Amr, selunrhnya dinisbatkan kepada Al Bukhari! Memang benar
Al Bul&ari telah meriwayatkan sebagiannya seperti yang seperti yang akan
kami sebutkan namrm ia belum meriwayatkan selunrhnya, karena bentuk
sanadnya hamFir mirip seperti riwayat Ibnu Umar, dan ini juga png meragukan
Az-zamakhsyari dan Al Atsir, kemudian ia menjidikannya Hadits Ibnu umar.
Al Bukhari telah meriwayatkan (l:468), (l:103, cet. As-sulthaniyah: Hamid bin
umar menceritakan kepada lcani dari Basyar, Ashim menceritakan kepada
kami, waqid menceritakan kepada lcami, dari ayahnya dari Ibnu umar atau Ibnu
Amr: Nabi sAW menyafirlcan jemarinya. Ashim bin Ali kemudian berkata:
Ashim bin Muhiunmad me,nceritakan kepada kami: Aku mendengar Hadits ini
dari ayatrku tapi aku belum menghafrlnya, dan penyeru melawanku dengan apa
yang didengar dari ayahnya" ia bedota. Aku mendengar ayahku berkata:
Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersaMa, ,,Wahai Abduilah bin Amr,
bagaimana jika kmnu taap berafu diotuo kejelekm mamuia dengan kondisi
ini?" Hadits ini tcrolis dalam tulisan Al Butfiari yang diriwayatkan oleh para
perilYayat, nemun selunrhnya belumlsh tctqp, ole,h karena itu Al Hafizh
menyebutkannya datam l, Fath (l:tt68). Bahrvasanya Hadits itu tertera dalam
Magui riwal'at, ia bcr*ata Tidak dslm bcrtqgai rirvr$ Al Isma'ili dan Abu
Na'im tidak meriwa5otkam,yq namun ditchdran orcU eU.. Sa,ud dalam
berbagai ulisan, itari riwayat Ibnu Ramih dasi Al Faftari dan Hamnrad bin
srkir seluruhnya dari Al Bnktgi (Ia mcnyebrrlon nash [IadiB, kemudian
berl€ta) Al Humaidi tclah mcnychrtkannya dalan At Jam' baina Ash-
shahiluini dari Abu l\[ss'u4 kcmudian ia mcnambahkm: Melanggar janji dan
kepercalaan mercka lalu mcrcka sating uertenangaq dan jadilah mereka seperti
ini, menyatuIon jemarinya Hadits Ashin bin Ali yang disebutkan oleh Al
Bukhari disebutkan kembali oleh Ibrahim Al Ilarbi daram Ghoib At Hadits, ia
berkata: Ashim bin AIi menoeritalon k€pads kami, Ashim bin Muhammad
menceritakan kepada tcami dari waqid: Aku mendengar ayahku berkata:
Abdutlah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Lalu ia menyebutkan Hadits itu.
Riwayat Al Bukhari ini menunjuldsan bahwa Ashim bin Muhammad bin Zaid
bin Abdullah bin umar bin Al Khathab mendengar Hadits ini ayahnya yaitu
Muhammad bin Zai4 dan Bahwasanya ia belum menghafalnya dari ayahnya
narnun ia hanya meriwayatkannya dari kakaknp waqid bin Muhammad bin
T.aid' dari ayahnya Muhammad bmZpnq dan Bahwasanya Muhammad bin Zaid
meriwayatkannya dari salah seorang sahabat Abdullah bin umar bin Al
Khathab atau Abdullah bin Anr bin Al Ash, Bahwasanya Rasulullah sAw
mengatakan hal itu dengan dituj*an kepade Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan
ia tidak ragu, tapi keraguan itu tcrletak pada siapa yang meriwayatkannya
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apal€h kakeknya ),aiu Auullah bin Amr bin At Asb atau si periwayat inr
sendiri yaitu AMullah Amr, dan jelaslah bahwa para periwayu ragu tentang hal
ini, mereka mengira bahwa riwayat Waqid dari ayahnya adalah dari Abdullah
bin Umar, dan tanpa diragukan l4gi, maka ia merirvayatlcannya lagi t"nFa ragu,
dan tentang hd ini kami sampaikan seperti yang disampaikan oleh pengarang
Jant' Al Fawa'id, png dinisbatkan kepada Al Bukhari, yang ada di dalamnya
masih diragukan, apaloh Ibnu Umar atau Ibnu Amr, dan demikian juga seperti
yang disebutkan dalam Majma'Az-fua'id dari Abu Ya'la. Bahkaa Al Hafizh
Ibnu Hajar ini pun terjebak dalam keraguan ini, dengan meyakini bahwariwayat
ini adalah dari Abdullatr bin Umar, sdanglon Muhammad bin Zaid telah
menjelaskan afas keraguan itu dalam rirvayat Al Bukhari dari I{amid bin Umar,
dan ia berhati-hati dalam menamakan s€trmg sahabar, dalam riwayat Al
Buttrari dari Ashim bin di, ia berkata: Abdullah berkata: Mungkin dia adalah
Ibnu Umar dan Ibnu Amr, seperti yang telah jelas di dalamnya Al Hafiztr Ibnu
Hajar mengomentari perkataan Al Bukhari, dalem pembahasan tentatg ldzaa
baqia fii hatsaalatin min An-nosi, (13:?2-33): Terjerrah lafaz:h Hadits
diriwayatkan oleh Ath-Thabrmi dan di tnshih oleh Ibnu hibban dari jalur Al
'Ala bin Abdurrahman bin Ya'qub dari ayahnya dri Abu Hurairah, ia berkata:
Rasulullah SAW bcrsabda, "Bagaimou dengoutru hai Ab&.llah bin Amr, jika
kamu berada di otoa kejelekn mantsia, jorji dot trcpacayam mqeka telah
rusalc" kemudian mqe*a saling bertentangor hingga sarlrrpai sepgti ini,, daa
Beliau jemarinya, ia bcronya: Apa yang harus ah kcrjakan?
Beliau menjawab: Kana ho'us buga.l deng& lcalangm Hwsh&urrot iii, dan
lrmtu tinggalkan orang-orung-.awyyon unat ini. Ibnu Al Bathal bcrkata: Al
Butfiari menunjukkan kepada riwayzt ini namrm ia belum meriwayatkannyq
karcna Al Ala buka bagian dari hiterianp" Al Hafi"tr kemudian b€rkats
Telatr tampak dari Ibnu Umar seperti Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan
oleh Hanbal bin Ishaq dalam pembahasan tentang Fitnah dari jahu Ashim bin
Muhammad dari kakaknya Waqr4 telah dijelaskan dalam pembahasan tentang
Tempat-tempat sujud, bab: Shalat (Yaih seperti yang lcami jelaskan dalam Al
Bulfiari l:468) dari jalur Waqr4 yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah
bin Umar: Aku mendengar alahku berlcata: Abdullah bin Umar berkata:
Rasulullah SAW bersaMa: Wahai AHullah bin Amr, lagaimana silrapmu jika
berada diantara dua kejelekan manusia, dan inilah akhir dari apa yang
diriwayatkan oleh Al Bulhari, sisanya adal"h seperti yang ada pada Ilanbal dari
Hadits Abu Hurairah yang serupa, ia menambahkan: Ia bertcata: Bagaimana
engkau perintatrlcan kepadaku? Beliau menjawab: Kamu ambil sesuatu yang
kamu ketahui dan tinggalkan sesuatu yang kainu inglori dan kamu harus
menjaga kepribadianmu, dan kamu tinggalkan kalangan awwatn umat ini, Abu
Ya'la meriwayatkan Hadits ini dari sisi ini. Ath-Thabrani meriwayatkan dari
Hadits Abdullah bin Amr yang serupa, dari berbagai jalur yang sebagiannya
shahih. pi delamnyra ia berkata: Bagaimana dengan lcami walrai Rasulullatr?
beliau menjawab: Kalian ambil yang kalian ketahui, ia menyebutkan Hadits ini
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dengan b€ntuk japak schrnrhnya. Ath-Thabrani dm Ibnu Adi meriwayatkan
dari jalu Abdut lramid bin Ja'far bin Al Hakam dari ayahnya llba', teks aslinya
berbunyi: Hari kimat tidak akan terjadi kecuali atas dua kejelekan manusia,
lla<tits. Ath-Thabrani dari Hadits sdral bin sa'ad ia berkata: Rasulullah sAW
bertemu dengaa kami, dan lcami b€rada datam majlis yang di rralamnya terdapat
Amr bin Al Ash dan anaknya, ia berkata: Ia monyebtrtkan sisa Haditsnyq dan

: Tinggalkanlah bqmai*main dalmr uruot agama Ini seperti
yang disebutkan oleh Al Hafizh, akan l<ami tela'ah kembali perkatamn),a
dengal sejelas-jelasnp, sshingga jelaslah sesuatu yang masih iamar, insya
Allah.
Yrng pertama: lladits Abu Hunirah yang dinisbatkan kepada Ath-Thabrani dan
Ibnu Hibban dan akutidak menemtlan sama seloli dalam Kutub At-Tis'ah, datr
p€ngarang Majma' Az-fuwa'td prm tidak begitu juga
p€ngaragang Jant' Al Fawa'i{ makt tidak bisa aku pastikan bahwa Hadits ini
terdapat dalam Kuhrb As-Sittah, atau bagim dali Az-?awa 14 aku juga tidak
menemukan sanadini dalam Musnad Abu Hurairah.
Kedua: Al Hafzh menisb*an rladib lbnu umar bin Al Khaththab kepada
pembahasan tentang FitnEh kaq,a Haoboli bin Ishaq, dan alar juga tidalc dipat

aeakah disebudon ,lengrn jclas Bahwasanya ihr adalah riwa>,at
Abdullah bin umar atau ada sfdihtlccagnan utualbnu umar atau Ibnu Amr
sebagaimana riwayat Al Buffiari scpcrtiyangtelah kami sebutkan.
Kctiga: Al Hafzfi telah mcmastikan bahrra jahn ini atau jalur Ashim bin
Muhammad dari krl*E),a w-ni9 yang dinisbadon kepada ganlati bin Istraq
mustahil riwayat t€rscbw dinisbadon keeada riwryat Al Bukfiari dahd
pcmbahasan cntang Tempat-tempat sqiud bab: shalat Dari riwart Abdullah
bin umar! kemudian menisbatkannya dari jalur tersebut kepada riwayat Al
Bukfiari dengan meayebutkan nama Abdullah bin umar, dan ia sangat trati-nati
dengan tidak menycbukan apaloh b€rasal dari rirvayat Ibnu umar atau Ibnu
Amr, sebagaimma png telah knmi 5s[utkaq ia juga tidak menyebutkan nama
lengkapnya ddm riwayat lbrahim Al Ha6i yang disebutkan oleh Al Hafiztl
dalam perkataannya di jalur ini. Aku tidak mengetahui dari manakah ia
memastikan Bahwasanya ia adalah Ibnu umar? Bagaimana ia menyebutkan
namanya de4gan lengkap Abdullah bin Am di jalur ini dari Al Bu*fiari, yang
sesungguhya dalam Al Bul&ari iar sendiri tidak ada!
Empat Ia menyebtrtkan bahwa Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur ini atau dari
jalur Waqid bin Muharnmad dari ayahnp, semoga ia memilih seperti yang ada
dcJiam Majma' Az-Zawa:id Q:279) dengan mengambil riwayat dari Ibnu Umar,
dan menjadikan khithabnya kepadanp kesalahan )ang terdapat dalam tulisan
dl l{afizh Al Haitsami dari Musnad Abu Ya'la lcarena rtadis iala- Al Bukfiari
ditr{ukan untuk Abdullah'bin Amr, dengan sedikit keraguan Bahwasanya
berasal dari Ibnu Umar atau Ibnu Amr.
Kelima: Kami heran dengan Al Hafizh ketika ia menyebutkan Hadits tersebut
berasal dari Ibnu Amr juga" yang serupa dengan makna ini dengan konteks
jamak seluruhnya, dan menisbatkannya hanya kepada Ath-Thabrani saja"
padatral lafaztr ini dengan konteks jamak yang terdapat dalam sunan Abu Daud
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dan sunan lbnu Majah serta dalam ,{ I Muta&ah, begitu juga dalaur Al Musnad
7063 dari riwayat Imarah bin Amr bin tlazrn dari Ibnu Arm, yang juga terdapat
dalam Al Musnad 7M9 dari. rirvayat Amr bin Syr'aib dari afatnya aari
kakelcnyq seperti yzng telah kami jelaskan sebelumnya! Lalu kcnapp
meninggalkan naj'ah, dan As-Srman serta Al Musnad dan condong tcepaaa atn-
Thabrani?.
Enam: Hadits tlba', dia adalah As-Sibni, akan dlielaskan di no.l6l39, Al
Buktrari juga meriwayatkan dalam At-Twikh Al Kabir (4llnD dari Ahmad bin
Hanbal dengan sanadnya yrmg akan dijelaskan dalam Al Musnad, dan
diriwayatkan juga oleh Al Hakim dalam Al lrtusta&ak (4:a9s460 dari Al
Qathi'i dari Abdullah bin Ahmad dari ayahnya, seperti riwayat ddam Al
Musnad yang dibenarkannya dan disenrjui oieh adz-pzahabi. Al Hafizft
menunjukkannya ddan Al Ishabah (4:261 drri riwayat Al Hakim, dan tidak
menyebutkannya berasal dari Al Musnad, barangkali ia belum mengctahuinya.
Ketujuh: Hadits Sahal bin Sa'ad lang disebutkan oleh Al Hafizh dari Ath-
Thabrani diambil oleh Al Haitsami juga dalam Majma' Az-Zawa'id Q:279), ia
berkata: Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan dua sanaA salah sahl sanadnya
memiliki periwayat yang tsiqah.
Inilah yang dapat kami kumpulkan dari riwayat-riwayat dalam naaits ini,'do"
seandainya aku temukan setelahnya sesuahr pasti aku sebutkan dalam lI
ht adt akot, Al Huts al ah: Dalam Al- Lis an arliaya sesuatu 1lang burulq dil@takan
juga bahwa artinya kurma, anggur dan gandum yang busuk. Ia menyebutlcan arti
dari Hadits ini: Maksud dari lrutsalah adalah kumpulan orang{rang yang jahat
dan perangainya jelek, sedangkan hufalahjuga memiliki afti yang sama" oleh
karena itu Al Bukhari mengatakan di Hadits yang lain dzlam Ash-Shahih (ll:
214-215), bahwa Abu Abdullah berkata: Hufalah sama dengan hutstsalah,
beginr juga dalam Al-Lisan kata: Jir disebutkan: Al Hufalah sama dengan a/
hutstsalah, Al Ashma'i berkata: Dia termasuk hufalatihim aArt huts*alaihim,
maksudnya orang yang tidak berguna" ia menambahkan: yaitu sesuatu yang
tidak bermanfaat. Marijat uhudulum maksudnya jalan keluamya srmar-samar
dan kacau balau, pengarang Al-Lisaz menyebutkan tcntang jalan keluar
maksudnya adalah yang pecatr bagian atasnya, Ibnu Al Qatha' juga berkata
dalam kitab Al Afal (3:160-161), Mrija Al Amr wa ad-din wa al l*atam /il
yad, maraj tt: Tergmcang
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6509. Yahya maksudnya Ibnu Sa'ad ;;"* kepada

kad, dari Snr'bah, Arnr bin Murrah menceritakan kepada lemi, aku

mendengar lelaki di rumah Abu Llbaidah bahwa dirinya mendengar

AMutlah bin Amr menceritakan kepada AMullah bin Umar

Bahwasanya dirinya mendengar Rasulullah SAW bersaMa,

"Barutgsiapa Wry memperdengokan

perbutawtya rrrakt AAah per&ngokan
kcpada marutsia tentong

lrcryda mamtsia dengan

merendahkmnyn dan menghilnory" kemudian air mata AHullatt
pun berlinang.l@

ro Sanadnya shohih sqord 1ang tampak dan seorang Tabi'i yang tidak mengenal
pcrivnfhya, sepcrd yang alon krni scbudcan. Mirqot Al Mafatih jt:z;:2,
haleman 334, Ibnu l&tsir mcnych&n dalarn At-Tdsirr (5:334) dari jalur ini,
Al Haitsami monyebutkan dc.lnm Mqna' ,l*fuwa'id (10:222), ia mengatakan
di awal: Dari Amr bin Murxah, ia bcdsatu Syailrh yang dik€Dal deugan nama
Abu Yazid berkata: Kctika atu &duk bcrsama AHullah bin Amr dan Abdullah
bin Umar, kemudian ia mc,nyehrkan dcqgEn yang lebih panjang dari Hadits ini,
kemudian ia bcrkata: A6-Thabrani mcriwayafkan doJram Al lhbir dengan
lafaz:h darinya" yang sedang-sedang saja. Kemudian ia menyebudcan batrwa
Ahmad menyebutkan dengan singkaq kemudian berkata: Ath-Thabrani
menamakan lelaki rcrsebut dengan Khaitsamah bin Abdurrahman, maka dengan
pengakuan ini adalah tennasuk periwayat Ahmad dan salah seorang periwayat
sanad Ath-Thabrani dalan Al Kabir darrym periwayat yang shahih. Akan
disebutkan dalam Al Musnad 6E39, dengan mengibhamkan lelaki ini. Akan
disebutkan juga di no.6986,70E5 dri riwayat Al A'masy dari Amr bin muratr
dari Abu Yazid dengan tidak menyebutkan naman)ra. Al Mundziri juga
menyebutkan ddam At-Ttghib Wa At-TohrD (l:31) secara singkat. ta berkata:

Ath-Thabrani meriwayatkannya dzlam Al Kabir dengan berbagai sanad, salah
satunya shahih, dan juga Al Baihaqi. Iftaitsamah bin Abdunafiman bfut Abu
Saralr Al Ju'fi Al Kufi adalah seorang Tabi'i terkenal yang dapat dipercaya, dan

Al Bukhari telah menuliskan biografinya dalam Al Kabir Q/lllg7),
diriwayatkan pula bahwa dirinya bertemu dengan Ali bin Abu Thalib. Ibnu
Sa'ad juga menjelaskannya daleq At-Thabaqat (6:200-201), ia menyebutkan
bahwa dirinya meriwayatkannya dari Ibnu Umar dengan cara mendengar dan
Bahwasanya dirinya mendengamya dari tiga belas orang satrabat, namun aku
tidak menemukan dalam berbegai referensi yang menjelaskan tentang nama
panggilannya, maka alangkah lebih baiknya jika membacanya dari sini, yaitu
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dari Jan' Ar-Riwayo, dan bahrva dirinya dijuh*i deagan Abu Yazid- I&ta
Sani'allaht bihi saani'a lhalqihi, menuntr lbnu Al Abir ddam An-Nihayala
dan dalam riwayat laln asauni'u Hralqihi funi'un sdalah ismfa'il dari soni'a,
dm asami'u adalah ja4ak dari asma\ dtt asma'u adalah jamak qi[ah dari
sam'i, santma'a fulaontn bi'erralihi, i&aa uhtroatru liytsmi'a. Bagi yang
akan meriwayatkan asaami'a, makstdrF adalah Allah Memperdengarkan
kepada pendengaran makhlnk-Nya pada hari kiamat Dilotakan bahwa
maksudnya adalah barangsiapa yang memperdengatkan tentang perbuatannya
kepada manusia maka Allah memperdengarkan d.n memperlihatkannya
ganjarannya tanpa memberikan kepadanya. Dikatakan bahwa barangsiapa yang
menginginkan perbuataonya diketahui manusia maka akan Allah perlihatkan
perbuatannya itu kepada manusi4 dikatalcao juga bahwa seseorang ingin
melakukan amal shalih secara sembunyi lalu menampalckaonya di hadapan
manusia untuk diketahuinya maka Allah pasti akan memperdengarkan dan
menampal*annya disertai dengan tujuannya di hadapan manruiq batrwa
perbuatannya adalah tidak iltlas. Dikatakan juga barangsiapa yang
menisbatkan amal shalih kepada dirinya yang ia tidak kerjakan maka Allah pasti
akan membatalkan dan menuqiulil<an kedustaannya. Ini semua adalah seperti
yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir dalam riwayat Saami', dan alnr dapatkan Al
Azhari mengikutinya, dalam Al-Lison, Al Azhari berkata: Barangsiapa
meriwayatkan: Saami'a khalqihi, maka hal itu adalah mufu', maksudnya Allatr
akan memperdengarkan kepada pendengaran para makhluk-Nya atau Dia akan
membatalkan kedustaannya. Sedangkan yang meriwayatkan: Asaoni'a lhalqihi,
mengkasrah asma'in, kemudian mengkasrah asaami'i, yaitu dengan meqiadikan
as-soil'a sebagai lsz bukan mashdo, seandainya mashdar mustatril kata itu
menjadi jalnak. Az-Zamakhsyari dalam l, Fa'iq (l:6ll) maka ia menjadikan
riwayat tersebut asaami'a kemudian berkata: Kemudian ia meriwayatkan
saami'u Hralqihi, dan menjelaskannya sama seperti yang dijelaskan oleh Al
Azhari, yang juga aku pilih, aku fikir ia belum mendengar perkataan ini dalam
riwayat yang menyebutkan, saoni'u, dan ia berkata: Seandainya ia
menashabkan kata tersebut malca artinya adalah: Allah SWT menperdengarkan
kepada hamba-harnbanya yang memiliki pendengaran, dan ini merupakan suatu
ketelitian darinya. Riwayat yang pasti adalah dengan nashab, kata yang pasti
juga terdapat pada Malik dengan redatsi, saarni'a, dan tulisan Malik adalatr

menguatkan dengan seluruh kalimat yang ada setelahnyq walhamdulillah
Catatan: Kafr4 Saami'u tertulis dalam tafsir Ibnu Katsir dan At-TarghrD dengan

redaksi masoni'u, dan ini kesalahan penulisan dan cetakan.
Fadzaftat 'aina Abdillah maksudnya air mata Abdullah mengalir.
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6510. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari
Ulaidullah bin Akhnas, AI Walid bin AMultah menceritakan kepada
kami, dari Yusuf bin Mahalq dari AMullah bin Amr, ia berkata: Alu
tulis seluruh perkataan yang aku dengar dari Rasulullah sAw dengan
niat untuk menghafalnya, tapi orang-ora.ng Quraisy menghalangikq
mereka berkata: Kenapa engkau tulis seluruh apa yang kau dengar dari
RasulultalL dan Rasulullah jugamanusia, png berbicara di saat marah
dan tenang, kemudian aku berhenti meoulis, dan aku tanyakan kepada
Rasulullah SAW? Beliau menjawab, "Tulislah, demi jiwa ht di
tangan-nya, tidak ada ,nng kcluor dori ucaporhr kccuali
kcbenarit t "lor

r0r sanadnya shahih, utaidullah bin Al Akhnas dan Al walid bin Abdullah bin
Abu Mughits: Telah dijelaskan sbtusnya pada naaits no.20(x), yusuf bin Mahik
juga telah dijelaskan statusn),a di no. 1710, dan kami tambahkan bahwa
keduanyra telah dianggap tsiqah'oleh Ibnu Muin dan An-Nasa'i, Ibnu Khurrasy
berkata: Terpercaya dan adit. Al Burfiari telah mencantumkannya dalam Al
Kabir (4DR75). Hadits ini diriwayatlon oleh Abu Daud di no.3646 (3:356) dan
Ad-Darimi l: 125, Al l{akim l:105-106, dan Ibnu Abdil Balr dalamkitab Jami,
Bryan Al llm Wa Fadhluh (l:71), seluruhnya dari jalur yahya bin Sa'id Al
Qathan, juga dengan sanad ini. Akan disebutkan juga denlan sanad ini di
no.6802. Akan lomi sebutkan juga sscara singkat dsngan dua sanad yang lain di
no. 7018,7020. Al Hafizh juga menyebutkan dalam Al Fath (l:lBS), kemudian
ia menisbatkannya kepada Ahmad dan Abu Daud kemudian berkata: Hadits ini
masih memiliki jalur yang lain dari Abdullah bin Amr yang seling menguatkan
satu dengan lainnya. Al Hakim berkata: Para periwayat Hadits ini telah di
jadikan sandaran oleh Al Bukhari dan Muslim, dari selain mereka berduq selain
Al Walid, yang menurutku ia adalatr Al Walid bin Abu Al Walid Asy-Syami,
sesungguhnya ia adalah Al Walid Asy-Syami, jika demikian sesungguhnya
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Mustim pun telah berdasarkan diriiya Adz-Dzahebi pun telah menyetujuinya.
Aku khawatir ini karcna percampuran dari Al Hakim yang dijkuti oleh Adz-
Dzahabi.
Yang pertama: Bahwa Al Walid bin AMullah disini adalah Al Walid bin
AMullah bin Abu Mughits, seperti ),ang tertera dalam riwayat Abu Daud, yang
telah disebutkan nashabnya dengan lengkap.
Kedua: Aku tidak menemukan A r*gk"do periwayat nama Al Walid bin Abu
Al W.did Asy-Syami dengan bebas, tenrtama para periwayat )ang ada di $hatrih
Muslim. Batrwasanya Al Walid bin Abu Al Watid yang mana Muslim
meriwayatkan darinya adalah At Qurasyi budak Umar, ata; budak Utsman, dan
ia penduduk negeri itu bukan beasal dari Syaur, dan ayahnya yaitu Abu Al
Walid namanya adalah Utsman bukan Abdullah, bagian manakah yang
dikatakan oleh Al Hddm? Lihat kembali biografi Al Walid biri abu al Walid
dengan seksama di no.5721. Ibnu Qayim berkata dalam komentarnya atas
tulisan AI Mundziri teDtang S"nan Abu Daud (5:245 -246): Telah diketahui
bahwa Nabi SAW melarang untuk menulis dan mengizinkannya. Perizinan ini
datang belakansan, dan menjadi penghapus bagi laranga+ tadi.Bahwasanya
Nabi SAW bersabda pada peperangan At Fatb, 'tTulislah dari Abu Syah"
maksudnya khutbah Belia ketika Abu Syah menanyakan,tentang izin tersebtrg
dan mengizir*an Abdullah bin Anr unttrk menulis, dan Hadits ini datang
setelah Hadits larangan" karena pada saat itu ia masih menulis, kemudian ia
meninggal dengan meninggalkan tulisan, yaitu lembaran yang dikenal
kemudian dengan nama Ash-\hadiqah, seandainya larangan itu datang
belakangan pasti Abdullah menghapus tulisannyq dan Nabi , SAVI pasti

untuk menghapus tulisan selain Al Qur'an. Maka ketika ia
tidak menghapus bahkan m€netrpkann)ra hal ini menunjukkaa bahwa izin rrntuk
menulis datang belakangan dari larangan, ini sudah jelas, Walhandulillah.
Telah jelas tentang perkataan Nabi SAW pada saat Beliau sakit menjelang
kematiannya, "Beriksn kcpadafu lempengan, tinta dan Wing, agt ahr bisa
menulis untuk kalian supaya kalian tidak tersesat setelahnya " Ini merupakan
tulisan dari perkataan dan perintahnya. Kemudian Nabi SAW menulis kepada
Abdullah bin Amr dengan tulisan yang sangat tebal, di dalanrnya tentang
permasalahan Diyat Al Fara'i4 T*,kat dll. Begitu juga tentang tulisan-
tulisannya dalam masalah sedekah yang terkenal, seperti tulisan Umar bin
I(haththab, tulisan Abu Bakar Ash-Shidiq yang diserahlon kep@a Anas RA.
Ali pernah ditanya: Apakah Rasulullah SAW pernah mengkhususkanmu dengan
sesuatu? Ia menjawab: Tidak, demi 7at yang membelatr biji-bijian, kecuali
dengan lembaran khusus ini, di dalamnya ada banyak pelajaran, pembebasan
tawanan, larangan kaum muslim untuk membunuh orang kafir. Sesungguhnya
Rasulullatr SAW melarang hrlisan selain Al Qur'an pada awal Islam, agar Al
Qur'an tidak tercampur oleh tulisan lainnya, sehingga Al Qu'an khusus dengan
keotentikannyq yang dijamin tidak rcrcampru dengan lainnya, maka Beliau pun
mengizinkannya- Sebagian dari mereka berkata: Larangan adalah bagi tulisan
khusus, dengan mencampur antara tulisan Al Qur'an dan Hadits dalam satu
lembaran, dengan kekhawatiran adanya percampuran. Pada dasaraya para
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6511. Yahya menceritakan kepadakra dari Hisyam, ia

mendiktekannya kepada kami, ayabku menceritakan kepadakq Alar
mendengar AMullah bin umar bereata: Dari mulutryra ke mulutkq ia
berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ,,sesunggtrtnyo

Altah tidak okm runcoktt itmu dqi diri marusio, nCInun
mencabutryn bersonaan dengm nctuab* nyawa para ulanna,

sanpai jika tidakada hgi seorotgut@no di atas buni ini, lalu orang-
orang menjadikor orqrg bodoh sebagai pemimpin mereka, kcmudian
mereko (Pemimpin wrg bodoh) ditaqa dan mereka pttn berfatwa
tanpa ilmu, sesungguhnya mereka tersesat dan mentnsatkan.,,r@

pe,ndahulu (sdaf) sangat membenci menulis, natrrun sebagian mereka ada juga
yang menulis guna memudahkan dalam hafalan, ketika ia terah hafal matala
menghapus nrlisan tersebut Telah disepakati tentang dibolebkannya tulisan
pada masa itn, jil<a tidak dibol€hkan t€nhr kita tidak dapat mempelajari sunah-
sunah Nabi SAW dengan baik.
Sanadnya shahih, Hispm: adalah Ibnu Urwah bin Az-a$air. Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Butfisri (:174-175,1, Muslim 12:305-306y, At-Tirmidzi
13',371y, ia berkata: Hadits hasan shahih,Ibnu Majah 1l:14y, Ad-Darimi (:77y,
Ath-Thayalisi2zg7.Ibnu Abdul Bf,rr meriwayatkan dalamJami, Baym Al ,Ilm
(l:la8-l5l) dengan berbagai sanad. Al Hafizh telah menjelaskan daram At Fath
(13:239-242) dengan peqielasan yang mendetail, ia menunjukkan kepada
berbagai jalur dan riwayat-riwayatnya.
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6512. Yatrya menceritakan teeiraa mmi, dari Sufuan, Manshur

menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yassaf, dari Abu Ye.tyq
dari Abdullatr bin Amr, Aku melihat Rasulultah shalat dengan duduk,

aku berkata kepadanya: Aku diceritakan batrwa engkau bersabd4
"shalat orang yang duduk mendapat palwla setengah orang yang

shalat dengan berdiri? " Beliau menjawab, *Aht tidak sama seperti

kalian. "lo3

r03 Sanadnya shahih, Sufran adalah Ats-Tsauri. Manshur adalah lbnu Al Mu'tamir.
Hilal bin Yisaf: Telah dijelaskan di no.1630. Abu Yatrya: adalah Al A'raj.
Hadits lainnya.telah berlalu di no.292l dari riwayat Abu Yahya budak Ibnu
Uqail Al Anshari, disana kami sebutkan batrwa ia adalah Al Mu'arqab dan
namanya adalah Mashda', dan kami nukilkan dari At-TahdzrD bahwa ia adalatr
budak Abdullah bin Amr dan juga dikatakan bahwa ia adalah budak Mu'adz bin
Afra', dan dalarn At-Tarik], Al Kabir, Al Bukhari menukil dari Ahmad bin
Hanbal Bahwasanya ia berkata: Ia adalah budak Mu'adz bin Afra' dan ia adalah
Al A'raj. Yang aku pilih adalah bahwa disana ada dua biografi yang bercampur
menjadi satu, disana ada dua perawi yang berbeda: Yang pertama lelaki yang

. tadi, budak orang Anshar yang terkadang dinisbatkan sebagai budak Ibnu Aqil
Al Anshari sebagaimana dalam sanad tersebut. Ahmad berpendapat batrwa ia
adalah budak Mu'adz bin Afra' aair trtuaaz pun adalatr orang anshar jnga,yang
bernama Mu'adz bin Al Harts bin Rifa'ah bin An-Najar Al Anshari Al Khazraji,
dinisbatkan kepada ibunya Al Afia'. Yang Kedua budak Abdullah bin Amr, dan
ini tidak dinisbatkan kepada orang anshar, namun dinisbatkan kepada orang
quraisy karena perwalian. Semoga keduanya adalah hanya penyifatan Al A'raj.
Barangsiapa yang membaca biogratr Mashda' dalan At-Tahdzib (10:157-158)
dan memperhatikannya dengan seksama, akan meragukan batrwa itu adalah dua
orang periwayat. Al Bukhari menambahkan dengan membedakan antara
keduanya dengan detail, ia menjelaskan dalatn Al Kabir (4/2165), ia berkata:
Mashda' Abu Yahya Al Mu'arqab Al Anshari, dari Aisyah dan Ibnu Abbas,
Muhammad bin Dinar menisbatkannya kepada Sa'ad bin Aus. Ibnu Hanbal
berkata: Ia adalah budak Mu'adz bin 'Afar' dan ia sebetulnya adalatr Al A'raj,
kemudian menjelaskannya dalam Al Kuna (no.793) ia berkata: Ubu Yatrya dari
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6513. Yahya menceritakan kepada ;, * ,r**, oU-
Dustuwa'i, Yatrya menceritakan kepada kami, dari Muhamrnad bin
Ibrahim dari Khatid bin lvla'd"n dari Jubair bin Nufair dari Abdullatr
bin Amr: Bahwasanya Rasututlah sAw melihat dua pakaian yang

Abdrllah bin Amr, Hild bin yisaf ncrirvayarkan darinya Semoga png dipilih
bahwa itu adalrh era orang pcrirvayag rvatarpun n"i a..itiri ftl,, pi"rt.
.ffit.-ile diriwea*u ohh Muslim (t*oi) dari jar.r Jarir dari Marrh,,,
kemudian dari jalur Syr'bah dm Sugaan, keduao),a drrsaf arri U-rn*. t"
Yirl."ta.q+p rirvayat syu'bah Dui Abu yahy" Al A'raj. Akan dijelaskan
dalam Al Musnad dari rirvald Syr'bah 6t03,6b$, a- airi riwq,ai Su&an
989!: gan dari i"t* lio d80s. A6-rha$isi j,ga meriwayatkan'nag 

-aari

Syr'bah. Abu ,Awmah ncriray_dm dEiam i inutatlraj e:iioazD aanjalur Ath-Thayalisi 22Bg dari jahn Au-rha)r{isi, ia juga meri*ayr*ao a*i
ialur susan dari Manshur. Abu Daud mcriwayuffraa r5olt:rsa-:si) arri j"t*
Igi. q*i Manshur dan An-Nasa'i (l:245) aari jatur s,E* at"-frrri a"ri
Y*lr* yaog sama. Ibnu Majah juga meriwayatkan )ang-serupa (l:l9r) darijalur laiq Al Hafiztr menunjul&an iah^ lt ian e:igZfd^menisUa*an ya
kepada Muslinq Abu Daud dan An-Nasa'i. rainat, "iwti laisa mitslahti,,,
-t"rytti inilarh yang tert€ra dalam 4trau4 png memiliki nitai batrasa ara'b,
bahwa- rsnr /alra terhapus, seakan-alan ia berl:ata: Imi laisa sya'ni kamitstihm,atl dapat dikatakan bahwa laisa uralah suatg huru{ Uut<* 7,il naqish,
sebagaimana dikemukakan oleh ahli Nahrvu. Dalam versi Malik iotru, t^tu,
sama dengan riwayat-riwayat lainnya" Hulom ni (shataut eo'id ,alaa nishji
shalatil Qa'in) adalah pada shalat sunah dengan keilanrpuan berdiri.
sedangkan pada shalat fardhu maka shalat orang yang duduk aengan
kemampuaq untuk berdiri maka shalatnya batat, tapi jika ia tidak mampu maka
wajib baginya untuk duduk, tanpa mengurangi patraanya sedikitpun, demikian
pula dalam shalat sunah. Allah swr telah mingkhususkan Naui-ivya untut
shalat dengan duduk tanpa dikurangi pahalanya sedikitpun, sebagai
penghargaan bagi dirinya, dengan dalil sabda Rasuiullatr sAw, ''Innt litsa
kanitslihon."
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dicelupkan pewarna (wama emas) lalu berkata, "Ini adalah pakaian

orang-or(mg kafir, jangan kalian pakai! "ru

Sanadnya shahih, Yahya adalah Syaikhnya Ahmad: Ibnu Sa'id Al Qathan.
Yahya Syaikh Hisyam Ad-Dustuwa'i adalah Yahya bin Abu Katsir. Muhammad
bin Ibrahim adalah Ibnu Al Harits At-Taimi. Khalid bin Ma'dan adalah Ibnu
Abu Kuraib. Al I(ala'i adalah seomng tabi'i terpercaya dan masyhur,
merupakan kerabat AMullah. Al Bukhari menuturkan biografinya dalan Al
Kabir Qllll6l-162. Ibnu Sa'ad dnl*n AtbThdaqat QDll62). Al Kala'i
dinisbatkan kepada png memiliki Al IGla' sekelompok Humair yang pesimis.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2:154), An-Nasa'i (2:298), keduanya dari
jalur Yahya bin Abu Katsir de,ngan sanad yang sama. Abu Daud juga
meriwayatkan sanad yang sama dari berbagai jalur yang berbeda-beda. Lihat Al
Mundziri 3908-3910. Lihat juga dalam musnad Ali 6l l, dan musnad Abdullah
bin Umar 5751. Al Mu'ashfv: Seekor:bunmg yang disamalq telah diketahui
bersama bahwa cara menyamak adalah deiryan membubuhi warna merah.
Hadits ini menunjukkan larangan untuk menyerupai orang-orang kafir dalam
hal berpakaian dan berpenampilan, beglhr juga dengan Hadits-hadit$ shahih
lainnya, "Man tasyabbalta biqauninfalama minlnsn," Hadits ini telah dibahas
di no.5ll4, 5115, 5667, para ulama tidak pemah bertentangan sejak dahultt
yaitu tentang larangan menyerupai orang{rang kafir, sampai saat ini, sehingga
kaum muslimin teriangkit penyakit masyarakat yang menjauhkannya dari
agamanya akibat menyerupai orang-orang kafir, dan agar menjauhi dan
meninggalkannya. Bahkan di kalangan orang )rang mengetahui pun ada yang
tcrjangkit penyakit masyarakat ini dengan kemasan png memponganrhinya
agar menghias pakaian dan penarrpilan mereka sama seperti penampilan orang-
orang kafir, sehingga berpcngaruh dalam cara hidup kaum musliminn dan yang
tamFak adalah ritual yang wajib saja, seperti: Shalat, puasa, haji disertai dengan
praktek bid'ah dalam ritual tersebut, bahloa menyerupai orang-orang kafir,
pemandangan yang tampak adatah topi yang dikenakan oleh sebagian ulama
(biasa dikenal dengan nama Burnithal) dengan alasan menghalangi terik sinar
matahari, yang sesungguhnya adalah untuk menghalangi dari Islano, mereka
beralasan dengan alasan yang dibuat-buat yang menyimpang kemudian
sebagian ulama terkenal membolehkannya. Para penulis pun tidalc ketinggalan
mempropagandakan tentang manfrat topi ini pada kepalq dan membawa kaum
muslimin dari pemikiran bangsa arab yang sempit kepada pemikiran barat yang

liberal, kemudian Allah hanctukan mereka, dengan cara pertentangan diantara
mereka, dan mereka tidak mampu untuk menjerumuskan umat ini kepada

kehancruan, dan mereka pun meninggalkan perihal topi ini, mereka lupa'
Bahwasanya terik sinar matahari akan mengenai mereka langs"ttg, trnpa ada

penghalang lagi, mereka lupa bahwa mereka pernah menganjurkan penggunaan

topi, dimana tidak ada yang menghadang terik sinar matahari kecuali
dengannya. Selang beberapa tatrun selanjutnya, para tentara inggis menjajah
negeri Mesir dcngan seragam tentara kfiususnya. Kita lalu menyaksikan mereka

memakaian s€ragam y4ng sama kepada tentara dan kepolisian Mesir dengan
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6514. Yahya menceritakan kepada kami, Husain seorang

pengajar menceritakan kepada lomi, Abduflah bin Brnaidah
menceritakan kepada kami, dari Abu sabrah, ia berkata: ubaidullah
bin ziyad bertanya tentang perihal lraudh (telaga), yaitu telaga Nabi

seraglm mereka. Yang pada hakekatnya ini adalah bentuk penghinaan terhadap
negeri setempat selama tujuh puluh tahuq seakan-akan 

-meieka 
tidak sabar

untuk kehilangan pakaian penghinaan ini yang telah orang-orang kafir berikan.
Aku tidak menyaksikan pemandanean ini kecuali dengan p-erasaan sedih.
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Mutrammad SAW, dan i4 mengingkarinya setelah bertanya kepada
,Abu.Barzah dan Al Bara' bin Azib dan Aidz bin Amr dan lelaki lain,

ia juga mengingkarinya ke,mudian Abu Sabratr berkata: Alu
menceritakan kepadamu dengan Hadits yang di datamnya penjelasan

tentangpyq batrwa ayahmu mengirimkan' melaluiku sejumlah uang

kepada Muawiyah, lalu aku bertemu dengan Abdullah bin Amr, lalu ia

menceritakan kepadaku tentang Hadits yang ia dengar dad Rasulullalt

SAW, dengan mendiktekannya kepadah+ aku pun menulisny4 dan

aku sama sekali tidak menambah-nanbahkan satu hunrf pun, atau

menguranginya, Rasulutlah SAW menceritakan kepada kami, ia

bersabd4 "sesungguhnya Altah SWT tidakmerryukai perbuaton lnii,"
atau, "Dia membenci orang yong berbrut kcji dan sengaia berbuat

lraji," Beliau melanjutkan, 'Hari kiamat tidak terjadi sampai teriadi

perbuatan lreji, memutuskan tali silaturahmi, burubtya hubungan

bertetangga, pengWtianat yang dipercaya, orang iuiur yang

diWianati," Beliau melanjutkan, "Ketahuilah balwa tempat kcmbali

lralian adatah telagaht, lebar don paniangryn sama, yaitu seperti

jarak antara Aylah dan Maft*ah selama perjalanan sebulan, di

dalannya seperti kilauan bintong, airnya lebih putih dari perak,

boangsia2n yang meminumnya tidok akan merasa lcehausan

selamanya." Ubaidullah berkata: Aku tidak pernatr mendengar Hadits

tentang telaga yang lebih kuat dari Hadits ini, lalu ia
me,nrpercayainya, lalu ia mengambil lembaran tersebut

menyimpannya.lo5

t05 Sanadnya shahih, Abu Sabrah adalah Abu Sabrah bin Salmah Al Hudzaili,
sepcrti yang dicanturrkan oleh Al Hafizh dalam Al ltlusta&ak dalam
meriwayadcan Hadits ini l: 75-76. Ia bertata di akhir kalimat: Ia termasuk tabi'i
besar, tertera dalam sejarab, tanpa ada yang mencelanya. Adz-Dzahabi
menyepakatinya, Al Hafiztr meringkasnp, sehingga ia tidak menyebutkan
karena waktunya yang tidak memadai, bahwa Al Husaini menyebutkan dalam

Al lbtal (tlal.32) dan itu adalah dasar dari ketergesaan tersebut. Menurut
pendapat*u Bahwasanya Al Hafizh mengira Abu Sabratr ini adalah Abu Sabrah

yang ada dr At-Toh&ib 12:105 dan itu adalah suatu kekeliruan. Yang ada dalam

At-Tahdzib adalah Abu Sabrah An-Nal(h'i Al Kufi, seorrng yang hidup

pun

dan
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belakangan dimrna Al,A'mas5r, Al Hasan bin lrakam An-Nakh'i meriwayatkan
_ttryl.et almasy lahir pa& tahtm 6l dan wa&t paaa tan,n r 4i aau r48, Al
Hasan bin Hakam wafrt padathun 140-an, .a." ti'aa. rrr,*,t.rlil.o."i"t"bcrdua Aari rq,Uu q+".h [*i*"y"t n"aro --frg';;tiilpenganth yang besar {--" ziyaa mengirsatkamya t"pii"-nau'awiyah
*.og* uang,- Zyad_wafrr pada tahun 53 niiriva, 6ugoil-;.*gkin AlA'masy dan lbnu Al Hakam meriwayatkan a^iriurk".i,uril" *r.iliu o.*yang sPgI panjang..seandaiq,a biografinya tida* a*etanui, dan seandainya

sudah pasti-merekr menyebutkannyq niatanva- para uramatidak menemulon aari.rmtaian ry4 yrog rcrat"s sekaripun tentangny4
sedangkal penjelasan AI Husaini Etal"h seruatu yang benar, dan penjelasan
tentang biografinya,-{I+ lpg_qat.g jelrs, slmogq'h"t foi 

-hauya
penyrmp-angan saja. Kalimat: Auu sitratr- d-i iuaurr"f, bi"-A*r, dimana
Abdullah bin Buraidah juga meriwayarkan darinya, ia adalah 

-sali. 
uio sabrahAl Madani, dar sdim ini aisenuuLn obh Ibnu sa'ad daram )in-n ofuqi(5:221) dengan teks: Salim [ia gatemah Abu Sabrah at ir-aoin, t*p"

TTy"blS"o sedikierm tentaqgdiriqra Al B,khari juga ilj"ilk " datam AlI(abir -QDlll4) dengan teks: salim- bin salimah-.q-uu s"[run at urrar"iti
menyebutkan a"ri Ai: fe.Tugim-s€oryq )€og mengomentari nrlisan ily"i;
1l ItIp+ Asv-svaitt Abd.rrahnan uin-v,'hr a'i v*,*i i.it"t", Dalam
kitab Abu Hatim ada dua biografi: salim bin sahrah Abu Sabrah Al Hudzaili
l-tidak tertera tulisan di dalamnya-l aku mendeag"r ;t hk 

-.rrg"tut-nyu,
salim bin Salamah Ar Hudzaili Abu !,{asara6, 16, ;;;;G* ayahku
ygnglakgnnya Ddaq Ats-Tsiqat (maksdop rsiqat tunh niu6-), 

-sai.
Abu Sabrah Al Hudzaili, meriwayattan d;ri Ati pr" p"J"a* Kufah
f..l*":."$y. darinya. paan Lisan lr fu; 6,i fiilffil; berbunyi:
lalim bin sabrah Al llamdaai t-tidak tert rn'totisun & aaraonya-1, IbnuB*id"l darinp" tidak diketahui, selesai,-rfrE6Ur.i iuCamenyebutkan dalam Ats-Tsiqat ia berkata: Dia-meriwayatkan-a*i ari, iuiupenduduk Kufah menwayatlan darin1,a, *u b€d<ara; ffio ff";* y*g
berbicara) Dia adatah anak dari Al Ja;ud bin Abn nauiriirn-l-tif,uk t"*..u
9i*-{ dalamnya-1, diriwayarkan pura dari Abdunah uio a* uio ar Ash dan
Ibnu Abbas: Datang k?"du Mu'awiyah se,orang utusan dai,Ziyad. Al Baradziri
menyebutkan bahwa Ziyad, mempercayainya sebagai guuernur g""Ldr. rdoini dalam Lisan Al Mizq memiliki seaiut icetetinrln, ir""**o i"ikesalahan
penulis. Pertama: Kalimat salim bin sabrah Al rramdani, ["rJ"r* 6.r*,
halena sudah menjadi fellsaan lahwasanya di awal ui"gi"fi"y" direburkan
perkataan Adz'Dzahabi dalam Ar Mizor, )rang tertera di .l,l Mir* adalah
1:367:salim bin Sara,ah Abu sabrah At trudziili, ioilun vang u"o*. r"auu,Kalimat: Dia adalah anak Al Janrd bin Abu Maisarart jigu -.*rput*
I.$*ry yang jelas, yang benar adalah: Dari anaknya af i;;J bin Abu
1"9*: karena initah yang benar. Al Janrd memiliki pio:"rr"- a aa am At-
lgnlzit 2:52-53, awalnya: Al Janrd bin Abu sabrah 

- 
saiim bin salamatr Al

Hudzaili Abu Naufal At Bashri, dijelaskan or"n aaz-prauaui iiluiir*im ,etIslan (Jilid 4,Ha1.237) ia berkara: Ar Jarud bin Abu s"urun einoJrili, sarah
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seorang yanB tsrpandang di Bashrah, ),ang wafat pada tahm 120. Al Bulttari
menjelasakan dalam'Al Kabir ODn35-236), ia be*ata: Jarud bin Abu Sabrah
Al Hudzaili dianggap orang Baslrah, dimana Qatadah dan Amr bin Abu Hajjaj
meriwayatkan darinya dari Anas bin Malik. Inilatr ia, inilatr Ibnu Abu Sabrah
perilva),at Hadits ini. Maka ada koreksi dalalln Al Mizan dari musnad ini.
Sedangkan bahwa Abu Sabrah periwayat Hadits ini adalah Saim Salamah Al
Hudzaili, dan dalildalilnya kuag Alhamdulillah kami telah jelaskan perkataan

Al Hakim, dalam biografi dirinya di Tarikh Al Kabirdanmenghilangkan semua

keraguan bahwa Al Hafizh bin Asakir menjelaskan te,ntang biogrbfinya dengan

baik, yaitu dalam Toilh Dimarltq (Juz 6, hal.48-50 dari Tahzib Tarikfi Ibnu
Asakir, ringkasan dari Asy-Syaikh Abdul Qadir Badran RA) ia berkata di
dalamnya: Salim bin Salamah bin Naufal bin Abul lza nashabnya sampai

kepada yang dikenal, Abu Sabrah Al Hudaili Al Basbri dari bani Sa'ad bin
Hudzail, ia meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Abbas, dan

Abdullah bin Amr bin AI Ash" kemudian Abfullah bin Buraidah meriwayatkan
darinya, kemodian ia menyebutkan ringkasan lladitd tersebut disini, kemudian
ia menbisbatkannya kepada riwayat Ibnu Asakir dan AI Imam Ahmad
kemudian ia menyebutkan bahwa Al Baihaqi meriwayatkan darinya dengan

tarnbihan, dan Imam Ahmad pun menyebutkannya disertai dengan tambahan,

kedua tambahan ini alon dijetaskan dalam riwayat Al.Musnad dari jalur Mathar
dari Abdullah bin Buraidah dari Abu Sabrah 6872, ke'mudian ia mengambil
dari Abu Hatim, Bahwasanya ia berkata: Dia tidak dikenal, maksudnya Abu
Sabrah kemudian berkata: Al Baladziri berkata: Ia menjelaskan identitas Abu
Al Aswad Ad-Du'ali dan Sa'ad bin Hudzail, yaitu yang dinisbatkan kepadanya
Abu Sabrah ini, adalah Salad bin Hudzail bin Mudrikatr bin Ilyas bin Mudhir
yang dinisbatkan dari keturunannya kepada Abdullatl bin Mas'ud, dan anak

kefirunannya, diantaranya Abu Kabir Al Hudzaili dan Abu Kharasy Al
Hudzaili dua orang penyair serta Abu Bakar Al Hudzaili Al Faqih. Lihtt Ath'
Thabaqat Ibnu Sa'ad (3/l/106) dnlmthoat Al Aruab karya Ibnu Haa (tlal.
186-137). Hadia ini diriwayatkan oleh Al Hakim (l:75'76) dengan tiga jalur
sanad, keduanya meriwayatkan pertama kali dari Abu Al Abbas Muhemmad bin
Ya'qub Al Asham dari Abfullah bin Muhammad bin Syakir dari Abu Usamah
dari Husain Al Mu'allim, dan dari Ahmad bin Ja'far Al Qathi'i dari Abdullah
bin Ahmad bin Hanbal dari ayatrnya dari Abu Adi dari Husain Al Muallim dari
Abdullah bin Buraidab kemudian berkata: Ini Hadits shahih, Al Bukhari dan

Muslim telah menyepakatinya untuk menjadikannya hujjah dengan seluruh

periwayatnya selain Abu Sabrah Al Hudzaili dan ia adalah seorang Tabi'i besar,

dan telah dijelaskan dengan gamblang dalam semua sejarah dan sanad, selain
yang dinilai cacat di dalamnya. Lalu molanjutkan: Ini memiliki syahid dari
Hadits Qatadah dari Ibnu Buraidah: Abu Bakar bin Ishaq menceritakan kepada

kami, Hisyam bin Aii mengabarkan kepada kami, Abdullatr bin Raja'
menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah
dari Ibnu Buraidah dari Abu Sabrah Al Hudzaili, kemudian menyebutkan
Hadits selengkapnya. Adz-Dzahabi pun menyetujui tentang keshahihannya, lalu
berkata: Ahmad meriwayatkannya dalam Musnadnya. Sedangkan riwayat
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Y.kq.d*i.iflltr sqp€r6 daram Musnad bahwa Ahmad meriwayatkannya dari
Ibnu Abu Adi dari H,$ain Al Muallim" dan Ibnu Abu Adi a-lirrrr."rad binIbrahim bin Abu Ad:.9 i2 drtah syainnya Ahmad, d." drri;; periwayat
dari Husain Al Mu'allim, atan tetapi.irr"yut Ahmad dalarn rruait ini adalah
bukan darinya, namun berasal dari-riwapi yatrya ar q"rh--d; Husain ArMu'allim. Aku tidak qen9m,$1nnya ciaram rvrusnad,i.*t;;;t; Ibnu AbuAgt + tidak mengetahui apakatr riwayat lrakim'o"*put * t 

"lbunuo 
aau*

sebagaian tulisan musnad yane tidak 
^i^ 

p"dur.iq 
"t"ri 

;;pG kesalahan
dan kekeliruan tentang nama seonmg ryaitt rol ai".uii lwayatnya oren
Ahmad? Syaikhaini yang manakah ia?
Hadits ini shahih. Mg"-g-b*q @ dlielaskan Hadits di no. 6872, tetapi
!o*.4 dari riwayat Ahmaddari Abudrraza[ dari Ma,mar aari vtattrar dari Ibnu
Buraidah, dan ia adalah koreksian yang Iain atas sanad yang r"in airini, dan atas
9lg:rya yang ditambatrkan oten uarim, aan raraza'rni-airir"uya*"r, or"n
YryT di dalamanya tespat sebagran ambahan aa"il,ti"v"t i#sebut. IbnuAsakir dan Al Baihaqi j"gl *t4 meriwayatkannya ,"pe"ti V*g'O:"f*f.r"dalam penjelasan tentang biografi sabrah 

-auri r"n*rt'iiiiiio" Asakir.
L.that 6162, 6181, uE7,65o4. Abu sabrah telah menunjrrr.r.." ai riri kepada
Tyayat Abu Barzah, a| n:qa' bin Azib, Amr bin A'iz, da" tituti t"ii,oyu
dalam masalah Al Handh Crehga). scdanlkan Hadits Abu Barzah Al Aslami
diriwayatkan oleh Ahmad datam Musnad

9o ).anijalur Marhar dari Abdullah bin Buraidah ia berkara: Lrbaidullah bin
1rv.d y- teffang M At Haudh crdaga) d,n merrnr.lrao" fu-u garzah Ar
Aslami, lalu ia mendatanginyq kemudian 

-salauc-s*auu 
uu*auuarr berkata:

Raja mezzrsaJkanmu de,ngan menanyakan tentang perihal Al Haudh Gelaga)apakah kauru mendengarnya dari Rasulullah s.a=w? ra meniawai: Iyq aku
dari Rasulullah sAw, maka barangsiapa yanj berdusta makaAllah sekali-kali tidak akan memberilon air kepaianya iuri-t"r"e" irr 

-Ab,

P:$ jYg: meriwayatkan.di riwayat lain yrng lebih panjang arn". q1+g (4:38r-
382-) Al Hakirn juga ry*ly.4rT"Il d*gil pan;ing ai Eentuk ketiga (t:76).
sedangkan Hadirs Al Bara' uin aziu aun atiusro" a uoina; L-zau,a.u
(10:367) pn-g-diriwayatkan oleh Ath-Thabraii dengan ,-J v*g ar,u,ir, ai
dalamnya tif* dijelaskan tenrang pen€Nrtangan atu" uu"iairirniio ziyud-pgr ia tidak menveb${p di daramnva p*rh"t Ar Haudh(Telaga). aaup*
lelaki yanq 

!ain, bisa jadi dia adarah zaia uin Arqam karena iu..frii*i Hadits
PoF g Al Haudh (Telaga) yang diriwayatkan oten abu Daud, 4746 dan Al
F$i, (l:76-77) secara singkat, kemudian Al Hakim meriwayatlcan yang
Jalnra sebagai penguat atas tesatcsian Muslim dari yazid uin ltiuuan ia
berkata: Aku bersaksi textan€ z,*rid bn fuqam, Ialu ubaidullah bin Ziyad
mengirimkan kepadanya" lalu berkata: Hadits-Aadits apa yang sampai kepadaku
dan diucapkan oleh Rasullah sArtr, yang menjelaskan b-ahwa Nabi sAW
memiliki telaga? Ia menjawab: Rasulullah s1w titut menceritakannya kepada

Ifi -q -telah menianjikannya kepada kami, ia berkata: famu bohong!
Bukankah kamu adalah orang tua yang turi? Ia kembali berkata: Benar, aku
telah mendengarnya sendiri dengan kupingku dari Rasulullatr sAw,
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6515. Yatrya menceritakan kepada karri, dari Isma,il, Amir
menceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang lelaki yang datang
kepada Abdullah bin Amr, lalu berkata: Aku mendengar Rasulullatr
SAW bersabda, "Orang muhnin adalah siapayang selamat dari lisan
dan perbuatannya, dan orang yang hijrah adalah siapa yang hijrah
dari larangan Allah. "rM

,,*,_'*W €J it*g; it*,F_sl-.lo\I

maksudnya: Aku mendengar ia berkaA: Barangsiapa yang berdusta atas
perkataanku maka persiapkanlah tempat baginya di neraka" dan aku tidak
berdusta atas Rasulullah SAW, dan al€n dijelaslon dalam Al Musnad. i

(I/a) dengan kisah yang lebih panjang dari ini. Ailah adalah nama kota di pantai
Al Qalzam, di sebelah kota Spm, atau pi4giran kota Hijaz dan kota Syam
bagian depan, ini dikatakan oleh Yaqut. Lihat kamus Al Amkinah dan Al Biqa'
karya Ali Bik Bahjat (37-38).
Sanadnya shahih Yahya adalah At Qahthan, Ismail adalah Ibnu Abu Khali4
Amir maksudnya Asy-Sya'bi, Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 2481
Q:312 dalarn Aun Al Ma'fud) An-Nasa'i Q:267), keduanya dari jalur yahya Al
Qaththan, dengan sanad yang sanrpa. Al Bukhari juga meriwayatkan (l:50-51)
dari jalur Abdullah bin Abi Safar dan Ismail bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi,
dan dari jalur Daud bin Abi Hindun dari Asy-Sya'bi, dao ia juga meriwayatkan
ll:273 dari jalur Talcariya bin Abi T*ridah dari Asy-Sya'bi. Kalimat "Jaa'a
rajulun ilaa Abdillah bin Amr, faqaala," addah bentuk sederhana, dan
penjabaraiurya ada di dalam riwayat Abu Daud, "Ataa rajulun Abdallah bin
Amr wa indahul qaum, hatta jalasa indahu liqaala:AWtbuani bisya'in
s ami'tuhu min rasulillah SAW faqaala "

L;3 iv lrda, y. ,* 9* i' * t otrib i * i
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6516. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu J,raij, dari

Ibnu Abu Mulaikah dari Yahyabin lrakim bin shafimn dari Abdullatr
bin Amr bin Al AslL ia berkda: Aku mengrrmpulkan Al eur.an, lalu
aktr membacanya setiap malam, lalu hal t€rsebut sampai kepada
Rasulullah sAw, dan Beliau bersabda, *Ahr lltavatir akan datang
suatu zaman dilnua kalim merasa bosqt, maka khatamkanlah At
Qur'an sebulan sekali." Aku katakan, "\uahai Rasulullah, biarkan aku
menggunakan masa mudaku dan tenagakrr' Rasulullah menjawab,
"Klwtamleanlah Al Qtn'an &ta putuh hari sekali." Aku katakan,
"wahai Rasulullalt biarkan aku menggunakan masa mudaku dan
tenagaku." Rasulullah menjawab, "Kt4tamkcntah Al eur'an seputuh
hari sekali. " Aku katakan, "wahai RasulullalL biarkan aku
menggunakan masa mudaku dan tenagaku.' Rasulullah menjawab,
"Kcilau begitu klutamkanlal, Al eur'an semingg;u sekati.,, Aku
katakan, "wahai RasulullatL biarkan aku menggunakan masa mudaku
dan tenagaku." Kemudian Rasulullah menolaknya. 107

to Sanadnya lahih, Yahya bin Hakim tO"*
seorang tabi'i terkenal, ini dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tiiqat, Al
P*hrq juga menjelaskan biografinp dalam At Kabir (4DD67), ia berkata:
Yahya bin Hakim bin shafrvan dari Abdulrah bin Amr aari Naui SAW dalam
hal puasa, ini dikatakan oleh Ibnu Juraij dari Ibnu Abu Mulaikah, dan ia
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6517. Yahya menceritakan kepada l@mi, dari Syu,bah dari
Atha bin As-sa'ib dari ayahnya dari auutlah bin Amr: Bahwasanya
Rasulullah SAW shalat gerhanamatahari dua raka'at.lot

mcnunjukkan koada l&diB ini, namun yang ads di sini adalah bentuk
dari suer beE[, dm alcutidak tcmukan bagian yang lain dalam hal

puasa, Yah)ralrysdijclaskan biografinya dalam At-Tat &ib ll tcabir,Al Hafiztr
lupa Batrwasanya ia menpbutkannya dzlam At-Tatzhtb At-Tatahtb, dan para
peneliti mcncantnmkannya dalam catatan kakinya daripada di AbT;tahib,'dan
Bahuasaaya biografinya telah dijelaslon di At-Taqrib wa Al Khulashrlr. Haaits
ini diriwayarkan oleh Ibnu Majatr 1l:2le dari jalur yahya bin sa'id bin eatha&
jnga dengan sanad ini. Ini bagian dari Hadits yang panjang dtno.64?7,te6pi
yang tertera di sana Bahwasanya Nabi sAw mengizinlcannya rmtut
genghatamkan Al Qur'an dalam tiga hari, sedangkan paaa riwayat ini Nabi
sAW hanya mengizinlon urnuk mengkfiatamkan Al eur'an dararn seminggg
y€ng mana sesuai dengan Hadi6 yang telah lalu dari riwayat Atha bin As-stib
dari ayahnya 6506, dan yang akan dijelasakan dalam riwayat Abu Salamah bin
Abdnrrahman 6E76, 6880 dan selain kedua riwayat tersebut. Dalam At Fath N
Hlqzh mengumpulkan dalam riwayat (9:84) tfiawatir percarnpuran cerita,
sehingga perkataan Nabi S^A,lv tidak mgqiadi banyak kepada auaututr bin Amr
sebogai penguat yang menguatlon pertentangan yang ada dalam. kalimat.
seolah-olah tarygan untuk tambahan bukan bentuk pengharaman, sebagaimana
s]laru perintah tidak menunjukkan suaru kewajiban yanlaup"t aiietatril tranya
dengan adanya tanda-tanda penguat dalam kalimat, atau dengan menjadikan
kalimat tersebut must4hil atas bentuk yang lain. sebagian kelompok ztratririyatr
mengharamkan membaca Al Qur'an kurang dari tiga hari, sungguh anehnya!
An-Nawawi berkata: Mayoritas ulama tidak membatasinya, aengan catatan
seseorang memiliki tenaga dan kemampuon, dan ini sangat bertentangan. Lihat
penjelasan An-Nawawi atas riwayat Muslim 8:42-43.
Ringkasan Haditsnya disebutkan pada Hadits no. 6483, dan telah lcami jelaskan
disana . .*.
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6518. Yahya menceritakan kepada kanri, dari Ibnu Ajlan dari
Amr bin syuaib dari ayahnya dari kakeknya: Batrwasanya Rasulullatr
sAw melihat salatr seorang satrabatnya yang memakai cincin dari
emas, kemudian Beliau mencelanya dan membuangnya, laru ia
menggantinya dengan cincin dari besi, kemudian beliau bersabd4 ,..Ini

sesuatu yang tercela, ini pakaian para penghuni neraka,,, Lalu
satrabat tersebut memb^gnyu dan menggantinya dengan cincin dari
perak, dan Nabi SAW pun membiarkannya.t@

ro sanadnya shahih,Ibnu 1{jlan aqhh Muhammad bin Ajlan Al Madani Al
Quraisyi, salah seorang ulpa tcrhhurq blah dijelaskan;t n r;y. di no. 6r r,
dan kami tambahkan bahwa Sufyan tin Uyainat ,.ol,"toioiofrjuga Ahmad
dan Ibnu Mu'in dll. Al Buktari juga neniitastan biog;adr-a'alan Al Kabir(l/l/196-197), diriwayatkan dari tbnu uaaini urri eiu ar woi, dari Malik:
Bahwa dirinya menyebutkan lbnu Ajlan kemudian menyebutkan kebaikannya.
Amr bin syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash adaiahTabi'i terkenal yang mendengar dari Zainab binti Abu s"tu-ur, dan fu-
Rubayya' binti Mu'awwadz keduanya saling benahabaq seperti v-g aftut r.*
oleh Al Miz'i. Tidak diragukan lagi bahwa Amr bin syo'uiu terpercaya,
Barangsiapa yang menuduh dirinya maka sesungguhnya ia tiiat memiliki ilmu,
luqa tidak diragskan lagi tahwa dirinya ,"oa.rg* dari ayahnya syu'aib.
P4*l siapa png mengatakan tentang riwayat amr ui" syu'aiu aari uyatnya
dari kakeknya, kemudian memtagi perkatan ini meniaai seperti tidak
beraturan, kemudian 

- 
menuduh bah-wa 

- 
perkataan,,,Dari Lakekny;; 

- 

J;i;
dimaksudkan kepada kakek Amr maka ia adalatr Muhammad bin Abdullatr bin
Muhammad dan bukan l4+uq namun jika yang dimaksudkan kakek syu,aib
maka ia adalah Abdullah bin Amr. em tiaai< yatin ini suatu keraguao, k"r"na
maksud dalam sanad ini adalah Abudulrah bin Amr, seorang sir"uat, yan!
merupakan kakek dari syu'aib, png juga merupakan kakek miyang dari Ar;
bin syu'aib, dimana Syr'aib masih kecil ketika ayahnya yaitu naJammad bin
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Abdullah bin Amr wafat, kemudian ia diasuh oleh kakeknya Abdullah bin Amr,
sehingga seakan.akan yang menjadi ayahnya adalah Abdullah bin Amr, dan
Batrwasanya seorang kakek pun dapat dikatakan ayah. Al Hakim juga
meriwayatkan dalam Al Mustadrak (l:197,500) dengan sanad dari Ishaq bin
Rahawaih; ia berkata: Jika perawi yang meriyatkan dari Amr bin Syu'aib
terp€rca)ra, maka ia seperti Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia juga
meriwayatkan Q:47) dengan sanadnya dari Muhammad bin Ali bin Hamdan Al
lVaraq ia berkata: Aku katakan kepada Ahmad bin Hanbal: Amr bin Syu'aib
mendengar dari ayahnya suatu Hadits? [a menjawab: Dia adalah Amr bin
Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr. Ad-Daraquthni juga
meriwayatkan yang serupa (ha1.310) ia juga meriwayatkan setelahnya dari Abu
Balsah An-Naisaburi, ia berkata: Dia adalah Amr bin Syu'aib bin Muhammad
bin Abdullah bin Amr bin Al Ash, tetah dijelaskan bahwa Amr bin Syu'aib
mendengar dari ayahnyq dan Syu'aib juga me,ndengar dari kakeknya yaitu
Abdullatr bin Amr. Kemudian ia meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan
An-Naqqasy dari Ahmad bin Tamin, ia berkata: Aku katakan kepada Abu
Abdullah Muharnmad bin Ismail Al Bulhari. Apakah Syu'aib ayahnya Amr bin
Syu'aib mendengar dari Abdullah bin Aru? Ia menjawab: Ya, aku katakan
bahwa Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya sapa seperti
perkataan orang-orang? Ia menjawab: Aku melihat Ali bin Al Madini dan
Ahmad bin Hanbal, Al Humaidi, Ishaq bin Rahawaih mereka beralasan
dengannya. Ia berkata: Aku katakan: Siapakah yang berkata, "Apa yang ia
katakan"? Ia berhata: Mereka katakan: Bahwa Alru bin Syu'aib lebih banyak,
atau yang lebih dari itu. Maksudnya bahwasanya mereka me,nolak banyaknya
riwayat dirinya dari ayabnya dari kakekny4 karena ini telah tidat< logis karena
ia terpercaya, dan ia tidak menyebutkan riwayat yang lebih baik darinya, dan
alar membutuhkan alasan yang tepat tentang mendengarnya Syr'aib bin
Muhammad dari Abdullah bin Amr, kemudian ia pergi bersama Syu'aib kepada
Abdullatr bin Amr, dengan perintah dari kakeknya Abdullah bin Amr, dan

kepada Ibnu Abbas juga atas perintah dari kakekny4 kemudian ia kembali
kepada kakeknya yaitu Abdullah bin Amr, Al Hakim kemudian berkata: Para
pgrawi Hadits ini terpercaya dan hafal Al Qur'an, dan tidak diragukan lagi
kebenaran mendengarnya Syu'aib bin Muhammad dari kakeknya Abdullah bin
Amr. Ibnu Abdul Ban juga berkata di dalam At-Taqashi (ha1.255): Hadits Amr
bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dapat diterima menurut mayoritas
ulama. Kemudian ia meriwayatkan dengan sanad yang sama dari Ali bin Al
Madini, ia berkata: Amr bin Syu'aib adalah Amr bin Syu'aib bin Muhammad
bin Abdullah bin Amr bin Al Ash yang telah mendengar dari ayahnya" dan
ayabnya telah mendengar dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Telah kami
sebutkan di no. 147,183 yang sama dengan sanad Amr bin Syu'aib dari ayahnya
dari kakeknya, dan kami jabarkan pembahasannya dalam syarh kami atas At-
Tirmidzi (2: 140-144), dan syarh kami terhadap As-Suyuthi dalam AI
Musthalah Q46-248). Ayahnya yaitu Syu'aib bin Mahammad adalatr tabi'i
terpercaya dan statusnya telah dijelaskan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir
Ql2l2l9) ia berkata: Syu'aib bin Abdullah bin Amr bin Al Ash As-Sahmi Al
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6519. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A,masy
menceritakan kepada kami, dari utsman bin Umair Abu yaqzhan dari

Qurasyi mendengar dari Abdullah bin Amr, kemudian anaknya Amr
meriwayatkan darinya. Abu Ashim b€rkata kepada kami: Dari Hayawaih dari
Ziyad bn Amr, aku mendengan Syu,aib bin Muhammad mendengar dari
Abdullah bin Amr. Ibnu sa'ad juga menjelaskan biografinya daram lth-
T\alaqat (5:180), ia berkata: Syr'aib telah meriwayatkan dari kakeknya yaitu
Abdullah bin Amr, lalu anaknya, Alnr bin syu'aib meriwayatkan darinya, dan
Hadits ini dari ayahnyq dan dari kakeknya, maksudnya Abdulrah bin Amr.
Dalam At-Tahdzib @:35G357) fuga, dis6butkan: Ibnu Hibban juga
menyebutkannya dalam Ats-Ts4at, Al Bukhari, Abu Daud dan lainnya juga
menyebutkan Bahwasanya ia mendengar dari kakeknya, dan tiada seorang pun
yang menyebutkan Bahrvasanf,a ia mendqngar dari ayahnya Muhammad dan
tiada seorang pun ),ang menpbrdon kepada Muhammad satu biografi pun
kecuali sedikit dan al<an kita bahas dal-rn penjelasan tentang biografi Amr bin
Syu'aib . Aku @nu Hajar) katakan: Ibnu Hibban b€rkata tentang para tabi,i
yang terperca)rq Bahwasanya ia mendengar dari kakeknya Abdullah bin Amr
dan itu sama sekali tidak b€nar. Kemudian ia juga menyebutkan di baris
selanjutnya: Dia meriwayatkan dari ayahnp,. bukan meriwayatkan dari
Abdullatr bin Amr. Aku (Ibnu Hajar) juga katakan:Dan perkataan ini tidak dapat
diterima" sengaja aku sebutkan karena pengarang yaitu AI Hafizh Al Mizzi
me'nyebutkan pembenaran lb,nu Hibban atasny4 tanpa menyebutkan
bilangannya, namun ia menyebu*an bahwa Al Bulfiari dan lainnya
menyebutkan Bahwasanya ia mendengar dari kakeknya. Bahkan Syu,aib
menamakan Abdullah bin Amr dengan ,Ayahku,, maksudnya kakek tuanya,
karena ialah yang telah mendidilorya, seperti yang akan dijelaskan di Musnad
6545: Dari rsabit Al Banani dari Syr'aib bin Abdullah bin Arm dari ayahnya
Abdullah bin Amr. Lihat juga no. 6549. Hadits ini akan dijelaskan lagi dengan
sanad yang sama di no. 6680, akan dijelaskan juga dengan makna yang serupa
di no. 6977. Al Haitsami juga menyebutkan dalarr- Majma, Az-Zawa'id 5: l5l
Hadits no. 6977, kemudian menunjulkan kepada sanad ini dengan
perkataannya: Dan dalam riwayat Ahmad, kemudian dalam perkataannya: salatr
satu sanad dari Ahmad adalatr terpercaya, maksudnya sanad ini. Lthat 132,
4734,64t2.
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Abu Harb bin Abu Aswad ia berkata: Aku mendengar AMullah bin

Amr, ia berkata: .Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Demi

bwti tempat bersemayam dan demi langit yang telah menaungi, tiada

ir'; seorang lelaki pun yang tebih jujur dari Abu Dzar."rro

rr0 Sanadnya dhaif, Utsman bin Umair Abu Yaqzhan: Telatr dijelaskan statusnya di
no. 3787, kami tambahkan di sini Bahwasanya Al Bukhari menjelaskan
statusnya dalam Ash.shaghir 150, 152, ia berkata: Yahya dan Abdunahman
tidak menceritakan dari Abu Yaqzhan Utsman, ia adalah anak Ibnu Umair, yang

dikenal dengan Ibnu Qais Al Bajli yaitu Utsman bin Abu Humaid Al A'ma Al
Kufi. Ibnu Abu Hatim menjelaskannya dalam Al Jth Wa At-Ta'dil (3/1116l)
dan ia meriwayatkan dari Amr bin Ali Ash-Shirafi -ia adalah Al Fallas- Ia
berkata: Yahya bin Sa'id tidalc kenal Abu Al Yaqzhan, dan' ia tidak
meriwayatkan darinya begrhr juga Abdunahman bih Mahdi. Ia meriwayatkan

dari Abdullatr bin Ahmad bin Hanbal berkata: Aku mendengar ayahku berkata:

Ibnu Mahdi atau Abdurrahman meninggalkan Hadits Abu Yaqzhan Utsman bin
Umair, Abdullah berkata: Ayalrlu menganggaP Abu Yaqdran lemah dan

meriwayatkan dari Yahya bin Muin Batrwasanya ia berkata: Hadits darinya
tidak kuat. Ibnu Abu Hatim juga berkata: Aku bertanya kepada ayatrku dari

Utsman bin Umair Al Yaqz.han? Ia menjawab: Haditsnya lemah dan munkar

Syr'bah tidak mempercayainya, ia menyebutkan Bahwasanya ia

mendatanginya, kemudian meriwayatkan dari syaikh, lalu Syr'bah berkata:

Berapa umunnu? Ia menjawab: Sekian. Jadi syeikfi itu meninggal dan ia masih
' berusia dua tahun! Dan dalam At-Tahdzib Ahmad bin Hanbal menisbatkannya

kepadanya kemudian berkata: Ia adalah Utsmari bin Umair bin Amr bin Qais Al
Ijli, dan telah dinisbatkan pula kepada kakek dari ayahnya. Al Bukhari
menyebutkannya dalam Al Ausath teqtang para sahabat yang wafat di tahun

120-130-an. Ia berkata: Hadits ini munkar, ia tidak mendengamya dari Anas'
Akan disebutkan dalam periwayatan Hadits ini Bahwasanya juga disebutkan di
sebagian sanadnya dengan nama Utsman bin Qais yang dinisbatkan kepada

kakeknya, dalamAt-Tahdzib Q:la$iuga disebutkan biografi atas nama Utsman
bin Qais, dan jelas ini adalah dirinyq dan terdapat tabi'i selain dirinya yang

benramaUtsman bin Qais, dalamll Ushultatnaini berubah, dan dalam Ahmad

dan Malik Dari Utsman bin Umair bin Yaqzhan dan keduanya salah, kami

koreksi berdasarkan referensi terjemahan dan periwayatan Hadits. Abu Harb bin
Abu Al Aswad Ad-Du'ali adalah seorang tabi'i terkenal dan telah dijelaskan

statusn)ra di no.563, dan kami tambahkan Bahwasanya Ibnu Sa'ad

menyebutkqnnya dalam generasi kedua dari para pembaca Al Qur'an dari
penduduk Bashrah, dan berkata: Ia terkenal yang memiliki banyak Hadits, ia
juga seorang penyair yang rasional. Ibnu Abdul Barri berkata: Ia seorang dari

'Bashratr yang terpercaya, Al Bukhari menjelaskan statusnya dalam Al Kuna
(no.l8l), Adz-Dzahabijuga meriwayatkannya dalam Tarikh Al Islam (4:217), ia

berkata: Terkenal dan jujur yang memiliki banyak Hadits ia belajar membaca Al
Qur'an dari ayahnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Ath-
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652l.Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Utr** Uin

ttatcim menceritakan kepada kami, dari Abu umamatr bin sahal bin
Hunaif dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Ketika kami sedang duduk
dekat Rasulullah SAW, Amr bin Al Ash masuk sarnbil mengenakan

bajnnya untuk menemui kami, lalu Beliau bersabdq "seorang yang
terlabtat akan masuft,' D€mi Allah aku masih ketakutan antara

Ihabaqat (llll6Ty dari Abdullah bin Nuir soorqg syailh Ahnad dengan
sanad ini. Al Bukhari juga meirjelaskannya dqlem ,tll Kuaa dalam menjelaskan
biografi Abu Harb dari Yahya bin Hammad dari Abu Awanah dari Sulaiman -maksudnya Al A'masy,- dari Utsman bin Qais dari Abu Hart, kemudian
meriwayatkan dari Abu Bakar dari Ibnu Namir dari Al A'masy dari Utsman
Abu Yaqzhan juga dengan sanad png serupa, kemudian ia berkata: Waki,
meriwayatkan dari Al A'masy dari Abu Yaqdan dari Abdullatr dari Nabi SAW
sesara mursal, Ad-Daulabi juga meriwayatkan dalam Al Kuna (l:146) dari jalur
Abu Yahya Al Hamani Abdul Hamid bin AMurrahnan dari Al A'masy dengan
sanad ini. Al Hakim juga meriwayatkan dalem Al Musta&ak @:362) dari jalur
Abu Yahya Al Hamman dari Al A'masy dan dari jalur Yahya bin Hammad dari
Abu Awanah dari Al A'masy. Namun ia meriwayatkannya juga dengan
kesaksian, oleh karena itu ia tidak menshahihkannya juga Adz-Dzatrabi. Akan
dijelaskan dari riwayat Yahya bin Hammad dari Abu Awanatr dari Al A'masy
6630, 7078. Al Hafizh juga meriwayatkan dalam Al Ishabah (7:62), dan ia
menisbatkannya kepada Ahmad dan Abu Daud dan ia ragu-ragu, Abu Daud
tidak meriwayatkannya secara yakin, tetapi tidak dengan At-Tirmidzi dan Ibnu
Majah sepeni yang kami sebutkan. Abu Dzar: Jundub bin Jrmadatr Al Ghifari
seorang sahabat generasi pertama yang terkenal, dan memiliki Musnad yang
akan dijelaskan (Ila) Insya Allah.
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keinginan untuk rna$* atau keluar, sampai masuklatr seseorang, dia

adatah Al Hakam.llr

Sanadnya shahih, Utsman bin Hakim bin Abad bin Hanif Al Anshari: Telatr
dijelaskan statusnya di no.408, dan kami tambahkan disini perkataan Ahmad:
Terpercaya lagi benar. Ibnu Mu'in, Abu Hatim, Abu Daud dan An-Nasa'i
mempercayainy4 Ibnu Abu Hatim merrjelaskan biografinya dalam Al Jarh llta
At-Ta'dil Q/lll46-147), dan ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Khalid
Al Ahmar ia berkata: Aku mendengar dari peqduduk Kufah yang paling
terpercaya dan rajin beribadah yaitu Utsman bin Hakim. Ia meriwayatkan dari
Abu Umamah paman dari ayahnya. Abu Umamah adalah As'ad bin Sahal bin
Hanif Al Anshari salah seorang tabi'i terkenal lagi terpercaya, lahir pada masa

Nabi SAW masih hidup, seperti yang dijelaskan di no. 1695, Al Bukhari
menjelaskannya dalam Al Kabir (1D163), Ibnu Sa'ad juga menjelaskannya
dalam Ath-Thabaqat (5:59{0), ia menyebutkan bahwa ibunya adalatr Habiba}t
binti Abu Umamah yaitu dengan nama kakeknya Abu Upernah dengan nama
julukannya. Hadits ini juga terdapat dalan Majma' Az-Zava'id (l:ll2), dan ia
berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, dan para perawinya dapat dipercaya.
Disebutkan juga dengan dua sanad (5:243) yang hampir samq ia berkata: Ath-
Thabrani meriwayatkan seluruhnya, Hadis rni mustaqim. di dalamnya ada

sedikit kelemahan, dan menurutku itu adalah salah cetak, dan kami cantumkan
titik putih diatas titik hitam. Ibnu Abdul Balri juga meriwayatkan dalam Al
Isti'ab 121 dengan sanadnya dari jalur Ahmad bin Zuhair: Musa bin Isma'il
menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bnZiyad' menceritakan kepada kami,
Utsman bin Hakim menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'aib bin
Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al Ash menceritakan kepada kami, dari

Abdullatr bin Amr bin Al Aih, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Akan

datang seorang lelaki yang terlalmat," dan Abdullah berkata: Aku tinggalkan
Amr mengenakan bajrmya untuk bertemu dengan Rasulullatr, aku berharap

semoga bukan ia orang yang pertama kali masuk, lalu masuklah Al Hakam bin
Abu Al Ash. Sanad ini shahih. Hakarn maksudnya Ibnu Abu Al Ash bin
Umayyah bin Abdusy Syams, ia adalah paman Utsman bin Affan den Abu
Marwan bin Al Hakam dan anak cucunya-dari kekhalifatran bani Umayyatr, ia
masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah, lalu ia menetap di Madinah, lalu
Nabi SAW memerihtahkannya untuk pergi ke Thaif, lalu ia menetap di sana

hingga kekhalifahan Utsman, sampai ia wafat. Ibnu Al Atsir berkata dalam

Usud Al Ghabah (2:34) Walaupun ia dilaknat dan dibenci namun banyak

meriwayatkan Hadits, dan tidak perlu untuk menyebutkannya disini, dan

Bahwasanya Nabi SAW tidak melakukan hal tersebut kecuali karena suatu

perkara yang besar. Kalimat, "Maa ziltu Waiilan," maksudnya takut dan

khawatir. Kalimat, "Atasyavwaf daWilan wa khariian," maksudnya

memandang ke dalam dan ke luar.

Musnad Imam Ahnad - EI



,:i.)t orl * t*;.';;.:t u* f f,;.t e*.1oy \

eLl:i'*,?Gul;$t ,'j ,sF 
"f V;wt irlt $f &r,,

6521. Ibnu Numair menceritakan kepad kami, Al Hasan bin
Amr menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zr$ur dari Abdullah
bin Amr: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *Jil(a kalian
menemulran di antara umatlru yang mencegah lcezhaliman dengan

perlcataannya, 'Sesungguhrrya kamu zhalim,' rnaka ia telah
diselamatlran dari kczhaliman morelca. "rr2

ttz Sanadnya shahih, Al Hasan bin Arnr adalatr Al Faqimi, telah dijelaskan
statusnya di no.1833. Abu Zubair adalah Muhammad bin Muslim bin Tadrus,
juga telah dijelaskan statusnya di no.1896, telah kami nukilkan di no.5l l0 atas
Al Msasil karya Abu Hatim (hal.7l) perkataan Ibnu Mu'in: Abu Zubair tidak
mendengar dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Perkataan Abu Hatim: Abu
Zubair belum bertemu dengan Abdullah bin Amr, namun kami pilih selain
riwayat ini, kani pilih mendengatnya Abu Zubair dari Abdullatr bin Amr,
karena mercka berdua str1g zenlinr dan sudah pasti keduanya juga bertemu,
Adz-Dzahabi meriwayatkan dalam l, Miz*t Q:135) dari Yahya bin Bukair:
Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada lcami, dsri Abu Zubair, ia berkata: Aku
melihat Ubadalah (bdberapa Abdullah) menapakkan telapak kaki mereka pada
saat shalat Abdullah bin Umar, Abdullah bin Atr, Abdullah bin Zubair, dan
Abdullatr bin Zubair, akan kami jelaskan tentaog pembahasannyq dan riwayat
Hadits ini dan Hadits setelabnya 6531 mim. Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Hakim dalan Al Musto*ak (a:96) dari jalur Su$an Ats-Tsauri dari Al Hasan
bin Amr dari Muhammad bin Muslim bin Sa'ib (demikian) dari Abdullatr bin
Arnr, ia berkata: Hadits ini sanadnya shahih, dan syaikhani belum
mengeluarkannya. Adz-Dzahabi menyetujuinya. Kalimat: "Muhammad bin
Muslim bin Sa'ib," demikianlatr yang tertera dalam Al Mustadrak, dan
ringkasan Adz-Dzatrabi yang terhrlis --rnenurutku- adalah salah cetak, apakah
berasal dari Hakim, atau berasal dari para penulis, dan Muammad bin Muslim
bin Sa'ib memiliki riwayat dalarn Hadits ini, walaupun ia terpercay4 tetapi
Hadits ini adalah Hadits Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Yang
menguatkan ini juga adalah Hadits setelabnya di no.652l mim, yang
diriwayatkan oleh Amr Al faqimi dari Abu Zubair, seperti yang akan
disebutkan. Hadits ini disebutkan oleh Al Mun&iri dalarn At-Thrghib Wa At-
Tarhib Q:173) dan ia berkata: Hakim meriwayatkan dan berkata: Sanadnya
shahih. As-Suyuthi menyebutkan dalan Al Jami' Ash-Shaghir (no.927) dan
menisbatkannya kepada Ahmad dan Ath-Thabrani, Al Hakim dan Al Baihaqi
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dalam Asy-Sya'b. Al Haitsami menyebutlcan dalam Majma' Az-Zawa'id
Q:262), dan iaberkata: Ahmad dan Al Bet ar meriwayatkan dengan dua sana4
dan para perawi salah satu di antara saoad Al Bazzar adalah terpercaya,
demikian pula periwayat Ahmad, kecuali dalam aslinya terdapat kesalahan, oleh
karena itulah aku tidak menyebutkannya. Kemudian ia kembali
menyebutkannya lagr Q:279) dan ffita seperti perkataanny4 kecuali, ia
menambahkan kepada Ath-Thabraoi juga" kcalahan terdapat pada Ahma{
seperti yang ditunjukan Al Haitsami, dan ini tert€ra dalam naskah Muslim: Al
Hasan menceritakan k€pada l<anl dei Am, dn ini benar-benar suaht
kesalahan, dan kami korelsi berdasukan I\,talik Sebeirarnya bahwa naskah

Musnad yang ada pada Al Haitsami sama dengan nasloh Muslim. Al Manawi
pun telah mencantumkam)ra dalam penjelasannya atas kitab Al Jani' Ash'
Shagfiir karya As-Suyuthi kaika mengeluarkm I{aditsnp, lalu salalu ia
berkata: Jelaslah ini adalah tulisan penulis dan perawi yang cnam pun tidak
meriwayatkan4a, dan masalah ini be6eda, dn At-Tirmidzi telah
meriwayatkannya. Apa yang aku temtrkan pada At-Tirmidzi s€tslah peirelitiarq
dan An-Nablusi tidak menyebutkannya dalam Dzakha'ir Al Moawits dalam
musnadnya: AMullah bin Amr, yang disertai pemyataan Al Haitsami dslam lz-
Zawa'id yang menguatkan pendapat As-suyrthi tentang ketidak
meriwayatkannya enam orang perawi dalam Hadits ini. Kalimat, "An Taqula
lahu," ternrlis dalam naskah catatan l<aki Matilq "Yaguuluu," dan kalimat
'Faqad tawadda'a mfitlrum," berasal dari "At-Tov'di'," Az'Zamakhsyari
berkata dalam Al Fa'iq Q:152) maksudnya di antara mereka ada yang

beristirahat dan dihinalen serta dipisahkan diantara mereka akibat perbuatan

maksiag dan ia adalah suatu pemrmpamaan, kare,na seseorang yang berniat
meqiaga kebaikan orang lain jika telah sirna harapannya maka ia tinggalkan dan

tangannya ia hentika& kemudian ia beristirahat dari perbiakan, boleh juga

digunakan kalimat Tautadda'nsy Sya'ai atau aku tinggalkan di penitipar\
malsudnya mereka sudah menjadi apa yang telah dinasehatkan, seperti

dihatikannya orang yang jatrat. Al Manawi berkata: Al Qadhi berkata: Aslinya
adalah "At-Taudi'," maksudnya msninggalkan. Artinya: Meninggalkan Amr
Malsuf Nahi Munkar menyebabkan kebinasaan dan mwkanya Allah. [a berkata

dalam Al Ihya': Amar makruf terhadap raja adalah dengan cara memberi
naseha! sedangkan Nahi dengan kekerasan bukan untuk orang awam, karena

dapat menimbulkan gejolak dan kejatratan, Sedangkan perkataan keji, seperti:

Hai orang zhalim, hai orang yang tidak takut kepada Allah, jika perbuatannya

menular kepada orang lain maka patut dicegah, dan jika hanya berakibat pada

dirinya maka tidak mengapa, tetapi sekadar sunnah, dan sudah menjadi
kebiasaan orang salaf untuk mencegah kemunkaran dengan terang-terangan.
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6521 p. Rasulullah SAW bersabd4 "Pada umatht akan terjadi
kehinaan, pencemaran dan pengusiran. "I 13
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6522.Ibnu Numair menceritakan kepada k;, ia Uerkatu,
Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Qatadatr dari Abu eilabah dari
Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Barangsiapa
yang terbunuh untuk.mempertahonkan hartanya maka ia syahid." rra

rr3 
lanadnya s& ahih, sepertilraais sebelumnyq Ibnu Majah meriwayatkan e:261)
dari jalw Abu Mu'awiyatr dan Muhammad bin Fadhi dari Al Hasan bin Amr;
juga dengan sanad ini. As-sanadi pensyarah Zawa'id AI Bushairi berkata: para
pgrawinya terpercaya, namun ia munqathi', Abu Az-Zubair namanya adalah
Muhammad Muslim bin Tadrus, ia belum mendengar dari Abdullatr bin Arff,
ini dikatakan oleh Ibnu Mu'in, Abu Hatim juga berkata: Ia belum bertemu, dan
diriwayatkan oleh AI Hakim @:445) dari jalur Ibnu Numair, salah seorang
syaikhnya, dari Al Hasan bin Amr, juga dengan sanad ini, ia berkata: Abu Ai-
zubah mendengar dari Abdullah bin Amr dan itu shahih sesuai dengan
kesaksian Muslim, tapi keduanya bel"m mengeluarkannya, Adz-Dzahabi juga
me-nVenakatinVa. Hadits ini juga tertera dalarn Al Mustadrak dengan ringkasan
Adz-Dzatrabi atasnya: Abdullah bin umar, dan ini kesarahan cetak, yan[benar
adalah Abdullah bin Amr, sebagaimana yang tertera dalam catatan Adz-Dzahabi
yairg aku miliki dan telah kami koreksi sao"a rt"aits sebelumnya bahwa Abu
Az'zubair bertemu dengan Abdullah bin Amr, dan ia meriwayatkannya, dan
kami setujui tentang sanadnya yang bemambung, ini cukup membantah
perkataan AI Bushairi dan keraguan Al Hakin Lihat sebelumnya dalam
Musnad Ibnu Umar 5876,6208.It4 
Sanadnya shahih, Qatadatr bin Di'amah As.Sadusi adalah tabi'i terpercaya dan
terkenal, telah dijelaskan statusnya di no. 1749, kami tambahkan Bahwasanya
Al Bukhari menjelaskannya dalam Al Kabir (4ltfit5-ls6), Ibnu Abu ttatim
dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (321133-135), dan ia meriwayatkannya dari
ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Ahmad bin Hanbal, dan ia menyebutkan
Qatadah, dengan memanjangkan perkataannya, dan memaparkan
pengetahuannya dalam ilmu tafsir, dan lainnyq dan ia berkata: Ia mingerti
tafsir dan pertentangan para ulamq dan ia juga menyebutrya hafal aan atrti

;1 :Ju et y h' *P ,4t f (t-bl. 
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6523. Ya'la menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami, dari Abu Wdil dari Masruq, ia berkata:

Ketika aku sedang dufuk di dekat Abdullah bin Amr lalu disebutkan

naura Affiullah bin lvIas'u{ kemudian ia berkata Lelaki itu seldu aku

fiqrtu ia berlffi: Juang sc&ali kelian Em- ukan ormg )'mg
t&ri.ri dzl,E- At M6aL 18 iug! morycbutkan dalam /, Moasil (hal.62{a) ia

menyetuflon dcogian sanaaviaari Ahqad bin Hanbal (hal.63): Qatadah tidalc

;*;h -*d-F sedikiqrm dari Abu QilabalU namun ia hmya menyarrpailan
'""i" an 1"i*r", peioifi-UU p€rtataan tmem Ahma4 namrm tidak

a;i:.g,rL. lagi bahwa Qatadah satu masadengan lUu-Qa]aUat-" maka riwayat

a"riilr" diantgap bcrsambgng, menunrtse6nrh ulama Hadib, dan Mgslim pun

;"irrrk rrr;"'dalam Shahihnya ."lg dapat dikatakan bahwa sanad ini

t".ri.u,rrg, ini juga disebutkan dalam biografi Abu Qilabah dalam kitab ,{I
Jam, Baini'njai *USnarifuini (ltal.25l, no. 916), dan ini cukup sebagai

alasan. Walau demikian Qatadah tidak se,ndirian meriwayatkan Hadits dari Abu

Qilabah, Aryub juga telah meriwayatkan dari Abu Qilabah, seperti yang

tia"poi aian ei *ns"ad QO55'). Hadits ini_diriwayatkan oleh perawi Kzrzb

*-S:ittan dari berbagai sisi, baik dengan lafaz.hnya maupun dengan artinya: Al
Bukfiari telah meriwiyatkannya (5:8E),iuga Muslim (l:50-51), Abu Daud 4771

(4:391 dalam Aun Ai Ma'bud) At-Tinnidzi (2:315), An-Nasa'i (2:173), Ibnu

Moirn e:64),tapi yang tertera dalam Ibnu]vlajah berbunyi: Dari Ibnu Umar, Al
gusnairi .""y"U,rti.*t yo dalam Az'Zmtaid denganpernl'ataanitu-berasal dari

Ibnu Umar, at Hufrnlrgu menunjulckan dalam Al Fatlr (5:88) Bahwasanya

aaam rin"ayat Ibnq ruajau adalah berasal dari Ibnu umar, n:unun An-Nablusi

dalam Dzirho'ir Al Mawoits (4541) menyebutkan dalam tladits Abdullah bin

AmI bin Al Ash. Ath-Thayalisi juga meriwayatliarmya dari sisi yang berbeda

2294. Akan dijelaskan dalam Al Musnad dari sisi yang berbeda-beda di no.

6g16, 6829, 6d13, 6922, 6956,7014,7030,7031,7084. Lihat juga yang telah

bediu lewat di Musnad Ali 590. Juga dalam Musnad Sa'id bin T;,id 1628,

|ili, tUZ, l1s2,l6s3. Juga berikutnya dalam Musnad Abu Hurairah 828l,

8456,8709.

ltT * #i ,r: ,r &'!i tl'r' &'6:L '1oYr-.,ri:-i; 
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sukai, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah Al
Qur'an dari empat orong, dari lbnu Ummi Abdin," Lalu ia memulai
dari, "Mua&,.dan Salim mantan budak Abu Hudzaifah.", Aku lupa
yang keempat.l15

o ).

,J{ t}lli..'
eaa

.. r?.,fP
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6524. Ya'la menceritakan kepada kami, Fithr menceritakan

kepada karni, dari Mujahi4 dari AHullah bin Amr, ia berkata:

Rasulullah SAW besabdq "Sesunggulvqn silatwahim berada di Arsy,

bukanlah orang yang nunyanbwtg silaurahim adalah yang
memberikan (yang sarna atas apa ymg diberikan orang lain
kepadanya), tetapi orutg yang menyombtmg silaturahim adalah yang
menyambungnya kbtika puttts. " 

t t 6

Sanadnya shohih, Ya'Ia adalah Ibnu Abid Ath-Thanafisi. Al A'masy adalah
Sulaiman bin Mahran seorang imam yang t€rpercaya, rclah dijelaskan statusnya
di no.l88l, kami tambahkan Bahwasanya Al Bukhari menjelaskan daJiarr. Al
Kabir (2D138-39). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (7:80, 95, 96), dan
(9:4243), Muslim Q:252), At-Tirmidzi (4:348) dengan periwayatan yang sama
baik panjang maupun ringkas. At-Tirmidzi berkata: Hadits hasan shahih
Orang keempat yang dilupakan Ya'la bin Abid adalah Ubay bin Ka'ab,
sebagaimana akan dijelaskan di Musnad (6767), seperti yang disebutkan Al
Bukhari dan Muslim serta At- Timidzi.
Sanadnya shahih, Fithr adalah Ibnu Khalifah Al Hannath Al Kufi, statusnya
telah dijelaskan di no. 730, 773, dan kami tambatrkan batrwa Ahmad dan Yahya
Al Qathan serat Ibnu Mu'in telah menshahihkannya, Al Bukhari menjelasakan
biografinya dalan Al Kabir (4llll39), Ibnu Abu Hatim dalan Al Jarh Wa At-
Ta'dil (312190). Kalimat, "Innal Arsy mu'allaqatun bil arsy," tidak seorang pun
dari periwayat Kutub As-Sittah yang meriwayatkannya, dan Hadits ini terdapat
dalan Majma' Az-Zava'rd (8:150), kemudian belakata: Ahmad dan Ath-
Thabrani berkata: Para perawinya terpercaya. Sisanya diriwayatkan Al Bukhari

(tJ''e
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drlamAslrsnahih (10:355) dariujalur AB-Tsauri dari Al A'masy dan Al Hasan

bin Amr Al Faqimi dan Fi6r bin Khalifgab ketiganya meriwaya*an dari
Mujahid dari Ibnu Amr, Ats-Tsilri b€rt<ata: Al A'masy tidak mera&'kannya
kepada Nabi SAW, dan Al Hasan dan Fithr memarfu'kannya kepada Nabi
SAW. Ia juga meriwayatkannya dalam Al Adab Al M{rad (hal.l3) dengan
sanad yang shahih. Abu Daud meriwayatkannya 1697 Q:6041) dengan sanad

Al Bukhari At-Tirmidzi meriwayatlcannya (3:llE-l 19) dari jalur Ats-Tsauri dari
Basyir Abu Ismail dan Fithr bin Khalifrh, keduanya dari Mujahi4 dengan

marfir', dan ia berkata: Hadits hasor shahih Hadia ini juga diriwayatlcan juga

oleh Abu Na'im dabn Al Hilyah 3:301'dari jalur Khalad bin yahya dari Fithr,
jiuga dengan sanad ini. T€rBlis nama sahabat Abdullah bin Amr dan itu
i.es"tuUan-t tisan, yang dikoreksi dari Musnad ini. Al Hafizh dalam Al Fath
menunjuk*an kepada Ahma( ia berkata: Ahmad meriwayafl<annya dari para

syaildrnya dari Fithr secara marfir', dengan menambahkan di awal Hadits: Izza
rahima mu'allaqafin bil osy walaisal waashil bil muk$, dan kalimat, "Laisal
washil bil mukafi," menurut Al Hafzh maksudnya adalah yang memberikan
sama seperti pemberian yang telah diberikan kepadanya. Abdurrazaq
meriwayatkannya dari Umar secata mauquf, "Laisal washil an rashila man

washalaka, dzalikol qishash, walakinl washil an toshila man qatha'alra," Al
Hafiztr menukilkannya dari Ath-Thayyibi, ia berkata: Artinya adalah Hakekat
menyembung adalah siapa yang rcrbiasa menyambung dengan memberikan
seperti png pemberiannyq tetapi yang lebih dari ittt.

J;t 6-jc
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6525. Muhammad bin Abid menceritakan kepada karni,
Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari yazid Ibnu
Abu Habib dari Na'im bekas budak ummu salamatr dari Abdullah bin
Amr, ia berkata: Aku melaksanakan haji bersamanya, sampai tiba di
perjalanan menuju Makkah aku lihat ia bertayammum, Iil,, melihat
dengan jelas ia duduk dibawahnja kemudian berkata: Aku melihat
Rasulullah sAw duduk di bawatr pohon ini ketika menemui seorang
lelaki dari bangsa ini, lalu lelaki tersebut mengucapkan salam kepada
Nabi SAW dan berkata "Wahai Rasulullah, aku sangat ingin berjihad
bersamamu, dengan mengharap ridha Allah dan Hari Akhir,,,
Rasulullah sAw menjawab, "Apakah salah seorang dari tredua orang
tuamu masih hidup?" Ia menjawabr,,Iya, kedua orang fuaku masih
hidup," Beliau kembali bersabda, "pulanglah dan berbatditah kepada
lcedua orangtuamu," lalu lelaki tadi berpaling dan kembali ke
rumahnya.llT

tt7 sanadnya shahih, Yazid bin Abu Habib, s0ahsnla telah dijelaskan di no. 7g5,
dan kani tanrbahtan Bahrvasanya Al Bulfirri mcnjelaskan biografinya dalam
Al Kabir (4DR3q, dro' Asl*shaghb 149, Ibnu sa'ad dahm Ath-Thabaqat
(7DD02). Na'im bekas budak Ummu Salamah adalah Na,im bin Ujail, Al
Hamdani Al Mishri 4alah ahli fiqih terkenal dan terpercayq at eukhari
metnjelaskan biografinya &lar^ al lbbir (42/125), daa Ibnu sa,ad (5:219), Al
Bukhari berkata: Ia berada di tempat png istimewa di Hamadan,'ia peman
merasakan arak pada zatna,- jahililah, kemudian dimerdekakan oleh ummu
Salamah istri Rasulullah sAwj ia berjumpa dcngan utsman RA. sebagiannya
menyebutkan dalam Ash-shahabah, oleh karena itu Ibnu af asir
menyebutkannya dalam Al usud Al Ghabah (5:7), juga Al Hafizh dalan At
Ishabah (6:224), narnun png benar adalah ia menrpakan tabi,i yang berasal
dari Hadhramaut (Yaman). Hadits ini dirirvayarkan oten uustim'e:zllD aari
jalur Ibnu Wahab dari Amr bin Al Harts dari Yazid bin Abu Hubaib, aari ila'im
bekas budak ummu salamalu secara singkat. para perawi Kutub As-sittah ttdak
seorang pun yang meriwayaflcan darinya selain Muslim dalam shahihnya.
Namun mereka semua meriwayatkannya secara makna dari sisi yang berbeda-
bed4 seperti lafadr Hadits yang telah lalu di no.6490, dan Hadits yang akan
datang di no.6544. Al Hafizh dalam Al Fath (6:99) menunjukkan [epada
riwayat Muslim, ia juga menisbatkannya kepada Said bin tr,tastrur ailam
sunannya. Ini dari riwayat Muslim dari Sa'id bin Manshur dari Ibnu wahab.
Aku juga menemukan Hadits dalam Majma' Az-zav'ard (g:l3g) dengan
panjang, seperti bentuk dahm sanad ini, namun ia bcrlota di awalnya: dari
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6526. Ya'la bin Ubaid meirceritakan kepada kauri, Abu

Hayyan menceritakan k€pada kami, dari ayahnyao ia berkata:

Abdullah bin Amr bertemu dengan bin Umar kemudian

Abdullah bin Amr menangis, lalu orang-orang bertanya: Apa yang

membuat dirimu wahai Abu Abdunahan? Ia.menjawab:

Suatu perkataan, ia melanjutkan p€*ataaonya: Aku mendengar

Rasulullah SAW UersaUAa, "Tidak akot,nosuk $oga q@ry yang di

l.tri'im belas budak Ummu Salanrah, ia berftata: Ibnu Umr kclur rmtuk
mclaksanakao haji, smpai tiba di sahr pohon dm ia tcringat tenangn1rq lalu
&dr* di baunhnJn dan b€dota: Aku tihrt Rssulullah SAW di bau,ah pohm inf
kcmrdiao ia menyebuttan gaaitsrya At tlaitsami berkata: Abu Ya'la
mcriwaydcannya, di dalamnya t€rdryat Ib,nu Ishalq dn b nwfullis tsrqah, an
periwalat lainnya adalah terp€rca1la jilo b€nar belos budak Ummu Salamah
adalah Naa'im, dan itu sluhih namrm jika Na'iim dar tidak mcsgctahuinya
Jelaslah bahwa kesalahan t€rl€tak pada peryebutan kata Na'iim sebagpi

Naa'in, d6a drlem p€oyebutan Ibnu Umr pengganti fui lb,nu Amr,
kocuali kesalahan itu aldbd sdah c€tak Kemudian kita alcaa membahas kata,
uToy@nnon, " dan pengtapuse ktu, "Asy$ajoah," d€ngor csatm seb4gai
pengganti dtri hlimat lainnya Walhandulillah Kffi"*Taywtota," xtimya
berhrju.n, baasat dari arti dasar kata, "Tayamntn," dengtir bukti kalimat
lainnya Kalim4 nFowhoa hata i&a istabaout jalaw tahtaha," dengan
mcnghapus objck dri, "Tayoronano," Eaksudryr rdahh pohon yang
disebu*an bcrihfi)la dalam perlotaan Ibnu Amr, cAfn 6elihat Rasulullah
SAW di barrah pohon ini," seakan-akan ia berkata: Ia mcauju pohon ini sampai
keadaann>ra Erang lalu duduk di bawahnya. }Iaselah s€ecrti ini banyak
diEmukan pads Lisan Al Arab, seperti firman Allah SWT, Sanpai fuda itu
Nlang doi pordoryor," (Qs. Shaat [3E]:32) malcsudnya arlaleh matahari" dan
tidak disebutkan di apt sebclum dan sesudahnyr. Lihat no.6602.
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6527. Waki menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan

kepada kami, dan dari Mis'atr, dari Habib bin Abu Tsabiq dari Abu Al
Abbas Al Makki dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW
bersab{a, "Puasanya or@rg yang berpwsa seumur hidup ttdak
diterima. "rr9

Sanadnya shahih, Abu llaym ldalah Yahya bin Sa'id bin Hayyan At-Taimi,
statusnlxa telah dijclaskan di no. 5fl)7, q/ahn),a adaleh: Sa'id bin Halyan bin
At-Taimi, dari Taim Ar-fubob Al Kufi, ia adalah soorang tabi'i tcrpercap,
Ibnu Hibban dan Al Ijli mcopcrcalainya Al Bukhari menjelaskanya daraur lI
Kobb.(AUA3). IIadiE ini discbuttaa oleh Al Haitsami dalerm Majma' Az-
tua'id (l:9S) dari jahn hin dari Abu Salamah bin Abdurrahman 701j,
kemudiao mcnuqiul*an kQsda riwayd ini sccara singkat, dan berkata: Dalam
riwayat lain diEcbuttan dri Ahmad dcogan shahih Al Mundziri juga
meiryehlkaonya dnlam Abfoghib Wa At-Tohib (4:18), fc,muaian
mcnyebutkan rirvayat tcrschf )aog Ucrsaqbug kepada Ahmaq lalu
menunjulckan kepada rirvala ini fugm singkat lalu bcrlota: palsm s6a4t
lainnya juga memiliki para pcrawi ,rang-Epcrca',a Ada sedikit catatan karena
Sa'id bin Hayan tidalc diriwaydrm olch Syaiktani tidak juga salah satu
darinp, maka para ahli riwayat tidak mcngatakan bahwa ini adalah para
pedwayat shahih. Walarprm ia adalah tsiqah dan Haditsnya shahih Lihat juga
yang telah lewat dalam Musosd Ibnu Mas'ud 3789,3913,3947,4310.
Su&an adalatl Ats-Tsauri. Mis'r adalnh lbnu Kidam bin Thahir Al Hilali Al
Amiri Ar-Ruwasi, stanrmya tclah dijelaskan pada no. 244, lomi tambahkan di
sini perkataan Ahmad: Ia teipercaya, dan adabnya baik, perangainyajuga baik,
oraDg ylrng terpcrca)ra ndalnh Syr'bah dnn Mis'ar. Ibnu Ammar berkata: Mis'ar
pandai berargumentasi, dan siapakah penduduk Kufrh yang dapat
menandinginya? Al Bulfiari menjelaskaa statusnya dalam Al Kabir (4Dll3), ia
menukil dari Yahya Al Qatran berlota: Aku tidak melihat oraog seperti Mis,ar,
ia adalah manusia yang paling terp€rcaf. "Ar-Rawasi,,, seperti yang dikatakan
Ibnu Al Atsir dalam Al-Lubab: (l:478) Ini juga dinisbatkan kepada ka\ ,,Ar-
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6528. Waki menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan

kepada kami, dari Manshur dari Hilal bin Yasaf dari Ab-u Yahya dari

Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah - SAW bersabdq

" S e mltur nakanl ah w udhu. " r2o

et;.l.i *'*LQ\?$:L €ie'* .IoYl
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ra's," yangb€Nrar adalah dengan menggunalon hmzah sebagai pengganti dari
wmeu, namun para ahli Hadits lebih memilih menggunakan w6yyt, oleh karena
itu l€mi pun mengilartinya" di antara meneka adalah Mis'ar bin Kidam Ar-
Rawasi, salah satu dari imam kota Kufah. Ia berkata tentangnya karena
umurn)ra yang nrdah tua. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (l:268) dari
tilaqi', dengan sanad yang saurq Al Khathib juga menyebutkan dalam Tuilh
Baghdad (l:307) dari jalur Yazid bin Harun dari Ats-Tsauri dari Habib bin Abu
Tsabit dan ia pada hakekatnya adalah penggalan dari riwayat Hadits no. 6477,
dalam cerita tentang Utihad Abdullatr bin Amr dalam pembahasan tentang
Ibadatr, telah kami jelaskan disana dengan berbagai sana&rya semampu kami.
\,urfazA yang diriwayatkan Al Butdari (4:192-193), Muslim (l:320), An-Nasa'i
(l:323), ketiganya berasal dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' bin Abu Rabah dari
Abu Al Abbas dari Abdullah bin Amr, termsuk penggalan yang panjang dari
cerita tenhng ijtihadnya dalam ibadah. Ath-Thayalisi meriwayatkannya 2255
tennasuk penggalan darinyq dari Syr'bah dari Hubaib bin Abu Al Abbas.
Sanadnya sfiahih, Stfyan di sini adalah Ats-Tsauri, Hadits ini diriwayatkan oleh
An-Nasa'i (l:34) secara ringkas, dari jalur Jarir dari Manshur, juga dengan
sanad ini. Diriwayarlcan juga oleh Muslim (l:84), Abu Daud 97 (l:36 Aun Al
Ma'bud) An-Nasa'i (1:30), Ibnu Majah (l:87), dan diriwaya&an juga dengan
panjang dari jalur Manshur, juga dengan sanad ini. Al Mundziri berkata (no.87):
Al Bulfiari dan Muslim sepakat untuk meriwayatkan Hadits Yusuf bin Mahik
dari Abdullah bin Amr, yang serupa, akan disebutkan dengan panjang dari
riwayat Abu Yahya 6809, 6883, dan dari riwayat Yusuf bin Mahik 6911,6976,
7103.
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6529.6529. Waki' menceritakan kepada kami, Mis,ar dan SuSan
menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Humaid bin
Abdurratrman bin Auf dari Abdullah bin Amr, Suffan
memarfir'kannya, Mis'ar juga menyetujoioyq ia berkata: Termasuk
dosa besar seseorang yang berkata keji kepada kedua orang.tuanya,
mereka bertanya: Bagaimana seseorang berkata keji kepada kedua
orangtuanya? Ia berkata: Seseorang yang berkata keji kepada bapak
orang lain sama saja berkata keji kepada bapakny4 begitu pula
terhadap sang ibu.l2r

sanadnya sluhih, Sa'ad bin Ibrahim bin AMurrahman bin Auf adalah tabi'i
terperca)ra dan te*enal yang banfak meriwayatkan Hadits, ia telah banyak
meriwayatkan Hadits, sq€rti png ditunjulon pada: no.709, 1480, Al gukhari
menjelaslon stahrsn),a dalam l, Kabir QDl52-53), dan disini ia meriwayatkan
dari pamannya Hamid bin Abdurrahman bin Auf. Hadits ini diriwayatkan oleh
Muslim (l:37) dari jalur Itinu Al Hadi, dan dari jalur syu'ball dan dari jalur
Ats-Tsauri, ketiganya dari Sa'ad bin lbrahim. At-Tirmidzi (3:ll7) juga
meriwayatkan dari jahn Ibnu Al Hadi, dari Sa,ad. Diriwayatkan juga oleh Abu
Daud 5l4l (4:500 dalam Aun Al Ma'bud) dari jalur Ibrahim bin Sa,ad dari
ayahnya Sa'ad bin Ibrahin, juga dengan sanad ini, secara marfu', keempat
orang tersebut Ibnu Al Hadi, syu'bah, Ats-Tsauri dan Ibrahim bin sa'ld,
meriwayatkannya dari sa'ad bin Ibrahim secara mufu'. Maka tidak masalah
walaupun Mis'ar memauqtlknnya" memafu 7<anaya adalah melebihi tsiqah,
dan Hadits mofu' tidak dapat dilolahkan dengan mauquf.
Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam Tafsirnya Q:a2Q dari riwayat Al Bukhari
kemudian menyebutkan bahwa Muslim meriwayatkannya jl gq dan dishahihkan
oleh At-Tirmidzi beserta selumh ulama tafsir (3:153), (5:108 Al An,am). Lihat
2817,2915-29t7.
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6530. Waki' menceritakan kepada kami, Su&an menceritakan

kepada karni, dari Sa'ad bin Ibrahim dari Raihan bin Yazid Al Amiri
dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak

dihalatkan sedekah bagi orang kaya, iuga bagt orang yang

mamlnr."ln

rrt Sanadnya shahih, Raihan bin Yazid Al Amiri s€oraag tabi'i terpercay4 Ibnu
Mu'in dan Sa'ad bin Ibrahim mempercayainya se,perti yang alon dijelaskan
nanti, begihr juga Ibnu Hibbon. Abu Hatim be*ata: Tidak dikenal, namun
selain dirinya mengooalnya dan menpercapinl'a, Al Bukhari menjelaskan
dalam Al Kabir @llB0l), dan di dalmnyr tidak discbu&an ioh (crcar). Hadits

ini diriwayatkan olch Ath-Thayalisi 2271 dsri Suq/an AB-Tsatri datr Ad-
Darimi (2:3t6), dtn AFTirmidzi (2:20) dm lbnu Al Jarrudi ild$n Al lu{totaqa
186, sclcnbp dri jatu Ab-Tsauri jup dmgpn sanad ini, Ad-Draqnbni 2l I
jugo mcrirmy*an dari jahn Ats=Tssuri juga natnun dengnn l&*, "Lidzi
motdln qdv,Wotin,' Abu lhud juga mcriwayarkan 1634 Q:37 Au Al
Ma'kd) dari jalur lbrahim bin Sa'ad dari ayihnya dari Raihan dari Abdtillatt
bin Amr sesara marfii', juga dengan saoad ini. Al Hakim juga meriwayatkan
(t:407) dari jatur Su&an Ats-Tsauri dari Sa'ad di Ibrahim dan dari jatur Ibrattim
bin Sa'ad dari ryabnya, dan dari jalur Sytr'bah dari Sa'ad, dengan sanad ini juga

secqara marfil', dengan lafaz.b "Iaa tahillushshadaqdt li ghaniyyin, walaa
lidzii marrain qawqtyin," kemudian Al Hakim berkata: Demikianlah yang

dikatakan oleh Ats-Tsauri dan Syu'bah, dan dalam Hadits Ibrahim bin Sa'ad:

Sawiyyin. Sebagian ulama telah mengecualilcan (mendha'ifr,at) Hadits ini
dengan alasan yang tidak boleh dikritik, dan al(an aku sebutkan nanti. At-
firrriazi berkata setelah meriwayatkannya: Hadits Abdultah bin Amr adalah

Hadits hasan. Syu'bah telah meriwayatkan dari Sa'ad dari bin Ibrahim Hadits

ini juga dengan sanad ini tarrya menwfukannya. Telah diriwayatkan iuga

sela-in Hadits ini secara marfit' dari Nabi SAW:Iaa tahillul mas'alah li
ghanilyinwalaa lidzii moratin saw$yin, daniil6a seseorang kuat dan memiliki
a^utU dan ia tidak memiliki sesuatu kemudian bersedekah maka ia mendapat

patrala. Hadits ini menurut sebegian ulama menunjgldcan kepada suatu

pennasalahan. Abu Daud berkata dalam riwayatnya: Suffan meriwayatkannya

dari Sa'ad bin Ibrahim sebagaimana dikatakan oleh lbrahim. Syu'bah juga

meriwayatkan dari Sa'ad, ia bertata:tridzii marratin qav,iyyin. Hadits lainnya

dari Nabi SAW di antaranya adalatr: Lidzii mrratin qaw$ryin, dan sebagian
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yang lain adalatr: Lidzii manatin sawiyyin. Atha' bin Zahir berkata: Ia bertemu
dengan Abdullah bin Amr, ia berkata: Ima Shadaqah laa tahillu llqm,6ryin
walaa li&ii moratin sm,iyyin Akan dijelaskan lagi Hadits di no. 679g, er,iriua
meriwayatkur dari.waki' dan AMurrahman bin rrahdi dari suffan Ats-Tsauri,juga dengan sanad dan lafazh ini, kemudian Imarn Ahmai berkomenter
setelahnya: Abdurrabman berlota: eaviyyun (sebagai pengganti saviyyin),

. Abdurrahman bin Al Mahdi berkara: sa'ad tidak'mem-arfrr1kai;ya" u"gni:rd,i
anaknya (maksudnya Ibrahim bin sa'ad), Al Bukhari berkata iain lt xooi,
dalambiografi Raihan, ia seomng arab yrang jujur, mendengar dari Abdullah bin
1{mr dari Nabi sAW: Laa tahilhutshaaaqan hghaniyyi Ibrahim bin Sa'ad
iugS meriwayatkan dari ayahnya tnnFa memarfu'lar"yi. Abu Nu'aim berkata:
suf,an menceritakan kepada kami, dari sa'ad, dari Raihan bin yazid Al Amiri
dari AMullah bin Arnr dari Nabi sAw, dari riwayat ini dapat kita simpulkan
!fryl ketiga periwayat terp€rcar telah neriwiyatkannya dari sa,ad bin
Ibrahinn, dan keseluruhannya merirvayadonnya sec,ara mrfu,, dan Bahwasanya
ia menukilkan dari sebagian ),ang lain bahwasanya ia meriwayatkan secara
ynufu', dan dq tidak temukan riwayat dalam sanad dari seorang pun
bahwasanya ia meriwayatkannya secara nauqr.f. Ats-Tsarni kemudian
meriwayatkan dari salld Icag mtfu', paaa Ahmad dalam dua tempaq dan
paaa,a,tn-mayalisi, Al Btrrhari &llm il Kabrr, Ad-Darimi, At-Tirmidzi, Ibnu
Jamd, Al l{akim" Ad-Dara$Xtni dan tidak satu pun riwayat yang
bertentangan, dalam memqrfu'kannya d8n tidak ada seorang pun yang menut it
darinya -*eperti yaag sampai kcpada kir Bahwasanya i-a-meriwalaucannya
t5rga.?@,', S5/u'lr h juga maiwayatkan dari Sa'ad secara marfu,, menurut
Al Bulchari {.al!. Al ltubir, dan Al Hakim. At-Tirmidzi;uga menutil darinya
seoara mu'allq tanDa sanad dan ia tidak memarfu'kannya. tni adalatr r"ruuto
yqpg ku{ang !'aik iika demikian, dimana seprang perawi rclah memarfir'kan
sekaliguq memauquftan. Marfii' adalah lebih kuat dib tsiqatr. Ibrahim
uip lalaa meriwayatkan dari ayahnya secara marfu', juga menuruiAbu Daud,
S llkpr Ahmad 6798 jaga meriwayatkan dari AMurratrman bin Mahdi;
dengan redaksi, "sa'ad dan anaknya juga tidak memarfu'rcannya, maksudnya
Ibrahim-bin sa'ad." Menurut Ahmad sanad ini bersambung dari syaikhnya
Abdurrahman bin Mahdi yang telah meriwayatkan Hadits arrinya arri ais-
Tsauri, namun apakatr ia benar-benar bersambung antara Ibnu Mahdi dan sa,ad
dan anaknya Ibratrim? Ini mungkin saja terjadi, Bahwasanya sa,ad berasal dari
tinglOtan s)raikhnya para Ibnu MuhdL dan anaknya fUranim bin Sa,ad dari
sahabat-sahabat Ibnu Muhdi, namun ia tidak menceritakannya dengan terus

1"1*g bahwa diripya mendengar dari keduanya" krususnya bahwi dirinya
belum meriwayatkan Hadits ini dari Sa'ad sendiri, namun iJ meriwayatkannya
dari Ats-Tsauri dari sa'ad. Yang jelas menurutku Bahwasanya ia mendengar
dari lbralrim bin sa'ad dari anaknya secara mattqt$, sebagaimana ia
mendengarnya dari Ats-Tsauri dari sa'ad secara marfu], dan keidaan yang
paling dapat diterima adalah: Ia meriwayatkan secara marfu, dan menunjui<kai

leqada mauquf. Hal ini dikuatkan dengan Al Bukhari meounjuncan
Bahwasanya Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkannya dari ayahnya secara mauquf
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dan bukan marfu', Ibrahim pun tcrkadang meriwayatkannya dengan marfit' dan
te*aaang dcngan mauquf. I(alimt Abu Daud: Atha' bin Zuhair berlrata:
Bahwasanya Ia bettemu dengan Abdultah bin Amr, ia berkata: Inna shadqah
laa tahilla liqawgryin walao lidzi moratin sawiyyin, ini p€*ataan yang tidak
knketahui, dan apa maksudnya? baik dari sisi sanadnya maupun dari sisi lafazh?
Atha' bin Zuhair tidak htemukan biografinya daJialrl- At-Tahdzib dat
cabangnya" dan alor tidak menemukan bagaimana ia bisa meninggalkannya
begihr saja, dan t€rdapat juga dalam sunan Abu Daud salah seorang perawi
h.tub As-Sittah? dan tidak aku temukan biografnya selanjutnya. Juga dalarn ll
Mizan daa Lisan Al Mizan'l lya, memang Ibnu Abu Hatim menyebutkan
bieBfinya dlam Al Juh lna At-Ta'dil QllB3z) ia berkata: Atha' bin Zuhair bin
Al Ashbagh telah meriwayatkan dari ayahnya, lalu Syamith dan Al Akhdhar
kedua anaknya juga meriwayatkannyq aku mendengar ayablnr berkata:
Demikian. Inilah yang disebutlon oleh Abu Daud, namun ia keliru dalam
menghafal, atari mendengar &nbe sanad )rary salah teNrtang para
periwayatny4 oleh karena itu dia menyebtfl<annya sscara mu'allaq munqothi',
maka ia dan periwayat lainrya ymg berada di atasnya pun keliru dalam
meriwayatkan HadiB nauquf, kartms ib berkata: Laa tat illu liqant$yin, walaa
lidzii mtratin sawftyh, dan lafrzt, "Dni mordls sawffi,"adalah lebih kuat,
dan akan dijelaslcan Ealil kekcliruan riutayat Abu Daud adalah Bahwasanya Al
Bulfiari menjelaskan biografinya dalam l, Kabb (2ltR92) kcpada Zrrbair
al,ahnya Afta', lq berke: Zuhair bin Al Ashbagh Al Amiri; mcndengar dari
Abdullah bin Ahr, kemudian anaknya )4aitu Atha' meriway*km drhp. Lalu
ia mcnjclaskan biograftrya di dalamn),a Qnn$afl) k4ada S),amifr bin
Ajlan Abu Lrbaidi[ah Al Basttri" saudara Al Akhdhar Asy-Syaibani, yutg
dkcnal dcngan At-Taimi, anaknya )rang bmama Lrbaidi[ah pun mcriwayatkan
darinp, Siyar bin Hatim b€*ata: Ia adalah Al Qaisi. ta meriwayatkan dari
Atha' bin Zuhair dari ayahnya: Aku ktemu Abdullah bin Amr, alar karalon:
Beritahukan kepadaku tentang shadaqah? Ia berkata: Harta png burulq yaitu
harta orang-orang buta, orang arjaq orang kashaq harta and( yatim, dan setiap
orang yang tidak mampg alcu katakan: Orang yang bertugas memiliki hak? Ia
menjawab: Dengan berdasarkan hasil pekerjaannyq aku kembali kaokan: Para
pejuang di jalan Alkh? Ia menjawab: Kaum yang dibolehkan bagi merekq
Bahwasanya shadaqah tidak boleh bagi orang kaya, dan bagi orang yang

mampu, Isa bin Ibrahim meirceritakan kepada lomi, AMul Aziz bin Muslim
menceritakan kepada kami, Syamith bin Ajlan menceritalcan kepada l€mi, dari
alahnya png mendengar dari Ibnu Umar, dm sanad yang terakhir dzri Al Kabir
adalah kesalahan )ang nyatr, yang dikoreksi oleh Allamah Syaikh
AHurrahman bin Yahya Al Yamani png te*snya berbunyi: Demikianlah yang

mungkin benar, Syamith bin Ajlan menceritrakan kepada kami, dari Atha', dari
ayahnya yang mendengar dari Ibmr Amr, dan koreksi ini adalah benar, begitu
juga yang t€rlihat pada terjemahannya Be'ntuk png diriwayatkan oleh Al
Butdari dengan sanadnya ini, menunjuklcan kesalahan terjadi pada riwayatAbu
Datrd yang mu'allaq, kesalahan dalam sanad yang munqathi', juga kesalahan

dalam matan" ini menunjukkan bahwa Atha' bin Zuhair tidak bertemu dengan
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Abdullah bin Amr, namun yang bcrtcmu adal"h ayahnya )oiel Zuhrir bin Al
Ashbagh, Bahwasnya Atha' bin Zuhair meriw@annya dari ayahnya, de
Slamittt bin Ajlan meriwayatkannyadari Atha' dari ayahq,a, dan B&wasanya
Zuhair ayahnya Atha' bertarryra kepada Abdullah bin Am tedmg shadafh,
lalu keadaannya menjadi burulq menolak unnrk me,nerimmp, sampai ia
moncntangnya rlalern hal para pcmgps dan peju-ng rmtuk mendapatkan scdeloh,
maka jelaslah Bahwasanya ymg domikim "dalah dengan seizin Allah SWT,
sebagai peringatan dari apa png dibolehkan Alla SWT, kemudian ais*u*an,
" Laa tahillu ligfianiyyin walaa li&ii morain sawgryin," ini tidak menrmjukkm
bahwa riwayatnya mauquf dm tidak matrfil', s€pffd perkatam Abu Daui,
karena seolah-olah m€nun}*km alasaa riwayat marfu' dengan riwayat
mu'allaq ini, dnn seltrtrh riwala ini adalah salah- Semoga Abu Dard tieralase
atas mu'allaqnya sanad ini dengannya, ia menmjnkkan kesalahan ada di mabn
dan sanadnya, kemudian ia tampilkan dengm sanad tasebut bes€rta rhra),atnya
dalam kitabnya, lor€na ia sendiri tidak yalcin dengannya- Kemudian jih tladits
int manquf s*an la&zh saja meka maknan)na.edalih merfii', hr€oa seuang
sahabat jika menceritakan lqgan atau anjuran, perintah atau larangan, maka

addah dri Nabi SAW,.de ini telah lcami jelaskm scbehrnnya,
dalarr menjelaskan IIadiB, "Dibleh*ot bagi kita du macan borykai,- 5723,
lcami juga jelaskan pcodryat pra ulama di dalmnya, dan kami tambahkan
disini dari pe*alam Khdib Al Bag[dadi .latrn kitab AI Kifayah Fi llni Ar-
Riwayah, hal.42l. Ia ba*e lrlaycitrc ulma bcr-tomentar: Perkataan para
sahabat wajib diihtrfu Kami tohh dipEintab dm ihr *lehh p(rintah Allah de
Rasul-Nya Sekcloryok dari mcrclo bcrlota: Kitaf,rqiib b€fiati-hati, lcar€os itu
belum tcnfir menrmjuHm pcdmn para ulrna, scbagainana ihr adslah perintah
Rssulullah SA% am pcndapot p€rma addsh lebih rpc. Dalilnya adalah:
Para sahabatjika bGske I(ei telah diperintab, atau kmi tclah dilaraog pasti
menyertakan kmangan berdasa*an syari'gt, dm hlilm png bcrlalcu pada
agama, daadisini ia bcrmaksud kepada selain RasulutlalU dm siapa )rang tidalc
wajib unnrk ditarti maka spri'at prm. tidak mrmgf,in menyebutkannyq
Bahwasanya jilo keadaannf memungf,inkaa maka wajib dis€rtakm dengan
dalil yang menguatkannya, dan dalil ini artirya: mcnjadikan suatu $mnah
meitjadi sunnah R sulullah. Ini adalah penjelasm &ri perlcataan sahaba[ *tr(ami

aiperintaU dernikian " alaq "Kami dikang dcmikian " Jadi )rang l€bih rtama
adslah p€*ataan Abdullah bin Amr disini "tau dalqm riwayat yang mauquf,
"Laa tahillu shadaqoh," fitu ketilo ia berdialog d€ngm Zuhsir bin Al
Ashbagh rcntang shadaqah, ia mengemukakan alasannya beginr juga s€baliknya
Bahwasanya shadaqah tidak dibolehkan bagi orag kaya dan GaDg ),ang
mampu bahwa dirinya meirgemulokan alasan dari pcrkataan Rasulullah dari
Allah, ,lnn ia tidak mengajukan alasan dari dirinya sendiri, tidak juga dengan
perkataan orang lain selain perlotaan Rasulullah SAW, dan tladits iai adalah

Hadits shalrih mrfu' tuv nauquf, )rang tidak mcmiliki dasan, dan orang png
mendhaiflcannya adalah salalL lladib yang shahih juga telah disebutkan dari
Hadits Abu Huraira[ dcngan sanad yang shahih atas kesalcian Al Bulfiari dan
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6531. Waki' menceritakan kepada l<arli, Su&an menceritakan
kepada karni, dari Abu Hayyan, dari Abu Zw'ah dari Abdullah bin
Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersaMa, "Matahari terbit dari
barat, binatang buas keluor memangsa manusia, apa saja yang kcluar
sebelum yang lain maka sesungguhnya sudah dekat, dan menurutht
adalah terbitnyo matahwi dtri barat. " (Ia berkata): Itulah
permulaan.l23
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6532. Waki' menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b
menceritakan kepada kami, dari pamannya Al Harits bin

Muslim, yang diriwayatkan oleh Ahmad di no. 8895, 9049, dan diriwayatkan
oleh An-Nasa'i (l:363) dan Ibnu Majatr (l:289), Al Hakim (l:a0f.ta Sanadnya shahih, Abu Hayan adalah At-Taimi, Abu Zur'atr adalatr Ibnu Amr
bin Jarir bin Abdullah Al Bajili, telatr dijelaskan statusnya di no. 4198. Hadis
ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi 2248 dengan panjang, Muslim e:379) juga
dengan panjang, dan Abu Daud 4310 (4:l9l-192 dalqm Aun Al Ma'bud) dengan
panjang dan Ibnu Majah Q:262) dengan ringkas, seluruhnya dari jalur Abu
Hayan At-Taimi, juga dengan sanad ini, tambahan Qa berkata) adalah dari
catatan Muslim.
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Abdurrahman dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abdullah bin
Amr, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan

disuap.l2a
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6533. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada l€mi,
Syu'bah menceritakan k€eada kami, dari Aynrb, aku mendengar Al
Qasim bin Ar-Rabi'ah menceritakan dari Abdullah bin Amr,
Batrwasanya Rasulullah SAW bersaHa, "sesungguhryn orang yang
membururh semi beretaan4 membrntrt fungan pecut dan tongkat,

tA Sanadnya sluhih Ibnu Abu Dzi'b adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Al
Mughirah bin Al IIarts bin Abu Dzi'b, statusnya telah dijelaskan di no.l4ll,
kani tambahkan disini perkataan Abu Daud: Nku mendengar Ahmad berkata:
Ibnu Abu Dzi'b mirip dcngan Sa'id bin Al Musayyib, dikatnkan kepada Ahmad:
Orang seperti dirinya akan memimpin negeri ini? Ia menjawab: Tidak, tidak
juga lainnya Al Bulhari menjelaskan biografnya dalam lI Kabir (lllfiS2-
153). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-fhayalisi 2276 dari Ibnu Abu Dzi'b.
Abu Daud jugameriwayatkan 3580 Q:326-327 ddam AwtAl Ma'bud), danAt-
Timidzi (2:279),Ibnu lr[ajah Q:26-27), Al llaldm dalan Al Musta&ak(4:102-
103), selunrhryra dari jalur Ibnu Abu Dzi'b, juga dengan sanad ini. At-Tirmidzi
berkata: Iladits in hasm shahih, ia juga berkata: Aku mendengar Abdullah bin
Abdurrahman (maksudnya Ad-Darimi) berkata: Hadits Abu Salarnah dari
AMullah bin Amr dari Nabi SAW paling shahih di antara Hadits lain dalam bab
ini, Al Hakim berlota: Iladits shahih sanadnya namun ia tidak
meriwayatkannya. Adz-Dzahabi juga . menyepakatinya Al Mundziri
menisbatkannya dalam ringkasan Abu Daud 3436 kepada lbnu Majah saj4 dan
ini adalah bentuk ringkasap darinya, terkadang iajuga menyebutkannya dalam
At-Targhib Wa At-Tohib (3:l{2-la\ dan menibatkannya kepada Abu Daud
At-Tinnidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya serta Al Hakim.
Akan dijelaskan berulang-ulang juga dari Hadits Ibnu Amr 6778, 6779, 6830,
6983, dan dari Hadits Abu Hurairah 9011, 9019.
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6534. Waki' menceritakan kppada kami, Suffan dan Mis'ar

menceritakan kepada kalni, dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Al

Abbas dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda

"sebaik-baik puaso adal& Wasa saudaraht Daud AS, ia berpuasa

r25 Sanadnya shaftih Pembahasan tentang masalah ini telah dijelaskan dalam

Musnarl A6ullah bin Umar bin Khathttpb, pada no. 4583r Ahmad

meriwayatkannya secara makna dalam Hadits Ibnu Umar, yang jug1

diriwayatkan oieh Al Qasim bin Rabi'ah. Di sana kami jelaskan: Ahmad

meriwayatkannya di no. 6533, 6552 dalam musnad Abdullatr bin Amr bin Al
Ash, dari Muhanrmad bin Ja'far dari Syg'bah dari Ayygb: Aku mendengar

Qasim bin Rabi,ah menceritakan dari Abdullatr bin Amr, demikian pula

diriwayatkan oleh An-Nasa'i Q:247), Ad-Daraquthni 3??, dari jalur

Abdunzhman bin Mahdi, dan Ibnu Majah (2:71) dari jalur Abdunahman dan

Muhammad bin Ja'far, keduanya dari Syu'bah, juga dengan sanad yang sama'

Abu Daud telah menunju}kan (4:319 dalan Aun Al Ma'bud) kepada sanad ini,

ia bekata: Ayyub As-sakhtiyani telah menceritakan kepada karni, dari Al Qasim
bin Rabi,ah-dari AMullah bin Amr, dan ini adalah sanad yang shahih

bersambung para p€riwayatnya shahih dan bersanrbung. Ini dikarenakan, baik

karena Al e;im Lin naUi'atr meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar bin

Khaththab RA dan dari Abdullatr bin Amr bin Al Ash, dan ia meriwayatkan dari

dua sisi, sekali dari sisi ini, dan sekali lagi dari sisi itu, atau Bahwasanya Hadits

ini adalah Hadits Ibnu Amr bin Al Ash, dan Ali bin Zaid bin Jad'an keliru

bahwa ia adalah Umar bin Khaththab, karena Ayyrb As-Sikhtiyani lebih hafal

dari Ibnu Jad'an. Dan sisi yang pertama menurutku lebih baik dan benar. Lihat
juga Hadits no. 5805, dan'Al Isti&ak1553.
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6535. Waki'menceritakan pada l@mi, Hammam menceritakan

padaku dari Qatadah dari Yazid bin Abdullah dari AMullah bin
Amrq ia berkata: rasulullah SAW b€rsaM4 "Barangsiapa yang

menglrhatantkan At Qtr'ut hrang doi tiga (oyo| n &a ia tidak akmt

daWt memahanninya"rn

Sanadnya sluhih, sebenarnya lladits itri adalah penggalan dari Hadits yang
panjan& yang telah lewat di oo.6477, dan maknanya pun telah d[ielaskan juga,
yaitu tentang puasa Daud. Tentang kekhususan sanad dan matan ini telatr
diriwayatkan oleh At-Tirmi&i (2262) dan Hinad dari Waki' de,ngan sanad dan
lafrzh ini juga" At-Tirmidzi bertm Hadits mi lusut shahih, Abu Al Abbas
adalah penyair buta, namanya adalah As-Sa'ib bin Farukh, sebegian ulama
berkata: Sebaik-baik puasa adalah puasa sehari dan berbuka seharl dikatalcan
batrwa inilah puasa yang pding berat, dan Al Buffiari juga meriwayatkan
(4:192-193), (6:327), Muslim (l:320), (An-Nasa'i l:326), Ath-Thayalisi2255,
Ibnu Sa'ad (4D19), seluruhnya diriwayatkan dalam Hadits yang panjang denga
perbedaan lafadnya dari Hadits Abu Al Abbas dari Abdullah bin Amr, lihat
6527.
Sanadnya shohih, Yazid bin AMullah bin Asy-syakhiri Abu Al A'la Al Amiri
adalah soorang tabiin yang tsiqah (dqat dipercaya) status ini sebagaimana
ditsiqahkan oleh Sa'a4 An-Nasa'i, Al iili dan yang lainnya. Sebagaimana
diriwayatkan (termaktub) pula dalam h.tub As-Sittall Imam Bukhari
menyalinnya dalam kitab Al Kabir (4U345), htab Ash-Shagzr hal.93, Ibnu
Sa'ad dalanr ltlvThabaqat QlllllS), Adz-Dzahabi dalan Tarilh Islon (4:212).
Imam Al Butilari meriwayatkan dalam Tuikhaini, ia mengatakan: 'Aku lebih
tua dari Hasan sepuluh tahun, sementara Muthrif lebih tua darilo dua puluh
tahun," yang dima{<sud adalah saudaranya yaitu Mutharif bin Abdullah bin Asy-
Syakhiri' dan "Al Hasan Al Bashri.u Asyslikhkhir Hadits ini juga termasuk
dalam hadits dengan periwayatan yang panjang 6477, diriwayatkan dengan
singkat oleh Ath-Thayalisi227s sebagaimana bunyi di atas dari Haman dengan
sanad yang sama. Sebagaimana diriwayatkan dengan singkat oleh Daud 1494
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Ali bin Al Mubarak

menceritakan pada kami dari Yahya bin Atu Katsir dari Mtrhammad
bin Ibrahim dari Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair dari
Abdullah bin Amr, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW
melihatku mengenakan pakaian yang dicelupkan pewama (wama
emas) kemudian beliau bersabda, "Tanggalkan pakaian tersebut,

karena sesungguhnya itu ddolah psl@ian orang-ormtg kafir. "r28

(1:528 dalam Aunul Ma'bud) dari Said dari Qatadah. Ad-Darimi meriwayatkan
(l:350), At-Tirmidzi (4:64), Ibnu Majah (l:210), ketiganya meriwayatkan
melaluir jalur Syubah bin Qatadah. Imam At-Tirmizi mengatakan, "Hadits ini
hasan shahih " Abu Daud meriwayatkan 1390 (l:528 dalam Aun Al Ma,bud)
lebih panjang dari riwayat di atas dari jalur Hamam bin Qatadah, dan hadits
yang panjang ini akan dibahas kemudian dari jalur Hamarn 6536, 6775.
bandingkan dengan hadits no.6506, 6516;
Sanadnya shahih Ali bin At Mubarak AI Hanna'i telah dijelaskan tentang ke-
tsiqshaaya 409. berikut adalah tambahan dari apa yang ditulis oleh Ibnu Hatim
dalam kitab Al Jarh Wa At-Ta'dil Qnn0E,-304). Shalih bin Ahmad bin Hanbal
meriwayatkan, ia berkata" "Ayahku pernah bercerita tentang sosok Ali bin Al
Mubarak ia seorang yang tsiqoh, memiliki beberapa buku, sebagiannya ia
dengar dari Yahya bin Abu Katsir, dan sebagian yang lain. Yahya bin Said Al
Qaththan menceritakan kepada kami darinya." Ibnu Al Madani, Ibnu Numair,
dan Al ljilli menstiqahkannya. Ibnu Hibban pun mengatakan bahwa ia adalah
tsiqah, ia berypendapat: "Ia adalah seorang yaag Dhabith Mutqin." Hadits ini
pengulangan riwayat 6513. telatr kami sebutkan di sana bahwa Muslim
meriwayatkan Q:15$. kami tambahkan di sini beberapa sanad imam Muslim di
antaranya: Abu Bakir bin Abu Syaibah dari Waki' dengan sanad yang sama.

6536. Waki' menceritakan pada kami,

t28
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6537. Yazrdm"**t** pada kanri, Hartman menceritakan

pada kami dari Manshur dari Salim bin Abu Al Ja'd dari Jaban dari

Abdullah bin Amru dari Nabi saw beliau bersaMa "Tidak akan masuk

surga Al Mannan (orang yang suko menyebut+ryebut perbuatan baik

yang telah dilerjakannya), tidakpio pecandu arak"r2e

rD Sanadnya shahih Yazid adalah anak Hanrn. Hamman adalah anak Yahya bin
Dinar, sementara Jaban nashabnya tidak diketahui. Narun demikian menrut
catatan ia adalah seormg tabiin png tsiqdt. Al llafizh dalam kitab At-Taladib:
'Ibnu Hibban menyehrtkannp termasuk kelompok perawi tsiqd, dan
mencantumkan haditsnya dalem kitab shahihnya." Apa yang dimaksud oleh
Ibnu Hibban adatah hadiB ini sctab mereka tidak meriwayatkan satu hadits pun
dari Jaban kecusli ini. Komentar Adz-Dzahabi tentang Jaban, ia bekata:

"(Iaban) adalah sosok png tidak dik€Nral"" sebagaimana dijelaskan oleh Al
Bulfialri dalanr lI Kabir Onn55), ia be*atab "Jaban: Al Ja'fi berkata padaku:

Wahab menceritakaa pada kani Sptah mendengar dari Manshur dari Dalaim
dari Nabi6 dari Jabon dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW, beliur bersaMa
"Tidak akot nasllzrk EwEa scororg *tak puina." Hadits dengan sanad ini
diikuti oleh Ghandar. Namrm Iair dan Ats-Tsauri tidak menyertakan Nabith.
Abdan dari bapaknya dri Syutah dari Yazid dari Salim dari Abdullah bin
Amru mengatakan bahwa iu tidalc shahih. Dan tidak pernah diketatlui bahwa
Jaban pemah mendeirgar lmg$ng dari Abdullah bin Amru atau Salim
mendengar dari Jaban tidak pula mendcagr dari Nabifr."
Hadits ini disebutkan oleh Al Ilafi2h lbnu Hajar dengan ulasan yang cukup baik
(hal. 4243) tentang tema dirnakoud, kemudian ia berkat4 "hadits ini
diriwayatkan pula oleh Ghandar (yalui Muhammad bin Jafar) dan Hqiiad dari
Sytrbah dari Manshur dari Salim dari Nabith dari Slarith dari laban. Demikian
pula apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Syubah, atatryu dari
jalur Jarir dan Ats-Tsauri keduanya moiwayatkan dari Manshur sebagimana
riwayat Hamman (1,almi dengan riwayt yang sama), kemudian ia berkata:

Kami tidak mengetahui seorang tabiin Spbah meriwayaflran dari Nabith dari
Syarith. Dar Al Qutbni berpendapat bahwa khilaf tersebut berasal dari Mujahid
sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al llal. Al Bukhari dalam kitab At-Tuikh
mengatakan: kami tidak pemah mengetahui bahwa Jaban pernah mendengar

dari Abdullatr bin Annu, atau Salim dari Jaban, selesai. Ibnu Al Jauzi

memasukkannya dalam kitab Al Maudhu'at dart jalur Su$an Ats-Tsauri suatu
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Q)

c;
(4)

walctu seperti hadits riwayat An-Nasa'i dan pada kesempatan lain riwaya0rya
melalui jalur Abdnl Karim dari Mujahid dari Abdullah bin &nru. Hadits ini
juga diriwayatkan dari Umar bin Abdurrahman Abu Hafash Al Abbar dari
Manshur dari AMullah bin'Murrah dari Jaban. Demikianlah kerancuan yang
dipaparkan oleh Dar Al Quthni namun demikian semua itu tidaklatr dapat
menghukuminya sebagai hadits dusta (Al Wadh)." Aku telah berupaya dengan
daya dan kemampuannku melihat hadits ini dari beberapa jalur periwayatan
hingga menemukan titik terang mana yang shahih, juga hingga aku menemukan
kerancuan yang hanrs diklarifikasi atau terjadi kesalahan dalam beberapa
perawi yang sulit dicarikan penyelesaian namun tidak berdarrpak pada derajat
keshatrihannya?, dalam buku-buku rujukan aku hanya menemukan tiga belas
jalur periwayatan tidak lebih, aku pun tidak menemukan periwayatan dari jalur
Jarir sebagaimana dalam riwayat Al B*hari dan Ibnu Hajar, demikian pula aku
tidak menemukan pendapat An-Nasa'i sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar,
namun demikian aku menduga mungkin t€rmaktub dalam kitab Al Kubra atau
pada kitab-kitab lain yang luput dari pengamatanku.
(l) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Yazid bin Harun dari

Harnmad dari Manshur dari SalimbinAbu Al Ja'd dari Jaban dari Abdullah
bin Amru dengan lafaz.h, "Tidak akan masuk swga maman, tidak pula
pecandu arak"
Sebagaimana diriwayatkan pula pada hadits no.6892 dari Abdrnazaq dari
Suffan Ats-TSauri dari Manshur, dengan sanad yang sama seperti di atas

dengan lafazh, 'Tidak akan masuk surga pendurhakq pecandu aralq

mmrrran, dan anak zina."
Ad-Darimi meriwayatkan pada Qlll2) dari Muhammad bin Katsir Al
Bashri dari Ats-Tsauri dari Manshur dengan sanad dan lafazh semakna.
Al I(hatib meriwayatkan dalam kittrb Tarilh Baghdad pada (11/17) dari
jalur Yatrya bin Said Al Qaththan dari Ats-Tsauri dari Manshur dengan

sanad yang sama namun hanya mencantumkan lafaztr, "Pecandu arak."
Dua periwayat ini berstatus Tsiqat du hafizh yaitu Hamman dan Ats-
Tsauri meriwayatkan dari Manshur dari Salim dari Jaban, namun tidak
disebutkan "Nabith bin Syarith." Diikuti kemudian dengan Jarir bin Abdul
Harnid Adh-Dhabbi mereka berdua juga perawi yang tsiqah dan Hafiztt
meriwatakan dari Manshur juga dengan tidak menyertakan "Nabith" hal
tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dalam
krtab At-Tarih:h dan Al HafizI Ibnu Hajar dalam ulasan yang cukup baik
teranrbil dari An-Nasa'i. Ketiga sosok di atas adalah sosok yang tsiqot
meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dart tidak ada perbedaan dalam
periwayatannya, mereka adalah: AMurrazaq, Muhammad bin Katsir Al
Bashri serta Yatrya Al Qaththan. Sebagaimana telah diriwayatkan dari
Manshur hingga terjadi. kerancuaan di dalammnya.

(5) Riwayat Ahmad pada no.6882 berikut dari dua syaikh yakni: Muhammad
bin Ja'far atau Ghandar dan Hajjaj bin Muhammad Al Mashishi keduanya

meriwayatkan dari Syubah dari Manshur dari Salim dari bin Abu Ja'd dari
Nabith dari Jaban dari Abdullah bin Amru, mrfuan dengan lafazh yang
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sama akan tetapi diringkasnya yainr dengan tidak menyebutkan ,Anak
zina." Namun demikian terjadi perbedaan antara Ghandar dan Haiiaj pada
satu narna )raitu "Nabith" yang ditambahkan dalam sanad riwayat Syubah.
Hajiaj menyebutnya'Nabith bin Syarith" sem€ntara Ghandar menyebutnya
'Nabith bin Samith.'

(6) Ad-Darimi meriwayatkan (2:ll2), dari Ahmad bin Al-Hajjaj dari
Abdunatrman bin Mahdi dari Syrbatr dengan sanad yang samq riwayatnya
lebih ringkas sebagaimana sebelumny4 namun Zaid disini disebut den$an
'Nabith bin Syarilh," sama seperti riwayat Ghandar bin Syu'bah.

(7) Abu Daud Ath-Thayalisi pada no.2295 dari Syubah, dengan hadits yang
panjan& Syaikh Az-Zaidmenyebuhya dengan "syanith bin Nabith"

(8) An-Nasali meriwayatlon Q:332), dari Muhammad bin Basyar dari
Muhammad (yakni Ghandar Muhammad bin Ja'far) dari Syaibah dengan
sanad yang sam4 akan tetapi ia meringkasny4 dengan tidak menyebutkan
lafaztr "Anak zina," demikian pula meringkas nama syaikh Zaid, ia
menyebutnya hanya "Dari Nabith" tanpa menyebut nama ayahnya.

(9) Hal yang sama juga dilakukan oleh Al Bukhari dalan Al Kabir,
sebagaimana yang telah kami kutip ketika menerangkan tentang Jaban, ia
meriwayatkan dari Al Ju'fi (f,akni Abdullah bin Muhammad Al Musnadi Al
Ju'fi) dari Wahab (yakni Ibnu Jarir bin Hazim) dari Syubah, dengan
riwayat yang ringkas, syailih Az-Zaid disebutkan sebagai "Nabith" tanpa
keturunan (nashab). Kemudian Syubah meriwayatkan dengan sedikit
berbeda yakni dengan menambahkan pqbwi antara Salim bin Abu Al Ja'd
dan Jaban, kemudian t€rjadilah kerancuaan hampir diseluruh lapisan pada
sosok syaikh Zaid sebagnimana anda salcikan. Ada lima nama perawi yang
disepakati ketsiqahan dan kehfiznaonya mereka adalah: Ghandar
Muhammad bin Jafar, Hajiaj bin Muhammad il-Mushishi, Abdunahman
bin Mahdi, Abu Daud Ath-Thayalisi,dan !.t/ahab bin Jarir. Belum ada kata
sepakat untuk penamaan syaikh l&-Zaid, empat orang di antara mereka
menyebutnya "Nabith" kemudian mereka berbeda pada nama ayah antara
"Syarith" dan "Syamith" dan "Samith", sebagran yang lain memilih untuk
keluar dari lingkaran perdebatan ini atau dengan kata lain mereka tidak
menyebutkannya yaitu dengan menghapus nama ayah dari perawi tersebut
yatti Az-7-aid, kemudian mereka menyebutnya dengan nama "dari Nabith"
saja. Sementara yang (periwayat) kelima membalik seratus persen nama
tersebut dengan narna "Sya.urith bin Nabith' meskipun nash dalam Musnad
Ath-Thayalisi benar dalam kasus ini!!, namun demikian periwayat keenam
meriwayatkan dari Syu'batr hingga merubah seluruh apa yang diriwayatkan.

(10)Al Bukhari telah meriwayatkan dalan Al Kabir, ketika menjelaskan sosok
Jaban, beliau meriwayatkannya dari Abdan yakni Abdulllah bin Utsman bin
Jablah dia termasuk salah satu syaikh Al Bukhari yang tsiqah dan dapat
dipercaya, meriwayatkan dari ayatrnya yalcni Utsman bin Jablatr yang
berstatus tsiqah shaduq sebagaimana di tutis oleh syaikhani (Al Bukhari
dan Muslim) dari Syubah dari Yazid yakni anak dari Abu Ziya{ dari Salim
dari Abdullah bin Amru secara nauqif,
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Sampai di sini tidak ada lcgt yaog meragukan kami batrwa Syubah tidak
begiur hapal tortsdap sanEd ini dengan baih dan dapat dilcatakan bahwa
dari kerancuaa itu bersumber darinya bukan orang-orang yang telah
meriwayatkannya. Sampai di sini jelaslah bagi kami bahwa hanya ada dua
riwayat yang Al Hafuhaini Ats-tsiqatain (haftz.h dan dapat dipercaya)
mereka adalah Hamman dan Ats-Tsauri dari Manshur dari Salim dari Jaban
dari Abdullah bin Amru, mrfu', sebagaimana telah d[ielaskan di muka.
Lain dari pada itu tidak t€rjadi silang pendapat s€putar nama Syubah dalam
riwayat keduaaya sebegaimana t€rjadi penambahan pada riwayat-riwayat
antara Salim dan Jaban dimana t€rjadi kerancuan dalam hal tersebut dan

banyaknya berbedaan dalam perkataannya yang tidak menyakinkan apa-apa
yang diriwayatkan dari Manshur. Se,mentara sosok "Nabith" yang
ditambahkan dalam riwayat Syubah addah "Nubaith" bin Syarith seorang

shahabi shagir (sahabat jmioO. Imam A,l Bulfiari mengatakan "Ia
memiliki kerabat" sebagaimana dijelaslon dalam At-Tqikh Al Kabir
(4121137-138), demikian pula Ibnu Hajar dalam Al Ishabah (6:232) dan
yang lainnya, ia hanya memiliki satu hadits saja tidak lebih. Sebagaimana
diriwayatkan oleh Abu lhu4 An-Nasa'i daa lbnu Maiah sebagaimana

termaktub dalam kitab Al Mundziri hadits no.lt36, tidak diketahui
seorangpun p€rnah msrirvayadon dari Jabe tidak pula ia meriwayatkan
dari Salim bin Abu Al Ia'4 sebab itulah kerap kita mc,lremukan pada

sebagian rirvayat dari Sytrbah meirycbutnya dengEn 'lilabifr" saja tanp'a

menyertakan nama ayrhryra Sebab i$ puls lah dalem kitab At-Tah&ib
dibcdah antara nNabidr bin S)rarith" yang bcrsafirs seorang sahabat

dengan "Nabittr' png meriwayatkan dari Jaban, ia menycbwkan naura

tcrsobw tanpa meNrcantumlon garis keturunannya (10:4lE) ia bcr*ata"
uTelah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dslam let-friqa." Tapi Al Bukhari
tidak menerangkannya dalam Al Kabir, tidak pula mengisyaratkan adanya

riwayat dari Jaban ketika menjelaskan sosok "Nabith bin Syarith' ia
memang pernah menjelaskan tentang Jaban namun tanpa garis

keturunannya sebagaimana kami kutipkan tadi. Berkenaan dengan

penyataan Al Bukhari yang tidak p€rnah mendengar Jaban meriwayatkan
dari Abdullah bin Amru, tidak pula dari Salim dari Jaban dan tidak pula
dari Nabith. Kami telah menyatakan kecacatan Nabift dalam sanad dan

menganggapnya lemah serta menyatakan bahwa kesalahan pada Syubah
tidak pada yang lain. Sementara sosok "Salim bin Abu Al Ja'd" adalah

soorang tabiin yang cukup dikenal uMendengar hadis langsung dari

Abdullah bin Amru, Jabir serta Anas" sebagaimana terdapat dalam At'
Ttilh Al Kabh QDll$\), riwayatnya de'ngan anak Amru bin Ash

bersanrbung sebab hidup sahr masa (muttashilah bil Al Mu'asharah) bahk'an

ia bertemu langsung, sebagaimana dinyatakan oleh Al Bukhari dalam kitab

shahihnya Hal tersebut juga sebagaimana kami sebutkan ketika

mengidentifikasi hadits no.6493, sebagaimana disebutkan pula oleh Al
Maqdisi dalam kitab Al Jam'u baina riial Ash-shahihain hal.l88
sebagaimana ia pernatr mendegar pula dari Abdullah bin Amru, Ummu Ad-

Musnad Imam Ahnad - tiStl



Darda', di ldtab Al Bulfiari. Jika ia meriwalatkan pula dari seorang tabi'i
lain dari Abdullah bin AmnL maka menyatalonnya bersambung langsung
lebih utamq tidak diperlukan lagi bukti ia mendengar dari Jaban melalui
nash-nash, sebab hal tersebut sangat jelas. Jika ada yang hendak
mendustalcan hadits ini malca langsung saja riwayat ini disarnbungkan ke
Abdullah bin Anru dimana tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa
ia memang bersanrbung nalrun demikian ia adalah sosok yang amanah
menjalankan sesuai ketonhrannya, kemudian ia menyebutkan pemisah

dalam hadits ini antara dirinya dengan Ibnu Umar dengan sendirinya, maka
siapakah orang yang dapat memungkiri bahwa dirinya bersambung dengan
Ibnu Umar serta mendustakan hadits yang diriwayatkannya.

Kemudian setelah itu masih ada lagi dua hadits dari Abdullah bin Amru dengan
sisi yang berbeda:

(ll)Al Khatib dalam kitab Toilh Baghdad meriwayatkan (ll:191) dari jalur
Hafsh Al Abbar Umar bin Abdunahman bin Qais dari Manshur dari
Abdullah bin Murrah dari Jaban dari Abdullah bin Amru secara marfu',
"Tidak akan masuk surga €mpat golongan: pecandu arals, anak yang
durhaka terhadap orang hr4 orang yang suka mengungkit kebaikan, dan
anak zina." Adaptm Abu Ha&h Al Abbar Umar bin Abdunahman adalah

seorang yang Tsiqah Hafidt dan telah diterangkan ke-tsiqahannya tersebut
1376, meskipun terkadang riwayat ini telah dijaga dengan baik namun
terkadang tidak disebuth dalan sanadnya bahwa Manshur memiliki dua

orang guru dari Jaban yaloi Salim bin Abu Al Ja'd dan Abdullah bin
Murrah. Namun me,nunrtku hal ini tidalc terlalu mempengaruhinya
(riwayaQ.

(l2)Pada baeian lain Al Kh8tib juga meriwayatkan (12..238) melalui jalur
Thariq bin Ismail Al Bagbdadi dari Mu'ammal dari Suffan Ats-Tsauri dari
Abdul Karim dari Mujahid dari Abdullah bin Amru secara mtfu, "Tidak
akan masuk sruga anak durhalq pengadu domba" orang murtad dari bangsa

Arab setelah hijrah, anak zina, dan orang yang menggauli mahramnya."
(13)Abu Nu'aim meriwayatkan dengan ringkas dalam Al Hilyah (3:309) dari

jalur Said bin Hafth Al Bukhari dari Mu'arnmal dari Su$an dari Abdul
Karim Al Jazari dari Mujahid dari Abdullah bin Amru secara mrfu':
"Tidak akan masuk surga anak durhak4 pecandu arah dan anak zina."

Adapun Al Mu'ammal adalah analc dari Ismail salah satu guru Ahmad dan telah
diterangkan mengenai ke-tsiqahannya 2173, namun demikian ia sering
melatukan kesalahan sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daraquthni. Muhammad
bin Nastr Al Marwazi: "Jika ia meriwayatkan seorang diri maka harus

dicermati dan diteliti sebab ia memiliki daya hafal yang kurang baik dan kerap
melal-cukan kesalahan." Sebab itulah aku meragukan 1ssfuahihan sanadnya,
karena ia meriwayatkan hadits dari Ats-Tsauri dari Abdul Karim Al Jazari dari
Mqiahid dari Ibnu Umar, hingga terjadilah silang pendapat antara tiga perawi
yang baik hafalannya ketika meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Manshur dari
Dallim dari Jaban, mereka adalah Abdurrazak, Muhammad bin Kasir al-
Bashari, dan Yahya Al Qaththan. Meskipun ada kemungkinan Ats-Tsauri
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6538. Yazid menceritakan kepada kami, Al Awwam
mengabarkan pada kami dan Aswad bin Mas'ud menceritakan padaku
dari Hanzhalah bin I(huwailid Al Anzi, ia berkata: Ketika aku berada
di kediaman Muawiyah, datang kepadanya dua orang lelaki dengan
bertengkar di depan Ammar, masing-masing di antara mereka berkata,
akulah yang telatr membunuhny4 maka berkatalatr Abdulrah bin
Amru: Hendaklah salah seorang di antara kalian bersikap baik
terhadap temannya, sebab aku mendengar Rasulullah sAW bersabda"

"(Kelak alran) ada sekelompok orang jahat yang saling membuntth,,,
kemudian Muawiyah menegur kedua orang tersebut: Apakah yang

meriwayatkan dari dua jalur, namun kami lebih memilih riwayat dari tiga orang
yang Hafizh ketika mengambil riwayat dari seorang periwayat y-g U*yuk
melakukan kesalahan, hingga karni pun menemukan orang yang mengikuti
seperti riwayat ini berangkat dari sini maka kami dapat membenarkan duajalur
tersebut.
setelatr semua keterangan ini dapat disimpulkan bahwa makna hadits di atas
adalah shahih dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana telah
diterangkan keshahihan hadits tersebut dari Abdullah bin umar bin Khaththab
6180. berikutnya akan diterangkan makna hadits tersebut dari hadits Abu sa'id
Al Khudhri lll23,llz24o,lihat pula dalam At-Targhib wa At-Tarhib e:220)
delgan yang berikutnya. Abu Na'im telah merangkum cukup banyak hadis-
hadits dengan riwayatnya dari para sahabat yang perlu peneiitian,-telaah dan
kajian kembali yakni dalam kitab I I Hilyah(3:30?-309).
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kalian inginkan di tempat kami?! Ia pun berkata: sesungguhnya

ayatrku melaporkanku pada Rasuluttah SAW, kemudian beliau

bersabda, "Patuhilah oyahmu semasa ia hidup dan jangan englcau

bermalrsiat padanya," maka aku di sini bersamamu untuk menyatakan

bahwa aku tidak pernah membunuh.l30

r30 Sanadnya sfi ohih. AlAwwam adalah anak dari Hausyrb.
Aswad bin Mas'ud adalah Al Anzi Al Bashri. Dalam kitab At-Tohdzib
disebutkan, "Utsman Ad-Darimi mengatakan dari Yahya bin Ma'in tsiqah.
Hadits ini pun telah diriwayaf,kan oleh An-Nasa'i dalam Al Khashaish Ali: Akll
(Ibnu Hajar) mengatakan: Ibnu Hibban memasuldcannya dalam Ats-Tsiqat,
namun aku telah membaca hrlisan Adz-Dzahabi dalarnn Al Mizan nalrlrtlrl^ tidak
jelas siapa sosok yang dimaksud? terdapat keterangan yang berbeda-beda
tentangnya, namun demikian Ibnu Ma'in telah menerangkannya maka cukuplah
itu dijadikan pegangan bagimu." Ini adalah suatu fakta yang benar, sebagaimana
telah di terangkan pula oleh Al Bukhari dalam kitab Al Kabir (7ll/448449) dan
beliau tidak menyebutkan sedikipu tentang kecacatannya, ia (Bukhari)
berkata, "AI Aswad bin Mas'ud Al Anzi dari Hanztralah bin Khuwailid
meriwayatkan dari Awwam bin HausyQ. Syubah berkata: aku mendengar Al
Awwam bin Mas'ud Al Anzi dari kelompok bani Syaiban." Demikianlatr
penjelasan dari Al Bulfiari dan akan dijelaskan lebih rinci Insya Allah. "Al
Anzi' ditulis dengan 'nun' dan 'zay' namun dalarn At-TahdzrD tertulis "Al
Anbari" namun demikian kami menetapkan apa yang tertulis dalam kitab lr-
Tarikh Al Kabir, sebab hal tersebut dapat dijadikan pegangan sebagaimana
tertulis pula di tempat lain dari lbnu Abu Hatim dan yang lainnya, sebagaimana
akan diterangkan kemudian insya Allah."
Hanzhalah bin Khuwailid Al Anzi: dalam kitab At-Tahdzib ia berkata "Utsman
bin Ad-Darimi dari Ibnu Main berkata: tsiqah, Syubah dalam riwayatnya
menamakan dengan "Hanzhalah bin Suwaid. Ibnu Hibban dalam kitab At-Tsiqat
menyebutkan. Aku berkata (Ibnu Hajar): Namup demikian terdapat perbedaan

atara nama Hanzhalah bin Khuilid dan Hanz:halah bin Suwaid hingga keduanya

harus dijadikan dua nama." Al Bukhari dalam kitab Al Kabir Qlll36-37),
me,nulisnya dengan nama "Hanzhalah bin Suwaid." Sebagai hal tersebut

diisyaratkan dalam hadits berikut, ia berkat4 "Hanzhalah bin Suwaid dari
Abdullah bin Amru bahwa ia'memberi salam untuk Ali dan Muawiyah." Yatrya
berkata menceritakan pada kami Yadd bin Harun dari Awam dari Aswad dari
Hanzhalah bin Khuwailid Al Ghanawi atau Al Anziia mendengar Abdullah bin
Amru berkata: Aku mendengar rasulullah SAW bersabda: dua kelompok
penjahat saling membunuh. Ibnu Al Mutsanna berkata: Yazid bin Harun
rn"nd.rit k* lada kami, ia berkata: Awam mengabarkan kami, ia berkata:

bercerita padaku {swad dari Hanztralah bin Iftuwailid mendengar Abdullah
bin Amru, kemudian ditambahkan: ia berkata: rasulullah SAril berkata padaku,

'Patuhilah bapakmu." Muhammad berkata: Ghandar menceritakan pada kami,
ia berkata: Syubah menceritakan pada kami: aku mendengar Al Awam bin
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Hausyib soorang lelaki dari Bani sriban dari Hanzralah bin suwaid." Al
Bukhari menulisnya dengan nnma "Hanzhalah bin tr(huwailid' (2/l/40), ini
menmjukkan bahwa yang diinginl€n adalah orang lain tidak seperti yang
tertera di sini. Ia berkata, "Hanzhalatr bin Khuwailid: Ibnu Mas\rd telatr
mendengar ucapannya; Dikatakan oleh Mis'ar dan Khalid bin Abdullah dari
Abu sinan dari Abu AI }lldzail. syubah berlota: Suwaid bin Hanztralah. Ibnu
Abu Al Aswad berkata: Ibnu Malidi menceritakan pada kami, ia berkata: Aku
menceritakan kepada sufran dari syrbah dari Abu Sinan dari suwaid bin
Hanzhalah, ia berkata dari Suwaid?! Ia adalah Abdullatr bin Hanzhalah."
Dua keterangan ini menunjukkan bahwasanya Al Bukhari melihat' sosok
'Hanzhalah bin Khuwailid" yang telah mendengar hadits dari Ibnu Mas'ud
mauqufan 'alaihi, bukanlah "Handalah bin Khuwailid,, perawi hadits. ini,
sebagaimana yang disebutkan oleh Syrbah dalam riwayatnya sebagai
'Hanzhalah bin Suwaid,' hal ini menurutku tidaklah berarti Al Bukhari
menyetujui riwayat dari Syu'bah yang menyebutnya dengan nama ,'Hanztralah

bin Suwaid." Namun aku lebih ce,ndenmg mengatakan bahwa telah terjadi
kerancuan dari syu'bah rahimalullah tentang nama tersebu! yaitu kerancuan
tersebut terjadi pada perawi hadits ini yaitu "Hanztralatr bin Khuwailid,',
sebagaimana terjadi kerancuan pula pada sosok yang bernama "Hanzhalah bin
Khuwailid" yang meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas\( demikian pula
kerancuan yang dialani oleh Suffan bin Tsauri pada nama ,AMullah bin
Hanzhalah" sebagaimana disebutkan oleh Al Bukhari. Perkataaurya ketika
menyebut Al Anzi'! yang masih satu sanad dengan Hanzhalah bin Khuwailid
sebagaimana tertera dalam musnad pada p, sementara dalam g C ,Al Anbari,
demikian pula sebagaimana termaktub dalam kitab Majmu,-Az-Zmta'id At-
Taqrib, dan Al Khulashah.
Kami menetapkan bahwa nama tersebut adalah "Al Anzi, sesuai dengan apa
yang tertulis dalam kitab/naskah ;, sesuai pula dengan apa )Nang ditetapkan
dalam kitab At-Talrzib riwayat Ibnu Sa'ad dalan Ath-Thabaqat. Sebab lain
adalah karena Al Bukhari menyebutnya/menulisnya dengan nama "Al
Ghanawi" atau "Al Anzi.' Menurutku kesalahan ini terjadi sebab kekeliruan
para penyalin/penulis, sebagaimana salinan dalam buku At-Taqrib dan Al
Khulashah yang keduanya merupakan cabang dari kitab At-Tahzib yang
kemudian keduanya diketahui menyalahi kitab aslinya
Pada keterangan pertama dalam hadits Al Bukhad disebutkan dengan
keterangan yang singkat dan jelas, diriwayatkan dari Yahya bin Main dari Yazid
bin Hanrn, kemudian diriwayatkan dari Ahmad bin Al Mutsanna dari Yazid
yang pada bagran akhirnya ditambahkan dengan perkataan ,Patuhilah

bapakrnu," dan tambahan ini sesuai dengan riwayat Ahmad dari Yazid bin
Harun meskipun ia tidak menyebutkannya ungkapannya dengan lengkap,
n.rmun demkian hal ini dapat difahami dengan isyarat yang nyata dalam
jalurnya dalam kitab lt-Tarikh.
Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dalam Ath-Thabaqat (3llll8l), dari Yazid bin
Harun dengan sanad serupa sebagaimana dalam sanad ini. Al Haitsarni dalam
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L{qjmu' ,lz"Tawaid QzZrA) bcrtcnaan dmgan hal ini mc,nyuakaq ia bcrtata
"Diriwayatkan olch Ahmad dan pcrawinya adalah tstqd." Ibnu Katsh dahrn lr-
Toith Q:268) mcngutip dari Al llafizl Ibrahim bin Al Husain bin Diyadl,
dcngrn sanadrya yang sampai pada llasyim dEri Al Arvam bin thusyib dengan
sanad dan riwayat ),ang sam& Padabagian fraqg bcrihmya akan dikutipkan lagi
hadiB ini riwa)rat dari Yazid bitr llmrn dari Al Awam 6929.
Semenua riwapt dari Syutah Fng terdryat di dallmnya perawi-perawi yang
tidak jelas sebagaimana dinyeh oleh Al Bulfiari yaitu hadits yang
diriwayadcan &ri jalur Ghandsr dari Syutah tclah diriwayatkan pula oleh Abu
Na'im dalarn Al Hily& (7:l9t) dari Muhammad bin Ahmad bin Al Hasan dari
Abdullah bin Abmad bin llmbal dari ayahnya: "Muharnmad btn Ja'far
menceritakan pada kamt Syrtah d8ri Al Auram bin Hausyib dari scorang
pemuda Bani Syaiban dari tlmztalah bin Suwaid Al Gh.nawi," kemudian
bcrtata Abu Naim: "Ghandu (rlkni Muhammad bin Ja'frr) mcmisahkan diri
dari Snrtah bin Awam." Riwayc dri Syutah ini tidak mempenganrhi
kesbahihsn hadits yang diriwryfu oleh Yazid biD llarun dari Al Awwam
pog scbagaimana diriwaydm prh olch llasyim dari Al Arrrvam. Sebab itu
kami caderung mcmbcorrh tadie riwald Yazid bitr Harun yang
diikrti/dihra*en dengu hdiB riwqfi llrsyin, scbob dua pcrawi teNilrmya
lebih lerjaga dan qardap dri sa$ pcrawi, sclncatus pqnlataan tcrilang
Spbah yang k€rap melakukan kesalahm tidaklah Halu menjadi soal. Namun
Al Atlamah Asy-Sfikh Abdurahm bin Yahya Al Yamani
pengoreksiftcnelaah tdtab At-ToiHt Al lkbb pada percetakan Haidar Abad
memiliki pendapat lain bohwa mcnjadihn dua riwayat menjadi saru adalatl
suatn kesalahan besar, dalam cstatan piaggir kjfiab At-Tsikh Al Kabir Qlll3l)
disebutkan: "Terjadi kekcliruan pada b8gian yang tsdahulu: bahwa Yazid bin
Haun berlcata dari Al Arryrram bin llausyib dari Al Aswad bin Mauud dari
Hanzhalah bin Khuwailid dari Abdullah bin AmnL riwayat ini menyalahi apa
yang ada pada SyrbalL ia berkata dari Al Awam dari seseorang dari Bani
Syaiban dari Hanzhalah bin Suwaid dari Abdullah bin ArDm. Untuk Al Aswad
Anzi tetap sebagaimana telah diterangtan hal tersebut sebagaimana disebutkan
pula oleh Ibn Abu tlatim dan ymg lainnya, sementara antara Asy-Syaibani dan
Al Anzi tidaklah sama kecuali p€naeiran yang salah! boleh jadi sebetulnya
mereka adalah orang Syaibani yang me,netap di Anazah kemudian diloitkanlah
nama tempat itu padanya! bila de,mikian yang dimalaud maka mungkin saja
terjadi ada beberapa nama, see€rti peldapat yang yang mengatakan batrwa
Awam memiliki dua orang syaikh Guru), kemungkinan ini adalah kemungkinan
yang paling dapat dibenarkan sebab terjadinya kekeliruan (tentang penafsiran
nfila-nama tersebut)." Adapun yang di maksud sosok Hanz.halah adalah
I(huwailid bapaknya dan Suwaid kakeknya atau sebaliknyq hingga terkadang
pada suaur tempat dinashabkan pada bapaknya dan pada kakeknya pada
kesempatan png lain! pendapat inilah yang lebih dekat pada adanya beberapa
penafsiran, di mana banyaknya penafsiraan akan menimbulkan kekeliruan!'
demikianlah pendapat beliau.

@ - 
Musnad Inan Ahmad



* ii.lr oj * |tGJ\i;.'rU G?l'*i tl'L . 1 orr

!,);lT:,i6,s.3f l' * * +!t ,i.di,16r el
:Jui di*tt r'r(ir !3qt € or:^!L;-i*, *, * itr .b

}?'ri is$',i? ,,r,:h is$ ,,r;tr-. i1p'ot.
,rat Jr; uk ;3,:; riV *, :Vt 4ir1 uk

.c-u(Jr Ui
6s3g.Yazidmenceritakan kepada kami, ,*"--, Uio mrrf.

dari Abu Az-Zubur dari Abu Al Abbas maula Bani Ad-Dil dari

Abdullah bin Amru mengabarkan pada kami, ia berkala: suatu ketika

Rasulutlah diceritakan tentang beberapa orang yang begittr melalorkan

ketekunan ibadah dengan kesungguhan yang luar biasq kemudian

beliau bersabda, "Itulah yang disebut dengan 'kcbuasan' dalam

(menjalanlan ajaran) Islam dan kctamakan dalam melaksanalawtya,

Sesungguhnya setiap ijtihad adatah kctamakan, dan setiap lcctamakan

ada jeda waldu. Barangsiapa yang mencuhtpkan kctarn:akannya

dalam menjalankan sunnohht makn ia telah beruntung, dan

barangsiapa yang jeda wakunya ditujulcan lcepada kcmaksiatan maka

itulah suatu kcbinasaan."r3r

Aku ddak tahu pasti kenapa kita begitu takut untuk mengatalcan suatu hukum
yang tegas tentaog adanya kesalahan pada Syubah sementara ia telah
bersimpangan dengan dua Syaikh yang Hafizh dan tsiqah?!
Silatrkan perhatikan makna hadir yang lalu 6499, 6500, dan dalam kitab Majma'
Az-Zm aid (7 :239 -240) dan (9 : 297).

r3r Sanadnyd shahitt Abu Zubair adalah Al Makki, ia bemama lengkap
Muhammad bin Muslim bin Ta&us. Abu Al Abbas maula Bani Ad-Dil adalah
seorang penduduk Mal&ah penyair dan seorang tuna netra bernama lengkap As-
Sa'ib bin Farukh (telah dijelaskan tentang ketsiqahannya 4888). Dan kami
tambahkan'di sini keterangan dari pendapat Muslim: "Ia adalah seorang yang
tsiqah dan adil." Telah diteranglcn oleh Al Bukhari dalam Al Yabir Qf2ll55)
dan Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqd (5:351), ia berlota, "Maula Bani Jadzimah
bin Adi bin Ad-Dail bin Baksr bin Abdu Mannat bin Kinanah tidak memiliki
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y-ryf !"$tr, ia juga s€otlg pe,nyair, dan bermukim di Mal*ah sejak masa
Ibnu Zubair serta berkelana bersama bani umayrah. Dan hadits dengan redaksi
semakna tetapi secara lebih ringkas dt il77. akan disebutkan uuaiL semakna

9a1i riwayat Mujahid dari Abdullah bin umar 67il. NHaitsami menyebutkan
h1lits yang sama dalam_ kitab Maima' Az-zawa'id (3:259-260), ia- berkat4
"Hadits semisal diriwayatlon Ath-Thabari dalamll Kiir,Ahmad dengan para
perawi yang *iqah. Ibnu Ishak ber*ata: Abu Zubair menceritakan p"d;kt

terjadi di dalamnya kebohongan." Islarat ini rcrdapat dalam riwayai
berikutnya 6540. kalirnat " Dhoawatu Al Isranf terambil dari- perkataan ,, Dhara
bi Asy-9yai Dharran wa Dhoavaton" (tamak terhadap sesuatu adalah suatu
kebuasan), sebagaimana buasnya binatang buas terhadap buruannya, kata ini
termasuk dalam bab "Ta'ibd'. sementara kalimat "faliuimin ma inya,, ht:r;rfi
hamzah pada"(Jmmin" sebelumnya belumlah diberiharakat, kemudian Ibnu Al
ft"1ir daam kitabnya An-Nihryah menulis htxuf alif di situ dengan harakat
f-"q"b meskipun ada kemungkinan lain yaitu dengan buis dho.^aI, kemudian
ia berkata: maksud kalimat tersebut aaarn jalan yang lurus, dalarn suatu
ungkapan dikatakan, ummuhu yt'ammahu umman, ia ta'ammamahu wa
lwanyyalu, dapx pula dikatakan bahwa v'ata Al Amma" adalah orang yang
berposisi sebagai makmum (pengilnrQ atau dengan lrata lain ia ueraaa iaaijalan- yang semestinya ditempuh 0alan yang benar). Jika dalam riwayai ini
tertulis dengan baris/harakat dhanmah hal tersebut disesuaikan dengan akar
katanya yang paling sesuai. Demikianlah apa yang termaktub dalam kitab zn-
Nihryah dan Lisan Al Arab. Yang jelas bagiku aaaan semua itu dikembalikan
pada akar kata atau disesuaikan dengan konteks makna terkandung atau ia
terambil dari kata Al Amwtah pendapat lain mengatakan bahwa kata "Fali
unmin ma huwa" dimaksud adalah sesuatu yang istimewa/agung yang
dispra*an delgan kata-kata "[lmmin" kata tersebut dibuat umum k"**nO
menunjukkan kcbesaran perkaranya, dan telah terjadi kesalahan dalqm l6i3s6 77-
Nihayah sebagaimana kesalahan tersebut termaktub pula dalam kjtab Lisan At
lra6. sebagaimana kesalahan Ibnu Al Atsir ketika bcrkat4 ..sebagaimana

tersebut ddam hadits Ibnu Umar" padahal ),ang btul adalah "Ibnu Amru.n

:sG ,rlLl. lr *,r +!t d.dr y"6t ,rj r',Srt il,
iitq'eoP.i*, p:) *h'* i')ilri
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6540. Ya'larb menceritakan pada lomi, bapaklstr menceritakan

pada kami dari Ibnu Ishak menceritakan padaku Abu Az-Zubair Al
Makki dari Abu Al Abbas maula Bani Ad-Dail dari Abdullah bin

AmnL ia berkata, usuatu ketika dikabadon pada Rasulullah IAW
tentang salah seorang sahabat yang melakukan ibadah dengan sangat

zungguh-sungguh (bersemangat atau bersusah payah), ia berkata:

Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ywrg demikian itu adalah

kctamakan dan kcrahtsan dalon Islutt, dot setiap lcctamakan adalah

kcrakusan, dan setiap ketonakm memiliki iefu, dan Barangsiapa

yang wabu jedoryn tersebfi ia mengonalkmt aioon Al Qur'an dan

Smnah maka baginya kcberuntungan, (sebalilotya) bowtgsiapa ieda
wahunya ia gmakon wtatk melahtkmr kcmaksiatan Wdo Allah maka

yang demiHan itu adolah suotu kcbinasaan"r'z

* * Vlu,'o,V eY i; 6?l \i $",.1o t \

hie fr,*t y?0,*Atf ,t'dt /.t* / gl

'6541. Yazid
pada kami, Hibban

,)Ft LG\,t.t,F h' 1,ryU,t-;i ti;)t,4t,*
.o:Al;- r"ir*l, J, urn? ultiA.*i

menceritakan pada kami, Haitz me,ngabarkan

Asy-Syar'abi -menceritakan kepada karni dari

AMullah bin Amru bin Ash dari Nabi SAW: Di atas mimbar beliau

bersabda, "Sayangilah, maka engkau akan disalnng, dan berilah

r32 gnnadnya shahih. Ya'kub adalah lbnu lbrahim bin Sa'ad. Hadits ini telah
diulang sebelumnya. Sementara lrrra- "Yunshibutotd' berarti bersusah paydl
diulis dcngan shad Haris lcosrah t€rambil dari b8b ta'iba

Musnrd Imrm Ahmad 
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ampun antara sesoma kalion maka Allah akan memberikan ampunan
kcpada kalian, dan celakalah bagi orang yang berkata kasar, serta
orang yang terus menents melahtkan perbuatan dosa sementara
m e r e lra me nge t ahui. "t33

r33 sanadnya shahih Yazid adalah anak Hanrn. Hariz anak utsman bin Jabar Ar-
RahAbu Al Maspqi ymg mcmmrt Ahmad bin Hanbal adarah seorang perawi
yang uiqah Menunrt Dahiin hadits ini sanadnya baik dan shahih, sebagaimana
rclah dinyatakan tsi?al, Plrilr oleh Ibnu Ma'in dan Ibnu Al Madini afo y*g
lainnya. Abu Daud mcng&lon bahwa guru-guru Hariz seluuhnya dapai
dipercaya (tsuah). Al Bukhni menulis dalam At Kabir efi196), diriwayatkan
dari Mu'adz gln fdu'ndz, ia berkata, "Hat'tz bin Usman-Abu titsman
menceritakan pada kami dan aku tidalc mengetahui (mendengar) seorang pun
dari kelompok Asy-Syahi yag lebih uait aarinya" Al Khathib mirulis
paqiang lebar dalam ToiH, al BaEMd (E:265-270). Nama "Hariz" ditulis
dengan huruf rr bcrbuis frftrlr, ta'baftaris losrah >rang aamiri dengan hunrf
'zal. sementara datam tig! sunbcr utama (1, uslrut A*-Tsalatsah) dan dalam
sanad berikutnya diEtis "raif d€qgan huruf Jim'dan dua ta'yang mana hal ini
termasuk dalam upaya mgnkinkan nama tersebug dengan alasan sebagaimana
ketqrtnan dalam referqrsi nama-namapcrawi dantafuij Al Hadits, dimana hal
tersebut akan dijelaskan letih lanju.
sementara nama Rahabi sdalah nisbat dari "Rahbah bin zufah* daeratr
pedalaman desa Hamir, penulisan nama "Ruhbah" ditulis dengan mensulunkan
huruf 'ha', sebagaimau ter6lis dalam kitab Lisan Al Arab, kamus-kamus dan

. Sementara As.Sam,ani menulis dalam lI Ansab dengan
menfathahkan huruf ta' sebagaimana tertulis pula dalam At ealam n2r
Musytabahi kar},a Adz-Dzahabi 2lE, n"mrm demikian dalam catatan pinggrr
buku tersebut tertulis dengan meraaho*fr, huruf ha' dan itulah yang
menurutku paling benr, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Adz-Dzatrabi
pada bagian akhir tulisan tentang hal inl ia berkat4 'Meqiadikan huruf 'ha,

. berbaris ftttmh dapat merubah jenis keturunan," bahwa kata "Ruhbah"
dimaksud adalah dengan mensukrmkan hunrf ha', sementara untuk
menunjuklcan nasab (htunrnannya) bamlah lcata "rahabi" ditulis dengan
menfathahlcan huruf ha', ss$agaimana hal tersebut berlato di kalangan bangsa
Arab ketika menisbatkan seseorang dengan kenrunan (nashabnya). Seperti kata
Al Misyraqi adalah nisbah untuk ketunman "Bani Misyaq" daerah pedalaman
di Hamadzan. Kemudia ia bertata" jil<a p€Ndapat di atas dibenarkan maka jelas
penyataan itu tidak cocok jika diDisbrrtan kepada "Rahbah bin Zut'ah" yang
berasal dari daerah Hamr, dan yang benar adalah sehanrsnya dinisbatkan
kepada "Bani Rahab" dimana mereka memang berasal dari da€rah pedalaman
Hamadzan. Lihatlah hal tersebut dalam kitab Lisot Al Arab dat keterangan
Kamus tentang kabilah-kabilah bangsa Arab
Hibban Asy-syarhbi memiliki nama lengkap Hibban bin zaid Asy-sya/Abu Al
Hamshi Abu Khaddas "dal"h seorang tabi'i yang tsiqah, ia meriwayatkan dari

EI - I{usmd Imrn 4hpad
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6542. Hasyim menceritakan pada lomi yakni Ibnu Al Qasim,

Hariz menceritakan pada kami, Hibban bin Zaid menceritakan pad4

kami dari AMullah bin Amru bin Asb ia berkata: Aku mendongar

AHullah bin Amnr bin Ash dan dari scscorang dari kelompok Muhajirin. Ibnu
Hibban menyebutkannya &lM Ats-TsWd, sc,mcntara Al Bulfiari tidak ada

menyebu&an kecacatanryra drtan /t, I(abb QJln$7g) dan hal ini cukup tmtuk
membuktikan ke-tsiqah-am5ra, ditamboh lagi dcnsnn pendapat Abu Daud
scbagaimana telah l<ami lcttrbkan tadi bahwa "Gru-gunr lluiz semuanya

adalah tsiqah'. Asy-Syer'abi" adalah nisbah kqada keturunan "Syar'ab bin

Qais' dimana mereka bcrasal dari pedalaman tlamir lebih jelasnya lihat kitab
Jamhtdtt Al Ansab karya Ibnu Haa (ha1.406 dari 13'15), juga kitab lI
Isytiqaq kaq,a Ibnu Duraid (hal. 307), s€rta kitab Mulam Q&ail Al Arab-
Demikian pula lihat hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bab lI
Adab Al Mtfrad (hal.57) dari jahr Musa bin Al Asyyab dan Ali bin lyasy,
ketiga jalur tersebut b€rasal dari I{ariz bin Utsman dengan sanad yang sama

kemudian ia berkata bahwa Ahmad mcriwayatkannya secaria terpisah. Al
Haimatsi menyebutkan dalam kitab Maima' Az-Zawa'id 10:191, ia be*atao
uAhmad telah meriwayatlcannya de,ngan para perawi-Perawi yanlg shahih,
kecuali Hibban bin Zaid Asy-Syar'abi yang kemudian di tsiqahkan pula oleh
Ibnu Hibban, dan hadits ini pun diriwaydkan pula oleh Ath-Thabari." Hal
serupa juga dinrtis oleh As-Suyuthi daJom Al Jani' AsbSlugir (no. 9A)
demikian pula denganAl Baihaqi dalem AsySla'ab.
Catatan: Tertulis ddam Mojma' Az-7awa'id "Hibban bin Yazid" hal tersebut
adalah suatu kekeliruan dalam pcnulisan atau cetakan, yang benar adalah bin
Zaid, maka pada kesempatan ini haruslah diluruslon.
Kalimat "Aqma Al Qaul'menurut Ibnu Atsir kila"Al Aqma'adalah jamak dari

Qam'un" seperti kafa,' dhila'ut yaitu bencana yang diletal*an diujung suatu

tempat agar terisi banyak air baik dari minuman maupun minyak wewangial.
Pende,ngaran yang mendengarkan suatu perkataan namun ia tidak memahami,
menjaga dan melalnrkannya dengan aqna' yaorg tidak sadar sarna sekali
meskipm telah hilang sesuahr darinya, seolah )ang diinginkan dari ungkapan

tenebut hanyalah majas, seperti mengalirnya air dalam becana sebab memang

ia sedang mengisinya Az.Zamatfisari b€rp€ndapat dalam Al Asas bahwa, "Hal
t€rsebut sseerti anda mengaakan apakah yang anda dapat dari ),ang Anda
dengar kecuali kekosongan belaka-'
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6543. Yazid menceritakan pada kami, Nafi' bin Umar
menceritakan pada kami dari Bisyr bin Ashim bin suffan dari
Bapaknya dari Abdullah bin Amru" dari Nabi sAw, sebagaimana
diketahui oleh Nafi' Rasulullah sAw pernatr bersabdq
"Sesungguhnln AAah SAW murka pado seorang muballigh, yang
banyak membual dqt menarik perkataannya, sebagaimana seekor
lembu yang mengunyoh runptt dengan mulutnya. "r3s

::: Sanadnya Shahih, dao brdi6 ini sa6a seperri sebelumya."' sanadnya shahih. Yazid adalah mak Hanrn. Nafi'bin umar bin Abdullah bin
Jamil Al Jumahi. Al Irafzt telah menyatakan tentang ketsiqatrannya 59, 13g2,
dan kami tarnbahkan di sini pcndapat Abdurratrman bin Mahdi: "Ia adalah salah
satu orang yang dapat dipercala.' Ahmad berkat4 "Tsabata tsabata shahih Al
Ktab." Ibnu Ma'in juga menciqahkannya demikian pula dengan Abu Hatim
dan selainnya. Al Bukhei menulis dalam lI Kabir (4Dfig6). Bisyr lia dshim
bin su8an Ats-Tsaqafi Ath-Tha'ifi: Tsiqah, dan dinyatakan tsiqah pula, oleh
Ibnu Ma'in" An-Nasa'i dm selainnya. Al Blrtfiari daran Ar xatir 6nnl-lty.
Abu Ashim bin Suffan bin Abduflah bin Rabi'ah Ats.Tsaqafi Ath-Tha'ifi: tabi;i
tsiqah,Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam ldtab Ats-Tsiqat,sementara Ibnu
Abi Hatim menulis dalam kitab I I Jarh wa ta'dil elll344). Juga terdapat dalam
hadits riwayat Abu Daud 5005 (4:459 dalam kitab Au Al Ma,bud), dan At-
Tit-idri (4234), keduaryra meriwayatkan dari jalur Nafi' bin Umar Al Jumahi
dengan hadits yang sama- At-Tirmidzi mengatalon bahwa "Hadits tersebut dari
jalur ini adalahhadits hoor ghtib.,
Al Haitsami telah menyebrtrIcan hadits ini dalam kitab Mojma, Az-zav,a'id
(8:116) hadits dari "Abdrllah bin umar," ia berkata: diriwayatkan oleh Ath-
Thabari dabm Al Ausah dari gruunya Miqdam bin Daud namun riwayat itu
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654. Yazid menceritakan pada

pada kami dari Habib bin Abu Tsabit

t3'", .1o t t

l€mi, Mis'ar mengabarkan

dari Abu Al Abbas dari

**U
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Abdullah bin Amru, ia berkata: Suattr ketika datang seorang pemuda

kepada Nabi SAW meminta izin untuk berjihad (berperang), Beliau

bertanya, *Apakah orang tuamu masih hidup?' ia berkata: Ya. Beliau

bersabd4 "Berbabi fupado kedumln adalah iihad "136

dhaif. Miqdam adalah anak Daud bin Isa bin Talid 41-ps'ini, keterangan
mengenainya terdapat dalem kitab Lism Al Mizor (6:84-85).
An-Nasa'i berkata, "Ia tidak tsiqah," sebagaimana dtdhailko, (dinyatakan
lemah) pula oleh Ad-Daraquthni. Maslamah bin Qasim bedota, "Riwoyatuhu la
ba'san biha" (liwayfryt masih bisa dipakai). Al Bitldari menulis dalam Al
Kabir (4111430) dan ia tidak menyebutkan adanya kecacatan. Semoga saja ini
adalah petrmjuk tentang adanya ketidakjelasan dalam menjadikan satu hadits
dari hadits "Ibnu Umar bin Khaththab," hal ini adalah bukti yang menujukkan
bahwa Al Bukhari memiliki pendapat berbed4 perbedaan ini dapatmelemahkan
riwayat tersebut. Sebab itulah disebutlcan dalam Az-Zana'r4 di mana di
dalamnya disebutkan tanpa adanya penambahan sahr riwayat dari Ibnu Amru
bin Ash, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abu Daud dan At-Tirmidzi,
sebagaimana telah disebutkan tadi. Lihatlah apa yang telah dibahas tadi dalam
Musnad Sa'ad bin Abu Waqash 1517, 1597.
Kata Al Baqirah dimaksud adalah Al Baquah (lembu/sapi betina). Kalimat
"Kama talrtailalu Al Baqirah" (sebagaimana seekor lembu yang mengunyah
makanan dengan mulutnya) yaitu perumpamaan orang yang suka menggembar-
gemborkan pembicaraan hingga mulutnya menjadi besar dan merusaknyq
sebagaimana lembu yang mengunyah rumput dengan mulutrya." Dalam Ashli
Maj'ma Az-Zawa'id tertulis Al Baqirah sebagaimana tertulis di atas, dan itulah
yang benar sebagaimana terdapat pula dalam riwayat Abu Daud. Namun apa

yang telah dicaak dalan Maima' Az-7awa'id tidak mengetahuinya, maka
terjadilah kesalahan sebagaimana yang serigg terjadi, yaitu merubah Y,alimat Al
Baqirah menjadi Al Baqurah, dan terdapat pula pada catatao pinggirnya hal
yang menunjukkan ketidalctahuannya! !

136 Sanadnya shahih. Abu Al Abbas seorang penduduk Makkab penyair yang buta.

Nama aslinya ialah As-Sa'ib bin Farukh. Hadits ini diriwayatkan pula oleh
Muslim (2:275\, Al Khathib dalam Tuilh Al Baghtud (4:250), Abu Na'im
dalam Al Hilyd, (5:66), Q:234-235) seluruhnya meriwayatkan hadits ini dari
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6s4s. yaziddan Atran ::::X*:'::
berkata: telah diceritakan pada kami, Affan berkata: Hamad bin
salamah menceritakan pada kami dari Tsabit Al Bunnani dari Syu'aib
bin Abdullatr bin Amru dari Bapaknya Abdullah bin Amru, ia berkata:
Rasulullah sAw berkata padakra "Berpuosalah engkau satu hari
malra bagimu sepuluh palula," Aht berkata: Tambahkan aht, Beliau
bersabda, "Berlntasalah du lwri matra bagimu sembiran pahala,"
Aht berkata: Tambahkan aht, Beliau bersabda, "Berpuasalah tiga
tnri malu bagimu delapan palwla.,,r3l

jalur Mas'ar dengan sanad senrpa. Abu Naim berkata dalam dua judul: "Hadits
yang masyhur dari Mis'ar yaitu apa yang diriwayatkan oteh sulaiman At-Taimi
lan Ibnu uyainah dan An-Nas." Thayalisi meriwayatkan 2zs4 dansyu,bah dari
Habib bin Abu Tsabit, ia bertotg "Aku mendengar Abu Al Abbas Ai M"kki, iu
adalah seorang penyair dan tidak pemah mendustakan satu hadits pun,"
kemudian ia meriwayatkan hadits yang sama. Al Bukhari meriwayatk* (arsi-
98) dari jalur syubab, dan (10:338) dari jalur Ats-Tsauri dan Syubah. Muslim
meriwayatkan Q:275) dari jalur Ats-Tsarni dan dari jalur Al a'-ary, dan Abu
Daud 2529 Q324) dalam kitab Aun Al Ma'bud dari jalur Ats-Tsauri, dan At-
Tirmidzi (3:20) dari jalur Ats-Tsauri dan syubah. An-Nasa'i (2:54) dari jalur
kedua orang yang sama. Al Baihaqi datgfrn /s-gynan Al Kubra (g:2SaAf aart
jalur syubah dan dari jalur Al-A'masy, selunrhnya dari Habib bin Abu Tsabit
dengan sanad ini. Perhatikan 6390,6525,6602.
Catatan: Terjadi salah cetak dahm kitab Al Hilyah (5:66) tertulis "Abdullatr bin
[Jmar" yang betul "Abdullah bin Amru." Demikian pula terjadi salah cetak
dalaur kitab Tarilh Al Baghdad (a:450) tertulis ;oari lbnu Al Abbas"
sehanrsnya "Dari Abu Al Abbas."trt sanadnya shahih. Affan adalah Ibnu Muslim Ash-shaffar Abu utsman, telah
diterangkan tentang ketsiqahannya pada 1339. Dan kami tambatrkan di sini
keterangan dari Al Bukhari dalam Al Kabir Gnn2), daa Ibnu Abu Hatim

@l - Mu$ed Imam Ahmed
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dalarr Al Joh wa At-Ta'dil QDR0), diriwayakan dari AMullah bin Ahmad bin
Hanbal, ia berkata, "Aku mendengr bapot*u ffifia' Afta atsbata (lebih baik
ingatannya) dari Abdurahman bin Mahdi. Kani bcrgaut dengan Affan selama

sepuluh tahrm di kota Baghdad" Ib,nu Abu Hatim bertanya pada bapaknya
tentangnya maka ia bertom.entar: "Tsiqdut Mutqino, Mdiman." Dalam Ath-
Thabaqat (71115,78) Ibnu Sa'ad menulis, pada bagian p€rtana ia berkata,
!'Affan adalah seorang yarig tsiqah tsaba dr mana haditsnya banyak dijadikan
rujukan,' kemudian ia berkatq "Aku mende,ngar Atran pada hari kamis malart
ke delapan belas bulan Jumadil Akhir tahun 210 berkata: aku belumur 76 tahun,

ini mengindikasikan bahwa ia lahir pada tahun 134, meninggal di Bagldad
tahun 220, dan disholatlcan oleh Ashim bin Ali bin Ashim." Dan terdapat

keterangan yang cukup panjang mengenai dirinya dalam kitab At-Tuikh Al
Baghdod (12:269-277).
Syu'aib bin Abdullah bin Amru memiliki nama lengkap Syr'aib bin
Muhammad bin Abdullah bin Amru, ia adalah ketunman Tsabit Al Bunnani dari
kakekny4 sementara Abdullah bin Amru adalah yang mengasuh Syu'aib, dan

kami telah menerangkannya dengan rinci pada keterangan no. 6518 adapun

mengenai haditsnya merupakan hadits yang panjang no. 6477, sebagaimana

telah kami paparkan, adapun mengenai haditsnya diriwayatkan oleh An-Nasa'i
l: 326 dari jalur Yazid bin Harun dan Abdul Al A'la ibnu Hamad bin Salamah,

dengan sanad yang sam4 sementara lafazhnya lebih jelas dari yang tertulis di
sini: "Rasulullah bersabda padalcu: Puasalah satu hari maka bagimu sepuluh
pahala, kemudian aku berkata: Tambahkanlah untukku, beliau bersabda,

"Puasalah dua hari maka bagimu sembilot pahala," kemudian aku berkata:

Tambahkanlah untukku, beliau bersabda, Berpuasalah tiga hri maka bagimu
delapu pahala, beliau bersaMa, "Chkuplatr bagimu, kemudian aku

menyampaikannya pada Al Muthrit, lalu ia berkata: Aku tidak melihat perintah

ihr kecuali perintah menambah amal dan semakin berkurangnya pahala." Dan
akan ada keterangan lebih lanjut tentang hadits ini pada no.6877 dari riwayat
Muthrif yakni Mutbrif bin Abdullah bin Asy-Syikhkhir. Lihatlah hadis no.

6775.
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6'546. Yazl.d menceritakan pada kami, Hamman menceritakan

pada kami, dari Qatadah dari Yazid bin Abdullatr bin Asy-syikl*hir
dari Abdullah bin Amrq ia berkata: Aku bertanya: ya Rasulullah,
bagaimanakatr seharusnya aku membaca Al eur,an? berliau bersabda,
"Bacalatr Al Qur'an setiap bulan,'? ia (Abdullah bin Amru) kemudian
berkata, aku sanggup lebih banyak (sering) dari itu, beliau bersabda,
"Bacalah Al Qur'an setiap dua puluh lima luri,,, Aku berkata lagi,
"6ku sanggup lebih banyak (sering) dari itu,,, beliau bersabda,

"Bacalah Al Qur'an setiap fuo ptttuh hari," Alar berkata lagi, *Aku

sanggu, lebih banyak (sering) dari itu," beliau bersabda, "Bacalah Al
Qur'an setiap tujuh hari," Aktr berkata lagi: aku sanggup lebih banyak
(sering) dari itu, beliau bersabd4 "orang yang membaca latrang dari
tiga hari tidak akan dapot numahaninya."rss
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6547. Yazid menceritakan kepada kami, Farju bin Fadhalatr

mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Rafi'
dari bapaknya dari AMullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah sAw
bersabda, "sesungguhtnya Allah sw mengharamkan atas umatlat

r3t sanadnya shahih. Hadits ini adalah sarah satu hadits yang panjang no. 6535.
sebagaimana telah lcami jelaskan di sana.
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*ak,:perjudia4 bir, beduk (gendong*utt), cahtt, dan taruhan serta

menambahkan sholat witir padaht." Ya d berkata batrwa Al Qinnina
adalah sejenis gitar' atau garnbus. l3e

Sanadnya dhail Al Farju bin Fadhalah: dhaif, sebagaimana telah lcami jelaskan

pada no. 581, 5625. Ibratrim bin Abdurrahmur bin Rafi': maihul. Al Hafidt
berkata da/ran At-TaIil (19-20), nlbnu Abu Hatim tidak menyebutkannya" dan

haditsnya dalam Al Musnad dengan sanad yang sama yakni tentang
pengharaman aralq perjudian, dan bir. Sementara hadits dari Abdullab bin
Amru, disebutkan oleh lbnu Yunus, ia berk&: menurut dugaanku Ibrahim bin
Abdunahman bin farrukh (adalah begni). At-Tanulfii tidak menyebutkan
perawi lain kecuali Faraj, dan tidak pula menyebutkan cacatnya. Ungkapan
yang dikutip dari Ibnu Yunus yakni, "Ibnu Famtkh" adalah kesalatran penulisan

atau cetakan yang benar adalah "Ibnu Rafi'." Aku 6dak menemukan keterangan

tentang sosok Ibrahim dili buku-buku lafuU sementara untuk bapalarya yakni

"Abdurrahman bin Rafi' " telah kami jelaskan de'ngan rinci sebelumnya di
no.5394 dari "Abdurrabman bin Rafi' Al Hadhrami" dan "Abdurrahman bin
Itafi' At-Tanukfii.n Pada kesempatan ini akan kami tambahkan keterangan

tentang At-Tanulhi dalam kitab Thabaqat Wama lfrtSDyah (hal- 20, 233),

dalan Riadha AwM{tu karya Abu Bakar dan Al Maliki (72:l). Hadits tentang

perkara ini at<an disebutkan sekali lagi no. 6564, dari Abu An-Nadhr Hasyim
bin Al Qasim dari Al Faraj bin Fadhalah dengan sanad yang soma. Imam

Ahmad meriwayatkan juga dalam kitab ll$ryrubah Ash-Shagir Gel. 69-70)

dari Hasyim yakni Ibnu Al Qasim Abu An-Nadhr namun beliau memisah-

misalrkannya hingga menjadi empat hadits: l. Al Khamar wa Al Maisir wa Al
Mizr," (Aralq perjudian, dan bir) 2. An-Naqir dalam catatan pinggir terhrlis l,
Ghabira'u, aku menduga telah terjadi perubahan disini dimana yang benar

adalatr Al Qanin, sebagaimana terhrlis dalam dua riwayat di Musnad. 3. lI
Kubah 4-"buallaha zadoi Shola Al Witri. Al Haitsami dalan Maima' Az'
Zawa'id Q:239-240) ia menyebutlon hadits ini dengan sangat singlct bersama
hadits yang akan dis€butkan kemudian no.69l9 khusus tentang witir dan

disandarkan dua hadits tcrsebut hanya kopada Ahma4 kemudian ia berkata,

"Dua jalur tersebut tidalc b€Nrar, sebab dalrm hadits pertama terdapat perawi

bernama Al Mutsanna bin Ash-Shabah hrstatus dhaif, Dan pada hadits kedua

terdapat Ibrahim bin Abdurrahman bin Rafi' sosok yang lulailul." As-Suyuthi
. dalam Ziadat Al Jami' Ash-Shagir (l:332 dari Fqth Al Kabir) namun di

dalamnya terhrlis Al Ghubaira" menggantilon karta Al Qonin, riwayat ini
berdasarkan rujukan dari Ath-Thabari dm Al Baihaqi. Aku tidak menemukan

dalam ls-Sznan Al Kubra riwayat s€maoam ini, lihatlah aPa yang telah lalu

dalanr Musnad Ibnu Abbas 2476,2625.lihatjugano.6608, 6693, 6916.
Kata Al Mizra" adalah minuman keras rcrbuat dari (perasan) biji jqgung.

Pendapat lain mengatakan b€rasal dari bijian gandum, demikianlah menurut
pendapat lbnu Al Atsir.
KlrtaAl Kubahtelah dijelaskan no.2476,At Khitabi mengartikan dengan Beduk
(gendangdrum). Dikatalon bahwa ia adalah dafu" dan masuk dalam kategori
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Yazid berkata bahwa Al einnina' adalah sejenis gitar atau
gambus.
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6548. Yazid menceritakan pada kami, Harrrman mengabarkan
pada kami dari Qatadah dari Ibnu sirrin dan Mutrarnmad bin ubaid
dari Abdullah bin Anru, ia berkata: suatu kefika aktr bersarna
Rasulullah sAw, kemudian datanglah Abu Bakar meminta izin,
beliau bersabda, "Berikon ia izin dan beri kabar gembira padanya

ini setiap png bersenar atau alat musik dan semisalnya yang merupakan alat
b€rmain atau alat musik untuk bernyanyi," Menunrt Ibnu Atsir: "Ia ad.lah dadu,

ryrk atau sejenis gitar atau gambrs." sedang menunrt Al Jawaliqi dalam li
Milab (295 seperti apa )ang telah kami jelaslmn).
l<M "Al Kubah adalah beduk kecil, ia menpalon benda dari luar Arab.
Mennnrt Ibnu Katsir: Al ktbah adalah dadu dalam bahasa yaman. Adapun

\$Tangan yang lebih baik dm jelas tentang kara ini adalatr apa yang
disebutkan oleh Ahmad dalam rrifiab Al Asyribah yaia4 " Al Kubah "dakhrJgalsesuatu yang ditabub/pukul.',
Kata "al-Qouir" menurut Ibnu al-Atsir adalah jenis alat yang dimainkan oleh
banqa-|9r1untuk berjudi, pcndapat lain menyebutkan ualwa ia adalah sejenis
mandolin/gitar di dserah Habasyah. sementara lsata At-Taqmz adatah jenij aht
yang dryat dihbuh." Yazid bin Hanm menaftirkanya deogan Al Bobath
Gtar/gambus). Ibnu Atsir mcngatakan bahrva Al Btbath a.ralah alat hiburan
sejeiris'alat musilg b€rasal dari dacrah parsi. Asli lcat8 ini adalah bobath sebab
orang )ang mcmainkmnya meletakkan alat ini di dad& Dada dalam bahasa
mereka adalah 6ar."
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tentang surga," setelah inr datang Umar meminta izin, beliau

bersabda, "Berikan ia izin dan beri kabar gembira padanya tentang

surgo," setelah itu datang Utsman meminta izin" beliau bersaMa,
uBerilun ia izin dan beri kabar gembira padanya tentang strga, " lalu

aku beftanya" bagaimana dengan diriku? beliau bersabda, "I(amu

bersama bapahnu.uro

'o Sanadnya shahih. Muhammad bin t baid ialah Abu Qadamah Al H"ndfi. Al
Husaini tidak menerangkannya dalam AI lhnal, de,mikiam pula AI Hafizh dalam
At-Ta'jil ketika menyebutkan namanya. Namun demikian terdapat kaerangan
dari keduanya dalam kitab Al Kua. Mc,nurulku ketika mereka tidak
menjelaskannya (dengan rinci) keduanya tidak meriwayad<an hadits ini dalam
Musnad atau lupa ketika hendak menulisnya. Sebab Al Husaini menulis
biografinya dengan sangat singkat demikian pula dengan Ibnu Hajar yang hanya
menambalikannya s€dikit keterangan saja. Dalam klrtrlb At-Ta'jil 514-515
tertulis "Abu Qudamah Al Hanafi dari Anas dan Yunus bin Lrbaid (hal ini
adalah petunjuk hadits No. 12475 dalam Musnad Anas). Aku (Ibnu Hajar)
berkaa: namanya. adalah Muhammad bin Utai{ sebagaimana disebutkan oleh
Abu Ahmad Al Hakim, dalam riwayat tersebut juga tertera Qatadah dan
Hamidan Ath-Thawil dan Ilcimah bin Ammar. Al Butfiari daJiam At-TariWt
menjelaskan bahwa Muhammad bin Utaid Abu Qudamah Al llanafi, Qatadatt
meriwayatkan darinya dari Abdullah bin Amru bin Ash. Sebagaimana
dijelaskan Ibnu Hibban dalam lrs-?siqat." Dalamkitab Al Kabir (lllll72), Al
Bukhari menjelaskan dengan cukup bailq ia menjelaskan bahwa: "Muhammad
bin Ubaid Abu Quddamah Al Hanafi. Menceritakan pada kami Muhammad bin
Sinnan, ia berkata Hamman menceritakan pada kami, Qatadah menceritakan
kepada l€mi dari Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Ubaid Al Hanafi
dari Abdullah bin Amru, ia berkata: suahr ketika aku bersama ksulullah SAW
di salah satu padang rummput Madinab, kemudian datang seorang lelaki
meminta izin, lalu beliau bersaMq 'Beri io bin atas musibah yang
menimpotya berikan kabo ganbira tenlurg swga, " ia adalah Utsman bin Afan
RA, kemudian beliau berdoa, "Ya Allah! Bqikanlah kesabartt," lalu beliau
kembali duduk. Kemudian aku bertrnya: Bagaimana dengan diriku? beliau
bersabd4 "Kanu bersama bapabnu." B€r*ata An-Nadhir bin Ilaimah dari
Muhammad bin tJbaid Abu Q,udamah bahwa Abdul Aziz saudara Hudzaifah
pemah mendengar, bahwa jika Rasulullah SAW tertimpa suatr musibah beliau

Oadapi dengan) mendirikan shalat. Ibnu Abu Zaidah berlota dari llaimah dari
Muhammad bin Abdullah Ad-Du'ali. Al Buktari meriwayatlon +ebagaimana
terlihat di sini- hadits ini de,ngan ringkas dan ditambahl€n apa yang ada dalam
sanad di atas. Sementara berke,naan dengan hadits dari Hudzaifah sebagaimana
dipaparkan pada keterangan terakhir, akan dijelaslcan lebih lanjut dalam Musnad
(-Kosong dalam naslcah asli-) Abu Daud meriwayatkan l3l9 (kitab Aun Al
Ma'bud, l:507), keduanya mengambil dari jalur Yattya bn 7al+ariya bin Abu
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lZa.idah dari llgimah bin Ammar. Menunr&u yang benar untuk nama di atas
addah "Muharnmad bin ubaid," dan Ibnu 

-Ab; 
zaidah rclatr melakukan

kesalatran ketika menulisnya dengan nama ,,Muhammad bin Abdullah" sebab
hanya dia seorang di.i y_*q menyitatan hal tersebut dan ue.tentang.n dengan
dua periwayat yang tsiqah dan Hafizh, keduanya adatah: eatadah sJuagaimlna
tert€ra dalam hadits, dan riwayat An-Nadhir bin syamit dari Ilaimah bin
Ammar .sebrryqpl disebltkan/dijelaskan oleh i,l Bukhari, apa yang
liriJvaryttan oleh keduanya kemudian diikuti oleh ubadah uin unar ai naotl
ketiga. sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Daulabi dalam Al Kuna (2:gs) dari
An-Nasa'i dari Muhaqmad bin Miskin dari ubadah bin umar, ,,Ikrimah
g9ry.'i9fgn pada kami dari Abu eudamah Muhammad bh ubaiq'; kemudian
Ad-Daulabi menyebutlon bahwa sosok yang dimaksud adalah "Abu eudamah
Muhammad bin Ubaid Ad-Du'ali." Adapun p",r"r"sAan* tentang nashab yang
seseka,li disandarkan pada Al rlanafi dao sesetati pada Ad-Du.ali-sesungguirnyl
keduanya adalatr sama sebab Ad-Du'al adalah anak Hanifatr bin lujaim.
Sementara diketahui bahwa Ad-Du'al dari keturunan Bani Hanafi adalah
keturunan yang kay-a daq memiliki banyak ketunrnan, sebagaimana dijelaskan
oleh Ibnu Hazm dalam Janhootu Al-insab (hal.29li, uaniingkan dingm Al

,.. Isytiqoq karyra Ibnu Duraid (ha1.209).

l{adits ini juga disebutkan Al Haitsami dalam At Majma, Az-zmta,id (9:56)
dengan cukup panjang ia berkatq "Dari Abdullah bin imru bin Ash ia berkata:
suatu ketika aku bersama Rasullah sAw di salah satu padang rumput di
Madinah, kemudian dateng seorang relaki meminta izin, beiiau berkata
bangulah dan berilah izin orang tersebut dan beri tahu berita gembira tentang
surga, kemudian aku pun bangkit dan memberikan izin kepada orang tersebuf
ternyata orang tersebut adalah Abu Bakar, maka aku kabarkan kabar gembira
tentang surgq beliau memuji Allah lalu duduk kembali. Setelatr itu datilrg lagi
seorang lelaki meminta izin, beliau berkata bangunlah dan berilah izin 6rani
tersebut dan beri tah} berita gembira tentang surga, kemudian aku pun bangkil
dan memberilcan izin kepada oraog tersebu! tenryata orang tersebut adalah
umar, maka aku kabarkan kabar gembira tentang iurga, beli=au memuji Allah
Ialu duduk kembali. l(eyudian datang lagi seseorang dingan suara yang lembut
meminta izin, beliau berkata bangunlah dan berilah irio oong tersebgt dan beri
tahu berita gembira tentang surga pada setiap musibah yang ikan menimpany4
temyata orang tersebut adalah utsman, maka aku kabarkan kabar gimbira
tentang surgq lalu beliau berdoa Ya Allah! Berikanlah kesabararu lalu beliau
pun duduk kembali..{<emydian aku bertanya pada Rasulullah sAw; bagaimana
dengan diriku? Beliau bersabda, "Konu-bersana bapahnu. Iradits ini
diriwayatkan oleh Ath-Thabari sebagaimana tersebdt di sini Ahmad
genygbutkannya dengan ringkas dari beberapa sanad, para perawi Ath-Thabari
dan Ahmad adalah para perawi yngshahih.n -
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6549. Yazid menceritakan pada kami Hamad

mengabarkan pada kami dari Tsabit Al Bunani dari

Abdullatr bin Amru dari bapaknya ia berkata: aku

bin Salamatt

Syu'aib bin

tidak pematr

melihat Rasulullah SAW makan dengan posisi bersandar tidak pula ia

berjalan melangkatri pemuka kaum" Affan berkata "Aqibaihi" (di

antaranya).lal

r4t Sanadnya shahih Dirirvayatkm oleh Abu Darrd 3?70 (3: 408 ddam Aun Al
Ma'bud), dan lbnu Majah l:55, dengan sanad di us keduanya meriwayatkan
dari jalur Hammad bin Salamah. Al Mrmdziri Eengatakan (3623): "S1m'aib
adalah bapak Amru bin Syuaib, sebagaimana t€rtera di sini (1lal<ni di hadits ini
dalam sunan Abu Daud). Dalam kitab Ibnu Majah: Sytuib bin Abdullah bin
Amru dari bapaknya" yakni Syuaib bin Muhanmad bin Abdutlah bin Amru,
meskipun Tsabit Al Bunani menisbahkannya pada kakeknya hal tersebut tidak
mengap4 seandainya yang dimaksud bapaknya adalah Muhammad malca status

hadits rcrsebut adalah mwsal, sebab Muhammad tidak memiliki sahabat dan
jika yang dimaksud adalah kakeknya Abdullah maka riwayat tersebut dapat

dikatakan bersambung dimsn. Syu'aib rclah me'ndengar dari Abdullah bin
Amru. Adanya beberapa p€ftedaan kemungkinan dari Al Mundziri merupakan
suatu yang dilebih-lebihkannya- Kami telah jelaskan sebelumnya 6518 battwa
Syu'aib seslmgguhnya meriwayatkan dari kakeknya Abdullah bin Amru, di
mana ftakek tersebut) sering di paoggil bapak sebab ialah yang memeliharanya.
Keterangan dalam sanadnya 6545 juga telah dijelaskan bahwa tidak ada maksud
lain di situ kecuali bapaknya. Tsabit Al Brrnnani berkat4 "Dari Syu'aib bin
Abdullah bin Amru dari bapaknya Abdu[ah bin Amru."
Kata Muttaki'az menurut Al Khithabi dalam menerangkan hadits La Afulu
Muttaki'wt (no.3622 dxlam Tahdzib As-Sunan), "Mayoritas oraug menduga

bahwa malara lI Muttakiu'ialah posisi duduk yang bersandar dengan salah satu

kaki (tumit), dan tidak mengetahui makna lainnya- Sebagian lagi
menerjemahkan demikian berdasarkan apa )ang mercka dapat dari ilmu medis

ketika berbicara tentang bagaimana menjar.rhkan tubuh dari berbagai penyakit,

sebab adalah nyatajika seseorang makan dalam keadaan bersandar pada salah

satu kakinya dapat menghambat masuknya makanan ke daerah Pencaaaan

. makanan, hingga menyrlitkan untuk sampai ke lambung. Al Khithabi
berkomentar atas pendapat ini bahwa: Makne yang dimaksud dalam hadits ini
tidaklah demikian. Y\atn Al lututtab'adalah orang )ang dalam posisi duduk
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dengan mercndahkan t'buhnya dengan apa yang ada di bawahnya (lantai), dan
qtip grans yang dud.k lalu mercndahkan tubuhya dikatat*n i"im*.'r^tu
Al lttika'terambil dari kata Al waka'a dari wazan ifia,ala mirtu Makna l,
Muttab' adalah orang )rang bersandar pada tempat duduknya kemudian
Senun{uttg (badan)!e rempat yang berada di bawahnya. artioi" bahwa akujika makan tidak p€rnah dgnean pos6i bersanaar baik pada t".p"t png berada
$ bawah maupun di atas bantal, iebab perlalman terse6ut uiasanyaiitgn;r*tan
bagi mereka yang ingin makan banyak dan menyantap aneka ragam jenis
makanan, aku tidak melakukan hal itu sebab aku 

'n"irn hanya memakan
sesuap, mengambil makanan selodarnya, sementara dudukku ielalu dalam
posisi tegak. Diriwayatkan bahwa Rasurullatr sAlv makan dengan berjongkok,
ia bersaMq "Aka adalah seorang hamba, dot makon sebagaiinana io*irnyi
hambayang lain"
54i.?t "Wala yatha,u ,aqibakt rajuloi,,, menunrt Mala Ali Al eari dalam AtMwd, Qru2,lembar 149 y manusrcip), "Beriau tidak berjarai pada posisi
paling depan bila berjalan bersama-saura kaumnya, namun ultiau menga,nuil
Fll tengah bersama jamaahny4 batrkan beriau berjalan pada bagian ut*ri, 1ai
belakang mereka), *blgT salah satu sit<ap tiruaatz', d;nikianiah apa yang
disampaikan 6114""hhir dan yang tain." atn-nriUbi berpendapat: bahwa "Kata
rajulani (drn orang) tidak memiliki makna yang terlau penting selain bentuk
Iiry" dari sikap tawadhunya beliau, dimana 

-beliau tiaat fernan berjalan
faya$va orang sombong ketika berada di antara anak buah dan pelayannya Hal
ini-dikuatkan dengan bahwa: Rasulullah tiaat'pernal rcrlihat
makan dalam keadaan bersandar, sebagaimana kebiasan orang kaya @iasa
Falp mewah). Suahr ketilo Umar memanggil seorang p".idu kemudian
berdoa: Ya Allah iaq*nnl4 pemuda ini seUagai seorang pemimpin yang
memiliki banyak pengikut, ia (umar) mendoakan agar kelak iemuda tersebui
menjadi penguasa atau pemimpin yang memiliki uanyak narti, lingga omng-
orang mengikutinya dengan berjalan di belakangnya (mengawal); Selesai. rehs
bahwa pendapat ini tidak bertentangan dengan apa )ary tiul aiSet*t*
sebelumnya. Maksud &n Auatsnian te*aaarymatcsudnya aaaun saiu yatcni
seorang 

-p"hyan fang @df di belakrnginya, seeerti anis aan hinyL sabab
suatu kebutuhaq dan hal oI tid.k b€rtcntangan a*gro makna awadhu yang
merupalcan makna scsungguhn5ra',
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6550. Muhammad bin Ja'far menceritakan pada kami Syubatr
menceritakan pada kami dari Amru bin Dinar dari Shuhaib Maula

Ibnu Amir menceritakan dari Abdullah bin Amnr, sesungguhnya Nabi
SAW bersaMa, "Barangsiapn menyembelih burung atau

membunulmya tanry sebab, " Umar berkata: Aku akan biarkan. Beliau

Uersafaa, "Kecuali ia menyembelih dengan lnk, moka ia akan ditanya

di aWirat freloYila2
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t'2 Sanadnya shahih. Shuhaib Al Hudzdza'i maula Ibnu Amir adalah seorang Tabi'i
tsiqah Ibnu Hibban menyebutkannya dalam lfs-Is@at, N Bukhari dulam Al
Kabir (2Dl3l7) dengan tidak menyebutlcan cacat tentaog dirinya. Hadits ini
cnlup panjang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi Q279) sebagaimana riwayat di
atas, dari Syubah da Ibnu A)ryinab dari Amru bin Dinar, ia berkara, "Hadits
yang diriwayatkan oleh lbnu Aiyinah lebih sempurna." Ad-Darimi
mcriwayathan (2:201), 210, dan Al Hakim dalan Al Musta&ak (4:233\,
seluruhnya melalui jalur Su$an yakni lbnu Aiyinah dari Amru bin Dinar
dengan sanad png sama. Al Hakin b€rkata, "Hadits Shahih Al Isnad namlm
belum ditalchrij,' hal ini juga disepal€ti oleh Adz-Dzahabi. AI Baihaqi
meriwayatkan dalam ls-9zn ot Al lfubra (9:279) dari jalur Ath-Thayalisi.
Catatan: Tertulis dalam (sunan) Ad-Darimi "Dari Shuhaib maula Ibnu Umar ia
berkata aku mendengar AMullah bin Umar"! terjadi kesalahan pada At-Tabi'i

' 
dan Ash-Shahabi, menunrtku telah @jadi ke$alahan penulisan atau cetak.
Catatan lain: Al Mundzir menyebudcan hadits ini dalam At-Ttghib wa At-
Tshib (2:103) yang dinisbatkan pada An-Nasa'i dan Al Hakim namun ia (AI
Mundzir) menulis hadits ini dari "Abdullah bin Umar bin Al Khaththab,,' sebab
ia telah menyebutkan sebelumnya hadits Ibnu Umar 5864, kemudian ia berkata,
"Dari Ibnu Umar juga"! jadi jelas kesalah"n pada dirinya (Al Mundzir) bukan
pada penulisnyq sebab telah dis€paloti bahwa hadits.yang pertama €dalah
hadits Ibnu Umar bin Khaththab dan yang kedua adalah milik Ibnu Umar bin
Ash. Dimana hadits ini dapat ditemukan pada An-Nasa'i dan Al;[Iakim
sebagaimana dikutip oleh Al Mundziri, demikian pula apa yang terdapat dalam
kitzb Al Moqa'(ilid: 2 lembaran 232 dari manuskrip).

a a.

u. )-*
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6551.' Hasan dan Affan menceritakan pada kami, mereka
berkata: I{dmmad bin salamatr menceritakan pada kami, Affan
berkata: ia berkata: Amnr bin Dinar menceritakan pada kami dari
shubaib N rladzaza'i dari Abdullah bin Amru bin Ash, sungguh
Rasulullah sAw pernah bersabda, "Barangsiapa membunuh $urung
(dengan tidak lak) nako kctak di hffi okhirat Ailah akan
menorryakawrya,n s@rang bertanya ya Rasulullah b4gaimanakah
traknya; ihr? Betiau bersaMa: ,MerqrcmbelifuU,o 

dengan sembelilwn
yang baih fidok dengut memutwkot lehernya."rs

'+ ai'* ^;, t:;:L ;L U.'rZJ $:rr.1ooy
1,' & lt J;)i1 ,f i *t*.*t!E-e; u..,uu,
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6552. Muhammad bin Ja'far menceritalon pada karni, snrbah
menceritakan pada kami dari Aynrb akg mendengar Al easim bin
Rabi'ah bercerita dari Abdullah bin Anru, sgsunggtrhnya Rasulullah
sAw bersaM4 " Membunuh tidak disengaja, syibhut amd (menyerong
dengan niot hanya menyakiti bukn untuk memburuilt -Ed), dan

r43 sanadnya stuhih. Hadits ini sebelumnya telah disebutkan dengan cukup
panjang dicrmbahka1 di sini dengan ra*grq tidak hak), hingga menghilangkan
k:.rfluUro ITS terjaAi paq q Ep tamUattan pembenrtan in, a"ri f,rt Ufo*
akhirnya dalam riirayat eiL-rnayatisi, "Disembetih dan dimdk"nnya tidak
dgnsan dipunrs kepalanya lalu dibuang." Iradits dcngan makna scrupa adslah
riwayat yang paling bany* yang telah kami sebutkan faaa sanaa sebeiumnya.
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membunuh dengan cemeti atau cambukan, dendanya adalah serafils

unta, empat ptluh di antaranyayang sedang mengandung."ru

lott i.,Z ..
+et 60)13 iie
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6553. Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kani,
Bapalftu bercerita kepadaku dari Qatadalu dan AMushamad, ia
beikata: Harnman menceritakan pada kami, Qatadah menceritakan
pada kami dari Syahr bin Hausyab dari AHullah bin Arnm:
Sesnngguhnya Nabi SAW bersabdg "Orang yang meminum Klwmer
mala cambuHah ia, jika ia meminum lcembali maka ca.mbuHah lagi,

lremudian jika ia masih meminumnya cambuHah lagi, jika koempat

trali masihmeminum juga maka bunuhlah mereko!"r45

rti" i ir;l $:", .1ooy

$:r, * U IIJ,.J, $:", .1oor

f ia.q'q"

l^,

a^r,3t

;
,*

,4. . .. . ). .. . (..c'f "t' t:'y f y)'f,*tyht qfl

Sanadnya shahih. Hadits ini adalah ulangan hadits no. 6533 dengan sanad yang
sama
Sanadqra shahih. Hadits ini telah dijelaskan dengan rinci ketika menjelaskan
hadits AHullah bin Amru bin Al Khaththab dengan hadits yang sama no. 6197,
di sana prm tclah kami sebutkan bahwa hadits ini akan terulang-ulang di
antaranya hadits no. 7003 yang dirirvaptkan oleh Al Halcim dan Ath-Thahawi
dan selainnya. Dalam p tetulis "bma Al Khanra idza syaribuhd' huntf "innd'
tidak tertera baik dalam riwayat g maupuu rl.
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. 6554.Muhammad bin Ja'far menccritakan pada kami, sytrbah

menceritakan pada kami dari Atha bin As-sa'ib dari bapaknya dari
Abdullah. bih Amru, dari Nabi sAW: bahwasanyri beliau
memerintahlCIn Fathimah dan Ali agar tidak meninggalkan tasbrlt
tahmid dan takbir meskipun dalam keadaan b.rbrri"g, ia tidak
memperdulikan bilangan 'nnqakah yang disebutnya sebanyak tiga
puluh empat hingga meqggenapi anglca serafils, ia mengatakaq Ali
berkata: bahwa apakah setelah itu alsq tidak pernah meninggalkan
pekerjaan itu, ia berkata Ibnu Karua'i bertanya: tidak pula engkau
tinggalkan meskiptrn pada malam shiffin? Ali berkata: meskipun
malam itu m{am (perang) Shiffin.r46

sanadnya shahih. Al Haitsami menyebutkan dalam Majma, Az-zawa'id
(10:.122), akan tetapi ia menghapus bcgan aktrimya yakni perkataan Ali dan
pertanyaan Al Kawali. kemudian disebutkan bahwa Ahmad juga meriwayatkan
hadits ini dengan perawi yaag *iqah sebab syubah mendengar dari Atha bin
As-saib sebelum dicaurpur (terkontaminasi)" dan telah dijelaskan
keterangannya terdahulg dengan kalimat yang lebih panjang yakni dari riwayat
Atha bin As-Saib dari bapaknya dari Abdullah uin emru 649E dan telah
diterangkan pula dengan panjang lebar dari riwayat Atha bin As-saib dari
bapaknya dari Ali bin Abu Thalib 838. dengan hadits png sama namun dari
perawi lain.dari Ali ll4l, 1144, l}zt, tZ+0. Uogkapan,;A1,yuha obaun wa
tsalastun" d"l* c dn Maima' Az-zawa'idterfittts'i,ayyrrhima" adalah salah,
dan telah kami perbaiki dari p C. Sementara ungkapan tan amu Al mi.atu du/ranr
p tertulis mi'attn dan telah kami benarkan baik datam sairu Al usizl maupun
Majma'Az-Zava rd Lihatlah hadits no. 6910.
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6555. Mtrhammad Ot rn* menceritakan pada kami, Sp,batr
menceritalcan pada kami dari An-Nu'man bin Salim, aku mendengar
Ya'qub bin Ashim bin urwah bin Mas'ud aku mendengar ada seorang

lelaki berkata pada Abdutlah bin Amnr: Bukankah engkau irernah
mengatakan batrwa akan tiba hari alfiirat dengan tanda begini dan
begitu? ia menjawab: Sesungguhnya aku tidak ingin mengatakan
sesuatu apa pun pada kalian, aku hanya mengatakan bahwa
sesungguhnya kalian akan melihat dalam waktu dekat suatu perkara
yang besar, dimana saat ittr rumatr-nrmah akan terbakar, kemudian
Syu'batr bertanya: nrmah semacam ini atau semisalnya, lalu Abdullah
bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,,Suatu saat nanti
Dajjal alran berada di antara umatht, ttnggal selama empat puluh,
namun aht tidak tahu: apakah yang dimaksud empat puluh hari,
empat puluh tahun, empat puluh malam atau empat puluh bulan?
lrBmudian saat itu Allah sAW mengutus Isa bin Maryam alaihissalam
ia tampak seperti urwah bin Masud Ats-Tsaqafi, ia dihadirlwn lalu
dibinasalran, kcmudian manusia hidup setelahnya selama tujuh tahun,
saat itu tidak ada dua orang pun yang bertikai, lcemudian Atlah
mengirim angin dingin dori daerah Sya'm, dan saat itu tidak ada
seorangpun yang membmta sedikit iman kecuali dalam genggaman-

Nya, meskipun salah seorang di antara kalian berada di dalam perut
sebuah gmung kecuali berado dalam genggaman-Nyo," ia (Abdullatr
bin Amru) berkata: aku mendengar semua itu dari Rasulullatl SAW
yang kemudian bersabda, "Dan tinggallah orang-orang jalwt seperti
terbangnya burung, impian binatong buas, yang tidak tagi mengenal
lrcbajikan dan membiarkon lcemungkaran," ia berkata: (pikiran)
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Mereka diselimuti setan, kemudian setan itu berkata: Bukankatr
engkau telatr berdoa? kemudian (setan) menyunrh mereka menyembah
patung, dalam keadaan seperti itu rezeki mereka bertambah,
kehidupan mereka tambah sejatrtera, kemudian kemewahan pun
menyelimutinyq hingga tidak ada orang yang mendengarkan apa yang

diucapkannya kecuali akan mematuhinya, dan orang pertama yang

mendengarnya adalah seorang lelaki, kemudian Allah mengutus,,, atau

Allah menurunkan bagi mereka seolah-olah sebuatr ,'bayangan",

"Kemudian bangkitlah darinya tubuh-tubuh manusia, kemudian
ditiupkan (ruh) kepada yang lainnya hingga mereka bangkit dan
menyaksikan apa yang sedang terjadi,u kemudian dikatakan pada

mereka: "Keluarkan mereka dan kirimlah ke neraka," Rasul ditanya:
berapa banyak? beliau medawab: pada setiap seribu keluarkantatr
sembilan ratus sembilan puluh sembilan" pqda saat itu manusia yang
baru lahir (tampak tua), dan pada saat itu terbukalah setiap kaki betis
manusia.

Muhammad bin Ja'far berkata, "syubah menceritakan padaku

hadits ini berulang-d*g, dan aku pun coba mengamalkannyu.nt47

t47 sanadnya shahih. An-Nu'man bin salim adalah seorang tabi'I yang tsiqah,
sebagaimana Ibnu Main, Ibnu Hatim dan selainnya telah menyatakannya tsiqah.
Al Bukhari menerangkan dalan Al Kabir QTDI4). ya,qub bin Urwah bin
Mas'ud Ats-Tsaqafi adalah seorang tabi'i yang tsiqah, Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqqat, Al Bukhari menulisnya dalam Al
Kabir (4D/388-389). Muslim Q:378-379) dari Ubaidullah bin
Mu'adz Al Anbari dari bapaknya dari Syubah dengan hadits yang sama.
Kemudian diriwayatkan dari Muhammad bin Basyar dari Muhammad bin Jafar
-guru Ahmad- dari Syrbah, namun tidak ia tidak menyebutkan lafaztr
hadircnya secara lengkap, hanya melengkapi riwayat Muadz sebelumnya. Ibnu
Katsir mengutip hadits ini dalam taBirnya (7:266) berkenaan dengan tema
hadits ini, kemudian ia berkata, r'l\dsslim telah mengelurkan riwayat hadits ini
secara terpisah dalam kitab shahihnya."
Kalimat tsummayalbatsu An-Nas dalam g tertulis Yalbatsu menggunakan huruf
sin ini adalah kesalahan cetak yang nyata. Kalimat ,,fi kibadi jabal' (di hati
gunung) maksudnya adalah bagran tengah atau dalamnya" sebab yang dimalaud
de4gan hati adalah segala sesuatu yang berada di bagian tengatr. t(orimat /i
khtfot Ath- Thair (t'mgannyaterbang burung) maksud dari kata tersebut adalatr
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6556. M,hammad bin Jafar menceritakan pada kami, Auf

menceritakan pada kami dari Maimun bin Astadz Al Hizzani dari
AMullah bin Amru bin Ash, dari Rasuruflah sAw sesunggtrhnya
beliau bersabd4 "Barangsiapa yang mengerukan emas dari umatht,
kemudian meninggal ia masih mengenakonnya, maka Ailah
mengharamkan baginya emas surga, dan Barangsiapa mengenakan

terbang yang tidak stabil atau gambaran rarinya di atas tanah. Keadaan burung
yang labil tersebut serupa dengan prilaku orang jahat ketika perbuatannyi
terekspos (diketahui orang lain) dan sikap png tidak konsisten, pikiran yang
buruk dan kecendenmgan pada perkara yang buruk dan kerusakan. Kalimat
Ahlamu As-Siba' (-i'npi binatang Uuas; aaAah gambaran kurangnya akal
mereka. Ahlam adalah jamnk da,;i hurmun atau nlitm. Hal itu uaa.a isyarat
bahwa tidak memiliki itnu de keinginan s€bab mereka dikuasai oleh perasan
sembrono, emosi, perilaku yang burul(, kerusataq dan kejam. Dalam et t{irq"tr
(htz 2lembaran 484). An-Nawawi darlrm syoh mtm (ls:26), m"ngaratan
bahwa "[Jlama berpendapat kalimat dimaksrd rauiru uan*" daram
kecenderungan yang luar biasa pada kejahatan, memuaskan nafsu, dan

ferus{<an seperti cepatnya terbang b,nrng. sementara sifat permusuhan,
kczhaliman yang terjadi antara mereka tak ubahnya seperti pril*o yang biasa
diperlihatkan oleh binatang buas."
Kalimat Yaluthu haudhahu (mensolasi/plesrcr sekitarnya) adalatr
mempelester/menutup kemudian memperbaikinya. Kalimat Ath-Thallu atau
Adh-Dhillu )ang pertama Ath-Thailu artinya adalah hujan yang ringan
(gerimis). Al Qadhi lyadh dalam al Masyoiq berpendapat tr,grg) u"nrru
penulisan lota yang benar adalah kata yang p€rtama sebagaimana tertera dalam
hadits lain lrannuna Ar-Rijal." pendapat ini juga diikud oleh An-Nawawi.
sementara kata (syaiban) adalah kesalahan yang terambil d-i C dan telah kami
perbaiki dari riwayat g rl
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kain sutra, lrcmudian meninggal ia nasih mengenakonnya, malca

Allah menghoamkon baginya sutra surga.,,rlt

r{ sanadnln bcrmasalab, yarrg shottih adalah sanad png ada padalcq
scbagaimana alon dijelaskan bcrih$ ini insya Allatr
duf rdahh Ibnu Abu Jamilah Al Arabi, tclah d[ierasron tentang ketsiqahannya
(399). Dan al<an kami tambahkan di sini pc,ndapat Ahmad rsiqan Snoun-ru
Hadits, Mcnunrt fu-Nasai rsiqatun aaDa scbagaimana dinptalirrn tsiqahpula
oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan yang lainnya Al Burfiari menulis aaui lt
Kabir (3l4l5E) "Ia menulis ,{ I Arabiblt}an Bil A'rabf ia menginginkan bahwa
sestmgguhnya ini hanyalah inisial bulotr sifrt lbnu Abu Hatim menutis dalam
Al Jthwa At-Ta'dil QDItS)dan Ibau Sud dalam lttrlhabaqa eDnA.
Maimun bin Astadz Al Hizzrni dabh soormg tabi'i png ,iuit. Al Bul&ari
menulis d^lam Al Kabb (4llB9) "l[aimrm bin Astadz aari euauan bin Arnru
telah diriwayaftan darinya llani4 At Juir dan Auf,'tidalc terdapat keterangan
tcntang cacat Al llafizh ddtm At-Ta,jil menyebrdon bahwasanl,a "Ibnu Miin
telah menstiqahlonnya' Ibnu Al ltadini berlota, "yah)ra Al eaththan tidak
p€rnah membahasnya!' tidak pcrnah mclakuhn apa-apa, ia han>r" mengutip
(meaukil) pendryat Al Husaini dab^ Al llod (bL itOl te.na-meruUa[nya
sedikiptn!, haaya konfirmasi (nencampur) dengan apa yang-ditulis oleh il
Husaini, yakni manasuklcan sratu kaerangan ke dalam suanr taerangan tain
dengan scdikit kesamaan: dimana mereka memiliki periwal,at dari tabi'i lain
yakni tuan mereka yang bernama Maimun Abu Abdullah Al Bashari AI
Qurasyi." Al Butfiari menulis dalarn 11 11o6ir tentrng Maimun bin Astadz
dengan keterangan b€rikut "Maimun Abu Abdullah maula AMurratrman bin
samrah Al Qurasyi temrasuk ahlu Bashrah zaid bin Arqarn dan Al Bara,
mendengar darinyq dan diriwayatkan oleh syubah, Khatid, eatadah dan Auf,
nashabnya adalah Ishnk bin utsman, Ishak dari Ali $/akni Ibnu Al Madani):
sesugguhnya Yahya (),8kni Al Qaththan) tidatc p€rnah meriwayatkan hadiisdarinya" ini terdapat d,dam At-Tahdzib (10:393:394), dalam
keterangannya dischxkan bahwa: nlbnu Al Madini bertanya pada yahya bin
saad Offakni Al Qathftan) dari Ivfaimrm Abu Abdullah, png Auf meriwayatkan
hadits darinya?, hingga ia 6enamtrnkken raut muka yang masam. Ia berkata:
hingga Syubah menduga bahwa telah terjadi kegagalan ftekeliruan), ia j,,ga
bertata: Yahya juga tidak meriwayatkan darinya Al Atsram meriwayatkan dari
Ahma4 ia berkata: aluditsulru mmakir @adits-haditsnya adalah mungkar).
sementara menunrt Ishaq bin lv{anshur dari Yahya bin Main: La syai',menuut
Abu Daud: fitkallimu fihi {g,erlu penelitian lebih lanjut). Ibnu Hibban
menyebutlcannya dalqm kitab Ats-Tsiqd, ia berkata bahwa yahya Al eaththan
sayyiu Ar-Rar,i frhi (memimiliki daya pikir png bun*)" semua ini tertulis
.sesuai aslin),a dalam kitab At-Talrdzib yang aku maksud adalah kieib rahdzib
Al Kanal karya Al Mizzl. Pendapat ini adalah peadapat yang luns dan dapat
dipercayg bcrikutnya barulah daFng Al Husaini mencampurtan antara kedua
keterangan di atas, di mana ia menulis bahwa Ibnu lda'in telah menyatakan
rsdqai lvraimrm bin Astadz, kemudian ia mengutip pendapat Ibnu Al Madini
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tentang "Maimun btn Abu Abdulrah" dan ditambahkan dengan menjadikan
"Maimun bin Astadz Al Hizzani berasal dari Bashrab kemudiin menyJbutkan
lahwa ia meriwayatkan hadits dari 'AMullah bin umar, Al Barra,bin Adzib
dan Abdullah bin Buraidah." Apa yang diriwayatkan oleh Al Bara. dan Ibnu
Buraidah aaaun "Maimrm bin ALduualL', sebqgimana kercrangan tersebut juga
terdapat dalan At-Tarikh Al Kabir dn lt-iahaab, namun-rcauanya ietitr
.dipisahkan dalam imam kitab At Jthwa Ta'dil: Al Blrkhari sebagaimana telah
kami sebutlon. Dan Yahya bin Ma'in telatr menyebutkan hal teiebut dengan
sangat jelas. Ad-Daulabi meriwayatlon dalam At Kuna (2:61),,'Aku mendenlar
Al Abbas bin Muhammah berkaa: aku mendengar yailya 5io Ma'io berkata:
Abu Abdullah AI Haddad meriwayatkan dari Maimun bin Abdullatr, bukan

Yel.* bjn Astada syubah juga telah meriwayatkaa dari
Maimun Abu Abdullah" dan Khalid Al Hadza.i.,
Ketika perkara ini menjadi sama bagi Ar Hafizh Ibnu Hajar, dalam At-Taqrib
terdapat keterangan tambahan yang tidak ada dalam At-Tadzib,namlm di sana
tidak terdapat diketatrui sosok yang memberilon kesimpulan 

-tersebuq 
dahm

kitab At-Taqri6 dinyatakan bahwa: "Maimun bin Astad; adalah Maimun bin
Abu Abdullah, akan diterangkan ke,mudian!" hal ini menimbullon kesamaran
yang tidak jelas, sebab inr dalam ketika berbicara sosok "Maimun Abu
Abdulfah" Ibnu Al Hajar berkat4 "Menunrtku Maimun adalah nisbah sebagian
perawi dari Auf, maka disebuttah Maimun hin Astadz!!, namun demikian Ibnu
Abu Hatim membedakan antara Maimun Abu Abdullah dengan Maimun bin
Astadz," sebab itu tid+ ada lagi kekeliruan setelah keterangan ini meskipun
hanya ucapan yang keluar dari dirinya jika ia mengikuti ketianga Al Husaini
tentang "Maimun Al Astadzr" dalam kitab At-Ta,jil, aau paling tidak ia
mengetahui bahwa yang memberikan keterangan dal"q *-fahAt aaaUn
dirinya gendiri, sebagaimana telah menjadi kebiasaannyq namun sayang
rupanya ia tidak meneliti permasalan ini (lupw darinya), andai ia menetiunyi
terlebih datrulu maka insya Atlah ia akan mendapattcan yang benar, demikian
p!1L i1 akan meregetahui bahwa apa )ang dinyatakan tsiqah oleh yahya Ibnu
Ma'in bukanlah orang png dinyatalan dalam ungkapatnyiLa syai,a.
Astadz ditulis dengan a/y' berbaris fdhah dnn mensuhunkan sin dengan dzal
mu'janah sebagaimana tertglis dalam kitab At Mysytabah karya Adz-Dzahabi
Oal. l0), dalam kitab at-Taqrib dif,rlis dengan dal sebagaimana tulisan yang
sama tedapat dzlam Al Kuna karya Ad-Daulabi, demikian pula naskah g-a*i
kitab Al musnad. Akan tetapi ia.tertrlis dengan hwuf dzal dalam naskah-q, dan
At-Toikh Al Kabir, At-Tahdzib, dan At lbnal larya At Husaini. palam kitab
AlTaIil tertulis ansyadl itu adalah pengelabuan yang buruk dari penulis atau
pihak percetakan.
Al Hizani adalah nisbat kepada kelompok Bani Hizzan bin shobbah bin Atik
dari Anazah, lihat keterangan ini dalam krtab Ar Isyttqaq karya Ibnu Duraid
(hd. 194). Juga dapat dilihat dalam kitab washfatu Jaziratu Al Arab karya
rlamdani (hal. 162), kitab l, Ansab karya Sam'ani oal. 690). ,AHullah bin
Anru Al lliz,o,-i'; dcmikianlah nama ini ditambahkan pada sanad dalam kasus
ini di antara para tabi'in "Mai6un bin Astadz' dan di antara para sahabat
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'Abdullah bin Anru bin Ash,' drahinrya menunjukkan batrwa dialatr yang
meriwayatkan hadi dari Abdullatr bin funru bin Ash. Namun yang menjadi
pertrnlaan shahihkah sebagaimana asli bunyi sanad tersebut? atau hal ini
merupakan kekelinran sebagian penulis terdahulu? atau ia memeng kesalahan
dari perawi pertama? dengan pedoman ini kita tidak dapat menenhrlon mana
yang benar dalam kasus tersebut. Namun aku lebih cenderung mengatakan
bahwa hal tersebut adalah kesalahan penulis terdahulu, sebab para penulis rawi
belum memberikan keterangan tentang nana tersebut, dan tidak ditemukan
sedikitpun keterangan mengenainya +epengaahuanku- yang nyata keterurgan
yang ada bahwa Maimun bin Astadz meriwayatkan hadits dari Abdullatr bin
Amru bin Ash. Andai mereka memiliki informasi tentang perawi ini dalam
sanadnya maka insya Allah mereka akan merujuk padanya, baik dengan
memberikan keterangan sebab merelca me4getahuinya atau sekadar memberikan
keterangan bahwa ia hanyalah tambnhm dalam beb€rapa riwayat, sebagaimana
diungkap oleh Imam Abmad terilang bebcrapa kesalahan tain dalan sanad lain
untuk hadits ini, ketika ia mcriwayalm darinya sekali lagi dengan dua sanad
6947, 6938 sebagaimana akan ditcrangkan kemudian ketika ditalfirij. Adalah
benar bahwa Al Haitsami telah memberikan isyarat itu meskipun dengan
keterangan kurang begttu jelas, sebagaimana al<an kami sebutkan kemudian
insya Allatr, semua ini mengindikasilon tentang tidak adanya konsistensi dalam
sanad ini, konsistensi yang menunjuldcan bahwa ketetapan ini berasal dari sanad
yang asli. Nama "Lrrr" png disisipkan dalam riwayat ini, tetulis dalam g dan
Y'rtab majma' Az-Zawa'id '..lrr" tanpa huruf wau, dan kami telah tetapkanialam
; dan Al Hizani dalam nashabnya, tertulis dalam riwayat g tertulis dengan
htxrtf dzal bukan zay gllll, ihr adalah penulisan yang salah. Hadib tentang ini
dengan lafazh yang sama alcan datang dalam musnad no. 6947 dari Ishak Al
Araq dan Hudzah bin Khalifah dari Auf dari Maimun bin Astadz dari AMullatr
bin Amru, yakni Ibnu Ash secara marfrr'. tmam Ahmad no. 6948 meriwayatkan
dari Yazid bin Hanm dari Al Jarir "Dari Maimun bin Astadz dari Ash-Shadafi
dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bersabda" "Buangsiapa
meninggal doi wtatht sementea ia memirmnt ldtanq, Allah
mengharamkmt baginya manirrumnya di surga, dot Bwangsiapa yang
meninggal dsi umotht ketika ia mengenakan emas, Allah okon menghoankan
baginyo mengenakomya di swga" Demikianlah tambahan Al Jarir dalam
sanadnya dari Samah Ash-Shadafi antara tabi'i "Maimun bin Astadz" dan
seorang sahabat "Abdullah bin Amru," ditambahkan dalam hadits meminum
kfiamar, dan menghilangkan kata mengenakan sutra Di sana Abdullah bin
Ahmad telah memberikan keterangan riwayat ini bahwa bapak Imam Ahmad
telah melakukan pemukulan terhadapnyq kemudiai ia berkat4 "Tentang hadits
ini aku telah dipukul oleh bapakku. Aku mengira bahwa pemularlan tdadi
sebab ia melalculon kesalahan sebab yang benar adalah "Maimun bin Astadz
dari Abdullah bin Amru," tidak terdapat di dalamnya "Dari Ash-Shadafi." Suatu
pendapat mengatakan bahwa Maimun dimaksud addah Ash-Shadafi, sebab

yanS
akan
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Yazid bin Hanur rirvayat dari Al Jarir di alftir umurnya." tdi adalah
suatu ketcrangan yang baik dari Ab&rllah bin Ahmad. Dengan demikian ia
(Ahmad) telah menguatkan kagrangan kami adanya tambahan "Abdultah bin
Amru Al Hirzani" dalam canad ini dan kamipun rclah menolaknya. Al Haitsami
menyebutkan hadits ini dala,,r Majma'Az-Zawa'id (5:la6) tentang masalah ini
dalam musnad dengan lafrzh yang sama" ia berkata, "Ahmad AtthThabari
meriwayatkan, dan menambahkan Barangsiapa yang meninggal dari umatku
sedang ia meminum al-Khamar maka Allah mengharamkan baginya
meminumnya di akhiraf Dan Maimun bin Astadz (begini) dari Abdullah bin
Amru (begitu) Al Hizzani: aku belum mengetahuinya, sementara perawi lainya
adalah perawi yarrg tsiqah" !! disebutkan sekali lagi (5:24) dengan lafazh yang
akan disebutkan kemudian no. 6948 sebagaiman telah kami kutipkan tadi. Ia
berkata "Hadits riwayat Ahma4 Al Bazzar dan Ath-Thabari seluruh
periwayatnya addah perawi yang tsiqah"!! Al Mun&iri menyebutkan dalam At-
Targhib wa At-Tohib (3:187) dengan lafazh terakhir, ia berkata "Diriwayatkan
oleh Ahmad dan Ath-Thabari, dan perawi Ahamad adalah tsiqah!,,
llesimFulan kami; p6stama: bahwa lafe?h yang dinyatakan Al Haitsami dan Al
Mundziri bahwa para perawi Ahmad addah tsiqah, yakni lafazh yang
menerangkan bahwa bapak Atdullah bin Ahmad memularlnya. Dan telah
dijelaskan bahwa terjadi kesalahan dari Yazid bin Harun, hingga mengakibatkan
apa yang diucapkan keduanya tidalc dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua: bahwa Al Haitsami menyebutkan pada tempat lain tambahan dari Ath-
Thabari yakni kalimat "Meminum arah" hal ini mengindikasikan bahwa Ahmad
tidak menyaksikan langsnng dan hadits ini juga tidak dinisbahkan pada Ar
Baz.ar hal ini mengisyaratkan batrwa ia tidak mengetahui detail lafazh hadits,
pada suatu kesempatan ketika menyebutkan kalimat "Meminum lfiamar,"
menisbatkannya (merujuk) ke Ahmad dan Al Bazz;ar:lt
Ketiga: Ketika, sanad ini dijelaskaq ia berkara 'Maimun bin Astadz dari
Abdullatr bin Amru \l |liz"ani, aku tidak mengenalnya.- I.afazjr, ini
menunjukkan tentang adanya semacam penyembunyian perawi dan gurunya,
dilain sisi sosok lang masih mistri dan belum ada keterangannya adalah nama
guru ini sebagaimana termaktub dalam sisipan sanadt
Kata Al Jalalah yang terdapat di bagian akhir hadits tidalc rcrdapat di riwayat g,
namun telah kani kutipkan baik dari p atau rujulon-rujukan lainnya.
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6557. Abdurrahman menceritakan pada kanri dari Su$an dari
Abu Sinan dari AMullah bin Abu Abdullatr bin Amrq ia berkata:
sesunggunya Nabi SAW senantiasa berlindung dari itmu yang tidak
Uemanfaat, doa yang tidak terdengar (terkabul), hati yang tidak
khusyu dan jiwa yang tidak pernah merasa prras.lne

rae sanadnya shahih. Abdurratrman adalah Ibnu Mahdi. sufyan ialah Ats-Tsauri.
Abu Sinan adalah Abu sinan Asy-syaibani Al Akbar narnanya adalah "Dhirar
bin Murrah" (telatr dinyatakan tsiqah llil. Kami tambahkan di sini pernyataan
tsiqatr dari Ahmad, Yahya Al Qatrthan,Ibnu saaA An-Nasa'i aan uin-tiin. et
Ijli berpendapat: tsiqah aaba dr dalam hadits, muborinnr, shahibu As-sunnah.
Al Bulfiari dalam Al Kabb QnBn). Abdullah bin Al Hudzaili At Anazi:
seorang tabi'i terkemuka dan t€lah dijelaskan ketsiqahannya 689. Kami
tambahkan batrwa ia telah mendengar hadits dari umar bin Al Khaththab, dan
banyak meriwayatkan dari sahabat. Ibnu sa'ad me,nulis drlam Ath-Thabaqat
(6:78-79), Abu Na'im dalam lI Hilyah 358-364. Adapula hadits yang
diriwayatkan Abu Na'im dalam Al Hilyah (4:362) tentang masalah ini dengan
sanad dari Al Qathi'i dari Abdullah bin Ahmad dari bapaknya dengan sanad ini,
ia berkat4 "Gharibun dari hadits Ats-Tsauri dari Abu Snan, taftrada biht
Abdurrahman." Kemudian ia menunjukkan riwayat berilut (6561).
Diriwayatkan juga (5:93) tentang masalah ini dengan sanad ini. pada bagian
awal dalam Al Hilyah: "Abdurahman bin Amru," jelas ini tidak diragukan lagi
ini adalah suatu kesalahm, ymg betul adalatr "Abdurrahman bin Mahdi,,'nama
tersebut tidak tennasuk salah sahr guru-guru Ahmad tidak pula dalam thabaqah
semacam ini -sepengetahuan kami- tidak ada yang bema^ma "Abdurrahman bin
Amru," aku menduga telah terjadi kesalahan cetalg jika bukan dari sebagian
kesalahan penulis. Pada bagian kedua dari Al Hilyah (5:93) aku telatr
menetapkan yang benar yakni "Abdurrahman bin Mahdi.,' An-Nasa.i
meriwayatkan (€1313) dari Yazid lia ginan dari Abdurrabman bin Mahdi
dengan sanad ini. Al-Hakim meriwayad<an dalam Al Mwtadrak (l:35a) dari
jalur Thariq Qabishatr bin Uqbah dari Sufyan Ats-Tsauri. Ini adalah bantahan
terhadap pendapat Abu Naim yang menyatakan bahwa Abdurratrman bin Mahdi
tidak meriwayatlon dari Ats-Tsauri. At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur yang
lan (4:254), yakni dari jalur Al A'masy dari Amru bin Murrah dari Abdullah
bin Al Harits dari Zahir bin Al Aqmar dari Abdultatr bin Amru secara marfu'.
At-Tinnidzi berkat4 "Ini merupakan ha,dils hasm shahih ghuib dari jalur ini,"
Dan alon dijelaskan panjang lebar hadits no. 6561 dengan sanad lain dari Ibnu
Abu Al Hudzail dari Syaikh Mubham dari Abdullah bin Amru. Dan akan kami
terangkan di sana (pada rcmpatnya) insya Allah bahwasanya tidak terdapat
keterangan tentang permasalahan ini.
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6558. Abu Karnil menceritakan pada kami, AMullah bin Umar

Al umari menceritakan kepada lemi, dari Amru bin syuaib dari
bapaknya dari AHullah bin Amru, sesunggtrhnya Nabi sAw
bersaMa, "segala sesuatu yang banyarotya dapat memabuktrai maka
s edikitnya pm hsam. ur5o

rs sanadnya shahih. Abu Kamit adalah Muzhaffar bin Mudrik Al l(hurasani.
Abdullah bin Umar- { unari telah ditsiqahkan sebelumnya 5655. Dalam Inama "ubaidullah bin umar Ar umari', yakni saudaranp, menurutku ini adalatr
suatu kesalahan, sebab mereka memanggil ,Al umari"lika menyebut Abdullatr
(dengan talbir), sangat jarang orang memanggilnya dingan narma saudaranya
Lrbaidullah (detgen 

-tashghrr). 
Lain dari pada ito r.-l al Khurasani sangat

tidak mungkin mendengar dri Abaidullah sebab ia meninggal pada tahun 2dg,
sementara Abaidullah meninggal dunia tahun 137 (atau a*g* kata lain ia
meninggal sebelumnya) iaralc antara kematiannya sekitar 60-tatrun, andai ia
mengetahuinya maka tentu ia akan memperhatikan apa yang disampaikan
sebagai kedudukan sanadnya yang lebih tinggi saat it . aa"p*:'Abdullah bin
Umar Al Umari" meninggal tahuil l7l atau 172 satu tahun setelah kematian
saudaranya. Berkenaan dengan status hadits ini, diriwayatkan pula oleh
lJbaidullah dari Amru bin Syuaib scbagaimana akan kami ,ibutkuo lemudian.
Berikutnya hadits no. 6674 Ahm dmeriwayatkan dari yahya AI eaththan dari
AHullah bin Amru bin Syr'aib. oemikianpula diriwayattan daiam kitab z/
Asvribah (hal. 7) dari yahya. An-Nasa'i meriwayarkan Qs26-321),Al Baihaqi
(8:296), keduanya meriwayatkan melalui jalur yahya bin said at eutmn*.
t_u1u tvtajan meriwayatkan e:173) dari jarur Anas bin lyadh, Ad-Dar ai eutrrni
532 meriwayatkan dari jalur Al warid bin Katsir keduanya menggunakan- jalur
ubaidullah. Abu Kamil Al Khurasan tidak hanya meriwayatkan-dari Abdullah
bin umal Al Umari. Kemudian Al Baihaqi setelah meriwayatkan hadits dari
jalur Yahya Al Qaththan dari ubaidullah bin umar Al Umari: "Demikian pula
Abdullah bin umar meriwayatlcan daru Amru." yakni Anru bin Syu;aib,
kemudian dalam sanadnya meriwayatkan dari jalur Ibnu wahbin: "Abdullah bin
umar mengabart<an pada lcami dari Amru bin syuaib dari bapaknya dari
Abdullah bin Amru bin Ash." Hadits ini disebutkan tn*a 

^*1ir1 
Al Zailai

menyebutkan dalam ffasfiab Ar-Rayah (a:301) sesungguhnya "Abdunazaq
meriwayatkan dzlam mushouafirya: Abdullah bin umar mengabarkan pada
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6559. Abu IGmil menceritakan pada kami Zuhair

menceritakan pada kami, Ibrahim bin Al Muhajir menceritakan pada

kami dari Abdullah bin Babah dari AMullah bin Amru, ia berkata:
Suatu ketika aku berada di kediaman Rasulullah SAW, ia berkata
(Rasulullah) menyebut beberapa amalan, kerrudian beliau bersabd4

"Tidak ada lwri-hari yang lebih baik bagi suatu amal (pekcrjaan)
untuk dikcrjalcan lebih utama dari sepuluh hari ini?" Para satrabat

bertanyq bagaimana dengan trerjt'ang di jalan Allah (iihad)?
Bukankan lebih utama? Beliau menjawab: "Walaupun jitnd, kecuali
bagi seorang yang kcluar berjihad dengan jiwa dan hartanya,
lremudian ia meninggal di dalamnya. ursr

kami dari Amru." Dan telah disebutkan makna hadits dari Abdullah bin umar
bin Al Khaththab dengan sanad yang dhaif\ilS. '
Sanadnya Shahih. Zahir adalah Ibnu Muawiyah Abu Khaitsamah Al Ju,fi, telah
diterangkan pada no. 6012. ibrahim bin Muhajir bin Jabir Al Bajalli: telah
dinyatakan tsiqah no. 1654. Abdullah bin Babah: telah ditsiqahlen pula 5360.
Hadits riwayat Ath-Thayalisi no.2283 dari Zahir bin Muawiyah dengan sanad
yang sama. Dan merupakan ulangan hadits no. 6505. Di sana telatr kami
katakan bahwa Al Haitsami menyebutkan riwayat ini dalam Majma, Az-Zawa'id
(4:16) dengan riwayat yang sema dan berkaia, uAhmad dan Ath-Thabari
meriwayatkannya dalan Al Kabir, masing-masing de,ngan sanad png berbed4
dimana salah satu perawi sanad tersebut tsiqah." Dan perawi-perawi sanad
dalam hadits inilah yang dinyatakan tsiqah, sebab sanad tersebut 6505 adalatr
santd hasan, disebabkan kemajhulan periwinya (tidak dapat diketahuinya) oleh
para tabi'in.
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6560. Abu An-Nadbr dan Yahya bin Adam menceritakan pada

karni, berkata, h)hair menceritakan pada kami dari Ibrahim
bin Muhajir dari Abdullah bin Babahu dari Abdutlah bin Amnr ia
berkata: Suatu ketika atcu berada dikediarnan Rasulullah SAW, ia
berkata (Rasulullah) menyebut beberapa pekerjaaq (kemudian ia
menyebutkan bmn hadis yang sama seperti di atas;.Is2

,rj c:wU.'*i$:L f U'#$:"r.1o1\
t3,^5 i,j;; :,:v'6;t' ,j.* ,!-4t ,fJ i l' j" * l,
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6561. Husain bin Muhammad menceritakan pada kami,Yazid
bin Atha menceritakan pada kami dari Abu Sinan dari AMullah bin
Abu Al Hudzail, seorang gunr menceritakan padaku, ia berkata: Suatu

ketika aku memasuki masjid di daerah Syam kerrudian aku

r52 Sanadnya shahitr,hadits ini "dal"h ulangan hadits sebelumnya.

EI - Musned Imam Ahnad

,:&- r,G! 13,:& t fy u :,:6x_ | f ,,:# 1 ;
.€"ili rbq+'r;t 4e



melakukan shalat dua rakaat, lalu duduk, dan datanglatr seorang guru

shalat dekat sebuah tiang. Selesai ia melaksanakan shalat orang-orang
pun menghampirinyq kemudian aku bertanya: siapa orang tersebut?

mereka menjawab ia adalah AMullah bin Amru" kemudian datang
pada saat itu seorang ufirsan Yazid bin Muawiyatr, ia pun berkata:

Orang ini ingin melarangku ketika aku hendak berbicara
(menyampaikan ihnu/tradits), ketahuilah sesungguhnya Nabi katian
pernatr bersabda" uYa Allah aht berlhdung kcpada-Mu dari jiwayang
tidak pernah merasa puas, lati yang tidak Htugru, ilmu yang tidak
bermanfaat, doa yang tidak didengu (terkabuQ, dan aht berlindung
lrcpada-Mu dari empat perkna di atas.'ns3
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Sanadnya dhaif, Dikarenakan tidak diketahui secara pasti guru yang
diriwayatkan oleh Abdullah bin Abu Al Hudzail. Hadits ini diriwayatkan oleh
Abu Naim dalam Al Hilyah (4:362) dari jalur Yahya bia Abdul Hamid Al
Hammani dari Khalid bin Abdullah Al Wasithi dari Abu Sinan dengan sanad
yang sama namun lebih ringkas, dengan tidak menyebutkan kedatangan utusan
Yazid bin Muawiyah. Hadits ini alcao dikemukakan kembali dalam Musnad no.
6865 dari Affan dari Khalid Al Wasithi dengan hadits yang panjang seperti
bunyi riwayat di atas. Dan telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa hadits
inr narfu dengan sanad yang shahih 6557, iwayat dari Abdullah bin Abu Al
Hudzail dari Abdullatr bin Amru langsung. Dan kami pun telah menjelaskan
tentang keberadaan guru yang identitasnya tidak diketahui tersebut, yang
sampai pada kesimpulan bahwa riwayat ini memang tidak menjelaskan
tentangnya. Yang pasti bahwa Al Qasami rclah meriwayatkan dari Abdullatr bin
Abu Al Hudzail secara mafu' dari Abdullah bin Amru tanpa perantara. Namun
ia telah meriwayatkan dalam kisah ini dengan datangnya seorang utusan Yazid
bin Muawiyah yang menoegah Abdullah bin Amru yang kala itu hendak
berbicara. Pada riwayat beriluhya 6865, ia b€rkat4 "Orang ini melaranglar
untuk berbicara pada loliau, sebagaimana dahulu bapaknya pernah
melarangku."
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6562. Abu l(amil menceritakan pada kami dari Hamad dari
Tsabit dari syuaib bin Abdullah bin Amru dari bapaknya ia berkata:
Rasulullah sAw tidak pernah terlihat makan dengan posisi bersandar
tidak pula ia berjalan melangkahi di antara pemuka kaunr.ls4
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6563. Hasyim bin Al Qasim menceritakan pada. kami, Laits
menceritakan pada kami, Abu Qabil Al Ma'afiri menceritakan padaku

dari shufayya Al Ashbatri dari AMullatr bin Amru" dari Rasulullatr
SAW, ia berkata" nSuatu ketika Rasulullah SAW memperlihatkan
pada kami dua btrku yang berada di tanganny4 kemudian beliau
bertanya: 'Tahukah kalian du buht ini?' ia berkata (AMullatr bin
Amru), kami menjawab (para sahabat): "Tidak tatnr, kecuali engkau
memberitatru karni ya Rasulullah.' Beliau menjawab, 'Barangsiopa di
tangan lranannya (htab ini): itu adalah kitab dari ruhan semesta
alam, di dalamnya terdapu rr*r--norr- penghuni surga, nama-noma
ptrq orang tua dan kclompok-kclompobtya, kcmudian disebutkan
secara global bagi mereka yang terakhir dengan tidok ada lagi
penambahan dan pengtnangan setelah itu satupun di antara merelca,'
Kemudian akan dikatakan bagi penerima (htab) dengan tangan
kirinya: 'Ini adalah Htab penghuni neralca, di dalamnya terdapat
nama-nama penghuni neralca, noma-nama para orattg tua dan
lrc I ompok-kclompo btya, kemudian dihitun glah j umlah ke s eluruhannya
dengan tidok ada lagi setelahnya -penambahan dan pengurangan
satupun di antara merelca. 'Para satrabat Rasulullatr sAw kemudian
bertany4 "Kalau demikian untuk apa kami beramal, jika semua
permasalatran telatr ditentukan?" Rasulullah sAw bersabd4 "Tetaplah
beramal dengan baik dan senantiasa mendekatkan diri, karena
sesungguhnya para penghuni surga, akon mengakhiri hidupnya
dengan perbuatan ahli surga, dengan amal apapun ia beramal. Dan
kctahuilah sesungguhnya penghuni neraka, akan mengaHtiri
hidupnya dengan perbuatan ahli neraka, dengan amal apapun ia
beramal," kemudian beliau berkata di genggaman tangan-Nyalah
nasib merek4 kemudian beliau bersabd4 "Tuhan katian Attah SW
mengetahui amal pada lwmba-Nya," kemudian dikatakan bagi
penerima (kltab) dengan tangan tangan, maka diberikannyalah (dari
sisi kanan)dan dikatakan pada mereka "Inilah kelompok penghuni
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$rgq" dan bagi penerima (kltab) dari sisi kiri, dikatakan pada
mereka, 'Inilah kelompok penghuni nerakaul55

rtt sanadnya shahih. Laits adslah Ibnu sa'ad AI Fahni Al-Imam Al tvlashri, telah
disebutlcan no. 936. amn mmi ambablon disini dari p€rkataan Ibnu sa'ad "Ia
adalah soomng yang *iqah dan memiliki banyak hadrts shahih, seorang yang
pgndiryq pandai dan dermaryan. Ahmad berlot4 'Al-Iaits memiliki uanyat<
ilrnu dan hrdits shahih.' Ibnu Bal<r b€rkata, 'Aku tidak pernatr melihat
seseorang lebih sempurna dari Al-Laits, memiliki tubuh yang bigus, lisan yang
fasib" pandai membaca AlQur'an, ilmu An-Nahwu, hafal terhadap naaits+raaG
dan syair*yair, memiliki ingatan yang kuag dan aku belum menemukan orang
sepertinya- As-Syaf i bqkata" "Al-Laits lebih dalamfluas itnunya dari Malik,
namun sayang para pe, gihrtnya tidak ada yang dapat menggantikannya," pada
bagtan lain Ibnu Bakr mennmbahkan: "Al-Laits lebih dalam/luas ilmunya-dari
Mahlc namun keberuntungan b€rpihak pada Malik. AI Bukhari menerangkan
MamAl Kabir (4llD46-247),Ibnu gs'41dalem lth-Thabaqat el2l2o4). ,

Abu Qubail ialah Halyi bin Hani' Al Ma'arifi Al Mashri, telah diterangkan
ketsiqahannya 1786. Kami dtan tambahkan di sini bahwa Ibnu saad menuliinya
dalan At h-Thab aq at Q DDl l).
Syufayyi adalah Ibnu Mati'Al Ashbahi Al Mashd seorang tabi'i yang tsiqah,
sebagian orang memasukkannya ke dalam golongan sahabat. runu yunus
berpendapal "Ia adalah se,orang yang alim dan bijarcsana" suatu ketika ia (Al-
Laits) mendatangr majlis Abdullah bin Amru, kemudian beliau berkata, "T;hh
datang kepada kalian salah ssorang ulama/alim dari ulama kita., Al Bukfiari
menulis dalam Al Kabir QDD67), Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat (1Dt2Ol),
Adz-Dzahabi dalam At-Toikh Al Islan (4:123), sebagaimana 1a tulis pula
dalam kitabnya yanglan Al Ishabah e:231). Hadits tersJbut diriwayatkan oleh
At-Tirmidzi (3:199-200) dari Qatadah bin sa'id dari Al-Laits dengan sanad
yang sama, ia berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih ghuib.,, Abu Na,im
meriwayatkan dalam Al Hilyd, (5:l6E-169) dari jalur Ashim bin Ali dari Al
Laits bin sa'a4 dan dari jalur Qutaibah bin sa'id dari Bala bin Madhar, dan
dari jalur suwaid bin AMul Aziz da,;i Qurratu bin AMunahman, ketiga jalur
tersebut dari Abu Qubail, dengan sanad yang sama Dao dikutipkan aari lbnu
Kasir dalam Tafsirnya Q:353459 tentang hadits ini datam lt Munad,
kemudian ia berkata, "Demikianlah At-Tirmidzi den An-Nasa'i meriwayatkan
dari Qutaibah dari Al-I^aits bin sa'ad dan Bakar bin Madhar keduanya dari Abu
Qubail dari syufaiyyi bin Mafi'Al Ashbahi dari Abdullah bin Amru, dengan
hadits tersebut." At-Tirmidzi b€rkab: hadits ini hasm shahih ghoib. Al
Baghawi menulis dalam afsirnya dari jalu Basyar bin BaIGr dari said bin
utsman dari Abu A -Zahiriyah dari Abdullah bin Amru dari juru tulis Al-
Laits, dari Al-Laits, dengan hadits tersebut. sementara yang Kami kutipton tadi
dalam riwayat At-Tirmidzi riwayat tersebut terambil dari riurayat Al eutaibah
dari Al Laits saja, dan aku tidak menemukannya dalam riwayat An-Nasa'i.
Yang jelas adslah riwayat tersebut terdapat dalam ls,$unan Al Kubra dan
riwayatnp dari Qutaibah dari Bakar bin Madhar. Riwayat dari eutaibah dari

l
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BaIGr ini termalctub dpJam Al Hilyal, karya Abu Naim, sebagaimana akan kami
sebutkan sebentar lagi. serrentara riwayat dari Al Baghawi sebagaimana
diispratkan oleh Ibnu Katsir juga terdapat dalam kitab tafsirnya yang telah
dicetah dan hadits ini juga diriwayatkan dalan Al Musnad dari jalur Al eathi'i
dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari bapakny4 dengan sanad yang sama.
Dalam Al Baghawi tersebut guru Ahmad yakni "Hisyam bin easim" di mana ini
sangat jelas merupakan kesalahan cetak di mana yang benar adalah Hasyim bin
Al Qasim. Ath-Thabari meriwayatkan dalam tafsinnya (Juz 25 hal. 7) dari jalur
Thariq Amru bin AI Harst dari Abu Qubail dari syrfaiyyi "Dari salah seorang
lelaki sahabat Rasulullah SAW. As-suyuthi menyebutkan dalam Ad-Dtrr At
Mantsur (6:3) yang dinisbahkan pula pada Ibnu Al Mundzir dan Ibnu
Mardawaih, lihatlah hadits no. 19,196, 3ll, 621, 1062, I 068, I I 10, I I g l, 134g,
3 553, 3624, 3934, 4091, 5 140, 548 l. lihat pula dalam Suolat al-Jibril I g4, I 9 l,
367, 37 4, 37 5, 29267, 5856, 5857.

Kata /i yadihi dalam kitab Al Misykrt (hal. 13) tertulis "yadaihf, dengan
tatsnftyah. Al Allamatr Ali Al Qari dalam Al Mirqah berkata Ouz l, lembaran
48): "Dalam beberapa naskah ternrlis wafi yadihi, sebagaimana banyak tertulis
dalam kitab Al Mashobih." Aku tidak mengetahui dari mana para pengarang
kttab Al Mashabih dan,A.l Mtsykah menulisnya &ngan At-Ta.miyah? sementara
penulis kitab Al MWkaL hanya menyandarlon tulisannya dari riwayat At-
Tirmidzi saja. Dimana ia meriwayatkannya seorang diri, demikian pula terhadap
selnruh riwayat yang telah aku jelaskan dan aku taldrij.
Kdimat "Ata&t*ta ma hadza Al Kitabanf' (tahul€h kalian tentang dua kitab
ini?), mennrut Al Allamah Ali Al Qari dalanAl Mirqah: "yang dapat ditangkap
dari makna di atas adalah sesuatu yang dapat diraba, ada yang mengatakan: ia
adalah sebrrah perumpamaan guna menghadirkan makna yang halus dan lebih
m€ngena begi yang mendengarkannya" sehingga seolah-olah ia melihatnya
dengan jelas, Nabi SAW ketika membuka hakekat dibalik ungkapan kalimat ini,
dan menjelaskan dengan sangat gamblang hingga tidak ada lagi yang
tersarnarkan, beliau mengganrbarkan suahr kenyataan yang semula hanya bisa
dirasakan dalam hati pada suatu wujud kenyataan yang dapat diraba, isyarat
kalimat di atas adalah isyarat pada suatu yang dapat dirasakan." Namun
demikian penafsiran ini terlalu berlebihaq dan kesalahan tersebut sudah tampak
sejak awal, sebab bukankatr Abdullah berkata: Rasulullah SAW menghampiri
kami dengan dua kitab di tangannya, ini menunjukkan bahwa apa yang
dibawanya adalah sesuatu yang dilihat olehnya dan para sahaba! kemudian ia
memberitakan bahwa Rasulullah SAW bertanya pada mereka: Atadruna ma
hadza Al Kitabani (tahukah kalian tentang dua kitab ini?), kalimat ini
mengisyaratkan bahwa mereka telah melihat sesuatu benda ftitab) sebelum
pertanyaan sebagaimana yang diceritakan oleh para sahabat perawi hadits ini.
Tentang hakekat dua kitab tersebut adalatr bagian dari ilmu Al Ghaib (sesuatu
yang tidak diketahui hakekatrya) di luar suatu wujud yang mana kita
diperintahkan terhadap perkara semacam ini untuk mengimani dan
menerimanya dengan sepenuh hati tanpa harus memaksakan untuk

Musnad Imam Ahmad _, ml



memaknainlla atau tanpa mgu-mgu, juga tidak de'ngan menganalogikannya
(mengHaskan) dengan sesuatu wujud yang tersimpan di balik ruh kita dalam
kehidupan ini. Kita tidak pemah mengetahuinya dengah jelas kecuari pada
beberapa walctu yang sangatjarang atau ketika bertolaknya nrh seorang yang
shalih. oleh sebab itu hendaklrrh kita menjelaskan hadits ini sesuai dengan
dnhirnya saja. Yakni dengan menjelaskan batrwa dua kitab tersebut aaaan
benar-benar dua kitab yang ada di t rgan Rasulullah SAW. Tidak perlu
menganalogikan sesuatu yang jelas terlihat oleh kita. Bila demikian maka kita
dapat mengerti bahwa keduanya (kitab) adalah dua wujud benda yang berada di
tangannya. orang-orang yang hadir tidak dapat mengetahui dengan jelas
maksud keduanya kecuali dua wujud dalam bentuk kitab, kemudian barulah
Rasulullah SAW memberitahu malara yang terkandung dalam dua kitab tersebut
tanpa dapat dibaca oleh para sahabat apa yang termaktub di dalam keduanya
sebab keduanya menceritakan tentang sesuatu yang ghaib. Atas izin Allah,
barulah orang-orang dapat mengetahui isi kandungan kitab tersebut melalui
tangan Rasulullah sAW, setelah sehsai izin untuk mengetahui/melihat kedua
kitab tersebut pun tidak terlihat lagi, sebagaimana ketika kedua kitab tersebut
hilang dari tangan Nabi {alam hadits ini- tanpa bekas. Hal ini persis seperti
kejadian pertanyaan Jibril dalam majlis yang disaksikan oleh umar bin
Khaththab, dan yang hadir dari para satrabat, kemudian berparing, dan ketika
mereka hendak melaporkannya pada Rasuluuah sAw mereka tidak melihat
sesuahr apa pun. Kejadian ini dan apa yang terjadi di atas adalah perkara-
perkara yang gaib, dari satu jenis yzng sama. Dua kitab tersebut bukanlatr
seperti gambaran kitab yang ada di drmia buatan manusia yang telatr Allah
anugrahkan pada manusia dan ajarkan membuatrya, sebab bila
demikian maka tidalc dapat dibayangkan seberapa besar kitab tersebut yang
memuat ahli suga, nama-nama para bapak dan kabilah-kabilah mereka
ditambah nama'nama penghuni neraka?, dan sudah berang tentu tidak ada satu

Eggpun-yle $1a untuqmqmjgan$y.a? Allah SWT berfinnan: '"( jS
@ff .l1c',"+ l;i; giiiifi ";)iiijg-{l4 ;g,,Katakoiah,
sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-katimat Tuhanku,
sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) katimat-kalimat Tuhanlnt,
mesbiptm kami datangkan tanbahan sebanyak itu (pula),, (es. Al Kahfi [lg]:
r0e).
Kemudian ungkapan "Tsumma Ujmila ala aHtirim,,' sama dengan ungkapan
"ujmilat Al Hisab," jika dilakukan perhihrngan satu persatu hingga selisai
semua terhitung atau dengan kata lain bermakna hinrng dan kumpulkanlah
dengan tidak menambatr dan menguranginya lagi, demikianlah ipa yang
dinyatakan oleh Ibnu Atsir.
Adapun kalimat saddidu bermakna lakukanlah pekerjaan kalian dengan benar
dan istiqamah, maksud ungkapan tersebut adalatr agar melakukan keseimbangan
dan adil dalam beramal Kata qaribu yakni lakukanlah keseimbangan dalam
segala perkara dan tinggalkanlah sikap berlebihJebihan dan korupsi. Dalam
suatu ungkapan dikatakan "Qtaba fulan /i umurihi,,(fulan menyeimbangkan
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6564. Abu An-Nadhri menceritakan pada kami, Al Farju

menceritakan pada kami dari Ibratrim bin Abdurrahman bin Rafr' dari

bapaknya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "sesungguhnya Allah SW mengftwamftan atas umatht

aralc, perjudian, bir, beduk (gendang-&un ), gitar (gambus), dan

menamb ahlran sholot witir qmdaht. "rs6
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6565. Abdullah bin Yazid menceritakan pada kami, Haiwah

menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Syarik Al Ma'afiri

mengabarkan pada kami, ia mendengar Abdunatrman bin Rafi' At-

segala urusannya) jika ia melakukan keseimbangan, ini juga merupakan

pendapat Ibnu al-Atsir.
Kalimat ,'Yawtim lahu bi amali (ahli) Al Jannal{ kalimat "Ahlunu tidak
tersebut dalam riwayat 3, kemudian kami tambahlon dari riwayat p.

r55 Sanadnya dhaif, Hadrtshi adalatr pengulangan hadits no. 6547.
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Tanukhi berkata: sesungguhnya ia mendengar Abdultah bin Amru bin
Ash berkata: ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak
mempedulikan apa yang aku miliki," atau uAku tidak mempedulikan
apa yang ku kendarai, ketika aku memimxn tiryaqan etenawar
racun)," ia berkata atau 'Ketika aku mengenakan jimat, atau ketika
aku mengucapkan syair dari dalam jiwaku." Al Ma'afiri ragu antara
e',{ku tidak mempedulikan apa yang aku kendarai,,, atau Aku tidak
mempedulilon apa yang aku milil5i.ntsz

r57 Sanadnya shahih. Abdullah bin Yazid Al Muqri'i Abu Abdurratrman" telah
diterangkan tentang ketsiqahannya 772. daa kami tamtrahkan di sini bahwa ia
juga telah dinyatakan tsiqatr oleh Ibnu Saa( An-Nasa'i dan yang lainya. Ia
meninggal pada bulan Rajab di Maklsh tahrm 213 dengan usia lebih dari
sembilan puluh tahun. Ibnu Hazm dalam kitab Janhmatu Al Ansab (ha1.409)
telatr melakukan kesalahan dalan penashaban suatu kesalahan yang
mengejutkan. Dimana ia menyatakan adanya suatu daerah besar tempat
kelatriran sabi' bin Al Harts bin zaid dengan nama "Muqra", kemudiar ia
berkata batrwa: "Anak dari sabi'tersebw bernama Muqrq suatu daerah besar
dari keturunan itulah Abdullah bin Yazid Al Muqri, dan ia bukanlah salah
seorang muqri'ut lil qiraat (mengetahui banyak bacaan Al eur'an) akan tetapi
seorang Muhaddits"ll Sementara aku telatr menyimpulkan bahwa Abdullatr bin
Yazid Al Muqri adalah seorang Imam besar dalam hadits dan terkenal memiliki
pengetahuan yang terkenal tentang qiraat, mempelajari Al eur'an selama tujuh
puluh tahun, sebagaimana tertulis dalam kitab Thabaqat Al etmav,aryarunu at
laziri ju I hal. 463464, ia pemah mengatakan tentang dirinya sendiri: Aku
membaca (mempelajari) Al Qudan di Bashrah tiga puluh enam tahun, di Mekah
tiga puluh lima tahun, sebagaimana terrraktub dalmtAt-Tahdzib euz6 hal. g4).
Sementara tentang Al Muqri nama kabilatr yang disebut-sebut oleh Ibnu Hazrn
aku tidak menemukannya kecuali darinya". Aku menduga bahwa Ibnu Hazm
rldrng memikirkan tentang sosok Abdurrahman bin aUa n earilyi yang
dinisbahkan pada Al Qarrah nama salah satu kabilah dan bukan Al earr hal
inilah yang menjadikannya s'mara.
Haiwah adalah Ibnu Syarih At-Tajibi al-Mashriy, telatr ditsiqatrkan sebelumnya
2899, dan akan kami tambahlan di sini dari keterangan Ibnu saad dalam kitab
Ath-Thabaqat QDD03), ia berkata "Haiwah adalah seorang yaag tsiqah."
syurahbil bin Syarik Al Ma'afiri adalah tsiqah.Ibnu Hibban menyebutkannya
dalan At-Tsiqqat. Abu Hatim berkata: ,,la Shalihu Al Hadits,, menurut An-
Nasa'i "laisa bihi ba'sun," Mustim meriwayatkan dalam kitab shahihnya, Al
Bukhari dalam lI Kabir (2D1253), Al Azaur menganggap hadits ini lemah dan
tidak bermanfaa! demikian pula dengan pernyataan yang mentsiqatrkan
perawinya. Pada bagian berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang nama
tersebut dalam takhrij hadits insya Allah. Abdurratramn bin Rafi'At-Tanaukhi
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Al Mashri, telah dijelaskan pada bagian terdahulu 5394, ia adalah seorang tabiin
tsiqah, Ibnu Hibban menyebutkan dalam kitab Ats-Tsiqat menunrtnya: "Hadits
ini tidak dapat dijadikan pegangan jika. melalui riwayat Ibnu An'am, sebab

terjadi kemungkaran (pemalsuan) dalam hadits ini melalui jalurnya. Al Bukhari
dalam Adh-Dhu'afa (hal.22) "fi haditsihi m,anakir." Kemungkaran (pemalsuan)
yang diinginkan (dimaksud) oleh Ibnu Hibban tidaklah terjadi pada semua
perawi, sebab sosok seperti Abdurratrman bin Rafi'bukanlah perawi yang dhaif,
Kemungkaran tersebut terjadi pada riwayat Abdurratraman bin Ziyad bin
An'am, dari sini jelas bahwa 16nu An'am tidak memiliki daya hafal yang bagus
terhadap riwayat dari Ibnu Rafi'. Adapun tentang Ibnu Rafi' kami melihatrya
sebagai perawi yang tsiqah, sebagaimana telah kami sebutkan (sebelumnya).
Aba Al Arab bin Tamim menyebutlonnya dalam kitab Thabaqot Uama
Ifriqlyoh (hal. 20) dimana ia termasuk salah satu dari sepuluh tabiin yang.
dikirim oleh Umar bin Abdul 6ziz, "untuk mengajarkan (ilmu agama) pada

bangsa Afrika." Saat itu Umar bia Abdul Aziz tidak akan mengutus utusan
kecuali orang tersebut tsiqah adl (dapat dipercaya dan adil). Dalam kitab
Riyadhu An-Nufus (l:72) Abu Bakar Al Maliki menulis: "Bahwa ia termasuk
salatr satu dari ulama yang dihormati dari kalangan mukmin... tinggal di daeratt
Al Qairuwan (sebuah kota di Tunis), dan banyak orang mendapat manfaat dari
ilmu yang dimilikinya."
Haditst riwayat Abu Daud 3869 (4:5 dalan Aunu Al Ma'bud) dari Ubaidullah
bin Umar Al Qawariri dari Abdullah bin Yazid Al Muqri -grru lnam Ahmad-
dari Sa'id bin Abu Ayyub dari Syurahbil bin Yazid Al Ma'afiri dari
Abdunahman bin Rafi'; At-Tanukhi dari Ibnu Amru. Dalam krtzb Futuh Mashr
(hal. 255) Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan dari Abu Al Aswad An-Nadhr bin
Abdul Jabbar dari Ibnu Lahi'ah dari Syarahil bin Yazid dari Hanasy bin
Abdullah bin Amru, haditsnya dalam bentuk kisah. Kemudian Abdul Hakam
berkata, "Bahwa Haiwah bin Syarih meriwayatkan juga dari Syarahil bin
Yazid." Abu Na'im dalam Al Hilyah (9:308) meriwayatkan dari jalur Muawiyah .

bin Yatrya dari Sa'id bin Abu Ayyrb dari Syurahbil bin Syarik dari Abu
Abdunahman Al Hubuli dari Ibnu Amru. Dalam riwayat ini ditemukan batrwa
Abu Daud menyebut narna "Syrahbil bin Syarik" dengan "Syurahbil bin
Yazid," dalam kitab At-Tahdrib @323424) pengbrang telah memperingatkan,
ia berkata, "Namun Abu Daud menyebut dalam riwayatnya dengan nama
Syurahbil bin Yazid," kemudian ia berkaq "Abu Bakar bin Abu Syaibah dan
lebih dari satu (yang lainya) dari Al Muqri, mereka menyebutnya dengan nama:

Syuratrbil bin Syarik." Al Hafizh Ibnu Hajar setelah itu memberikan
komentamya @endapat), ia berkata, "Aku khawatir tdadi kesalahan dalam
pengucapan nama "Syurahbil bin Yazid" lang seharusnya adalah "Syarahil bin
.Yazid sebab nashab kedua-duanya ldnlah Al Ma'afiri, sebagaimana hal ini
diriwayatkan oleh Abdunahman bin Rafi' dan yang lainnya." Dugaan Ibnu
Hajar ini adalah dugaan yang cukup beralasan dan cenderung sesuai sebab

diketatrui bahwa Syaratril bin Yazid meriwayatkan hadits ini, akan tetapi kami
menemukan hadits dari riwayat Hanasy bin Abdullah Ash-Shan'ani,

diriwayatkan juga darinya Ibnu Lahi'ah dan Haiwah bin Syarih, sebagaimana
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kami telah kutipkan dalam kitab Futuh Mastv. Kemungkinan tain adalatr ia juga
meriwayatkan hadits dari Abdurrahman bin Rafi', sebagaimana dugaan iuiu
Hajar, namun kami belum menemukan riwayat tersebut. Dari sekian keterangan
di atas lang menurutku paling dapat diterima adalah bahwa kesalatran itu
berasal dari utaidutlah Al Qarvariri guru Abu Daud sebab Al Mizzi
mengisabkan bahwa Abu Bakar bin Abu syaibatr 4an yang lainnya
meriwayatkan hadits dari Al Muqri. yang jelas bahwa riwayat 

-Ibnu 
A6u

-sv"ital dan selainnya sebagaimana dikemukakan fil \1rizzt, sesungguhnya
be-rasal "Dari Al Muqri dari said bin Abu Ayyub dari syurahbil bin srarih"
sebagaimana sanad Abu Daud, kecuali dalam penamaqn bapak Syurahbil.-
Kesimpulan kami tentang sanad ini bahwa ada tiga tabiin yani meriwayatkan
hadits ini dari Abdullah bin Amru mereka adalah: pertana, Abdurrahman bin
Rafi'AGTanukhi sebagaimana dal"m Musnad ini dan dalam riwayat Abu Daud.
Kedua, Hanasy bin Abdullah Ash-shan'ani, sebagaimana menurut Abdul
Hakam dalam Rrtuh Mashr. Ketiga, Abu Abdurrahman Al Hubuli, namanya
adalah "Abdullah bin Yazid Al Ma'afiri Al Mashri, sebagaimana menurut Abu
Na'im dalarn Al Hilyah. Dan Affiullah bin Yazid Al Muqri auru Ahmad-
meriwayatkan dari gum yakni: Haiwah bin syarih sebagaimana dalam Al
Musnad ini, dan said bin Abu Ayyub dalam riwayat Abu baud. Haiwah bin
_s4! juga meriwayatkan dari dua grrru juga yakni: syurahbil bin Syarik Al
Ma'afiri dari Abdurrahman bin Rafi'sebagaimana dalam Al Musnad ini, dan
Syarahil bin Yazid Al L{a'afiri dari Hanasy bin AMullah sebagaimana terdapat
dalarr kitab Funh Mashr karya AMul Hatcam. seme,ntara said bin nbu ay5nrb
meriwayatkan hanya dari satu guru saja yakni syurahbil bin syarilq- dan
syurahbil meriwayatkau dari dua tabiin, yang pertama dari Abdunihman bin
Rafi' At-Tanukhi sebagaimana dalam Musnad ini, dan dalam.rirvayat Abu Daud,
meskipun terjadi kesalahan ketika menulis bapak syurahbil yang ditulis dengan
nama "Yazid" menggantikan nSyarik." Kedua dari Abdurrahman al Hubuli
yang terdapat dalam kitab Al Hilyah karyra Abu Nu,aim. Sementara Lahi'atr dan
Haiwah bin syarih keduanya meriwayatkan dari slarahil bin yazid dari
Hanasy bin AbdullalL sebagaimana dalam riwayat Abdul Hakam. Dari
keterangan ini ditemukan frkta bahwa AI Hafizh melakukan kesalahan yang
juga diikuti oleh al-Manawi dalam kitab keterangan Al Jami, Ash-Shagtr, yer,i
telah dikutip oleh As-suyuthi pada hadits Q773), png dinisbahkan keiaaa
Ahmad dan Abu Daud yang kemudian hadits tersebut dinyatakan drog*
simbul hadi* hasan Al Manawi berkata, "Pengarang memberikan simbul sebab

(baiknya hadis tersebut),,' seolah ia tidak mengatahui pendapat
Adz-Dznhabi dalam al-Muhadzab ia berlota: Hadits ini aaaatr traiits
mungko,l" Adapun AMurrahman bin Rafi, tidak meriwayatkannp sendiri,
namun ia meriwayatkannya dari Ibnu Amru dan dua orang lagi dari tabiin,
yakni: Abu Abdurrahman Al Hubuli dan Hanasy bin Abdultah Ash-shana'ni.
wa ba'du: Hadib ini adalah hadits Abdullah bin Amru bin Asrr, namun lbnu Al
Atsir melakukan kesalahan dalam kitab An-Nihayah l:113, ll9 pada
pemaknaan l<ata, "tWaq" dn "Tonima&,' menjadikan hadits itu hadits ibnu
umar, yang kemudian diikuti pula oleh p€ngarang kitab AI-Lisan Aku tidak

EI - 
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6566. Abdullah bin Yazid menceritakan pada kami, Haiwatt

dan Latri'ah menceritakan pada kami, keduanya berkata, mengabarkan

pada karni Syurahbil bin Syarilq ia mendengar Abu Abdurratrman Al

menemukan orang lain 3elain keduanya yang menisbahkan kepada Abdullah bin
Umar bin Al Khaththab.
l(ata "At-Tiryaq" adalah sesuatu yang digunakan untuk menahan racun dari
jenis obat-obatan atau busa. Ada yang menulis kata ini dengan "diryaqun."
Menurut Ibnu Atsir, "Adapun sebab dimalcruhkaonya sebab terkandung
didalanrnya dagingular dan air arah dimana keduanya adalah haram dqn najis...
Ttryaq ada beberapa macaq andai ia tidak mengandung sesuatu sepertl di atas

maka diperbolehkan menggunakannya. Pendapat lain mengatlon bahwa hadits
ini adalah hadits yang sangat jelas (mutlak), lebih baik dihindari seluruhnya."
Abu Daud setelah ia meriwayatkan hadits ini, b€rlotab 'Hal ini hanya berlalnr
(khusus) bagi Nabi SAW, yang kemudian menjadi semacarn keringanan bagi
satu kaum!, sesuatu dimaksud adalah tWaq," apa yang dikatakan di atas yakni
hal tersebut hanya berlaku khusus bagi Nabi saw tidak ada bukti yang kuat
(tidak beralasan).
Al Khithabi berkata (ro. 372 dalam Tahdzib As-Sunan): "Dimakruhkannya
tiryaq b*an karena tujuannya untuk pengobatan dengan sesuahr yang terlarang,
sebab Rasulullah saw telah mep€rbolehkan kita untuk berobat dibeberapa

haditsnya, sebab dimakruhkannya adalah adanya daging ular yang jelas-jelas

haram. At-Tiryaq ada beberapa macam seandainya ia tidak mengandung daging
ular maka tidaklah mengapa menggunakannya untuk berobat." Ia juga berkat4

"At-Tamimoh: disebut juga dengan azimat yang digantungkan, dengan

keyakinan batrwa hat itu dapat mencegahnya mereka dari mara bahay4
pendapat seperti ini adalah pendapat png bodoh dan sesat sebab tidak ada

suatu pencegah atau penolak pun selaiir dari Allah SWT" Hal di atas tidak
mencakup perkara mohon perlindungan dengan ta'aw+vudz (mohon

perlindungan) dengan Al Qur'an, mencari berkah, mencari penyembuhan

dengannya, sebab merupakan firrran Allah SWT, mohon perlindungan yang

dipintakan hakekatnya adalah mohon perlindungan Allah SWT. Lihat 3615.
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6567. Abu AMurrahman menceritakan pada kami, Haiwatr
dan Ibnu Lahi'ah menceritakan pada kami, keduanya berkata:
Syurahbil bin Syarik menceritakan pada lomi, ia mendengar Abu
Abdurratunan bercerita dari Abdullah bin Amru bin Ash dari

r58 Sanadnya shahih. At-Tirmidzi (3:129) meriwayankan dari jarur Abdullah bin Al
Mubarak dari Haiwah bin srrih dari syurahbil bin syadh At-Tinnidzi
berkat4 "Hadits Hasan Ghoib." Al Hakim dilam Al Musta*ak @:I5a)
meriwayatkan dari jalur Abdullah, yakni Ibnu Al Mubarak dari Haiwah bin
syarih dengan hadits yang sama" ia berkata, "Hadits shahih sesuai ketentuan
shahih syaikhani (Al Bukari Muslim) namlm belum ia belum mentakhrijnyq',
pendapat ini juga disetujui oleh Adz-Dzahabi. Al<an tetapi terdapat dalan Al
Mutadrak dan Mukhtasho Adz-Dzah&i yang telah tercetak narna "syurahbil
bin Muslim" sementara dalam Mukhtashar Adz-Dzahabi tertulis "syurahbil bin
Muslimah,' kedua nama tersebut salah, yang benar adalah "syurahbil bin
Syarik.'
Al Mundziri dalaim At-Targhib wa At-Tuhib (3:237), png dinisbatlon pula
pada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab shahih keduanya. Al
Mundziri juga menyebutkan batrwa Al Haldm menshahihkannya sesuai dengan
ketentuan Muslim, akan tetapi dalam Al Mustadrak dan Murthtashor Adz-
Dzahabi disebutkan shahih berdasarkan ketentuan Bukhari Muslim (dengan
syarat Syaikhani). Ia mengutip apa ),ang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(2:442), ia berkatq "At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ahmad bin Muhammad,
dari Abdullah bin Al Mubarak dari Haiwah bin Syarih, dan ia menyimpulkan:
hadits ini hasan ghoib.
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6568. Abu Abdunahman menceritakan pada kami, Haiwah

menceritakan pada kami, Ka'ab bin Alqarnah mengabarkan pada kami,
ia mendengar Abdurrahman bin Jubair berkata: ia mendengar
Abdullah bin Amru bin Ash berkata: ia mendengar Rasulullatr sAw
bersabda" "Jilca kalian mendengar suara adzan mako jawablah seperti
yang lralian dengar, kemudian bershalawatlah ataslat, karena
Barangsiapa bershalawat atasht mala Allah akan bershalawat
padanya sepuluh sholawat, kcmudian mintalah dengan namaht
sebagai wasiloh (perantma), sebab terdapat suatu tempat di dalam
surga yang tidok diperuntuk*an kecuali bagi hamba dari hamba
Allah, dan aht berharap hamba dimaksud adalah aht, maka

r5e Sanadnya shahih. Abu Abdunahman guru Ahmad adalah Abdullah bin yazid
Al Muqri'i, Abu Abdurratrman adalah seorang tabiin meriwayatkan hadits dari
Ibnu Amru yakni Abdullah bin Yazid Al Hubuli Al Ma'afiri. Hadits ini
liriwaya$an juga oleh Muslim (l:420), An-Nasa'i e:72-73), keduanya dari
jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri'i dengan sanad yang sama. Ibnu-Majah
(l:293) meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bn Ziyad, bin An,am dari
Abdullah bin Yazid Al Hubuli, dengan hadits yang sama.
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160 sanadnya shahih. Ka'ab bin Al eanah At-Tanukhi Al Mashri, ketsiqahannya
tglatr diErangkan pada (56a0). Namun di sini kemi akan tambahkan t":teraogu,
dari Al Bukfiari dale\ al-Itubir (4nmst. Abdurrahman bin Jabir Al Faqii Al
Fardhi Al Muadzin.adalah seoralg tabi'i yang tsiqat, asal Mesir. sebagairnana
telah ditsiqahkan oleh An-Nasa'i daa lbnu Hiuuan dan selainnya Ibnu-Lahiah
!-".rtu,a "Ia sangat rcnguasai itnu Faraidh (hukum waris), dan sangat
dikagumi oleh Ab&rllah bin Amru." Ibnu yunus berlota, .,Ia adalatr r"orirg
"hti ryih dan itnu qira'at." Ia bukan (tidak sama d*g"o) "Abdurrahman bin
Jabir bin Nafir,n seuagaimana ketcrangan At-Tirmidzi datam As-sunan 4:294
dari Al Bukhari, ia bcrtffi, *Abdurabman bin Jabh Al eurasyi berasal ddri
sulgu Quraisy semeNrtara AMnabman }ang dimaksud adalirh arri u"si., aao
ada juga Abdurratrman bin Jabir bin Nafr spmi." Ia seorang eruaisy sebab
pertalian saudarq dalam sunan An-Nasa'i (l:ll0) disebu*an uanr"" ia adalalL
"Maula Nafi' bin Amnr Al eurasyi." oiseuutt<an oleh Ibnu Katsir dalaur
tafsirnya (3:la5) dari shahih Muslim. At-Tirmidzi @:299 meriwayatlon dari
Al Butfiari dari Abdullah bin yazid Ar Muqri'i -guru efmaa- dengan sanad
yang sama. Demikian pula dengan riwayat An-Nasa'i (l:ll0) aari suwaia aari
Abdullah bin Yazid. At-Tirmidzi berkata, iHadits itasan'shahih., Muslim
(1:l13) meriwayatkan dari Muhammad bin salamah dari AMullah bin wahab
"dari Haiwah dan said bin Abu Ayyub dan selain keduanya dari Ka'ab bin
Alqamah."

!_eryiti-an nula dengan riwayat Abu Daud 523 (t:206-207) datam kitab Aun At
Ma'bud) dari Muhammad bin salamah dari Ibnu wahab" dari tbnu Lahi'atr dan
Haiwah dan Said bin Abu Ayyub dari Kaab bin Alqamah."
Ibnu Lahi'ah adalah sosok yang disamarkan tr,Iuslim dengan ungkapannya
"lilaghairihima" (dan selain keduanya). Al Baihaqi dalam ls-Saman Al Kubra
(l:409410) dengan berbagai macam sanad dari jalur Abdullah dan dari jalur
Ibnu walrab. Kalimat "Hallat alaihi Asysyafa'ah" dalam riwayat ; tertulis
"syafo'atii," yang di sini (rI Musnar) teranbil dari riwayat c, d* karimat
inilah yang disepakati oleh kebanyakan riwayat kecuali riwalat-riwayat Al
Baihaqi.
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6569. Abu Abdurratrman menceritakan pada kami, Haiwah

menceritakan pada tcami, Abu Hani'' mengabarkan pada kami, ia

mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli, ia mendengar Abdullah bin

Amru berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya hati-hati anak adam terletak antara dua jari dari jemari

Ar-Ratrman azza wa jalla,layaknya satu hati yang dapat Ia gerakkan

sekehendak-Nyq" kemudian Rasulullah SAW bersabda" "Ya Allah

yang membolak-balikkan lwti, tetapkan hati kami dalam taat kepada'
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r6t Sanadnya shahih. Abu Hani' adalah Hamid bin Hani' Al Khaulani Al Mashri,

telatr dijelaskan ketsiqatrannya 5635. Muslim (2:301) meriwayatkan hadits ini
dari jalur Abu Abdunahman Abdullah bin Yazid Al Muqri'i, dengan sanad

yang sama.
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6570. Abu AMturahman menceritakan pada kami, Said.bin
Aypb bercerita padakq lvla'ruf bin Suwaid Al Judzarni bercerita
padaku dari Abu Usysyanah Al Ma'afiri dari Abdullah bin Amru bin
Ash dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tahukah lalian siapa
mahluk Altah yang pertama kati akan masuk surga?" Para satrabat

menjawab, "Allah dan rasul-Nya lebih mengetatrui," beliau bersabda,

"Orang yang pertama kali mosuk swga adalah para fuqara (orang
misHn) don orang-orang mulujirin yaitu mereka yang mettahan (jauh
dari lrcmewahan), menjaga diri dari sesuatu yang malmth, kBmudian

salah seorang di antoa mereka meninggal dengan kcbutuhan yang

ftanya disimpan di dalan dadanya, sebelum mampu ia memenuhi

lrebutahan tersebut. Maka Allah SW memerintahkan kepada malaikat
yang diinginkan-Nya dan berkata: "Datangkan mereko don sambutlah

mereka, para malaikat pun berkata: Kami adalah penduduk langit-Mu
dan mahluk terpilih-Mu, apakah pantas kami datangi dan beri
sambutan (menyapa) merekn? Allah SW berkata: "Mereka adalah
para hamba' yang menyembahht, tidak menyehtnlan-Ku dengan

suatu apa pun, mereka jauh (dari kcmewahan), menjaga diri dari
sesuatu yang malvuh, kemudian salah seorang di antara mereka

meninggal dengan keb*ulwn yang hanya disimpan di dalam dadanya

sebeium mampu ia mentmaikan kcbutuhon tersebut. Maka saat itu

@f, - Musnad Imam Ahmad
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para Malailratputt mendatangi mereka, dan mempersilahkan mereka

masuk lre dalam surga melalui pintu-pintu yang tersedia: (sambil

mengucaplcon): "Salamun'alailatm bima shabartum (keselamatan

atasmu berlrat kesabaranmu). Maka alangkah bailmya tempat

trcsudatanifz. " (Qs. Ar-Ra'd fl3l:24)"162)

Saaadtya shahifr. Ma'ruf bin Suwaid Al Jadzami Al Mashri tsiqah.Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam A*-Tsiqat dan Al Bulfiari menjelaskan dalam Al Kabir
(4lll4l4). Al Jadzami adalah nisbah suatu kabilah riJadzamil di daerah Yaman,
mereka adalah kelompok p€rtama yang tinggal di Mesir dari bangsa Arab, yakni
saat mereka datang bersama Amru bin Ash.
Abu Usysyanah Al Ma'afiri adalah Hayyu bin Yu'min bin Hajil Al Mashri
seorang tabi'i png tsiqah, Ahmad dan Ibnu lvla'in dan selainnya telah
mentsiqahkannya. Al-Hafizh dalam At-Tahdzib berkat4 "Ibnu Hibban
menyebutlcannya dalam lr-Isiqqat dan ketika beliau meneliti hadits tersebut
dalam shahihnya ia berkata bahwa ia (Usysyanah) adalah salah sahr perawi
tsiqatr dari Mesir. Dan ditsiqahkan pula oleh Ya'qub bin Sufran." Al Bukhari
menerangkan dalam Al Kabir Qlllll0), demikian pula dengan Ibnu Said dalam
Ath-Thabqat Qt2D0l).
Nama "Usysyanah" ditulis dengan dhammoh di atas huruf 'ain' dengan
mentasydidkan'syin' berbaris fohah sebagaimana harakat yang diberikan oleh
Al Hafiz.h dalam At-Taqri b.

Kata "Hayyn" ditulis dengan huruf ha' berbaris fathah dan mentasydidlun
huruf ya', sementaf,a kata "Yu'min" ditulis dengan huruf ya' berbaris dhammah,
huruf hamzah disuhnkan dan mim berbaris kasrah.
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Naim dalam h,rtab Al Hilyah (l:347) dari jalur
Abdurratrman Al Muqri' dengan sanad yang sama namun lebih singkat. Ibnu
Katsir dalam tafsirnya (4:519) juga mengutip hadits ini dengan tema yang sama

dalam Al Musnad. Al Haitsami menyebutkannya dalam kttab Al Majma' Az-
Zm'a'id (10:259), ia berkata "Diriwayatkan oleh Ahma4 AlBaz-zar dan Ath-
Thabrani, namun setelah kalimat "wa sukkani sattawatika- dengan kalimatwa
innako ndHiluhum al-jawtata qablana (dan Engkau/Allah masukkan mereka

ke surga sebelum kami masuk, para perawinya adalah tsiqah." perhatikan hadits
berikutnya di dalamnya terdapat keterangan tambahan.

Kalimat Al fuqara' wa Al Muhajirin (orang fakir dan Muhajirin) huruf 'rryana'

terdapat dalam g, demikian pula yang tertulis dulam I baik dalam isi kitab
maupun dalam daftar isi. Namun Aku telah menhapusnya pada tempat-tempat
yurg telah kami jelaskan dalam takhrii.
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6571. Hasan menceritakan pada kami, Ibnu Iahi'ah

menceritakan pada kami, Abu Usysysanah menceritakan pada kami, ia
mendengar Abdullah bin Amru bertata: aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnya kelompk yang pertama twli akan
masuk surga adalah orang fakir mulwjirin yaitu merelw yang
menjaga diri dari sesuatu yang mabuh, jilca diperintahkan sesuatu

merelra mendengarkan dan mematuhinya, dan jika salah seorang di
antara mereka memiliki suatu kcbutulnn pada penguasa tidak
ditunailran, hingga ia mati dengan lcebutuhan yang belum ditunaikan.
Malca kclak Allah akan memanggilnya pada hari kiamat, memberikan

segala lrcnibnatan dan perhiasan strga, kcmudian Ia berkata:

"Manalrah lwmba-hambaKu yang berperang di jalan Allah kcmudian

ia terbunuh, disiksa dalom peperang di jalan-Ku, berjihad di jalan-
Ku, masuHah kc dalam surga, maka mereka akan dimasuklran tanpa
hisab (perhitungan) dan azab."r63

163 Sanadnya shahih. Semakna dengan hadits sebelumnyq dengan ada sedikit
pengurangan dan penambahan. Al-Hakim meriwayatkan dalam Al Mustadrak
Q:71-72), dari jalur Muhammad bin AMullatr bin Abdul Hakam dari Ibnu
wahab dari Amru bin Al Harts: "Batrwa Abu Usysyanah Al Ma'afiri

& u,i ,:u-rv!t:rfr'z?ir ;L's ^ii'Jlrf'ot
t3r,
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6572. AMullah bin Yazid Al Muqri' menceritakan kepada

kami dari kitabnya, Sa'id bin Abu AySrb menceritakan kepada kami,

Syuratrbil bin Syarik menceritakan kepada kami, dari Abu
Abdunahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru bin Ash,

balrwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh beruntung orang
yang memeluk agama Islam, diberi rezeki dengan culatp, dan Allah
berilcan rasa cuhtp dengan apa yang diberilan-Nya."t&

menceritakan padanya" ia mendengar Abdullah bin funru bin Ash," kemudian ia
menyebutkan hadits tersebut secara lengkap, dan berkata, "Hadits shahih Al
lsnadnamrm belum ditakhrij," hal ini disepakati oleh Adz-Dzatidbi. Ibnu Katsir
menyebutkan dalam tafsirnya (4:519) dari riwayat Ath-Thabari, dari jalur
Ahmad bin Shalih dari Ibnu Watrab dari Amru bin Al Harts. Disitu tertulis
"(Jmar bin Al Harst" ini adalah suatu kesalahan cetak. Al Haitsami
menyebutkan dalam Majma' Az-Zawa'id (10:259) tentang hadits ini, ia berkata,
"Diriwayatkan dari Ahmad dan Ath-Thabrani, dan ada penambahan di
dalamnya," kemudian ia menyebutkan sisa lafazh hadits pada riwayat Ath-
Thabrani, kemudian ia berkata, '?erawi-perawi Ath-Thabrani adalah perawi
shahih kecuali Abu Usysyanah yang berstatus tsiqah." As-suyuthi menulis
dalam kitab Ad-Dwr Al Mantsur (3:57-58) dengan lafazh yang Iebih singkat
namun berlebihan (mengada-ada), ia mengumpulkan antara riwayat ini dan
riwayat sebelumnya. Dan dinisbahkan juga pada Ibnu Jarir, Ibnu Abu Hatim,
Ibnu Hibban, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalam sry'ab
Al Iman.
Ungkapan "Ayyt tbadi," kata "q,!' ddalah harfu nida sebagaimana yang
berlaku umum. Dalam beberapa literature yang kami temui tertulis dengan

"inna ibadi" sebagaimana terdapat dalam naskah riwayat p dan sebagian yang
lain menulis "Aina ibadi"l Aku menduga telah terjadi suatu kesalahan penulisan
dan pengucapan.

t64 Sanianya siahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim l:287 danAt-Tirmidzi
3:270. keduanya dari jalur Abdullah bin Yazid -guru Ahmad dalam hadits ini-
dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Ibnu Majah
meriwayatkannya 2:277-278 dari jalur Lrbaidillah bin Ja'far dan Humaid bin
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6573- Abu AMurratrman menceritakan kepada tu-i, s",ia
menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin saif AI Ma,afiri menceritakan
kepadaku, dari Abu Abdirrahman Al Hubuli, dari Abdu[ah bin Amru,
bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah sAW: wahai
Rasulullatr, jika jernzah orang kafir lewat di hadapan karf, apakah
kami berdiri trntuk (menghormati)nya? Beliau menjawab, ,,ya,

berdirilah untubtya. sesungguhnya kalian berdiri bulan untulorya
melainlran kalian berdiri untuk mengagungkan ht yang mengambil
iiwa.'t6s

Hani' dari Abu AMu'ah'an Al Hubuli semisalnya. Abu Nu,aim
meriwayatkan hadits ini dalam At Hilyah 6:129 daririwayat Abdgrratrman bin
Salamah Al Jumahi dari Abdullatr bin Amru semisalnya. al xo\o"Tdengan
Jngmfathah &al sesuatu yang tidak berlebihan dan sesuai ajngun toia
kebutuhan padanva.

165 sanadnyu i*ori s^'id adalah bin Abu Ayyub. Rabi,ah bin saif bin Mati, Al
Ma'afiri Ash-shanami: Se.orang tabi'in yrn^g shaduq. ar rjili rr,"*tuinyu t iqut.
Ad-Daraquthni berkat4 "seorang penduduk Mesir yang shaleh.,, An-Nasa'i
me'nilainya dha'if dalaa As-sunan. Di kitab lain dia b"rLit , ,,Laisa bihi ba's,,
sebagaimana akan disebutkan dalam takhrij hadits sesudah ini. Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam lrs-?siqat danberkata .,Banyak salahnya.,' Al Bulhari
p"nolr: biografinya darlm Ar Kabir e/r/265) dan 6erkata" ..6ia mempunyai
hadits-hadis munkar." I Bukhari juga menye6utkannya aat .An-snogi, i"u
kali, (halaman 138) ia berkata, "Rabi'ah bin saif Al-Ma'afiri Al tsuiaarani
meriwayatkan hadits-hadits yang tidak diikuti yang dinisbatkan oleh Hisyam
bin Sa'd. Mufadhdhal bin Fadhalatr dan Sa,id bio-e,u, ayyuu meriwuyuit*
darinya." Kemudian (halaman 140) Al Bukfiari berkata, .,i,i*k; AI Hadits.',
Namun Al Butfiari dan An-Nasa'i tidak menyebutkan airiovu dalam Adh-
Dhu'afa'. Akan disebutkan dalam takhrij hadits ini d^ d;-6dahnya yang
menunjuklon bahwa hadits riwayatrya tidat< kurang dari ierajat nasan'1*i

I
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6574. Abu Abdirrahman menceritakan kepada l<ami, Sa'id

menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Saif Al Ma'afiri menceritakan

kepada kami, dari Abu Abdinahman Al Hubuli, dari AMullah bin

Amru, ia berkata: Ketika lemi berjalan bersama Rasulullah SAW,

beliau melihat seorang perempuan yang kami tidak menyangka beliau

mengenalnya. Tatkala kami menghadap ke jalaru beliau berhenti

sampai perempuan itu berhenti di hadapan beliau. Ternyata

perempum itu addah Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau bertanya,

ndak shahih. "Ash-Shanami" dengan shad dm nun yang difathah merupakan

nisbat kepada "Bani Shanan" yang merupakan anak suku Al Asy'ariyyin di Al
Ma'afir sebagaimana disebutkan dalam Al Ansab, Al-Lubab, dan kitab lainnya.
Hadits ini diriwayatlon oleh Al Hakim (l:357) dan Al Baihaqi (:27).
Keduanya dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri', ).aitu Abu Abdurrahman,
guru Ahmad dalam hadits ini, dengan sauad ini. Al Hakim berkata, *Hadits

yang sanadnya shahih namun tidak ditakhrij olch keduanya." Adz-Dzahabi

sepakat dengannya. Al Hafizh menunjukkan dalam .t{I Foth (2:lM) batrwasanya

Ibnu Hibban juga meriwaya&an hadits ini dalam Shahihnya. Al Haitsami
menyebutkannya daltm Majma' Az-Za*,a'id Q:27) dn berkat4 "Diriwayatkan
oleh Alrmad, Al Bauar, dan Attt-Thabarani dalam Al Kabir. Perawi Ahmad

tsiqah;'Lihat hadits nomor 623, 1722, 1726,1728,1729, 1733, dan3l26.
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"Apa yang membuatmu kcluar doi rumahwahai Fatimah? " Fatimah
menjawab, "Aku mendatangi penghuni nrnaU ini dan memohon agar
Allah meqrberi rahmat kepada r.nereka atas mayat mereka dan
menghibnr mereka. Beliau berkata" "Engkau berharap engkau akan
bersama merehi di pehtburan?" Fatimah menjawab, *Aku

berlindung kepada Allah dari bersama mereka di pekuburan. Aku
mendengar engkau menyebutkan hal itu. Beliau berkata, "seandainya
englrau. bersama mereka maka engkau tidak atran melihat surga
sampai kalekayalnumelihatnln."r$ ,

t66 sanadnya hasan seperti hadits yang sebelumnya. An-Nasa'i meriwayatkannya' (l:265-266) dari jalw AMullah bin Yazid Al Muqri' dengan sanad ini. bi
akhimya dia berl<at4 'Tabi'+ dha'i7" An-Nasa'i juga meriwayatkannya dalam

:' kitab At-Tamyiz nrunun l<ami tidd( melihatnya. Dalam Al Mizan karw Adz-
Dzahabi (l:335) datam biografi Rabi'ah bin Saif disebutkan, ,.Adapun An-
Nasa'i dalam kitab At-Tonyiz meriwayatkan ini baginya (maksudnya hadits ini)
dan berkata: Laisa bihi Da's." Nafi'bin Yazi4 Al Mufadhdhar bin Fadhalah,
dan Hayrah bin S)ruraih juga meriwayatlon hadits ini dari Rabfah bin Saif
seperti riwayat sa'id bin Abu Ayyub. Abu Daud meriwayatkan hadits ini nomor
3123 Q:160-16l 'Atttt Al Ma'bud) juggr Ibnu Abdil Hal<am dalan Futuh Mishr
(halaman 259). Keduanya dari jatur AI Mufrdhdhal bin Fadhalah dari Rabi,ah.
Ibnu Abdil Hakam meriwayatkannya juga (halaman 2s9) dan Al Hakim (l:373-
3?4). Keduanya dari jalur Nafi' bin Yazid Al Kala,i dari Rabi,ah. Al Hakim
juga meriwayatlonnya (l:374) serta Al Baihaqi (4:77-7E). Keduanya dari jalur
Abdullah bin Yazid Al Muqri' dari Haywah bin S)ryraih dari Rabi,ah. amn
tetapi Al Hakim meringkasnya dalam riwayat ini dan berkata, *Hadits shahih
menurut syarat dua syaikh (Al Bukhari dan Muslim) namun keduanya tidak
mentakhrijnya." Adz-Dzahabi sepakat dengannya dan berkata, ..Hadits ini
sesuai dengan syarat keduanya." lni gssgsls yang mengherankan dari pendapat
keduanya (Al Hakim dan Adz-Dzahabi) karena Rabi'ah bin Saif tidak pernatr
diriwayatkan haditsnya oleh Al Bulfiari dan Muslim atau salah satu dari

T9.eka. Ibnu Daqiq Al 'Id membetulkan hal itu atas Al Hakim dengan apa yang
ditrutip oleh Asy-Syaukani dalam Nail Al Authar (4:165) yang berkat4 ,.Ibnu

D4qiq Al 'Id berkata: Apa yang dikatakan Al Hakim tentangnya menurutku
harus ditinjau kembali karena Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan
apapun dari Rabi'ah bin Saif dalam krtzb Shahih mereka sepanjang
pengetahuanlo.'Hal ini dapat dipastikan bahwa salah seorang dari Al Bukhari
dan Muslim tidak meriwayatkan dari Rabi'ah berdasarkan apa yang ditunjukkan
oleh kitab-kitab perawi yang membatasi pada perawi kitab yang enarn. Begitu
pula Rabi'ah tidak dissbutkan ddam kitab Al Jam' Baina Njat Ash-shahihain.
sementara kitab At-TahdziD membatasi riwayatnya dari kitab yang enam atas
hadits ini yaitu terdapat dalam kitab Abu Daud dan An-Nasa'idan hadits lain

;
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yang terdapat dalasr At-Tirmidzi. Hadits ini ditunjukkan oleh Al Hafizh dalam
Al Fath (3:115-l 16) dengan ringkas dan menisbatkannya kepada Ahmad dan Al
Hakim. Al Mundziri menyebutkannya daJram At-Toghib wa At-TuhrD (4:lEl)
dan menisbatlcannya kepada Abu Daud dan An-Nasa'i lalu berkata, 'Rabi'ah ini
adalah tabi'i yang berasal dari Mesir. Tentang dirinya ada lcitilon yang tidak
berpenganrh atas sanadnya yang hasan." Ibnu Al Qayyim menyebutkannya
dalam catatannya atas Tahdzib Sunan Abu Daudketik'a membicarakan hadits ini
di sana nomor 3106 dan menisbatkannya hanya kepada tbnu Hibban dalart
kitab Shahilmya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa lupa kalau Abu Daud telah
meriwayatkan hadits ini sebelumnya lebih dari seratus hadits di awal Kitab Al
Jana'iz (nomor 2994 dari kitab Tahdzlb As-Sunm)?l
Kalimat " Falammaa tawajj ahnat Thoiiq', " tmtaii aha" merupakan bentuk/ ,l/

lazim (tidak mempunyai obje$ dan bentuk muta'addinya di sini atas wazan

ta'au,wala. Dalam naskah di catatan Pinggir p terhrlis "tawassdlma" Al Ktdaa

dengan mendhammah fuf dn memfathah dal dengan alif maqshwah adalah

bentuk jamak dari "Kudyah" dengan dhammah dan sukun. Artinya adalah tanah
yang keras atau tandus, bisa juga batu keras. Namun yang dimaksud di sini

adalah pekuburan. Ibnu Al Atsir berkata, "Demikian itu karena pekuburan

mereka biasanya berada di tanah yang keras... dalam satu riwayat dengan ra'."
Pada tels "Ktrao" ia berkat4 "Seperti inilah terdapat dalam satu riwayal
dengan ra', yrngberarti kuburan. Kata ini adalah bentuk jamak dari furyah atau

kttrwah, berasal dari: Karaitul Ardh wa kuawtuha, menguburkannya seperti

Y,ata hufr ah dari hafwn."
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6575. Abu AMurabnran menceritakan kepada kami, Sa,id
menceritakan kepada kami, Ayyasy bin Abbas menceritakan kepada
kami, dari Isa bin Hilal Ash-shadafi, dari Abdullah bin Amnr, ia
berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah sAw dan bertanya,
"Perintahkaalah' aku membaca wahai Rasulullah!" Beliau menjawab,
"Bacalah tiga surat lang dian'ali dengan (Atif l"aam Ra').' orang itu
berkatq "Aku sndah tua, hatiku sudah keras, dan lidahku sudah kelu.,,
Beliau berkata, "I(alanbegitu bacalah surat wrg diawati dengan (Ha
Mim)-" orang itu berkata seperti perkataannya sebeluurnya. Maka
Nabi berkata, "Bacalah tiga surat yang diawari dengan tasbih"
orang itu berkata seperti perkataannya sebelumnya sambil
menambahkan: Akan tetapi perlntattantah aku membaca surat yang
mencakup keselunrban wahai Rasulullah. Maka Nabi membacatannya
(dzaa zulzilatil Ardhu) sampai ketika telah selesai membacanya
orang itu berkat4 *Demi 7at yang telah mengutus engkau dengan
benar, aku tidak akan menambah selamanya.?, Kemudian orang itu
berlalu. Rasulullah sAw lalu bersaMa, "Beruntunglah lelaki kccil,
beru4tunglah lelaki kecil." Beliau benabda lagi, "Bauta kernari."
orang itn pun datang kepada Rasulullah lalu beliau bersabd4 "Aku
diperintahkan pada Hari Kurban untuk berhrban. Ailah telah
menjadilran hari itu sebagai Hari Raya untuk umat ini.,, Orang ifu
bertanya: Bagaimana menurufinu jika aku tidak mempunyai hewan
kurban kecuali pemberian untuk anakb apakatr aku harus berkurban
dengannya? Beliau menjawab, "Jangan, tetapi berhrbanlah dengan
cara memangkas rambutmu, memotong lathtmu, merapikan htmismu,
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dan mencuhr bulu kcmaluanmu. Demikian itu adolah kcsemqrurnaan

htrbanmu di sisi Allah."167

t67 Sanadnya shahih. Sa'id adalah Ibnu Abu Apnrb. Ayyasy bin Abbas adalah Al
Qitbani AL Humairi AI Mishri. Dia adalah seorang yang tsiqah.Ibnu Ma'in,
Abu Dau4 dan lainnya menilainya tsiqath. Al Butfiari menulis biografinya
dalam Al Kabir (4lll48) dan Ibnu Abu Hatim dalam Al Joh wa At-Ta'dil
QU6)."Ayyasy'' dengan mentasydidkan hunrf ya' dan akhirnya dengan .qyiz,
bapaknya adalah "Abbas" dengan ba' dan sin. Terhrlis dalam riwayat g "Abbas
bin Abbas," iiri merupakan kesalahan tulis. "Al Qitbani' dengan mengkasrah
qaf dan mensukun ta' kemudian ba' dan sesudah alif adalatr nun, merupakan
penisbatan kepada "Qitban," anak sulnr Ru'ain, dengan mendhammahkan ra'.
"Dan Ru'ain" adalah anak suku Dhukhm dari Humair. Lihat Jamhoah Al
Ans ab (406407) dan Al-Lub ab Q:Za\.
Isa bin Hilal Ash-Shadafi Al Mishri adalah seorang tabi'i yang tsiqah. Ibnu
Hibban menyebutkannya dalam lrs-Isiqat dar Ibnu Hatim menulis biografinya
dalan Al Jqh wa At-Ta'dil Ql2D90-291) dan tidak menyebutkan celaan
atasnya. "Ash-Shadafi" dengan memfathah shad dan dal menrpakan penisbatan
kepada "Ash-Shadif," dengan memfathahkan hunrf shad dan mengkasrahkan
hwuf dal, yang merupakan kabilah dari Humair yang tinggal di Mesir. Lihat Al-
Lubob 2:51. HaditS ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1399 (l:529 Aun Al
Ma'bud) dari jalur Abdullah bin Yazid, yaitu Abu Abdurrahnan, guru Ahmad
dalam hadits ini, dengan sanad ini Damun dia meringkas di affrir hadits ini
sampai sabda Nabi "Atlahu Rt*taijal" dua kali. Al Hakim meriwayatkan
hadits ini dalam lI Mustadrak Q:532) secara ringkas pula, dari jalur Abdullatt
bin Yazid juga dan berkata" "Shahih menurut syarat Al Bukhari dan Muslim
namun keduanya tidak mentak$rijnya." Adz-Dzahabi membehrlkan
perkataannya ini dengan berkata, "Hadits ifri shahih" maksudnya hadits itu
shahih namun tidak menurut syarat Al bukhari dan Muslim. Memang begitulah
keadaannya karena Ayyasy bin Abbas hanya diriwayatkan oleh Muslim saja.

Sementara Isa'bin Hilal tidak diriwayatkan oleh salah seorang dari keduanya.
Ibnu Abdil Hakam meriwayatkannya dalan Funh Mishr (halanran 258-259)
dari jalur Abdullatr bin Ayryasy, dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi lebih panjang
dari yang ada di sini lalu ia juga meriwayatkan dari Al Muqri', yaitu Abu
Abdurrahman, dari Sa'id bin Abu Ayyub dengan sanad ini semisalnya.
Perkataannya di jalur yang pertama "Abdullah bin Ayyasy dari Isa bin Hilal"
dan seterusny4 dalam sanad ini ada yang terlewatkan. Yang benar adalah

"Abdullah bin Ayyasy, dari bapaknya, dari Isa bin Hilal" sebagaimana hal itu
sudah jelas. Ini karena Abdullah bin Ayyasy bin Abbas Al Qitbani tidak
meriwayatkan dari Isa bin Hilal secara langsung, melainkan ia meriwayatkan
dari bapaknya. Begitu pula Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dalam
Shahilaya (uz 3 halarnan 117-178 dari manuslaip fotokopi yang ada padaku)
dari jalw Ibnu Wahab, dari Abdullatt bin Ayyasy bin Abbas, dari bapalarya; dan
dari jalur Amru bin Al Harts, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Ayyasy bin Abbas,
dengan sanad ini semisal riwayat Ibnu Abdil Hakam. Adapun penggalan akhir
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hadits mulai dari sabdaNabi'tlmirtu biyawtit Adhha,,diriwayatkan oleh Abu
p1d sgcara terpisatr dalam Kitab Adh-Dhatuya nomor zlds 1l:so Aun Al
Ma'bud) dari jalur Abdullatr bin yazid, yaitu Abu Abdurratrman. sementara
An-Nasa'i meriwayatkannya e:202) dari jalur Ibnu wahab. Keduanya dari
sa-'id.bin Abu Ayyub, dengan sanad ini. Ibnu Katsir me,ngutip hadits ini dalam
taftirnya (9:268) dari tempat ini di Al Musnad danberkata" ,,biriwayatkan oleh
Abu Daud dan An-N:isa'i dari hadits Abu Abdurratrman Al Muqri..',-Mulluh Ali
Al Qari menisbatkan hadits ini juga daram syarh Al Misykat (uz I lembar 401)
kepada An-Nasa'i dan rbnu Hibban. As-suyuthi menisua*inurya juga dalam
Ad-Durr Al Mantsur (6:379) kepada Ibnu Mardawaih dan al laif,aqi aaum
AsySyt'ab.
catatan Penting: Ada kesalahan yang cukup serius dalam Tafsir Ibnh Katsir
ketika mengutip hadits ini. Di sana terdapat satu baris yang tertulis sebelumnya
berikut ini, "At-Tirmidzi berkata: Muhammad bin Musa Al Juwaini AI Bashri
menceritakan kepada kami, Al Hosanbin Muslim Al Ijilli menceritakan kepada
kani, Tsabit menceritakan kepada kami," kemudian dalam baris berikutnya
terhrlis hadits ini "Imatrl Ahmad berlot4" dan seterusnya. Baris yang pertama
tidak ada hubungannya dengan hadits ini, yang menimbulkan kerancuan kalau
itu adalah sanad lain dari hadits ini yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi,
padahal tidak demikian. Al€n tetapi ihr adalah awal sanad hadits lain yang
diriwayatkan oleh At-Tirrridzi (a:a8). dalam baris ini juga terdapat-dui
kesalahan cetak tertulis "Al Juwaini" padahal yang benar ,,Al Jarasyi,, dan .,Al

Iry" bin Muslim" padatral yang benar adatah "Al Hasan bin Salim.', Lanjutan
hadits tersebut dalam riwayat At-Tirmidzi adalah berikut ini: ,.Tsabit Al Bunani
menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malilq dia berkata: Rasululah sAW
bersabd4 'Barangsiapa membaca Qdzaa zurzirat) surat itu setoa dengan
setengah Al Qur'an; Barangsiapa membaca (eul yaa Ayythal Kaa/iruun) siati! s.etary dengan seperempat Al eur,an; dan Barangsiapa mimbaca (eul
Httwa Allahu Ahad) setara dengan sepertiga Ar gur'an'.;, Maka lanjutan hadits
Anas ini dan lanjutan sanadnya telah terlewatkan dari penulis atau penerbit
Tafsir Ibnu Katsir. Kata Aqri'ni berasal dari Al lqra'. Dalam riwayat i tertulis
"Aqri'ni" yang memang boleh dibaca dengan menghilangkan hamzah. sabda
Nabi "Min dzaati alif larn ra"' maksudnya adalah surat-swat yang dimulai
dengan tigahwuf muqata'ah fun yang dibaca dengan: ,'Alif Loam Rai.,, Dulurn
Al Qur'an ada lima surat yang diawali dengan tiga huruf itu yaitu: l0 (yuunus),
ll (Huud), 12 (Yuusuf), 14 (Ibraahiim), dan 15 (Al Hijr). Sabda Nabi .Min
dzaati Haa Mim" maksudnya surat-surat yang dimulai dengan dua huruf ini
"Haa Mim.' Ada tujuh surat yang diawali dengan dua huruf ini: 40 (Ghaafr),
4l (Fushshilat), 42 (Asy-syuuraa), 43 (Az-Ztildtra0, 44 (Ad-Dukhaan), 45 (Al
Jaatsiyah), dan 46 (Al Ahqaaf). Sabda Nabi ,,Minal Musabbihaat,, dalam
riwayat Ibnu Abdul Hakam tertulis "Min dzaati sabbaha" yang berarti surat-
surat yang dimulai dengan kata "Sabbaha" dengan bentuk fi,it madhi.
sementara riwayat Abu Daud dan Al Hakim seperti riwayat Al Muinad *Minal
Musabbihaat" dan ini lebih tepat. Karena surat yang diawali dengan
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6576. dbu AMurrahman menceritakan kepada l€mi, Sa'id

rnenceritakan kepada l<ard,IG'ab bin Alqamah menceritakan padaktt

"sabbaha" hanya t'rga surat yaitru 57 (Al HadiQ, 59 (Al Hasyr), dan 6l (Ash-

Shaff). Tiga surat ini diawali dengan "Sabbaha Lillaahi". Untuk ihr tidak tepat

rasanya jika Nabi memerintahkan untuk membaca tiga surat darinya karena

surat )rang diawali dengan kata ihr cuma tiga. Sementara sabds Nabi 'Minal
Mttsabbiha" lebih umum karena mencakup $rat-surat lain yang dimulai

dengan akar kata tasbih secara mutlak yaitu empat suat berihrt: 17 (Al Israa')

dimulai dengan "subhaanalladzi Asraa," 62 (Al Jumu'ah) dimulai dengan

"Yuabbihu Lillah", 64 (At-Taghaabun) dimulai dengan "Yusabbihu Lillah",
dan 8? (At A'laa) dimulai dengan "Sabbihisma Rabbikal A'|a." Dengan

pengertian demikian maka makranya menjadi tepat Nabi memerintahkan unfirk

memilih membaca tiga surat dari tujuh surat yang dimulai dengan tasbih. Sabda

Nabi "Aflahor Ruwaiial" Ar-Rtmaiial merupakan bentuk kecil (tashghrl) dari

RaTzt Dikatakan dalam Al-Lisan, "Bentuk kecilnya raiul adalah ruiail.
Umumnya mereka mengatakan: rwaiial shidq danruwaiial sa'yang tidak ada

padanannya Mereka mengembalikan kepada lcata raiil." Kata Maniihdu ibni,

manksudnya kambing atau domba yang ia berikan untuk anaknya agar diperoleh

manfaat dari susu lombing itu sementara kambing itu tetap dia miliki. Namun

Nabi SAW melarang unhrk menyembelihnya karena keluarga orang itu masih

membutuhkannya. Dalam dua riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i tertulis

Maniihatan (Jntsa. Aku lebih mengunggulkan riwayat N Musnad di sini karena

kata "Ibni" lebih tepat dan lebih benar dan juga dikuatkan oleh riwayat Ibnu Al
Hakam yang berbunyi "Afara'aita in lam aiid illa syaata ahliil Bagaimana

menurut pendapat engkau jika saya tidak mempunyai selain kambing keluarga

saya." Sabda Nabi "Walaakin ta'ldrudzu" dalam M terhrlis "Walaahinnaka"'

Begihr pula kata "Fadzaalika" dalam naskah di catatan pinggir ; tertulis

"Fadzaaka."

*i

Musnad Imrm Ahmad - @I



dari Isa bin Hilal Ash-shadafi, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi
SAW: Batrwasanyapada suatu hari beliau menyebutkan tentang shalat
dengan bersaMa, "Barangsiapa yang menjaga slnrat maka slnlat itu
alran menjadi cahaya, buki, dan penyelamat baginya pada hari
kiamat. Barangsiapa yang tidak menjaganya maka shalat itu tidak
menjadi cahaya, bubi, dan penyelamat baginya. Dia pada hari kiamat
alran bersama Quun, Firaun, Haman, dan Way bin Khalaf ',r6s
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6577.Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, ,H
dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada karni, keduanya berkat4 Abu
Hani' Al Ktraulani menceritakan kepada karni, barrwasanya ia
mendengar Abu Abdunatrman Al Hubuli berkata: Aku mendengar
Abdultah bin Amru bin Ash berkata: Aku mendengar Nabi SAW
bersabda, "Tidak ada seorang pejuang yang berjuang di jatan Ailah
lccmudian ia mendapatkan rarnpasan perang melainkan akan
dipercepat dua pertiga dari balasannya di aWirat dan akan disisakan

168 sanadnya shahih. sa'id adalah Ibnu Abu Ayyub. Hadits ini rcrdapat dalarn
Majma' Az-Zawa'id (l:292). Penulisnya berkata, ..Diriwayatkan oten enmaa
dan Ath-Thabarani dalam Al Kabir dan Al Ausath. perawi Ahmad adalah
tsiqah;'
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6578.Abu AMurrahman menceritakan kepada kami, ,"**
menceritakan kepada lomi, Abu Hani mengabarkan kepadaku

batrwasanya ia mendengar Abu Abdirrahman Al Hubuli berkata: Dia
mendengar AHullah bin Amru bin Ash berkata: Aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabda, "Sesungguhrrya parafakir Mulnjirin akan

mendahului orang-orang koya pada hwi kiamat selama empat ptluh

r6e Sanadnya shahih. Haywah adalah Ibnu Syuraih. Abu Hani' adalah Humaid bin
Hani' Al Khaulani. Abu Abdurrahman Al Hubuli adalah Abdullah bin Yazid Al
Ma'afiri. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2497 Q:316 Aun Al
Ma'bud) dari jalur Abdullah bin Yazid, yaitu Abu Abdurrahmaq dengan sanad
ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2:103), An-Nasa'i Q:56-57), dan
Ibnu Majah Q:9$. Ketiganya dari jalur Abdullatr bin Yazid j"ga, dari Haywah
bin Syuraih saja, dengan sanad ini, tanpa menyebutkan riwayat Ibnu Lahi'ah
kecuali An-Nasa'i. Dia menunjukkan kepada riwayat Ibnu Lahi'ah dengan
berkata" *Yrng.lain menyebutkan." Yang lain ini maksudnya adalah Ibnu
Lahi'ah. Al Mundziri lupamentakhrij hadits ini dalamTahdzib As-Sunannomor
2387. Dia tidak menisbatkannya kepada Ibnu Majah padahal dia menisbatkan
kepadanya daliam At-Ttghib wa At-Tarhib (2:183). Ibnu Abdil Hakan
meriwayatkan hadits ini dalan Futuh Mislr 256 dari jalur Ibnu Lahi'ah saja.
Muslim juga mcriwayatkan yang semisalnya dari jalur Nafi' bin Yazid dari Abu
Hani'. Al Ghaziah: Ibnu Al Atsir berkat4 "Bentuk mu'annats dari Al Ghaazi.
Kata itu di sini menjadi sifat bagi sekelompok pejuang."
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tahun." AMullah berkata: Jika kalian mau, karni akan memberikan
untuk kalian apa yang kami miliki. Jika karian mau, kami akan
jelaskan tentang keadaan kalian kepada sultan? Mereka berkata: Karni
akan bersabar, tidak meminta apapun.tTo

to 4 i.ti i; $:', ,r1t ":, I $'", .1ovl
,irr';,!r *,St * tf q-" fi e*'g, i6 ,1 .s;l
&3*bt * It J;r'+,irr;:-*,r,i, 'rb'u-
-a:l 7;. ?r\;r, crf,Tlt'rt\; ol',F'r-rt;iih, 'r:; ,:J:r|t

.4.:4,

Sanadnya shahih. tladiE id adalah ringkasan. Muslim meriwayatkannya
(2:388-389) secarapanjang dqriialur Ibnu wahab dari Abu Hani' dengan sanad
ini. P€*ataan A attir hadits, r'Abdullah berkata: Jika lolian mau kami akan

Periqg-ytnk l@lian apa yang lomi miliki," dan seterusnya- merupakan isyarat
kepada kisah di awal hadits yang ada pada riwayat Muslim. Abu Abdurralrman
Al Hubuli bedota, "Aku mendengar Abdullatr bin Amru bin Ash ditanya oleh
sescorang: Bukankah l<ami termasuk para fakir Muhajirin? Abdullatr balik
bq"y"l ep44 engkau punya seorang isti yang engkau temani? Orang itu
menjawab: Ya Abdullah bertanya lagi: Apakah engkau punya rumah yang
engkau jadikan te,mpat tinggal? orang inr menjawab: ya. auauuan berkata:
Maka engkau termasuk orang kaya. Orang itu b€rkafa lagi: Bahlon aku punya
pembantu- Abdullah berkata: trklau begitu engkau termasuk rajatt' Abu
Abdurahman (yaitu Al Hubuli) berkata, "Tiga orang datang kepada Abdullah
bin Amru bin Ash ketika aku sedang bersamanya. Tiga orang itu berkata: wahai
Abu Muhammad, demi Allah, sesungguhnya l<ami tidak mampu apa-ap4 tidak
punya,nafl<ah, tidak punya kendaraan, dan tidak punya perhiasan. Auaunan
berkata: Terserah kepada kalian. Jika kalian mau" kalian dapat kembali kepada
kami dan akan kami berikan apa )4ang Allah mudalrkan untuk talian; jika kalian
mau, kami akan jelaskan tentang keadaan kalian kepada sultan; dan jika kalian
mau, kalian dapat bersabar. sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW
bersabd4 (dia menyebutkan hadits di atas). Tiga orang itu lalu berkata: Kami
akan bersabar, tidak meminta apapun." Redaksi yang sempurna ini tidak
kutemukan dalam Al Musnad maka dapat diambil catatannya dari shahih
Muslim. Lihat hadits nomor 6570 dan657l.
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6579. Abu AMurrahman menceritakan kepada l<arti, Haywah

dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, kedtranya berkate Abu

Hani' Al Khaulani mengabarkan kepada kami bahwasanya ia

mendengar Abu Affiurrahman Al Hubuli berkata: Alcu mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah menetapkot kctentuan

(alrdir) lima pttluh ribu tahun sebelum menciptakan langit dan

btmti."r7r

6580. Abu Abdurratrman menceritakan kepada kami, Musa'

yaitu Ibnu UI"yy, menceritakan kepada kami, Alu mendengar

bapakktr menceritakan dari Abdullah bin Amru bin Ash: Bahwasanya

Rasulullatr SAW bersabda ketika menyebutkan penduduk neraka,
,,Setiap pelahap yang ralau dan sombong, yong mengumpulftan lagi

bikir."r72

sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmida (3:20$ dari jalur

Abdullah bin Yazid Al Muqri" dari Haywah bin syuraih saja" dengan sanad ini

dan berkata, "Hadits hasan shahih." Muslim meriwayatkannya (2:300-301)

semisalnya, dari jalur Ibnu wahab, dari Abu Hani'. Ada tambahan di akhir

hadits, 1Om Aiasy-Nya di atas air.' Kemudian Muslim meriwayatkan

sesudahnya dari jalur Abdullah bin Yazid dari Haywatr dan dari jalur Nafi' bin
yazid, .,Keduanya dari Abu Hani' dengan sanad ini semisalnya. Hanya saja

keduanya tidak menyebutl<an: dan Arasy-[,{ya di atas air." Ibnu Katsir mengutip

hadits ini dalam tafsirnya(4:345'346) dati Shahih Muslim.
Sanadnya shahih. Musa bin ulayy -dengan mendhammah 'ain- bin Babalu dan

bapaknya: telatr disebutkan biografi keduanya dalam hadie nomor 4375. Hadits

iniakai disebutlon nomor 7010 dengan tambatran di akhirnya "Dan penduduk

neralra odalah orang-orang lemah yang kalah" Al Haitsami menyebutkannya

dalan Majma' Az-Zawa'ra (tO:gg:) dan berkate "Diriwayatkan oleh Ahmad

,i- 1;; €t- #'St * I C'a '1oA'

Musnrd Imam Ahmad 
- @

. .. . ). ., .2 '- ). t

U )P irt .lll +e f d/r'.,
| ,. t

€)

6r

tn

,'V

li
 
ilt:*Jtt*")*

a

*
af

-6. -tz o./n t
.7V ? l^.= crS:.-r
>-f..



'*i,i'L 4 g:c,tu *lt frrLeL $:L .1oA\

A, |,t, )e:)lf ,r-bi ir ';; ,r p, e.f ,r ,.* erf 
,i.

fh ,iur;t nai ti ,js ,* lu*i'nf ,.jr, * io, *
.U;: t ,y3 c-i? n ,*i>fur

6581. Haiiaj dan Abu An-Nadhr menceritakan kepada karni,
keduanya berkata, Laits menceritakan kepada kami, yazidbin Abu
Habib menceritakan kepadakq dari Abu Al Khair, dari Abdullah bin
Amru, batrwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sAW: Amal
apakah yang paling baik? Beriau mer{awab, "Engkau memberi marran

dan para perawinya adarah perawi shahih.. r,ilr1lea hadits yang akan datang
dalam Munad Abu u,rairan nomor gg07 dan 10606, dalam MusnadAnas bin
!13!k ngmor 12503,dan*fisnadsuraqah bin Malik uio ru'rl. no,n or r766t.Al Ja'zhoi, dengan me.nfathallcan trrufyi,.qr, ,no yig'di urt*akeduanya
ada ain }.ng disukrmkan, artinya adaratr "orang v*C G*, r.ejam, ragi
sombo3.s.. AF rygg mcngatakan:-Dia adaratr orang yang congkak dengan apayang tidak dia miliki dan di dalamnya ada batasan.', Demikian dikatakan IbnuAl Atsir. Al Azhari berkata sebagaimana dikutrp or* p"ouri, ,rr-z isan, ,,Ar

!o'?l*I Orang l,ang p3Jgg- Uaaannya, yang baryak .'.d;i";, arogan,lagi kafir. Itu adalah lt ti'ih* a^-ei'Jo'rh*j,Ibnu Faris berkata dalam
Yq?* Al-Lughah l:508, "Termasuk di daramnvu 

"aaur, 
potut"- mereka

l"p"* seo_rang V*e kT.d1n 
3gmb-anSeakan <n U"tirgll apa 1.ng Uaaf.ia miliki. Ja'zho ini terdiri dari dua t*ali. t*run dan ja,zh, keduanya bemrti

kasar/tidak sopan." perkataan Ibnu Faris *At MutanafiJ; a*g-.".fatharr ra,dan nun, mentasydid /a' _yaag dikasrah, dan diakhirideng ;'j i* 
-;rt^yuadalah

o.rang yang 
Tembanggakan lebih banyak dari yang ia milit<i. Al Javwaazh,

9"rg* m- emfa_thah jim dm mentasydid non sirra-rho, A ,*m-ya Ibnu AlAtsir berkata' "Al Januu'(yang mengumpurkan harta) et ui"i:(y*g kikir).
19 -y*g mengatalcan: Orang lang banyak dagingnya y*g ,o-[ong aAu.
berjalan. Ada juga vangmengatakan: ,lt i2asnir (vuig p""a.[l 

-it 
iinin 1y^gbesar perut).' Al Farra' menarsirtrnnyi--rnenurut-pinuris'At-Lisan- sepertipenafsiran Al Ja'zhoi.Ibdu Faris berkata dalam Maqayis etaigi;n (l:495),

"Jim, waw, dan zha'mery.nalan satu asal yang sama-untuk nlrr[riati sesuatuyang jelek lagi tak terpuji. orang-orang ulrtcita: Al Jau,v,aazh uaa*, o.*!y-ang bqvaf dagingnya yang sombong dalam berjal*... ail."t"r.an: AlJovwaazh adalah yang rakus. Ada juga yaig berkata: peidosa.,,
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don mengucapkan salam kcryda orang yang lcau lcerul dan tidak kau

kctul."r73
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6582. Abu Amir menceritakan kepada kami, Hisyam, yaitu

Ibnu Sa'd, menceritakan tepaaa kami, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari

Rabi'ah bin Saif, dari Abdullah bin AmnI, dari Nabi SAW, beliau

bersaMq "Tidak ada seorang muslim yang meninggal pado lrari
jum'at atau malam itmt'at kccruli Attah memelihararya dari fitnah
kubur."r74

Sanadq,a shahih. Haiiaj adalah bin Muhammad Al Mashihsi. Abu An'l'Iadhr
adalah Hasyim bin Al Qasim. Laits adalah bin Sa'd. Abu Al Khair adalah

Martsad bin Abdullah Al Yazani, seorang tabi'in. Telatr disebutkan

ketsiqatannya nomor 785. Kami tambahkan di sini bahwasanya Al Bukhari
menulis,biografinya dalan Al Kabir (4111416) dan Ibnu Sa'd dalan Ath-
Thabaqat (7lzlt2u}). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (l:52'53,77, darl

1l:18), Muslim (1:28), Abu Daud nomor 5194 (4:5L6 'Aun Al Ma'bud), Aa-
Nasa'i (2:268\,Ibnu Majah (2:156), Al Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad 149

dan 154, Abu Nu'aim dalam Al Hilyah (1:287), dan Al Khatib dzlam Toih;h
Baghdad (8:169). Semuanya dari jalur Al-Laits bin Sa'd dengan sanad ini.

Dalam riwayat mereka semua "Ayyrl Islan Khairllslan apa yang paling baik?'
Begitu juga dalam riwayat mereka semua uTuth'imt' tanPa "an"
mashdoilryah. Al Hafizh berkata (l:53), "Ihr dal'm asumsi mashdar, yaitlt an

Uth'ima. Seperti tasmo'u bil mu'idi." Seolah-olatr Al Hafrzh tidak menyebutkan

riwayat Al Musnad ni ketika menulis.
sanadnya dha'd karena terputus. At-Tirmidzi meriwayatkannya (2:164) dari
jalur Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Amir Al 'Aqdi, keduanya dari Hisyam

bin Sa'd dengan sanad ini. At-Tirmidzi berkata" "Hadits gharib, sanadnya tidak

bersambung.-Rabi'ah bin Saif meriwayatkan dari Abu Abdurraliman Al Hubuli

dari Abduliah bin futrru sementara kami tidak mengetahui kalau Rabi'ah bin

Saif mendengar dari Abdullatr bin Amru." Dalam Al Mirqat (uz I lernbar 266)

Musnad Imam Ahmad 
- @I



q i:: U ig $:', *i ii. 3,4,, t3'", .loAy'/ 
:w '* llbf ,!t!.!- ie ,,pf i. i:) * .bj ;. ,,*,ar

*\,,* lt );,'*&:Jv',:.:.e* i' ii,ja_
,g;;-rlu;';r;t ,l!V aL 

^)L ,^;rtli J l'q ,e-,id ,*,
Ll'r,; su roru y.t r'f ,y e.: i t-'r+tb Ltyl ,lui
,1;ibt ,i.e ,r?';l roi e;, ,/!'!B i, *16 ,y *_
Y c/ "/,q'aJL atl''|Ir ,JV: ,* gq.*:, *ht & yt
it;).*;6 *3 *?rt',*Z; i; U"ot,jGi,'ry
,riirt *'!qb ,F r'!?r ,*lt-,*;ne ;r.,g. y- ,lu'+3i,&, 

*r*i:r,t6;lt,>rr];lr lf ,hr '\it-*.-!?t
.hr vt iit-ryrr;e:, ,r:t g iu' 'otitt.**,ri ,f €t'i:$,4 ^iL';,titt W r*i:r,fl1"lr 

=,:pi 
if ij

t-.at .. . a , ) t lt ,.U; A) ,7',r y ,>a t$$ ,'"2.1r.1' ot;* , ,\t \t ut

r.ir, ,. r ;i, t ,E'j ,LJ,j6 ,rKir : l:rrlr * -!ql:, ,i;i,
4 ott"; olu igat.ok'of ,iG rXrt ci',;*; i ttpt
,Je'rq*Jr- r* s9\.or< ol ; ,jG i,t :JG wr* ottt:-
ol';it,jd .i :Ju vafiijri t -6! ok- of ;';tr ,,SG ,1

yengutip d14 As-suyuthi, dia berkatq "Ahma4 At-Tirmidzi yang menilainya
hasan, dan Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkannya." Kami tiiaktenemukan
penilaian hasan dariAt-Tirmiq?ij Kemungkinan ini merupakan kekeliruan yang
terdapat pada naskatr yang dimiliki As-Suyuthi.
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6583. Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Harnmad

bin 7-aid menceritakan kepada kami, dari Ash-Shaq'ab bin Zutrair,

dart Tard bin Aslam, Ahrnad berkata saya duga dia dari 'Atha' bin

Yasar, dari AMullah bin Amrq dia berkata: Kami sedang bersama

Rasulullah SAW lalu datanglah seorang lelaki dari penduduk

kampung yang memakai jubah sijan yang terkancing dengan sutera

Orang itu berkata: Dengarlah bahwa sahabat kalian ini telah

menundtrkkan setiap Faris bin Faris! Dia berkata: Maksudnya

meletakkan setiap Faris bin Faris dan mengangkat setiap Penguasa

dan anak Penguasa! Rasulullah SAW lalu mengambil semua jubatrnya

dan berkat4 "Tidokkah aht perlihatlwn pakaian orang

yang tidak berakal?" Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya

nabi Allah, Nuh AS, menjelang wafatnya berkata kcpada onabtya:

Sesungguhnya alru akan memberilcan wasiat kcpadamu: Aht
perintahkan lcepadamu dua lul dan melarangmu dua hal pula. Aht
perintahlran kepadamu dengan (Laa llaha llla Allah) larena langit

yang tujuh dan bumi yang tujuh jika diletakkan di satu sisi timbangan

dan (I"aa llaha llla Allah) diletaklran di sisi yang lain niscaya (Laa

Ilaha llla Allah) akan lebih berat. Seandainya langit yang tujuh dan

bumi yang tujuh merupakan lingkaran yang samar niscaya (Laa Ilaha

Illa Allah) dan (Subhaanallahi Wabihamdih) akan memecahkonnya

karena itu rnerupakan doa segala sesuatu dan dengan kalimat itulah

makhluk diberi rezeki. Aht melarangmu dari syirik dan kibr

(sombong)." Aku bertanya, atau ada yang bertanya: Wahai

Rasulullah, tentang syirik ini karni sudatr mengetahuinya. Apa itu

kibr? Apakah salah seorang di antara kami memiliki dua sandal yang

bagus yang bertali bagus? Beliau menjawab, "Bukan." Ada yang

berkata" "seorang di antara karni memiliki baju yang dia pakai?'
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Beliarr menjawab, "Bukan." Ada yang bertanya: Kibr itu adalah
seorang di antara kami memiliki tunggangan yang dia kendarai?
Beliau menjawab, "Bukan." Ada yang bertanya: Apakatr kibr itu
adalah seorang di antara kami yang mempunyai banyak satrabat yang
duduk bersamanya? Beliau menjawab, ,,Bukan.,, Akhimya ada yang
bertanya: wahai Rasulullah, lalu apa kibr itu? Beliau menjawab,
" Merendahkan kebenaran dan menghinakan orang.,,t7 s

t,s sanadnya shahih walaupun di dalamnya ada keraguan Hammad in zuia
'tentang *Dari z,aid bin Aslam dari 'Atha' bin yasar,', yang akan kami jelaskan
Insya Allah. sulaiman bin Harb Al Azdi Al wasyihi: telah disebutkan
ketsiqatannya nomor 2821. Kami tambahkan di sini ierkataan ya,qub bin
Syaibah, "Dia adalah seorang yang *iqah tsabat yangbanyak hafalannya.- An-
Nasa'i dan Ibnu eani' berkat4 "Dia tsiqah, aapaiaipercaya.', sulaiman ini
salah seorang guru Al Bukfiari yang ditulis biografinya dalarn Al Kabir eDlg-I0). "AI wasyihi" adalah penisbatan kepada "\M. asyih" dengan syin dan ha,,
anak suku Azd. Ash-Shaq'ab, dengan mimfathah siad dan ii, y^gdi antara
keduanya ada qaf yang disukun dan di akhirnya ba', dari Zr*rait bin Abdullah
bin Zuhair Al Azdi: tsiqat, Abu Zur'ah dan laianya menilainya tsiqah.zaid bin
Aslam AI Adawi maula umar: telah disebutkan ketsiqatannya nomor 1597.
Kami tambahkan di sini ucapan ya'qub bin s)raibah, ,,Tiiqah,r"o.*g ahli fiqh
dan ilmu. Dia sangat pandai dalam tafsir Al eur,an.', Al Bukhari menulis
biografinya dalam Al Kabir Qfi1354) dan meriwayatkan dari Muhammad bin
Abdurrahman Al Qurasyi, 

*Ali bin Husain duduk kepadazaidbin Aslam dan
menganiaya majlis kaumnya. Nafi' bin Jubair bin Muth,im lalu berkata
padanya: Engkau menganiaya majlis kaummu kepada budak umar bin
Khaththab?! Ali menjawab: sesungguhnya seseomng duduk bersama orang
yang.memberinya manfaat dalam agamanya." Hadits ini diriu;ayatkan oleh Al
Bukhari dalam Al Adab Al Mufrad (80-81) dari Sulaiman bin Harb dengan
sanad ini dan menyebutkan kata Hammad bn z:rid dengan lafaz.h yang lebih
kuat dari yang ada di sini. Dia berkata" *Aku tidak -"ngitahuiryu kecuali dari
Atha bin Yasar." Keraguan dari Hammad ini tidak berpenganrh pada
keshahihan sanadnya, sebagaimana telah kami katakan, karena-haiits ini akan
disebutkan pada Al Musnad dengan semisalnya serta dengan sedikit diringkas
nomor 7l0l dari riwayat wahb bin Jarir dari bapaknya" .,Aku mendengar ash-
shaq'ab bin Zuhair menceritakan dwi Zaid bin Aslam, dari Atha' bin yasar,
dari Abdullatr bin Amru." Maka hilangrah kesamaran kesalatran yang
dikhawatirkan dari Hammad bn Zaid dengan keraguannya dalam sanad. Al
Hafrzh Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam At-Tarikh (l:l 19) dari tempat ini
di Al Musnod kemudian berkat4 "Ini adarah sanad yang shahih namun mereka
tidak meriwayatkannya (maksudnya penuris kitab yang enam). Abu Al easim

@ - 
Musnad Imam Ahmad



Ath-Thabarani meriwayatkannya dari hadits Abdurrahim bin Sulaiman, dari

Muhammad bin Ishaq, dari Amru bin Dinar, dari Abdullah bin Amru,
balrwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Merupakan wasiat Nuh kcpada

analotya: Aht berttasiat kcpadanu tentotg &ta perk*a dur melwangmu dari
dua pukna,' dan menyebutkan semisalnya. Abu Bakar Al Baz,zar

meriwayatkannya dari Ibrahim bin Sa'i4 dari Abu Muawiyah Adh-Dharir, dari
Muhanrmad bin Ishalq dari Amru bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bin Al
Khathtrab, dari Nabi SAW semisalnya. Yang jelas hadits inr berasal dari

Abdullah bin Amru bin Ash, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-
Thabarani." Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Maima' Az-Zmva'id
(4:219-220) dari terrpat ini dan dari riwayat yang akan datang nomor 7l0l
kemudian berkata, "semuanya diriwayatkan oleh Ahmad. Ath-Thabarani
menyebutkan yang semisalnya dan ditanrbahkan di akttir iwayat: Alat

berttasiat dengan bertasbih kmeno itu merupakan ibadah makhlulc" dengan

bertalrbir... Diriwayatkan oteh Ahmad dan perawinya shahih." Al Haitsami
juga menurliul<kan kepada riwayat N Baz.zar dan juga mengutip dua bagian

darinya (5:133) d^n lO.Ia berkata di tempat yang pertama, "Diriwayatkan oleh

AlBaz.zar dan Ahmad dalam hadits yang panjang yang telah disebutkan dalam

wasiat Nuh dalam Al Washaya. Perawi Ahmad tsiqah;'Di tempat yang kedua ia
berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dalam hadits yang panjang yang telah

disebutkan dalam wasiat Nuh. Para perawinya tsiqah." Kemudian ia

menyebutkannya dari hadits Abdullatr bin Umar bin Al Ktraththab (10:8a) dan

berkata, "Diriwayatkan oleh Al B?'rtr. Dalam sanadnya ada Muhammad bin
Ishaq, seorang mudallis dan tsiqah. Perawi lainnya merupakan pcrawi kitab
Shahih.'Kemudian ia menunjukkan kepada yang ia kutip sebelumnya dari

hadits Ibnu Amru bin Ash. Saya mengunggulkan apa yang diunggulkan oleh

Ibnu Katsir bahwa jelas riwayat AlBazz,ar asalnya 'Dari Abdullah bin /\nuu"
dan terjadi kesalatran dari salah satu perawi atau penyalin. Ini karena hadits inr

sudah dikenal berasal dari hadits Ibnu Amru bin Ash juga karena sisi yang

dirirvayatkan oleh Al Baz,zar merupakan sisi yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabarani yaitu "Muhammad bin Ishak dari Amru bin Dinar," maka hadits ini
shahih dari sisi ini juga lantaran shahilmya dua sanad, Ath-Thabarani dan Al
Bqzzar. Al Bukfiari juga meriwayatkan sebagiannya dalam Al Adab Al Mufrad
(halaman 81) sesudah riwayat yang terdahulu. Dia meriwayatkannya dari

Abdullah bin Maslamah, yainr Al Qa'nabi, dari Abdul Azia yaitu Ad-

Darawardi, dari zaid bin Aslam, "Dari Abdultah bin Amru bahwasanya ia

bertanya: Wahai Rasulullab apakah termasuk iibr? semisalnya." Ini adalah

sanad yang terputus karena riwayat Ash-Shaq'ab bin Zuhair, yang ada di sini,

yang diriwayatkan oleh Al Bukhari sebelum sanad ini, dan juga yang akan

datang nomor 7101, menunjukkan batrwa Taid bin Aslam sesungguhnya

meriwayatkan dari Atha' bin Yasar dari Abdullatr bin Amru juga karena Zaid

bin Aslam tidak disebutkan riwayatnya dari Abdullatr bin Amru. sangat jauh

kalau ia mendengar dari Abdullatr karena ia wafat tahun 136 sementara
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Abdullah bin Amru wafat tahun 65, ada jaral( 70 tahun lebih antara wafat
keduanya. Lihat hadits nomor 3644. As-siijaan, dengan mengkasratr sin: Ibnu
Al ABir bert<aq 'rkta itu bentuk junak dan saai yang beirti pakaian luar
pmjang yang hijau. Adai,uga yang mengatakan pukadn ru.r y*g proa"k, ymg
ditenun iuga" Tertulis ddam Maima' Az-zawa'id "sanjaat,,, 

-ini 
merupatcan

salah tnlis dari penyatin atau penerbit.Kata"Mazra*onn bid diibaaj," blrasal
da'j "Az-zort' )aihr kancing. Abu ubaid berkata, ,,Azartu Ar einisht, arat
pasangi kancing; Aztathu, kancingnya ketat." Dalam naskah ai caiatar pinggir
M terhlis "Muzrroah.' sabda Nabi"Fi Kifatilt, artinya sisi timbangan. Kata
ini,lebih masyhrn dibaca dengan mengkasrai ray xani telatr jelaskan hal itu
dalam penjelasan hadits nomor 5469. Sabda Nab i-,,Kunna Habf,ah Mubhama?,
b€rasal dari Al Amru AI Mubham: perkara samar yang tidak jelas. Di antaranya
adalah ucapan mereka "Haa'itun Mubham": dindint y*g iia* berpintu dan
'"'!*b Mubhani': pintu yang terlunci dan tidak ait<etahui cara membukanyajika terkunci. Dalam kalimat dari Ibnu Mas,ud: ,,Towaabiit min hadiid
mubhamah 'alaihiilpli dari besi yang terkunci atas mereka." Dikatakan: azrr
lrlbha,zzlryrkaraFng tidalc jelas, berarti samar dan tidak diketatrui maknanya."
Ini semua bermakna satu. Demikian ini menyerupai perkataan mereka ,,Halaqah
mafraghah" pertemuan tertutup yang tidak terbuka. sabda Nabi
"Fashonathunnd' deryaafa'.ratpng terdapat dul* I dan Tarikh Ibnu Katsir
sementara dalam riwa),at g., Az-zar+'d'id, dan At Adab il Mufradterttlis dengan
qaf. Karni menggunggulkan dengan/a'karena memilih nartiatr manuskrip ying
unggul, yaitu nasloh p dari Al Mwnad dmseluruhnya tercetak. Makna kata itu
dengan dua huruf tersebut berdek4tan namun dalam hadits ini menurutku lebih
tepat dengan .fa'. Al Fasham irtinya pecah tanpa terbagi-bagi. Mereka
mengatakan: *KhalWnal .lfshoi'dan dalam sifat surga: ,,Durratin baidhaa'
l ais a fi i ha fas harn w a l a u, as ham! Lihat al- Lis ot l 5 : 3 5 1,,s afahut H aq f : telah
disebutkan penafsirannya dalam hadits nomor 3644 yangmerupakanTt ,il madhi
dengan mafulnya. Kata itu di sini menrpakan m*[a* yang disaadarkan
kepada haqq.lbnuAl Atsir berkata, "Daram rmgkapan itu adad;hal: pertama,
memburng hurufjar dan menyambung f il seolah-olah asalnya adalah safahun'alal haqqlmerendahkan atas kebenaran. Kedua, ."oggub*g m&ra fiil
ylta'addi syert! kata iahl sehingga maknanya adalah .o"-"t tu, (Istikhfaafl
kebenaran dan tidak memandangnya sebagai sesuatu yang unggul dan tepat."
Dalam riwayat p tertulis "safahut Kharq," ini berbeda aengan setunru riwayat
yang ada. "Ghamshun.lfaas" dengan shad, artrnyaadatah minghinalcan mereka
dan tidak memandang mereka sedikit pun. Dalam riwayat yo"g lalu terhrlis
"Ghamth" dengan tha'. Az-Zamakhsyari berkata aaUn n Fa'iq (l:59g),
"Ghamz, Ghamsh, dan ghomth adalah satu makna yang berarti- aib dan
pelecehan."
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6584. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu

Muawiyah dan Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, dari Al
Auza'i, dari Yatrya bin Abu Katsir, dari Abu Salarnah bin

Abdunahman, dari Abdutlah bin Amru, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Il'ahai Abdullah, ianganlah engkau seperti si fulan. Dia

dahulu melakulron shalat malam kemudiqn dia meninggalkan shalat

malam."l76

176 Sanadnya shahih. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (3:31), An-Nasa'i (l:253), dan

Ibnu Majah (l:206), semuanya dari jalur Al Auza'i dengan sanad ini. Muslim
meriwayatkannya (l:320) juga Muhammad bin Nash Al Maruazi dalam Qiam
Al-Lait $daman 19) dari jalur Al Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari I]mar
bin Al Hakam bin Tsauban, dari Abu salamah, dari Abdullatr bin Amru. Sanad

ini terkadang keliru bahwa Yahya bin Abu Katsir tidak mendengarnya dari Abu

Salamah tetapi ia mendengarnya dari Umar bin Al Hakam sehingga sanad ini
terputus jika membuang Umar. Namun riwayat yang berikutnya, iuga riwafal
Al Bukhari, menjelaskan kalau Yahya mendengar dari Abu Salamah, "Al
Auza'i berkata: Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abu Salamah bin Abdunahman menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdullah

bin Amru bin Ash menceritakan kepadaku". Kemudian Al Bukhari

menunjukkan kepada riwayat yang di dalamnya ada tambahan "[Jmar bin Al
Hakam. dalam sanadnya lalu berkata, "Hisyam berkata: Ibnu Abu Al Isyrin

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yatrya menceritakan kepadaku dari Umar bin Al Hakam bin Tsauban,

dia berkata: auu salamah menceritakan kepadakq dengan sanad ini
semisalnya. Anru bin Abu Salamah mengikutinya dari Al Auza'i." Dua sanad

ini bersambung. Al Hafizh berkata (3:31), "Pengarang bermaksud memaparkan

catatan yang farus diperhatikan bahwasanya tambatran Umar bin Al Hakam,

yaitu bin Tsauban, antara Yatrya dan Abu Salamah, menrpakan tambahan dalam

Lersambungfrya sanad karena Yatrya telatr jelas mendengar dari Abu Salamah

walaupun 
-di antara keduanya tidak dijelaskan dengan kata tahdits

(haddatsana)." Al Hafizh kemudian berkata (halaman 32), "Jelas Al Buk'hari

menguggulkan riwayat Yahya dari Abu salamatr dan jelas Muslim
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6585. Az-Zuba*,., yaitu Abu Ahmad, menceritakan kepada
kami, Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada ka,ni, Al Auza,i
menceritakan kepadaku, Yatrya bin Abu Katsir menceritakan
kepadaku, Abu salamatr bin Abdurratrman menceritakan kepadaku,
AMullah bin Amru menceritakan kepadakrl dia berkata: Rasulullah
sAw berkata kepadaku, kemudian dia menyebu&an hadits yang
semisalnya.lTT

tn

menyalahinya karena dia meringkas atas riwayat yang ditambahkan. yang
unggul menurut Abu Hatim dan Ad-Daraquthni serta lainnya aaa.u apa yang
dilakukan Al Bukhari. sekelompok.sahabat Al Arrza,i telah-mengikuti inasingl
masing dua riwayat itu sehingga perbedaan itu berasal darinya. siolah-olah dia
menceritakan dari dua sisi yang membuatnya membawa yahya dari Abu
salamah dengan perantara kemudian dia bertemu dengannya dan menceritakan
dengannya. Maka ia meriwayatkan hadits itu dari dua sisi.,,
sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan hadits yang sebelumnya.
Dalam hadits ini ada kejelasan kalau yahya bin Abu Katsir mendengarnya dari
Abu salamah bin Abdunatrman sebagaimana telah karni katakan. *iz-Zubairi-
tertulis dalam g "Az-Zvhi'.Ini jelas salarr. Kami telah membetulkannya dari;.
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6586. Abu Ahnad dan Abu Nu'aim menceritakan kepada

kami, keduanya berkata, S@an menceritakan kepada karni, dari

Ibratrim bin Muhammad bin Al Muntasyir, dari bapaknya, ini dalam

hadits Abu Ahmad Az-Zubaar, dia berkata: Seseorang menemui

Masruq dan dia berkata: Aku mendengar AMullah bin Amru bin Ash

berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabd4 'tBarangsiapa

bertemu dengan Allah dan tidak menyehttukan-Nya dengan aWWn

maka ia akan masuk strga dan keialwtannya tidak akan membmva

mudharat/kcsusahon padanya sebagaimana seandainya ia bertemu

dengan Altah dan menyehttukan-Nya naka dia akan masuk neraka

dan lrcbaikannya tidak akan berguna untubtya. " Abu Nu'aim berkata

dalam haditsnya: Seseorang atau seorang tua dari penduduk Madinatr

datang dan menemui Masruq lalu ia berkata: Aku mendengar

Abdullalr bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersaMa" "Barangsiapa

bertemu dengan Altah tidak menyehttukan-Nya de.ngan apapun maka

kcjahatannya tidak akan memberi mudharat padanya. Barangsiapa
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meninggal dengan menyekutukan-Nya maka kcbaikamya tidak akan
memberi manfaat untub, a." Abdullatr (bin Ahmad bin Hanbal)
berkata: Yang benar adalah yang dikatakan oleh Abu Nu,aim.r78

r78 Sanadnya sfr ahih walaupun pada latrirnya ada keraguan bahwa seorang tabi,i
yang meriwayatkannya tidak dikenal, sebagaimana akan kami jelaskai /rsya
Allah. sufyan adalah Ats-Tsauri. Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir:
tsiqah. Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, dan lainnya menilainya tsiqah. Al
Bukfiari menulis biografinya dalam Al Kabir (1fi/320). Bapakryi Muhammad
bin Al Muntasyir bin Al Ajda' Al Hamdani AI Kufi, adalah r"oiong tabi'i yang
tsiqah. Ahmad, Ibnu saad, dan lainnya menilainya tsiqah. tvtutrammaa inl
adalah anak saudaranya Masruq bin Al Ajda'. Dia meriwayatkan hadits ini dari
pamannya. Al Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (l/lDl9) dan
berkat4 "Dia mendengar dari Aisyah, Ibnu umar, dan Amru bin syurahbil."
Hadits ini disebutkan oleh AI Haitsami dalarn Majma'Az-Zoya'id1t:iel aan ia
berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Tirabrani dalan Al Kabir. para
perawinya adalah perawi kitab shahih selain seorang tabi'i yang tidak
disebutkan namanya. Ath-Thabrani meriwayatkannya dan menjadikan niaits ini
dari riwayat Masruq dari Abdullatr bin Amru.'Apa yzng aimtaun oleh Al
Haitsami ini telah dikatakan oleh Al Hafiztr ai uusaini dalam At Itonat
(halaman 152). Dia berkata dengan menrurjuk kepada hadits ini, .,Masruq dari
seseorang yang menemuinya dari Abdullatr bin Amru bin Ash, dengan hadits:

!_aryWiaya yang bertemu Allah tidak menyehutukan-Nya dengan apopunJ, Al
Hafiztr Ibnu Hajar mengikutinya dalam At-Ta'jit (hataman 

-s+e; 
dan

menyebutkan yang seperti itu. Hal ini menurutku merupakan kekeliruan dari
p"Jekq )ang menyerupai redaksi sanad yang membingungkan pada lahirnya,
bahwa Masruq meriwayatkan hadits ini dari seseorang yang menimuinya. Saya
melihat bahwa redakli itu mengabaikan har ini jika-seorang pimbahas
mempcrhatikan sanad itu dengan teliti dan sabar. Seandainya lahir 

-sanad 
itu

menunjukkan kepada apa yang mereka katakan niscaya naaits itu berasal clari
riwayat Muhammad bin Al Muntasyir dari seorang tamu yang tidak diketatrui
ini. Ini karena Muhammad bin Al Muntasyir menceritakan kisah yang
didalarnnya dikatakan, "seseorang menemui Masruq dan dia berkata: Ad
mendengar Abdullah bin Amnr bin Ash," dalam riwayat Abu Ahmad Az-
Zubairi atau "seseorang atau seorang tua dari penduduk Madinatr datang
menemui Masruq, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru," dalam
riwayat Abu Nu'aim. seandainya hadits itu dari Abdullah bin Amru dari

Iylyat segrang yang tak dikenal ini tentu hadits itu berasal dari riwayat
Muhammad bin Al Muntasyir dari seseorang ini karena dia menceritakan t<isah
yang dia saksikan dan dia hadiri. Kisah-kisah dari berbagai jalur perawi dalam

ly1Vat ini hampir-hampir tidak meragukan bahwa kisatr.ini diriwayatkan oleh
Muhammad.bin Al Muntasyir dari apa yang ia saksikan di hadapan pamannya,
Masruq, dan bahwa di dalam kisah itu ada sesuatu yang 

-diringkas 
dan

menjadikan hadits itu berkisar antara Masruq dan tamunya ierta mengklaim
kalau Masruq menceritakan tamunya dengan hadirc ini dari Abdullah bin Amru.
Jika hadits itu -*ebagaimana yang mereki duga- "Dari Masruq, dari seseorang

i
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yang tak dikenal" maka hal itu tidak ditunjul&an sedikit pun oleh redaksi

sanadnya Jika hadits itu "Dari Muhammad bin Al Muntasyir dari seseorang

j yaqg bk diketahui," mal<a itu merupakan kemungkinan yang iauh. Seandainya

dcmildan yang dimaksud oleh perawi, tentu akan digunakan redaksi Iain yang

r i: lcbih jelas untuk menunjulkannya, Malca jelas kesamaran itu akan terugkap
''' " r.'iiru lcata ganti dalam kalimat "Dia berkata: Alu mendengar Abdullah bin

, . Anr['kembali kepada Masruq.
,*^'fu1 ini ditunjukkan dan dilnratkan dengan apa yang diceritakan oleh Al

" .llaiBami: Bahwasanya Ath-Thabrani msnjadikan hadits itu dari riwayat Masruq

r:*,r.Jari AMullah bin Anru. Ath-Thabrani telah menghilangkan kesamaran dan

membuang kemungkinan yang jauh. Semdainya Al Haitsami rafuimahullah

. . +m€nyebutkan redaksi riwayat Ath-Thabraoi sehingga bagaikan menganrbil
' dengan tangan. Kitab Ath-Thabrami tidak da pada kami sehingga kauri dapat
.i' mengutipnya. Yang dapat kami Iatorkan sckuang tidak lain adalah

. mencukupkan dengan apa yang dic€citakan Al Haitsami darirya. Masih tersisa

se$Etu yang berhubungan dengpn bentuh sanad. Itu adalah: Bahwa Imam

Ahmad meriwayatkan hadits ini dari dua gunmya: Abu Ahmad Az-bfiafu dan

Abu Nu'aim Al Fadhl bin D*ain. Keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri "Dari
Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyir dari bapaloya." Kemudian sesudah

itu Ahmad b€rl6t4 "Ini dalam hadits Abu Ahnad Az-Zubairi. Dia berlcara:

seseorang mcnemui," dan setenrsnya. Ia bcrnraksud mcnjclaslmn riwayat Abu

Ahmad dengan perkataannya dan membedakan antara lafazhnya deryan lafaztt

riwayat Abu Nu'aim. Kalimat "Ia berlc& sesoorang mcn€muf'bcrsambung
dengan sanad. Kata ganti di dalaurnya kembali kepada Muhalnmad bin Al
Muntasyir. Diatah >rang berkata, "seseorang mcnemui." Ini adalah scsrgtu ).ang
jetas yang tidak tersembunyi bagi orang yang mempelajari ilmu sanad.

Kemudian Ahmad kembali kepada riwayat gurunya yang lain, Abu Nu'aim,

sesudah dia menyempurnakan redaksi riwayat Az-Zubari dengan berkata, "Abu
Nu'aim berkata dalam haditsnya: Seseorang datang." Ini juga bersambung

dengan sanad yang latu. Orang yang mengatakan "Seseorang datang," adalah

Muhammad bin Al Muntasyir dan kata.ganti di dalamnya kembali kepadanya

bukan kepada Abu Nu,aim. Ini juga jelas seperti yang sebeltrmnya. walaupun
pada.lahimya terlihat ada kesalahan bagi orang yang tidak mengetahui ilmu
sanad. Kesalahan ini terletak pada seseormg dari zaman kiB yang mendapat

kehormatan untuk menisbatkan diri melayani (Al l[usnadl yang mulia ini, yang

menjadikan hadits ini sebagai hadiB Abu Nu'ainr, dalam kitabnya Al Fath Ar'
Rabbani (l:54) dengan mengatakan sebagai berikut "Dan dari Abu Nu'aim, ia

berkata: seseorang menemui" dan saerusnya!! Mengingat bahwa ia

menyebutkan sanad di dalam penjelasan hadits ini di catatan kaki! Dia

menyangka {engan ilmu yang tidak dia miliki' batrwa Abu Nu'aim adalah

seorang perawi di tingkat tinggi dalam hadits itu yang meriwayatkan atau

menceritakan hadits itu dari Masmq. Dia lupa bahwa Abu Nu'aim adalah

perawi tingkat bawah dan bahwa yang menceritakan kisah itu adalah

Muhammad bin Al Muntasyir. Semoga Allatr memberi pehutjttk kepada kita

dan dia. Adapun perkataan Abdullatr bin Ahmad pada ak:trir hadits, "Yang benar
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6587. Yatrya bin Hammad menceritakan kepada kanoi, Abu
Awanah dan Abdussbamad menceritakan kepada kami, dia
(Abdusshamad) berkata: Bapakku menceritakan kepadalnr, dari Atha:
bin As-sa'ib, dari bapaknya, dari Abdult.u uin Amrq dia belkata:
Rasulullatr SAW bersabda, "sembahlah yang Maha pengasih,

sebarkanlah salom, berilah makan, niscoya kalian akan masuk
surga. " Abdushshamad berkata, ..Kalian akan masuk $[g4::l7e

adalah apa yang dikatakan oleh Abu Nuraim,' al<u tidak tahu apa yang ia
malcsud? Antara riwayat Abu Nu'aim dan rirvayat Az-?f,baui tidak 

-ada

perbedaan lrang kembali kepada benar atau salatr. sesungguhnla perbedaan
antara keduanya hanya tambahan dan pengurangan sebagian tafaz.h, c€rita di
awal kisah, dan dalanr lafaztr yang marfu'. perbedaan dalam lafazh di awal
kisah bukan sesuatu yrang berarti, bahkan hampir tidak ada p€rbedaan.
semcntara tambahan &lam lafadr yang marfu' dari Abu Ahmad Az-zaban
merupalcan 166gehan tsiqah yang hanrs diterima, tidak mengungguli riwayat
dari membuangnya kecuali ada dalil-dalil yang kuat yang mengharuskan hal itu.
Tidak ada satu dalil pun yang ditemukan, bahkan justru dalil lain yang
m€nguatkannya: Dalildalil dari Al eur'an dan As-Sunnah yang saling
mendrkrmg bahwasanya orang yang bertemu dengan Allah tidak
menyelatukan-Nya dengan sesuatu pun "Dia akan masuk swgq" dan orang
yang bcrtmu dengan-Nya dan menyekutukan-Nya "Dia alon masu* neraka.n
Ini tennasuk doktrin-doktrin yang sudah jelas dalam Islam. Kalimat ,,Maa

Qadalru Abu Nz'aimu d"l* I rJ tertulis ,, Maa eaala,,, tfrpa ha,. 'tD Sanadnya shdtih. Hadits ini airiwayatkan oreiar gukrrrri dalam Al Adab Al
Mulrad la4 dari jalu Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan, Ad-Darimi (2: 109)
dari jalur Ibrahim bin Musq At-Tirmidzi (3:100) d*i jat* Abu Al Ahwash
Salam bin Sulaim, clan Abu Nu'aim dalam At Hityah (l:zs7) dari jalur Jarir.
Semuanya dari Atha' bin As-sa'ib semisalnya. Ibnu Ivlajatr meriwayatkannya
secara ringkas Q:207) dari jalur Muhammad bin Fudhail dari Atha'. At-
Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." Al Mrmdziri mengutlpnya dalam At-

@l - Musnad Imam Ahmad
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6588. Yatrya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu

'Awanatr menceritakan kepada ka[ri, dari 'Atha' bin As-Sa'ib, dari

bapaknya, dari AMullahbin Amrq bahwasmya diamenceritakan dari

Nabi SAW yang bersaMa, 'seorang tqnu bertanu bryda seseorong

dori Bani Israil. Di ddtot, rumah orang Bani Israil itu ada seekor

mjing betiru yang h,onil tua. Aniing itu berluto: fuml Allah aht

tidak akan menggonggong kcpada tanu kcluwgaht. Tiba'tiba anok

anjing yang berada di dailam prutrya menyalah Dikatakon: Apa ini?

Mala Allah mewahytkan kcpada seseorang di ontua merela: Ini

adatah perwtpnaan umat sesudah lcalian; orang ynrrg larang

ajwryn menindos orang yang sopon."r8o

Targhib wa At-Tohib (2:45) dari At-Tirmidzi; mengutip penilaian shahih

drinya namrm tidak memberikan komentar. Ia juga mengutrp hadits ini sekali

lagr (3:266) yang semisalnya dan berkatg "Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi yang

menilainya shohih dan lbnu Hibban dalam kitab Shahilmya. Lafazh ini b€rasal

darinya." Lihat hadits nomor 6581. Kata "tadWrulnoru" seperti inilah t€rtulis

dalam ushul Al Musnad yang tiga dengan mencanfirmkan zzn. Dihrlis atas

hadits itu dengan tatdashahihdalam; J.
tEo Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalan Maima' Az-Zmta'id Q:280).

Penulisnya berkatq "Diriwayatkan oleh Ahmad, AlBazz.a\ dan Ath-Thabrani.

Dalam sanadnya ada Atha' bin As-Sa'ib yang pikun." Narta sahabat yang

tertulis dalam tempat ini adalah "Abdullah bin Umar." Ini tak diragukan lagi

merupakan kesalatran dari penyalin atau penerbit. Kemudian penulis Majma'

menyebutkan sekali lagi hadits ini dengan makna yang sama (l:183) dan

menisbatkannya kepada Ath-Thabrani dalam ll Ausath dan menrmjukkan

kepada riwayat Ahmad ni. "Muiihh" dengan mendhammah rauz, mengkasratr
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6589. AMushshamad menceritakan kepada kami, Hammad
menq€ritekan kepda lomi, dari Atha' b!, As-Sa,ib, dari bapaknya"
dari Abdullah bin Amru: Batrwasanya kaum yahudi mengatakan
kepada Rasulull€h SAW: Kematian atasmu! Kemudian mereka
berkata kepada diri mereka sendiri (seandainya Allah tidak menyiksa
kami dengan aw yang komi lwtalcan)! Maka turunlah ayat inr: (Dan
apabila mereka datang kcpadamu mereka mengucaprcan salam
kcpadamu dengan salam yang bukan sebagai salam yang Ailah
tentukan untufutu) hingga akhir ayat.l8r

jim,.darr mentasydid lra'. nnu. Far,u berkata dalam Maqayis At-Lughah l:405,
"Jifi dan ia'menunjukkan kepada besarnya sesuatu... termasuk di dalamnya:
Ahajjatil untsa, perempuan yang harnil dan sudah dekat waktu melahirkan; ial
itu ketika perutnya sudah besar karena besarnya anak yang ada di dalamnya.
Bentuk jamak kata itu adalah Mijaglrt." Ibnu Al Atsir berkata, ,.Diriwayatkan
juga Mujihhah, dengan ha' yang 'menunjukkan bentuk mu'annots),uAhlaamuhd'berasal dai"Al Hilm,, dagat mengkasratr ho' dan mensqkun
mim yang berarti sabar dan berakal. Dalm Al-Lisan (15:34) disebutkan,
"Ahlaamul Qaum: Hulamoa'uhum, rajulwt haliim min qaumin ahlaanin wa
hulamaa'.n Dalam g :l tertulis "Hulamaa'uhd, dan ini yang terdapat dalam
Maima' Az-zawa'id. Yang ada di sini sama dengEn yang ada dalam riwayat g
dan naskah di catatan pinggir p J.r8I Sanadnya sha.hih. rtain-ua daaUn Ibnu Salamatr. Hadits ini disebutkan oleh
Ibnu Katsir dalam tafsirnya (8:261) dari tempat ini. Dia berkat4 ,,sanadnya

iasan namun mereka tidak'meriwayatkannya," yaitu penulis Kitab yang Enam.
Hadits ini terdapat &lan Majma' Az-zmta'id e:l2l-122). penulisnya berkata,
"Diriwayatka[ oleh Ahmad, Al B^rzar, dan Ath-Thabrani. Sanadnya bagus
karena Hammad.mendengar dari Atha' ketika masih dalam keadaan sehat.,, Aku
katakan bahwa ini merupakan kebolehan sanad yang shahih sebagaimana telah
kami'katakan. As-suyuthi menisbatkan hadits ini juga dalarn- Ad-Durr Al

@ - 
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Mantsur (6:l8a) kepada AM bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Mardawaih,
dan Al Baihaqi dalam ^5)z'aD Al Iman.

'o Sanaftrya shahih. Hadits ini diriuayatkair oleh Al Bulhari dalam lI Adab Al
Llu{rad 92 dari Mtrsa bin Isna'il dan Syihab, }laitu bin Ibad Al Abdi, dari
Hanma4 dengao sanad ini. Ibnu Hibban mcriwayatlcannya dalam kitab

Shahilmya Q:IOQ (dari manuskrip At-Taqastm wa Al Amva) dari jalur Mrsa
bin Isma'il dari Hanmad bin Salauratr yang semisalnya. Al Haitsami

menyebutkannya dalam Maima' Az-Zava'id (10:150) dan berkata"

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabratd semisalnya. Sanad keduanya

hasan;'Aku katakan bahkan hadits ini shahih sebagaimana telah kami katslon
dalam sanad hadis yang sebelumnya. Terdapat hadits lain yang semisal

maknanya yang berasal dari hadits Abu Hurairah yang ada dalam riwayat
Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i.Lthat Al Muntaqa 1065.

j6
t"$t
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'.ii' : 6590. AMusshanrad dan Atrad menceritakan kepada kami,

keduanya berkata Hammad menceritakan kepada kami, dari Atha' bin

'.As-Sa'ib, dari bapaknya, dri'Abdullah bin Amru: Batrwasanya

seseorang datang dan berkata: Ya Atlah ampunilah dfuiku dan

Muhammad, jangan Engkauberserikm dahm rahm*-Mu kepada kanri

dengan siapaprm!! Nabi SAW bertanya,' "Stapa" yng mengotaknn

itu?" OruEitu meirjawab, "/NslL" Nabi pun bcrsabda, "Engkou telah

mengtulangi (ralmat Attah) dari orong banryqk't82

..'.
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6591. Abu Ashim, yaitu An-Nabil, menceritakan kepada kami,
AMul Hamid bin Ja'far mengabarkan kepada rcarni, yazid bin Abu
Habib menceritakan kepada karni, dari Amru bin Al walid, dari
Abdilllah bin Amru, bahwasanya .Rasulullah sAw bersaMq
"Buangsiapa yang berkata aras ttomaht apa yang tidak aht katakan
uaka ,hendabtya dia mempersiopkan tempatnya di neraka
Jahamon." AHullah berkata: Alu mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "sesungguhnya Allah 'r,lz,a wa Jallo menghoankan
khoner, judi, dadu, dan Ghubaira (minwnm doi jagurrg). Setiap
yang memobulfun itu harom'r83

,<at ;r, 
:^1f $'", ,li 'i.t ,4 ,i-J,ir $:"; .1o ly

i' + Jt,, ,<r,;t oj Uz;r*y ,iUof i>it.,l :Jv;,ot*, *
I yJ * iy,*",i,P, yb, d* !,Jh tiir;;U.

659.. Wahab, yainr bin Jarir, menceritakan kqada kami,
syu'bah me,nceritakan kepada karni, dari Al Hakam, dari Mujahid, dia
berkata: si fulan ingin dipanggil dengan (Junadatr bin Abu umayyah)
maka AMullah bin Amru berkata: Rasulullah sAw bersaMa"
"Barangsiapa yang mengaka kcpada selain bapabtya maka dia tidak

It3 sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 647g. Lihat hadits
nomor ilE6,654?, dan 6564.
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r:;:; jarak iiith puluh'tahun" atau "'perialanan' tuiuh puluh tahun. "'Beliau

.'.1,. "Uersabda "Dan Barangsiapa"yang berbohong atas nomaku secara

sengoja malca hendobtya dia mempersiapkan tempatnya di

rura*alrB

Ita

,i

Sanadnya shahih. Wahab adalah bin Jarir bin Hazim. Telah disebutkan

tctsiqot *rrya norlor 725. Kami tambahkan di sini bafuwa Sulaiman bin Daud

Al Qaz,az tertanya kepada Ahmad, "Aku ingin ke Bashrah, dari siapa aktt

hams menulis hadits?" Ahmad menjawab,'Dari Watrab bin Jarir dan Abu Amir
Al Aqdi.'Ibnu Sa'd menulis.biografinya dalam Ath-Trhabaqat Q|U5D. Dalarn

At-T;hdzib (ll:162) ada perlotdan dari Atrmad yang kami duga tidak benar

berasal darinya batrwao 'Ahmad belkala: \[rahab tidak meriwayad<an sedikitpUn

dari Syu'bah akan tetapi wabab adalah seorang yang memiliki sunnah."

Penafian ini bertentangan dengan keberadaan riwayat Wahab dari Syur641

dalam Al Musnad yang ada di tempat ini. Begitu juga AI Bulfiari menulis

biografinya dalam At Kabir (4111169) dan menetapkan kalaq Wahab mendengar

dari Syu'batr. Al Buthari berkata, 'Wahab mendengar dari Syu'bah dan

bapalorya."
aiUat<am adalah bin Utaibah, durgan mendhammahkan aln, mernfatha}kan

ta' dan ba' yang di antara keduanya ada ya' yang disukunkan. Dia adalafi

seorang tsiqah tsabat yang masyhur. Ibnu Sa'd berlota (6:231), *Al Halcam

adalatr seorang yang tsiqah, atrli fiqih, alim, luhur, banyak meriwayatkan

hadits., Al Bukhari menulis biografinya dalam ll Kabir (lDR30-331). Hadits

ini diriwayatkan oleh Al Khathib dalan Trilh Baghdad (2:347), dari jalur
Muhammad bin Abdut Malik Ad-Daqiqi dari Watrab bin Jarir de,ngan saitaat ini,

secara ringkas, meringkas darinya atas yang m*fu'"Manid da'a ila ghairi

abiihf, dengan tidak menyebutkan kisah di awalnya juga tidak menyebutkan

aocaman orang yang berbohong di akhirnya. Nama sahabat di dala6 hadi6 inl
tertulis 'Abdullah bin Umar." tni aaahn kesalahan dari penyalin atau pcncrbit'

Akan disebutkan juga secara ringkas tromor 6834 dari riwayat Muhamnad bin
Ja,far dari Syu'bah. Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini (2:68) dri jatur

Sufyan, dari Abdul Karim, dari Muiahi( *cera mtfu'dan diringkas juga.

Namun di dalamnya rcrtgtis "Wa irtna riihaha layqiafu min masiirati

Nramsimi'ati 'aam." Al Bushairi ber*ata dalam Zawa'id-nya, "Sana&tya

shahih.. Al Haitsami menyebudcan hadiB ini dalem Maima, Az-zan'id(l:98)
secara ringkas juga dan berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya

adalatr perawi kihb Shahih." Dia menunjukkan kepada riwaya! Ibnu Majatt

yang teiatr kami sebutkan. Lihat hadits yang telah lalu nomor 5998 dan yang

akan datang nomor 7019.
Junadatr bin Umayyah: Menurut mereka tentang nama ini ada tiga biografi.
yang unggul adalatr yang dipilih oleh Ibnu Abdil BaIT dan Ibnu Hajar bahwa

nami itu tranya ada dua: "Junadah bin Abu Umayyah Al Azdi" seorang sahabat

yang akan disebutkan dalam Al Musnad satu hadits darinya_nomor 1667l,yang
iain-aaaUt "Junadah bin Malik AI Azdi" seorang tabi'i. Semoga kanti diberi
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6593. Husain, yaitu Husain bin Muhammad, menceritakan
kepada kami, Jarir, yaitu Ibnu Hazim, menceritakan kepada karni, dari
Muhammad, yaitu bin Ishak, dari Abu suffan, dari Muslim bin Jubair,
dari Amru bin Al Harisy, ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullatr
bin Amru bin Ash: Karni berada di daerah yang di situ tidak ada dinar
dan dirham. Kami melakukan jual beli dengan unta dan kambing
sarrpai batas waktu tertenfu. Bagaimana menurut pendapatrnu tentang
hal itu? Abdullah berkata: Engkau bertanya kepada orang yang tatru
tentang hal itu. Rasulullah sAw menyiapkan pasukan atas unta dari
unta sedekatr sampai untanya telah habis dan orang-orang masih ada.

petunjuk untuk meneliti perbedaan ini dalam hadits di atas, Insya Allah.Lthat At
Kabir karya Al Bulfiari (l/2lZ3l-232), Ibnu Sa,d (7Dfi51) dan 194, Al Isti,ab
94'95 trga biografi, usud Al Ghabah (t:297-298) dan 299-300 tiga biografi
iugas Al Ishabah (t:256-257),258 dan 275 tiga biografi jug4 dan Trraiazio
(2:I l5-l 16). "Lam yarah ra'ihatal jannah" lbnu al .A,tsir ueit ata" "yakni tidak
mencium baunya. Dikatakan: Raaha yariihu, raaha yraahu, dan araaha
yuriihu, menemukan bau sesuatu."
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I\daka Rasulullah SAW bersabd4 "Belilah untuk kami unta yang

muda doi unta sedekah jiko telah datang sampai kami

memberikannya kcpada mereka." Maka aktr membeli satu unta

dengan dua atau tiga unta yang muda sampai aku selesai. Kemudian

Rasulullah SAW memberikan hal itu dari unta sedekah.rss

Sanadnya shahih. Abu Suffan: Biografinya ditulis dalam At-Tahdzib (12:ll3).
Penulisnya mengatakan, "IJtsman Ad-Darimi berkata dari Ibnu Ma'in: Tsiqah
masyhur. Say.a ([bnu Hajar) berkata: Adz-Dzahabi berkata: Tidak dikenal.'Ibnu
Hajar juga menulis biografinya dalamAt-Ta'Jil (490) dan berkata, "Abu SuSan
Al Harasyi: Telah disebutkan drdlam biografi 'Muslim bin Jubair' dalam huruf
mim," yalcri yang telah disebutkan dalaurn At-Ta'iil (399401). Kami akan

flmjukkan hal itu ketika me,mbahas "Muslim bin Jubafu". Perkataan Adz-
Dzahabi dalam Al Mizon (3:361) "Tidak dikmal" tidak berpenganrh apa-apa

sesudah Ibnu Ma'in menilainya tsiqah. Akan disebutlon dalam Al Musnad,
riwayat hadits ini no4or 7025, t€Nrtang perkataan Ib,nu Ishalq "Abu SuSan Al
Harasyi menceritakan kcpada kami, dia soorang yarigtstqal, menurut penduduk

negerinya." Ini memrpalcan penilaian t$tqah yang kuat dari Ibnu Ishak yang

meriwayatkan dan mendengar darinya dan kemudian diluatkan kembali oleh
Ibnu Ma'in. 'Al Harasyi," dengan memfathalrlcan ha' dn 7al, penisbatan

kepada "Bani Al Harisy'' de,ngan memfathah ha' dn me,nglcasrah ra',
sesudalrnya ada huruf ya' du syin. Muslim bin Jubair, dengan mendhammatt

fiz, seorang maula Tsaqif sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang akan

datang nomor 7025,"Dat'. Muslim bin Jubair pemimpin Tsaqif. Muslim adalatr

seseorang yang diambil hadits darinya. Dia telah menemui dan mendengar." Hal
ini menunrt saya cukup membuktikan ketsiqatrannya pada apa yang akan kami
sebutkan biografinya dan dalam takfuii haditsnya, Insya Allah. Al Bukhari
menulis biografinya dalam Al Kabir (4/1D58) dan berkata, 'Muslim bin Jubair

Al Harasyi, dari lbnu Umar. Hasyim menisbatkannya dari Ya'la bin Atha'."
Sebagian ulama menduga bahwa ia bukan termasuk perawi dalam hadits ini,
padatral ia termasuk perawinya sebagaimana ditegaskan Ibnu Hajar dalun At-
Ta'jil 399400 yang berkata, "Al Husaini berkata: Dia bukanlah yang

sebelumnya" yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang mengatakan:

Kemrmgkinan memang dia namun kemungkinan itu jauh. Mungkin juga

semuanya itu satu namun kemungkinan itu lebih jauh lagi. Aku (Ibnu Hajar)

berkata: Kemungkinan itu tidak jauh karena kesamaan namanya, nama bapak,

dan nisbatrya. Ini karena Ats-Tsaqafi menisbatkan diri kepada Tha'ifi karena

memang ihr negeri mereka dan menisbatkan kepada Harasyi karena bisa saja

mereka berasal dari sana. Menisbatkan kepada Tsaqafi karena persahabatan dan

kepada Tha'ifi karena tinggal di saira'" Aku berkata: Adapun apa yang

disebutkan oleh AI Bukhari bahwa dia (Muslim) meriwayatkan dari *Abdullah

bin Umar," aku rasa itu merupakan petunjuk kepada riwayat lain selain hadits

ini khususnya" dan bahwa Al Bukhari menjaga persangkaan kuatnya kalau ia
menyebutkan guru yang lebih awal bagi perawi yang dia tulis biografinya.
Muslim meriwayatkan dari sahabat, menunrt yang ditunjukkan oleh Al Bukhari,
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dan dari tabi'i dalam hadits ini. Hal yang'seperti ini banyak terjadi dalam para
perawi yang sudah dikenal. "Muslim bin Jubair,' ini disebutkan oleh ibnu
Hibban dalam las-rsiqah sebagaimana disebutkan juga dalam At-Tahdzib
(10:124), Al lbnal karya Al Husaini (halaman 104), dan ht-Ta jil. Amru bin Al
Harisy Abu Muhammad Az-zubaidi: Ibnu Abu Hatim menulis biografinya
dalam Al Joh *a At-Ta'dil (3111227) dan berkata, .,Dia mendengar a;ri
Abdullah bin Amru, Abu suSan meriwayatkan darinya dari Muslim bin Katsir
@eginilah!). Aku mendengar bapakku mengatakan demikian." perkataan Ibnu
Abu Hatim "Muslim bin Katsir," demikian tertulis di dalam kitabnya. pentashih
cetakan di Hiderabad mengoreksi hal ini, "Dikatakan: Muslim binjubair. Akan
lCImi beri catatan atasnla dalam biografi Muslim bin Katsir." sementara yang
ada dalam At-Tahdztb (8:20), "Abu Suffan meriwayaftan darinya tanpa
penisbatan. Dikatakan: dari Abu suffan, dari Muslim bin Jubair, darinya.,'
Bagian Al Jarh wa At-Ta'dil yang di dalamnya menyebutkan "Muslim bin
Katsir" belum dicetak dan aku tidak menemukan biografi dengan nama
"Muslim bin Katsir" dalam At-Tahdzib, At-Ta,jil, juga fari&t Al Buihari. Aku
tidak tahu siapa dia? Hampir aku menetapkan taiuu ini adalatr kesalahan dari
salah satu perawi yang tidak diperhatikan oleh Ibnu Abu Hatim, jika ia menulis
biografinya- &nru bin Harisy: Seorang tabi,i, sebagaimana tampak dalam
redaksi hadits. Ibnu Ma'in berkata tentang haditsnya ini, "Ini adalatr hadits yang
masyhur." Hal seperti ini cukup untuk berhujjah dengan riwayatnya setelah
diketahui kalau ia termasuk tabi'in sampai apa yang akan kami sebutkan -InsyaAllah' dalam taktrij hadits. "Al Harisy'' dengan memfathatrkan huruf &a',
mengkasrahkan ra', dan diakhiri dengan syin. ,,Az-Zubaidi,, dpngan
mendhammatrkan hrxuf zay. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni (3lg)
dari jalur Abu umayyah Ath-Tharsusi, dari Husain bin Muhammad Al Marwazi
glrm Ahmad di sini- dari Jarir bin Hazim, dengan sanad ini. Dengan demikian

maka Imam Ahmad tidak sendirian meriwayatkan hadits ini dari Husain bin
Muhammad AI Marwazi. Akan disebutkan juga secara rebih panjang sedikit
nomor 7025 -+ebagaimana kami tunjukkan tadi- dari ya'qub bin Ibrahim bin
Sa'd, dari bapaknyq dari Ibnu Ishak, "Abu Suffan Al Harasl menceritakan
kepada kami, ia seorang yang tsiqah menurut penduduk negerinya, dari Muslim
lin Jubair maula Tsaqif, Muslim adalatr seorang yang diambil hadits darinya,
dia telatr menemui dm mendengar, dari Amru bin Harisy Az-Zubaidi, dari
Abdullah bin Amru bin Ash" dan seterusnya. Ini adalah ianad yang shahih
muttashil.Ini adalah dua orang perawi yang tiiqah dm hafiztr: Jaillr bin Hazim
dan Ibratrim bin sa'd. Dua orang ini sanadnya bagrs dan menyebutkan hadits
ini dengan satu susunan, tidak berbeda atas gurunya, Muhammad bin Ishak,
"Dari Abu Sufran, dari Muslim bin Jubair, dari Amru bin Al Harisy, dari
Abdullah bin Amru." Keraguan yang mereka sangka tentang mentadlisnya
Muhammad bin Ishak telah terangkat dengan penjelasan karau dia mendengar
dari Abu suffan Al Harasyi dalam riwayat berikut riwayat Ibrahim bin si'd
darinya. Hammad bin salamah telah salah, dia meriwayatkan hadits dari
Muhammad bin Ishak secara ringkas dan mencampurran aaiarir sanadnya: Abu
Daud meriwayatkannya nomor 3357 (3:256 dalam Aun At Ma'bud) dari Hafsh
bin umar, "Hammad bin salamah menceritakan kepada kami, dari Muhanrmad
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bin Ishalc, dari Yazid bin Abi H"bib, dari Muslim bin Jubair, dari Abu Suffan,
dari Amru bin Harisy, dari Abdullatr bin Amru, bahwasanya Rasulullah SAW
memerint4hkanaya rmtuk menyiapkan tentara namun unta-unta telah habis.

Maka Nabi memerintahkannya untulc mengambil dari unta muda sedekah.

Abdullah lalu irengambil satu unta dengan dua unta kepada unta sedekah."

Begitu pula hadits ihl diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni nomor 318 dan Al
Hakim Q:56-57). keduanya dari jalur Abu Umar Al Haurthi, yaitu Hafsh.bin
Umar, dari Hammad bin Salamah. Al Baihaqi meriwayatkannya (5:287-2E8)

dari jalur Abdul Wahid bin Ghiyats, dari Hammad bin Salamah juga, dari
Muhammad bin Ishak, seperti riwayat Abu Daud. Al Mundziri berkata 3218,

"Dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishalc. Dia berbeda juga tentang

Muhammad bin Ishalc dalam hadir ini. Hal ittt disebutkan oleh Al Bukhari dan

lainnya. At Khaththabi menceritakan bahwa dalam sanad hadits Abdullah bin
Amru juga ada kritikan." Al Baihaqi mengatakan sesudah menulis riwayahya,
"Mereka berbeda pendapat tqilang Muhammad bin Ishak dalam sanadnya dan

Hammad bin Salamah meiupakan yang pating bagus redaksinya di antara

m€treka." Al Hakim berkata scsudah menuliskan riwayatnya dari jalur Hammad
bin Salamah, "Hadits slwhih m€nurut syarat Mttslim naurun keduatrya tidalc

meriwayatkanqya." Ad?Dzahabi sepakat dcoganop. Ilmmad bin Salamatr

telatr salah dm keliru dalam tambahan'Yazid bin Abu llabib" dalam sanadnya

dan dalam mcnjadilcm riwayat "Dari Muslim bin Jubair, dari Abu Sufyan,"
mengngat lbnu Ishah mendengar hadits itu dari Abu Suryan Al Harasyi, dari
Mustim bin Jubair, dari Anru bin Al Harisy, sebagaimana akan discbutkan
nomor 7025. Kami telah tmiul&an pada hal itr tadi kalau llammad
menambahlcan satu oreg dalam saradnya, mendahulukan s€treg perawi dan

mcngakhirkan )rang lain. Jarir bin Hezirn bcrbeda dengannya dalam hal itu di
sini, begitu juga Ibrahim bin Sa'd dalam sanad png akan datang nomor 7025.

Kami tidak sependapat dengan Al Baihaqi y"og menyaogka bahwa "Ilanmsd
bin Salamah menrpakan yang paling bagus redalcsinya di antara m€treka-"

Padahal kesalahannya telah jelas ketika riwayatnya berbeda dengan dua perawi
yang tsiqatr. Kedua perawi yang tsiqah ini meriwayatkan dari Muhammad bin
Ishak berbeda dengan yang dia riwayatkan. Al Hafizh dalan At-Ta!? (halaman

400401) berpendapat seperti pendapat yang karni pilih. Dia menunjuk kepada

dua riwayat dalam Al Musnad dari jalur Ibrahim bin Sa'd dan dari jalur Jarir bin
Hazim. Ia juga menunjuk kepada riwayat Abu Daud dari jalur Haumad bin
Salamatr lalu menjelaskan perbedaan dua riwayat itu kemudian berkat4 "Jika
hadis ini satu dan dalam sanadnya ada perbedaan tentang mendatrulukan dan

mengakhirkan perawi, maka dipilih untuk menyatukannya dan diunggulkan
riwayat Ibrahim bin Sa'd atas riwayat Hammad karena kekhususannya dengan

Ibnu Ishak. Jarir bin Hazim telatr mengikuti lbrahim, sebggaimana yang telah

lalu, dan riwayat itulatr yang unggul." Segala puji bagi Allah atas petunjuk-Nya.

Kektususan Ibratrim bin Sa'd dengan Ibnu Ishak yang ditunjukkan oleh Al
Hafidr adalah apa yang diriwayatkan oleh Al Khathib dalan Tarik:h Baghdad
(5:83) dengan sanadnya kepada Al Bukhari yang berkat4 "Ibrahim bin Hamzalt

berkata kepadaku: Riwayat yang ada pada lbratrim bin Sa'd dari Muhammad

bin Ishak seperti tujuh belas ribu hadits dalam masalah hukum, selain hadits
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maghazi (hadits telrtang peperangan). Ibrahim bin Sa'd merupakan penduduk
Madinah yang paling barryak haditsnya pada masanya." Namun demikian
makna hadits itu benar karena riwayat Hammad menguatkannya walaupun dia
telah salah delam saoadnya dan meringkas lafazhnya. Ada juga hadits dengan
makna yang sama dengan sanad yang shahih yang diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni 318 dari jahn'Ibnu Wahab, "Ibnu Juraij mengalarkan kepadaku
bahwasanya Amru bin Syr'aib mengabarkan kepadany4 dari bapalarya, dari
AMullah bin' Amru bin Ash: Bahwasanya Rasulullatr SAW memerintahkannya
untuk menyiapkan pasukan. Abdullatr Uin er* berkata: Kita tidak memiliki
hewan'3unggangan? Maka Nabi SAW memerintahkan untuk membeli hewan
tunggangan sampai keluamya orang yang bersedekah. Abdullatr bin Amru pun
menjual unta deirgan dua unta atau lebih sampai keluarnya orang yang
bersedekatr sesuai dbngan perintah Rasulullah sAw." Hadits ini diriwayatkan
juga oleh Al Baihaqi (S,Z'h-ZAA dari jalur Ad-Daraquthni. Dia meriwayatkan
hadits ini sebagai penguat (syahid) bagi hadits Hammad bin Salamah dengan
mengatakan, "Hadits ini mempunyai penguat yang shahih." Al Hafizh
menyebutkan dan menunjukkan hadits ini dalarl Al Fath (4:347-348) dan
berkat4 'Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dan lainnya. Sanadnya kuat.,'
Begitu juga dia menunjukkan hadits ini dalarr. At-Talk]rish 235 dan berkata,
"Ad-Daraquthni meriwayratkannya dalam As-Sunan dM Al Khilafiyat dari jalur
Amru bin Syu'aib, dari bapa}nya, dari kakeknya, dan menilainya shahih.,,
Pefkataan Ibnu Amru *'Alal Khabiir:i saqathtd'Ibnu Al Atsir berkat4 ,,yaitu
engkau bertanya kepada orang yang tahu tentang hal itu. Perkataan itu
merupakan matsal (ungkapan) keseluruhan bagi orang Alab." Al Maidani
menyebutkan hal itu dalam Majma' Al Amtsal 1:410 dan berkatq
"Sesungguhnya itu merupakan mqtsal dari Malik bin Jubair Al Amiri. Dia
termasuk ahli hukum Arab. Al Farazdaq menggunakan matsal itu untuk Husain
bin Ali." Abdullah bin Amru menggunakan matsal itu di sini. Yang lebih dahulu
dari iiri: Bahwasanya Al Harts bin Hassan menggunakan matsal itu di hadapan
Nabi SAW sebagaimana akan disebutkan dalam Al Musnad nomor 16019. Al
Qalaa'ish: merupakan bentuk jamak dai"Qaluusft" dengan memfathah qaf dan
mendhammah lam. lbnu AI Atsir berkat4 'Kata itu berarti unta yang muda.
Dikatakan: Unta disebut qaluush sampai menjadi baazil. Bentuk jamaknya
adalah q alaash dan qulush;'
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6594. [Iasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu

[.ahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Qubail mengabarkan kepada

lcami, dari Malik bin Abdullah, dari AMullah bin Amru bin Ash:

Bahwasanya Rasulullah SAW memohon perlindungan dari tujuh

macam kematian: Mati tiba-tibq mati tersengat ular, mati karena

binatang buas, mati terbakar, mati tenggelam, mati lerena jahrh atau

tertimpa sesuatu, dan mati karena terbuutr ketika melarikan diri dari
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rs Sanadnya shahih. Abu Qubail addah Al Ma'afiri, Hu),ay bin Hani'. Telatr
dis€bulkan biografinya kalau dia adalah seoreg tabi'i yang siqah dalam hadits
nomor 453 dan 1786. Kami tambahkan di sini bahwa Abu Bakr Al Maliki
menulis biografinya dalam Riyadh An-Nufus (l:91-92). I\,Ialik bin Abullatr

. "dalah Az-Tayadi..Telatr disebutkan pula biografinya dalam hadits nomor 453.
Hadits ini menurut kami tennasuk yaog menguatkan ketsiqahannya karena Abu
Qubail meriwayatkan hadits dari Abdullatt bin Amru secara langsung. Tidak
bisa. diasumsikan kalau dia meriwayatkan hadits dari AMullah melalui
perantara seseorang kecuali kalau seseomng itrr me,nunrtnya merupakan orang
yang tsiqah dan dapat diambil haditsnya. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-
Zm,a'id (2:318). Penulisnya berkata" "Diriwayad<an oleh Ahmad, AlBaz4r,
dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan Al Ausath. Dalam sanadnya ada Ibnu
Lahi'ah. Tentang dirinya ada kritikan."
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6595. Hanur . bin Ma'ruf dan Muawiyatr bin Amru
menceritakan kepada kami, keduanya berkata" Ibnu wahab
menceritakan kepada kami, Amru menceritakan kepadaku,
bahwasanya Bakar bin sawadah menceritakan kepadanya, bahwa
Abdurrabman bin Jubair menceritakan kepadanya bahwa AMullatl
bin AEru menceritakan kepadanya: Bahwasanya beberapa orang dari
Bani Hasyim masuk ke dalam rumah Asna' binti .umais. Kemudian
Abu Bakar mastrk -pada saat itu Asma' adalah ishi Abu Bakar- dan
melihat mereka. Abu Bakar membenci hal itu dan mengadr*annya
kepada Rasululatr sAw sambil berkatq *Aku tidak bermaksud
kecuali untuk' kebaikan.' Rasululah sAw lalu bersabda,
"sesung&thnya Attah telah membebaskannya (Asma') dari peristiwa
ilrr. " Kemtrdian Rasulullah sAw berdiri di atas mimbar lalu bersabda,
"Jangarilah seseorang masuk sesudah hwi ini kc datam rumah
seorang istri yong sedang ditinggal pergt oleh siuaminya kccuali ada
seseoraig atai dua orang bersamanya.',rt7

Sanadnya shahih. Amru adalah bin Al Harts bin ya,qub Al Anshari Al Mishri.
Telah disebutkan ketsiqahannya dalam hadi* nomor 2622.Bakar bin sawadah
Af 

_J_uaz,ami, 
dengan mendharnmah iin dan meringankan dzal, adalah seorang

?Eli V*g tsiqah. Ibnu Ma,in, An-Nasa,i, dan lainnya menilainya tsiqah. A'i
lokh*i menulis biografinya dalam Al Kabir (t/2/t9-9b;, Ibnu said dalam lrlz-
Thabaqat (712t202), dan Abu Bakar Al Maliki daram FJyadh An-Nufus (t:74)
tentang sepuluh orang yang dikirim oreh umar bin Abdul ariz untut
mengajarkan penduduk Afrika. Begitu juga Abu Al Arab menyebutkan sepuluh
orang ini dalam Thabaqat utima ttriqiyyan (halaman zo1. uuait" iri
diriwayatkan oleh Muslim Q:177) dari warrab bin Ma'ruf dan ALu Ath-Thahir
Ahmad bin Amru bin As-sarah. Keduanya dari Ibnu rwahab dengan sanad ini.
Al Mughiibah dan Al Mughiib, dengan mendhammah mim: per-empuan yang
sedang ditinggal pergi oleh suaminya.
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6596. Hasan menceritakan lkepada. kami, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Huyayy bin Abdullah Al' Ma'qtri
menceritakan kepadakr+ bahwasanya Abu Abdurrahman Al Hubuli

rnenceritakan kepadanya, dari Abdullatt bin Amru: Batrwasanya

seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya:

Sesungguhnya bapakku menyenrbelih hewaq kurbqlnya sebelum

shalat? Rasulullah SAW menjawab, "Katakan kcpada bapabnu agar

dia shalat terlebih dahutu kemudian b*tt *trynmbelih. "tt8

lf ir f i. ? €'a q'i.t $|L'# €d- .1o lv
,u;v'-i +3i, l''{;6e"| :Jvf*lii *U *6.a.
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,f 'lf; *j? y'*;d ,itrl;ilt3 /t ly ,;'t1tl6 ytfit
rs Huya1ry bin Abdullah bin Sfrih Al Ma'afiri Al Hubtrli: Ibnu Hibbaa

menyebutlcannya dalrlm Ats-Tsiqah. Ibnu Ma'in ber*ata, "Laisa bihi ba's."
Ahmad bertota, 'Hadis-baditsnya munkar.' Al Bukhari menulis biografinya
drJram Al Kabir (Alnq dm bedota, 'oTentang dirinya ada kritikan." ArNasa'i
berkata dalam AdbDlru'a/a' (halarnan l0), *Laisa bil Qawi." Hadits ini
todapat dalam Majma' ,42-Zawa'id @:B'2$. Penulisnya bed<at4

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam AI Ausath. Dalam
sanadnya ada Huyay bin Abdullah Al Ma'afiri yang dinilai lsiqah oleh Ibnu
Ma'in dan lainnya dan dinilai dha'if oleh Ahmad dan lainnya. Perawi Ath-
Thabrani lainnya adalatr perawi trtab Shahih." Sesrmgguhnya ucapan Al
Haitsami "Perawi Ath-Thabrani lainnyq!' dan tidak mengatakan "Perawi
Ahmad lainnya," seperti kebiasaannya adalah karena dia tidak berpendapat

hadits-hadie yang diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah adalatt shahih. Tampak bagi

saya bahwa Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dari jalur guru yang lain
yang merupakan perawi kitab Shahih selain Ibnu Lahi'ah. Mal<a Al Haitsami
menilai perawi sanad itu shahih karena alasan itu. Makna hadits itu sendiri
shahih dan terdapat dalam riwayat dua syaik dan lainnya dari hadits Jundub bin
Suffan Jabir, dan Anas. Lihat ,{ I Muntaqa Q739-2742).

Musnrd Imam,Ahmad El
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6597. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Latri'ah
menceritakan kepada kami, Huyay bin AMullah menceritakan kepada

kami, bahwasanya Abu Atdurrahrnan Al Hubuli menceritakan

kepadanya, ia berkata: AMullatr bin Amru mengeltrarkan kertas untuk

kami dan berkata: Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami dengan

saMany,.q "Ya Allah Penciptg lanstt dan bumi, Maha Mengetahui

yang gaib dan yang nyata, Englwulah Pencipta segala sesuatu, Tuhan

segala sesuatu. Aku bers;aksi balwa tidak ada tuhan kccuali Engkau,

hanya Englau tak ada sehttu bagi-Mu; dan bahwa Muhammad

adalah hamba-Mu dan rasul-Mu, dan malaikat menjadi satrsi. Aht
berlindung kcpada-Mu dari setan datt sehttunya, dan aht berlindung

lrepada-Mu dari melahiran dosa pada dirifu atau menyebabkan dosa

pada orang muslim." Abu Abdurrahman,berkata: Rasulullah SAW

mengajarkannya kepada Abdullah bin Amru agar dia membaca doa itu
ketika hendak tidur. t8e

Ite Sanadnya sh&ih. Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalarr Majma' Az-
Zau,a'id (10:122) dan berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya
hasan." Kemudian dia menyebutkan dua riwayat lain semisalnya (halaman 122-
123) dan berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan dua sanad. Perawi
riwayat yang pertama merupakan perawi kitab Shahih.' Hadits ini juga
memiliki mutaba'oh lain yang kuat. Akan disebutkan dalan Al Musnad yang
semisalnya socara ringkas nomor (5851) dari jalur Isma'il bin Ayyasy, dari
Muhammad bnZiyad Al Alhani, dari Abu Rasyrd Al Habrani, ia berkat4 "Aku
datang kepada Abdullah bin Amru bin Ash dan kukatakan padanya: Ceritakan
kepada kami apa yang engkau dengar dari Rasulullatt SAW. Dia pun
menyodorkan lembaran di hadapanku dan berkata: Ini adalah yang dituliskan
Rasulullah SAW untukku. Aku melihat dalam lembaran itu, ternyata di
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6598. Hasan menceritakan ,kepada l€mi, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan

kepadaku, dari Abu AMurratman Al Hubuli, dari AMullah bin Amru,

bahwasanya Rasulullah SAW betsabda, "Nilahilah nu dna*-ana*

korena Aht akan membanggakan mereka pdda lwri Hamat' "r%

dalamnya terhrlis: Bahwasanya Abu Balcar Ash-Shiddiq berkata: Wahai

RasulullalU ajartanlatr akg doa png bisa aku baca di pagr hari dan sore hari.

Rasulullah'SiW t"tu bersabda irpid*yor Wahai Abu-Bttks; ucapkoiah: Ya

Allah Peneipta lotgit dm bwtf' sampai akhir doa. Dari sisiinilah.At-Tirmidzi

, meriwayatkan hadits ittl $:261t)dan berkata, "Hadits hasan ghoib.dari sisi i4i."
. Sala katakan: Bahkan sanad hadits,it.J shohih, sebagaimana atan kamiielaskan

pada tempatnya, Insya Allah. Hadits itu juga punya pengult (syahid) yorrrg

shahih jugq yang telah disebutkan dalam lthalnad $bu Bakar, dari riwayat

lm- Uin-esfiim, aari Abu Hurairah, nomor 51,52, dan 63' Akan disebutkan
juga dalam Musnad Abu Hrnairah nomor 7948. Juga telatr disebutkan

semisalnya dengan sanad lang tefputus (mmqahi) dari hadits Abu Bakar

nomor 8l.,,An Aqtoifa ala nafsii itsmai' yaitu aku melakukannya. DikatalGn
* 
Qarafa Adz-dzanbu wa iqtarafahl' artinya mengerjakan dosa.

reo Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Maimo' Az-Zawa'id (4:258).

Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Huyay

bin Abdullah Al Ma'afiri yang dinilai tsiqah. Namun dalam saaadnya ada yang

dinilai dha'd|' Begitu juga Al Majd menyebutkannya dalam Al Mttt taqa aomor

(3417) dan menisbatkannya kepada Ahmad. ummahaqtul Aulaad: Yang

aimatcsua adalah perempum yangbanyak analdsubur, bukan perempuan budak,

sebagaimana dipatrapi dari redaksi hadits. Dalam makna ini, ada hadits Anas

yang marfu': Nikahilah perempuan yang penyoyCItg yang lanyak ouHsubur
korina ahr akan membanggakan iumlah kalian yang banyak kepada puanabi
pada hari kiamdt;'Al Haisami berkata dE,lam Maima' Az'Zawa'id (4:25E),
i,Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrarti ddan Al Ausath. Sanadnya

hasan." Hadits ini juga terdapat pada 4:252, dalam Al Muntaqa nomor 3416,

dan akan disebutkan dalam Al Musnadnomor 12639 dan 13604.

Musnad Imam Ahmad - EI
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. . r 6599. Hapqn menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi,ah
menc.eritakan k paaa kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada
kami, batrwasanya Abu Abdtrnatrman menceritakan kepadanya"

batrwasanya ia mendengar Abdullah bin Amru bin Ash berkata:
Rasulullah SAW b€rsaMa, "Barangsiopa Wrgt kc masjid untuk
berjanaah maka san langkahnya akan menghapts san kebusukan
don satu langkah lain akm ditulis kebaikan untubtya, pulang dan
prrgi.'"r
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Sdiulnya shahih. Hadits 'ini tadapat dalam Majma' AzZmta'id e:29).
Fcnulisnya berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dararn Ar
Kabir. Perawi Ath-Thabrani adalah perawi krtab shahih dan salatr satu perawi
Ahmad adalah Ibnu Lahi'ah." Al'Mundziri menyebutkan hadits ini dalam At-
Targhib vd At-Tnhib (l:125) dan berkata, ,.Diriwayatkan oleh Ahmad dengan
sanad yang hasan dar. diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam
ktab Shahilnya."
Perhatian: Tertulis dalan At-Targhib,.Dari AMullah bin lJmar.,' Ini adalah
kesalahan cetak yang nyata. Hadits ini merupakan hadits Abdullatr bin Amru
bin Ash sebagaimana sudah jelas di sini dalam AI Musnad dan sebagaimana
dalam Majm a' Az-Zawa' ld.

EEI - Itusnsd Imam Ahmad



I , 6600. Hasan ''menaeritakan kepada kami, 'Ibnu Lahi'ah
pneceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan

kepadalnr, bahwasanya Abu Abdunatrman Al Hubuli menceritakan

kepadanya, dari AMullah bin Amru bin Ash, bahwasanya Rasulullatr
SAW bersabda" "Jilca seseorang datang menjenguk orang sakit,

'(herdaHah) dia berdoa: Ya Allah; sembuhkanlah lwmba-Mu, niscaya

dia akan melukai musuh untuk Mu dan berjalon memntaikan slulat

:

lf i'r * U',? 6'L -q 'i; $:t; "# $:";.11 . \ :

Jt )LiLl :y" ,* l' * t f*',pr r*?r & 6
tez Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkan hadits ini nomor 310? (3:155 dalam

Aun Al Ma'bud) dari Yazid bin Khalid, dari lbnu,lVahab, dari Huyay bin
AbdullalU dengan sanad ini. Dia berkata di akhinrya, "Atdu dia berjalan ke
jenazah' untuk)l)Iu." Kemudian Abu Daud berkata, "Ibnu As-Sarh 

-berkata:

menunaikan shalat." Riwayat Ibnu As-Sarh ini sesuai.dengaq riwqlat:Al
Musnad di. sini. Al Hakim meriwayatkannya (l:344). dari..iAhfiad 

.'hin

Muhammad bin Ismail bin Matran, dari bapaknya, "Abu Ath-Thalrir
menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan'kepada kapi;, dsn
seterusnya. Abu Ath-Thahir adalah Ahmad bin Amru bin As-Sar[ guru nUu
Daud. Al Hakim berkata, "Shahih menurut syarat Muslim namun keduauya
tidak meriwayatlonnya." Adz-Dzahabi sepakat denga"nyz. Begitu juga Ibnu
As-Sunni meriwayatkan hadits ini dalam 'Amal AI Yaum wa Al-Lailah (nomor
541) dari jalur Hanrn bin Sa'id dari Ibnu Wahab, seperti rirmyat dalam Al
Musnad. Mullah Ali Al Qari menisbatkannya dalam Al Mirqat (iuz I haleman
299) kepada Ibnu Hibban. As-suyuthi menambahkan dalam Z$adat At Jami'
Ash-Shagir (l:98 dari Al Fath Al Kabir) menisbatkanya kepida Ath-Thabrani.
"Yanko"'i dengan memfathah ya' di awalnya dan meosrftun hamzah di
akhirnya" ddazrnkan sebagai jm,ab ap7 rlan.!fua juga dirafa'kan dengan arti dia
akan melukai. "Naka'ol qarhah yanka'uha naka"' dari bab "Mana'd' yang
mempunyai arti mengulitinya. "Naka'tul 'aduwwa anka'uham't secara batrasi
berasal dari"Nakaituhum niksyah." Ibnu Al Atsir menafsirkan hadits ini dengan
pembuang hamzah. Dia berkata, "Au yanki. laka a&mwanl atau ia akan
melukai musuh untuk-Mu. Dikatakan nakaitu fil aduwwi, artinya' aku
membanyakkan luka untuk musuh dan memeranginya sehingga mereka menjadi
lemah. Terkadang kata itu dtbei hamzah yang berarti sama." Penulisan dalam
riwayat hadits ini tidak mengaratrkannya kepada segi bahasa yang pertama
kecuali kalau ada riwayat lain yang menuliskan deirsanya'.

Musnad Imam Ahmad - EI
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6601. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi,ah
menceritakan kc"ada lemi, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada
kami,, batrwasanya Abu Abdtrrahman Al Hubuli menceritakan
kepaCanya, dari Abdullatr bin Anrru: Bahwasanya seseorang berkata
kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, sezungguhnya para
mu'adzin mengungguli kami dengan adznmereka. Maka Rasulullah
SAW bersabda kepodanya, "Katakanlah seperti yang mereka
(muodzin) katakan Jika engkau telah selesai moka mintalah (berdoa)
niscaln englrau okot dtberikon (apyang engkmt minta).',r%

I' y U ,? $* \4'i: €"+'# tti'r;.r1. Y
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re3 sanadnya shohih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor s34 (l:207

Aun Al Ma'bul) dari jalur Ibnu Wahab, dari Huyay, dengan sanad ini. Al
Mundziri berkata nomor 492, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i daran Ar yaum wa
Al-Lailah)'As-Su1'uthi menisbatkannya dalam AzZiyadat Q:302 dari Al Fath
Al Kabi) kepada Ibnu Hibban juga. AI Mundziri menyebutkannya daram At-
Targhib wa At-Ttrhib ( I : I I 3) dan berkat4 "Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-
Nasa'i, dan Ibnu Hibban dalm Shahihnya.', Lihat hadits nomor 656g.

@I - il{nsp1d Iman Ahmad
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6602. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atr

menceritakan kepada kami, Huyay bin Affiullah menceritakan

kepadalar, batrwasanya Abu Abdurahman Al Hubuli menceritakan

kepadanya, bahwasanya Abdullah bin Amru berkata: Sesungguhnya

seseorang datang kepada Nabi SAW, ia bertanya tentang amal yang

paling utamq Rasulullah SAW menjawab, "Shalat." Orang itu

bertanya: Apa lagi? Beliau meqiawab, "Slalat." Orang itu bertanya

lagi: Apa lagi? Beliau menjawab, "Sha.lat," Sarnpai tiga kali. Ketika

ia mengalatrkannya (bertanya kembali kepada beliau), Rasulullatr

SAW bersabda, "Jihad di ialan Allah. " Orang itu kembali bertanya:

Sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua? Rasulullah SAW

menjawab, "Aht perintahkan engkou untuk berbuat baik kcpada

kedua orang fita." Orarrg itu berkata: Demi Tatyangtelatr mengutus

engkau menjadi nabi dengan benar, aku akan berjihad dan akan

meninggalkan kedua orang tua. Rasulullah SAW berkata' "Engftau

lebih tahu."rea

te4 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-zawa'rd (t:301).

Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu

Lahi,ah. Dia dha'd namun At-Tinnidzi menilainya hasan. Perawi lainnya

merupakan perawi krt^b Shahih!" Demikian dia berkata. Kami mengoreksi atas

hal itu: Bahwasanya Ibnu Lahi'ah tidak dfta'fmenurut kami dan battwa "Huyay
bin Abdullah Al Ma'afiri" tidak diriwayatkan oleh salah satu dari dua syaikh.

Jadi tidak bisa dimutlakkan kalau dia termasuk "Perawi ktta;b ShahiV' dalam

istilalr mereka. Hadits ini diriwayatkan juga oleh lbnu Hibban daJram Shahilmya,

sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh Al Hafizh dalam lI Fati (6:98) ketika

ingin menggabungkan antara makna hadits ini dengan hadits-hadits lain yang

mimerintatrkan untuk meminta izin kepada kedua orang tua untuk berjihad.

Seperti hadits-hadits yang telah lalu nomor 6490,6525,.darl6544. Al Hafiztt

beikata, 'Mayoritas ulama berpendapat seseorang diharamkan berjihad jika

kedua orang ttra atau salah satu dari mereka melarangrrya dengan syarat ked-ua

orang tua itu muslim. Ini karena berbakti kepada keduanya adalatr fardhu 'ain

seme-ntara berjihad adalatr fardhu kifayah. Jika jihad itu telatr nyata maka tidak

diperlukan izin lagi. Hal ini dipersaksikan dengan hadi* yang diriwayatkan oleh

Ibnu Hibban." Kemudian Al Hafiztt menyebutkan hadits ini.

Musnad Imam Ahmad - @I
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menceritakan

, 

t tu

Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi'atl
kepada karni, Huyay bin Abdullah menceritakan

kepadakrg bahwasanya Abu Abdurratrman menceritakan kepadanya"
dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya Rasulullah sAw menyebutkan
tentang dua fitnah kubur. umar berkata: Apakarr qkal kami
dikembalikan lagi kepada kami wahai Rasulullah? Rasulullatr sAw
menjawab, uYa, seperti kcadaan katian sekarang.,, IJmar berkata:
Ada bahr di mulutnyallle5

rr $anarhlra shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma, Az-Zana-id e:47).
Penulisnya bc*ata, "Diriwayatkan oreh Ahmad aan ao-maurani aaim tlt
Ikbtr. Para perawi Ahmad adalah perawi krtab Shahih!" Demikian ia berkata.
Hadits ini tidak diriwayatkan oleh Ahmad kecuali dalam tempat ini. Al Hafizh
Al Haitsami lupa unolc mendha'iftanhadits ini karena dha'iftyalbnu Lahi,ah
sebagaimana dia mg::::::::::::::::nilai dha'if sanad yang sebelumnya. Dii juga lupa bahwa
Huyay bin Abdullah tidak pemah diriwayatkan oreh salah seorang- dari dua
syaikh!! Al Hafizh Ibnu Rajab menyebutkan hadits ini dalam Kitab- Atwal At
Qtbw @alaman 12) dan menisbatkannya juga kepada Ibnu Hibban dalam
sihililaya. Adz-Dzahabi menyebutkan daram At uiian (l:393) dalam biografi
i!ftyay bin Abdullah" dari kitab Ibnu Adi, dengan sanadnya kepada funu
y,&"!, "Huyay bin Abdullah menceritakan kepidaku,,' dengan sanaa ini.
Tertulis dalam al Mizan "Dari AMullah bin umat'', ini jelas kisalah"n cetak.uFottaanil 

Qubnus': yang dimalcsud adalatr dua malaika-! Mukar dan Nakir,
kata ini berasal dari kata fihatr yang berarti ujian dan cobaan. Ucapan umar
"Bjfiihil Haiai'merupakan ungkapan dari keutamaan dan anugerah yang telah
Allah berikan padanya berupa akal yang kuat, hati yang mantap, iman yang
benar, bukti yang tuag keyakinan dengan ruhannya, dan keteguhannyi
berpegang dengan tali yang kuat. Semoga Allatr memberikan rahmat dan ridha-
Nya kepadanya dan menganugerahkan kepada kita sebagian keutamaan dan
rahmat-Nya yang telatr diboikan kepada Umar.
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6604. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'att

menceritakan kepada kami, Huyayy bin Abdullah menceritakan

kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullatr bin Amru,

dia berkata: Seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata:

Wahai Rasulullatr, alor membaba Al Qur'an namun hatiku tidak dapat

mernikirkannya? Rasulullah SAW menjawab,'lSesungguhnya hatimu

dipenuhi oleh iman dan sesungguhnya iman itu diberikan kepada

seorang hamba sebelum Al Qur'on;tte6
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te6 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Maina' Az-Zm,a'id (l:63).
Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu
Lahi'ah."!! Orang yang memerhatikan hadits-hadits yang diriwayatkan dengan
satu sanad nomor 6596-6604 akan melihat bagaimana kacaunya perkataan Al
Hafiztr Al Haitsami dalam menilai shahih dan dha'ifnya hadits-hadits ini. Satu

kali ia menjadikan para perawi sanad itu sebagai perawi kitab Shahih! Pada kali
lain dia menilai sanad itu dha'ifkaranaada Ibnu Lahi'ah. Di kali lain ia menilai
Huyay bin Abdullah Al Ma'afiri dha'if, di tempat lain dia menilai keduanya
(Ibnu Lahi'ah dan Huyalry) dha'rf.Pemah juga ia menilai sanad itu hasanll
Padalral sanadnya sarna dan menruut kami sanad ifi shahih. Alhamdulillah.

Musnad Imam Ahnad - El
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6605. Yalrya bin Ishak menceritakan kepada kami, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada karni, dari Abdullah bin Hubairah, dari
Abfurrahman bin Muraih Al Khaulani, ia berkata: Aku mendengar
Abu Qais maula Amru bin Ash berkata: Aku mendengar Abdullatr bin
Amru berkata: Barangsiapa bershalawat kepada Rasulullah SAW satu
kali'maka Allah dan malaikat-Nya akan bershalawat tujuh puluh kali.
Hendaklah seorang hamba menyedikitkan hal itu atau
memperbanyaknya.teT

re sanadnya hasan. Abdurratrman bin Muraih Al Khaulani: Adz-Dzahabi menulis
biografinya dalam Al Mizan (2:ll7), AI Husaini menuris dalam Al lhnat dan
berkata, 'Majhul." Al Husaini menisbatkan peiritaian itu kepada Abu Hatim. Al
I{afizh Ibnu Hajar mengikuti Adz-Dzatrabi daraa Lisan ai Mirornamun tidak
menil6inya. Namun ia menjelaskannya dalam At-Ta'jil (halaman 257) dan

. mengoreksi penilaian Al Husaini dengan berkata, "Dia adalah orang yang
masyhur yang pernah bertemu dengan perawi hadits karena Ibnu yunui
menyebutkan kalau ia menyaksikan penaklukan Mesir. orang yang berjihad
pada tahun 20 tentu mengalami bagian yang besar dari kehidupan kenabian.
Ibnu Yunus berkata: Abdunatrman mendengar dari Jabir.,'pia iaahn seorang
tabi'i lama yangmuWudhram. Ti4ak disebutkan cela padanya. Keadaan airinya
adalah tertutup dan diterima sampai ada kejelasan. Al Hafiztr lupa menuliskan
biografinya dalam Al Ishabah dalam bab al Mulihadramin Ailidziina Lahum
I&aak padahal ia memenuhi syarat itu sebagaimana tampak dalam ucapannya
ini. Dalam riwayat c tertulis "Abdullah bin Muraih." Kami telah
mengoreksinya dari riwayat J, p, dan At-Ta'jit. Tanrpaknya ini merupakan
kesalahan lama dari sebagian naskah Al Musnad karena Al Husaini menulis
biografinya dalam Al llonal dengan nama "Abdurrahman." Al Husaini berkata,
'Ada png mengatakan Abdullah.' Perkataan ini tidak ditunjur*an oreh Adz-
Dzahabi juga oleh Al Hafidr dalam At-Talil. seandainya ada pendapat lain
tentang namanya tentu Al Hafizh Ibnu Hajar tidak akan membuangnya. yang
tepat menurutku adalatr bahwa Al Husaini melihat hal itu dalam sebagian
naskah Al Musnad sehingga menduga ada pendapat lain tentang namanya.
"Muraih," Al Hafidl menegaskan kata ini dalam At-TalI, ..Dengan bentuk
tashghir dan ha'," yaitu dengan mendhammah mim, memfafrtatr ra', darr
diakhiri dengan fua'. Abu Qais maula Amru bfur Ash: Seorang tabi'i yang tsiqah
dan dikenal. Dia meriwayatkan dari &nru bin Ash dan anaknya, Abdullah bin
Amru. Ibnu Yunus berkata, "Ada yang mengatakan karau ia pernah melihat Abu
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6606. Aku mendenga Abdullah bin Amru, ia *n*,
Rasulullah SAW keluar menemui kami pada suatu hari seperti orang

yang ingn b€rpisah. Beliau hrsabda, "Aht adalah Muhqmmad

seorang nabi yang umnti," beliau mengatakan ihr tiga l<ali, "Tidak

ada nabi lagi sesudahfu. Aht diberikan kalimu pembufu, kalimat

penutup, dm kalimat yang menyelwult Saya takt furapa iwtlah
penjaga neraka dan pembau'a Arsy. Dibebankan kePadafu, ahr

dimaatlran, dan umatht dimaalkan. Dengarkanlah dantaatilah selama

aht berada di tengah-tengah kalian. Jika saya telah berpulang maka

Bakar Ash-Shiddiq. Dia termasuk salah seorang fuqaha' mm,ali yang penmh

ditemui oletr Yazid bin Abu Habib. Namanya adalah Abdurrahman bin Tsabit,

menyaksikan penaklukan Mesir." Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats'
Tsiqah dan selunrh penulis kanbussiuah (Kitab hadits yang Enam)

meriwayatkan haditsrya. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Mudziri dalam lt-
Targhib wa At-Tarhib Q:279). Dia berkata, "Diriwayatlon oleh Ahmad dengan

sanad yang hasan." Begittr juga Al Haitsami dalam Maima' Az'Zau'a'id
(10:160) dan berkata, 'Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya hasan." As'

Salrfiawi menyebutkannya dalam Al Qaul Al Badi' 77 dan berkat4

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Zanjuwaih dalan Targhr'Dnya dengan

sanad yang hasan. Hukumnya diterima" jadi tidak ada alasan untuk berijtihad di

dalamnya." Semua penulis yang menyebutkan hadits ini membuang kalimat

teraklrir hadits itu *Falytqalli 'abdun min dzaalika au liyabwn" Lihat hadits

nomor 6568.
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berpeganglah dengan kitab Allah. Halalkanlah yang diharartrannya
dan har amkanlah: yang diharamkainnya.ures
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6607. Yahya bin Ishak menceritakan kepada ,kami, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada karni, dari Abdullah, pada kali lain dia
berkata: Abdullah bin Hubairatr mengabarkan kepadaku, dari
Abdunahman bin Jubair, dia berkata: Aku mendengar Abdullatr bin
Amru bin Ash, dia berkata: Rasulullah SAW keluar menemui kami
pada suatu hari seperti orang yang ingin berpisah, dan seterusnya.ls

'*?;i r. i' ":? G ^;i u.t $:rL u).;. tt'* .11 .A

W e" :JG,u*tlst /. r* f. lr * c V:l6ll,'r:;i,l
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.:,i-ilt: ,tflt, ,r{t: ,'r-*".Jtj
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Smadnya hasan dengan sanad yang sebelumnya. Hadits ini terdapat dalam
Majma' Az-Zawa'id l:169. Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad.
Dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Dia dha'if," Ini adalatr kerancuan darinya
sssagaimana tlt* tami jelaskan dalam peniiaian dha'if yang seperti ini tadi
dalam hadits nomor 5604. Akan disebutkan hadits ini dengan sanad lain yang
shahih sesudah ini.
Sanadnya shahih. Abdunahman bin Jubair Al Mishri: Telah disebutkan
ketsiqahannya nomor 6568. Hadits ini adalah pengulangan yang sebelumnya.
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6608. Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atl
menceritalcan kepada kami, dari Abdullah bin Hubairatr, dari Abu

Hubairah Al, I(ala'i, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata:

Rasulullah SAW keluar menemui kami pada suatu hari dan bersabda,

"sesunggphnya Tuhanht menglwramkan padafu khamer, judi,

mburnan kcros, dadu, fun perfudahan3ry :
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6,609. Yahya bin Ishak menceritilkan k p.da karri, ;
Lahi'ah mengabarkan kepada kami, dari Syurahtit,bin Syarik Abu
Abdurrahrran AI Hubuli, dari Abdullah bin Anru, ia berkata;

Rasulullah SAW bersabda, "sungguh benntwrg ororiS tais befbran,

diberi rizki dengan cthtp, dan Altah berikan rasa qthq fungon opo

yai g aib i ikon-Irlya.*2ot

.f6 I 4:L b-*: tfir';\b:i ;-H g*.1'1\, . 
i

to,,otlrt i ,*/, l' *i"#tn:s,* *J'*'UiAl,

Sanadnya hasan. Abu Htrbairah Al Kala'i: Al Hafizh Hata dcrlam At-Ta'iil
(524), 'Mejhul." Aku tidalc menemukan komentar selain ini tentanpya juga
tidalc menemulon penyebutan dirinp selain di t€Nnpat ini. Dia adalah seomng
tabi'i yang majhul keadaannyq dinisbatkan kepada *Dzi Al Kala'," kabilah dari
Huwair. Telah disebutkan hadits yang lebih panjang dari ini dengan dua sanad

yang dha'if nomor 6547 darn 6564. Telatr l€mi tuniukkan hal ini di awalnya.

Lihat juga hadits nomor 6478 dan659l.
Sanadnya sftairrr. Hadits ini adalatr pengulangan nomor 6572.
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6610. .Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin
menceritakan kepada kami, Abu Hani, Al Khaulani menceritakan
kepa{akq dari Abu Abdurrahman AI Hubuli, dari Abdullah bin Amru
bin Ash" bahwasanya Rasulullah sAw bersabda, ,,Hati anat Adam
berado pada dua jari doi jari'jari At Jabbar ,Azza wa Jolla. Jika Dia
kchendod, Dia membolak-barih:kan hatinya.,, Nabi menrperbanyak
meqgucap, " Walrqi yang membol abb qtit:kon lwti.,Q@

.i r'.-f " l' 
;b Jv #r,, l' * ti:',i-.11\\

f '**tr'';'#,r: i.fg; l'*4'rt*i,F
i;;iti,iti ,:riii i' **ly; jp'*'4o1
,;r;;irrytrtu.U,A nr;L; ;L;&?nr i $,

.i3r, i#\i Vl rt 4j, r6t uq,,$t;,
66lt- Abdulhh bin Muhammad menceritakan kepada kami,

(Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata): Aku mendengarnya dari
Affidlah bin Mutrammad bin Abu syaibatr, Syarik menceritakan
kepada kami, dari Abu Ishak, dari As-sa'ib bin Malik, dari Abdullatr
bin Amru, ia berkata: Rasulullatr sAw bersabda, ,,Aht melihat kc
dalan surga dan fulihat kebanyakan penghuninya adalah orong-

w2 
lgalnfa dha'if larena dha,ifaya**rrrn
jelaskan dalam hadits nomor sz+a. uaoa hadits ini shoiih, ietan aiseuu*an
secara panjang dengan hadits yang si ahih nomor 6569,
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orang fqkir. Aka melilwt ke dalan neraka dan alw lihat kcbanyakon

penghuninya odatah orqng-orang krya dan perem1ntan."203

66t2. Hasan menceritakan kepada lomi, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Huyay bin AMullah menceritakan

kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dri Abdullah bin Amru,

dia berkata: Seseorang datang ke,pada Rasulullah SAW dan berkata:

Wahai Rasulullah, izinkanlatr aku untuk mengebiri. Rasulullah SAW

bersabda, "Pengebirian umatht adatah ptasa dan slnlat.'N

Sanadnya shahih. S1larik adddr Ibnu Abdullah Al Qadhi, Abu Ishnk adalahAs'
Sabi'i, deng memfathatrkan sin dan mengkasrah 6a'. Namanya adalah Amru
bin Abdullab seorang tabi'i tsiqah masyhur. Al Bukhari menulis biografinya
dalam Ash-shaglur (halaman 148), Ibnu Abu Hatim da.lam Al Jarhwa At'Ta'dil
(3llD42-24?), dan lbnu, Sa'd dalam Ath-Thabaqat (6:219'220). "A-Sabi'i"
merupakan penisbhtan kepada l'Bani Sabi'," anak kabilah Hadan. Hadits ini
disebutkan oleh Al Haitsami drrlaa Moima' Az'Zawa'id (10:261) dan berlcata

"Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya bagus." Dalam Majma' Az'7awa'id
terlewatkan V,ila *An-Nisa"' padt al&ir hadits. Ini merupakan kesalahan

penyalin atau penerbit karena kata ini terdapat dalam naskah N Mumad dan

dalam seluruh refere,nsi png mengutip drinya Hadits iniiuga terdapat dalam

At-Tmghib wa At-TuhLlb (a:85). Penulisnya berkat4 'Diriwayatkan oleh

Ahmad dengan sanad yang bagus." Al Hafizh Ibru Rajab mengutipnya dalam

Kfiab ArTaklwif min An-Nt (halaman 157) dan menisbatkannya kepada Al
Mtunadjuga. Lihat hadits yang telah lalu dalam Masnad Ibnu Abbas nomor

2086 dan 3386.
Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id (4:253).

Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Para

perawinya tsiqah namun sebagiannya ada kritikan." Lihat hadits yang telah lalu
dalam Musnadlbnu Mas'ud nomor 4302.
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6613. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi,ah

menceritakan kepada kami, Huyay bin AMullah menceritakan kepada
karni, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari AMullah bin Amru:
Bahwasanya Abu Ayprb Al Anshari berada dalam suatu majlis, ia
berkata: Tidak bisakah salah scorang dari lcalian membaca sepertiga
Al Qnr'ao setiap .malam? Mereka bertanya: Apaleh kita bisa
melakukannya? Abu Aynrb berkata, "sesungguhnya Qut fitwallahu
Ahad adalah sepertiga Al Qlr'an," Kemudian datanglah Nabi SAW
yang mendengar ucapao Abu Ayyub itu. Rasulullah SAW bersabda,

'Abtt Ayyub benar.'205

205 smadnya shahih.Ibnu Katsir mengutip badir ini dalam taftimya (9:329) dari
tempat ini. Hadits ini juga tordapd &lm, Mqina' Az-Zawa'id e:147).
Penulisnya berkatq "Diriwayatkan oleh Ahmad. oatim sanadnya ada Ibnu'
Lahi'ah. Dia dho'if;'Aku menemukan komemar yarg bagus pada Al Hafizt
Ib,nu Katsir tentang Ibnu Lahi'atr, suatu kejujuran yqg benar. Dia mengutip
dahm kitab Fadha'il Al Qar'an (halaman 79-80) sebuah hadits lain yang
dittwayatkan oleh Imarn Ahmad, "Hasot mcnceritalon kepada lomi, Ibnu
Ldii'ah menceritakan kepada kami, Hibban bin lvasi' menceritakan kepada
kami, dari bapalmy4 dari Sa'd bin Al Mrm&ir Al Anshari,', kernudian Ibnu
Katsir berkat4 '[ni adalatr sanad yang bagus, hnt, dan hasan. Karena Hasan
bin Musa Al Asyib seorang yang tsiqah yang disepalcati kemuliaannya. Jama'ah
meriwayatkan darinya. Sementara Ibnu Lahi'ah dikhawatirkan lantaran tadlis
atau keburukan hapalannya sedangkan dalam hadits ini dijelaskan kalau dia
mendengar. Dia (Ibnu Lahi'ah) termasuk salah seorang imam ulama di wilayah
Mesir pada masanya."
Apa yang dil@takan oleh Ubay bin Ka'ab dan dibenarkan oleh Rasulultah SAW
ini, bukan berasal dari pendapahya sendiri. Sesungguhnya ini merupakan hadits

@l - Ltnsnxd Imam Ahmad
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I *ro. Hasan menceritakan kcPada L-ri, Ibnu Lahi'ah

I menceritakan kepada kami, Huyay bin AMullah menceritakan

I teeaOatcu, dari Abu AMurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin
, Arlru: Bahwasanya sessorang datang kaada Rasulullah sAw

I Uers"ma anaknya. Orang itubettata: Wahai Rasutulla[ sesungguhnya

I anatctu ini membaca Al Qur'an sepanjang siang. dan begadang

I sepanjang malam? Rasulullah SAW lalu b€rsaMa' "Apn yang

I merisaukamtu lulau anahnu senontiasa berzikir don terus menerus

I s"fut/selamat?'26

I

I

I I' f U'e ,i* .dil'i.t6:L'# t3',.; '11\o

I l' J;r"01 ,rff. lr y r *:L',!.;r ,iJ-!)t * ,i *t .+ut;; u Glv ui'i? -Ft 
e"ot,sv *3 *\t *l*"

I

I yang mofu' socara h*um sebelum pcnrUenran Rasululhh SAIV atasnya, lalu

I ;dl*i ,*f", secatra lafaz dengan pcrn6.,mrao itu. ubay bin lh'ab juga

| ."ri."uyatk-ny" sooara marfu' yang nanti alran disebutlcan dalam lvlusnad

I UUay dalam kitab Al lulusnadin (5:141 tI).
| ,0. Sana&rya shahih. Hadits ini terdapat daJl8IIn Maina' Az-Zawa'id (2:270).

I penulisnya berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu

I lahi'ah yang dilsitik." Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam kitab Fadha'il Al

I @r,an (halaman 93) dari tempat ini di Al lvlusnad. Sabda Nabi "Maa tanqimu,"

I aahm riwayat g tertulis "Ammaa toqimt'dengan tambahan hamzah. Namun

| ,embuangrya i-ebih tepat sebagaimana dalam riwayat rl P.

I
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6615". gasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada l<arrri, Huyay bin Abdullah menceritakan

kepadah! a"il aU., Abdurrahrnan Al llubuli, dia menceritakannya

dari AMullah bin Amnr, bahwasanya Rasulullatr SAW bersabda,

"Sesunggulmya di dalan surga ada sebuah kamar yang lagian
l@ terlihat dari bagian dalamrya dan bagian dalamnya terlihat
doi bagian lumtya" Abu Musa Al Asy'ari lalu bertanya: Untuk
siapa kamar itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, '(Jntuk orang

Wrg lembut perkataatmya, memberi makan, dan begadang karena

Atlah sementara orang-orang tidur.'a0?

ta loz t6.

utPeo '**:6lL $:i U. ,r*- $:r, .11\ 1
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N Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalan Majma' Az-Zawa'id (10:420).
Pemlisnya berkata "Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawtnya tsiqah
wlhupun sebagian ada png dha'ilf." Dia menyebutkan juga sebelumnya

Q:25$ yang semisalnya. Dalam hadie ini yang berhnla adalah "Abu Malik Al
Asy'ari." Kemudian Al Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-
Thabrani dalam Al Kabir. Sanadnya hasm dn lafaz:hnya berasal dari riwayat
Ath-Thabrani. Sementara dalam riwayat Ahmad tertulis: Faqala Abu Mtua Al
Asy'ari." Al Mudziri juga menyebutkan hadits ini dalam At-Twghib wa At-
Tthib (4:25$ dan berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Hakim.
Dia berkata: Shahih mentrut syarat keduanya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Ahmad dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahilmya dari hadits Abu Malik Al
Asy'ari."
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6616. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin

menceritakan kepada kami, Amru bin Al Harts menceritakan

kepadaku" bafuwasanya Taubah bin Namir menceritakan kepadanya,

batrwasanya Abu (Ufair) Arif bin Sari' menceritakan kepadanya:

Bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Amru bin Ash: Seorang yatim

berada dalam perawatanku. Akq bersedekah kepadanya dengan

seorang budak perempuan lalu yatim itu meninggal. Apakah aku ahli

warisnya? Abdullah bin Amru lalu berkata padanya: Aku akan

mengabarkan kepadamu apa yang alar dengar dari Rasulullah SAW:

Umar bin Ktraththab telah menyedekatrkan seekor lnrda.unhrk jihad fi
sabilillatr, kemudian ia rnendapati pemiliknya yang telah diwakafinya

sedang menjualnya. Umar lalu berniat untuk membelinya kernbali,

tetapi sebelumnya ia bertanya kepada Rasulutlah SAW. Namun beliau

melarangnya seraya bersabda, "Jika engkau telah bersedekah sesuatu

m aka t inggal tcanl ah.-208

208 Sanadnya dha'if karena dho'dnya Risydin bin Sa'd. Namun hadits ini
derajatnya shahih lighairihi dengan Lpa yang akan kami sebutlon dalam

taklnijnya Insya Allah. Taubah btn Namii bin Harmal Al Hadhrami, Abu

Mtian Al Mishri, tsiqah. Al Butfiari menulis biografinya dillam Al Kabir
(lztl56) dan menunju}tan hadits ini. Al Hafizh menulis biogafin),a dalam lr-
Ialit. Ad-Daraquthni berkata, "Dia menghimpun peradilan dan c.eriA-cerita di

Mesir. Dia seorang yang mulia dan taat beribadah. wafat pada tahun 120."

Keterangan-keterangan tentang dirinya dalam masalah peradilan di Mesir

terdapat dalam kitab Futuh Misly karya lbnu Abdil Hakam (halaman 240),

Qadha' Mistr lcerya Al Kindi (halaman 334 dan 342-347). Al Kindi
meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ibnu Lahi'atr yang berkat4 "Hakim
(Qadhi) pertama di Mesir yang mengambil alih barang-barang wakaf adaldt

Taubatr bin Namir, pada masa Hisyam. Sebelurnnya barang-barang wakaf itu

berada di tangan keluarga dan di tangan orang{rang yang diwasiatkan.

Kemudian Taubah berkata: Saya tidak melihat penmtukan sedekah-sedekah ini
melainkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Aku menganrbil alih itu semua
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untuk menjaganya dari kepemilikan dan kewarisan. Taubah tidak meninggal
sehingga barang-barang wakaf itu menjadi perbendaharaan yang besar." Ini
adalah catatan bersejaratr yang agung yang menunjukkan bahwa hakim ini
adalah orang yang pertama mendirikan kantor umum untuk wakaf-wakaf
keluarga -yang dalanr pandangan si halcim- agar terjaga dari perbuatan buruk
dan semisalnya serta terjaga dari mer{adi harta warisan. Ini karena tempat
kembalinya seluruh wakaf keluarga itu adalah dari segi kebaikan yang tak
terpuhls yang akhirnya kembali untuk orang-orang.fhkir dan miskin. Semoga
Allah memberikan rahmat-Nya dan melipatgandakan balasan atas semua yang
ia lakulcan. Abu Ufair Arif bin Sat'r': tsiqah. Ibnu Hibban menilainya tsiqatr
iEtiagaimana disebutkan oleh Al Hafiztr dalam biognfinya pada kitab ,rl bT;'jil
(287) dalam nama "Arif bin Sari' Abu Ufair." Kami tambahkan lota (Uhir)
dari catatan pinggir I )ang tidak disebudcan dalam g. Dalam rJ ternrlis 'Abu
Ufair Sari'," disebutkan julukannya (funiyah) tanpa menyebut namanya. Al
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kana (nomor 559) seperti ini "Abu Ufair
Arif Bani Sari'.' Seperti ini pula ia menyebutkannya dalan Al Kabir dalam
biografi Taubatr bin Namir. Dia katakan, "Dia mendengar Abu Ufair Arif Bani
Sari'." Seolah-olah namanya terhrlis dengan bentuk seperti ini dan Al Arif
menjadi kata sifaq bukan nama, seakan-akan Arif itu nama anak kabilah atau
nama kabilah. Saya cenderung berpendapat bahwa namanya adalah 'Arif bin
Sari',' seperti disifati dalam nasloh Al lu{usnad dan juga dalam Majma' Az-
Zmta'td tertulis 'Abu Ufair Arif bitr Sari'.' Ini karena aku tidak menemukan
dalam referensi-referonsi yang ade padaku nama kabilatr atau analc lobilatr yang
disebut "Baoi Sari'.' Haditq ini terdapat dalam Majma' Az-Zarya'id @:166).
Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Atrmad. Dalam sanadnya ada Risydin
bin Sa'd yang dinilai dha'dnamwr ada yang menilai tsiqah." Namun Risydin
tidak sendirian meriwayatkan hadits ini. Al Buldmri meriwayatkan hadits ini
dalam Al Kabir dalam biografi "Taubah bin Namir," dengan petunjuknya yang
sederhana. Dia berkata, "Ahmad berkata kepadaku, Ibnu Wahab menceritakan
kepada lsmi, Amru menceritakan kepadaku, dia mendengar Taubah bin Namir,
dia mendengar Abu Ufair Arif Bani Sari', dari Abdullah binAmru: Bahwasanya
Umar menyembunyikan seekor kuda dalam jihad fi sabilillah, maka Nabi SAW
b€rsabd4 "Jika engkau telah bersedekah maka tinggalkanlatr." Al Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari sanad yang berbeda. Kisah Umar, tentang seekor

hryh VanS disedekatrkannya dalam jihad fi sabilillah kemudian ia ingin
Dqmbelinyq telah terulang berkali-kali dalam Musnad Umar (nomor 166,258,
dan 281), juga dalam Mwnad anaknya, Abdullah bin Umar,*,yang ada di
akhirnya nomor 5796. Aku berpendapat bahwa Abdullah bin Amru ingin agar
orang yang bertanya padanya memandang rendah dan menjauhinya.
Perbedaannya culary jauh antara mengembalikan sedekah kepada pemiliknya
sebagai warisan yang tidak .ada pilihan baginya dengan membelinya yang
seolah-olah dhinp sangat menginginkannya. Akan disebutkan dari hadits
Abdullah bin Anru sendiri, tentang warisan seperti ini dalam hadits nomor

@t - Musnsd Imam Ahmad
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6617. Hasan menceritakan --* karni, Ibnu ,*rl*
menceritakan kepada karni, HUyay bin AMullah menceritakan kepada

kami, dari Abu Abdunahman Al Hutuli, dad AMullah bin Amru:

Bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, *Ya Allah ampunilah dosa'

dosa kami, kezhaliman kami, senda gurat lumi, kcsungguhan kami,

kcsengajaan kami, dan segala sesuatu yang ada pada kami.-2@
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^

). .. roAi i6..'-. ir,
9rlfuLfeoyu

I z t ,.16..

6618. Hasan menceritakan kepada l@mi, Ibnu Lahi'ah

menceritakan 
, 
kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan

-kepadaku, dari Abu Abdurratrman Al Hubuli, dari Abdullatr bin

Amru: Batrwasanya Rasulutlah SAW berdoa dengan kata-kata ini,
,,Ya Allah, sesungguhnya aht berlindung kcpada-Mu dari dililit

e i, J;r'of zir'f lr y t?';'*:t i-,*), F d'*
* U'+iif it a;lt,?4, :rh i* ots P:, y bt

6731, bahwasanya Rasulullah sAw bersabda lcepada seseorang, "sedekahmu

ituwajib dan kcbanmu kembali kepadamu;'
zse Sanadnya shahih. Hadits ini teidapat dalam Majma' Az'Zmta'id (10:172).

Penulisnya berlcatq "Diriwayatkar oleh Ahmad dan Ath-Thabrani' Sanad

keduanya hasan."

.,n;ti !*t ,\!ti,'yt ,i:n
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6619. .Ilasan mcnceritakan kepada lomi, Ibnu Lahi,ah
menceritakan kepada kami, Huyayy bin AMullah menceritakan
kepada l<a*i, O4n Atu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin
Amru: Bahwgsanya Rasulullah sAw jika telah shalat sunnatr fajar dua
rakaat, beliau berbadng di atas sisi kanannya.2lt

'-i i tr,
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*
Sma&ya shahih. Dirinayatkan oleh An-Nasa,i Q:317) dari Ahmad bin Amru
bin As-Sartr, dari Ibnu Wahab, dari Huyay, de,ngan sanad ini. Kemudian ia
meriwayatkan sesudahnya dari Yunus bin Abdul A,lq dari Ibnu Wahab, dari
Huyay, s@ara ringkas dengan membuang l<ila,,Ghalabatil A&n'.. Al Hakim
meriwayatkan selunrhnya (l:531) dari jalrn Hmm bin Sa'id Al Ayli, dari Ibnu
Wahab, dari Huyay, lalu berkata, "Hadits shohihmenurut syhrat tr,tuslim namun
keduanya tidak meriwayatkannya.' Adz-Dzahabi sepakat de,ngannya
Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Mqjno' ,,lz-fua'id (2:2lS-2lg).
Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam At
Kabir. Sanad Ath-Thabrani tidak mencanhrmkan lb,nu khi'ah. Dia terdapat di
sanad Ahmad. Para perawi lainnya tsiqah walaupun ada perbedaan penilaian
pada Huyay Al Ma'afiri namun ia tsiqah;,Ibnu Haa telah melampaui batas
dalam masalah ini. Dia menyangka bahwa berbaring ini merupakan fardhu,
batrlsn ia menjadikannya sebagai rukun yang tidak sah shalat Subuh tanpa
berbaring. Aku telah menolak pendapat ini dalam catatanku atas Al Muhaila.
Llhat Al Muhalla (3:196-200), penjelasan kami atas At-Tinnidzi (2:381-3 83), At
Muntaqa (l:521-522), Nail Al Authar Q:25-29), dan Kitab I'lam Ahl Al Ashr bi
Ahkam Rak'atay Al Fajr karya 'Allamah Syamsul Haqq Al Azhim Abadi Al
Hindi (halamm14-20);

l
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"nrycritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada
ftahi, dari Abu AMurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru:

.;p.a!wasanya'Rasulullatr SAW jiku iogl berbaring unttrk tidur, beliau

bqdoa, "Dengan Nama Engkau Walai Tulunht, aku letakkan

r,ltwul:lw maka anptmilah dosaht.'ar2 
'

,.
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6621. Hasan menceritakan kePada lrami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada L-ri, Huyay bin Abdullah me,nceritakan

kepadaku, dari Abu AMur,rahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru,

balrwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Bmangsiapa beriman

kcpoda Altah dan hui Akhir hendahtya dia memuliakot tCInunya;

Barangsiapa beriman kcpada Allah don hari Al*ir hendabtya dia

2r2 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zmta'id 10:123.

Penulisnya berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad' Sanadnya hasan;' Namun

dalam naskah Az-Zm,a'id terlewatlon taa "Waldha'tu janbi." Hal itu

menurutku merupakan kelalaian dari penyalin atau penerbit. Sabda Nabi
' "Rabbif', dalam riwayat g tertulis "Rabbf'dengan membuangya'sementara

hal itu tertulis dalam J p dan Maima' Az-Zau'a'id.
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menjaga tetangganya; dan Barangsiapo beriman kepada Allah dan

hari Afitir hendabtya ia berkata yang baik atau diam.'ar3
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6622. Mrrsa bin Daud dan Yunus bin Muhammad

menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Fulaih bin Sulaiman

menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Ali, dari 'Atha' bin Yasar, ia

berkata: Aku menemui Abdullah bin Amru bin Ash. Kukatakan

padanya: Ceritakan kepadaku tentang sifat.Rasulullah SAW yang ada

2r3 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id 8:167.
Penulisnya berkat6, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Sanad
keduanya hasan." Al Mundziri menyebutkan hadits ini dalam At-Targhib wa
At-Torhib 3:237. Dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang
hasan."
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drlam Tautat? Dia berkata: Baik. Demi Allah beliau disifati dalam

' . f;rlrat dengan sifat yang disebutkan dalam Al Qur'an: ':Wahai Nabi

,,; lPSWhnya lfumi mengutusmu sebagai saksi, pemberi kabar

,qynbtra, dan pemberi ancaman " (Qs. Al Ahzaab [33]: 45) sebagai

fddpat berlindung bagi orang-orang yang ummi. Engkau adalatl

S*tr dan rasul-Ku, Aku menamakanmu Al Mutawattit. Engkau

Sukanlah orang yang kejam dan kasar, bukan orang yang meninggikan
, jrc

, q;ga, (Satfilfiaab) di pasar. Yunus berkata: Bukan orang yang

(Shal;hkhaab) di pasar. Dia tidak mencegah

dengan kejahatan tetapi dengan memaafkan dan

;,..in€ngampuni. Dia tidak akan wafat sehingga meluruskan agama yang

, mcnyimpang dengan kalimat Tidak ada Tuhan Kecuali Allah. Dengan

, , kalimat itu dia membuka mata yang buta" telirya yang tuli, dan hati
, yang terhrtup 'Atha' berkata: Aku menemui Ka'ab dan menanyakan

hal yang sama Keduanya (Abdullatr fin Anru dan Ka'ab) tidak

berbeda satu htruf pur (dalam jawabannya) hanya saja Ka'ab berkata

dengan bahasanya: A'ytnan 'Umuuma, wa Adzaanon Shumuuma, wa

quluuban Ghuluufo. Yunus berkata: Ghulfa.2ra

2r' Sanadnya shahih. Yunus bin Muhammad bin Muslim Al Baghdadi: Tsiqah
hafidr, salah seorang guru Ahmad. Telah disebutkan ketsiqahannya nomor
2187. Kami tambahkan di sini bahwasanya Al Bulfiari menulis biografinya
dalan Al Kabh (4Dl4l0) dan Aslvshaghir 229, sefia Ibnu Sa'd dalam Ath-
Thabaqat QD0D. Hilal bin Ali adalah Hilal bin Abu Maimunah. Dia juga Hilal
bin Abu Hilal. Dia seorang tsiqalryaagdnilaitsiqah oleh Ad-Daraquthni. Ibnu
Hibban menyebutkannya dalam las-Isiqah. N Bukhari' menulis biografinya
dalan Al Kabir (4DD04-205) dan berkata, "Dia mendengar dari Anas." Penulis
Kitab yang Enam meriwayratkan hadits (4:287-288) dari Muhammad bin Sinan,
dari Fulaih, dengan sanad ini semisalnya. Namun ia tidak menyebutkan riwayat
Atha' dari Ka'ab Al Ahbar di a}fiirnya. Al Bulttari kemudian meriwayatkan
hadits itu secara ringkas (8:449a50) dari jalur Abdul Aziz bin Abu Salamatr,

dari Hilal. Begitu juga ia meriwayatkan hadits ini dalan Al Adab Al Mufrad
(38-39) dari dua jalur. Ibnu Sa'd meriwayatkan hadits ini dalam Ath-Thabaqat
(l2l88) dari jalur Abdul Aziz bin Abu Salamatr Al Majisyun dan dari jalur
Fulaih. Keduanya dari Hilal dengan sanad ini semisalnya. Kemudian Ibnu Sa'd
menyebutkan ucapan Ka'ab dari riwayat Fulaih saja. Ath-Thabari meriwayatkan
hadits ini dalam tafsirnya (9:57) (Ath-Thabari 15225-15227) dari jalur Usman
bin Umar, dari Fulaih, dorgan sanad ini semisalnya" dan menyebutkan ucapan
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Ka'ab Al Ahbar. Kemudian dia meriwayatkan dari jarur Musa bin Daud -gunr
Ahmad dalam hadits ini- dari Fulaih, tidak melewatkan lafazbnya tetapi
memindahkan kepada riwayat yang sebelumnya. Kemudian etr,-ft 

"'t*i ;ug"
meriwayatkan hadits ini dari jalur Musa" dari Abdul Aziz bin Abu Salamah
'.dari Hilal bin Ali, dari Atha' bin Yasar, dari Abduflah, seriisalnya, namun
tidak disebutkan di dalamnya ucapan Ka'ab'. Tertulis dalam Ath-Thabari
"Abdul Aziz bin salamah't. Ini merupakan kesalahan penyalin atau penerbit.
Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini dalam tafsirnya e:saT dari riwayat Ath-
Thabari kemudian menunjukkan kepada riwayat Al Bulfiari. Demikian juga As-
suynthi menyebutkan hadits ini dalam Ad-Durt Al Mantsur (g:t3r) dan
menambahkan penisbatannya juga kepada Al Baihaqi dalam Ad-DalaiT namun
tidak menyebutkan ucapan Ka'ab Al Ahbar di aktrimya. Ibnu Katsir
menyebutkan hadits ini 6:571 dari tempat ini dalam Al Musnad dan
merambahkan penisbatannya kepada Ibnu Abu Hatim juga. "sakhkaab,, dan
"ShakhWraab" berasal dari "Salrhaf, dzn.Shakha6,' dengan memfathah sln
atau shad dan memfathah kha'yang berarti bergoncangnya suara karena
permusuhan. Ibnu faris berkata dalarn Moqayis,at-Lughah (3:336), ,,shad, Hta',
darn ba', asal yang benar yang menunjukkan arti suara yang tinggi. Dari arti itu
Y,ata shaWtaD berarti suara dan kegaduhan." Namun runu raris tiaat
menyebutkan kata tersebut dengan rio. oaa- Lisan At ,4rab (l:444),
penulisnya berkata, "shad dan srn bisa digun+an dalarn setiap kata yang di
dalamnya ada huruf &fta." Namun ia berkata dalam (2:9), *As'-sakhab 

secara
bahasa berarti suara yang buruk.' Batrasa asing yang ada dalam ucapan Ka,ab
Al Ahbar yang dikatakan oleh Atha' "Illaa anna Ka'ban yaquulu bitughatihf,
dan seterusnya -menurut saya- berasal dari pengaruh balrasa Ibrani atau
Suryani dalam lidahnya! Ath-Thabari mengutipnya dalarn riwayat usman bin
Umar dari Fulaih dengan lafazh ,,Ghuluufqrya,,, ,,Slrumuum$rya,,,

"Umuumiy1ta." Kemudian ia mengutipnya dari riwayat Musa bin Daud _guru
Ahmad di sini- dari Fulaih dengan lafazh,,(Jmuuma,,, ,Shumuuma,,, dut*Ghuluufa." Apa yang ada dalam naskah tJ sesuai dengan riwayat Ath-Thabari
yang pertama dari jalur Usman bin Umar dari Fulaih.
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6623. Hasan menceritakan kepada kami, Khahq yaitu Ibnu

Khalifatr menceritakan kepada kami, dari Abu Janab, dari bapaknya,

dad Abdullah bin Arnru, ia berkata: Aku masuk menemui Nabi SAW

- dao beliau sedang berwudhu' dengan tenang. Beliau mengangkat

kepalanya dan melihat kepadaku lalu bersabdq "Ada enam hal dolan

diri kalian wahai umat yang di dalamnya terdapat kcmatian nabi

kalian" seolah-olah hatiku tercabut dari tempatnya. Rasulullah sAw
bersaffia, "Pertama, beredarnya harta di antara kalian sehingga iika
seseorang diberikan sepuluh ribu dia tetap menggerut*" Rasulullah

SAW bersaMao "Kedua, terjadi fitnah yang masuk kc dalam rumah

setiap orang di antua kalian" Rasulullah SAW bersabda, "Ketiga,

terjadi kematian seperti penyakit yang teriadi pada kambing."

Rasulullah SAW bersabda" "Keempat, teriadi perdanaian antara

, kalian dengan Bani Al Ashfar. Mereka berhtmpul bersama kalian

selama sembilan bulan, seperti uhtan lnmilrya seorang peremlruan'

kcmudian mereka berkhianot/lari dari lalion." Rasulullah SAW

bersabda, "Kelima, teriadi penaklulwn satu kota.' Rasulullah SAW
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bersabd4 "Keenam.': Aku bertanya: Wahai Rasulullah, kota mana?
Beliau menjawab, " Qasthanthiniyyah..zrs
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6624. Ishak bin Isa menceritakan kepada karni, ,*o
menceritakan kepada kami, Haywah, yaitu bin syuraih, menceritakan
kepadaku, dari Ibnu Syufayy Al Ashbatri, dari bapaknya, dari
Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabdq ,,Bagt

orang yang berperang ada pahalanya dan bagt orang yang
memberikan ada pahalanya dan pahala orang yang berperang.,,2r6

Sanadnya dha'ifk'arcna dha'ifnya Abu Janab Al Kalbi. Namanya adalah yahya
bin Abu Hayyah. Hadits ini terdapat dalm Majma' Az-zawa'id (7:332142r),
Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam
sanadnya ada Abu Janab Al Kalbi, seorang mudallis.,, ,,Makiitsan, dengan
memfathah zrrz, mengkasrah kaf, dn dengan tsa'. Ibnu Al Atsir berkata,
'Yaitu pelan, lambat, tidak terburu-buru. Al Malosu d^n Ar Muhsu (dengan
memfathalr dan mendhammahkan huruf mim) aft:nya adalatr tinggal untuk
menunggu dan berdiam di suatu tempal" ,,eu'aashul Ghanam,' dengan
mendhammah qaf,, 'ain, dan diakhiri dengan sftad. Ibnu Al Atsir berkata,
"Penyakit yang menimpa kambing lalu tak lama kemudian kambing itu mati.,'
"Yajma'uuna lalqtm" dalam riwayat l tertulis ,,Lqtajma'uuna.,, Huruf lam ni
tidak terdapat dalam J l. sementara dalam Az-Zanta'id tertulis
"Fayajma'uuna."
Sanadnya shahih.Ibnu Syufay adalatr Husain bin syufay Al Ashbahi, seorang
tabili Mesir yangtsiqah.Ibnu Hibban dan At 'Ijli menilainya tsiqah. Al Bukharl
menulis biografinya dalam Al Kabir (lDl3z9) dan berkata, "bia mendengar
Abdullah bin Amru." Ibnu Syufay meriwayatkan darinya dengan sanadnya, ia

9erk{a "Ilami sedang bersama Abdullah bin Amru" dan seterusnya. Bapaknya"
syufay, telah disebutkan biografinya dalam hadits nomor 6563. Htdits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2526 e:323 Aun Al Ma'bud) dari jalur
Hajjaj bin Muhammad dan Ibnu watrab. Keduanya dari t^aits bin sa'd, dengan
sanad ini. Nama sahabat dalam hadits ini dalam Al Muntaqanomor 4197 tertutis

'-'; ,Sv
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6625. Ishak menceritrikan kepada kanri; Laits bin Sa'd

.:p$ceritakan kepada kTI, Haywah bin Syuraih menceritakan

-tcpadaku, dari Ibnu Syufay Al Ashbatri, dari bapaknya, dari AMullalt

,bin Amru, dia berkaa: Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang

,piory seperti orangyang berpmag'T .'. ' , . ,

,

*AMullah bin Umar." Ini adalah tesalahan cetak '71 Jae'i?'adalat bentuk

isim fa,'tl dari kata "id'ala tcit j-a'lor ya iu'lyl' 9:og-- memfathah iizr
. sebagai benn* mashds dm mradherBmetnya'sebagni beNuk isiy moldar.

Artinya menjadikao pahala untuknya. "Al Ja'iilall' dN'"Al Ja'aalah" dengln
memiathahTiz: Pahala png dibeiii€n dalam hal ita. Al Ja'il artinya adalah Al
Itftr.'thi (Yang mcmberikan) daa Al Muita'il aninya adalsh Al Akhidz (Yang

mengambil). Yang dimaksud dengan kata itu dalam hadiB ini dalah seseorang

diwajibkan untuk berperang kemudian dia memberikin sesuatu kepada orang

lain rmtuk menggantikan tempatnya Terdapat pcrbedam pcndaPat tentang

kebolehan hal ini. Al Khaththabi dan yang mengikutinya telah menjelaskan

pertedaan pendapat dalam hal itu. Hal ihr menurut saya berlaku rmtuk ordng

yang berhalangan untuk ikut berperang lalu dia membantu orang yang

uerperang dengan hartanya. orang yang seperti inilah yang mendapat pahala

-- -t'..gn ri,Adapun orang yang diwajibkan berperang naTln dia tidalc ikut dan

meirgupaU ormglain desgqt hartaOya (untuk perggantikan posisinya) malca

hal itutidakb€rlalq.
2t7 Sanadnya shahih.Abu Daud merirvayatkan hadits ini nomor 2487 Q:314 dahm---

Aun Al-Ma'bad) dari jahr Ali bin Alryasy, dari Laits bin Sa'd, dengan sanad ini.

Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam Al Hilyah (5:169) dari jalur Abdullah bin

shalih, aari raits. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Musta&ak Q:73) darr
jalur Ali bin Ayyasy, dari Laits bin Sa'd, dan berkata, "shahih menurut syarat

Muslim narnun keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi sepakat
. dengannya. Dalam riwayat Al Hakim tertulis "Dari Ibnu Syufay, dari Abdrrllah

bin Amru," dengan memtuang "Dari bapalnrya." Menurutktr ini adalah

kesalahan lama dari para penyalin, dari Al Haldm, atau dari sdah satu gurunya.

Kanena tertulis seperti ini juga dalam naskah manuskrip yang ada padaku dari

Muwrtashq Al Musta&ak karya Adz-Dzahabi (halaman 206). Mengingat

batrwa Al Hakim meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Al Mushaffa dari

Ali bin Ayyasy. Muhammad bin Al Mushaffa adalatr guru yang Abu Daud

meriwayatkan darinya, dari Ali bin Ayyasy. Terhrlis dengan benar dalam Abu

Daud: 'iDari Ibnu Syrfay, dari Syufay, dari Abdullatr bin Amnr." "Al Qaflah"
dengan memfathah qaf. Ibnu Al Atsii berkat4 "Bentuk tunggal dari kata qufuul
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6626.Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ib,nu Lahi'ah

menceritakan kepada kami, dari Huyay bin Abdullatu dari Abu
AMurratrman Al Hubuli, dari AMulah bin Amru, bahwasanya
Rasulultah SAW b€rsaHa, "Puasa |an At Q*'* akon memberikan

ryafaat kcpada seorqng hamba pado hori kiamat. Puasa berkata: ya

Tuhan, Afu telah mencegahnln dwi makonon dan syalm,at di siang
hari maka berikanlah slafa'otht pafunya. Al Qur'an berkata: Aht
telah mencegahnya untuk tidur di malam hui moVa berikanlah
syafaotfu pdanya. " Beliau bercabda, "Maka ko&nnya pun
me mb er ikan syafaat.u2r8

(pulmg). Malcsudnya bahwa pahala orang yang berjihad ketika dia pulang
kepada keluarganya setelah berperang sama pahalanya dengan kepergiannya
untuk berjihad kqrega dalan k?pukngannya itu tenlap-at ketenangan jiw4
mcoopersiapkan kekuatan untuk kembali berjihad, dan dapat menjaga
keluarganya dengan kembalinya ia kcpada mereka.', Ibnu Al Atsir aan et
Khaththabi telah menjelaskan hal itu sccara terperinci dalam Al Ma'alim e377
dariTah&ib As-\unm).

2rt sanadnya shahih.Ibnu Katsir mengfiip hadits ini dr/ran Fadha'il Al eur'an
(hdaman 93) dari tempat ini. Hadits ini terdapat dalam Majma, Az-fua'id
(3:l8l). Penulisnya berkata, "Diriwayatkm oleh Ahmad dan Ath-Thabrani
dalan Al Kabir. Perawi Ath-Thabrani menrpakan perawi kitab Shahih." Al
Hakim meriwayatkannya dalam Al Musta&ak (l:55a) dari jalur Ibnu Wahab,
dari Huyay bin Abdullah, dengan sanad ini. Dia berkata, "shahih menurut
syarat Muslim narnun keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzatrabi sepakat
dengannya. Abu Nu'aim meriwayatkan hadits ini dalam Al Hilyah (8:l6li dari
jalur Risydin bin Sa'd, dari Huyay bin Abdullatr, dengan sanad ini. Dalam Al
Hilyah, nama Huyay tertulis "Husain bin Abdullah"! Ini jelas adalah kesalatran
cetak. As-Suyrthi menisbatkan hadits ini juga dalam Al Jami, Ash-shaghir
nomor (5203) kepada Al Baihaqi dalun AsySyu' ab. t)capan puasa,, Fasyafii,nii
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6627. Muharrmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id

bin Abu Arubah menceritakan kepada kury, dari Husain Al Mu'allim,
dari Arnru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari lrakeknya, ia berkata: Aku
melihat Rasulullah SAW shalat terjalin dari kanannya dan dari

kirinya; Aku melihat beliau stralat tidak memakai sendal dan memakai

sendal; dan Aku melihat beliau minurr dalanr keadaan berdiri dan

duduk. Muhanrmad, yaitu Ghundar, berkata: Al Hri,Saih mengabarkan

hal itu dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya.2le

fiihf' Mmriwayat g terhrlis "Fayasyfi'*rii' Ioi meiupakan kesalahan cetalc.

Kami tetah betulkan-hal itu dari riwayat J, p, Ibnu Kat$r, den Mqjna' Az-
' ?.ana'id.

zte Sanadnya shahih. Mtrhammad bin Ja'far, gelarnya adalah Ghundar: Telatr

disebutloo ketsiqahannya dalam hadits nomor 188. Kami tambahlon di sini
balrwasanya Al B-ukhari me,nulis biografinya dalam lI Kabir (ltll57-58). Sa'id
bin Abu Anrbah: Telah disebutkan ketsiqahannya dalam hadits nomor 1828.

Kami tarnbahkan di sini batrwa Al Bukhari menulis biografin)ra ddam Al Kabir
OfZl462). Husain Al Mu'allim adalah Husain bin Dzakwan. Telah disebutkan
ketsiqahannya dalam hadits nomor 1247. l<ami tambahkan di sini bahwa Al
Bulfiari menulis biografinya (l2l383). Hadits ini pada hakikatnya adalatr tiga
hadits namun Ghundar Muhammad bin Ja'far menghimpunnya di sini menjadi
satu hadits. Dia mendengar hadits ini dari Sa'id bin Ati ArubaL dari Husain Al
Mu'allim, maka ia meriwayatkannya begittt pula. Kemudian sesudah itu dia

mendengarnya dari Husain Al Mu'allim sendiri maka derajat sanadnya pun

menjadi tinggi. Dia menyebutkan hal itu di affiimya dan menetapkan dua hal.

Adapun hadits yang pertama, tentang terjalin dari shalat, yaitu pindah daiinya
sesudah salam, dari kanan dan dari kiri: Diriwayatkan oleh Ibnu Majatr (l:155)
dari jalur Yazid bin Z\!ai', dari Husain Al Mu'allim, dengan sanad ini
semisalnya. Pensyarabny4 mengutip dari Zawa'id Al hsahiri, berkata, "Sanad
hadits Abdullah bin Amru perawinya tsiqah. Muslim berhuiiah dengan riwayat
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6628. Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada karni, Adh-

Dha&*tak bin usman menceritakan kepada kami, dari &nru bin
syr'aib, dari bapaknya, dari kaheknya" ia berkata: Rasululrah sAw
melararig dua transaksi dalam satu jual beli, melarang jual beli dan

lin s1r'aib, dari bapaknya, dari kalceknya. sanad ini menurutnya shahih.- At-
Tirmidzi menrmjukkan hal itu (l2aD dalaur ucapannyg ..Dan dalam bab ini.,
sementara hadis png kodua,r tentang shalat tidak memakai sendal dan
memakai sendaL Diriwayulcan otch Abu Daud 653 (r224?-?At Aun Al Ma,ktd)
dari jalur Ali bin At Mubarak'dan oleh lbnu Majatr (l:162) dari jalur yazid bin
Zurti'. Keduanya dari Husain Al Mu'allim dengan sanad ini. At-Tirmidzi
mengisyaratkan kcpada hadits ini dalam ucapannyq "Dan dalam bab ini,"
maltsu&rya '*bab shalat rnemakai sendal." Dia bcrtata di akhir babnyq
"Pcrttrffi ini dikenal di lolangan ulama." Saya katalcan dalam pcnjelara, say"
atas At-Tirmidzi di sana (uz 2 halaman 250), "y4 kami tidak mengetahui
admya pe*eaaan pendapat di kalangan ulama tentang kebolehan shalat
mcNnakai.seNrdal baik di datam masjid atau di luar masjid. Akan tetapi lihatlah
pada api yang berlaku di kalangan mayoritas kaum muslimin sekarang yang

ry'nisbatkan diri. kepada ilmu: Bagaimana mereka mengingkari orang yang
shalat memakai sandal? Namun dia tidak disuruh untuk melepasnya-tetit<a
shalat! sesungguhnya dia diperintahkan untuk melihat sendalnya itu. Jika pada
sendalnya ada kotoran maka dia gosokkan sendal itu ke- taoah dan itu
mcnrpnkan oara uatuk menyrcikannya. Dia tidak diperintatrkan selain dri itu..
Adapun hadits png ketiga, tentang minum daam keadaan berdiri dan duduk:
At'Tirmidzi meriwayatkannya (3:l!2) dari jalur Muhammad bin Ja,far -guru
Ahmad di sini- dari Husain Al Mu'allim dengan sanad ini. At-Tirmidzi uerfata,
"Hadits hasan shahih." T€iltulis di catatan pinggir naskah ; di sini sebagai
berikug "Muhammad berkata: yaitu dengan bapaknya yang diriwayatkan
darinya oleh syu'aib bin Abdullatr bin Amnr." Aku menduga, bahkan
mengrmggulkan, bahwa dalam ungkapan ini ada penambahan dalam kata "gin
Abdullaltr" sehingga ungkapan yang benar adalah: "yaitu dengan bapaknya
yang diriwayatlon darinya oleh Syu'aib: Abdullah bin Amru,,, dengan
membuang kata "bin." Lihat hadits nomor 4397, M26,dan 5g74.
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pnjaman tanpa b*ga, melarang keuntungan selama belum dijamin,
,', . dan melarang jual beli yang tidak engkau miliki.22o
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a Sanadnya shahih. Abu Balcr Al Hanafi adalah Abdul Kabir bin Abdul Majid.
Telah disebutkm kctsiqahann)ra dalam hadir nomor 1441. Katni tambahkan di
sini bahwa lbnu sa'd monulis biogralinya dorlam Atl*Thdqa QN52) dan
menilainya tstqah.Ibnu Abu Hatim menulis biografinya dalam .,ll Joh wa At-
To'dil Qlll62{3) dan meriwayatkan dari Al Atsram dari Ahtad bahwasanya
Ahmad menilainya tsiqatr. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad yang
berl@ta, "Aku beftanlaa kepada bapaklcu tentang Abu Bakar Al Huafi? Dia
menjawab: Alnr meriwayatkan hadits darinya.' Hadits ini diriwayckan oleh
Ath-Thayalisi nomor 2257 dart Hammad bin Zai{ dari Ayyttb, dari Amm bin

. Syr'aib, dengan sanad ini semisalnya. Han),a saja ia berlcatq "An syothaini fi
bai'atin (dua syarat dalam satu transaksi)' sebagai ganti dari "An boi'daini fr
bai'atit." Derrikiaa pula An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini 2:227 dd iahn
Ma'mr, dari Ayyub, dari Amru bin Syu'aib. Hanya saja ia trrdxata, "An
syothaini fi bai'in waahidin" Dia meriwayatkannya juga dari jalur Husain Al
Mu'allim, dari Amru bin Syr'aib, hanya saja dia meringkasnya dan tidd(
menyebutkan "An bai'in maa laisa indaka." Abu Daud meriwayatkan hadits ini
nomor 3SO+ 1t:fOf Au Al Ma'bud)juga At-Tirmidzr Q:237). Keduanya dari
jalnr Ibnu 'Ali)ryah dari Ayyub dengan lafazh"Laa yahillu salafun wa bai'un,
walaa syuthaani li bai'in, walaa ribhun maa lam yrdlmur, walaa bai'un maa
laisa 'indaka. " At-Tirmidzi berl€t4 "Hadits hasan shahih." Akan disebutkan
riwayat Ibnu Aliyyah dalam hadits nomor 6671. Begiu pula An-Nasa'i
meriwayatkan hadits ini juga dari jalur Ibnu Aliyyah hanya saja ia
meringkasnya sedikit. An-Nasa'i meriwayatkannya keempat kalinya Q:225)
dari jalnr Yazid, dari Ayyrb, sedikit lebih ringkas, dengan lafazh "Laa yahillu."
Ibnu Majatr meriwayatkan hadits ini (2:9-10) dari jalur Hammad bin Zaid dart

dari jalur Ibnu Aliyalu keduanya dari Ayyub, secara ringkas dengan lafazh"Laa
yahillu bai'u maa laisa 'indaka, walaa ribhun maa lam yudhman.' Akan
disebu&an dalam Al Musnad dengan lafazh yang ada di sini nomor 6918 dari
jalur Ibnu 'Ajlan dari Amru bin Syu'aib.
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' 6629. Abu; Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami,
usamah bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amru bin syu'aib,
dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasutullatr sAw bersabda,
"Perumpamaan orang yang meminta kcmbali apa yang telah ia
berilran seperti anjing yang muntah kemudian memakan rmtntahnya
itu Jika or.lng yqng memberikan itu meminta kembali hendolorya
ditahan aw yang dia minta trembali kemudian hendatorya
diPmbalitran padanya apa yang telah dia be7ikan.,,22l

I

x27 Sinadnya shahih. usamah bin Zaid adararr Al-Laitsi. Telatr disebutkan
ketsiqahannya dalarq hadits nomor 1098. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Daud nomor 3540 (3:315 Aun Al Ma'bue dan Al Baihaqi (6:lgl). Keduanya
dari jalur Ibnu watrab, dari usamatr bin zaid, dengan 

-sanad 
ini. Ibnu ^tt-Turkmaniberkaa tjpJranAl Jauhar An-Naqi, 'Al Baihaqi menyebutkan dalam

. bab Al Hadi dari Ya'qub'bin supan: Batrwasanya Usamatr bin zaid menunrt
penduduk Madinah adalah seorang tsiqatr yang dapat dipercaya. Dia juga
berkata dalam Bab Ath-Thaloq qabla An-Nikah: Jika dikatakan dari Amru- bin
syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Abdullah, hilanglatr keraguan dan hadits
rju leSambung. Abu Bakar An-Naisaburi berkata: Mendengarnya Amru bin
syu'aib dari bapaknya dan mendengarnya syu'aib dari kakeknya, Abdullah bin
Amru adalatr shahih. Dengan penjelasan ini maka hadits ini shahih.- Al
Mundziri berkata Q397), "An-Nasa:i dan Ibnu Majah meriwayatkan yang
semisalnya.'i Yang tgrdapat dalam An-Nasa'i (2:133j dan Ibnu Majatr (i:36)
adalah hadis yang akan datang nomor 6705 dari riwayat Amir Al amai aari
Amru bin syu'aib. Hadits ini juga terdapat dalam Ad-Daraquthni nomor 3b7
kemudian dia menunjukkan kepada riwayat Usamah bn zaid ini dan kepada

Jtw'lyat AI Haiiaj bin Arthat aari ernnr uin svu'aiu y*e ur.- Jir"uu*an dalam
.hadits nomor 6943. Telah disebutkan yang semisalnytdari riwayat Hasan Al
Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari rhawus, dari Ibnu Abbas dan Ibnu umar
dalarn Musnad Ibnu Abbas nomor 2ir9 dan 2120 dan dalam Musnad Ibntr
Umar nomor 4810 dan 5493. Al Baihaqi meriwayatkan (6:179)'dua riwayat:
Riwayat Husain Al Mu'allim dan riwayat Amir Al ahwal. kemudian Al
Baihaqi berkata, "Ada kemungkinan Atrtru bin syr'aib meriwayatkan hadits ini
dari dua sisi seluruhnya. Husain AI Mu'allim adalah seorang yang huiiatr dan
Amir Al Ahwal adalah seorang yang tsiqarr." pendapat ini benar. sabda Nabi
"Fa$tuuqaf yang lebih tepat adalah memfathah qaf, &ibentuk tsuratsi, seperti
firman Alle,in (waqifuuhum innahum mas'uuruun). Dengan alasan itulah
diberikan harakat atas apa yang ada dalam rJ. Dalam Abu Daud yang tercetak
diberi harakat dengan mentasydid qaf yai9 difathah, berasal dari kata ,,At-
Tauqiif." tni adalatr pembetulan pena. penulis Aun Ar Ma'bud telah
mgmterikan penjelasan dua sisi bacaan ini. Dalam dua riwayat Abu Daud dan
Al Baihaqi ada tambahan :'Falw'raf sehingga berarti ,,Fatyuuqaf 

fatyu,raf
bimaa istaradda." Maksud dari dua riwayat itu adalah sama. penutii iu" it
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6630. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu

Awanah menceritakan k€pada kmi, ditri Al A'masy, Usman bin Abu

Haft Ad-Dili menceritakan kepada kami, Alu mendengar AMullatr
bin Anru berkata: Rasulullah SAW b€rsabd4 "Tidok ada dedounan

yng menomgi dan tidok ado debu yang mengwangi dari seseorang

yng lebih beno dialebryn doi Abu Dzqr.';ztt
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Ma'bud ber?,at4 "Makranya adalah tsarangsiapa me,mberikm suatu pcmhian
kemudian ia ingin pemberian itu kembali maka hendaloya ia melakukan apa
yang telah dia berikan itu dan mengingatkaonya te,ntmg masalah hibah agar
ketidalitahuannya menjadi hilang dengan bcrlrata pada si pemberi: Orang yang
memberi lebih berhalc atas pemberiannya selama dia belum meninggalkannya.
Namun ia seperti seekor anjing yang menjilat semdiri. Jika engkau
mau, ambillah dan jadilah engkau Seperti anjing yang meirelan mrmtahnya! Jika
engkau mau, trtggalkan pemberian itu agar engkau tidalc sepemi anjing itu. Ini
karena pilihan mengenrbalikan adalah sesudah itu juga, malca berikanlah apa
yang telah dia berikan." Lihat Nashb Ar-Rayah (4:12$125) daa At-Tallhish
260.
Sanadnya dha'if karera dha'ifiya Usman, yaitu bin Umair. Hadits ini adalah
pengulangan nomor 6519. Kami telah huljuld<an hadits ini di sana.
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663l..Hasyim'bin Al easim rnenceritakan kepada ka,i, Abu

Muawiyalq yaitr syaiban, menceritakan kepada karni, dari yatrya bin
Abu Katsii, aari saamatr, dari Abdullah bin Amru bin Ash,
batrw4sanya dia ,berkata: Terjadi gerhana matahari pada masa
Rrsulull€h sAw kemudian qriperintatrkan untuk, shalat berjarnaah.
Rasuhllah sAw ruku' dua kali dalam satu sujud kemudian berdiri
dan kemtali ruhu' dua kali.dalam satu sujud. Lalu matatrari pun
tampak. Aisyah bqkat+: Aku tidak pemah sama sekari sujud dan
ruku' lebih lama dad itu.223
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sanadnya shahih. Abu Muawiyah adalah syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi.
Hadits ini diriwayatkan o.leh Al Bukhari <zit+a>dari Abu Nu,aim J.ri syoiu*,
99 yTtp.Q:250) dari Muhamnmad'bin Rafi,, dari aUu a*ft"an , yuito
yTTp bT.Al Qasim guru Ahmad datam hadie rn, dari SVaiUaq aeigan urna
ini. Akan disebutkan hadits dari riwayat Muawiyah 6ia sil^-, irril"np uio
fu.i ]<a11ir, semisalnya pada nomor 7046. Lihat-hadits nomor'6483 dan 6517.
Telah disetutkan penjelasan i'rab tentang kata "Ash-shalaatu Jaoni,otan,
dalaur penjelasan haditsnomor 6503. Menlenai h,ata,,waqaili i,iryot t, d*
seterusnya, Al Hafiztr berkata dalam Ar Fath, "yang berkata adalah Abu
salamah menunrt lcitikanku. Ada kemungkinan yang blrkaa adalatr Abdullah
bin Amru sehingga hadits ini menjadi ririayat sairauit dari sahabat lain. Telah
!:lfu . 

orang yang menyangka tatau naaits ini mu,attaq. Uurtirn, tUru
Khuzaimah, dan lainnya. telah meriwayatkan hadits ini d'ari riwayat Abu
salamah dari Abdullatr bin Amru yang di dalamnya mencantumk- u""pun
Aisyah ini."
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6632. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dari Atha', dari bapaknya, dari Abdullatt

bin Amru: Batrwasanya seseorang berkata pada suatu hari dan

mennnaikan shalat: Alhamdulillah lvfil'us Samaa' (Segala puji bagi

Allah sepenuh langrt) lalu ia bertasbih dan berdoa. Rasulullah SAW

lalu bertanya, "Siapa yang mengucapkan itu?' Otang itu menjawab,

"Aku. Maka Rasulullah SAW bersaMa, "Aha telah melihot pma

malaikat saling menyambut satu dengan lwtg lain dengan kalimot

itu'fl4

'i. i;"Sr 3;? tt:", i4,g q y6t'n.'"f) 6il .11rr

tir'i,'rZJ'er',fr U;ar'"i i. E"'+ ,i?

6633. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada t<ani dari

kitabnya" Abdurrahman bin s)'uraih menceritakan kePada kami, Aku

mendengar Syurahbil bin Yazid Al Ma'afiri, bahwasanya ia

mendengar Muhammad bin Hadiyyah Ash-Shadafi, ia berkata: aku

mendengar Abdullah bin Amru bin Ash berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya mtmafik yang paling

banyak dari umatht adalah orangyang ahli membaca."DS

Sanadnya shahih. Hammad adalatr bin Salamah. Atha' adalah bin As-Sa'ib.

KatauMil'us Sonaa"'dalam K ternrlis "Mil'iu Samamtaat." Ini terdapat dalam

catatan pinggir t.
Sanadnya shahih. Zaid bn Al Hubab Al Ukli tsiqah. Telah disebutkan

ketsiqaharmya dalam hadiS nomor 597. Kami tanrbabkan di sini bahwasanya
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6634. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi'atl
menceritakan kepada karni, Danaj menceritakan kepada kami, dari
AMunahman bin Jubair, dari Abdullah bin Amru bin Astr, ia berkata:
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda" "sesungguhnya munafik
yang paling banyak dari umatht adalah orang yang ahli
membaca."D6

Al Bulfiari menulis biografinya dalarn Al Kabir (2lll3s8) juga Ibnu Sa'd dalam
Ath-Thabaqat (6:2El). "Al Hubab" dengan mendhammah ia,. ,.Al .IJkli"
dengan mendliammalrkan hunrf alr dan mensukunkan lrnmf kaf, penisbatan
kepada l"Irld' anak kabilatr Tamim. Abdunahman bin Syuraih bin Abduflah Al
Ma'afiri tsiQah. Ahma4 Ibrur Mi'in,.An-Nasa,i, dan lainnya menilainya tsiqah.
Ya'qub bin Su$an berkata, "Dia bagaikan orang yang paling baik.,, Ibnu Sa'd
sendirian dalam mendha'iftawrya ketika ia berkata dalarn Ath-Thabaqat
(7121203),"Munkar Al Hadits." "syurahbil bin yazid,', nama ini tertulis salah di
sini. Yang benar adalah'lsyarahil bin Yazid". Menurut kami, kesalahan ini
berasal dari Zaid,bn Al Hubbab karena akan disebutkan hadits yang seperti ini
nomor 6637 dili riwayat AHullah bin Al Mubaralq dari Abdunahman bin
syuraih, dari "syarahil bin Yazid," yang tertulis dengan benar. syarahil ini telah
disebutkan biografinya dalam hadits nomor 6565. Muhammad bin Hadiyyah
Ash-shadafi adalah seorang tabi'i yang tsiqah. Al 'Ijilli menilainya tsiqah
dengan berkat4 "Orang Mesir golongan tabi'in yang tsiqah.,, Ibnu yunus
berkatq "Dia tidak memiliki selain satu hadits.' Maksudnya adalatr hadits ini.
Al Bukhari menulis biografinya dalem At Kabir (l/1D57). ,,Hadiyyah,, dengan
memfathahkan huruf [a', mengkasrahkan huruf dal, dan mentasydidkan hwuf
!t', sebagaimana diberikan harakat olelr Adz-Dzahabi dalam At Musytabih
nomor 539. Dia berkata, "Ada yang mengatalgn HudaySrah, dengan bentuk
tashghir." Tertulis dalam riwayat 3 dengan "Hadibbah" dengan ba'. yang
tertulis dalam hadits ini dan nomor 5637 adalah yang benar. "Ash-shadafi"

- dengan memfathah shad dan dal. Telah disebutkan penjelasan penisbatan ini
dalam hadits nomor 6575. Hadits ini akan disebutkan dua kali: nomor 6634 dan
6637 danakan disebutkan takhrijnya dalarn dua hadits itu, Insya Attah.26 Sanadnya shahih. Darraj adalalr-Ibnu Sam'an. Ada yangmengatakan namanya
adalah Abdunahman, gelarnya adalah "Darra," dan julukannya adalatr Abu As-
Samh. Dia adalatr maula Abdlllah bin Amru bin Ash. Terdryat banyak
perbedaan pendapat tentang dirinya namun yang benar ia adalah pirawi yang

@l - Musnad Imam Ahmad
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6635. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah
menceritakan kepada kami, Darr4i menceritakan kefada kami, dari

Abdurrahrnan bin Jubair, dari AMullah bin Amru: Bahwasanya ia

berAnya kepada Rasulullah SAW: Apa yang dapat menjauhkanku dari

mnrka Allah Azzawa Jalta? Beliau menjawab, "Jangan marah."227

i q * Lt:r; L1:", 4';.t t3 r, U3 $:"; .1 1 r 1

\t*lnr Jyt* qst .u r*i l' f ,f eu,)\
tsiqah. Mereka mengkitiknya dalam hadits-haditsnya dari Abu Al Haitsam dari
Abu Sa'id. Ahmad berkat4 i'Dalam hadits-hadits itu ada yang dha'if," Ibnu
Syatrin berkata dalan Ats-Tsiqah,"Selarta dengan sanad ini'maka la ba'sa bihi
(tiada cela padanya)." Ibnu Ma'in dan lainnya menilainya tsiqah, Al Bukhari
menulis biografinya dalam Al Kabir Qlll234) dan tidak menyebutkan celaan
terhadapnya. AI Bukhari juga tidak menyebutkannya dalam Adh-Dhu'afa'.Ibnu
Hibban menilainya shahih. sebagaimana dikutip oleh Al Hafzh dalam At-
Tahdzib. Al Hakim menilainya shahih dalarn Al Mustadrak atas hadits yang
diriwayatkannya dari Abu Al Haitsam dari Abu Sa'id (4:293). Adz-Dzatrabi
sepakat dengannya. Akan disebutkan hal itu dalam hadits di Al Musnad ni
nomor I 107 l, Insya Allah. Abdurrabman bin Jubair adalah orang Mesir. Telah
disebutkan ketsiqatrannya dalam hadits nomor 6568. sanad ini merupakan
penguat (mutaba'ah) yang baik untuk sanad yang sebelumnya dan sanad yang
akan datang nomor 6637.
Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'rd (8:68).
Penulisnya berkate "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu
Lahi'ah, ia Lafyin Al Hadits. Perawi lainnya tsiqah;' Al Mundziri
menyebutkan hadits ini dalan At-Tughib wa At-Tohib (3:277) dan
menisbatkanya kepada Ahmad dan Ibnu ibban dalam Shahilmya. Namun di
dalarurya tertulis nama sahabat "Ibnu Umar.' Aliu mcngrmggulkan kalau ini
adalatr kesalahan dari penyalin atau penerbit karena redalcsi hadits ini adalah
redaksi hadits Ibnu Amru bin Ash sementara untuk Ibnu Umar bin Khaththab
ada hadits lain dengan redaksi yang lebih panjang dari ini. Al Haitsami
menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-Zava'id (8:69-70) dan
menisbatkannya kepada Abu Ya'la dari sisi lain.

'*ty
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6636. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi,ah

menceritakan kepada kami, Darraj menceritakan kepada karni, dari Isa
bin Hilal Ash-Shadafi, dari Abdullatr bin Amru bin Ash, dari
Rasulullatr SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya ruh-ruh orang
mubnin berhtmpul'sejauh perjaianan satu hari. salah seorang dari
meieT,a tidak akan melihat temannya sama sekali.,,Dt

u.t * c;1",call
lot+t |it;l U. 
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6637. Ati bin Ishak menceritakan kepada kami, AMullah,

yaitu bin Al Mubaralq menceritakan kepada kami, Abdurratrman bin
Syuraih Al Ma'afiri mengabarkan kepada kami, Syaratril bin yazid

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Hadiyyatr, dari
AMullah bin Amru, Rasulullah SAW bersabda, "Munafikyang pating
banyak dori umatku adalah orang yang ahli membacanya.,ae

saadnya shahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalam Ar Adab At
Itd{rad (halaman 4l) dari jalur Ibnu Wahab, dari Haywah bin Syuraih, dari
Darraj, dengan sanad ini semisalnya. Akan disebutkan sekali lagi dari jalur Ibnu
Lahi'ah dalam hadits nomor 7048. Dua riwayat itu terdapat dalam Majma' Az-
Zawa'id (10:27$. Penulisnya berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad. para
perawinya tsiqah walaupun sebagian ada yang dha'if, Hadits ini diriwayatkan
juga oleh Ath-Thabrani."
Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6633 dan 6634.
*Syarahil bin Yazid,'di sini tertulis dengan benar, dari riwayat Abduflah bin Al
Mubarak, dari Abdurrahrnan bin syraih. Ini menunjukkan bahwa kesalahan
dalam 6633 tentang penyebutan "syurahbil bin Yazid," berasal dari zaid Ar
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6638. Hasan menceritakan kqpada lerni, Ibnu Lahi'ah
menceritakan kepada kami, Huyay bin AMutlah menceritakan

kepadaku, bahwasmya Abu Abdurratrm&n, Al lfubuti menceriqkan

kepadanya, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: Rasulullatr

SAW mengutus satu pasukan. Pastrkan itu mendapatkan rampasim

perang dan pulang dengan cepat. Orang-orang saling membicarakan

dekatnya tempat perang merekq banyaknya rampasan perang merekq

+;hr&n'

r* ib;;rLi'*
.za4'&':t: rQ'rstt,c'F rjf''i
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all dr)
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Hubab, bulen dari Abdurrahman bin Syuraih. Oleh karenn'itulah namanya di
sini dalam C tertrlis "syarahbil" secara salah. Ini menrpakan kekeliruan para
penyalin karena riwayat Ibnu Al Mubarak terjaga dengan benar dari selain jalur
Al Musnad sebagaimana akan disebutkan nanti. Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bukhari dalam kitab Khalqu Afal Al 'Ibad (halarnan 96) dari Abu Al Hasan
Mrfiammad bin Muqatil Al Marwazi dari Abdullah bin Al Mubarak. Begitu
juga Al Butfiari meriwayatkan hadits ini darinya dengan sanad ini dalan At-
Tuilh Al Kabir Ollns7) kemudian berkat4 "Ibnu Wahab mengikutiny4"
yalsri dari Abdurrahman bin Snraih. Ia kemudian berkata lagi, "Sebagian
berkata: Syurahbil bin Yazid.' Ini merupakan isyarat darinya atas kekeliruan
T*iidbii Al Hubab dalam riwayat yang lalu nomor 6633 dan penguatan darinya
kalau Ibnu Al Mubarak meriwayatkannya dengan benar. Kemudian bahwa
riwayat hadits ini rcrdiri dari dua segi: Dari jalur Syaratril bin Yazid, dari
Muhammad bin Hadiyyah di sini dan di nomor 6633; dan dari jalur Darraj dari
Abdunalman bin Jubair di nomor 6634. Keduanya dari Ibnu Amru.
Menambahkan kekuatan dua sanad dengan mutaba'ah masing-masing satu

dengan lainnya, Alhamdulillatr.Kata"Ummatf'yang ternrlis di sini dalam g
tertulis "Ummat;" ini jelas adalah kesalahan cetak.
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dan pulangnya mereka dengan cepat. Rasulullah SAW lalu bersabda,
"Maukah aht tmjuk*an kcpada kalian tempat Wrang yang tebih
dekat dari itu, lebih banyak rampasan perqngnya dari itu, dan lebih
cepat ptlangnya? Barangsiapa yang berwudhu kcmudian pergt pagt-
pagt ke masjid untuk melahtkan sholat swrnah dlilha maka itu
merupakan tempat perang yang paling.dekat, lebih banyak rampqsan
perang, dan pulang lebih cepat.'tso
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66.39. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atr
menceritakan k€pada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada
lomi, dari Abu abdurrahman Al Hubuli, dari AMullah bin Amnr, dia
berkata: Hamzah bin Abdul Muththalib datang kepada Rasulullatr

SAW dan berkata: Wabai Rasulullah, berikanlah aku sesuatu yang aku

SUSnya shahih. Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma' Az-
Zfi+A'id (2:235) dan berlcata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani
Mlam Al Kabir. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Tentang dirinya ada
kitikan. Perawi Ath-Thabrani tsiqatr karena dia mengganti Ibnu Lalri'ah dengan
Ibnu Wahab." Al Mundziri muryebutkan hadits ini. dalan AbToghib wa At-
Tarhib (l:235) dan bertota, "Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu
Lahi'ah dan Ath-Thabrani dengan sanad yang baik., Asy-syaukani
menunjukkan kepada hadits ini dalam IaiI Al Authar (3:74). Lihat Penjelasan
tentang shalat Dhuha dalam Zad Al Ma'ad (l:185-196 cebkan Mathba'ah As-
Sunnah dengan tahqiq Spikn Muhamrnad Hamid Al Faqi). "Ansyaht raj'atan,u
artinya lebih cepat dan lebih dekat.
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qapat hidup dengannya Basuluttal SAW bertanyq "Wohai Hamzah,

opakah jiwa yang engkau hidupkan lebih engkau suka ataukah jiwa
yng engkau matikan?" Hamzah menjawab: Aku lebih suka jiwa yang

alnr hidupkan. Maka beliau bersabda, "Hendalotya engkau menjaga

jiwa/dirimu.tfl3t'
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6640. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi'atr
menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullatr menceritakan kepada

karni, dari Abu Abdurratrman Al Hubuli, dari Abdutlah bin Amru" ia

berkata: Rasulullatr SAW bersabda" "Tidak ada yang aka tahutkan

otas umatht kecuali susu karena setan ado di antara busa dan yang

mltni."232

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (5:199).
Penulisnya berkata" "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Ibnu
Lahi'ah. Haditsnya ianan namun Ibnu Lahi'ah dha'f. Perawi lainnya tsiqah."
Al Mundziri menyebutkan hadiu ini dalam At-Targhib wa At-Tarhib (3:133)
dan berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya tsiqah kecuali Ibnu
Lahi'ah. Sabda Nabi, "Yaa Hamzah nafsun,." dan seterusny4 dalam g tertulis
"Nafsuka." Ini salah. Kami telatr betrlkan hal itu dari riwayu ! p dan Majma'
Az-Zau,a'id serta At-TorghiD. Dalam naskah di pinggA p,tertulis !'Anafsun"

dengan tambahan hamzah isti/ham. Sabda Nabi, "'Alaika binafsika," demikian
yang terdapat dalam riwayat g J dan naskah di Pinggir p. Dalam l Az-Zawa'id,
At-Targhib, dan naskah di pinggir J tertulis "'Alailu nafsakd' dengan

membuang Da'.
Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id (8:105).
Penulisnya berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad, Dalam sanadnya ada Ibnu
Lahi'alr, dia layyin. Perawi lainnya tsiqah." "Raghwatul Laban" adalah buih
susu. '7sh-Sfruiilf' adalah susu murni yang tidak tercampur, yakni yang tidak
dicampur dengan air. Penafsiran hadits ini terdapat di hadits lain pada 'Uqbah
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ffit. Ilasan menceritakan kepada lcami, Ibuu Lahi'ah
menceritalcan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan kepada

lomi, dari Abu Abdur.rahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amnr:
Bahwasanya sescomng datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya:
Wahai Rasulullab apa amalan surga? Beliau menjawab, 'Jujur, Jika
seorang hamba jujw maka dia telah berbuat kcbailan. Jika dia
berbuat kcbaikan maka dia beriman. Jika beriman maka dia masuk

surga." Orang itu bertanya lagi: Watrai rasulullah, apa amalan neraka?

Beliau menjawab, "Berdusta. Jika (seorang lamba) berdusta maka ia
telah berbuat dosa Jika dia berbuat dosa maka dia kafir. Jika dia
kafir maka dia masuk'Yaitu mastrk neraka.233

bin Amir ),ang *an disebutkan nomor 17493, "sesungguhnya alat
mmglrtawatirkan dya lul atas umatht: Al Qtr'an dan susu. Adapun susu,
mavka mencari druun, mengihtti syalmtat, dmr meninggallun shalat.
Sinentsa Al Qtr'an, kitab ini dipelajari oleh orang-orang muna/ik dan
dengonya mereka mendebat orung-otang mulonin." Akan disebutkan dua kali
yang semisal maknanya pada nomor 173E9 dan 17487. Lihat Jami' Bryan AI
Ilmi karya Ibnu Abdil Barr (2: I 93) dan Majma' Az-Zawa'dd ( I : I 87) dan (8 : I 04-
r05).

233 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zmta'id (l:142).
Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalarn sanadnya ada Ibnu
Lahi'ah." Begitu juga hadits ini terdapat Mlam At-Targhib wa At-Tarhib (4:27)
Penulisnya berkatq "Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah."
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6il2. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Huyay bin AMullah menceritakan kepada

kami, dari Abu Abdurratunan Al Hubuli, dari AMullah bin Amru,

bahwasanya Rasulullah SAW bersaMa, 'Allah Azza wa Jalla muncul

kcpada mot:hluk-Nya pada malam nishfu $to'ban Dia mengampnni

lnmbanya kcatali dua: Orong yutg bprmuwhm dan orang yang

bunuh diri.'fi4
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6643. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan

kepadaku" bahwa Abu Abdurratrman Al Hubuli menceritakan

231 Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az'Zmta'rd (8:65).

Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Ibnu
Lahi'ah, ia layyin al hadits. Peraui lainnya tsiqah." Al Mundziri menyebutkan

hadits ini dalam At-Toghib wo At-Tohib (2:80) dan (3:283) dan

menisbatkannya di tempat yang pertama kepada Ahmad tanpa mengillatkannya.
Di tempat yang kedua dia berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad

yang layyin." Abu Nu'aim meriwayatkan maknanya dalam Al Hilyah (5:191)

dari jalur Al Auza'i, dari Makdul, dari Malik bin Yakhamir, dari Mu'a& bin
Jabal secara mufu'.
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kepadanya, dia'berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru berkata:
Diturunkan kepada Rasulullatr sAw surat Al Ma'idah sementara
beliau berada di atas kendaraannya. Namun kendaraannya tidak
marnpu membawa beliau sehingga beliau turun darinya.23s
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a5 sanadnya st_tahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-zawa'id (7:13).
Penulisnya berkata" "Diriwayatkan oleh Ahmad. riaam sanadnya ada Ibnu
Lahi'ah. Kebanyakan menilainya dha'if, terkadang haditsnya hasan. perawi
lainnya tsiqah." As-suyuthi menyebutkan hadits ini dalam ,aa-oun u Mantsur
{z,zlz) dan menispatkannya juga kepada Ahmad. Ibnu Katsir mengutip hadits
ini dalam tafsirnya (3:46) dari tempat ini dan berkata, "Ahmad sindirian
meriwayatkannya."
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66/.4. Muawiyah bin Amru menceritalcan kpada kami,

Ibrahim bin Muhammad Abu Ishak Al Fazzari menceritakan kepada

kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Rabi'ah bin Yazid

menceritakan kepadaku, dari AHullah bin Ad-Dailami, dia berkaa:

Aku masuk menernui AHullah bin Amru. Dia berada di kebuonya di

Tha'if, yang disebut Al Wahth. Dia berada di tengah+engatr pemuda

Quraisy yang ditudutr minun llramer. Aku berkata: Telah sampai

hadits darimu kepadaku bahwasanya orang yang minum khamer maka

Allah tidak menerima taubatnya selama empat puluh"hari; bahwasanya

orang yang sengsarp adalatr orang yang sengsara dalam perut ibunya;

dan bahwasanya orang yang mendatangi Baitul Maqdis, tidak ada

yang mendoronglya kecuali untuk melakukan shalat di dalanrnya,

maka dia akan terbebas dari segala dosanya seperti pada hari

dilahirkan oleh ibunya? Ketika mendengar disebutkan khamer pemuda

itu menarik tangannya dari tangan Abdullafi bin Amru kemudian
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menyingkir. Abdullah bin Amru lalu berkata: Sesungguhnya aku tidak
membolehkan seseorang berkata atas diriku sesuatu yang tidak aku

lotakan. Aku mende.ngar Rasulullatr SAW bersabdq "Barangsiapa
yang minum klwmer maka shalatnya tidak akan diterima selama
empat putu.h hari. Jika dia bertaubat maka Atlah akan menerima
taubalnya. Jika dio kembali minum Hnmer maka shalatnya tidak akan
diterima selama empat ptluh hari. Jika dia bertaubat maka Allah
akan menerima taubatnya. Jika dia lcembali minum Htamer" Al<tt

tidalqhtru yang ketiga atau yang keempat? "Maka menjadi hdk atas

Allah untuk memberinya minum dari lumpur kcgilaan pada hmi
kiamat. " Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya

Altah 'Azza wa Jalla menciptakan maWiluk dalam kegeirapan
lrcmudian menyinari -mereka dari cahaya-Nya poda scutt itu.
Barangsiapa yang terkcna cahaya-Nya pafu saat itu marra dia
mendaptkan petunjuk dan Barangsiapyyang menyalahinya maka dia
telah tersesat. oleh karena itu a*u berkata: pena telah kering atas
Ilmu Altah." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
"Sepungguhnya Sulabrun bin Daud .4s meminta.tiga permintaan
kcpada Allah. allah mengabullran dua permintaan don kita berlwrap
semogo Allgh memberikan yong lcetiga: sulaiman meminta huhtm
yang sesuai dengan huhtm-Nya maka Allah berikan trcpadanya;
Sulaiman meminto sebuah kerajaan yang tidak akon dimiliki
seorangpun sesudahnya maka Allah berikan kcpadanya; dan
sulaiman meminta siapa saja yang keluar dari rumahnya tidak
nenginginlran sesuatu melainkan untuk sholat di masjid ini agar dia
terbsigs dari kesalahannya seperti pada hari dilahirkan oleh ibunyo.
Kita$erlurap semoga Allah memberikan hal itu kepadanya..236

236 sanadnya shahih. Abu Ishak Al Fq,,ari,Ibrahim bin Muhammad bin Al Harts
bin Asma' bin Kharijah, bin Hashn: Imam tsiqah yang terkenal. Telah
disebutkan ketsiqatrannya pada hadits nomor 657.- Kami tamualtcan di sini
ucapan Abu rlatim, "Tsiqah Ma'mun Imam." Abdunahman bin Mahdi berkata,
"dua orang dari penduduk syam, jika engkau melihat seseorang menyukainya
maka tentranrkanlah kepadanya: Al Auza'i dan Abu Ishak. Dua orang ini adalah
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imam dalarr sumah." Al Bukhari menulis biografinya dalamAl Kabir (llll32l)
serta Ibnu Sa'd dalam lth-Thrabaqat (7/2/185).
Al Auza'i adalah Abdurrahman bin Amru, seomng Ahli Fiqih dan imam
penduduk Syam. Telatr disebutkan ketsiqatrannya pada hadits nomor 1889.
Kami tambahkan di sini bahwasanya Ibnu Sa'd menulis biografinya dalam Ath-
Thabaqat (712/185) dan berkata, "Dia seorang tsiqah, amanah, jujnr, mulia,
baik, banyah hadits ilmu, dan fiqih, serta hujiah." Rabi'ah bin Yazid Al Iyadi
Ad-Dimasyqi Al Qashir: Tsiqatr, termasuk penduduk Syam yang terbaik. Dia
pergi berperang ke Afrika dan dibunuh oleh orang bgbar pada tatrun 123. An-
Nasa'i, Ibnu Sa'd Al 'Ijli, dan lainnya menilainya tsiqah. Al Bukhari menulis
biografinya dalan Al Kabb Aln6?. palam At-Tahdzib disebutkan bahwa di
antara gurun)ra adalah "Abdullah bin Ad.Dailami. Ada yang mengatakan di
antara keduanya ada Abu Idris .Al KhaulaDi." Mengiluti atas hal ini bahwa Al
Bukhari menetapkan kalau Rabi'ah mendengar dri Ibnu Ad-Dailami.
Abdullah bin Ad-Dailami adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, seorang
tabi'i dari Syarn yang tsiqah. Ibnu Ma'in, Al 'Ijli, dan linnya menilainya tsiqah.
Sebagian dari mereka tolah salah dengan menyebutkannya sebagai kalangan
sahabat. Bapaknya adalah scorang satrabat png sudah dikenal. Hal itu
dijelaskan oleh Al llafizn dabm Al Islwbal, (5:140-l4l) ketika menulis
biografinya dalam bagian keempat tentang orang-onng png salah disebut
Sebagai sahabat. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Haldm dalam lI Mustadrak
(l:30-31) dari jalur Al Walid bin Mazid Al Bairuti, dari jalu Muhammad bin
Katsir Al Mushishi, dan dari jalur Muawiyah bin Amnr -gum Ahmad di sini-
dari Abu Ishak Al Fazari. Ketiga jalur itu dari Al Auza'i dcngan sanad dan
redaksi ini. Al Hakim kemudian berkatd, "Hadits shahih yang telah bcredar di
kalangan imam. Keduanya (Al Bukhari dan Muslim) telah berhuliah dengan
para perawinya kemudian keduanya tidak meriwayatkannya. Saya tidak
mengetalrui adanya cacat (illat) di dalamnya." Adz-Dzahabi berkat4 "Menurut
syarat keduanya dan tidak ada cacatnya." Ibnu Katsir mengutip hadits ini di
dalam tafsirnya Q:210) dari tempat ini di dalam Al Musnad dan menyebutkan
kalau An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkalr bagian akhir dari hadits ini,
yaitu permintaan Nabi Sulaiman, "dari beberapa jalur dari Abdullah bin Fairuz
Ad-Dailami dari Abdullah bin Amru." Yarrg marfu' dari hadits ini pada
dasanr)ra adalah terdiri dari tiga hadlts: Ancaman terhadap orang yang minum
Ltamer, penciptaan makhluk dari kegelapan, dan permintaan Nabi Sulaiman.
Kami akan mentakhrij ma"ing-masing hadits itu semampu ftalrnti, Insya Allah.
Hadits yang pertama: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalarn htab Shahilmya
(uz 2 halaman 162 dari rranuslcrip yang difotokopi) dan Ibnu Majah Q:l7l).
Keduanya dari jalur Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i dengan sanad ini
semisalnyra. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan: "Mereka berkata, Wahai
Rasulullab apa itu lumpur kegilaan?" Beliau menjawab, "Minuman penduduk
neraka." Begitu pula tambahan ini terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban rulmun
dengan lafazh "Thiinatul Ktabaal (tanah liat kegilaan)' dalam asal hadits dan
pertanyaan. Riwayat Ibnu Hibban disebutkan oleh Al Mrurdziri datam At-
Ttghib wa At-Tarhib 3:188. Demikian pula disebutkan dalam Al Qaul Al
Musaddad (halarnari 82). Akan disebutkan semalaranya" secara panjang dan
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ringkas, dari jalurjafur lain nomor 6659, 6773, dan 6853. Lihat hadits yang
telah lalu dalam Musnod Abdullah bin umar bin Khaththab nomor 4917 danAt
Isti&aknomor 1672.
Hadits yang kedua disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Majma' Az-Zmta'id
(7:193-l%) bersama riwayat yang alcan datang dari sisi lain nomor 6854. Dia
berkat4 'lDiriwayatkan oleh Ahmad dengan dua sanad, juga AlBezzar dan Ath-
Thabrani. Para perawi salah satu.sanad Ahmad adalatr tsiqah!, Jelas yang dia
maksud adalah sanad yang ada di sini.
Hadits yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahilmya(1122
halaman 301 dari manuskrip yang difotokopi) dari jalur Al Walid bin Muslim
dri Al Atza'i dengan sanad ini semisalnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Antl.Iasa'i (l:l l2-l 13) dari jalur Sa'id bin Abdul Azia dari Rabi'ah bih Yazid,
dti Abu Idris Al Khaulani, dari Ibnu Ad-Dailami, dari Abdullah bin Amru,
semisalnya- Sanad ini adalatr sanad yang ditrmjukkan dalan At-Tah&ibbahwa
ada pendapat yang mengatakan antara Rabi'ah bin Yazid dan Ibnu Ad-Dailami
ada Abu ldris Al Khaulani. Tidaklah salah satu dari dua sanad ini menjadi cacat
bagi sanad yang lain, *fiususnya setelatr Al Bukhari menegaskan hal itu.
Sebagaimana telah lcami kutip di atas, bahwasanya Rabi,ah mendengar dari
Ibnu Ad-Dailami. Ada kemungkinan ia mendengar hadits itu dari Abu Idris Al
Iftaulani dari Ibnu Ad-Dailami kemudian sesudah itu ia mendengarnya dari
Ibnu Ad-Dailami sehingga ia meriwayatkan sekali dengan sanad yang satu Aarr
sekali dengan sanad yang lain. Hal yang seperti ini banyak dan dapat dipercaya
m€nurut ahli ilmu hadits. Ibnu Majatr.meriwayatkan hadits ini (l:222), dengan
sri,nad yang di dalanrnya ada kritikan, dari jalur Ayyub bin Suwaid, dari Yahya
bin Abu Amru As-Saibani .dengan sin kecil- "Abdullah bin Ad-Dailami
menceritalcan kepada kami, dari Abdullah bin Amru," semisalnya secara marfu'.
Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam Tarikhnya (2:26) dari "Imam Ahmad,
An-Nasa'i, Ibnu Majatr, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim dengan
sanad mereka masing-masing." Dia menunjulkan hadits ini juga dalam
taftirnya Q:210) sesudah mengutip hadits dari tempat ini secara panjang dan
berl<at4 "An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan bagran aktrir dari hadits ini
dari satu jalur, dari Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami, dari Abdullah bin Amru."
Begtu juga Al Mun&iri mengutipnya dalam At-Tughib wa At-Tarhib Q:137-
138) dan,berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majatr -lafaztr
ini adalah riwayatnya-, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban &lan Shahih
keduanya" dan Al Hakim lebih panjang dari riwayat ini. Dia berkata: Shahih
mcfrhrut syarat keduanya dan tidak ada cacatnya." Kata "Fii Haa'ithin," Al
Halith rtinya adalah kebun pohon kurma yang ada temboknya. Demikian
dikatakan oleh lbnu Al Atsir. Al Wahth dengan memfathah wau dan mensukun
ha' serta dialfiiri dengan tha'.Ibnu Al Atsir berkat4 "Itu adalah harta yang
dimiliki oleh Amru bin Ash di Tha'if. Ada yang mengatakan lalau Al Wahth
adalah nama desa di Tha'if. Kurma yang disebutkan itu ada di sana." Dalam
Mu'jam Al Buldan (8:a3| disebutkan, "Ibnu Al A'rabi berkata: Amru bin Ash
memasang dahan di Watrth sejuta batang kurma di atas sejuta batang kayu. Dia
menjual masing-masing batang kayr seharga sattr dirham." Akan disebutkan
dofiam Al Musnadnomor 6913 batrwa Muawiyah bermaksud mengambilnya dari
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6645. Yatrya bin Ishak menceritakan kepada kami, Yatrya bin
Ayyub menceritakan kepada kami, Abu Qabail menceritakan padaku.

Ia berkata: Kami sedang bersama Abdutlah bin Amnr bin Ash
kemudian beliau ditanya, "Kota mana yang lebih dulu ditaklukkan,

Qasthanthiniyyah atau Rumiyyah?" AMullah pun menuqiuk pada

sebuah lemari yang ada lacinya kemudian ia mengeluarkan sebuatr

kitab dan berkata, "Kami bera{a di sekeliling Rasulullatr SAW sedang

menulis ketika Rasulullah SAW ditanya kota rnana yang lebih dulu

ditaklukkan, Qasthanthiniyyah atau Rumiyyah? Rasulullatr SAW

AMullah bin Amru sehingga Abdullah bemiat untuk membunuhnya Kalimat
"Yuzannu bisyurbil khamr" artinya dituduh melakukannya. Dikatakan
"Zannahu bikadza, azannahu" yaitu ditudnh dan disangka melakukan sesuatu.
Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Keltr "Laa yanhanthu" dengan
memfathatr ha' arinya adalah mendorong. Dikatakan -Nahaztur rajula
anhazahu" alan mendorongnya. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Sabda
Nabi '?asa'alalru hulonan yshaadifu huhnahu",Ibnu Katsir berkata dalam
Tmil:h Q:26), "Adapun hukum yang sesuai dengan hukum Allah maka Allah
telalr memuji kepadanya dan kepada bapaknya dalam firman-Nya "Dan
(ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di walau kc&tanya memberikan keputusan
mengenai tanaman, ktena lanaman in dirusak oleh kambing-kambing
kcpunyaan kaumrya. Dan adalah Kami menyaksikan kcputusan yang diberilcan
oleh merelu itu. Maka kami telah memerikoq pengertian lczpada Sulaiman
tentang huhm {yang lebih tepat} dan kepada masing-masing merelca telah
Kami berikan hihttah dan ilmu).
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menjawab, 'Kota . HiraHi lebih dulu ditaWuklran,' yaitu

QasthanthinifiuhJ""

237 Sanadnya shahih. Yahya bin Ishak Dia adalah As-sailihaini, gunmya Ahmad. ,

Yahya bin Alyub Al Ghafiqi Al MiSri: Telah disebutkan ketsiqatrannya dalam
hadits 598. Kami tambahkan di sini batrwa At-Tirmidzi menukil dari Al Bukhari
tentang ketsiqahannya sebagaimana dalam kitab At-Tahdzib.Ibnu Ma'in juga
menilainya tsiqah. Ya'qub bin Su$an berkata" "Dia adalah tsiqah hafizh."
bmam Ahmad dan yang lainnya mempennasalahkan dirinya dari sisi hafalannya.
Ibnu Yunus berkata, "Dia adalatr salah seorang penuntut ilmu di dunia.
Beberapa orang yang tak dikenal meriwayatkan hadits yang tak diketahui
pemduduk Mesir darinya." Al Eukhari menulis biografinya dalam kitab At Kabir
(4DD60) dan dalam btab Ash-Shaghir halaman 188, tidak menyebutkan
cacatry4a dan tidak juga .melryebutkannya dalam kitab Adh-Dhu'ofa'. Al
Bukhari dan Muslim serta seluruh penulis Kitab Kuubtusittah enam
meriwayatkan hadis darinya. Abu Al Fadhl Al Maqdisi menyebutkannya dalam
ktta;b Al Jam' Baina Rijal As-Shahihaini (halaman 559) tentang orang-orang
yang diriwayatkan oloh At Bukhari dan Muslim lalu ia lupa dan
menyebutkannya lagi (halaman 569) dalam orang-orang yang hanya
diriwayatkan oleh Muslim. Yang benar adalatr yang pertama. Abu Al Fadhl Al
Maqdiii menukil dari Sa'id bin Ufair batrwa Yahya bin Ayyub wafat pada tahun
163. Pengoreksinya menulis di pinggirannya" *Al Hafidl Rasyiduddin berkata:
yang benar ialah wafat tahun 168." Demikian juga kukoreksi tatrun wafatnya
yang ada dalam kitab lFfah&ib yang juga salah. Yang benar adalah tatrun 163.

. Inilatt yang disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab At-Tarilh Ash-Shaghir.
Abu Qabail: Dia adalah Huyay bin Hani' Al Mu'afiri, telah disebutkan
ketsiqatrannya.lalnm hadits nomor 6594. Hadits ini juga terdapat dalam Majma'
Az-Zawa'id 62219. penulisnya berkatq "Diriwayatkan oleh Ahmad. Perawinya
adalah perawi Al Brilhari dan Muslim, selain Abu Qaba'il. Dia itu tsiqah.'
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Hakam dalam kitab Futuh Mishr
(halaman 256-257) dari Sa'id bin Ufair dari Yatrya bin Ayyub dari Abu Qabail.
Ia menceritakan ketika ia sedang bersama Abdullah bin Amru bin Ash. "Kami
sebutkan di hadapannya tentang penaklukan Qasthanthiniyyah dan Rumiyyah,
mana yang lebih dulu ditaklukkat? Maka Abdullah menunjuk pada sebuah
lenari ),ang ada Thulhm-rrya. Kami bertanya apa itu thul*m? Ia menjawab:
halqg $ongganaci). Lalu Ia berkata: Kami bersama Rasulullah SAW menulis
apa,yang beliau katakan, ya atbu tidak. Kami bertanya pada beliau, kota mana
yarig lebih dulu ditaklukkan wahai Rasulullatr? Beliau menjawab, 'Kota
HiraHi' maksudnya Qasthanthini)ryah." Kemudian Ibnu Abdil Hakam berkata,
'Ibnu Lahi'ah berbeda periwayatan dengan Yahya bin Ayyub dalam hadits ini.
Wallahu A'lam..Abu Al Aswad An-Nadhr bin Abdul Jabbar mencdritakan pada
kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan pada kami dari Abu Qabail dari Umair bin
Malik batrwasanya ia sedang ,bersama Ibnu Amru kemudian orang-orang
menyebutkan tentang penaklukan Qasthanthiniyyah dan Rumi1ryah, mana yang
lebih dulu ditaldul&an? Mereka pun berbeda pendapat dalam hal itu. Abdullah
lalu menunjuk pada lemari yang di dalamnya ada beberapa kertas kemudian
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beltiata, 'Kalian taklukkan Qasthanthinbyah lalu kalian berperurg sebagai
utusan ke Rumiyyah maka Allatr akan menaklul*annya untuk kalian. Jika tidak,
maka saya di sisi Allatr termasuk golongan pembohong."' Riwayat Ibnu Abdil
Hakam dari Sa'id bin Ufair dari Yahya bin Aryub ini menguatkan riwayat
Imam Ahmad dari Yahya bin Ishak As-Sailihaini dari Yahl,a bin Aryub dan
menghilangkan keraguan yang muncul daf ucapan Ibnu Yunus tentang Yahya
bin Ayyub yang menyebutkan."Orang-orang tak dikenal meriwayatkan hadits
yang tak diketahui penduduk Mesir darinya." Ini karena Sa'id bin Ufair adalatr
Sa'id bin Katsir bin Ufair, seorang Mesir yang tsiqatr. Al Bukhari dan Muslim
serta lainnya meriwayatkan hadits darin),a. Sebagian mempermasalahkan
dirinya tanpa bukti, ucapan yang tak berharga. Ibnu Adi berkat4 *Aku tidak
mendengar seorang pun dan tidak ada yang menyampaikan padaku kritikan
tentang Sa'id bin Katsir bin Ufair. Ia dinilai seorang yang shaduq tsiqah. Aku
tidak mengenal Sa'id bin Ufair yang bukan penduduk Mesir dan tidak
dinisbatkan Mesir kepada orang bid'ah dan pembohong." Al Bukhari menulis
bografinya dalam kitab Al Kabir (2111466) dan tidak menyebutkan cacat
tentangnya. Adapun perbedaan riwayat Ibnu Lahi'ah yang diisyaratkan Ibnu
Abdil Hakam dengan ri*ayat dari sanadnya sendiri, sebenarnya ia ingin -
Wallahu A'lam- menjelaskan riwayat Yahya bin Ayyub bahwasanya Ibnu
Lahi'ah meriwayatkannya dari Abu Qabail dari Umair bin Malik dari Abdullah
bin Amru dari ucapannya sehingga dalam sanad ihi bertarnbah satu orang
perawi dan hadits itu menjadi mauquf,, bukan marfu'. Kami tidak melihat
penjelasan ini dapat berguna dan kami mengurimakan riwayat Yahya bin
Ayyub karena ia lebih kuat hapalannya dari Ibnu Lahi'ah. Begitu pula tentang
satu perawi yang ditambahkan Ibnu Lahi'ah, yaifu Umair bin Malilq adalah
seorang )ang tak dikenal yang tak kami temukan biografi tentangnya selain dari
tempat ini. Di atas senua ini, walauprm riwayat Ibnu Lahi'ah shahih, ini tidak
menafikan riwayat Yahya bin Aynrb karena Abu Qaba'il adalah seorang tabi'i
yang tsiqah, mengalami peristiwa pembunuhan Utsrnm, dan mendengar dari
Abdullah bin Arnru bin Ash dan sahabat lainnya. Maka tidak jauh kiranya kalau
ia mendengar hadits dari Umair bin Malik dari Abdullah bin Amru secara
mauqufkemudian ia mendengarnya langsung dari.Abdullah bin Amru secara
mrfu'sehingga ia meriwayatkan hadis ini dari &in sisi. Yang seperti ini
banyak. Lihat nomor 6623.

Qasthanthiniyyah dengan mentasydidkan huruf ya' yang kedua. Bisa juga
dikatakan Qasthanthinah dengan membuang hunrfya'.
Rumiyah Yaqut berkata: tanpa tasydid. Demikian dikuatkan dalam Ats-Tsiqah.
Thul:hm dalam riwayat Ibnu Abdil Hakam ditafsirkan dengan halaq. Hvruf ni
tidak saya temukan dalam kamus-karnus. Yang jelas ia adalatr Thukhmah yang
berarti hitam di depan hidung. Dikatakan Kabsy Athffitam dan Asad Athkham.
Halaqah (rongga/laci) di depan lemari seperti hidung di wajatr yang ada lubang
hitamnya.
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6il6. Suraij menceritakan pada kami, Baqiyyah menceritakan
pada kami dari Mu'awiyatr bin Sa'id dari Abu eabail dari Abdullatr
bin Amru bin Ash, ia berkata: Rasulullah SAW bersabd4
"Bafigsiopa yang meninggal pada hari jum,at otmt malam juin,at ia
akan terbebas dari fi tnah htbttr."Bt
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6il7. Hasan menceritakan pada kami, Ibnu . Lahi,atl

menceritalcan pada kami, AHullah bin Hubairah menceritakan pada

a8 sanadnya dha'ifl*arenaBaqilryatr bin Al walid seoran g mudallis dan ia tidak
mtnjelaskan cara periwa/atannya. Telah disebutkan lcitikan atas dirinya pada
halfits nomor 887. Mu'awiyah bin sa'id bin syuraih At-Tujibi: *qin.\aou
Hibban menyebutkannya dalam kitzb Ats-Tsiqoh. Ar gul&ari menulis
biograftrya dalam kitarb Al Kabir (4ll/334-33s) dan mengatalcan, "Ia
mendengar dari Abu Qabail dan Yazid bin Abu Habib. Baqiyyah meriwayatkan
darinya.' Hadits dengan makna yang sama telatr disebutkan dari sisi yang
p"rb"d" yang juga dha'dnomor 6582. Hadits yang semakna juga terdapai darl
hadits Anas dalam kitab Musnad Abu ya'la dengan sanad yang dhi'y iuga
sebagaimana dalam kitab Majma' Az-zav,a'id (2:319) dan Al i'ati(3:102). Ada
juga hadits yang semisalnya dari hadis Jabir yang. diriwayatkan oreh Abu
Nu'aim dam kitab Al Hilyah (3:155-156) dengan sanad yang dha,if.

i
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t ry d3n Abu Saliq Al Jaisyani dari Abdullah bin Arnru,

baliwasanya Rasulullah SAW bercabda" "Tidak dilwlalkan menikahi
lseororg wqtita dengan talak yang lain, tidak dihalatkan seseorang

membeli boong yang sedong dibeli saudoranya sehingga orang itu
meninggalkawqn, tidok ditulalkan tiga orangyot g sedang bepergian

dt padanspsir kectoli mengorykot salah satwrya sebagai pemimpin,

dott tidak dilwlalkan tigo orang yong sedang di padoq
dua orang saling berbisik topa sepengetaltmn Wg

Sanadnya sfralr7r. Abu Salim Al Jais],mi adal& Su$an bin Hani' bin Jubair Al
Jaisymi Al Mishri. Dia adal& soceg tabili yaog tsiqah yng, dinilai rrqafi
oleh Al 'Ijilli dan Ibnu Hibbon. Muclim mcriwaydkm hadirnya dalam kitab
Shahitaya.Ibnu Mandah narggolonglamp h datam sahabat. Al Hafizh
mengatakan dalan l, kh&ah'(31167), 'Al Btil.hri; Mnslin, Abu lldim, Al
ljli, dan lbnu Hibban scpdcat menilainp scbagai tabfin. Ibnu Yrmus
mengatakm ia mcngalarni pGrddukan Mesir dm ncmprqyd smr riwaya dari
Ali. Ia sendiri pernah mcngunjun$ AIi dao mcncomtrya" Al Jaisyani
mcnpakan penisbatan kcpada Jaisyan bin Aidao, Setreg kcpah kabihh dari
Yaman. Hadits ini tcrdapd juga dalam MaJma' A*?stvo'ld (&6364). Ia
berlcata, 'Diriwayatkan oleh'Ahmad. Dslam sauadnp tcrd@ Ibnu Lahi'ah,
soot"ng yary layyin (lemah). Lainnya mcmrpokan porawi yurg shahih.'
TGsdapat kekeliruan dalaur matan hadits yary ada dalam Mgma'Az-ba'id
bcrupa paglnangan satu kalimat yang membuat makraya meirjadi tidak dapat
dipahami. Untuk io pengkoreksiannya dapat diambil dari kitab ini. Alu
berpendapat ada kesalahan cetak dalam kitab itu. Sabda Nabi "Ay yukihal
mo'ata/meiikahi seorory voitq" sepetrti ini yang terdapat dalam riwayat p

dan g dengan b€rb€ntuk mabni lil fa'il sementara Yata mo'oh dinashabkan

sebagai maful (obyek)nya Malsudnya, scorang pria menikahi soorang wanita.
Sementara dalam riwayat ! daa Majma' Az-fua'id s€rta catatm yang ada di
pinggir kitab p tertulis "An Unkahal mo'dahvanita dinik hi," dengan

berbennrk mabni ),ang tidak disebutkan /a'il (subyek)rya.scmentara kata
mar' ah mcnjadi na' ib Io' il $rng3iafri subf,ek).
Pada hakikatnya hadits ini t€rdiri dari eurpat hal:
Pertona: Tentang menikahi seorang wania dengan talak yang lain. Al Majd
Ibtu Taimiyyah telah menyebutkan hadiB ini dalam lI Muntaqa nomor 3509
dan menisbatkannya kepada Ahmad saja. Maknanya telah tetap dari hadits Abu
Hnrairatr yang ada dalam kitab Ahmad dn Sailhm (Al Bukhari dan Muslim)
sebagaimana terdapat dalam Al Muntaqanomor 3507 dan 350E.
Kedua: T€ntang pembelian seseorang atas pembelian saudaranya, telah
disebutkan hadits yang semakna dari hadits Abdullatr bin Amru juga nomor
ilr7.
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6648. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Latd'ah
menceritakan kepada kami, Al Harits bin yazid menceritakan kepada
kami, dari ulay bin Rabatr ia berkata, Aku mendengar Abdullah bin
Aoru berkata: Aku . mendengar Rasulullah sAw bersabda,
"sesungguhnya seorang mwlim yang lurus pasti akan mencapai
derajat orang yang berpuasa yang melaksarnkan qyat-ayat Allah
dengot kcb aikan akhlabrya dan kenuliaan perangainya.,,2a0

Kaiga: Tcntaog salah emngsGbagai pemimpin dalam beperyian.
untuk Ea$alah ini aku tidok temukan aitempat.uin. et uatin meriwiya:tkan
dalam Al lvtusta*at lt:!3444 dengan mahrq yaqg mirip dari jalur Al .d,."sy
dari zaid bin wabb, ia berkat4 "umar bin Ar xnatuoau-uertoir, .Jika ada tiga
grang g{sa ugkatlah salah satunya,sebagai pemimpin. Itu adalatr perintih
Rasrilullah sAw'.': At Hakim berkata, "Ini adalatr haafu thotth berdasarkan

derryannya. Abu Daud meriwayatkan hadits nomor 2609 e:340 uriiitaa iun
Al tvlo'budl dengan sanad yang shahihdari Abu Sa'id Al ihudhri, bahwasanya
Rasulullah SAW bersabda,,"Jika ada tiga orang keluar untuk bepergian mala
anglotlatr salah seorang sebagai pemimlin." ti'irgu moi*ava*an hadits itu
deryan sanad png sama nomor iaog darimaits-eru Hurairai. Dua hadits itu
juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-sunan Ar Kubra (5:257). Al
xhiththabi berkata 2496, "sesungguhnya hal itu diperintatrkan pada orang yang

ysian agar urusan mereka ditanggung bersam dan ua* ua" persetiiit an
t'dfidapat di antara mereka yang membuat mereka mendapat kesulitan. Dalam
hatrF itu juga terkandung dalil bahwa dua orang yang meminta seseorang
menjadi penengah di antara mereka dalam suatu perrara kemudian or*,g iti
memutuskan sesuatu dengan benar maka hukum itu pun berlaku.
Keempat Tentang larangan dua orang yang saring berbisik tanpa menyertakan
yang ketiga. Hadits dengan malcna yang seperti ini dari haaits Auaullah bin
Umar telah disebutkan berkali-kali pada nomor 6270 dan 6339.2& Sanadnya shahih.Al Harts Uin y*ia Al Hadbrami AI Misbri, telatr disebutkan
ketsiqahannya pada hadits. nomor 668. kami ambatrkan di sini komentar
Ahmad: salah seorang yang tsiqatr. Al ljilli, An-Nasa'i, dan lainnya menilai
tsiqah. Al Bukhari menulis biografinya dalam kitab Al Kabir lztitztz-za+;.
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ffi9. Yalrya bin Ishak menceritakan kepada kami, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami, Al Harits bin Yazid menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Hujairah, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnyq seorqng muslim yang lurus...,
kc mudi an menyebutkan (riw ryat s eb elumryn).':aa l

hadits ini juga terdapat dalm kitab Majma' Az-Zawa'id (S:?2). Penulisnya
berkat4 'Hadits ini diriwaya*an olch Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab lI
Kabir dan Al Awoth. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah yang dinilai dho'rf.
Sedangkan perawi lainnya merupakan perawi kitab Slaftrrr." Al Mundziri
menyebutkan hadits ini dalam kitab At-Targhib va At-Tokb Q:257) sambil
berkata, "Diriwayadcan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam kitab Al Kabir.
Para perawi dalam riwayat Ahmad tsiqah semua kecuali Ibnu Lahi'ah." Hadits
ini juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Zawa'id Al Jami'Asbshaghir
(l:367 dari kitab Al Fath Al lubiO dan memberikan simbol Ahmad dan Ath-
Thabrani.
Al Muaddad: Orang yang lurus yang seimbang dalam setiap urusan. ld-
Dharibah: Perangai dan tabiat. Kata dhoiibatihi ndak terdapat dalam salinan
kitab Majma' Az-Zawa'id yang dicetak. Mungkin penyalin. atau pencetaknya
tidak cermat membacanya lalu meninggalkannya. Untuk itu dapat dilihat
keberadaannya dari kftab ini.
Sanadnya shahrh.Ibnu Hujairah adalah Abdunahman bin Hujairah AI Khaulani
Al Mishri, seorang hakim. Dia adalah Ibnu-Hujairatr Al Akbar, seorang abi'in
ymg eiqah. Al ljilli, An-Nasa'i, dan lainnya menilainya tsiqatr. Al Kindi
menulis biografinya dalam Qadha' Misb (Al Wulat wa Al Qadha'halarmn
314-320).Ia meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Al-Laits Ashim bin Al
Ala' Al Khaulani, "Bahwasanya Ibnu Hujairah Al Akbar seorang hakim,
pencerit4 dan pengurus Baitul Mal. Penghasilannya setiap tahun dari hakim
adalah dua ratus dinar, dari pencerita dua rahrs dinar, dan hadiatrnya dua ratus
dinar. Dalam setahun ia mendapatkan seribu dinar. Tidak berlalu satu tahun
padanya melainkan ia hanya mengambil sebagian kelebihan untuk keluarga dan
teman-temannya." Diriwayatkan dari Abdunahman bin Abu Maisarah, ia
berkata "Abdurrahman Hujairah wafat pada bulan Muhanam tahun 83. Ia
menjadi hakim Mesir selama 12 tahun." Al Hafiztr menukil dalam kitab lr-
Tahdzib (6:160) dari Ibnu Abdil Hakam bahwa tatrun wafatnya adalah 80. Ini
salah. Bahkan dalam kitab Futuh Mishr (halaman 235) disebutkan ia wafat
tahun 83. "Disebutkan kalau ia menjadi hakim tahun 83 dan wafat pada tahun
85." Sementara Ibnu Hujairatr Al Ashghar adalatr anaknya, "Abdullah bin
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6650. Hasan bin Musa menceritakan kepada karni, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami, Al Harits bin yazid menceritakan
kepada kami, dari Jtrndub bin Abdullatr batrwasanya ia mendengar
su&an bin Auf berkata: Aku mendengar Abdullah bin Amru bin Ash
berkata: Suatu hari Kami bersama Rasulullah sAw, beliau bersabda,
"Beruntunglah orang-orang yang asing.,, Ada yang bertanya, ..Siapa

orang-orang yang asing watrai Rasulullah?" Beliau menjawab,
"orang-orang slwlih yang berada di antara orong-orang jahat yang
banyak Oang yang &trhaka lebih banyak dari yang taat.,il2

Abdurra,hman bin Hujairah," yiang tertulis biografinya dalam At-Ta&zib.
Biografinya lwa aaa dalam kitab il wutaq turyu ar Kindi halam an 33t-332.
Dalam ustnl Musnad yang tiga di sini tertulis i.Ibnu Abu Hujairatr." Ini pasti
kesalahan dari penyalinnya. liaak aaa dalam perawi oran! yang ueriutut<
dengan julukan ini r"iag vang kami tahu dari ieferensi-reflrensilang aaa.
Jululcan Abdurrahman bin Hujairah adalah Abu Abdullah. Hadits ini merulakan
pengulangan dari hadits yang sebelumnya. Abu Balfi At Khara'ithi
megiwayatkan hadits ini dalam kitab Makarim Al Akhlaq (halaman 9) dengan
dua sanad: dari jalur Ibnu Lahi'ah ..Dari yazid uin au" rtatiu dari 6nu
Hujairah" dan dari jalur Ibnu Lahi,ah "Dari Al Harts bin yazid dari Ibnu
Hujairah'" Kemudian ia juga meriwayatkan yang ketiga dengan sanad yang
kedua dalam halaman 

-y€ng sama dengan irtisan .d*i ui.yuir"t,, dengai
membuang kata "Ibnu." Saya rasa ini merupakan kesalatran salinan atau
cetakan.

242 
sanadnya shahih. Jundub bin Abdullah AI walibi. Al .Ijli berkata ,,Ia adalah
orang Kufah, tabiin yang tsiqah." seperti inilah AI uusaini menisbatkannya
dalam kitab Al lknal 

-(halaman 
18) dan juga Al Hafizh dalam kitab et-raiit

(halaman 74) dengan kata "Ar waribi". SeJangkan penisbatannya dalam kitab
At-Ta'jil (halaman 155) dalam biografi guruny4 suryan bin ,Au{, tertulis Al
udwani. Ini adalatr kesalahan penyarin atau pencetak. ra*gki, juga kealpaan
dari Al Hafizjl.. Jundab bisa juga dibaca jundab. Sufian uin aurai Qari, dengan
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6650g. Abdullah bin Amru berkata: Karrli bersama Rasulullatt

di lain hari ketika matatrari terbit, lalu Rasulullah SAW bersabda"
uAkan datang beberapa orang dari umatht Wda hari kiamat. Cahaya-

mentasydid yo', adalah selutu Bani Ahmh. Ib+u Hibban menyebutkannya

dalam . orang-orang tsiqah. tabiin. Ibnu Yunus moryebutkannya dalam orang-

orang Mesir dan ia mcriwayatkan dari AMullah bin Amu. Namanya yang

b€nar qda dalam biografinya di kitab Al llonal (halaman 44) dan At-Ta'iil
(halaman 155). Begi$ juga dalam biografi ornag-orang yang mcriwayatkan dari

"Jrmdub' dalam lI ^Ibzal (hala6an l8). Namanya tertulis salah dalam At'Ta'iil
dalam biografi "Jundub." Namanya disebut "Syaiban" sebagai ganti "Sufyan."
Ini jetas merupakan salah cetak. Hadits ini disebutkan Al Haitsami dalam kitab

Majma' Az-Zav,a'id Q:215).Ia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath. Disebutkan oraog-orang saleh yang

sedikit. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, ia dha'if," Akan daang dalam

hadis berikubya 6650t >ang scperti ini dengan redaksi yang lebih panjang dan

sebagian diringkas pada hadits nomor 7072 dan7072 S. Kemudian Al Haitsami

menyebutkan hadits berikut 10:258-259 dengan redaksi riwayat berikut 7072 S

dan menisbatkannya pada Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan Al
Ausath kemudian ia katakan, *Ada tambahan dalam At Kabir: Beruntunglah

orang-orfr1g yang asing buuntunglah oranS-or(mg yang asing. Ada yang

bertanya: Siapa orang-orang yang asing itu? Nabi menjawab: Orttg-orang
saleh yang sedikit di antara orang-orang iahat yang boyah Orang yang

mendurhakainya lebih banyak dari yang menaatinya- Dalam riwayat lain, Abu

Bakar dan Umar bertanya: Kami termasuk di antara mereka?" Dalam Al Kabir
hadits ini mempunyai beberapa sanad. Perawi salah satu sanad itu merupakan

perawi yatgshahih." Lihat juga hadits nomor 1604 dan 3784.

Beruntunglah (Thuuba) orang-orang yurg asing: Ibnu Atsir berkata, "Thuubo
adalah narna strga. Ada juga yang mengatakan thuuba addah nama pohon di
snrga. Asalnya adalatr Thu'ba dari wazan Fu'la (dagan mendhammahkan

huruf pertama dan mensulcunkan huruf kedua dari kata Thayyib. Ketika huruf
?7ra' didhammah, huruf fa' diganti dengan llau.
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mereka seperti cahgya matahari." kami bertanya: siapa mereka
walrai Rasulullah? Beliau meqiawab, ,,Orotgorang faHr yang
berhijrah, ordhg-brang yang menghirdori perbwtan yang dibmci.
seorang dqi mereka kctika meninggal masih menyimpan kcingitton
dalan lutinya Mereka akon difumptlkon dari sel*th penjwu
bumi.'243
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6651. Hasan me,nceritakan kepada kami, Ibnu Lahi,ah
menceritakan kepada l<ami, Rasyid bin yahya Al Ma,afui
menceritakan kepada karni, batrwasanya ia mendengar Abu
Abdurratrman Al Hubuli menceritakan dari Abdulah bin Amru, dia
berkata: ahr uertaaya" "wahai Rasulullah, apa keuntungan majlis-
majlis dzikit?" Beliau menjawab, "Keuntungan majlis-majls dzikir
adalah str ga, str ga.';%

Sanadnya shahih, dengpn sanad yang sebehmrnya. Al Haitsami
meoyebutkannya dalam Majma' Az-zawa'id (10:2ss-259) dengan redaksi
riwayat berikut 7072 s sebagaimanatclah kami tun;u*an datam rafrirl hadits
sebehmnya.
Sanadnya shahih. Rasytd bin Yatrya Al Ma,afiri: tsiqah. Ibnu Hibban
memyebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat, deqgan berkatc "Haditsoya diiadikan
I'tibar dari selain riwayat orang Afrika" Al Ijilli berkomentar, .Ia adalah orang
Mesu, tabi'i yang tsiqah;'Dabm At-Ta,jil (halaman 123) dikatakan ia disebut
juga Rasyrd bin AMullatr. saya khawatir ini merupakan suatu kesalahan karena
Rasyld bin Abdullah adalah orang yang berbeda yang ditulis biografinya oleh
Al Bulfiari dalam Al Kabir QllD70) daa ia tidak menyebutkan komentar lain
tentangnya. Hadits ini terdapat dalarn Majma' Az-zmta'id (10:zg). purulisnya
berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. sanadnya Ahmad
hasan-" Al Mundziri juga menyebut hadits ini ddam At-Targhib wa At-Tarhib

@ - 
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menceritakan pada kami, dari Al Harits bin Yazid Al Hadhrami, dari

Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulultah SAW bersabda, "Empat

M yang jika ada pada dirimu maka engkmt tidak akan merasa susah
,atas dunia yang terl*tatkan: Menjaga amanah, jujur berbicara,

aWtlakyang baih dan menjaga diri dalam penghasilan.uzas

Q:234) sarrbil berkomentar, "Diriwayatkan oleh Ahmad dongan sanad yang
hasan;' Y$ta Al Jamah (surga) diulang sebagai p€nguat. Pengrlangan ini juga
terdapat dalam Ushul Munad dan Majma' ,{2-Zmta'id. Hadits ini dalam
riwayat C dan ; terdapat tartda shahih. Dalam At-Toghib hadits ini hanya
disebut sekali.us Sanadnya shahih, walaupun sanad yang ada pada ztratrirnya terputrs karena Al
Harts bin Yazid termasuk tabi' tabiin. Ia tidak pematr bertemu soorang sahabat
melainkan ia meriwayatkan hadits dari tabiin. Hadits ini sendiri ia riwayatkan
dari Abdunahman bin Hujairah dari Abdullah bin Amru. Al l(hara'ithi
meriwayatkan hadits ini dalam Mokarin Al Akhlaq (halaman 6) dari Ali bin
Harb dari Zaidbm Abi Az-Zarqa' dari Ibnu lahi'ah dari dari Al Harts bin Yazid
dari Ibnu Hujairah dari Abdullatt bin Amru, dengannya, secara mafu'.
Kenyataannya, menurutku, bahwa ucapalmya "Dari Ibnu Hujairatr" terlewatkan
karena kealpaan dari sebagian penyalin terdahulu dari salinanll llusnadY,arena
ucapan itu terdapat {alam ushul yang trga di sini. Dikuatkan lagi bahwa ucapan
itu ada pada sebagian salinan Al Musnad, yang tidak sampai kepada kita, bahwa
Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zava'id (4:145) sambil
berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir yang di
dalam sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Haditsnya hasan dn perawi yang lainnya
termasuk perawi shahih." Kemudian ia menyebutkannya sekali lagi (10:295)
dan berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani yang sanad

keduanya hasan." Seandainya sanad itu terputtut pada salinan Al Musnad yang
dikutip oleh Al Haitsami, tentu ia akan menyebud<annya Insya Allah. Begiot
pula Al Mundziri menyebutkan hadits ini dalam At-Tmghib wa At-Tarhib (3:12)
dan mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani yang sanad

keduanya hasan;'Kemudian ia sebutkan sekali lagi.(4:26) dan mengatakan,

"Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Abu D*yq Ath-Thabrani, dan Al Baihaqi
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dSgan- ynad yang hasan." Narnun, nama sahabat dalam hadits yang disebut
oleh Al Mundziri pada kali yang kedua adalah .AMullah bin umarl seolatr-
olah yang dia maksud adalah Ibnu Khaththab! Aku berpendapat ini adalatr

le-sal{an pcnyalin atau cetakan, khususnya karena hadid ini terdapat dalam
Mwfu Al Mashabih (halaman 437),yargdisyararrkan oleh.Allamah Ali Al
Qari 0uz 2 lernbar 415) dari Ibnu Amnr bin Ash, tanpa keraguan, karena ia
sebutkan sesudah hadits Ibnu Amru dan ia katakan ,.dan-darinyal .Ailamah .Ali
Al Qari menguatkan nama sahabat ini di awalnya "Dengan-waw,, kemudian
pada yang kedua ia katakan "yaitu Ibnu Amru." penulii Al Misykat, ketil<a
mental:lzrii hadie ini, plngatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baihaqi
dalam kiab syt'ab Al Iman." Ini semua hampir memastikan bahwa n"aits ini
hmya hadits dari Ibnu Amru saja. Itu semua menguatkan dan menghilangkan
segala keraguan bahwa kitab-kitab yang tersebut oi datamnya aari iaaits tunu
umar itu penisbatannya kepada Ahmad padatral aku tidak temulon di dalam lI
Musnad kalau hadits itu berasal dari Ibnu umar bin Khaththab dengan
peny-elidikan yang sempurna atas Musnad Atanad iu dan penelusuran raya d*i
indeks ilmiah sampai kira-kira setengah kitab ini. Hanya sija tersebut di tengah-
tengah lvtusnad shahabi yang lain di akhir Musnad yang siya telusuri dan Lya
memohon kepada Allalr agar memberikan petunjuk untuk- menyelesaikannya.
Benar, hadits ini diriwayatkan oleh Al Haknn (:314) dari jalur Syr,aib bin
Yahya dari Ibnu Lahi'ah "Dari Al Harts bin yazid dari Abdullah bin umar,"
seperti_ ini anpa menyetutkan Ibnu Hujairatr dalam sanadnya dan tanpa
menyebutkan humf wau dalam kata Ibnu umar. Al Hakim tidak
mengomentarinya begitu juga Adz-Dzatrabi. As-suyuthi menyebutkan hadits ini
dalan Al Jami' Ash-shaghir 912 dan menisbatkannya kepaaa Ahmad, Ath-
Thabrani, Al Haldm, dan Al Baihaqi dalatr_ As-syu'oi "Dari Ibnu umar,', Ath-
Thabrani "Dari Ibnu Amru," Ibnu Adi dan Ibnu Asakir .Dari Ibnu Abbas dan
menyimbolkannya dengan.tanda hasan. Allamah Ali Al eari mengutip darinya
dalam .groft Al Misykat (iuz 2 lembaran: 415) tanpa mengomintarinya. il
llunawi mencampuradukkan hal itu dalam syaroi Al Jini' Ash-ihaghir
9"og* campur aduk yang mengherankan dan memaparkan yang tidak ku
ketahui dari mana ia mengutipnya?! Ini karena Al Munawi meniellkan pada

ryellsbatao pertama bagi Ahmad, Ath-Thabrani, AI Hakim, dan Al Baihaqi
dalam As-syu'abkalau hadits itu dari Ibnu umar "Bin Khaththab,, kemudian ii
mengatakan, "AI Haitsami berkata, sesudah menguatkan hadits riwayat Ahmad
dan Ath-Thabrani: Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah dan perawi Ahmad

!i-f -adalah 
perawi yang shahih." padahal yang ada dalai Uaima' Az_

zawa'id sebgaimana telatr kami kutip di atas berasal dari hadits "Abdullah bin
Amru" dan tidak aku temukan dalam kitab itu dari hadits Abdullah bin umar
bin Khaththab seperti halnya tidak aku temukan juga dalam Musnad Ahmad. Al
Munawi telah mengrtip ucapan Al Haitsami tentang hadits Ibnu Amru dan
menjadikannya sebagai hadits Ibnu Umar padatral hadits itu di dalam kitab Az-
zawa'id di dua tempahya berasal "Dari Abdulrah bin Amru.! Kemudian Al
Munawi menjelaskan pada penisbatan kedua bagi Ath-Thabrani bahwa hadits
ini dari Ibnu Amru bin Ash lalu mengatakan sebigai berikdt, ..Al Iraqi berkata:
Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Masalah pengkhususan penutis (yaitu

l

j
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As-iuyuthi) paOi' eft-n.U.*i dengan hadits Ibnu Amru merupakan
pengkhususannya dari dua yang awal seluruhnya padahal yang sebenarnya

'adalah berbeda. Bahkan Al Baihaqi meriwayattrannya dalam AsiSlu'ab
darinya juga sesudah yang pertama kemudian berkata (fitu Al Baihaqi): Sanad

ini lebih sempurna dan lebih shahih. Pencukupan pelrgarang atas penisbatan
pertama kepadanya dan membuangnya dari yang kedua padatral ia mengatakan
sanadnya lebrh shahih menrpakan kepicikan."! Sungguh, As-Suyuthi telatr salah
atau monyederhanakan dalan penisbatan hadits Ibnu Amru bin Ash kepada
Ath-Thabrani semata padatral Ahmad juga meriwayatkannya,sebagaimana
engkau lihat. Aku tidak tatru apakalr As-suyrthi mengutip dari kitab-kitab yang

mengutip dari Musnad, tidak mengutipnya sccara langsung, jadi ia tahu bahwa
hadits itu berada dalam Mtunad "Ibnu Amru" bukan dalam Musnad "lbnl
Umar.' Al Munawi juga telah menjadi picik seperti halnya As-Suyuthi! Aku
juga tidak tahu apakah benar apa yang ia kutip dari Al Baihaqi kalau ia
meriwayatkan hadits 'Ibnu Amruf'.sesudah hadits "Ibnu IJmar," padahal Al
Munawi melihat sendiri dua hadits itu, ataukah ia mengutip juga dari kitab-kitab
lain yang di dalamnya ada perubahan nama sahabat sehingga yang
mengikutinya pun menjadi salah?!

Al Munawi kimudian berkata, sesudah penisbakn As-suyuthi atas hadits itu
kepada Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas, sebagai berikut, "Al
Haitsami berkata: Sanad Ahmad, Ibnu Abu Dunya, dan Ath-Thabrani adalah
hasan. Al Mundziri berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad,Ibnu Abu Dunya, Ath-
Thabrani, dan Al Baihaqi dengan sanad-sanad yang hasan. Dalam sanad Al
Baihaqi terdapat Syr'aib bin Yahya yang menurut Abu Hatim tidak dikenal
tetapi menurut Adz-Dzahabi tsiqatr melalui Ibnu Lahi'ah sedangkan ia sendiri
dha'if)'Ucapan ini seluruhnya kacau menurut sayal Ini karena ada.kerancuan
bahwa ucapan Al Haitsami dan Al Mundziri ditujukan pad3 hadits Ibnu Abbas
padahal tidak seperti itu sama sekali sepengetahuan saya!:Lalu apa urusan Al
Haitsami dengan Ibnu Abi Dunya padahaf ia tidak menjadikan kitabnya sebagai
kitab yang mentailrij Zawa'id-nya dalam Majma' Az-Zawa'id Ucapannya di
depan kita kalau hadits itu adalah sanad Ahmad dan Ath-Thabrani dalam hadits
"Ibnu Arnru bin Ash." Ucapan Al Mundziri yang ia sebutkan adalah yaog kita
kutip tadi dari At-Targhib wa At-Tarhib (4:26), yang di dalamnya ada nama
shahabat "Abdullah bin Umar," dan tidak ada komentar atas Syu'aib bin Yahya.
Aku tidak tatru dari mana AlrMunawi mendapatkannya. Sanad yang di
dalamnya ada Syu'aib bin Yahya adalah sanadnya Al Hakim yang telah kami
kutip sebelumnya. Jelas batrwa Al Baihaqi meriwayatkarmya dari Al Hakim
karena ia adalah muridnya yang meriwayatkan banyak hadits darinya. Riwayat
Al Hakim yang kami sebutkan di dalamnya ada pembuangan tabi'in seperti
riwayat Musnad di sini namun di dalam sanadnya narrra sahabat adalah

"Abdullah bin Umar". Hampir aku menetapkan kalau ini adalah kesalahan para
penyalin terdalrulu karena kesalahan ini terjadi juga dalam Mukhtashar Adz-
Dzahabi atas Mustadra,t Al Hakim pada manuskrip yang kami miliki. Adapun
Syu'aib bin Yahya bin As-Sa'ib At-Tujibi Al Mishri, ia adalah seoranrg tsiqah
dan tidak dikenal oleh Abu Hatim tetapi dikenal oleh selainnya. Ibnu Yunus
berkata, "Ia adalah orang saleh yang rajin beribadah." Ibnu Hibban

Musnad Imam Ahmad 
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6653. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi,ah
menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan

. k€pada kami, dari Suwaid bin Qais, dari Abdullah bin Amru,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda" ,,Berjaga di gois depan
sehoi lebih baik dari puasa don stulat malam sebulan.,z$

. ,a,#u'61r,4 
u, r*-t belf:'# $:"; .11o1
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mcnyebutlcannya dalam Ats-Tsiqah dan berlcomentar, "Ia adalah orang yang
nwtaqinal lradits;'Ibnu Khuzaimah berhuiiatr dengan haditsnya aaum istau
slahilmya. Sabda Nabi Hustru khaliiqatin: dalmt At-Lisor Oi.374) dari Abu
Zaid: '?crangai mulig watak yang baik, pembawaan, satu makna., Allamah Ali
Al Qari Hatq '?engrmgkapan dengan redat<si itu menrpakan isprat pada

tdt$ yang baik dengao hrlus, bukan dipaksatcan atau dibuat-buat dalam sitiap
keadaan." Sabda Nabi lfah li Thu'mah Ibnu Atsir berkata, ,.Dengai

mendhammah atau mengkasratr huruf tia': penghasilan; dikatakan penghasilan
yang baik dan penghasilan yang buruk.,
suadnya shahih. suwaid bin Qais At-Tujibi Al Mishri: Tabiin tstgah.Ia dinilai
BA& obh An-Nasa'i, Ya'qub bin Su0nn, dan lain-lain. et gdlihari menulis
biografinya dpdam Al Kabir QD/144). Hadits ini terdapat dalam Majmo' Az-
ba'id 5:289. Penulisnya berkata, "Diriwayatkan 

-oleh 
Ahmad. Daram

sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Hadits ini hasan sedangkan Ibnu Lahi,ah dha,if),
Lihat hadits yang lalu ddam liusnad Utsman, hadits nomor uz,47o, qll, dan
55t. Ar-Ribuh adalah berjaga di depan musuh pada saat perang dan
mempcrsiapkan kuda. Al Qutaibi berkata, "Asal kata mwaabathah adalah
menghubunglan pasukan berkuda dua kelompok di garis depan. Masin!-masing
mempersiapkan kclompoknya sehingga tempat di garis depan di sebud ribath.;
Dikutip oleh Ibnu AI Atsir. Ibnu Faris berkata &lan Maqayis e:47s) sebagai
berikut, Ar-Ribath adalah menunggu di garis depan musutl seolah-olah mereka
telah terikat di sana sehingga menetap dan menungguinya.

I
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kepada kami, mereka berkata: Ibnu Latri'ah menceritakan kepada

kami, Yazid bin Amru Al Ma'afiri menceritakan kepada kami, dari

Abu Abdrrratrman Al Hubuli, dari Abdullatr bin Arqru bin Ash, ia

berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa yang diam, maka ia

akan selamo1.t247

* ti* U K. $!', q :;l $:L # ttu .11oo
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6655. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Bakr bin Amru menceritakan kepada

kami, dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullatr bin Amru,

batrwasanya Rasulullatr SAW bersabda "sesungguhnya hati itu sadar

dan sebagian dari hati itu lebih sadar dari sebagian yang lain. Jika

lralian merninta kepada Allah Azza wa JaUa, wahai manusia, maka

mintalah lralian dengan yahin akan dikabulkan karena sesungguhnya

Allah tidak mengabulkan seorang harnba yang berdoa dari balik hati

yang lalai."2a$

247 Sanadnya shahih.Ini adalah pengulangan dari hadits nomor 6481
24t Sanadnya shahih. Bal<r bin Amru Al Ma'afiri Al Mishri, seorang Imam yang

tsiqah.Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqah. Al Bukhari menulis

biografinya dalam Al Kabir (l2l92-93) dan tidak menyebutkan celaan

aara

.#t; *lr ,gD *it;, $,r. ) u , ,
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6656. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi'atr
menceritakan kepada kalni, Huyay bin Abdullah menceritakan padaku
dari Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullatr bin Amru, ia
berkata: Seorang lelaki meninggal di Madinah dan Rasulullah sAw
meshalatkaonya. Beliau kemudian bersabda, "seandainya dia
meninggal bukan di tempat kelahirannya." Seorang lelaki lalu
bertanya, "Mengapa begitu walrai Rasulullah?" Rasulullah sAw
menjawab, "sesungguhnya jika seseorong meninggal bukan di tempat
kelahirannya mako akan diuhr untulorya dori tempat kelahirannya
sampai temryt terakhir wafatnya, di surga.,,24e

terhadapnya. Ibnu Yunus berkata, "Ia orang yang rajin beribadatr dan
mempunyai keutamaan." Kesaksian ini sudah cukup uituk menilai ketsiqatran
dan keadilannya walaupun ada ucapan Ibnu Al quott 

"n 
yang menyebutkan,

'r(ami tidak ketatrui keadilannya". Juga perkataan aa-oaralu*rni, *Dalam
dirinya ada sesuatu yang harus diperhatikan.,, Hadits ini terdapaf dalam Majma,
Az-zawa'id (10:la8). penulisnya berkata, "Diriwayatkan Lten at-aa dan
ynadnya hosan." Namun dalam kitab itu tertulis nama sahabat, Abdurah bin
umar. Ini merupakan kesalahan dari penyalin atau penerbit. sabda Nabi
"fas'aluuhu" demikian tertulis dalam riwayat C dan J sementara dalam p
'faltas'aluuha " dan dalam Majma, Az-Zawa. id'Fas aluuhu.,,L" sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa.i (l:259) dan Ibnu
Yujuu (1252-253),-keduanya diriwayatkan dari jalur runu watru arri uuyuy
bin Abdullah Al Ma'afiri dengan sanad ini. sabda Nabi,,Munqatha'' atsiriiii
(empat. terakhir wafahya)": bekasnya. Ibnu Al Atsir berlota" .,Maksudnya
adalah ajalnya. Disebut demikian karena ia mengiluti umur. zuhjir berkata:

Seseordng selama ia hidup terbatas angan-angannya
Tidak berakhir umurnya sehingga berakhir bikasnya

@I - Musnad Imam Ahmad
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6657. Hasan menceritakan kepada karni, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Huyay bin Abdullah menceritakan padaku

dari Abu Abdgrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Arnru, bahwa

seorang wanita mencuri pada zarnan Rasulullah SAW. Orang-orang

yang pernah dicuri olehnya membawanya kepada Rasulullah dan

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya wanita ini mencuri dari

kami." Kaum wanita itu berkata, "Kami akan menebusnya." Yaitu

keluarganya. Rasulullatr SAW bersabda, "Potonglah tangannyQ."

Mereka berkata lagi: Kami akan,menebusnya dengan lima ratus

dinar." Nabi tetap bersabda, "Potonglah tangannya.'; Maka tangan

kanannya pun dipotong. Wanita itu bertany4 "Apakah aku masih bisa

bertobat watrai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Ya, hari ini engftau

terbebas dari kesalahanmu sepe*i hari englrau dilahirlmn 
,,,olrh

Kata itu berasal dari jejak kakinya di tanah, jika ia meninggal maka tidak tersisa

lagi bekasnya dan tidak ada lagi bekas kakinya di tanah.. Kata.,Mun4atha'

maksudnya ternpat berakhirnya. Sabda Nabi 'lDi'surga"'berhubtrugahrddngan
sabdanya Diukur, yakni ia akan diberi balasan di strga'derigah ulsuibn ini
karena kematianriya iiebagai orang asing."

fi.'; J$ ,6? effr ,s 11 
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ibumu." Maka Allah pun menurunkan ayat dalam swat Al Ma,idatr
"Barangsiapa yang bertaubat sesudah berbuat kczhaliman dan
berbuat baik... hingga akhir ayat."250

u{if l' *" i?'*-q r,rc*W$:"r.11o^
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6658. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi,ah

menceritakan kepada kami, dari Huyay bin Abdullatr batrwasanya Abu
Abdunahman Al Hubuli menceritakan padanya dari Abdullatr bin
Amru: Batrwasanya Rasulullah sAw melakukan shalat di tempat
penambatan/pengikatan kambing dan tidak melakukan shalat tempat
penambatan unta dan sapi.25l

25o Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalan Majma' Az-zawa'id (6:276).

. penulisnya berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdapat Ibnu' Lahi'ah. Haditsnya hasan namtn Ibnu Lahi'ah dha'if. perawiiainnya tsiqah.,'
Ibnu Katsir mengutip hadits ini datam kitab tafsirnya (3:152) dari tempat inidan
berlcata, "Wanita:dalam hadits ini adalah Al Makhzumiyy"t, y*g pemah
mencuri. Hadits ini terdapat dalam Shahilain dari riwayat Az-Zllvidarl Urwah,
dari Aisyah." Ath-Thabari juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab tafsirnya
(6:la9) secara ringkas, dari jalur Musa bin Daud, dari Ibnu Lahi'atr dengan
sanad ini ll9l7. As-suyuthi menyebutkan hadits ini dalamAd-Dun At Maniur
(2:281) secara ringkas dan menisbatkannyakepada Ahmad, Ibnu Jarir, dan Ibnu
Abi Hatim. Namun ddam kitab itu nama sahabat yang meriwayatkan ternrlis
"Abdullah bin umar." Ini tak diragukan lagi menrpakan kesalatran cetak.xt Sanadnya shahih. Hadits ini tJrdapat 

-<lalam 
Majma, Az-Zaya'id e:26).

Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thab'rani dalarn Al
xaDir seperti itu namun tidak disebutkan kata sapi. Dalam sanadnya ada Ibnu
Lalri'ah yang dipermasalahkan." Al Hafidr menyebutkan hadits ini dalam Al
Fath (l:40) dua kali. Pada penyebutkan pertama" ia mengatakan, ,.Dalam

hadits Abdullah bin Amru menurut Ahmad tertulis: tempat penambatan unta."
Sementara pada penyebutan kedua, ia mengatakan, "pelengkap: Tersebut dalam
Musnad Ahmad dafi hadits Abdullah bin umar batrwasanya Nabi SAW shalat di
kandang l@mbing dan tidak shalat di kandang unta daniapi, namun sanadnya
dha'if,, Kalau haditsnya kuat tentunya akan menjadi bukti bahwa hukum sapi
sama demgan hukum unta" berbeda dengan apa yang dikatakan Ibnu Al Mundzir

i
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6659. Harun bin Ma'ruf menceritakan pada kami, Ibnu Watrb

menceritakan pada kami, A1a.ru yakni Ibnu Al Harts menceritakan

padaku, dari Amru bin syu'aib dari bapaknya, dari Abdullah bin

Amru, dari Rasulultatr SAW, bahwasanya beliau bersabda,

"Barangsiapa meninggalkan sholat sekali kqena mabuk maka

seolah-olah dunia dan lsinya yang ia miliki telah dirampolc

Barangsiapa meninggalkan shalat empat leoli karena mabuk malm

bahWa sapi dalam masalah itu sama dengan kambing." Demikian terhrlis dalam

At Fathyang tercetak "Abdullah bin umar." Ini tentunya merupakan kesalahan

setak karena hadits itu tak diperselisihkan lagi berasal dari 'Abdullah bin

Amru." Begitu juga hadits kedua yang ada dalam Al Fath itru ternrlis Marabidh

dengan fuxuf dhadh sementala dalarr. Musnad Ahmad @rntlis Marabidh dengan

dal-sama dengan hadits yang disebut pertama oleh Al Hafizh. Ada perbedaan

antara dua riwayat yang ada. Marabidh adalah bentuk jamak dari Mirbadhyang
berani tempat penahanan/penambatan unta dan kambing dari ungkapan

"Rabada bit nakaan," y?ng berarti menahannya/menambatkannya. Adapun

"Marabidv'berasal dari kata "Mirbadlt' artinya tempat tempat tinggal dan

berdiamnya unta dan kambing/kandang. Af Hafidr mendha'ifian hadits ini
karena adanya lbnu Lahi'ah namun kami bertentangan dengan pendapatnya

dalam hal itu. Jika kita berpendapat hadits ini shahih berarti kita berpendapat

batrwa tidak boleh shalat di kandang sapi, dengan nash ini sebagaimana juga

tidak boleh shalat di tempat penahanan unta. Ada hzdits dha'rf yam,g

bertentangan dengan hal ini. Dalam Al Mudavwanah (l:90) "Ibnu Wahb, dari

Sa'id bin Abi Ayygb, dari seseorang yang menceritakan padanya, dari Abdullah

bin Mughaffal satrabat Rasulullah SAW, ia berkata: Rasulullah SAW melarang

shalat di tempat unta dan membolehkan shalat di tempat kambing dan sapi."

Hadits ini, sebagaimana engkau lihat, dalam sanadnya ada seorang perawi yang

tidak diketahui. Ini berarti hadits.itu dh'aif yang tidak bisa dipertentangkan

dengan hadits shahih di atas.
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Allah berhak memberikawtya minum dari lumptr rusok.,, Ada yang
bertanya kepada beliau, "Apa itu lunrptr rusak watrai Rasulullah?"
Beliau menj awab, " P gr as ary'j us penduduk Jahannam.,,252
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. 66fi0. Khalaf bin Al Walid menceritakan pada kami, Abu
Ja'far yakni Ar-Razi menceritakan pada kami, dari Mathar Al warraq
dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, iaberkata: Aku
melihat Nabi sAW shalat memakai sandal dan aku melihat beliau
shalat tidak memakai sandal. Aku melihat Nabi SAW minum dengan

berdiri dan aku melihat beliau minum dengan duduk. Aku melihat
Nabi sAW berpaling dari sebelah kanannya dan aku melihat beliau
berpaling dari sebelah kirinya.253

sanadnya shahih. Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak(4:146) dari
Abu Al Abbas Al Asham dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari
Ibnu wahb, dengan sanad ini dan mengatakan, "Hadits ini sanadnya shahih
namun tidak ditokhry oleh keduanya (Al Bukhari dan Muslim).' Adz-Dzahabi
berkat4 "Ibnu wahb mendengar hadits ini darinya (yaitu dari Amru bin Al
Harts) sedangkan dia sangat gharib." Al Haitsami dalam Majmaz ,b-Zoya'id
menyebutkan awal hadits ini saja hingga kata "Telah dirampok." Aku tidak tahu
mengapa ia meninggalkan lanjutannya? Karena saya tidak menemukannya di
tempat lain. Lihat hadits nomor 6644,6773, dan 6854. Lihat juga hadits yang
telah lalu dalam Musnad Ibnu Umar bin Khaththab nomor 4917 dan catatan
perkataan Al Masdud (halaman 78-s4).Ibnu Katsir mengutip hadits ini dalam
tafsinrya 3:231-232 dari riwayat Ibnu wahb lalu berkak, "Diriwayatkan oleh
Ahmad dari jahu Amru bin syu'aib. Lihat dalam llmdoh At-Tafsir (4:90) surah
AlMa'idah.
sanadnya shahih. Khalaf bin Al walid: telatr disebutkan ketsiqatrannya dalam
hadits nomor 660 dan 229l.Kani tambahkan di sini bahwa Al Khatib menulis
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ffil.I{aitsam bin Kharijah menceritakan pada kami, Hafsh

bin Maisarah menceritakan pada l1gmi, dari Ibnu fUrmalatU dari Amru

bin Syu'aib dari bapalnya, dad kakeknya' Nabi SAW

bersabda, "Tidak boleh melalamokttr qislush kcwda manusia

kcculi si Amir/penguosa atou orong wrg diperintahkan oleh

Innguoso, atau orang @k.'e

y\t *,itt}f ,,1* * y! ,f 7-* y.tf.'ibili?
.n)':l ,3;U\l ,bf 11 ,6r e'*r-l 'i6 *i

biografinya ddam Toi*h Baihdod (s:3?,o-321).Ia mcriw4radsan &ri Ya'qub

Uin SpiSaU bahwasmp ia bcdgtL "Khalaf bin Al Walid Ah Al Walid Al-
Lu'lui: tsiqart:'Ia juga dikcnal deirgan.gelr Al Jauhri. Tupd(nf gelar itu
dinisbatkan kcpada pe&prjamq,a scbagai pembud atau pcdagpg pcrmata- Abu

Ja'fu Ar-Razi, I$ bin Abu Isa Abdulhh bin Mahm: telah disebutkan

ketsiqahmnya datam hadib nomor 660. I(mi tambahkm di sini bahwa Ibmu

Ua'ii bcrtmem, *tra ormg ts@ahyangbcrasal dri l(hurasan lalu pindah ke

Rayy dm rhcohgFl di gana" Ali bin Al ltidini bedffi,'Mcmnut kami ia

tiit' Ibou Sa'd mulis biognfnya drlam Atlvl'habqa Q2,ll0g)'
miyrUmya Isebin lrfthm de bcd(atC *Iaberasal dri l(ota lvla'tr.4 dari desa

yog Ucrnana Burz... &eindiao se$dah iur Abu Ja'frr pindah ke Rayy dan

;Goinggat di soa s€hfiEg1 dieloal dcngpll Ar-Razi. Ia adalah tshah. Pernah

d65g-k€ Baghdad dm Kufrh nmfi nsnrnaikan haji m4ka pendduk kota itu

mcndengar naaiS Arinya" Ibnu Abi l{din msrulis biografin}'a &lam Al Jarh

wa lt-Ti,dil ellat0.-2gl). ia meriway& dari @knya yang ber*ata, "Abu
Ja'far Ar-Razi Siqa shaduq shalih Al lIadit$'Al Khdib me'nulis dalam Tsilh
Boghtud biognfi yang bcrbeda (ll:143-147). Ih{ry ioi t:hh disebutkan

-"r.""")a dri riwayat lain dari Abdulhh bin ASU reoff 6ry-
sanafuia shahih. Al llaieam bin Khariiah Al Khur6ani: Tel&'disebutkan
ketsi$lannya dalam hadits nomor 1565. Kami tanbahkm di sini bahwa Al
Buh;ri ,*iofi" biognfinya dalam l, Kabb (4f2n 16) Ihu $'d dalan Ath-

nAW Q nn3), dan AI Khdib d^ln Tsilh Baghtud (14:5&59).

ILfrh 
-bitr 

lvlaisarah Al Uqaili: tstqolt, Ahma4 lhu Itta'in dan lainnya

mcnitainya t qah. Sebagisn meinpermasalahh dari sogi Al AzAi

mcndnga *alau ia meriwayaitan hadiS"hadis tttts dari Al 'Ala' bin

ebaurrahman Adz-Dzahabi mengatakaa dalan al luftTnt (l ;?ffi\'Bahkan para

penulis kitab shahri bertuiiah dengm riwayoya daD tidak m€nghira+an

iromentar Al Azdi.'Laakuanya, S:aiktan meriwaydm dtinya Lihat dalart

fub At Jonu baina Njal lsrhlhahihatu (helamm y2) fu muloddimah l,
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Fatlr (halanran 396). Al Bukhari menulis biografmp dalam rI Kabir (rD/366-
367>.
Ibnu tlarmalah adalah Abdurralunan bin Harmalah Al Aslami, soorang yang
tsiqah shaduq, sebagaimana telah kartri katdon dalam hadits nomor 402. Ibnu
Numair menilainya tstqah. Muhammad bin umar berl<afia" "Ia adalah scorang
tsrqah yang banyak haditsnya." Ibnu Adi berkata" .Aku tidak berpendapat
dalam haditsnya ada hadits munkar.' Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majatr
Q:214) dari jalur Al Auza'i dari Abdullah bin Amir Al Aslami, dari Arnnr bin
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dengannya secara mofu'.
Pensyarahnya, As-Sanadi, mengutip dari Zmta'id Al Bushairi yang berkata,
"Dalam sanadnya ada Abdullatr bin Amir Al Aslami Al eari' yang dha,if,,,
Abdullah bin Amir mi didha'ifian dari segi hapalannya saja. oleh karena itu Al
Bu*fiari dalan Ash-shaghir 184 berkata, "Mereka mempemnsalatrkannya dari
segi hapalannya." Dalam At-Tahdzib dari Ibnu Sa,d, ia berlcata, .,Ia adalah
seorang yang ahli membaca Al Qur'an. Tinggal bersarna penduduk Madinah
selarna bulan Ramadhan. seorang yang banyak haditsnya" namun ia dha'if.rbnu
Harmalah tidak sendirian dengan riwayatnya dari Amru bin Syr'aib. Abdulrah
bin Amir telah mengikutinya atas riwayahya itu. Tidak seorangpun dari
keduanya yang tertuduh dalam riwayatrya kecuali hauya diltrawatirkan pada
kesalahan dan kelemahan hapalan. Kekhawatiran ini hilang dengan adanyq
mutaba'ah dari masing-masing keduanya. Hadits ini disebutkan oleh Adz-
Dethabi dalam Al Mizan (2:51) dalam biografi Abdullah bin Amir, dari
jalurn)ra, tertulis "Atau yang dipimpnlMar'zs" sebagai ganti dari kata .dAtau

orang munafik." Ini tentturya adalah perubatran dari penyalin atau penerbit. As-
Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam l/ Jami' Ash-Shagftir 9984 dan
me,nisbatkannya pada Ahmad dan Ibnu Majah. Pensyarahnya, Al Munawi,
berkata, "Al Hafizh Al haqi berkata: Sanadnya hasan; maka dari ihr penulisnya
merumuskan dengan simbol hasan. Kemudian bahwa apa yang disebutkan
ddam hadits seperti ini (yaitu dengan lafazh yang ada di sini), ia menduga
iulah yang ditulis oleh si pengarang. Sementara yang aku temukan dalam
fulusnad Alunad berbunyi: Tidak boleh melaksanakan qishash kepada manusia
kecuali si Amir/penguasa atau orang yang diperintrhkan oleh penguasa, atau
orang yang sombong (nulchtat) atau orang munafik. Mungkin pengarang
melewatkan lcata mukhtal itu." Demikian yang diakui oleh Al Munawi bahwa ia
melihat redaksi yang seperti itu dalam Musnod Ahmad padahal dalan Al
Mttmad ndak ada tambahan kata "muWttal' dalam hadits ini, tidak'juga dalam
hadits lain rlwapt Bin Amnr bin Ash. Boleh jadi ia menyerupainya dengan
hadits lain dalam Munad, "Dati seseorang dari sahabat Nabi SAW," yang di
dalamnya menyebut kata "ltfirlihtal'seUagai ganti kata ,,Mura'i.' Al Haitsarni
menyebutkannya dalarrn Majma' Az-Zatya' id (l : I 90).
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6662. Husain bin Muhammad dan Hasyim yakni Ibnu Al

Qasim menceritakan kepada kami, Muharmad bin Rasyid Al Khuza'i

me,nceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, aari emru bin

Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW

menetapkan seorang muslim tidak boleh dibunuh. dengan orang

kufi"."t

'* o* * s, i;. i3.1 $:"; W t3'", .r11r

255 Sanadnya shahih. Muhammad bin Rasld Al Khuza'i Al Makhuli: telah
disebutkan ketsiqahannya pada hadits nomor 802. Disebut Al Makhuli karena ia
bersahabat dengan Maktrul dan meriwayatkan hadits darinya sehingga ia
dinisbatlcan kepada Maktrul. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Q:312)
dari jalur Usamah bih Zaid dan Ibnu Majah (2:75) dari jalur Abdunahman bin
Al Harts bin Abdullah bin Ayyasy. Keduanya dari Amru bin Syu'aib dari
bapalarya dari kalceknya, namun diriwayatkan secara Qauli bahwasanya Nabi
SAW besabda, "Seorang muslim tidak boleh dibunuh dengan orang kafir." At-
Tirmidzi berkata, 'Hadits Abdullah bin Amru dalam bab ini adalah hadits
hason;'Abu Daud meriwayatkan hadits ini dengan panjang 4531 (4:304 Aun Al
Ma'bud) dari jahn Yatrya bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib. Namun ia tidak
melanjutkan lafadrnya dengan sempurna bahkan memindatrkan pada hadits
yang sebelumnya dari hadis Ali bin Abu Thalib. Al Baihaqi meriwayatkan
hadits ini (8:29) dari jalur Abu Daud damelanjutkan lafaztrnya secara sempuma.

Ia juga meriwayatkannya secara panjang dari jalur Muhammad bin Ishak,
rtfirm bin Syr'aib menceritakan pada kami dari bapaknya dari kakeknya, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepada manusia pada tattun pembebasan,"

hingga akhirnya. Akan disebutkan riwayat Ibnu Ishak ini dalam Mwnadhadi*
nomor 6692. Hadits ini akan disebutkan secara panjang dan ringkas pada hadis
6690, 6796, 6827, 6970, dan 7012, Lihat hadits yang telah lalu dalam Munad
Ali bin Abu Thalib nomor 599,959, dan 993. Lihat juga Al Muntaqa nomor
3908 dan 3909, Nail Al Autho (7:150-155), sertzNashb Ar-Rryah@:334-335).
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6663. Husain menceritakan kepada lomi, Muhammad bin
Rasyrd menceritakan kepada kami, dari sulaiman, dari Amnr bin
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW
menetapkan Barangsiapa yang terbrunrh sesara tidak sengaja maka
tehuannya ad"tah serahrs ekor unta: tiga puluh unta betina berumur
sattr tahun, tiga puluh unta betina berumur dua tahun, tiga pulutr unta
betina benrmur tiga tahun, dan sepultrh rurta jantan berumur dua
ta'ht'n.256
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666/.. Su$an menceritakan kepada kami, dari ya'qub bin
'Atha' dan lainnya, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari
kakeknya, bahwasanya Rasulullatr SAW bersabdq ,,TidaHah

pengamtt dtn agama saling mewarisknn (yang bermacam-
rnacoor)."257

Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkan hadits ini 4541 (4:30? Aun At
Ma'bud), An-Nasa'i (2247), dan Ibnu Mqiah (Z:72). Semuanya a-i juf*
Muhammad bin Rasyid dengan sanad ini. Lihat Al Mundziri aan At rhatnttraui
1171.1U^: hadits yang telah lalu nomor 6533,6552. Lihat juga hadits nomor
3635 dan 4303.
Sanadnya shahih. suffan: adalatr bin uyainatr. ya'qub bin Atha bin Abu
Rabah: telah disebutkan ketsiqatrannya pada hadis nomor 1g09. Hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Daud 29ll (3:85 Aun Ar Ma'budl dari jahr Habib Al
Mu'allim dan lbnu Majah (6:218) dari jalur AI Mutsanna bin Ash-shabah.
Kcduanya dari Amru bin Syu'aib, dengan sanad ini. Kata syatta tidak
disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini
dalam As-\unan Al Kubra (6:218) dari jalur AMurratrman Lin gisyr bin Al
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I{alcam Al Abdi: 'Sufyan bin Uyainah menceritalon kqada kami, ia bcdCIta:
Alu mendc,ngar beberapa orang; di anEoya Ya'Erb bin Atha', dari Amru bin
Slnr'aib," dm setenrsnya Al Baihaqi bciltdar "Bcgitu pula Habib Al Mu'allim

." Akan datang pula riwa16 Syt'bah dari Amir Al Ahnal fui
Amru bin Syr'aib, dari bapaloya, dari kalceknya nomor 6844. Ad-Dararythni
meriwayafkannya 455456 dengan dua sana{ dalam hadits >ang paqiang dari
jahn Hasan bin Shalih, dari Muhaomad bin Sa'id, dari Anru bin Syr'aib:
Bapakkn mengabarkao pad*rt dari kakel*u Abdutlah bin Amnr: Batuasanya
Rasulullah SAW bcrdiri pada hari pembebasan Mal*ah dan bersabda,
"TidaHah pengoa.t dta agama sol@ mewoiskan" Kemudian ia
menyebutkan laojuh hadits i$. Ad-Draquthni berkata, "Muhammad bin Sa'id
At-Tha'ifi: tslqah." Lejutan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni juga
diriwayatkan olch Ibnu MaJah (2:t6) dari jalur Al Hasan bin Shalih, dari
Muhammad bin Sa'id. Pensyaratrnya mcngutip &ti Z.sna'id Al Buhairi ymg
menduga batrwa Muhammad bin Sa'id ini adalah Al Mashlub si Pernalsul Ini
adalah kesalahan darinya yang t€rtolak oleh pemjelasan Ad-Daraquthni
bahwasanya dia adalah "Ath-Tha'ifi" bukan "Al Mashlub." Al Hakim
meriwayatkannya dalam Al lulusta&ak (a345) dari jalur Ibnu Watrb, dari Al
Khalil bin Mnrrah, dari Qatadah, 'Dd Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari
Abdullah bin Amnr, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Seorang muslim
tidak mewarisi ormg kafir dan orang lofir tidak mewarisi seorang muslim." Al,
Hakim tidak mengomontarinya namun ia menjadikannya asal bab. Hadits ini
juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (6:218) dari jalur Ibnu Wahb dengan sanad

dan lafazl ini dan ia tambahkan di akhimya, 'Tidaldah p€nganut dua agama

saling mewariskan." Hadits ltfiunad ini .linisbatkan oleh Al Majd dalam lI
.Muntaqa 3347 kepada Ahma4 Abu Dard, dan Ibnu Majah saja Beginr pula
yang diperbuat As-Suyuthi dalam tambahim Al Jaii' Ash-Shagftir (3:35a dari
Al Fath Al Kabi). Begitu pula An-N$ilisi meringkas dalm Dz&ha'ir Al
Mmvwits 4603 atas penisbatannya pada Abu Daud dan Ibnu Majah. Namun Al
Mundziri dalam Tah&ib As-Sunan 2791 menisbatkannya juga kepada An-
Nasa'i. Begitu juga Al Hafizh menisbatkan padanya dllarl. At-Talkhish
(halnman 265). Saya tidak menemulcannya dalam Suan An-Nasa'i. Mungkin
ini kelalaian dari AI Mundziri yang diitcuti oleh Al Hafiztr atau mungkin
terdapat dalam ls.Sznan Al Kubra. Tambahan kata "syattd' di sini terdapat
dalam catatan pinggir J p batrwa itu menrpakan naskah dan itu terdapat dalam
riwayat berilut 6844 dan dalam setiap riwayat yang dinisbatkan kepada
Musnad.
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6665. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari Haiiaj,
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sAw,
beliau bersabda, "Jilu seorang teraki menitrahi seorang perawan
maka hendabtya ia tinggal bersamanya selama tiga hari.,ass

Et Sanadnya shahih. Hanya saja di Ou,
mcnyebutkannya nanti Insya Ailah. Hadits ini terdaiat dalan Majma, Az_fuwa'id 4:323. pyrrulisnya berkata, .'Diriwayatkan'oteh Ahmad. Dalam
c$itbanya rcraapat at ua5a3 bin Artha! seorang mudallis, sementara perawi
ldldnya tsiqah."
Al Haiiaj bin Arthat telah disebutkan ketsiqahannya dalam hadits nomor 74g.
Tedapat banyak perbedaan tentang keadaannya. yang benar ia adalatr tsiqah
hanya saja terkadang iamentadris dari orang yang tioil pernah ia dengar dan
terkadang ia salah. Bgigrafinva cukup lengkap ait*r rcr-rolrdzib. Biofiafnya
juga memadai &rao. Tarit:h Baghdaig:zzaaia. orang yang memuacariya atan
menilai dirinya s-@rang yang tsiqah dan bahwi't ori.ot* orang yang
mgnglcritiknya tidlt membuafirya temotat<. Ibnu sa'd 6slutis uiograrrnya aaari
Ath-Thabaqat (6:2.50)_dan menilainya dha'rf. Al Bukhari m*rl-i, uiigrann>a
lalam ll Kabir (lDl375) dan menyebutkan kalau ia menaengar dari Atha. serta
syr'bah daq Ats-Tsauri mendengar darinya. Diriwayatfan dari Ibnu Al
Mubarak, ia berkat4 "AI Haiiaj mintadlts.l'r, .*."rit"i.--Iepaaa kami dari
Amru bin syu'aib d".nqr-"pu yang diceritakan oleh Muhammad Al Arrami,
sedangkan Al azami tidak karni alui." Al Bukhari irgu ;"orlis biografinya
seperti ini dalam Ash-shgshir (176-t77) dan Adh-Dhi,ofo' $a"nui ey. i"
tambahkan dalam Ash-shagir, "Apa yang ia katakan u.*p* haddatiana,
mengandung kemungkinan.,,
Iuat hadits ini adalah lantaran ia bertentangan dengan seluruh riwayat yang. shahih: Bahwasanya seorang leraki jika rienikahi- seorang perawan maka
hendaknya ia tinggal bersamanya serama tujuh hari kemudfin'membagi-bagi
waktu di antara seluruh istrinya. Jika ii menikahi seorang janda-makla
hendaknya ia tingg-al bersamanya selama tiga hari. Lthat Al roTn 1e,zls-zlliyi,At-Talthish 315, Nail Al Authar (6:36g-370). Al Hafizh menyebutkan dalam Al
Ft*hl>ahwa hadits Anas yang ada dalam riwayat Al Bukhari -Menjadi [,iii"r,
befi orang-orang {u{uh atas pendapat merekaiahw**yu ,*"**- dan jfrda
$ea-sama tiga hari dan atas Al Awza'i dalam pendapatnyar bagi perawai tiga
loi aT bagi janda dua hari. Daram har ini;uga teiaapat haa]its narfu, dii.
'4iry"n yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquihn-i dengan r*ua y-g sangat
dha'if." Hadits png diisyaratkan oleh Al Hafizh -Iladis eisyalr--terdaiat
dalam-Ad-Daraqut!{ (halaman 409). Bahkan sesungguhnya hadits ini sendiri
berbeda atas Al Haiiaj bin Arttrat: Ad-Daraquthni ml-riwayatkannya ftalaman409) dari umar bin Ali (yTtu Al Maqdami;, "et ua;ia3 menceritakun kepada
kami, dari Amru bin syuaib, dari bapaknya, dari tuii"t nya, dari Nabi SAW,
beliau bersabdL 'Jika englcau menttrahi iaida mafa ia neiiti*t waktu tiga hari,
lalu engkau bagi-bagi'." Lafuzin ini sesuai dengan hadits-hadits tain. rJel;aal
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6fl66. Ibnu Numair menceritakan kepada lcard, Hajjaj

menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapalarya,

dari kakeknya, Rasulullah SAW bersaHa, "Budok (mukanb) tnano

saja ymrg ditalis atas seratus uqiyah lccmudian ia membayonya sisa

septiuh uqiyah, maka ia (tetap) budqk."2'e

Al Hajjaj bin Arthat lupa atau lalai sehingga ia menyebutkan dalam riwayat
yang ada di thunadimdengo "P6awm," scbagai ganti dari "Janda."ue Sanadnya shahih. Haiiqi: adahh bin Artha! Ia tidalc sendirian dengan
riwayatnya dari .Amru bin Syr'aib sebagrinana dcan dirjelaskan. Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad scperti akan disobtttkan nomor 6923 dengan
semisalnya dari Yahya bin Zaloria bin'Abu Za'idah, dari llaiiaj, dari Amru. Ia
juga meriwayatlon4ra 6949 dari Muhammad bin Fudhail, dari Hajiaj. Begitu
juga Ibnu Majah meriwayatkaonya (2:55) dari jahn Abdultah bin Numair dan
Muhammad bin Fudhail dan Al Baihaqi meriwayatkannya dalam As-Suan Al
Kubra (1032Q dari jalur Hasyim; ketiganya dari Hajjaj, dengan Sanad ini
scmisalnya. At-Tirmidzi meriwayatkannya Q:250) dari jalur Yatrfra bin Abu
Anisab dari Amru bin Syr'aib, semisalnya. At-Tirmidzi bertata, "Ini
mcrtrpakan hadits ghotb. Pelaksanaan atannya menurut ulama dari kalangan
sahabat Nabi SAW dan lainnya: bahwasanya penulis adalah hamba, tidak tersisa
sedikitprm dari tulisannya. Al Hajjaj meriwayatkannya dari Amru bin Syu'aib
semisalnya." Yahya bin Abi Anisatr: dha'if, Saya tidak tatru mengapa At-
Tirmidzi mencukupkan atas riwayahya dari jalurnya dan meninggalkan
riwayat-riwayat tsiqah selainnya yang meriwayatkan dari Amru bfut Syu'aib!!
Akan diutarakan secara p?njang nomor 2726 dari riwayat Abdusshamad, dari
Hammam, dari Abbas Al Jazari dari Amru bin Syt'aib. Dalam hal ini juga
pembahasan apakah "Abbas Al Jazari" atau "Abbas Al Jariri," me,mbutuhkan
penelitian di tempatnyq l4sya Allah. Hadi8 ya4g panjang ini diriwayatkan oleh
Abu Daud 3927 (4:31-32 &ri Aun Al Ma'bud), N Hakim 2:218, Ad-Daraquthni
275, dn Al Baihaqi 10:323-324. semuanya dari jalur Hammam, dari Abbas Al
Jariri, dari Amru bin Syr'aib. Al Baihaqi juga meriwayatkannya dari jalur
Hammam, dari Al Ala' Al Jazari, dari Amru bin Syr'aib. Al Hakim berlota,
"Sanadnya shahih namun keduanya @ukhari dan Muslim) tidak
meriwayatlcannya.' Adz-Dzahabi sepakat dengan pendapat ini. Abu Daud
meriwayatkannya 3926 dartjahr Isma'il bin Ayyasy, dari Sulaiman bin Salim,
dari Arnru bin Syu'aib, dari bapaknya" dari kakeknya secara mrfa'dengan
lafadl "Budak Mukatab adalqh budak, yang tersisa doi (pembebasortya)
beberapa Dirham;' Al Baihaqi meriwayatkannya (10:324) dari jalur Abu Daud
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dengan srinaa ini Al Mrmdziri meng-rr/zr-kannya dalam Tah&ib As-sunan
?7? affiw kilimd y"ng qlgbot !"p9d kebii:aaonp tanpa meneriti lagi
bahrva d.he sairihp adi;Isma'it Lin ^ryy.asy, ad; kidkan tcntangn),a,'!
Isy?'il- uin Ayryasy 

"a"q -tsiqau. 
M"*k" mengr*ik dahn riwayaoya yang

ft"i",,tyjyl,Fy. pe.ndudulc_s1am. Ia meriwayitton hdit ini o"ii pi"ara,*
slam' yain, suhiman bin salim Al Ksniani Al edhi ymg sidh. Iuaro
hirrnglah flft6 ini dan *ryFyl p"r sruhth. Daran uoi i"i ic" [.did hin yangrF"Y' dilcngah-t€ngah tiots yarg panjmg ari auarfi.u bin-Ar,., namun
Ahmad tidak merirvayartmnya aaram rht rd. Ibnu Hibban m*r*yfi
aaun sarin'nva (!it, naim'n 2ot-2w il il;ffi;ilfu padaku)
$riia* Amru bin ursman, 'At watid memirakan r+iui, iiCi airi ruri
f,Htij, am'.mgeabu*an ,fp-d" @t dri Abduttsh'bin eru. Uio erL
Dohwasan)ra ia berlcata:- wahai Rasulullah, sesungguhnya lomi rrcndengar
hadits-hadits dari engkau. Apakah ."!r* .-gdrr.* n*i *f,*
mcnulisnya? Belian menjanab, "ya" yaa{prtarnia-tutis adalah s,rat Nabi
SAy kepada pcnAUut Irlal&ah: ,,Tidat ApUenfn Au q,oi dalon sant
(d. Y!: tia! iuga !u! Mi de, pryonai to.pa tunga ,;,rq,r, tidak sah
rud beli selanra tidak -tqiorin ltory s**i4. Biotgsiapa yig tn"d"k
mqubus budak mukaab,-!*y huea iaau-dbhm iolu'to ir*rt y*nyo
dengot lcchtrotga squtuh dithqn (h@v" g0 drrror) n&a ia td"lrh hanba
nu*aab, ata, d@ sqatts uqtyatr lotu ia nanffiya &tgot ii;g;
smt uqgnh nata ia adalah honh mu*dab.n liadd ini sitaanya shahih.
Anru bin utsmaa bin sa'id Al Hanshi: tsiqah dinihi rrigar, olch An-Nasa.i
1* h*rr. 

-c,nrnyL 
Ar watid: adarah Ar-watid uln uritim Ad-Dimasyq[

{!im As-sp'm, telah dis€hiltatr kersiqahmnla a"m uais nomor ltg9.
Akan disebutlon tambahan kmentar datim rrraie hadit ini. Al Bailuqi juga
maiwalatkan hadib ini dabm As-sunn Al Krl&rs(10:32lidarii"r* rurrrri,
lio Al Mundzir, 'Hisyam'bin sulaiman et mniumi nencet6un kepada
kami, Ibnu Juraij menccritakan kepada r<anl dei Abdullah bin emru bio Ash,.
lalu ia hdit semisalnya IIadiB ini sanadnya jif"" rcrprto
lcarena Ibnu Jlraij tidak bertemu d*ge. Ab&llah Uio arn-. Oi* f."r.r," itodalam hadits ini Al Baihaqi ragu{agu dan mengarakan setelah
mcriwaptkannya,-"s€perti i:niun sar nrycinr dan aku-tidak melihatnya
$.lFr Ytls narfuh.. Boleh jadi sahn smi gum dalem sanad itu, antra AlBaihTi dan lb,rahim bin Ar Mrmdzir, mera<utm kesahhan de rupa
menyebutkan Atha' di antara lbnu rraij dan Abduuah bin &nru atau satah sdu
pgnyalin kitab asli png diriwayatkq oleh Al Baihaqi melakukan kesalahqn
kil€oa ia mengatakan, "seperti inilah saya mo,aap"tiiye" yrrri art* tit l
lqF d" di hadapannya-yang ia dcngar. Kemudian Az-zaila,i menyeb,tkan
hadia ih dalam rasi, *-naw (4:la3) dan mengukan, ..An-Nasa'i
merirvayakanny,a datam Srmann)a dari Ibnu lrai; aari ada. ari'aUarUan UinAr3" dan saerusnya" sap tidak menem,tonnya dalam srmm An-Nasa'i
sehingga saya mendryartan kejetasan san*,"-iya, Az-?ruill,i pun ;drk
mengarahkan suadn],a Mungkin sajahadis iu ada aau^ *-sr"r-, Al kbra
milik {p116s'l kemrdim Az-T,rrila' i berr@, *Ibnu Hibban merirvayatkanrya
dalili kitab shahilmya dah pasar ke enaur puluh 

"or- uugi* [iug" an-

t
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Nasa'i berkata: Ini adalah hadlila munlco yang menunrtku ada kesalahan. Abdul
Haq menyebutkannya dalam Al Ahkan dari segi An-Nasa'i, kemudian berkata,:
Atha' adalatr Al Ktrurasani dan tidak'pemah mendengar spapun dari Abdullah
bin Amru dan saya tidak mengeahui seorang pun yang menyebutkan kalau
Atha' pernah mendengar dari Abdullatr bin &nru. Ketahuilah bahwa An-Nasa'i
dan Ib,nu Hibban tidak menisbatkannyq yakni Atha'. Ibnu Asakir
menyebutlonnya dalam Atbaf-nya dalam biografi: Atha' bin Abu Rabah dari
Abdullah bin Arnru nanun tidalc menyebutkan apapun dalam kitabnya itu Atha'
Al Khurasani dari Abdullah bin Amru. Scpertinya ia bimbang dalam hal itu
padahal Abdul Haq menyebutkan dalam lcitabnya bahwa Atha' itu addlah Al
Khurasani. Keterangan itu ada secara jelas dalam Mushannaf Abdurrazak yang

berkata: Ibnu Jrnaij mengabarlon kepada }aql dari Atha' Al Khurasani, dari
Abdullatr bin Amru, dari Nabi SAW &'mcnyebutkannya." Ibnu Hazm
mengisyaratkan padanya dalam, Al l@lullq (9:231) dan memastikan kalau
hadits itu "Dari Atha' Al Khurasani," kemudian ia b€rkata, "Atha' adalah Al
Khurasani yang tidak p€Nnah mendengar apapm ddi Abdullah bin Amru, tidak
juga seorang pun dari kalaogen sahabat kt.Puli dari Anas saja." Aku
berpendapat bahwa Atha' faang ada dalam sanad ihr adalah "Atha bin Abu
Rabah,' karena Ib,nu Juraij mengetatrui riwayat drinya. Secara lfiusus ia
bergaul dengannya se.lama l7 tatrun dan mengetahui riwayat darinya. Ibnu
Juraij pernatr b€rlota, "Jika saya berkata: Atha' berkata" maka aku mendengar
darinya walaupun alar tidak mengatakan alcu mendengar." Seperti inilah jika ia
memutlaldcan riwayat dengan mengatakan: "Dari Atha':' atau "Atha
mengabarkan padaku" tanpa memberikan penjelasan karena demikian itu
mencakup gunrnya yang ia kenal yaitu "Bin Abu Rabah." Adapun riwayat Ibnu
Juraii dari'Atha Al Khurasani,'f sangat sedikit bahkan ada keraguan apakah ia
pernah mendengar dari Atha' Al Khurasani walaupun ia lebih teraktir (masa

hidgpnya) dari Atha' bin Abu Rabah. Abu Bals bin Abu Khaitsamah pernah

berkata, "Aku melihat dalam kitab Ali Al Madini: aku bertanya kepada Yatrya
bin Sa'id tentang hadits Ibnu Juraij dari Atha' Al Khurasani? Ia menjawab:
dha'if. Aku bertanya lagi: bukankah ia mengatakan mengabarkan padaku? Ia
menjawab: tidak sedikitpun, semuanya dha'ifkarena itu berasal dari kitab yang

diberikan padanya." Kebiasaan para perawi yang ahli dan banyak mempunyai
riwayat adalatr jika mereka memutlakkan nama seoriang guru mereka tanpa

memberikan penjelasan maka maksud mereka addah guru yang mereka
pergauli dan mengetahui riwayat darinya; namun jika yang mereka maksud guru

yang lain maka mereka memberikan peqielasan siapa yang mereka malaud.
Ibnu Juraij ketika mengatakan dalam riwayatnya "Atha menceritakan padaku"
maka yang dia maksud adalah Atha' bin Abi Rabatt. Itulah alasan Ibnu Hibban
meriwayatkan hadits ini dalam kitab Shahilmya Karena ia mensyaratkan dalam

kitabnya itu tersambungnya sanad setiap hadits yang ia riwayatkan. Seperti itu
juga Ibnu 'Asakir mematrami Al Hafizh doJiarn Athraf-nya batrwa Atha' yang

dimaksud adalah bin Abi Rabatr sehingga ia menyebutkan hadits itu dalart
biografi Atha' dan tidak menyebutkan apaprm bagi Atha' Al Khurasani dari
Abdullah bin Amru sebagaimana Az-Zaib'i mengutip darinya. Adapun apa

yang dikutip oleh Az-Zaila'i dari Mush*maf Abdunazatq dengan peqielasan

Musnad Imam Ahmad - EI



# q. rt''*L* u3; -;-tr; I $|L.111v
to. 

9ArJ&t i x, ;o',;;'d ,iv ,:L ,r yJ *
,pi * ht ,t* lt ,Sy, u4 iut ,ii u '.,:Ll r-*,if
C;li ,ii.y ,uiu ,rs , ,:Ll-!qt;iitt i;A ol )V

.t*lf €,€lt t-',i-
'lh OOOZ. Abu Muawiyah Hajjaj menceritakan pada kami, dari

Amru bin Snr'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Dua
orang wanita datang kepada Nabi SAW dengan memakai gelang emas
di tangan keduanya. Rasulullah SAW bertanya kepada keduanya,
"Apalrah lralian suka Allah memakaikan gelang dar nerarra kepada
lralian pada hari kiomatT" Keduanya meqiawab: tidak. Maka Beliau
bersabda, "Tunaikanlah hakyang ada di tangan kalian.u260

lahwa yang dimaksud adalah Atha' Al Khurasani, saya khawatir itu merupakan
kesalahan dari Ishak bin Ibrahim Ad-Dabari, perawi Mushannaf dari
Abdurrazak. walaupun Ibrahim ini tsiqah dan riwayatnya dalam Mushannaf
shahih dari Abdurrazak, hanya saja ada beberapa kesalahan yang ia lakukan
dalam Mushannaf itu', dan hadits ini mungkin salah satunya. oi atas semua itu,
sesungguhnya riwayat-riwayat ini saling menguatkan dan saling menopang satu

^-^ 
dengan lainnya. Alhamdulillah. Lihat juga hadits nomor 3489.zov Sanadnya shahih. Ahmad juga meriwayatkannya daram Musnad pada hadits
yang akan datang nomor 6901 dari Nashr bin Bab dan nomor agsi aaayazia
bin Harun, keduanya dari Al Hajjaj bin Arthat dengan sanad ini semisalnya.
Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan hadits ini dalam Mushannaf-nya 0,u
4 halaman 27) dari Abdunahim bin sulaiman dari Al Hajjaj, dengan sanad-ini

legrsalnva. Begitu juga Ad-Daraquthni meriwayatkannya (haraman 206) dari
jalul Abdullah bin Numair dan dari jalur yazid bin Harun, keduanya dari Al
Hajiaj dengan sanad ini. At-Tirmidzi meriwayatkannya (2:12) semisilnya, dari
Qutaibah bin Sa'id, dari Ibnu Lahi'ah, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,
dari kakeknya. Kemudian At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan
oleh Al Mutsanna bin As-shabah dari Arnru bin Syu'aib seperti ini. Al
Mutsanna bin As-shabah dan Ibnu Lahi'ah dha'if dalam hadits ini. Tidak
shahih sedikitpun dalam hadits ini dari Nabi SAW."! Sungguh mengherankan
At-Tirmidzi, bagaimana ia tidak mengetahui riwayat Al Hajjaj bin Arthat dalam
hadits ini dari Amru bin Syu'aib, padahal banyak yang meriwayatkannya dari
Al Hajjaj menilai mereka semua tsiqah? Kebanyakan apa yang diambil dari tiga
orang ini: Al Haiiaj bin Aront, Ibnu Lahi'ah, dan Al Mutsanna bin Ash-shabah,

t-
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dikhawatirkan ada kerancuan atau keraguan lantaran adanya tuduhan kepada Al
Haiiaj melahrkan tadlis dan tidak ada seorang Pun di antara mereka yang

menglcitik dalam hal kejujlran dan amanahnya. Jika tiga orarg ini atau dua di

antara mcreka sepakat dalam meriwayatkan satu hadits malo pertimbangan

adanya kesalahan pun hilang atau s€tidalm)'a kecil' Lalu dari sisi apa hadits ini
dha'l|tt Ada hadits lain dengan malma yang semisal hadits di atas dengafi sanad

yang shahih yang tidak dipersetisihkan k*hahilawry1 Abu Daud

meriway*lcaonya 1563 Q:4 Atn Al Ma'budl dari jalur Khalid bin Al Harts dari

Husain bin Dzahran Al Mu,allim "Dari Amru bin sytr'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya: bahwasanya seomng wani6 datang kepada Nabi SAW bersama anak

p€rempusnnya. Di tangan analop ada dua gelang yang tebal dari emas. Nabi

bcrtanya padanya: "Apakah enghau nsatuifur zalrat gelang lzi?" Wanita itu

menjawab: Tidak. Nabi bcrtmya lagi: "Apakah englwt senang Allafi
memakaikan getmg padanw pada hti kanat dengan gelang dwi api?"
Wanita itu kemudiaa melepaskm kedua gelang ihr dan menyerahkannya kepada

Nabi SAW sambil berlota: Ilua gelang ini rurtuk Allah dan rasul-Nya." Hadits

ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ls"Sramz Al Kbro (a:l40) dari jalur

Abu Daud dengan sanad ini kemudian berkat4 "I{adits ini hanya diriwayatkan
sendirian oleh Amnr bin Snr'aib dari bapaknya dari kakeknya." An-Nasa'i
meriwayatkannya (l:3a3) dri jatur Ktralid bin Al Harts dari Husain Al
Mu'allim sepcrti riwayat Abu Daud" An-Nasa'i juga neriwayalkan yang

semisalnya iari jatur Al Mu'talnir bin Sulaiman, ia mengatakan, "Aku
mendengar HusEin (yaloi Al Mu'allim), ia berkata: Amnr bin Syu'aib
menccritakan padalcu, ia berkata: Seorang wanita datang bersama anak

perunpumnya', dan seterusnya. Bahwa sanad hadits ini terputus Pada "'Amru
Lin Sytr'aib" saja" tidak disebutkan dalam sanadnya "bapaknya dari kakeknya""

Kemudian An-Nasa'i berkata, "Khalid lebit tsabat dari Al Mu'tamir." Ini berarti

An-Nasa'i lebih mengunggulkan riwayat yang bersambung dari yang terputus.

Tetapi Al Hafiztr Al Mun&iri mengatakan dalamTahdzib As-\unan 1506,'An-
Nasa'i meriwayatkannya secara |ylusnad dan mursal seraya menyebutkan kalau

yang mursal lebih benar." Al Mundziri juga mengutipnya dalam At'tmghib wa

At-iarhib (l:272) dengan lafazl Abu Daud dan berkat4 "An-Nasa'i
meriwayatkannya secara mursal dan muttasiil namun mengunggulkan yang

mursal.,, Al Mundziri tidak sendirian r.nengutip ini dari An-Nasa'i. Al Hafizfu

Az-zaila,i jtgamelakukan yang seperti itu dalam Nashb Ar-Rayah Q:369-370).
Ia rnengutip hadits itu dari Abu Daud dan An-Nasa'i secara muttashil

(bersambug) lalu berkata" "An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari Al Mu'tamir
bin SuhimarU dari Husain Al Mu'allim, dari Amnl ia berkata: Secang wanita

datang dan menyebutkan hadiS itu secata mursal. An-Nasa'i berkata" 'Khalid
lebih rsaDaf menurut kanri dari Mu'tamir namun hadits Mu'tamir lebih benar."!!

Ini adalah penjelasan yang mengherankan yang saling menyangkal satu dengan

yang lain. unttrk inr apa yang dikaakan oleh Al Hafidr Ibnu Hajar dalam Ad-

Dirryah (halauran 16l), "An-Nasa'i memperlihatkan 'illat ymg tidak jelas."

Kalimat An-Nasa'i yang dilutip oleh Al Mundziri daa Az-7aila'i ini dan yang

menjadikan hadits Al Mu'tamir mursal dan lebih benar dan yang menyangkal

apa )ang sebelumnya- tidak terdapat dalam dua naskah An-Nasa'i yang
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tercetak, ti{ak ada juga dalam dua manuslsip yang aku miliki. salah satu dari
keduanya-berpegang padanya karena itu meruparan naskah syaikh Abid As-
sanadi Al Muhaddits. Al Mutqin yang ia shaithkan sendiri. yang lebih aneh
dari ini semua: bahwa Az-zaila'i daram Nashb Ar-Rayah, r"rudih mengutip
h3dits dari riwayat A,bu Daud dan An.Nasa'i, ia mengatakan sebagai ber'it<ui,

l'Ibnu Al Qaththan,berkata datam kitabnya: sanadnyi shahth. et uunaziri
berkata dalm Muhlxrcharnya: sanadnya tidak dipermasalatrkan karena Abu
Dad rneriwagtkannp dari Abu Kamil Al Jahdarildan Humaid bin Mastadatr.
Keduanya termasuk orang yang tsiqah yangdijadikan huiiatr oleh Muslim, dan
Khalid bin,Al HarB ad{a}r seorang imam yangfaqitr yanfaiiaaikan,hujjah oleh

,.{il Bulfiari dan Muslim. Begitu juga Husiin 
-bin 

Dzal&an Al ,Mu'allim
'{{i1!ikan- huiiah oleh keduanya dalam kitab shahih. Ibnu.,A.l Madini, Ibnu',,Ma'in, .dan Abu Hatim menilainya tsiqah. Adapun Amru bin Syu,aib
merupakan o.ylg lgog sudah diketahui keadaarinya. 

-Untuk 
itu sanad inidapat

{ij{{g-truii*r' Iruva Allah."r Inilah ucapan yang dikutip oreh Imam Hafizh
dari rahdzib Al Mundziri atas sunan Abu- Daud. iiaat uaa di dalamnya satu
huruf pun dalam Makhtashar Al Mundziri, bahkan di datamnya ada yang
menyalahinya. Karenayang dikutip Ibnu Al eaththan merupatan penguat dari
keshahihan hadits itu dari Al Mundziri sementara dalam tutikhtasiar yang ada
pada kami dan dalam kitabnya At-Targhib wa At-TarhrD menunjukkan

lgrenderung:nnya pada pemben,uannya derigan apa yang ia nisbatkan pada An-
Nasa'i tidak kami temukan dalam Sunan An-Nasi,i! Kami tidak tahu
bagaimana bisa begini dan bukan begitu?! Ada lagi sesuatu yang lain yang
menambah keanehan: Bahwa Az-Zaila'i mengutip-riwayat ei-rimidzi-dar-I
jalur Ibnu Lahi'ah dan membenarkan riwayatnyi yang tetih tcami kutip di atas
dan berkata, *AI Mundziri berkata: Mungkin At-Tirmidzi memaksudkan dua
jalur yang ia sebutkan, jika tidak maka jarur Abu Daud tidak dipermasalahkan.,'
Dari mana ucapan Al Mundziri ini?r saya tidak tahu. Az-Zaiia,i lalu berkata,
"Dengan sanad At-Tirmidzi Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, dan Ishak bin
R,ahawlih meriwayatkannya Qalam Musnad mereka!" Ia lalu berkata e:371),
"Jalur lainnya: Ahmad meriwayatkannya dalam Musnadnya dari Al Mutsanna
bin As-shabatr dari Amru bin syu'aib. Ini adalah jalur yang diisyaratkan oleh
llfiqri0ri "!! Aku juga tidak rahu bagaimana dua hip* iniz! Adupuo
Musnad Ibnu Rahawaih aku tidak melihatrya namun Mushannaf Ibnu Abi
syli_ran ada di hadapanku. Tidak ada.di dalamnya kecuali riwayatnla dari jalur
Al Haiiaj bin Arthat. Begitu juga Musnad Imam Ahmad ada di aepanm. am
bisa. menetaFkan dengan penelitian yang sempuma bahwasanya ahmaa tiaat
ioaeriwayatkan hadits itu kecuali dari jalur AI Hajjaj dengan sanad yang ada di
sini dan dengan. dua sanad yang telah.kutunjukkan di awal pembahurun.
Darimana Az-Zula'i menisbatkan dua riwayat lbnu Lahi,ah dan Al Mutsanna
bin As'shabah kepada Musnad Ahmad?l Dia, maksud saya az-zaila,i,,tidak
memaksudkan, dengan isyaratnya pada keduanya,.ri,wayat fu rtalaj bin Arthat
dengan yakin karena ucapannyajelas dalam riwayat darijalur turir Latri,an aanAl Mutsanna. sesudah itu ia menyebutkan riwayat Al Haiiaj bin A,rthat
(halaman 371) dan menisbatkannya kepada Ahmad:dan Ad-Daraquthni!! Jika
kutipan-kutipan yang membingungkan ini merupakan kelalaian d'ari mereka,

@l - Musnad Imam Ahmad
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6668. Abu Muawiyah menceritakan pada kami, Daud bin Abu
Hind menceritakan pada kami, dari Amru bin Sytr'aib, dari bapaknya,

dari kakeknya,iaberkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dan

orang-orang sedang membicarakan masalatr takdir seolah-olah keluar
biji delima dari wajahnya karena maratr. Nabi berkat4 *Apa yang
lralian lahtknn membantah sebagian Htab Allah dengan sebagian

lainnya?l Dengan beginilah binasanya umat sebelum kalian." Diriku
tidak pernatr berkeinginan berada dalam suatu majlis yang di
dalanrnya ada Rasulullah SAW yang belum aku saksikan daripada

keinginan diriku di dalam majlis tersebut yartg tidak aku saksikan.26t

malca ini menrpakan kelalaian yang aneh dan tidak masuk akal. Jika tidal maka
aku tidal( mampu menemukan paparan dan penjelasannya.nt Sanadnya shahih. Daud bin Abu Hind: telah disebutkan ketsiqahaniya dalam
hadits nomor 1698. Kami tarnbahkan di sini bahwasanya Al Bukhari
menuliskan biografinya dalam Al Kabir Qll/213-214). Hadits ini diriwayatkan
oleh Ibnu Majah (1:23) dari jalu Ali bin Muhammad dari Abu Muawiyah
dengan sanad ini. Pensyarahnya, As-Sindi, mengutip dan Zmta'id Al Buhairi
dan berkata, 'Ini adalah sanad yang shahih. Para perawinya tsiqah;'Kemudian
As-Sanadi mengilortinya dengan ucapan tentang Anru bin Syu'aib yang tidak
berguna di bawabnya. Hal ini akan dirjelaskan secara luas pada hadits nomor
6702.

tc.o 1 ,7 .?. .eo.lil d f"Lf
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6669: Abu Muawiyatr menceritakan pada kami, Hajjaj
menoeritakan pada karni, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari
kakdrnya, ia berkata: Aku melihat Rasulullatr sAw berhenti ketika
jumrah kedua lebih lama dari jumrah pertama. Kemudian beliau
mendatangi jumratr Aqabah, melemparinya dan tidak berhenti di
gara.2a

# -d. tt''o; Le; $L drd I ,r:.L.11v.
'-eir ,1t ,*'r& 1,' * !ti);; iA ,jC 1o'* yri *

.;:^iir'; )'"i ;bAt o rt ;jotluoir
6670. Abu Muawiyah menceritak * O*u kami,' Hlajlaj

menceritakan pada kami, dari Amru bin Syu,aib.dari Uuput ryu, J*i
kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,,Jilw dua Htitan
bertemu dan hasyafah (kepala dzakar) tertutup makawajib mardi."263

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id 3:259.

lgrytis-nva b"*{} "Diriwayarkan otetr almaa. Dalam sanadnya ada Al Hajjaj
bih Arttrat yang dikritik."
Sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan oreh Ibnu Majah (l:ll0) dari Abu
bakr bin Abu syaibatr, dari Abu Muawiyah -guru Ahmad dalam hadits ini-
dengan sanad ini. Pensyarahnya mengutip dari zmva'id At Busahiri yang
berkata, "sanad hadits ini dha'ifkarena dha'i!-nyaHajjaj bin Arttrat. Hadiis ini
diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dari jalur lain.,' At-Tirmidzi
mengisyaratkan hal ini 1:ll0 dalam ucapannya, "Dan dalam bab ini',. Lihat
Nashb Ar-Rryah (l:8a-85). Lihat juga yang terah raru daram Musnad utsman
hadits nomor 448 dan 458. Sabda Nabi "Idza iltaqatil lchitaanaanf,, seperti
inilatr dalam asal Musnad. Dalam riwayat runu ualatr "Idza iltiqaat

@l - Musnad Imam Ahmad
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6671. Isma'il bin Ibrahim menceritakan pada kami, Ayyrb

menceritakan pada karni, Amru bin Syu'aib menceritakan padaha

bapaklnr menceritakan padakq dari bapaknyao ia berkata

menyebutkan AMullah bin Amru yang berkata; Rasulullah SAW

bersabd4 "Tidok talot salaf don iwl beli,M tidak iuga (dihalatkan)

dua syarat dalam jual beli don tidok ada ketnnngan dalamiuol beli

selama tidak menjmrtn dm fidak boleh meniwl aW Wrg tidak kamu

milid.'a6s

* '*3 u:* *:'h *b r).:F # 4tfilr;U $:", ku:"t $:",
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6672. Isma'il menceritakan pada kami, Laits menceritakan

pada kami, dari Amru bin Sytr'aib, dari bapakny4 dari kakeknya, ia

berkata: Rasulullatr SAW bersabdq "Janganlah katian mencabut uban

Htitaanaoi." "Al Khitaanamf', Ibnu Al Atsir berkata *Itu adalah tempat

dipotongnya bagian dari kemaluan anak lelaki dan farii anak perempuan.

Dikatalcan bryi memoton gnya: I' dz u dan khafdh."
Salaf: Penjual berkata kepada pembeli aku jual barang tersebut dengan harga

sekian" asal engkau memberiku purjarnan seharga sekian -Ed.
Sanadnya shahih. Hadits ini adalatr pengulangan hadits nomor 6628 yaolg

semakna. Kami telah tunjukkan hal itu di sana. Lihat juga Nashb Ar-Rayah
(a:18-19).
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karena ia merupakan cohaya seorang muslim. Tidak ada seorang
muslim yang beruban ,dalam Islam melainkan ditulis untul*tya
kebaikan dengan uban ifii, dianglwt derajatnya, atau dihtapus
kcsalahan dafinya.'266

dl,r # i. :* * q r ;,lu;1s:L.11vr.. , . , . /
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6673.Isma'il menceritakan pada kami, dari Laits, dari Amru
bin Syu'aib, dari'bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau
bersaMa, uBarangsiapa yang menahan trelebihan airnya atau
kelebihan rumputnya, maka Attah akan menahan kelebihannya pada
hari Hamat."267

sanadnya shahih.Isma'il: adalah bin ulayyah. Laits: adalah bin Abu Salim.
Hadits ini akaq terulqng secara ringkas nomor 667s, darijalur Ibnu Ajlan dari
Amru bin syr'aib. Begrtu pula Abu Daud meriwayatkannya 4202 (4:136 Aun Al
Ma'bud) dari jalur Ibnu Ajlan. Al Mundziri 4038 berkata, "At-Tirmidzi, An-
[asa'i dan Ibrru Majah meriwayatkannya dari Anas bin Malik yang berkata,
"Dimakruhkan seseorang rnencabut rambut putih dari kepada dan-jenggotnya.,'
Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi e:25) secara ringkas, airi iatw
Muhammad bin Ishak dari Amru bin syu'aib, dan berkata, "Ini adalah hadits
hasan. Abdurrahman bin Al Harts dan liinnya meriwayatkannya dari Amru bin
Syulaib, dari bapaknya dari kakeknya.. Begitu juga Ibnu Majatr
meriwayatkannya Q:210) dari jalur Muhammad bin Ishak. An-Nasa,i
meriwayatkannya Q:27s) dengan sangat ringkas dari jalur Imaratr bin
chaziyJrdh dari Amni bin syu'aib. Al Khathib meriwayatkannya dalam Tarikh
Baghdad (4:57) secara panjang dari jalur Al Auza'i dari Amru bin syu'aib. Al
Mundziri menyebutkannya dalam At-Targhib wa At-Tarhrb (3 : I 13) dari riwayat
Sunan yang empat.
sanadnya shahih. Akan datang nomor 7os7 dairiwayat Hammad bin salamah,
dari Laits, dari Abu sulaim, semisalnya. Akan datang secara panjang nomor
6722 dari riwayat Muhammad bin Rasyid, dari sulaiman bin Muia, dari
Abdullah bin Amru. Al Majd menyebutkan hadits ini dalarn Al Muntaqa 3lt3
dengan lafazh yang ada di sini, ialu berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad,,'
Brcgitu juga Al Hafiztr menyebutkannya dalam AtlTatt;ttish 25g dan berkata,
"Diriwayatkan oleh Ahmad dan dalam sanadnya ada Laits bin Abu Sulaim.

@l - 
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Yatrya bin Sa'id menderitakan pada kami, dari

Lrbaidullah, Amru bin Syu'aib menceritakan padaku, dari bapaknya,

dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Apa-apa

yang banyabtyo memabukkan malra sedikinya adalah hd,am.'26t
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Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Ash-Shaghir dari hadits Al A'masy, dari
Amru bin Syu'aib dan berkata: Al A'masy tidak meriwayatkan dari Amru selain
hadits ini." Penulis Majma' Az-Zawa'id sangat meringkas hadits ini (4:124),.

lalu menyebutkan riwayat yang panjang nomor 6722, kemudian menunjukkan
pada riwayat yang ringkas ini, lalu berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam
sanadnya ada Muhammad bin Rasyld Al Khuza'i. Dia tsiqah namun sebagian

mendha'ifunnya." Nanti alcan diuaikan pembahasan atas riwayat Muhammad
bin Rasyid pada tempatnya, Insya Allah. Akan tetapi pet'tngkasan Az-Zawa'id
tidak menunjukkan kepada riwayat Laits bin Abu Sulaim padahal riwayat itu
ada dalam Musnad di sini dan hadits nomor 7057, juga tidak menunjulil<an
kepada riwayat Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir yang disebutkan oleh Ibnu
Hajar padalah riwayat itu adalah mutaba'ah (hadits penguat) yang bagus untuk
riwayat-riwayat Ahmad. Al lulu'jam Ash-Shaghir kar1,a Ath-Thabrani
merupakan salatr satu kitab yang dijadikan sandaran oleh Al Haitsami dalam

men-taklrij Zawa'id-nya. Maka dari sini dan situlah peringkasannya. Makna
hadits ini tetap dan shahih, disepalcati dari hari hadits Abu llurairah. Lrhat Al
Muntaqa 3109-3ll l. Al Kala' dengan memfathah kd dn lam setla hamzah
yang tidak panjang: adalah tumbuh-tumbuhan dan rumput, sarna saja apakah

basah atau kering. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.
268 Sanadnya shahih. Ubaid Hadits ini ditulis dalam kitab I dengan lambang

"Shalf'sebagai penguat atas kesatrihannya. Hadits ini telah disebut dalam hadits
nomor 6558 dari riwayat saudaranya "Abdullah Al Umari. Katni telah
tunjukkan hadits ini di sana.
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6675. Yahya bin Sa'id menceritakan pada kami, dari Ibnu
'Ajlan, Amru bin Sy-u'aib mehceritakan padaktr, dari bapaknya, dari

dari Nabi SAW, beliau bersabdq "Janganlah kalian
mencabut uban karena tidak ada seorang hamba yang beruban dalam
Islam kccuali Altah tulis lrebaikan baginya dengan uban itu dan

kesalahan.'i6s

'* # i. :'F$:;6'o<)Lb i.t f F_6:L:11v1
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6676. Yahya menceritakan pada kami, dari Ibnu 'Ajlan, Amru

bin Syu'aib menc€ritakan pada kami, dari bapaknya, dari kakeknya, ia
berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli di masjid,
mendendangkan syair-syair di sana, menyanyikan lagu yang

menyesatkan di sana, dan mengadakan perkumpulan pada'hari Jum'at
sebelum shalat Jum'at."270

Simadnya shahih. Ibnu Ajlan adalah Muhammad bin Ajlan. Hadits ini
mcnrpakan ringkasan hadits nomor 6672. telah kami tunjukkan hal itu di sana.
Sanadnya shahih. Ydrya adalatr Ibnu Sa'id Al Qaththan. Ibnu Ajlan adalah
Muhammad. Dalam kitab ini dalam riwayat g tertulis "Yahya bin Ajlan
menceritakan pada kami" dengan membuang kata "Dari." Ini jelas merupakan
salatr cetak. Kami mens&ahihkannyadari rl p. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Daud 1079 (l:419 Aun Al Ma'bud) dari Musaddad, dari Yahya, dari Ibnu Ajlan.
Al Mundziri berkata 1037, "At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah
meriwayatkan hadits ini. At-Tirmidzi berkata: hadits hcuan " Dalam kitab At-
Tirmidzi (nomor 322 datt syarah kami) kami teliti di sana ada perbedaan dalam
sanad "Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya". Kami menilai sanad ini

@I - 
ilIusnad Imam Ahmad



* ,-3J, i. :i;'* i# i.t f ,r-- vt:t; .1lvv
aa

i:;- t';;<rUt'g!- ,SG T2 df hr ,p ,;t lf ..i; * yl
t_

,? 9'
'u o'il,.r$li 

"g'i*s{J; 
r:i'JA,# e

? ttlrt'u r:&':i'e ,f ili;,'fit ;* e.lbr i0f lqt
iF\-li '#;tA.-, t5u-ltr.

7
aa

.16r ;if $t;e.J$.ir 4r,

ffi\7.Yahya nre,nceritakan 

"*hi 
dari Ibnu eif.r, a-l

Amru bin Syr'aib, dari bapaknya' dri kakeknya, bahwasanya Nabi

SAW bcrsabd4 "Orattg-orong yong sombng akn dilamplkan Wda
hui kiamat seperfi deb* dalantbcttttkrllarulsia, selwuh orumg-orang

yang renfuh akm ber& di atas merelu sonpi mereka masuk

penjara dalam rurqls Joluwtstt 1tory disebut kias. Di atas mereka

ada api yong menyaluryla Merelu diberi minum lwtpr ntsalc, itu
pendu&ilcturaka.frr

scbogai smad yang shahih.*Al Hilay''dcngan mcogkuah tla'fumemfathah
lan lhlu riwaft Abu Daud tcrtulis "At-Tohalhq." Nmun tampak bahwa
riwa)'d yang diriwayatkm oleh Al Khdhthabi dari naskah Abu Daud jttg!
tcrtulis nAl Hilq." Ia nenjelaskan hal inq *Al Hilq, d€ngao lla'yatgdikasrah
dala lon yang diffiah: benhrlc jma' dri Al Halo#h. Sebagim guru kami
mcriwayatkan bahwaNabi SAW melarang Al Halqlrercttknr, dengo lor yang

di$hm (dm ia'yang difuhah)!! Ia menccritakan pad*u bahwa selama empat
puhrh tahrm la tidalc mcmcukrn rambutq/a sebelum shalat itm'at! Malra al$l
l@kan padanya kalau hadits itu b€rbtmyi Al Hilq, b€nok jama' dri lI
HalqahlbatlrrmpL sesrngguhnva dimalsuhkan mengadakan perhmpulan
untuk belqiar dan berdzikh sebelum shalat Jum'at dan diperintahkan utuk
maryibukkm diri dengan shalafi, meadengarkan khu$ab &n berdzikir.
Sesdah selesai shalat Jum'at barulah mengadakan pertunpulan dan berkata:

Shalat ini telah menenangkanku dan me,mberikan kebaikan pad*u. Ia termasuk

orang yang shalih, semoga Allah merahmatinya" Ibnu Al Atsir berkat4 '7,
Hilq, dengan mengkasrah ha' dall. memfathah lon: ima' dart Al Halaqah
seperti Qah'ah dan Qisha'. Artinya addah sekelompok orang ymg duduk

membuat lingloran seperti lingkaran pintu dan lainnya. At-Tahalluq: benuk
wazar tafa'ul dat'tmyq yaitu berrraksud seperti inr."ttt Sanadnya shahih.Ibnu Katsir mengutip badits ini dalam kitab tafsirnya (7:310)

dzori Mumod ini. Ibnu Hibban menyebutkaonya dalam kitab At-Talhwif min Aw
/Var (halaman 70) dan berlcat4 "Hadits ini diriwayatlcan oleh Imam Ahma4 An'

Musnad Imam Ahnad - @l
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.*fr6678. Yahya menceritakan pada kami, Lrbaidullah
Arfinas menceritakan pada karni, Amnr bin syu'aib menceritakan
padaku, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Seorang badui
mendatangi Rasulullah sAw dan berkata: Sesungguhnya ayatrku
ingin menghabiskan hafiaku? Nabi menjawab, "Engkau dan hartamu
milik orang tuarnu sesungguhnya yang pating baik dari yang kamu

Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Ia berkata: hasan. Hadits ini diriwayatkan secara
mauqf Ms Abdullah bin Amru" Begrtu juga Al Mun&iri menyebutkan hadits
ini dalam At-Toghib wa At Tohib (4:18-19) dan menisbatkannya kepada An-
Nasa'i dan At-Tirmidzi dan be*ata, ,,HaJan.,, As-Suyrthi menisbatkannya
dalart ziyadat Al Jarni' Ash*1hagfiir (3:410416 dari Al Fath Al Kabi) kepada
Ahmad dan At-Tinnidzi. Hadits ini dalam At-Tirmidzi (3:315) dan berkata,
"Hadits hasanl' Begitu juga hadits ini terdapat dalam manuskrip syaikt Abid
As-Sanadi (embar 68) dan dalam caakan Bulaq (2:80) mengatakan, .Hadits
hasan shahih.'Aku tidak menem*an naaits ini dalam kitab An-Nasa'i. Jelas
bahwa hadits ini terdapat dalam As-Sunan Al Kubro. ,,Ash-Shagar," dengan
memfathah shad dan ghain: rendatr dan hina. uBulas,, dengan mendhaurmah
Da', memfathah lam dan di aktrirnya sin, beginilah et Iraunaziri merrberi
niratot dalam At-Targhib wa At-Tuhi6. Ibnu Al Atsh bqkat4 "seperti ini
ydng ada dalam hadits tersebut." Nm At Anyt: Ibnu Al Atsir b€rkata, ,,Aku
ddak menemukannya durgan jelas, namun seperti ini diriwayatkannya. Jika
riwayat ini benar maka kemungkinan maknanya adalah: api segala api. Kata
"nd' dijadikan bentuk jama' menjadi',Anyo.,, Asal bentuk jama,nya adalah
amoo, karena b€rasd dari hunrf wara sebagaimana dalam kata riih dn ,iid,

bentnk jama'nya adalah Aryah dan a'yad.Dua kata ini asal hurufyahya adalah
utavt." Penulis Al-Lisan mengutip pendapat Ibnu Al Atsir (7:l0l) secara
harfiyah namun terdapat kesalatran-pengucapan penyalin atau penerbit.-Ternrlls
"Wa /i hadils syajo jahannam (dalam hadits pohon jatrannam)',! padahal yang
benar adalalr "sijn jahuuam (penjara jahannam).,,

aq
bin Al

@I - Musnad Imam Ahmad



makan adalgh yang berasal dari usahamu dan sesungguhnTa hqta
onahnu berasal dari usolnmu. Maka makanlah dengan nibnot."Zn

f ,-:;f i :j; $:"r'# ge ,#- $:", .11vq
,

g,L ,# *t yb, ,t* lt J*' ql.,

,f ;t *t cii::,b(:
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aa

'dL'! 'rft ";'
667g.Yatrya menceritakan kepada karli, r**" ;"";;

kepada kami, Amru bin Snr'aib menceritakan kepada kami, dari

bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, ter{ku melihat Rasulullah SAW

shalat tidak memakai sandal dan memakainy4 berpuasa dalam

bepergian dan tidak berpuasa, minum berdiri dan duduk, serta

menoleh dari sebelatr kanan dan dari sebelah 1iri.i'zzr

)-,&'* otw i.t * * U A. sL .1 1A .

,f- ,*,str'*i*bt* 
"*tlf 

,,1* * yJ * #
,.4o.t; 'u UG'Si,t,iuiL ,u ??G ,,it u UG ^ir.bf

Sanadnya shohih.IJbaidullah bin Al Akhnas: rclah disebutkan ketsiqalawrya
pada hadis nomor 2000. Hadits ini diriwayalkan oleh Abu Daud nomor 3530

Q:312 Aun Al Ma'bud) dari jalur Habib Al Mu'allim dan Ibnu Majah (2:2a)

dari jalur Hajjaj bin Arthat. Keduanya dari Amnt bin Syu'aib, dengan sanad ini
semisalnya. Akan disebutkan hadits dari jalur Haijaj nomor 6902 dan dari jalur
Habib nomor 7001. Yajtaaha Maali: Al Khaththabi berkata (3387), "Maknanya
adalatr membinasakan dan memusnahkannya. Orang Arab mengatakan: Zaman

membinasakan mereka jika menghancurkan harta mereka. Dari kata itu juga

terbentnk kata "Ja'ihaV' yang berarti bencana yang menimpa hara dan

menghancurkannya."
Sanadnya shahrrr. Hadits ini adalatr pengulangan nomor 6627 dut 6660.

Musnad Imam Ahmad - @I

a

U



u Ge iiffr,;urt ,ft ;tif y ,i ,!pl w ,Jd,j6
'^b..Si ,,!:,

6680. Yatrya bin sa'id menceritakan pada kami, dari Ibnu
'Ajlan, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,
bahwasanya Nabi sAW melihat sebagian satrabatnya memakai cincin
dari emas, maka beliau berpaling. sahabat itu latu melepas cincin itu
dantemakai cincin dari besi. Melihat hal itu Nabi bersab d4 *Ini
tebilu burvtc, ini perhiasan penduduk neraka." sahabat itu lalu
melepasnya dan memakai cincin dari perak dan Nabi
membiarkannya.2Ta

y,.f 'G # i:.&t* # *,r*-$tL .11^\.. a . . -

*t * \t * ii',t ;;" 
"i, 

k'.i, r3s ,Jv ,oi.,L 
.;i,

?. a. c ti ...f,i 'r-. 
. c. ' /

* .f ,r4 tt ,f. d e ut* "Ot,,tt r t$ :Ju

,f. ,i q>*' 6tr i,y,r'1 ,lrriUt tk ,Ju"i ,),,ar
,*t * ht * lt J;, u: * ,'iia ,ra:,',Jlu ,tb ,y
,s*flt,iv ,at<ir jt|;t *;, fi-frji,S* lp iu,araa-

li".,F':i ,y.v ? #')l ;F ,f "F ; yt ,* u6t
\, oU ltr Jyt Jrr, ,e,t tlxlt,Jui Jb; gL;i* ,*o,
,;t;ts !i7t ,*at ';l '*lt,r)t)i e ry: t ,:ru-i *
274 

sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 65lg dengan sanad ini.
Telah kami tuni*kan di sana. Sabda Nabi Asyarru: demikian tirtulis di sini
dalam asal yaqg tiga. I{ata ini adararr bahasa yang sedikit/tidak popular. Analogi
yang masyhur adalah "syerru tanpa hamzah. Hal ini terdapat aaam riwaylt
yang lalu. Begitu juga di sini dalam naskah di catatan pinggir p.
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6681. Yatrya menceritakan kepada lcami, dari Husain, dari

Arnru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Kddka
pembebasan Makkah atas Rasulullatr SAW, beliau bersabda, "Tahon

senjata, kccuali kepada Khz.a'gh atas Bani Bals." Maka diizinkan
bagi mereka sarnpai Nabi shalat Ashar. Lalu beliau bersabda, "Tahan
senjata." Seseorang dari I(huza'ah bertemu dengan seseorang dari

Bani Bat<r pagi hari di Muzdalifah, kemudian membruruhnya. Hal itu
disampaikan kepada Rasulullah SAW. Beliau pun berdiri untuk

berkhutbah dan aku melihat beliau menyandarkan punggungnya ke

IG'bah dan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling dimuuhi
oleh Attah adotah orang yang membunuh di Tanah Haram atau

memibunuh tanpa memeranginya atau membunuh karena dendam

jahiliyah." .Seseorang lalu menghadap beliau dan berkata:

Sesungguhnya fulan itu anakku. Rasulullah SAW bersabdd, "Tidak
ada pengahtan kcnrunan dalam Islam. Telah hilang urusan jahitiyah.

(penisbatan) Anak adalah kepada ranjang (suami) dan bagi pezina

adalah atslab." Para sahabat bertanya: Apa itu atslab? Beliau

menjawab, "Batu." Beliau bersaMa lagp,"Dalam jari-jari ada sepuluh

sepuluh fun dalam tulang lima lima. Ttdak ada shalat sesudah subuh

hingga terbit matahari dan tidak ada slwlat sesudah ashar sampai

tenggelam matahari. Tidak boleh seorang wanita dinikahi bersama
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btbinya dari ayah dan juga [ibinya dmi ibu dan seorang wanita.tidak
boleh menerima tndiah lcecuali atas izin suaminya.u2Ts

sanadnyg sftalTih. Husan adalah Al Mu'allim. Hadits ini diqebutkan oreh Al
Ilaitsami dalarn Maima' Az-zata'id (6:177-178), ia berkata, *Diriwayatkan
oleh Ath-Thabrani dan para perawinya tsiqah." Ia juga berkata, "Dalam kitab
Ehahih darinya terdapat larangan shaiat seiudah su6uf, arn dalam kitab Sunan
sebagiannya." Yang mengherankan dari Al Haitsami, ia menisbatkan hadits itu
hanya kepada Ath-Thabrani saja padahal ini juga terdapat daram At Musnad
sribaeiaimana engkau lihat! Aku juga heran aengan dugaamnya bahwa "Dalam
kitab shahih darinya terdapat larangan shalat sesudah subuh'! Aku dapat
mbmastikan, Insya Allah, dengan penelusuran yang sempurna, bahwa tidak ;da
hadits dari Abdullah bin Amru dalam dua ktab shahih yang melarang shalat
sesudah subuh. Bahkan tidak seorang pun dari penulii Sunan yang empat
meriwayatkan hadits Ibnu Amru; han a At-Tirniazi mengisyarattannya saja
dalam ucapannya "Dan dalam bab ini," (l:16l). fensyaralrnya berkata,
"Adapun hadits Abdullah bin Arnru diriwayatkan oleh Ath-Thabrani daram At
Ausath.t'Memang, hadits itu terdapat dalaur Kitab yang enam dari hadits Ibnu
'Abbas dari umar bin Khaththab dan,perawi-perawi yang diridhai. Telah
disebutkan dalam Musnad umar berulang kali, awalnya (nomor l l0) dan telah
disebutkan juga dalarn MusnadlJmar (nomor I l8) dengan sanad yang terputus,
dari riwayat Ibnu Amru bin Ash dari Ljmar uin rcrattrttrau. Adapun 6"trwa
,'-!utug, Sunan sebagiannyq" maka,itu be-tul sebagaimana akan engkau lihat
dalam takhrijnya, Insya Altah. Al Hafiztr Ibnu Katsir telah menunjufkan pada
hadits itu dalarn At-Tarikh (4:306), dari tempat ini,dalam Al Musnad namun
tidak menyebutkannya secara sempur4 dan berkat4 "Haditq ini sangat gharib.
Para penulis sunan telatr meriwayatkan sebagian hadits ini. Adapun apa yang
ada dalam hadits berupa keringanan bagi Khuza'ah untuk membalas dendam
kepada Bani ,Bala sampai waktu Ashar pada hari pembebasan, Aku tidak
mengetahuinya kecuali dalam hadits ini. Seolah-olah ini -jika benar- termasuk
bab penglhususan bagi mereka dari apa yang menimpa,meieka pada malam
qemlalasan." Hadits yang agung ini mengandung banyak makna. Aka.n

.disebutkan yang libih panjang dari hadits ini nomor 6933 dan 6992 daririwayat
Yaiid bin Harun dari Husain Al Mu'allim. Sebagian malcranya juga akan
disebutkan dan akan kami tunjull<an pada tempatnya, Insya Allaft.
Pertama: Sabda Nabi "sesungguhnya orang yang paling dimusuhi oleh Ailah
adalah orang yang membunii dt ianah H-ian; d* slte*rnya" akan dituris
'hadits yang semisal maknanya dari riwayat Habib Al Mu'allim dari Amru bin
Syu'aib nomor 6757.
Kedaa: Sabda Nabi "Tidak ada pengakuan keturunan dalam Islam,,, dan
seterusnya, akan ditulis secara ringkas dari riwayat Amir Al Ahwal dari Arnru
bin syu'aib nomor 6971. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud nomor
2274 Q:250 Aun Al Ma'bud) secara panjang dari riwayat yazid bin harun, dari
Husain Al Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib. Telah dijelaskan bahwasanya anak
adalah bagi ranjang, berkali-kali dalam hadits nomor 173,416,417,467,502,
dan 820. Lihat juga nomor 6699.
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Ketiga: Di)rd jai-jai, akan dijelaskan ddam hadits dari riwayat Sulaiman bin
Musa nomor 6711, riwayat Husain Al Mu'allim nomor 6772, d& dari riwayat
Mathar Al Warraq nomor 7013. Ketiganya dari Amru bin Snt'aib. Abu Daud
4562 (42313 Aut Al Mo'budl dan An-Nasa'i (2:252) meriwayatkm hadits ini.
Keduanya dari jdur Husain Al Mu'dli& dari Amru bin Syu'aib. Ibnu Majah
meriwayatkannya (2:75) dari riwayat Mathar.Al lVar-raq dari Amru bin Syr'aib.
Keenpat Diyat tulang akan dijelaskan juga dalam hadits nornor 6772 daa
7013. Ab,u Dand mcriwalratlcannya nomotr 4566 $:315 Aun Al Ma'kd) drri
jalnr Husain Al Mu'allim dan Ibnu Majah,mcriwayatkamya (2:751dui ialttr
MatharAl Warraq. Keduanya dari Amru bin Syu'aib. Lihat hadits nomor 7033.

Lihat juga hadits yaog telah lalu nomor 6533,6552, dan 6663.
Kelima: Larangao shal* sesudah Shubuh dan Ashar. Akan disebutkan dari jalur
Abdul Karim AI Jazari nomor 6712 dat dari jalur Khalifatt bin Ghalib nomor
6970. Keduanya dari Amru bin Syu'aib. Abu Daud Ath-Thayalisi
meriwayatkannya nomor 2260 daui Khalifth bin Ghalib. Lihat juga hadits yang

ada dalamll L{usnadaomq 6966,6993, d.o 7077.'
Keenam: Larangan menggabrmg[m m. coik4[i al6 wmita dengan bibinya dari
ayah dan bibinya dari ibu elEn disdxttlsan dr,l ishr Abdul Karim Al Jazari

nomor 6712 du qad ialr Uutitr AI Mu'allim" Kcduanya d.ri AEru bin
Syr'aib. Telah disehlkan dari hadits Ibnu.Abbas Dotnor 1878 dan

3530.
Ketujuh: "seuotg.voita li&k boteh menqima hdidt'hza.ali mlas izin
suamirrya.n HrdriB ini iliriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi nomor.2267
dari jalur Itrabib Al Mu:allim. Abu Daud As{tilstani meriwayatkannya nonor
3546 dm 1547 (3:317 Aun Al Ma'bud) dari.ialur Daud bin Abu Hin4 Habib
Al Mu'alli;, dan Husain Al Mu'allim. An-Nasali meriwayatkannlra (l:352)
dari jahu Husain Al Mu'allim dan (2:137-138) dari jalur Dad bin Abu Hin4
Ilabib Al Mu'allim, dan Husain AI Mu'allim. Ibnu Majah meriwayatkannya
(2:37) dari jahn Al Mutsanna bin Ash-Shabah. Semuanya dari Anru bin
Syu'aib. "Dzulruul Al Jahiliyyah," dengan mendhammahkan hwaf dzal danha".
bentnk jama' dari "l\zahl' dengan fathah dan sukun, artinya pernbalasan,

dendam, dan permusuhan. "Ad-Di'wah", dengan mengkasrah dal danmensukun
ain: yaill menashabkan seseorang kepada selain ayatr dan keluarganya. Orang'
orang Arab dahulu melakukan hal itu lalu Nabi melarangnya dan menetapkan

seorang anak kepada ranjang. Demikian dikatakan Ibnu Al Atsir. Al Khaththabi
berkata 2l?9: 'Mengakui anak adalatr lebih umum dan lebih luas dari ucapan

Ibnu Al Atsir karena penganrhnya itu sendiri pada seseorang yang ingin

mengalcui nashab anaknya dengan cara berzina dengan ibu si anak pada masa
jatriliyah sebagaimana dalaur riwayat Abu Datd. "Anak adalah bagi ra4iotg!',
Al Khathtabi berkatg 'Maksudnya kepada pemilik ranjang (suami)." Ibnu Al
Atsir berkatq 'Yaitu istri dan hanrba sahaya. Seorang wanita juga disebut

ranjang/tempat tidur lcarena lelaki menidurinya."
*Al Aahir|'adalatr pezina. Kata ini berasal dari 'ahua yang berarti mendatangi

seorang wanita di malam hari hingga untuk berzina dengannya kemudian secara

mutlak diartikan dengan betzina. Maknanya: Tidak ada bagian bagi seorang-

pezina dalarn hal analq sesungguhnya anak itu dinashabkan kepada penilik
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' 3"iT+ yakni pasanganjui ilu si anak, suaminya atau hamba sahayanya.
Demikian dikatakan oleh Ibnu At Atsir.

''Al A*lau' dengan memfathah hamzah dat tan atau mengkasrah keduanyq
namun lrang popular adalah denganfathah, dan antaia dua f,truf itu ada huruf
era :: artinya batr. Ibntr Al ABir b€rkata I : 16, ..Ada yang mengatakan maknanya
adalah rajam. Ada juga yang berpendapat itu aaaiau-rias"ti'arri kesia-siaan.

4{" ryg mengatakan maknanya iaaun batu hatus dan ada yang berpendapat
debu. Ini'menjelaskan .bery malcranya adalah kcsia*iaan, birkau seorang
p_ezina itu dirajam." Ia juga berkata (l:203) dalam menafsirkan kata uhajm,;
"Yaitu sia-sia. Maksudnya seorang anak dinashabkan kepada pemilik orr;*g,
suami atau tuan, sementara seorang pezina hanya mendapatkan'kesia-siaan dan
perbuatan haram seperti ucapailnu: Aku tidakprnya 

"iaprm 
selaln debu dan

:r.gk* tidak prmya apapun selain batu." pengakuan ini, mengakui nashab orang
Iain, mengakui nashab orang yang ditemukan, dan be'nrsahi menetapkan bayT
yang dilatrirkan secara tidak benar, semuanya merupakan perbuatan munkar
yang keji ),ang umum terjadi di negeri kita, aari apayang ada dala* undang
yndanq tentang wanita dan pembera wanita benipa-paham kebebasan dan
kemerdekaan pribadi, keluar dari agama, dan b€ruslad keras menghancurkan
setiap tradisi Islam yang benar. Dan dengan apa yang rclatr meLsuki hati
meryka unhrk mcngikuti orang Eropa darrunaang-iudang keberhalaan yang
menimpa mayoritas umat Islarrr. Batrkan s"sungguhnya uridang-undang Mes[
yang banr berusaha mengakui dengan jelas dalam hal anak-mak-hasil ziia yang
Perancis sendiri tidak malrpu mengakuinya. Ini adalatr dasar sigala
kemunkaran dan kemesuman di dunia. riaaa aala dan upaya melainkan derigan
Allatr. Jika kaum muslimin tidak berhenti *tut tona*'rcp.rti ini au, iir."
mereka tidak terbangun {ari apa yang dikehendaki bagi mereka dan bagi ugir"
mereka,'niscaya Allah akan membinasakan mereka dengan tcetetapannya aan
39reka akan menjadi orang-orang yang rugi dan merekitidak akan mendapat
kejayaan selamanya.
Al Mm,aadhih, dengan memfathah zin: bentuk jama' dari mudhihah dengan
mendhammah mim dan mengkasrahkan dhad, yuitu y*g tampak jelas i'ari
tl*g, yakni putihnya. Sabda Nabi "Lao yoiu* rimra'atinlTidak
dipubolehkan bagi wanitd' dan seterusnya, dalam fi tlrn tis ,,Al Mar'ah,,, dan
kami tetapkan apa yang ada dalam K M. AL Khaththabi berkata 3404, .,Hal ini
menurut mayoritas ulama menunjukkan makna kebaikan dalam rumah tangga
dan ketentraman diri suami dengan hal itu. Hanya saja Malik bin Anas berkata:
Tertolak apa yang diperbuat si istri dalam hai itu sehingga. si suami
mengizinkannya. Syaikh (yaitu Al Khaththabi) berkata: t<emun-glinan hal itu
tentang kecemburuan yang' baik. Ada keterangan dari nasituttatr sAw
bahwasanya beliau berkata kepada para wanita: bersedekahlah. seorang wanita
melepaskan anting-anting dan cincin laru Bilal mengambilnya aeng"n [ai;ta"
Ini merupakan pemberian tarrpa izin suami-suami -ereta.
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ffiE2. ftnu Numair menceritakan kcads kami; Haiiaj

mencedtalon k€pada kami, dari Amru bin $ru'aib, dari bapaknyq

da.i lcakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW meqiama' antara dua

shalat pada hari pcp€rangan Baoi Mushihaliq.2T6

i. :-i;'*',ttrLI'i 1i3J di;, * g* .11^r
'tr si),il;.{}'q*)'*,i6 ,:F ,} yJ ,* *
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*f tr,\rk, €.t, f;, A,$,g:a-t i:r,:'A *'*:)t
u :Jv ,i;;)t';; Ai: q bi v, {. ri1 ,i!ir y ,::;1 ,
nG Sanadnya shahih: Hadits ini tcrdapat 6alam Maima' Az'Zawa'id Q:ISS) dn

sesudahnya menyebutkan riwayat berikut 6694, dan berkata, "Keduanya

diriwayatkan oleh Ahrirad. Dalam sanad kedua riwayat itu ada Al Haiiqi bin
lqgthat. Ada lsitikan tentangrya." Lihat hadits nomor 6375.
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. , q683. Yalla menceritalen kepada katrli, Mubanrmad'bin Ishak
mencErilakan kepada karni, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,

dari lokelnya, ia berkata: Aku mendengar seseorang dari Muzainatl
bertanya kepada Rasulullah SAW: Wahai n""otrttuL aku datang
unfirk bertanya kepada engkau tentang unta yang tersesat? Beliau
menjawab, "Bersama unta itu ada sandalnya dan kantung airnya. Ia
makan pohon dan menaju kc tempat air. Biarkan saja sampai oTang

yang mencarinya menemukannya." Orang itu bertany.a lagi:
Bagaimana dengan kambing yang tersesat? Beliau menjawab, ".Ia
untuhlu atou untuk saudqramu atau untuk serigala. Ia mencalatp

semuanya sampai orang yqng mencarinya menemukannya.".Orung itu
bertrtnya: Bagaimana dengan penjaga yang mendapatinya di tempat
gembalanya? Beliau menjawab, "Di dalamnya ada nilainya dua kali
dan pthtlan siksaan. Dan aW yffig diambil dari , tempat
penjagaannya mako di dalamrrya ada bagiannya jita apa yang
diambil itu mencapai nilai sebuah perisai." Orang itu bertanya: Watrai

Rasulullah, bagaimana dengan buatr-buatran dan apa yang diambil dari
puctrknya? Nabi menjawab, "Barangsiapa yang mengambil dengan

mulutnya dan tidak mengambil dengan ujung baju maka tidak apa-
apa. Namun jika demikian maka ia harus membayarnya dua lcali dan
pthtlan serta silrsaan. Apa-apa'yang ia ambil dari tetangganya juga
ada bagiannya jiko apa yang diambil itu mencapai nilai sebuah
perisai." Orang itu bertanya lagi: Wahai Rasulullah, bagaimana

dengan barang temuan yang kami dapati di jalan umum? Nabi
menjawab, "Umumkanlah selama satu tahun. Jika didapati orang
yang mencarinya maka berilcanlah padanya. Jika tidak malm barang
temuan itu untubnu." Orafig itu bertanya la!i: Bagaimana dengan
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benda yang didapati dari reruntutran yang sudah

menjawab, "Dalam benda itu dan dalam boang
sdperlima (Hak Attah dan rasul-Nya) J'zn

lama? Nabi

tambang ada

27 Sanadnya shahih, Akan disebutkan secara panjang hadits semisalnya dari jalur
Ibnu Ishalr nomor 6t91, dari jalur Abdurratrman Uin Al Harts nomor 6746: dn
secara ringlcas dari jalur Ibnu Ishak nomor 6936, dari jalur Hisyaur bin Sa'd
nomor 7094. Semuanya dari Amru bin Syu'aib. Para imam meriwayatkanhadits
ini dalam kitab mereka. Sebagian ada yang menulis secara panjang dan sebagian
ada yang meringkasnya atas sebagian hulumnya: As-Syafi'i meriwayatlmnya
dalam ll Unm (2:37) yang di dalamnya mengandsag hukum tentang apa )'ang
didapati dalam reruntuhan dan barang tambang dari Sufian, dari Diud bin
Syabur dan Ya'qub bin Atha', dari Afiru bin Syr'aib. Begitu juga Al laihaqi
meriwayatkan hadits ini dalarn ls-$1san Al Kubra (a:155) dari jalur As-Syaf i.
Al Haldm meriwaya&annya (2:65) dari jalur Al Humaidi dari Sufran. Ia dan
Adz-Dzahabi mewhahilikatnya. Abu tlbaid meriwayatkan dalam Al Armyal
nomor 858 tentang hukun barang temuan dan apa yang didapati dalam
reruntuhan dan barang tam-bang dari Isma'il bin Ibrahim, dari Ibnu Juraij, dari
Amru bin Syu'aib. Abu Ubaid berkata, "Aku tidak tatru apakatr Isma'il
meriwayatkannya atau tidak?" Kemudian ia menyebutkan batrwa Ibnu Ishak
meriwayatkannya 'dari Amru bin Syr'aib dari bapaknya dari kakeknya"
kemudian ia meriwayatkannya nomor 859 secara lv{wnad darijaftr Ibnu Ishak.
Lalu ia menyebutkan bahwa Ibnu Ajlan juga neriwayatkannya, kemudian
meriwayatkannya nomor 860 dari jalur Al-Laits bin Sa'd, dari Ibnu Ajlan, dari
Amnr, secua Musnad. Abu Daud meriwayatkan hadits ini l7l0-1713 Q:66-6E
Aun Al Ma'ktd) secara panjang dan ringkas, dengan beberapa sanad, dari jalur
Ibnu Ajlaq Al Walid bin Kasir, Ubaidullah bin Al Akhnas, dan Ibnu Ishak.
Semuanya dari Amru secara Musnad. An-Nasa'imeriwayatkan hukum-hukum
darinya Q:260-261) de,ngan tiga sanad: dari jalur Ubaidillah bin Al Akhnas,
Ibnu Ajlan dan Amrubin Al Harts, dan Hisyarn bin Sa'd. semuanya dari Amru.
Dalam naskah An-Nasa'i yang dicetak di Mesir, begitu pula yang dicetak di
India (halaman 740) terhrlis 'Abdullah bin AI Akhnas". Ini adalah kesalahan
dari penyalinnya. Yang benar adalah Ubaidullah sebagaimana dalam manuslcrip
Syaikh Abid As-Sanadi. At-Tinni&i meriwayatl<at Q:261) sepotong hadits ini
dari jalur Al Laits, dari Ibnu 'Ajlaq dari Amru, dan berkata, 'Ini adalah hadifs
hasan;" Ibnu Majah meriwayatkan (2:66) sepotong lainnya dari jalur Al Walid
bin Katsir dari Amru. Telah dijelaskan penafsiran tentang kata Al Mijn dn
bagian dalam nilainya pada hadits nomor 1455, 4503, dan 5157. telah dijelaskan
pula hadits "Tentahg barang tambang seperlima," dari hadits Ibnu Abbas
nomor 2871 dan2872. SabdaNabi tentang unta yang hilang "Bersamorqta ada

. sqndalnya dan kantung airnya," dan seterusnya. Al Hidza', dengan mad, afiinya
sandal. Al Khaththabi dalam Al Ma'lim 1633 berkata"'Yang dimaksud dengan
kata hidza'adalatr yang paling lemahnya. Dikatakan; bahwasanya unta itu krut
berjalan menuju negeri. Dan yang dimaksud dengan kata saqa'adalah bahwa
unta itu kuat mendatangi air dan memtawa air itu dalam kantuig peruhya." Ia
juga berkata, "Adapun tentang unta yang tersesat, Nabi tidak menetapkur ryg
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6684. Ya'la menceritakan kepada kami, sufyan menceritakan
kcpada kami, dari Musa bin Abu Aisyah, dari Amru bin Syu,aib, dari
bapaknya dari kakeknya ia berkata: seorang Arab badui datang
kepada Nabi sAW bertanya tentang wudhu, Maka aku melihat Nabi
berunrdhu tiga kali tiga kali kemudian bersabd4 *Beginilah wudhu.

yang menemukannya mendapatkan imbalan karena unta itu membawa air,
p1r. poh*-, dapat hidup tanpa digembal4 dan dapat menghindar dari
kebanyakan binatang buas. Maka wajib membiarkan p-nyu sampai
pemiliknya menemukannya. Dalam kata unta: terkandung malcna haa" uigliat,
dan kijang dan binatang lain yang menyerupainya )aog uer;atan aengan cep-at ai
tanah dan berlalu-" "Baaghiihd' artinya orang yang mencarinya' atau
pemiliknya. Al Harisah berasal dari kata At Hirasah, yaitu batrwa unta itu ada
yang mcnjaganya. Dikatakan terhadap kambing yang kemalaman sebelum
sampai ke kandangnya disebut i, dari makna ini. An-Nakaar: adalab hularman
yang 

-diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu
menahannya dan menghukumnya. Sabda Nabi ,.zir 'Aihorihf, a"og*
memfathah 'ain dan tha': yaittt dari kandang dan tempat peryagaawtya. Al
Abnam merupakan bentuk jama' dari kimm dengan mengkasrah eal adalah

ryfttl Ul{ dan biji sebelum tampak. 'Mengambil dengan ujung baju."
Khubnah, dengan mendhammahkan huruf Hn', mensvtuntan aa' temuaian
nun adalah pinggir kain dan ujung baju. Ibnu Al Atsir berkiL, "yakni tidak
mengambil dengan ujung baju. Dikatakan Alchbana Ar-Rajulu, ia
8enyembunyikan sesuatu di ujung baju atau celananya.,, Al Kharib,Ibnu Al
Atsir berkata, "Boleh dibaca dengan mengkasrah kha' dan memfathah ra,,
jama' dari khariibah seperti naqiimah dan niqam. Boleh juga jama' dari
l;hirbah, dengan mengkasratr Hta' dan mensukun ra' seperti ni'ioh-dn ni'am.
Boleh juga dibaca kharib, dengan memfathah lrha' dan-mengkasrah ra'seperti
ltabiqah dan nibaq sefia lalimah dan kalim." Al 'Aadiyy dengan mentasydidkan
hurufya': lamarkuno. Asalnya dari peinsbatan kepadii"Aadl'kaum Nabi Hud.
Ibnu AI Atsir berlota, "setiap sesuatu yang udah iama dinisbatkan kepada ,Aad
walaupun mereka tidak meqiumpai kaum .Aad itu.. ,,Ar-rikaal, telah
dijelaskan penafsirannya dalam hadits nomor 2871. Imam Syafi,i telah merinci
penafsiran dan hukumnya dalam kitabll UmmZ:37.

@l - I{usnsd Imam Ahmad
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6685. Yatrya bin Zakaria bin Abu

kepada kami, Hajjaj an .kepada

Za'idah menceritakan

karri, dari Amru bin

Syu'aib, dari bapaknya, dari takeknya, ia berkata: Rasulullah SAW

benrmrah sebanyak tiga kali. ,Sstiap berumrah beliau bertalbiyah

sanrpai beristilam kepada llajar Aswad.2D
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6686. Husyaim menceritakan kepada kami, Haiiaj

mengabarkan kepada kalni, dad Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,

Sanadnya shahih-Ya'la: adalah lbnu Ubaid At-Thanafisi' SuSan: adalah Ats-
Tsauri. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l:33), Ibnu Majah (l:84), dan

Al Baihaqi (l:79). Semuanya dari jalur Ya'la dari Su$an semisalnya. Begrtu

pula Ibnu Al Jarud 45 meriwayatkannya dari jalur Al Asyja'i dari Sufran. Ath'
Thalrawi meriwayatkan hadits ini dalarn Ma'ani Al Atsu (l:22) dari jalur Abu

Awanah dari Musa bin Abi Aisyah semisalnya juga. Abu Daud meriwayatkan
hadits ini secara panjang 135'(l:51 Aun Al Ma'bzd) dari jalur Abu Awanah dari '

Musa bin Abu Aisyatr. Begitu juga Al Baihaqi meriwayatkannya (l:79) dari
jalur Abu Daud dengan sanadnya secara panjang. Al Hafidr menyebutkannya

dalam Talkhish Al Habir (halaman 30) dan menisbatkannya kepada Abu Daud,

An-Nasa'i, Ibnu Ktruzaimah, dan Ibnu Majah 'Dari jahu-jaltr yang shahih."
Lihat hadits nomor 5735. Lihat jugt Nashb Ar'Rtyah l:29.
Sanadnyasiaifi. Hadits ini adalah ringkasan dari hadits sepudahnya.

otl a a a a .t'vtt't
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dari kakeknya: Bahwasanya Nabi sAW berumrah sebanyalc tiga kali.
senruanya dilaksanakan pada bulan Dzulqa,idah. Beliau bertalbiyah
sampai beristilam kepada Hajar Aswad.280

a a aa a
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280 
_s_anadnya shahih, 

-H"dit" ini adaratr panjangan hadits yang sebelumnya. Al
H€itsami menybutkannya, dalarn Majn i' iz-Zaw a. i d . e :il q dan blrkata,
"Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Haiiaj bin ertmt yang
diperbincangkan. Namun ia tsjqah!,Ibnu Kaisir menuniikican fada hadits ini
dalam At-Tarr'ti (5:109), dari tempat ini.

'ot Sanadnya shahih.Ibnu Idris: adaratr Abdullah bin Idris Al Audi, guru Ahmad.
Telah disebutkan ketsiqahannya dalam haidts nomor 1379. Hadits ini
diriwayatkan oleh An-Nasa'i e:260) dari jalur Ibnu Idris dengan sanad ini. Al
laihaqi meriwayatkarurya dalarrr, ',4s.sunin Al Kubra (s:259) dari jalur Ibnu
Numair dari Muhammad bin Ishak. ^Ad-Daraquthni mlriwayatkan hadits ini
lorgor 369 dari jatur AI Maharibi dan dari jalur Ahmad ui, ru"riJeiw;d;
keduanya dari Ibnu Ishak. Telah disebu&an berulang kali dari hadits Ibnu Umar
bin Khaththab: Bahwasanya nilai sebuah perisai 

"aam 
tiga dirharn, akhi6ya

adalah hadits nomor 6293. As-Syafi,i telalimenggauungka;ur-t ru a* riwayat.
$ Prlr"-qi (8:259) meriwayatkan dengan r*"dlu dari-As-syaf i dan berkata,

:Ini adalah pendapat Abdullah bin Amru, dalam riwayat Arnru bin syu,aib.
Perisai dulu dan sekarang adatah sam4 bisa delapan belas, seratus, ut"u auu
dirham. Ketika Rasulullah sAW menetapkan pada seperempat dinar (yakni
senilai tiga dirham), maka beliau menetapt<an iebih banyak auri ito. rigkau
mengira Atrtru bin syu'aib bukan termasuk orang yang diterima riwayatnya dan
engkau tinggalkan .suqahynlah yang ia riwiyat[an yang sesuai d"ng*
pendapat-pendapat kami. Engkau katakan: Ini adalatr 

-seriuah 
kekeliru-anl

Bagaimana engkau menolak riwayatnya sekali kemudian engkau berhujjatr
dengan orang-orang yang jujur dan benar, padahal Amru- tidak periatr
meriwayatkan sesuall _yang menyalahi pendapat kami?!', pernyataan ini
terdapat dalam kitabll umm karya Imam syafi,i (o:t to) namun dalam kitab itu

y. tt' y 'aeQ';).t €* '*rl ilr $:rL .11^v'i*'9, 
);, * ")L 
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6687. Ibnu Idris menceritakan' kepada kami, Ibnu Ishak
menceritakan kepada kami, dari Amru bin syu'aib, dari bapaknya,
dari kakeknya: Bahwasanya nilai sebuatr perisai pada masa Rasulullatr
SAW adalah sepuluh dirham.2sl

@l - Musnad Imam Ahmad
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6683. Waki' me,lrceritakan kcpada lcami, Abdullah bin

Abdurratunan menceritakan kepada lomi, ia mendengarnya dari Amru

bin Syr'aib, dari bapaknya dari kakeknya: Batrwasanya Nabi SAW

mengucapkan takbir dalam shalat 'Id sebanyak dua belas kali. Tujutr

kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua Beliau

tidak shalat sebelumnya atau sesudahnya. (Abdullah bin Ahmad

berkata): Bapakku berkata: Atcu berpendapat seperti ini.282

tidak tertulis. Ada sesuatu yang diubah oleh para pcnyalin. Lihat hadits nomor
66t3. Lihat jugt Nashb Ar-Rryah 3:359.u2 Sanadnya snanin. Abdullah bin Abdurrahman bin Ya'la bin Ka'b At-Tsaqafi
At-Thaif: tsQah.Ibnu Al Madini dan Al ljilli menilainya aiqah namun Ibnu
Ma'in mcnilainya &a'f. Al Bukhari berkata, "Tentang dirirya ada tcritikan."
Ibnu 'Adi bcdotq "Abdullah meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib hadits-
hadits ymg lums dan dia termasuk orang yang ditulis haditsnya." Muslim
meriwayatkan sdu hadiB drinya. Akan dikemulolcan batrwa Al Bu}hari
menshahihkanhadits ini. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majatr (1:200), Ibnu
Al janrd dalam Al Muntaqa (137-138), Al Baihaqi (3:285), Ad-Daraquthni
dengan beberapa sanad l8l, dan Ath-Thahawi dalarn Ma'ani Al A*o Q:398).
Semuanya dari jalur Ath.Tha'ifi, dengan sanad ini semisalnya. Sebagian
meringkas dan sebagian menulis secara panjang. Abu Daud meriwayatkan
hadits ini I 15l (l:2t46 Aun Al Ma'bud) dari jalur Al Mu'tanir dari Ath-Tha'ifi
namun ia menjadikan hadits ini menjadi hadrts qauli. Begitu pula Ad-
Daraquthni meriwayatkannya juga nomor l8l, begitu pula Al Baihaqi
meriwayatkannya 3:285-286 dari jalur Abu Daud. Al Hafidr menyebutkannya
dalam At-Tallhish lU dan berkat4 "Ahmad, Ali (yalsti Al Madini), dan Al
Bukhari menshahihV,awrya dari apa yang diceriakan oleh At-Tirmidzi." lni
adalah yang dikutip AI Hafiztr dari At-Tirmidzi. Az-Z*iila'i menyebutkannya
dalam Nashb Ar-Rayah Q:217) dengan mengutip W Al 'Ilal Al Kubrakarya
At-Tirmidzi batrwasanya Al Bukhari b€r{cata kepada At-Tirmidzi, "Hadits
Abdullah bin AMurratrman Ath-Tha'ifi juga shahih. Ath-Tha'ifi menrpakan
orang yang haditsnya dekat."
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.:. 6689. Waki' menceritakan kepada kami, Daud bin Sawwar
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,
dari kakekny\ iaberkata: Rasulullatr sAw bersabd4,, perintahkanlah
anak-anak kalian untuk mengerjakan shatat jika mereka sudah
berumur tujuh tahun dan putatllah mereka jika mereko sudqh berumur
sepuluh tahun dan pisohkan di antara mereka datam tempat tidur.,,

(Abdullah bin Ahmad berkata): Bapaklnr berkata: Ath-Thafawi
Muhammad bin Abdurratrman berkata tentang hadits ini: Sawwar Abu
Hamzah. Ia salatr menyebut namanya.2s3

2t3 sanadnya shahih.Daud bin sawwar: sepcrti inilah wald, menyebutnya dan dia
salah mcnycbut naman)4a. yang bcnar adalah sawwar bin oau4 Abu Hamzah
Al Mazmi Ash€hairafi, seonang ydnl tsiqah. Ibnu Ma'in dan lainnya
menilainya tsiqah. Ahmad berkata, "Guru orang Bashrah, la ba'sa btth. waii,
meriwayatkan darinya namun dengan membalik namanya. Dia adalatr seorang
gllu yang tstqah di Bashrah. waki' tidak meriwayatkan darinya selain hadits
ini." Al Bukhari menulis biografinya daram At liabir e/2fi6q) d* berkat4
"Perkataan waki': Daud bin Sawwar adarah keliru.,, Adz-Dzahabi berkata
dalam Al Mizan (l:433), "Abu Hatim berkata: waki' keliru dalam menyebut
namanya: Daud bin Saurwar." Disebutkan sesudah hadits ini ucapan Almad
bahwasanya Ath-Thafawi menyebutnya "sawwar Abu Hamzah" lalu ia berkata,
"Ia salah menyebut namanya." Tampak daram ucapan ini ada kerancuan kalau
yang salah adalah Ath-Thafawi namun yang sebenarnya adalah Ath-Thafawi
ingiq mengatakan kalau waki' salah dalam menyebutnya "Daud bin sawwar,,
9"og* bukti apa yang kami kutip dari Ahmad dalam-At-Tahdzib, yangkani
kutip dari Al.Bukhari dalam At-Tarikh, dan dari Abu Hatim dalam At Mtron.
Dan dengan bukti bahwa riwayat Ath-Thafawi yang akan dikemukakan secara
panjang pada hadits nomor 67s6 yang diriwayatkan oleh Ahmad dari
Muhammad bin Abdunatrman Ath-Thafawi dan Abdullah bin Abu Bata As-
sahmi, "Keduanya berkata: sawwar Abu Hamzah menceritakan kepada kami.,'
Seandainya Ahmad ingin menunjukkan kesarahan Ath-Thafawi, ia tidak akan

,Etrl - l{nsnxd Imam Ahmad
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6690. Waki' menceritakan kepada kanri, Khalifah bin

Khalyath menceritakan kepada kami, dari Arnru bin Snr'aib, dari

bapaknya, dari kakeknya, batrwasanya Nabi SA\tr bersaMa ddam

khutbatuiya sambil beliau menyandarkan punggmgnya ke Ka'bah,

meringkasnya darinp saja di sini, bahkan ia akan mcnyebr{f,an bahwa Ath-
Thafawi dan As.Sahmi bcrsamaan salah dalam hal itu! Hal ini jclas. Kemudian
riwayat dua onng png disepakati lebih utama untuk diambil dan diunggulkan
dari hwayat satu orang jika menyalahi keduanya. Sesungguhnya Ath-Thafawi
dan As-Sahmi tidak sendirian menyebutkan yang benar ini. Ibnu Ulayyah sama

deirgan kcduanya, dalam riwayat Abu Daud dalam ls.Sunan, sebagaimana akan

kami sebutkan, ia mengatakan, "Sawurar Abu Hamzah.' Abu Daud lalu
meriwayatkan riwayat Waki' kemudian berkata" *Waki' keliru dalam menyebut
namanya. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan hadits ini darinya dengan

berkata: Abu Hamzah Sawwar Ash-Shairafi menceritakan kepada kami." Begitu
juga Qnrrah bin Habib mengikuti mereka, menurut Al Bukhari dalam Al Kabir,
ia berkata, "sawwar menceritakan kepada kami." Sawwar dengan

memfathahkan huruf sin dan mentasydidwav'. Hadits ini diriwayatkan oleh Al
Bulfiari dalan Al Kabir Ql2ll69) secara ringkas, dari Qurrah bin Habib, dari

Sawwar. Abu Daud meriwayatkannya 495496 (l:185-186 Aun Al lta'buo
secara panjang dari jalur Isma'il, yaitu Ibnu Ulayyah, dari Sawwar, dan dari
jalur Waki' "Daud bin SAWwar Al Mazani menceritakan kepada kami" lalu ia
menyebutkan bahwa Waki' keliru dalam menyebut namanya sebagaimana telah

kaml tcutip di atas. Ad-Daulabi meriwaytakan hadits ini dalam Al Kuna (l:159)
dari jalur Waki' yang berkata, "Abu Hailzah Daud bin Sawwar mengabarkan

kepadaku," dan seterusnya. Al Hakim meriwayatkannya dalam l/ Mwta&ah
(l:197) dengan dua sanad dari SuSan Ats-Tsauri dan sahr sanad dari Abdullatt

bin Abu Bakr As-Satrmi, "sawwar bin Daud Abu Hamzatr menceritakan kepada

kami, Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami,' dan seterusnya. Ini

merupakan hadits ikutan yang menguatkan dari Suffan Ats-Tsauri bagi Sawwar

bin Daud ketika ia meriwayatkan hadits ini dari Amru bin Syu'aib sama seperti

riwayatnya.
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"Seorang muslim tidok dibunuh lcarena ofang kafir dan seorang yang
memrynyai perj anj ian tidak dibunuh dalam perj anj iannya."28a
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. 6691. Waki' menceritakan kepada kami, Usamatr bin Zaid
menceritakan kepada kalxri, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,
dari kakeknya: Bahwasanya Nabi SAW menemukan sebuatr kurma di
rumahnya di bawatr pinggangnya kemudian beliau memakannya.28s

2u 
Sanadnya Shahih. Khalifatr bin Khayyath Al Bashri Al ,Ashfari Abu Hubairah:
tsiqah. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqah. Al Bukhari menulis
biografinya dalan Al Kabir 211/175 dan berkata, "Ia mendengar dari Amru bin
Syu'aib, kakek Syabab. Waki' dan Amru bin Manshur mendengar darinya.', Al
Hafizh menulis biografinya dalam At-Tahdzib 3:16l secara terperinci, yakni
bahwasanya riwayatnya tidak ada dalam kitab yang enam. Al Hafizh
menyebutkan bahwasanya Abu Al Walid Ath-Thayalisi meriwayatkan darinya
dan menulis biografinya dalam ArTa'jil 177. Kami tambahkan di antara orang-
orang yang meriwayatkan darinya adalah Abdusshamad. Akan disebutkan
riwayatnya dalam hadits nomor 6970. Ucapan Al Bukhari "kakek Syabab,,
maksudnya ia adalah kakek "Khalifah bin Khayyath bin Khalifah Al Ashfari
Abu 41r.r" yang bergelar "Syabab" dengan memfathah syin dan 6a'. Si cucu
ini adalah salah seorang guru Al Bukhari yang ditulis biografinya dalarn At-
Tahdzib (3:160-16l) dan Al Kabir (2ll/1701. Uaaits ini tetatr disebutkan secara
ringkas nomor 6662 dari riwayat Sulaiman bin Musa dari Amru bin Syu,aib.
Telah kami tunjukkan di sana tentang riwayatnya secara panjang dan ringkas.
Lihat juga lt- Tallhish 33 6.

285 Sanadnya shahih. Usamah bn Z;lid, adalah Al-Laitsi. Hadits ini adalah

ringkasan, akan disebutkan dengan sanad ini hadits nomor 6820 dengan
tambahan nratourr "Maka beliau tidak tidur malam itu. Sebagian istri beliau
bertanya: Wahai Rasulullah, semalam engkau tidak tidur? Beliau menjawab:
Sesangguhnya aht menemukan di bawah pinggangfu sebuah lcurma kemudian
aht memakawtya padahal di sini ada kurma sedeluh. Aka takut kalau aht
makan sebagian dui karma'sedekah iru." Hadits )ang panjang ini terdapat
ddam Majma' Az-Zawa'dd (3:89). Penulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh
Ahmad dan para perawinya tsiqah." Akan disebutkan juga hadits yang
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66g2.Ya d encenJakan kepada kalni, Muhammad bin Ishak

mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,

dari kakeknyq Abdullah bin Arnru, ia berkata: Ketika Rssulullah

SAW memasuki- kota tvlakkah pada tallrn pembebasan, bdliau b€rdiri

berkhutbah di hadapan orang-orar,rg dan bersaMa, *Walui mon$ia,

sestmgubrya persehttuan yang ado pada masaiahiliyah malw Islant

tidak meilanbahnya melainkan tebih tant dan tidak ado persehmton

dolan Islan. Kaum Muslimin adalah tangan atas orang selain

mereka. Dorah mereka setara. Yang paling rendah dqi mereka

menjaga mereka dan lnng paling iauh doi mereka kembali kcpada

mereka. Pasukan mereka dikcmbalikan kcpada yang tidak perory.

Seorang mubnin tidak dibunuh karena orang lrafir. Diyat orang kafir

adalah setengah diyat seorang muslim. Tidak bisa mendekat dan tidok

bisa menjauh, dan tidak diambil zakat mereka melainkan di rwruh

mergka.'286

semisalnya secara panjang nomor 6720 dut riwayat Abu Bakr Al tlanafi dari
Usamatr bin Zaid dari funru bin Syu'aib.

26 Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkan sebigtannya dari sabda Nabi "Tidak
mendekag' dan seterusnya l95l Q:20 Au Al Ma'bud) dari jalur Ibnu Abu Adi
dari Ibnu Ishak. Makna seperti ini telatr disebutkan dari hadits lbnu Umar bin

lz
J.r'.r
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6693. Yaad menceritakan kepada kami, Hajiaj mengabarkan
kepada l€mi, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknyq ia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah telah
mettamb ahkan slal at untuk kal ian, yaitu w itir .'48?

.';:jt €r,iib €',t:

2E7

Khaththab nomor 5654. Kami tunjukkan di sana kepada hadits riwayat Abu
Daud ini. Abu Daud meriwayatkan sebagian maknanya juga 4531 (4:304 Aun Al
Ma'bud) dari jalur Yatrya bin Sa'id dari Amru bin Syu'aib. at-fiimiazi
meriwayatkan Q:392) darinya tentang masalah persekutuan, dari jalur Husain
Al Mu'allim aari amru Uin Syu'aib dan berkata, i.H"ditr hasan shihih.,'Makna
hadits ini telah terulang dalam Al Musnad berkali-kali, secara panjang dan
ringkas, di antaranya npmor 6690,6917,6933, dan 7Ol2.Lihalt yang telah lalu
dalam Musnad Ibnu Abbas nomor 291I dan 3046. Sabda Nabi"yujiiru alaihim
adnaahum," "ytjiiru'i dengan ra'sebagaiinana terdapat dalam riwayat r!. Ini
yarig benar Insya Allah, yang selaras,dengan maknanya dan dengan riwayat-
riwayat yang diketatrui. Sernentara dalam 7 s "1lujiizu" dengan zay. Ibnu Al
Atsir berkata tentang penafsirannya denganial, '*ukni jika siorangdari kaum
muslimin, orang metdeka, atau budak, menolong seorang atau sekelompok
'orang kafir maka dia akan mengawasi dan memberi keamanan kepada mereka.
Itu boleh terjadi pada seluruh kaum muslimin, tidak dibatalkan penjagaan dan
pemberian keamanannya." Sabda Nabi "Qa'adaharn" dengan memfithah qaf
dan,'ain:, isim jama' dari Al Qa'id,yaifu orang-orang yang tidak ikut borperang.
sanadnya shahih. Akan disebutkan dengan sanad ini hadits nomor 6941. akan
disebutkan pula dengan sanad lain secara panjang nomor 6919. Ar Haitsami
menyebutkan dalarn Majma' Az-Zawa'id (2:239-240) riwayat yang panjang lalu
berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahmad." Ia kemudian menunjukkan kipada
maknanya hadits yang telatr lalu di dalam hadits nomor 654i dan 6564 lalu
berkata, '!Dua jalur itu tidak shahih karena di dalam riwayat yang pertama
(yaitu nomor 6919) ada Al Mutsanna bin Ash-Shabah yang dha'if dan dalam
riwayat yang kedua (yaitu nomor 6547 dan 6564) adalbrahim bin Abdunahman
bin Rafi' yang majhul (tidak dikenal)." Adapun jalur yang di dalamnya ada
Ibrahim bin Abdurrahman memang dha'if seperti telatr kami sebutkan di sana.
sementara jalur yang di dalamnya ada Al Mutsanna bin As-shabah, kami tidak
sependapat dengan Al Haitsami yang mengataV,m dha'if, Akan kami jelaskan
tentang riwayat ini pada tempatlya Insya Allah. Namun demikian Al Haitsami
tidak menyebutkan jalur yang sedang dibahas di sini, jalur Haiiaj bin Arttrat
yang menurut kami shahih.
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6694. Yazid me,nceritakan kepada karni, dari Haiiaj, dari Amnr

bin Syu'aib, dari bapalcnya, dari kakeknya: Batrwasanya Rasulullah

SAW menjama' dua shalat dalam b"pttgr*.'8t

?*' u?f q)b U. '*i t3'"; .11 I o

\,', t. tf )-t ., (o. c.t- .
arl Jf1 Ol r,oJa, t *.1 f ?'e UtS*
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be orul* 0e
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6695. Yazid bin II#fu mficcritakiin k€eada kami, llammam

mengabarkqn k€pada liami, dtri Gtadab dti Amru bin Syu'aib, dari

bapaknya, dari katcetcnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

" Mahailoh, mlmtml ah, b er s e dekahlah, berpakaianl ah, tonPa sombong

dan boros." Yazid pernatr berkata sekali: Dengan tidak boros dan

tidak sombong.2se

Sanadnya shahih. Hadits ini adalatr ringkasan dari nomor 6682. Telah kami

hmjulftan hal ini dan perkataan penulis Maima' Az-Zav'a'iddi sana.

Sanadnya shahih. Akan disebutkan nomor 6708 dari Bahz dari Hammam dari

Qatadah, secara panjang semisal hadits ini. Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini
dalam tafsirnya (3:468) dan menunjukkan bahwa An-Nasa'i dan Ibnu Majah

meriwayatkannya secara ringkas dari hadits Qatadah dengan sanad ini yang

dalam lbnu Majah Q:197) dari jalur Yazid bin Harun dari Hanrmam. lI
Makhilah: sombong. Telatr disebutkan penafsiran kata ini dalam hadits nomor

5014. Al Bukhari menyebutkannya dalam catatan pingglr 10:215 (Al Fath) dan

Al Hafidr meriwayatkannya dari Musnad Ath'Thayalis, dan Al Harts bin Abi
Usamah.

Musnad Imam Ahmad - @I



i. :* r ',;eJ;y';i. :i; 6?l L_i tii, .11i1

pr' 1.r; h' &'!,,si, ok ,ivir* * yJ * #
it :*.i;l,i'i n,yit q t$, *';ii :ry' &-
'ofi ,*Qt ?,# qt,:V?i,:u., i* s, ,",r3rlrr

ul :*, { U ,i:k :-* I iu' !r? oK tv ,01fi.
'; tis,fu-'tf,ry,|W .& ok i :,yi -* qF-

.*4w;
6696. Yazid mqrceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak

mengabarkan kepada karni, dari Amru bin Syu'aib, aari bapakrrya,
dari kakeknya, ia berkata: Rasulullatr sAw mengajarkan kami kalimat
yang kami baca sewaktu bangrur dari tidur: ,,Dengan nsmo Allah, aht
berlindung dengan lcalimat Allah yqng semptntu dari murka-Nya dan
huhman-Nya, dui kcjahatan hamba-Nya, dari fitnah-frtnqh setan,
fun doi kedatangan mereka." AMullah bin Amru mengajarkan doa
ini kepada anaknya yang sudah baligh agar membacatya menjelang
tidur dan kepada anaknya yang masih kecil agar menghapalnya. Ia
menuliskan doa ini kemudian menggantungnya di leher si anak.2e,

*i ,tF c :w',* ,L* 6?l i,i uo.11lv
a. , -Azz*i, :Su1*'* I * # / )t' *.t,tG * i)t e.i

zn 
lanadnya shahih.Abu Daud meriwayatkannya 3g93 (4:lg Aun Al Ma,bud) dari
jalur Hammad dari Muhammad bin Ishak, dengan sanad ini. Ibnu Katsir
mengutip hadits ini dalam tafsirnya (6:3g) darl tempat ini lalu berkata,
"Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan .q,n-Nasa'i dari hadits
Muhammad bin Ishak. At-Tirmidzi berkata: Hasan gharib), Lihat hadits nomor
3828 dan 3830.
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, 6697. Yazid menceritakan kepada kami, Hajiaj mengabarkan

kepada kami, dari A.tha' dari Jabir, dan dari Abu Az-Zubair dari Jabir,

dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kaketnya, ia berkata:

Rasulullah SAW menetapkan miqat untuk penduduk Madin{ adalah

Dzul Hulaifatr, untuk penduduk Syarn adalatr Al Juhfah, untuk

penduduk Yaman dan Tihamah adalah Yalamlarn, untuk penduduk

Tha'if 
-yakni 

Najd- adalatr Qam, dan untuk penduduk Iraq adalatr

Dz.afiIrq."'

Sanadnya shahih. Yazid: adalah bin Harun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al
Baihaqi dalam ls-Szn an Al Kubra (5:28) dari jalur Nasbr bin Ali dari Yazid bin
Hanm, dengan sanad ini. Ad-Daraquthni meriwayatkannya (halarnan 262)
secara ringkas, dari jalur Ziyad bin Ayyub dari Yazid bfut Hanrn. Al Haitsami
menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (3:216) dan berkatq
"Diriwayatkan oleh,Ahmad. Dalam sanadnya ada Al Hajiaj bin Arttrat yang
dilaitik. Dia tsiqah;' Az-Zaila'i menyebutkannya dalam Nashb Ar-Rayah (3:14)
secara ringkas dari riwayal Abdullah bin Amru bin Ash dan menisbatkannya
kepada Ishak bin Rahawaih dan Ad-Daraquthni. Hadits ini sebenarnya adalah
dua hadits: dari AMullah bin Amru dan Jabir bin Abdullah. Akan disebutkan
maknanya dalam Musnad labir nomor 14624 dan 14668. Lihat hadits nomor
5lll, 5492, dan 6390. Sabda Nabi "(Jntuk penduduk Tha'rf -yabti Najd-
adalah Qffi' ini yang terdapat dalam .:J p, kata "Qarn" dalam riwayat I
menjadi tanda shahih yang terdapat juga dalam Sunan Al Baihaqi. Dalam
riwayat C dan Majma' Az-Zawa'id tertulis "Qarnan." Alot berpendapat ini
merupakan perubahan dari penerbit atau penyalin, dengan pertimbangan bahwa
kata itu boleh dibaca rafa' sebagai isti'naf(perrnulaan) dan boleh dibaca nashab

sebagai 'athaf, Dalam Majma' Az-Zawa'id juga tertulis "dan untuk penduduk

Najd". Ini bertenangan dengan yang'ada dalan Uslrul Al Musnad, dengan
pertimbangan batrwa ia tidak menisbatkanya kepada selairtnya.
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6698. Yazid menceritakan kepada karni, dari Muhaqgmad bin
, dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin Syu'aib, dari

,; i ot :L ,y tat., u. ):;) f '4i$:-r-.11i^dvu
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dari kikeknyq batrwasanya Nabi SAW bersabd4 ,,Tidak

dtterima kcsaksiot dari lelaki yang berkhianat dan peremlruan yang
berkhianat." Beliau menolak kesaksian pelayan, pembantu dan
pengikut, yang bersaksi untuk anggota keluarganya dan membolehkan
kesatcsian mereka untuk selain anggota keltrrga.2P

fh'
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Sadtdnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya 3600 dan 3601 (3:335 Aun Al
Ma'badl dengan dua sanad dari jalur Sulaiman bin Musa dengan sanad ini
semisalnp. Al Mun&iri (3456) berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah."
Hadits ini rcrdapat dalam Ibnu Majah Q:34-35) dari jalur Ma'mar bin sulaiman
dan Yazid bin Harun, keduanya dari Hajjaj bin Arthat dari Amru bin Syu,aib,
dengan tambahan dan ringkasan. Kata "Al Qaani", ditafsirkan di sini dengan
pengilofi dan pcmbantu. Penafsiran ini berasal dari sebagian perawi yang
mendug4 tidakmarfu'. Ibnu Al Atsir berkata,,,Al eaani,: adalah pembantu dan
pengikut. Kesaksian mereka ditolak karena ada tuduhan dia akan mengambil
manfaat untuk dirinya. Qaani' asalnya berarti peminta-minta.,,
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6699. Yazid menceritakan kepada kami, dari Muhamrnad bin

Rasyid, dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin Syr'aib, dari

bapaknya, dari kakeknya, Bahwasanya Nabi SAW menetapkan,"Yang

mana saja orang yang diihtti diihttt(an sesudah bapabtya yang

diahinya, hendabAa ia mengakuinya sebagai ahli warisnya." Beliau

juga menetapkan,*Jika si anak berasal dari wanita merdelw.yang ia

nikahi, atmt dari budak peremryan

mengihtti apa yang ia ihtti. Jika

ia miliki maka anak itu
itu berasal dari wanita

wng
anak

merdeka atau budak perempuon yang ia berzina denganrrya maka

anak ltu tidak mengihtti apa yang'ia thtti. Jika bapalcnya yang ia ahti
mengalatinya maka dia adalah anak zina'bagi kcluarga ibunya dari

manapun mereka in, merdeka'atau b.u&ft.'Qgt

Sanadnya shahih. Abu paud rreriwayatkanlya l9lor 2265 dan' 2266,(2:247

,Aun Al Ma'bad) dengan'banyak sanad aari.lalur Muhammad bin Raiyi{ salah
'sanmya 

dari jalur Yazid bih llarun, dengan sanad ini semisalnyi: Al Mutrdziri

QlTl-2172) berkati" "Telah diirraikan pendapat tentang Amru bin Syu'aib'

ft{uh*r.ud bin Rasyid Al Makhuli meriwayatkan hadits ini dari Amru.

Tentang dirinya adri lcitikan." Aku telatr menolak pendapat ini dalam cabtan

pinggiiku di iana, dengan menshahihkan hadits ini. Al Khaththabi berkata

dalam penjelasannya, "[ni adalah hukum-hukum yang terdapat pada awal masa

syariat, yang terjadi antara masa jahiliyah dan munculnya Islam. Pada lahir teks

i"i uau i."ritit^i dan kerumitan. Penjelasan atas hal ini adalah: bahwasanya

orang-orang jahiliyah memiliki budak-budak perempuan yang suka memfitnah.

Mereka adalah pelacw yang Allah sebutkan dalam firman-Nya"Danianganlah
kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melalatftan pelactr'an." ladi
htan-tuan mereka mengumpulkan mereka dan tidak menjauhi mereka. JikaSalah

seorang dari perempuan itu melahirkan seorang anak, sementara si tuan itu
pernah ^berhubungan dengan si budak perempuan padatral perem.puan itu juga

berzinar dengan orang lain, ketika si tuan mengakui anak itu sebagai anaknya

dan orang lain yang berzina dengan budak perempuan itu juga mengakui si anak

sebagai anaknya maka Nabi SAW menetapkan si anak sebagai anak dari

tuannya karena,budak perempuan merupakan raniang bagi si tuan sama halnya

dengan perempuan merdeka, dan bukan perbuatan zina. Kalau anak itu diakui

oleh si pezina pada suatu waktu dan tetap seperti itu sampai si tuan meninggal

dan tidak ada yang mengakuinya atau mengingkarinya semasa hidup si tuan
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kemidian. pewarisnya mengakuinya sesudah kematiannya dan mengikutinya
maka ia mengikut padanya dan tidak mewarisi bapaknya sera tidak mendapat
bagian se.perti saudara-saudaranya yang mengikutinya dalam warisan dari si
bapak jika pembagian itu telah bertalu sebelum pewarisnya mengikutinya. Nabi
menetapkan huhm itu dengan hukum yang ada pada masa jatriliyah dan
memaaflrannya serta tidak mengembalikannya ke dalam huhm Islam. Kalau si
anak mendapati warisan yang belum dibagikan sampai telatr pasti nashabnya
dengan mcngikrrti pewarisnya maka ia termasuk yang mendapatkan warisan
sepcrti bagan dari orang yang sama nashabnya. Jika salah seorang saudarariya
meidnggat scsudah itu dan tidak menyalalri orang yang meNrutupinya dari
qtttryatkan warisan maka ia mewarisinya. Jika tuan si budak perempuan
nqgingkari kehamilannya dan tidak mengakui si anak sebagai analnya maka
si "dfrak tidak mengikutinya dan pewarisnya tidak mengikutinya sesudah
kematimnya. Ini senrpa dengan kisah AM bin Zum'ah dan sa'd bin Marik yang
keduanya mengaku sebagai bapak dari anak yang dikandung oleh budarr
zum'ah" sa'd berkata: Dia adalah anak saudaraku yang dijanjikan untutku. Abd
bin zum'ah bcdota: Dia addatr saudaraku dri ranjang ayatrku. Rasuluflah
sAW pun menctapkan bahwa: Al llaladu Lil Firasy si anak adalah bagi ranjang
(suami) sehingga and< itu merupakan anak Zum'ah.'Kami akan menyebutkan
hadits ini pada tempatnp dari kitab ini dan akan kami uraikan di sana
perfelasan dan penegasannya, Insya Allah.. Kisatr Abd bin Zum,ah terdapat
dalamTahdzib As-$rzrr,m nomor 217E. Ibnu Al eayyim mengikuti pendapat Al
xhaththabi ini atas pengskuannr bahwa ini adalah hukum-hukum yang ada
pada arral ?arrtan syariat kemudian Ibnu Al Qayyim menambalrlcan pembahasan
dengan penjelasm. Ia menggtakan, .fidak seperti yang ia lotakan.
sesungguhnya kaetapan ini terjadi di Madinah sesudah berdirinya Isram dan
teriadinra di kota Hiirah. Nabi sAlv mcnjadikannya atas beberapa bontuk;
Bcntuk pertama: si anak berasal dari budak pcr€mpuan yang menjadi miliknya
pada saat kecelakaan itu. Jika ia mengikutinya maka ia mendapatinya dari saat
ia mengikutinya. Si anak bukanlah bagian dari warisannya sebelum
ke'pengilcutannya, tidak dibatalkan, dan diwariskan dari orang yang mengikuti.
Dan apa-apa yang mengikutinya dari warisan yang tidak dibag! maka ia
mewarisi bagiannya. Karena sesungguhnya ketetapan seorang anak itu dari
sej$ ia mengikutinya dan tidak berbelok atau apa yang telah lalu dari
peqhogian warisan. Jika ia mengingkarinya maka si anak tidak ikut dengannya.
Iadisebut ayahnya atas keadaannya yang mengakuinya dan ucapannya kalau si
anak berasal darinya bukan karena ia adalah ayahnya dalam hukum Syara'. Jika
seandainya ia adalah ayahnya dari segi hukum maka pengingkarannya tidak
diterima dan si anak ikut kepadanya. Bentuk kedua: si anak berasal dari budak
perernpuan yang bukan menjadi miliknya pada waktu kecelakaan maka anak ini
adalah anak zina yang tidak ikut padanya dan tidak mewarisinya. Bahkan
nashabnya terpuhrs darinya. Begitu juga jika si anak berasal dari perempuan
merdeka yang berzina dengannya maka si anak tidak ikut dengannya dan tidak
mewarisinya walaupun pezina (lelaki) ini mengakuinya sebagai anatarya.
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Pengakuannya ini tidak beguna sedikipun. Anak itu adalah anak zina yang

menjadi milik keluarga ibunya. Jika si ibu seorang budak maka si anak milik
tuannya, jika seorang perempuan merdeka maka si anak dinashatkan.kepada

ibu dan keluarganya, bukan kepada pezina yang mengaku ina. Sabda Nabi:

orang diitutkan sesudah bapaknya yang diakuiny4 hendaknya ia mengakuinya

sebadai ahli warisnya. Bapak di sini adalatr si pezina yang anak ihr berasal

darinya. Ia disebut bapalc sebagai sebutan pembatasan-kafau 11a! itu rya:al
aarinyra. Untuk itulati Nabi bersabda :Anak yang diakunya.'Yakni and< itu

berasal darinya &n diakui pada masa jahiliyatr kalau orang itu adalah bapahya.

Jika pewaris pezina itu mengakuinya maka hukumnya adalah apa yang telaft

disebutkan. .?adanan ketctapan ini adalah kisah Sa'd bin Abi Waqqash dan

Abd bin Zgm,atr tcntang anak budak perempuan Zum'ah. Pewaris utbah, yakni

Sa'd, mengaku anak itu berasal dari saudaranya sementara Abd mengaku anak

ift adalah Saudaranya karena berasal dari rqnjang bapaknya. Maka Nabi SAW

mengikutkan anak itu kepada pemilik si budak, bukan kepada Utbatr. Inilatr

penafsiran sabda Nabi SAW, 7&a anak in berasal dari budak yang tidak io

miliV atau dari peremptran merdeka ymg tq bq4 "ing dengannya.maka anok itu
tidak diikutkan dan tidak mewarisilrya.' Akan diuraikan l?s,l ni Insya

Allah. *Terkadang hadits ini'menjadi p€gangan bbgi orang png berpendapat:

Budak perempuan buka acbegBi ranjang sesungguhnya si anak ikut kepada

tuannya dengan pengakrnl, bukan dengan ranjang seperti pendapat Abu

Hanifalr berdasarkan sabda Nabi 'Barangsiapa berasal dri budak PeremPuan
yang ia mtliki pada saat l@celakaan mala si anak ihtt dengon orilrg yang

mengihttfuya'Anak itu dijadikan ikutan kepada omng yang diikuti, bukan

dengan kecelakaan. Namun kisah 'Abd bin Zum'ah lebih shahih dan lebih jelas

dalam masalah ini dalam hal budak menjadi ranjang seperti halnya perempuan

merdeka. Si anak ikut dengan tuannya dengan hukum ranjang sepe4l halnya

perempuan merdeka sebagaimana akan diuraikan. Tidak disebutkan daldm

hadits Amru bin syu'aib bahwa anak dari budak perempuannya tidak ikut

kecuali dengan kepengikutan. Sesungguhnya dalam hadits itu disebutkan

perselisihan antara tuan s.i budak dengan orang yang berzina dengan si budak

tentang sl anak yang kemudian ditetapkan bahwa si anak diikutkan kepada

tuanny4 bukan kepada orang lain yang berzina dengan si budak. Ini adalah hal

yang tidak dipertentangkan lagi dan dua hadits itu disepakati." Apa yang

dikatakan oleh Ibnu Al Qayyim ini sangat jelas dan bagus. Itulah yang

ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan syariat dan hadits-hadits yang shahih

denganjelas. Saya tidak melihat ada pertentangan antara ucapannya dan ucapan,

Al Khaththabi bahwa "Ini merupakan hukum-hukum yang adapada awal zaman

syariat yang terjadi antara masa jatriliyah dan masa berdirinya Islarn." Karena

sasaran ucapannya adatatr satu sebagaimana hal itu sudahjelas bagi orang yang

memperhatikan dan meneliti. Lihat hadits yang telah lalu dalam Musnad lbnu

'Abbas nomor 3416 dan dalatr- Musnad Ibnu Amru bin Ash nomor 6681. Sabda

Nabi dalam matan hadits 'faqadha in kaana min hurratin", dalam g tertulis
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6700. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Al Hajiaj

bin Arthat mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, d4ri

bapaknya, dari kalceknya, ia berkata: Seseorang datang kepada

Rasulullah SAW lalu berkata: Watrai Rasulullatr, alol mempunyai

kerabat yang aku sambrurg silatuahmi kepada mereka namun mereka

memutuskannya, Alnr maafl<an namun merekaberbuat zhalim padaku,

aku berbuat baik narnun mereka menyakitiku. Apakah aku tinggalkan

saja mereka? Beliau menjawab, "Jangan. I(alau engkau begitu maka

kalian alun ditinggatkan semuanya. I^afuko, yang baik clan

sambmglah silatwahmi lcepada mereka kmena pertolongan dari
Allah akan senontiasa bersama engkau selama engkau tetap seperti

itu.'2%

"qadhd'tanpafa'. Kami menslahihkannya dari J p. Yang ternrlis denganfa'
juga terdapat dalam riwayat Abu Daud.
Sanadnya shahih. AI Haitsami menyebutkannya dalarrn Majma' Az-Zawa'id
(8:154) dan berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdapat
Hajiaj bin Artlrat, seorang mudallis. Perawi lainnya adalah tsiqah." Lihat hadits
nomor 6524. SaMa Nabi "Tutrakuuna jamii'an" dalam Majma'' Az-Zawa'id
tertnlis "Tagrtuikauna. " Kuat dugaan ini merupakan perubahan dari penerbit
sementara yang ada di sini adalah yang terdapat dari asal Al Musnad yangtiga.
"Az-Zhohir" artinya pertolohgan, * At-Tazhaahnr" saling menolong.
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6701, Muhmrmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id

menceritakan kepada kami, dari Yusuf, dari Amru bin Syu'aib, dari

bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah sAw bersabdq
*Ada tiga macam orang yang menghadiri slalat Jum'at: Seseorang

yang menghadirinya dengan doa dan shalat- Ia adalah orang yang

berdoa kepada Tuhannya. Jila Tuhan menghendaH maka Ia aksn

memberikartnya dan jika Ia menghendaki maka Ia mencegahnya.

Kedua, seseorang yang menghadirinya dengan diam dan menyimak

Itutah yqng merupaknn habtya ium'at. Ketiga, seseorang

menglwdirinya dengan bermoin-main- Itulah bagiannya

jum'at.'295

yang

dari

D5 Sanadnya shahih. Sanad ini musykil. Sa'id: adalatr Sa'id bin Abu 'Arubah.

Yusuf: Aku tidak tahu siapa dia sesudah penelusuran dan penelitian panjang?

Dalam tingkatan ini banyak yang bernama "Yusuf." Dia tertulis jelas dalam asal

Musnad yang tiga. Kemtrngkinan salah tulis adalah kecil. Mudah-mudahan

kami dapat mengetahuinya sehingga kami dapat menyebutkannya dalan Al
hti&akit, tnsyaAUan. Adapun hadits ini, akan disebutkan secara sedikit lebih

panjang dari hadits ini pada nomor 7002 dari Yazid bin Hanrn" dari Habib AI
-Ir,tu;allim, 

dari Amru bin Syu'aib. Abu Daud meriwayatkannya lll3 (1t433'

434 Aun Al Ma'bud) dari jalur Yazid bin Hanrn dari Habib. Al Baihaqi

meriwayatkan hadits ini (3:219) dari jalnr Abu Daud. Al Mundziri

menyebutkannya dalam At-Targhib wa At-Tarhib (l ?58) dan menisbatkannya

kepada Abu Daud dan lbnu Khuzaimah dalam kitab shahilmya.
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6702. Anas bin Iyadh menceritakan kepada karni, Abu Hazim

menceritakan kepada kami, dari Amru bin syu,aib, dari bapaknya,
dari kakeknya ia berkata: Aku dan saudaraku pernatr duduk di suatu
majlis yang aku tidak suka kalau aku mempunyai unta meratr
karenanya. Aku dan saudaraku datang tetapi beberapa orang tua dari
sahabat Rasulullatr sAw duduk di depan salatr satu pintu. Kami tidak
suka untuk memisahkan mereka maka kami duduk di tempat lain.
Mereka membaca satu ayat Al eur'an lalu mereka saling bertentangan
tentang ayat itu sampai meninggikan suara mereka. Rasulullah sAw
ialu kHl,par dengan keadaan marah, wajaturya memerah lalu melempar
mereka dengan debu sambil bersabda, "Tenanglah wahai kolian.
Karena lwl seperti inilah umat-umat sebelum kalian dibinasakan;
lontaran perbedaan mereka dengan nabi-nabi mereka dan
perselisihan di antara. mereka tentang krtab-kitab mereka.
sesungguhnya Al Qur'an tidak drturunkan mendustalwn sebagian
dengan sebagian lainnya tetapi membenarkan sebagian dengan
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sebagian laiwtya. Ap yang lwlian ketahui dorinya maka kcrialconlah

dan apa yang tidak kalian ketalrui maka kcmbatikanlah kepada yang

mengetalruilyn.'2%

s Suradnya shahih. Abu Hazim: adalalr Salamatr bin Dinar Al A'raj Al MEdani.

TehhdisGhXtm kcriqahannya dslam hadib nomor 1604. KaEd mbahkan di
cini bah*a ie ternranrk tabi'in kecit' Dia $orang tsiqah )'atg banyak 'haditsnya
Ibnu Khuzaimah berkata, "Dia aigah. Tidalc ada di zamannya yang seperti

dirinya.' Ibnu Hibban berkata, *Dia adalah Qadhi penduduk Madinah. Seorang

di antara penduduk Madinah yang paling rajin ibadalmya dan paltng kuat

kezuhudannya.' Al Bukhari menulis biografinya dalan Al Kabir QDt79)-
Hadits ini telah ditulis yang semisal maknanya sccra ringkas nomor 6668 dari

riwayat Daud bin Abi Hind dari Anru bin Syt'aib. Telah kami tunjukkan hadits

ini di sana. Hadits ini dikutip oleh Ibnu Ihtsir dalam tafsimya Q:521-522) dari
tempat ini kemudian is tgtjulckas kCpada riwayat yang ringkas yang telah lalu:
6668. Al Bul&ari mcriwayatkan dalam kitab Khalqu Afal Al IDad (halaman

78), 'Ishak menceritakan kepada kami, Abdunazak mengabarkan kepada kami,
dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaluya" dari

kakeknyq ia bcr*ata: Nabi SAW mendengar orang-orang saling mendorong,

maka beliau bersabda" 'sesunggulmya telah binasa kaum sebelutn kalim ksena

hal seperti ini. Merelu membantah sebagian kitab AUah dengan sebagian

tainnya Sesungguhnya Kitab Allah dinrunkan membenarkan sebagian dengan

sebagian lainnya. tlntuk itu maka ianganlah kalian saling membantah

sebagiawrya dengut sebagian yang lain. Apa yang kalian ketalrui maka
katakanlah dan apa yang kalian tidak lcetahui malca serahkanlah kepada yory
mengetahuinya.": Hadits ini sanadnya shahih. Akan disebutkan hadits dengan

sanad ini dari Abdunazak nomor 6741. Muslim meriwayatkan dalam kitab
ShahilayaQSl$ semisal maknanya secara ringkas dari riwayat Abdullah bin
Rabah dari Abdullah bin Amru.akan'disebutkan dari sisi ini dalam.ll Musnad

nomor 6801. Saudara Abdullatt bin Amru jelas adalatr "Muhammad bin Amru
bin Ash.' Ia termasuk sahabat kecil. Biografinya terdapat dalan Al Isti'ab
(halaman 241-242) dar. Al Ishabah (5:61). Aku tidak me,nemukan/mengetahui

saudara Abdullah bin Amru selain dia. Sabda Nabi "Humrunna'un"i "Na'am"
dengan memfathatr nun dan 'ain afiinya urfia; "Humf' adalah jama' dari

"Aluno," Unta merah adalatr unta yang warnanya seperti warna za'fman ji/r;a

baju dicelupkan dengannya. Ada yang mengatakan: unta merah adalah unta

yang u,arni merahnya tidak dinodai oleh apapun. Unta meratr lebih sabar dari

unta biasa. Dikatakan dalan Al-Lisan (5:288), "Orang Arab mengatakan: Unta

yang paling bagus adalah yang berwarna merah dan coklat muda. Di antaranya

ucapan mereka: Aku tidak sulca mempunyai unta merah dengan menyanggalt

ucapan.' Ucapan Abdullah bin Amru "Faialasnaa hairatoi' dongan

memfathahkan huruf ha dan mensukunkan hurufjtm.
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,wfZO3. Anas bin Iyadh menceritakan kepada karni, Abu Hazim
pennritakan kepada karni, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,
dari'Takekny4 batrwasanya Rasulullah sAw bersaMa,,,seseorang
ttdak beriman sehingga. ia beriman kcpado takdir, baik dan
buruhtya."

Abu Hazim berkata: Allah melaknat kepercayaan yang
berpendapat aktr lebih besar darinyq yaitu mendustakan takdir.2eT

a . a.t- t c lo t,f #'i. ;* $:", Lt 6?l'p tx:r; . 1 v . r

,!".iy';;- bl *a, ,f.'rfi fj U. ,r6t';i ,,|;* * yrt

2n 
lalaonya shahih.Imam Ahmad meriwayatkannya juga dalam kitab As-sunnah
(halaman 122) dengan sanad ini. Abu Bakar eiejuri meriwayatkan hadits ini
dalam kitab ls-SJtari'ah (halaman 188) dengan duasanad: Ia riwayatkan dari Al
Firyabi, dari Qutaibah bin Sa'id, dari yi'qub bin Abdurrahman, dari Abu
Haziq dari Amru bin syu'aib. Ia meriwayatkan juga dari AI firyabi, dari
a$aibab dari Ibnu Lahi'ah, dari Amru uin syo'aiulla tidak meriwayatkan
ucapan Abu Hazim. Dua sanad it:u shahih. ya'qub bin Abdunatrman bin
Muhammad Al Qari: tsiqah. Ahmad, Ibnu Ma'in, dan lainnya menilainya
tsiqah. Al Bukhari menulis biografurya dalatn At Kabir 4l2Bbg. Aku tidak
meoemukan hadits ini dalam Majma' Az-zav'a'rd Boleh jadi hadits ini ada di
tempat yang tenembunyi dariku. ucapan Abu Hazim itu ia maksudkan bahwa
seorang yang mendustakan takdir menyangka kalau dirinya kuasa padahal ia
dibuat dan diciptakan serta tidak kuasa atas sesuatu kecuili dengan kekuatan
yang Allah berikan padanya dan dengan sebab-sebab yang meliputinya,
semuanya berasal dari kekuasan dan takdir-Nya. Seolah-oiatrla menlangta
kalau ia lebih besar dari agama sebagaimana keadaan para atheis dan
pendufiaka yang sombong.
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67M. Husyaim menceritakan kepada kami, Ilaiiaj
mengabarkan kepada kard, Amru bin Syl'aib menceritakan kepada

lmmi, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Astr bin Waril

pernah bemazar pada masa jatriliyatr akan menyerrbelih seratus ekor

unta dan Hisyaur bin Ash akan menyembelih bagiannya, lima puluh

ekor unta. Amru bertanya kepada Nabi SAW tentang hal itu lalu

beliau menjawab, "Adapun bapahnu, seandainya ia mengahti tauhid

(beriman) kemudian engkou berpuasa dan bersedekah untubtya maka

hal itu alran bermanfaat untubtya."2gg

* J;\i tG * * * .e'i. iYJ $:";.lv.o

.^*

6765.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada k*ri, ;;
Sa'id, dari Amir Al Ahwal, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,

dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah

pemberian itu diambil kembali kecuali orang tua yang memberikan

lrepada anabtya. Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti

orang yang menarik kemb ati munt ahannya. "2e

Sanadnya shahih. Hadits ini terdapat dalam Maima' Az-Zawa'id (4:lt2).
Pemulisnya berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya terdap* Al
Hajiaj bin Arthat, seorang mudallis;'
Sanadnya shahih. Sa'id: adalah lbnu Abu Arubah. Hadits ini diriwayatkan oleh
An-Nasa'i (2:133), Ibnu Majatr Q:36), dan Ad-Daraquthni (halaman 307).
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67M. Abdurrallman rnenceritakan kepada kami, ia berkata:
Hammem mengabarkan kepada kami, dari eatadah, dari Amru bin
Sy*.ib, dar.i bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi SAW

I1!fl! "Itu adarah kaum Luth kecir. " yaitu orang yang mendatangi
istrinya di duburnya.3oo

semuanya-dari jalu Sa'id bin Abu Arubah dariAmir Ar Ahwar, hanya saja

*,rr,lff* ii*l1rl!Tv." .r._"_Tu. 
riner*. er s"m,iqi .Lri*uiu*- r,"aitsini .(6:tze) aari iitt auarr w*it' i*i Amir Ar Ahwal ililili,li"fi

meriwayarkannya dari jalur sa'id bin Basyir auri rrautr,* ei riLuq dan AmirAI Ahwal, keduanya dari Amru bin Syu'aib. Terah dikemukakan hadits lainyang semisal maknanya.nomor 6629 dari jalur usamah uin iuiJ auri Amru bin
rm Syu'aib. Kami telah tunjukkan hadits ini di .*u.

Sanadnya shahih. Abdurrahman: adarah tunu uanai Ar Imam. Hadits inidisebutkan oleh Ar, Haitsami dalal Majma, Az-Zaw a- i d r+,zssjiuiu ;ffirk#:
'Diriwayatkan oleh Ahmad, Ar B^rr*, dan Ath-Thabrani dalam Ar Ausath.Para perawi Ahmad dan Al Bazzar .aurur, perawi ,niniii;' rt Mundzirimenvebutkan hadits^ini d1ra1n A1larshib wa at-Tarhib (3:2oo) dan berkat4"Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al gr;rur.para perawi keair*y"'uaaun perawishahih;'Demikian dikatakan oleh Al Mun&iii dan Al Haitsami! Sanad AlBazznr tidak ada di hadapan saya. Sementara sanad Ahrrad;;"hrp* sanadnyatlohil, 

-hanya saja- p-eiawinya bukan termasuk orang-orang yang disebutdimutlakkan sebagai "perawi shahih.,,Ini lantaran p;;;i.6 ini a*"tut"n
dalam istilah mereka.Rada neralv_r yang diriway;6;;;;;; i;;id diBukhari dan Musrim) atau sarah 

-satinya. 
paaana auu svuil.r, itu tidak

meriwayatkan dari Amru.bin Syu'aib s'ama sekari seuagai-arl t-ampak dalam
T-ft*r.,Ttl"*i perarvinya. saya tidak menemukan hadits ini daram r/Musnad dari hadits Abdullah bin Amru kecuali dari riwayat a.*- uin syu,aib,d3ri bapaknya, dari- kakeknya. Akan disebutkan oua kali naaits tainnya dari
IYayat Hammnm, dari Qatadah, dari Amru bin Syu,aib no*o, igOZ dan 696g.Lihat yangtelah ralu daram MusnadAli bin Abu Tiarib hadits nomor 655.
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6707. Rallh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, 666 trgrru bin Syu'aib, dari bapaknya,

dari (kakeknya) Abdullatr bin Amru: Bahwasanya seorang wanita

datang kepada Nabi SAW dan berkata: Wahai Rasulullah,

sesungguhnya perutku menjadi tempat anakku ini, perawatanku

menjadi tempat berkumpulny4 dan, paytrdaratu menjadi tempat

minumnya; nrmun ayahnya menyangka kalau dia akan merebutnya

dariku? Nabi menjawab, "Engkau lebih berhak atasnya selama

englrau b elum dinikahi. "sot

30r Sanadnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya nomor 2276 Q:251 Aan Al
Mo'bqd1'lari jalur Al Auza'i dari Amru bin Syu'aib. 'Tambahan kata

(kakeknya) dari naskah di pinggir g. Hal ini juga terdapat pada riwayat Abu

Dand. Ibnu Al Qa1ryim berkata dalam Zad Al Ma'ad (4:122 dari penerbit Al
Mal6abah Al Husainiyyatr tatrun 1347) (4:239-240 dari penerbit Mathba'atr As-

Sunnah), "Ini adalah hadits yang dibutuhkan manusia pada Amru bin Syu'aib

- namun mereka tidak menemukan sama sekali kebutuhan dengannya dan inti
hadits itu di sini. Tidak ada hadits dari Nabi SAW tentang gugurnya hak

mengasuh dengan pernikahan selain hadits ini. Imam yang empat dan lainnya

berpegang dengan hadits ini. Telah jelas bahwa yang dimaksud dengan kakek di
sini adalah Abdullah bin Amru. Untuk itu jelas salah orang yang mengatakan:

Kemungkinan adalah Muhammad, bapaknya Syr'aib, yang membuat hadits ini
menjadi mursal. Benarlatr bahwa syu'aib mendengar dari kakgknya Abdullah
bin Arnru. Jadi, salahlah pendapat yang mengatakan kalau hadits ini munqathi'
(erputus). Al Bukhari berhujjatr dengan hadits ini di selain kitab Shahilmya dm
menetapkan keshahiharnya. Ia berkata: Abdullah bin Az-Zubair Al Humaidi,

Ahmad, Ishalq dan Ali bin Abdullah berhujjah dengan hadits syu'aib. Siapa lagi

sesudah mereka?! Ini lafazhnya. Ishak bin Rahawaih berkata: Syu'aib menurut

kami seperti Ayygb dari Nafi' dari Ibnu Umar. Al Hakim menceritakan dalam

kitab Ulum Al Haditsnya: Sepakat atas keshahihan haditsnya." Lihat Al
. Muntaqa3882. Al Hiwa' dengan mengkasrah ha': Ibnu Al Atsir berkata,'Nama

tempat yang menghimpun sesuatu, yaitu mengumpulkan dan

menggabungkannya." Al Khaththabi berkata dalam Al Ma'alim 2181, Al Hiwa':
Nama tempat yang menghimPun sesuatu. Al Hiwa' irtgz berarti tong besar png
dipukul dan diedarkan di antaranya. Dikatakan: mereka ini adalah kelompok

'ef-'fi il Ai ,i,- 'i eyt
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6708, Bahz menceritakan kepada karni, Hammaur
meqg;I kepada kami, dari eatadah, dari Amru bin Syu,aib, dari
bapalpya, dari kakeknyq batrwasanya Rasutulrah sAw bersabda,
"Makonlah, mimnnlah, bersedekahlah, dan pakoiloh pakaian, dengan
tidak sombong don boros. sesungguhnya Aaah menyukai
diperlilutkan nilonot.Nya pdo lunfu-N1n.' ts@

ii. ;*jf 'i6 g;;';.r epf gff)t "i; t:t:e.lY.q
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satu toag. Makna kalimat ini adalatr makna pembcrian srara dengan
mcnambal*an pcrlindrmgm. Hal itu karena mireta satu bapak daiim
kelahirurnya. Kemudian kata ini dikhususkan untuk masalah ini, yatni masalaS
halc pcngasuhan dari segi tidak ada hak bagi bapak untuk trnut serta di
dalamnp. Ibu berhak didatrulukan ketika terjadi perselisihan dalam masalah
analc Mereka tidak berbeda pendapat batrwa luu tiuitr berhak atas anak yang
nasih kecil daripada bapak selama si ibu belum menikah. Jika ia tclah menikah
maka tidalc,ada hak baginya dalam har mengasuh. Jika si ibu masih mempunyai
ibu (nenek) maka dialah yang mcnempati t-mpatnya, kemudian nenek dari ibu
lebih berhak atasrya selama salah satu dari mereka masih ada.,* Sanad4ya shahih. Hadits ini lebih panjang dari hadits nomor 6695. Telatr kapi
trmlut<fan disana. Hadits yang paniang iii diriwayettan oleh Al Hakim dalamal ltlusta&ak (4:135) secara sempurnar dari jatur Abdusshaurad bin Abdul
wcits dari Hammam. Ia berkat4 'Hadits ia*in sanadnya namun tidak
dirivayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim." At-Tirmidzi meriwayatkan (4:25)
pada alshirnya dari jalur Affan bin Muslim dari Harnmam, dingan darn,
"seswtggthrqta Allah menwkai bekas nilmat-Nya dip*tihatkan kepada
hamba-Nya." Ini sama dengan lafazh riwayat Ar Hakim. it-rirmiazi berj<ata,
"Hadits hasan.n Ibnu Katsir menyebutkan sebagiannya datam tafsirnya e:a4l)
tunp" m*taklviinya dan i,renyebutkannya secara sempurna (3:46g) dari rcmpai
ini kemudian menisbatkannya kepada An-Nasa'i dan l6nu Majah.

@I - [ns11d Imam Ahnad
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6709, AMurrazak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amru bin Syu'aib berkata dari

bapaknya, dari Abdullatr bin Amru, bahwasanya Nabi SAW bersabda'

"Wanita mana saja yang menikah &ngan mahar, atau pemberian,

atau sejumlah tertentu sebelum teriaganya nikah maka pemberian itu

untufutya, dan kalau sesudah nikah malw pemberian itu untuk orang

yang diberilrnn. Orang yang palini,g berhak untuk dimuliakan oleh

seorang letaki adalah attak peremryanrrya atau saudara

peremwannya."3oS

36 Suradnya shahih. Abu Daud meriwayatkannya nomor 2129 (2:206-207 Aun Al
Ma'budl dari jatur Muhammad bin Bakr Al Barsani, An-Nasa'i (2:88-89) dari
jalur Hajjaj bin Muhammad, Ibnu Majatr (l:308) dari jalur Abu l(halid, dan Al
Baihaqi (7:2a8) dari jalur Hajiaj bin Muhammad. semuanya dari Ibnu Juraij. Al
Khaththabi berkata (nomor 2042>, "Hadits ini ditakwilkan atas apa yang

dipersyaratkan oleh wali sendiri selain mahar. Orang-orang berbeda pendapat

teirtang kewajibannya: Sufran Ats-Tsauri dan Malik bin Anas berpendapat

tentang seorang lelaki yang menikahi seorang peremPuan bahwa bapak si

p"rempuan akan mendapatkan ini dan itu, sesuatu yang disepakati selain mahar.:

bano," itu semua untuk si perempuan bukan untuk bapaknya. Begitu juga

diriwayatkan dari Atha' dan Thawus. Ahmad berkata: Itu semua untuk si bapak

dan bukan untuk wali selainnya. Ini karena tangan bapak terbuka atas harta

anak. Diriwayatkan dari Ali bin Al Husainj Bahwasanya dia menikahkan

anaknya dengan seorang lelaki dan mempersyaratkan sejumlah harta untUISi

dirinya. Dari Masruq: Bahwasanya ia menikahkan anaknya dengan seorang
. lelaki dan mempersyaratkan sepuluh ribu dirham untuk dirinya yang ia gunakan

untuk berhaji dan menyantuni orang-orang miskin. Asy-Syafi'i berkata: Jika hat

itu dilakukan, maka bagi si perempuan adalah mahar yang sebanding dan ti{ak
ada bagian apapun Uagi si wali." Demikian'mereka berpendapat d"ri -ryS;
dikutip oleh At rcrattrttraUi. Hadits ini jelas, tidak membutuhkan takwil In$

adalatr huiiatr dan referensi bagi orang yang ingin berpegang dengan srurah.

Musnrd Imam Ahmad. - ffii
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67rc. Abdunazak menceritakan kepada kami, Ma,mar
mengabarkan kepadaku, batrwasanya Ibnu Juraij mengabarkan
padanya dari Amru bin Syu'aib, dari bapakny4 dari Abdullah bih
&nru bin Ash: Batrwa zinba' bapaknya Rauh menemukan seorang
anak lelaki bersama seorang pelayan perempuannya. Ia lalu
memotong hidungnya dan mengebirinya. Anak itrr lalu datang kepada
h}ilbi sAw yang bertany4 'siapa yang melahiran ini padamuz" si
anak menjawab, "Zinba'." Nabi SAW lalu memanggil Znba' dan
bertanya, "Apa yang membuatmu melahtkan hal ini?, Zinba,
menjawab, "Dia melakukan ini dan itu." Nabi sAW lalu berkata
kepada si budak, "Pergilah, engkau merdeka.- si budak berkat4

i-_
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"Wahdi Rasulullatr, hamba saya?". Beliau. menjawab, " Hamba

Allah dan rasul-Nya. " Rasulullatr pun mewasiatkan dia kepada,grang-

orang muslim: Ketikh Rasulullah SAW wafat, si ludak datang iepada
Abu Palq dan mengatakan wasiat Rasulullatr SeW. Abru Bakr

berkata: Ya, kami akan menanggung nafkahmu dan kelualgamu.

Maka Abu Bakr menanggungnya sampai dia wafat., Ketika umar

menjadi Khalifal\ si budak mendbtanginya dan mengatakan lvasiat
Rasulullah sAw. umar berkata, "Ya", di mana engkau m4u tiiggal?"

Si budak menjawab: Mesir. umar lalu meirrulis surpt kepa!1.Gqlernur

Mesir agar memberikannya sebidang tanah untuk'ia hidup.3s i

3u Sanadnya shahih. Hadits ini dari riwayat'Al Aqan sebagiannya dari setagian

lain karena Ma'mar bin Rasyid dan Ibnu Juraij dari satu tingkatan; keduanya

merupakan guru Abdurrazak. Hadits ini tordapat dalam Majma' Az-zawa'id
(O:ZgS-Ztg). Penulisnya' borkata,' r'Diriwayatkah oleh Abu D1! 

-secary
ringkas." Ia kemudiaa be*ata tentang riwayat ini,l'Dirlwayatkan oleh Ahmad'
perawinya tsiqah.,,.Ia lalu menunjukkan kepada riwayat lbin yang akan

disebutlon aaa- Al Musnad nomor 7096. Riwayat yang alen datang lebih

ringkas png berasal dari riwayat Al Hajjaj bln frttra! dari Aniru bin sytr'aib.

niiqat.ltu Daud, yang dihrnjukkan oleh Al Haitsami juga ringkasi rAtu Daud

.eni.i"y4t*rr1r nomoi 45li (4:298 Aun Al Ma'bud) dari riwa'.iat Sawwar

Abu Himzah As-Shairafi. Al Mundziri meringkas dalam Tahdzib AsnSunan

nomor 4354 namun tidak menisbatkannya kepada Ibnu Majatr. Al Hafidr Ibnu

Hajar menunju|ftannya dalarn Al Ishabah (3:12) kepada riwayat Al Musnad ni
kemudian berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Al Mirtsanna bin

As-shabatr dari Amru bin Syu'aib dan menyebut nama si budak sebagai Sandar.

Al Baghawi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Sandal dari 'bapaknya:

Baftwaianya ia berada pada Zinba' bin Salamah Al Judzami, lalu menyebutkan

hadits itu. Ibnu Majah meriwayatkanrkisah ini dari hadits Zinba':sendiri dengan

sanad yang dha'if,, Riwayat Ibnu Majah, yang ditunjukkan oleh Al Hafiztr,

terdapat dalam Zs-Sznan (2:78) dari jalur Ishak bin Abu Farwah, dari Salamah

bin naun uin zinba, , dari kakeknya. la mendha'iftannya karena dha'ifiyalshak
bin Abl Farwah. Al Hafizh tidak menunjukkan kepada dua riwayat Abu Daud

dan Ibnu Majatr yang telatr kami sebutkan karena dua riwayit itu tidak

menjelaskan nama orang yang berbuat jahat kepada budalarya, yaitu Zinba'.

Namun semua riwayat menjelaskan namanya. "sandaf ini, ditulis biogfafinya

oleh Al Bu}trari dalam Al Kabir (3Dt2ll) dan berkata, "sandar Abu Al Aswad,

seorang satrabat. Utsman bin Shalih menjulukinya, Az-Znhi meriwayatkan dari

Sanaar Uin Abi Sandar dari bapaknya." Lihat biografinya dalam Al hhabah

(3:136-137) dan biografi anaknya, Abdullah dan Masruh; dalam Al Ishabah

i+,gz dan 6:87), Riwayat Sandar, yang ditunjukkan oleh Al Hafizh lolau itu
berasal dari Al Baghawi, disebutkan, oleh Al Haitsami dalam Maima' Az-

Zau,a'id @:239).Ia berkata, "Dari sandar: Ia berada padaZinba'bin Salamah

siapa

Musnad Imam Ahmarl -,@l



yang.bersenda gurau 
-dgngannya raru ia rnengebiri dan memotongnya. sandar

lalu datang kepada Nabi sAW dan menceritakin hal itu. Nabi lalu f,erkata kasar
kepada zinba' dan me-merdekakan dirinya. sandar berkata r.puo" N"ui,
Berwasiatlah untukkn. Nabi lalu berkata Aht berv,asiat untuinu ttcpada
selwuh qelg mwlim. Diriwayatkan oleh Al Be,.zar dan nth-rhabrani. Dalam
sanadnya ada Abdullatr t1n sanlg yang tidak saya kenal. iro"i lairmyashahih;' Demikian dikatakan oleh Al -Haisami 

icalau ia tiaak meft#ai
Abdullah bin sandar. saya tidak menemukan biografinya recuai aaram uau-
kitab biografi sahabat: At Isti'ab, Ilsud Al chabih, ai ei iin"ori. et n"na,
mcnyimpnlkan dalam At Ishabah suatu kesimpuran y*g,-brgu, yang
a;nrmjukkan kalau analarya Sandar adalah sahabat 

"it", 
p"rri"r, il"nrr"t N"ui. t"

ffiPJ'Iryq jika Sandar-dikebiri paaa zaman n"uisaw i..rti anarcny4
Abdultatr, pernah men{li 

:uhub.t atau pernah melihat Nabi.,, Ia juga b"*r;t",
"Aku temukan &t*r. rir* Mishr yang menunjukkan kalau anaknya sudah
besar pada masa Nabi styi lamparnla yang dia maksudkan adaratr (Kitab
lutuh \xhr) krya Ibnu Abdil Hakarn vang.ungkin kata ,,Futuh,, terrewatkan
karpna lupa dari penyar-in atau penerbii. eI uuni, meringkas r.u,iru" darinya
:TFat ringkas. Kami akan kutip di sini apa yang dikaralan oleh'Ibnu Abdil
Iry secara sempurna-ftaramin t:z-t:aj. rurru lum Hakarn bor."t4..u.*
bin l(haththab memberikan sebidang t-ui, ai Maniyyatr al aJu"eh kepada
IbJtu landar y,Ts ia kuasai sendiri seruas seribu- icre (ukuran Iu* -Ba)
leqg$mana Yatrya bin Khalitl menceritakan kepada rcami aari eruit, uin
sa'd: Tidak sampai berita kepada kami bahwa Umar.bin Khaththab memberikan
sepi{ang t"nah di Mesir kepada seseorang selain Ibnu Sandar. Dia memberikan
sebidang tanah di Maniyyah Ar Ashbigh yang dikuasai oreh Ibnu Sandar
sampai ia meninggal. Tanatr itu lalu dibeff;lel alastruagtr ui" euarr Aazdali
-ahf! 

warisnya. Tidak ada di Mesir pemberian tanah yang iebih dahulu atau lebih
.blft-9c itu.-Adap,n sebab diberikannya tanah itu, r"6ug"i.*" eLaur uuritbin Maslamatr menceritakan kepada kami, dari lbnu Laii'ah, dari-Amru binSyu'TP,.dari bapalarya, dari kakeknya: Bahwasanya Zinba, Ai-l;d;;
memiliki seorang anak yang bemarna Sandar. Ia mendapatinya bersama pelayan
perempuannya. zinba'.-laru-memotong hidung dan ielinganya. sandar iun
9tu"g kepada Rasulullah sAW. Beliau lantas mengutus sesoorang kepada
lnba' dan bersabda, "Janganlah engkau membebanimiut--ipo yog tiao*
bisa mereko lakukan; beri mereka .okon ddri apa yorg "rgki ia*ou beri
m*eka pakaian dari apa yang engkau parui; jika eisk;u,iro ^ii tahanrah
\?Y nanun ii*a engkau benci maka iuailah n"r"Eo. Jwtgan siksa nakhrukAlah Bomgsiapa yang budaruya i*eruparran dengatiya itau dibatwr(ysy _aei yaka budak in merdeia dan dii adarah ni*i,naan dan rasur-l'lya." Nabi lalu rnemerdekakan sandar. Kemudian sandar berkata:
Berwasiatlah untulku wahai Rasuluflah. Beliau lalu bersabda, ,,A,ht beruasiat
u-ntulonu kcpada seluruh orang nustim." KetikaRasulullah sAW wafat, sandar
9uang kepada Abu Bala Ash-shiddiq dan berkara: ;agararr ,"asiainasulullah
sAW. Abu Bala pun menanggung hidupnya sampai ia wafat. sandar raru
datang kepada umar dan berkata: Jagalah *uriut Naui sew. umar berkata: ya.
Jika engkau suka tinggar bersamaku maka aku utan menantg,mgmu seperti

i,-
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6flil. Abdurrazak mrritatan k€pada kami, Muhammad

yakni Ibnu Rasyid EGoGC&km kqada kami; dari Sulaiman bin

Mtrsa, dari Amru bin Syra--aib, dari bapaknya, dari Ab&tll€h bin Amru,

ia b€rkata: Rasululllh SAW barsabda "Dqlann trtlop Jof septulr

hahya Aht B.la tclah mcnanggugmu. Jika tidalq pilihlah dacsah mrpi ylog
mar rhr brikan rmtnkmu. Sandar bcrkata: Mesir, itu adatah dacrah png cuhn
Un[ ldu mcnulis surat untukunya kepada Amru bin Ash: Iagalah wasiat
Rmrtullah SAW. Kctika Sandar datang kepada Amnt Amnr membcrikan
scbideg tanah yang luas dan sebuah rumah yang Sandar hidrp di dennya
Kctika ia mcoinggal trnah itu pun dimasukkan kc dalam hafia AIkh. Atru bin
Syn'aib bcrlota Scsudah ihr Abdul Azizbn Marwan membcrihnya k€pada
Al Ashbagb ymg menjqdi harta terbaik mereka." Sanad riwayat int dha'if
walaupua da syahid (pengu*) dari riwayat-riwayat lain karena AMul Malik
bin Maslamah dha'd.Adz-Dzahabi menulis biografinya dalan Al l+frtut yaurg

diikuti oleh Al Hafizh dzlam Lisan Al Mizan. Keduanya berkata, 'Ibnu Yunus
berlota: Munkar Al Hadits. Ibnu Hibban berkata: Dia merirvayatkan banyak
hadits munl<ar dari penduduk Madinah." Kalimat "Fajada'a otfakl' yunt
memotong hidngnya. Ibnu Al Atsir berkata, "Al Jada': memotong hidung
telinga" d8n bibir. Namun lebih khtsus kepada hidung jika dimutlal*an
kepadanp.' Kata "Wajabbaht'; memotong zal<amya. *Al JabA' attinya
memotong.. Sabda Nabi "Maula Allah wa Rasulull'yakni bahwasanya walinya
adalah selunrh kaum muslimin dan menghilangkan kekuasaan wali itu dari
Eannya lcr€oa perlalcuan dan permusuhan yang ia dapatkan. Hal ini dijelaskan
dalam riwayat Ibnu Majatr, "Maka Rasulullah SAW bersabda: PergilalX engkau
merdeka Ia bertanya: Kepada siapa engkau menolongku wahai Rasulullah? Jika
tuanku memperbudak aku? Beliau menjawab: Kepada seluruh oran! mukmin
dsa 6sslim."

Musnrd Imam Ahrad - @I
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unta dan dalmt setiry gtgt tima unta. Jari-jari sama semuanya da,
stgt-gtg, pun sqno""

Muhammad berkata: Aku mendengar Makhul berkata namun
tidak menycbutkannya dari Nabi SAW.

(Abdullah bin Alrmad berkata); Bapaklnr berkata: AMurrazak
berkata: anr tiaat melihat seorangpun yang lebih wara, dalam hadits
dari bin Rasyid.3oj

'i
*.,:.r .
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W.r- **,rW 4rif;t
sanadnya cfiatrirL llrdit ini ringkasan dari nomor 66g1. Hanya saja tidakdiscbrxke di qlggtf rincian trutum diyatgigi. Hukum ini AiriJ"f*"o of"n
Abu Daud (4563.*313 Au Al Ma'budl arri-ri-*1.t Husain arrr,rii;"[i. a*i
Amru.bin !rn'ar:u aari.[phrp dari kakeknya dengan t*r* ,,oai 

stsi ada
lima lima" An-Nasa'i acri*aptlonnya (z:zst) airil"t* Hr*i" j,rgo secararida$ latu ia mcriway&n1a dari jat,r rra"rir"r ei mr.q a.ri Amru bin
!{o'Q dcagrn hezL 

_,,Gigi s@na, lima lima- Lihat noait'lr*g telah lalu
de.lam lttusnod Ibnu 'Abbas (zozl an 2624). ucapan Ahmad d,rd;h [rdits diatasr 'Ivruhannad BIt Aku mcndengan Makhur', dan scEusaya
dimeksudl.T bahwa Iylallur 6dak moriwayarkan dari Nabi sAxr Etapi ia
iadikan ucapannya scndiri. Ia tidak'mermlsudkannya untuk ,*j"lom rrrait,
pn-ul lngin mcnjelaskan- dua jarur. Bardon mungkin ia inein';;uniul*ank*luhilw riwayat ya.ng.ue-rsambung karena uutrimmaa ufi n"wia dikenal
dengan rirrayat dari lv{akhul secara khusus. Dia telah -.qghre"l i; riwayat
ytingga tidak Eda orEn-g yang ,nsnduga bahwa riwayatnya-dari sur"i.- uio
Musa ada kc!.clinran darinya atau dari ot* s.nr'p;*io},a karena telah
dipc*nat dri kcdu riwayat itu. oleh karena itu t i, Ahr,;a menycrtatan

*.:Xry frry puiian AMurazak kepada Muharnrnad bi, R^yid dengan
Kewara'an drl'In riwalaf
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6712. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, dari AMul Karim Al Jazari, bahwasanya

Amru bin Slnr'aib mengabarkan padanya dari bapaknya, dari

AHullah bin Amru: Bahwasanya RasUlullah SAW bersandar di

tembok rumah. Beliau lalu menasehati dan mengingatkan orarg-orang

dengan bersabd4 "Janganlah seseorang shalat sesudah Asho sampai

malam dan juga sesudah Subuh sampai terbit matahari. Janganlah

seorang wanita bepergian selama tiga lrori kcculi bersama

mahronryn Janganlah seorangwanita mendahului bibilrya dori ayah

atanbibiryndori ibu'tsr

y. tf '* ?#'i.i:tr'6?t 9f:"Sr * €* '1Y\r

* *i yb, ,ib h Jii,9 ,in,i*'* yJ r *
G- $v.pli ;f 'k, ,:o-,,'it 1l ii'r 

''ol 
,Jui ?-.ia,;)t

'tf 'e*i,te $'i;ryl *'clifu #l ,j* 

";3,io 6*!i if; ,iillu3 otttr, ;>ulr iL ,'J;i}t .{s';r'$3.
?i'ok-',!-'i,Y.fr ok,?k'F

36 Sanadnya shohih.I{adiE ini tcrdapat dalam Mqina' Az-zava'id Q:213-214).
Pcnulisnya bcrtata, *Diriwayatkan oleh Ahmad. Para perawinya tstqdt." Ia juga

berlGta, *Yang shahih darinya: Larangan shalat sesudah subuh.'! Telah

disebutkan maknanya dalam hadiS nomor 66tl kecuali larangan wanita

bepergian tanpa matram. Telah disebutlon juga klaim Al Hafizh Al Haitsarni di

sana batrwa, i'Malara Subuh dalam hadits ihr adalah larangan shalat sesudah

Subuh.' I(aml utaratcan bahwasanya hadits ini tidak terdapat dalam dua kitab

Shalrih atusalah satunya ataupun kitab Sunan yang empat dari hadits Abdullatr

bin Amru!! Lihat hadits yang tetatr lalu tentang wanita bepergian dalam Musnad

Abdullatr bin Umar bin Khaththab (4615, 4696, 6289, dan 6290). Kata

"Istanada" dalam Maima' Az'Zawa'ldtertulis "Istasnada." Ini terdapat dalam

naskah di catatan pinggir l.

L?t ,',i- tl6 :,sv s9;lt $ Tj :Jv

Musnad Imam Ahmad - @I



'q it,!, # C*W,y.i ;; l ro ;.r r!r|3,t
'^).f) ,:liSl. .r+<, ,:irr'^2i '6b{ 'r;S ol n * ,-Ulf

'* i$t lui terrrit ,f F' ,jv, ,:,1i6
aaaa

,jk,i i,,e;ffir.:it?;2,ou*
6713. Abd,rrazak menceritakan kepada;, Daud bin eais

mengabarkan kepada karni, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,
dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah sAw ditanya tentang aqrgah?
Beliau menjawab, "sesungguhnya Allah ttdak menyutrai
pembangkongan. " seolatr-olatr beliau membenci pe&rmuuur aqiqat.
Mereka berkata: watrai Rasulullatr sesungguhnya kami bertanya
kepada engkau tentang seorang di antara kami yang dilatrirkan? Beliau
menjawab, "Barangsiapa di antara tcalian yang menghendai
beribadah atas analotya maka lakutranlah. Bagr seorang anak lelaki
dua kambing yang sepadan dan bagi anak perempuan satu kambing."
Lalu beliau ditanya tentang farra'? Beliau menjawab, "Farra' adalah
hak namun jika engkau biarkan ia sampai besar" atau "sampai besar
berumur dua atau tiga tahun yang dapat engkau gunaknn untuk
berjihad di jalan Allah atau englau berikan kcpada janda maka itu
lebih baik daripada englwu menyembelihnya padahal dagingnya
masih melelrat di bulunya. Penuhilah wadahmu dan berikanlah
kcpada untamu. " Nabi ditanya lagi tentang atirdh? Beliau menjawab,
!'Atirah adalah hak"

Beberapa orang bertanya kepada Amru bin Syt'aib: Apa itu
atirah? Dia menjawab: Datrulu mereka menyembelih seekor kambing
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di bulan Rajab, memasaknyg memakannyq dan memberikan rq?kan

orang lain.3o7

3' Sanadnya shahih. Abu Daud mcriwayatkannya QUz- 3:6445 Au Al Ma'bad)
dcngan dua sanad: Yang pertama bcrsambung (mauslru[), dari jahu Abdul
Malik bin Amrq dari Daud bin Qais, dari Amru bin Syr'aib, dari bapalcrya
"Saya melihatnya dari kakeknya". Yang kdva mursal, dari Al Qa'nabi, dari
Daud dari Anru bin Syu'aib: "Bahwasanya Nabi SAY'. An-Nasa'i
meriwayatkan (2:188) sebagiannya dari jalur Abu Nu'aim dari Daud bin Qais.
Kemudian ia meriwayatkan sebagian yang lain (2:189-190) secara mursal, dari
jalur Abu Ali Al Hanafi, dari Daud, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dan
Taid bin Aslam: "Mereka berkata: Wahai Rasulullah" kemudian ia
menyebutlonnya seicara ringl€s. Sabda Nabi "Sesungguhnya Ailah tidak
menyulai pembangkangot," Al Khaththabi berkaf4 "Kalimat itu tidak
melemehkan masalah aqtqah, tidak juga menggugurkan kewajibannya.
Sesmggubnya Nabi hanya Eengianggap nama itu buruk dan lebih suka
menyebutnya dengan istilah yang lebih baik lvlaka hendaknya disebut dengan
nasikah atairu &abihalr." Imam Ibnu [Iazm socara luas telah mengemukakan
dalil kewajiban adqah dalam kitrboya Al *fulla 8:5Zl-531). l(ata"Yotsu?'
dengan mendhanmah sm.dari wazqn "qdald artinp meoycmbelih sedanglon
unusuP' dengan dtts ,lhdmdi dq "nasikalf dcngrn 6ernfrtheh ny17 den

mengkasrah slz utiryn $Ebclihan. K&"mu*a$a'otol', tctulis dalam H K
demikian, dcng.n ati;f tcsudah /o' sehiqgga dibaca dengan mernfaffratr /a'.
Ddaur p tcrtulis "IththaS'dof'png mungkin dibaca dcngan mcmhthah atau

mcnglrasah fa'. Ablt Daud bcrlcata sesudah hadits Ummu
IGraz Al lG'biyyah (nomor 2E34), "Aku mendcngar Ahnad $iikni bin
Ilanbol) bcrtata: Mufuafa'atut yaloi sama atau mendekati." Dalam sebagien
nssloh Abu Daud tsrh{is "Mutaqatibatwt" Ibnu Al Asir bcrlota,
"Mukaafildot: yakni sama umumya" Artinya tidak boleh melakukan 'oqtqah
kecuali dengan lombing )ang tuq sekurang-kurangnya kambing yang sudah
rremenuhi slarat untuk disembelih. Ada yang berpendapat: Mukaafi'dan,
artinya sama atau me,ndekati." Al Khaththabi memilih pendapat yang pertama"
KAta' Mukaafr ' dof denigan mengkasrah/a', dikatakan: kafa' ahu mukaati'uhu,
>akni yang menyamainya Ahti hadits mengatakan 'mukafaa'atan' dengan
fathah- Saya berpendapat difattmh tebih tepat karena yang dimaksud arlalah dua
lombing )rang sama atau sepadan Adapu dengan kasrah maka artinya adalah
bahwa keduanya sama, ini masih dibutuhkan untuk disebutlon apa yang sama.
Seandainya Nabi bersabdq 'Mukaafi'atan' maka dikasrahlon lebih tepat Az-
Zamakhsyari berkala: Tidak ada perbedaan anbra mukaafa'aan dengan
muka$'am lorena kalau sesuahr itu sudah saura dengan yang lain mak4
keduanya b€rarti sama dan sepadan. Bisa juga maknanya adalah seimbang
dengan apa yang diwajibkan dalam zakat ternak dan sembelihan dalam hal
umurnya. Mungkin juga dibaca dengan fathah jika yang dikehendaki adalah
kambing yang disembelih dari ungkapan 'Kafa'a Ar-Rajulu ba'irain' jika ia
menyembelih yang satu kemudian menyembelih yang lain, bersamaan tanpa
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membedakan keduanya seotah-olah dia bertata: dua lombing yang disembelih
q{a ugtrtu yang sama. "Al Farra, atant"Al Fara'atf, derryifa'd^o ro' y*g
difathatr: anak yang dilahirkan pertama dari.sapi atau kambing. o"trutu mjreka
menyembclihnya ketika masih kecif sewaktu bam dilahirlon atau tak lama
sesudahnya. Maka Nabi mpmberi petunjuk kepada yang lebih baik dari itu
sebagaimana disebutkan. "slaglaubban" dengan mendhammah syin dan zay
serta mensrrkrm ghain dan ba' yang ditasydid. yang semisalnya adahl
"Sy4ghz,,ub,,i'namun dengan tambahan wap sebelum Da,. Riwayat Abu Daud
hanya dengan lafaztr yang pertama. At Harabi dan Al Khaththabi memaparkan
banyak bacaan: dalam An-Nihayah (2:226): ..Demikian Abu Daud
menygVaflcannf dalaorr As-Sunan Yan€ ada pada saya ,Zulchruban, yakri
yang daginpya keras dan tebal." Al Khaththabi 

-berkata 
dalam Ma'alim Q724)

dari rahdzib As-sunot), "Derrikian Abu Daud meriwayatkan. Ini keliruiyani
benar adalah sampai besar dan zuldtrub, yaitu tebal. Demikian Abu ,ubaid dan
lainnya meriwayatkan. Karena serupa, fuinf zay diganti dengan syin karena
lelotnya letak keluar dua huruf ifi (mahhral) dan huruf Mi' diganti ghain
karena de-\1mra malihrai keduanya sehingga menjadi sy"shr"i. Seb-agian
perawi salah membacanya dan mengatakan: syttslvubll Ini adalah lfiayatan
yang aneh!! Kepastian salah baca paling banyak dalam hal ini terdapat dahm
riwayat Abu Daud, selain yang diriwayatkan Ahmad dalam Al Musnad.

{efiynya meriwayatkan dari sisi yang berbeda: Abu Daud meriwayatkan dari
dua jalur: jalur Abdul Malik bin Amru dan jalur Al ea'nabi, keduanya dari
Daud bin Qais; sementara Ahmad meriwayatkannya dari Abdurrazak dari Daud

!h-Qup: Penetapan tiga orang atas huruf ini mengangkat keraguan kesalahan
dari salah satunya. Riuayat Ahmad menafikan keiaguan kesal-artran dari Abu
!ayd. Lalu masing-masing mengangkat keraguan salah baca yang dikemukakan
oleh Al Ktraththabi lorena sesuainya dua kitab yang diriwayatkan dari dua
pengarangnlNa dari jalu-jalur yang tidak sama. Dalam naskatr-naskah yang
banyak tidak ada hubungan dalam satu naskatr dari salah satu kitab aengan
naskah dari kitab lain, sebagaimana sudah jelas. yang ada dalam masalatr ini
adalah bahwa huruf ini tidalc diketalui oleh Al Harbi dan Al Khaththabi. Hal itu
tidak mengapa karena selain keduanya mengetahuinya, yalari para perawi Al
Mtnnad, para perawi sunan Abu Daud, dan para penulisnya. walaupun Abu
ubaidatr dan lainnya meriwayatkannya dengan lafazh lain "zukhib,, yang
sesuai dengan wa?an dan dekahya makhraj sebagian huruf, tidak didatrulukan
dan tidak diakhirkan, maka ini adalah sahr riwalat dan itu adalah riwayat lain,
sebagaimana diketatrui dengan jelas. Asal lana qsyttgtwt' sendiri sudah
dikenal. Dalam Al-Lisan misalnya, "Asysyaglaabah arfnya menjadi keras.
setiap sesuatu yang sulit adalah syaghzabi. Manhar syagrvabiy: jalan yang
berliku-lilar... Asysyaghzabiyyah juga berarti pularran menipu ailam gulat,
yaitu melilit kaki lawan dengan kakimu. Engkau katakan: syagtaaituhu
syaglaabatan " Jadi kata itu pada dasarnya kembali kepada arti tuaiaan kutit
dan arti lain yang kembali kepada kedua arti itu. cabang huruf dari kata itu
memang dekat dan bisa diterima, tidak asing, dan tidak seperti yang dikatakan
berupa pembebanan. Kata "Ibnul Makhadh,, artinya unta yang be-rumur dua

t
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6714. Al Husain bin Muhammad dan Suraij menceritakan

kepada kami, Keduanya bedmta lbnu Abu Az-Zinad menceritakan

kepada kami, dari Abdurrahrun'bin At Harts, dad Amru bin Syu'aib,
dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya Rasulullah SAW menemui

dua orang yang saling terikat berjalan ke rumah. Rasuhillah SAW
bertanyq "Apn ruksudnya tali ini?- Keduanya menjawab; Wahai
Rasulullab kami bernazar untuk berjalan ke rumatr dengan saling

terikat! M€I<a Rasulullah SAW bersabd4 "Ini bulanlah nazar." Beliau
pun melepaskan tali keduanya.

talrun sementara -tbiut Labyrf artinya unta yang berumur tiga talnm. "Tulfi'u
inaa'akd' Al Khaththabi berkata, "Yang dimaksud dengan V,att ina' adalah
wadah untuk mernerah susu unta." Ibnu Al Atsir berkata, 'Maksudnya
membalikkan wadahmu karena tidak tersisa susu yang engkau perah darinya.,'
Al Mundziri b€rkata, *Kafa'tu al Ina': aku membaliknya. Begitu juga
affa'tulru, sama artipya. Sebagian berkata: Kafa'n: alu membalilq sedangkan
alfa'tu: aku memberi harapan. tni adalah pendapat Al Kisa'i." "Ttntaalih
naaqatakd' dari kata Al Walah yang berarti sedih. Ada yang mengatakan
artinya adalah hilangpya akal karena sangat rindg sedih, atau takut. Dikatakan:
Uwaalihuhu dengan hamzah dan Wallahahz dengan tasydid. Al Mun&iri
berkat4 *Yalmi merisaukannya tentang anaknya... Setiap perempuan yang
berpisah dengan anaknya disebut walih;'
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Suraij berlcata dalam haditsnya" ,,sesungguhnya nazar itu
adalah sesuatu yang dilahtkan untuk mencari treiridhaan Ago|t$o8

* lc f lr * e Llt tsL 
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,:i; ors tjt :'i ';i; ,l].21 i;Y.21',\.f "ti& t ,p.,

-,t , 
tn t ' '

.,Sl- *t y\, * 
"3r 

.*- uk :Jv r1i;ik ,11

6715. Abu An-Nadhr menceritakan kepada karni, Al Faraj
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Amir, dari Amru bin

308 
sanadnya shahih. Abdunatrman bin Al Harts adarah Ibnu Abdillah bin AyyasyAl Maknzupi. Hadits ini terdapat dalan Majma, Az-Zoya.ia g:.ircj.
l:r$k_ry" "Diriwayatkan oleh amaa. Dalam sanadnya 

"i"Abdurrahman bin Abu Az-znad. Sekerompok orang menilainya tsiqat
sedangkan sekelompolc lain menilainya dha'if," tbnu Abi Az-znad adalah
tsiqat menurut lcami, sebagaimana tetatr kami tegaskan berulang kali. Di
antaranya dalam hadits nomor 1418. Kami tambahkan di sini bahwa lialimat At-
Tirmidzi tent4ng ketsiqatrannya terdapat di dalarnnya (3:59) ketika ia. meriwayatlcan hadits da{jalumya. oatarir hadits itu ada'tambahan huruf yang
tidak disebutkan oleh selainnya. At-Tirmidzi berkat4 .,sesungguhnyu v*E
menyebutkan huruf itu adahh Abdurrarrman bin Abu ar-znaa. Dia adalah
tsiqat hafiztr." Al Haitsami juga berkata, "Abu Daud meriwayatkan sepotong
dari akhirnya." Hadits yang ada dalam Abu Daud ia riwayatkan aa"* (Bu6
Talak sebelum Nikah) dari hadits Amru bin syu'aib, dari bapalarya,'dari
lakeknya tentang hal itu (219q), dui jahu Mathar Al warraq a*i e"rru.
Kemudian ia juga meriwayatkan. semisalnya,(2191) dengan amuahun aa"m
bersumpah, dari jalur Al walid bin Katsir, dari Abdunahdan bin Al Harts, dari
Amru. Kemudian ia meriwayatkan elg-2:224 aun Al Ma'bud) dari jalur
Yahya bin Abdullah bin salim, dari Abdurratrman bin Al Harts Al Makhzumi,
dari 4ryru bin syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, "Bahwasanya Nabi SAW
bersabda dalam hadits ini, beliau menambahkan, iiaok gao nazoi kecuali yang
dilakukan wiuk mencari lceridhaan Allah." Hadits ini iaunn yang terdapat d'i
Abu Daud narlun tersambung dengan makna lain yang uutcan ai sini. Kata
"Muqtuinan" dan seterusnya: yaitu satu dengan yang lainterikat dengan tali. At
Qaran dengan memfathah ra': tali yang mengikat. Bentuk jama,nya earanjuga. Sementara Al Qiran dengan mengkasrah- qaf. tali. Demikian dikitakan
Ibnu Al Atsir.

t-
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Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabdq "Tidok boleh melaksanakan qishash kecuali amir/pengiisa,
atau yang diperintahkan, atau orang munafik" Aku bertanya

padanya: Sesungguhnya sarnpai kepada kami (atau yang dibebankanf
Ia berkata: Seperti inilah aku mendengar Nabi SAW bersabda.3@
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6716. Abu An-Nadhr dan'Abdusshamad menceritakan kepada

kalni, keduanya berkana, Muhaurmad yaitu bin Rasyl{ menceritakan

kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kauri, dari Amru bin
Syu'aib, dari bapalcnya, dari lokeknya: Sesungguhnya Rasulullah

SAW menetaplon bahwa aql (diyat) dua Ahli Kitab setengatr agl
kaum muslimin. Mereka adalah Yatrudi dan Nasrani.3lo

Sanadnya dha'ifkarem dha'ifnya Al Faraj yang meriwayatkan dari Abdullah
bin Amir. Dia adalatr Al Faraj bin Fudhalah. AI<an tetapi hadits ini sendiri
shahih. Al Faraj tidak sendirian dalam meriwayatkannya dari Abdullatr bin
Amir. Al Avza'ijuga meriwayatkannya dari Abdullah bin Amir, dalarn Ibnu
Majah Q:21$ dan sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Al Mizan
dalam biografi Abdullah bin Amir (2:50-51). Abdullatr bin Amir juga tidak
sendirian meriwayatkan hadits ini. Telah disebutkan hadits nomor 6661 dan
riwayat Abdurrahman bin Harmalatr dari Amru bin Syu'aib. Karni telah merinci
hal ini di sana.

Sanadnya shahih. Muhammad bin Rasyid adalatr Al Malhuli. Telatr disebutkan
ketsiqahannya dalam hadits nomor 6662. Sulaiman adalah Ibnu Musa Al
Umawi, ahli fiqh penduduk Syam. Telatr disebutkan ketsiqahannya dalam hadits
nomor 4535. Hadits yang semakna dengan hadits ini telah disebutkan dalam
hadits yang panjang nomor 5692 dari jalur Ibnu Ishak dari Amru bin Syu'aib.
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6717. Abu An-Nadhr dan Abdusshamad menceritakan kepada

kami, keduanya berkata, Muhammad menceritakan kepada karni,
Sulaiman, yaitu bin Musa menceritakan kepada kami, aari amru Uin
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, batrwasanya Nabi SAW
bersabda, "Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja maka ia
diserahlcan kcpada keluarga yang terbunuh. Jika mereka
menghendaW, mereka boleh membunuhnya. Jil@ merelw
menghendaki, mereka bisa mengambil diyatnya yaitu tiga puluh ekor
unta usia tiga tahun, tiga prhth ekor unta usia empat tahun, dan
empat puluh ekor unta usia lima tahun. Itu adalah aql yang
terencana. Jika mereka berdamai dengannya maka itu hak merelu. Itu
adalah aql yang htat."3rr

t3'";'rZJ $:L yv -t:.L:t '.^?j .5t ,fi e*.tv\ A

}t' & it Jt-r'of ,;* * yJ r # .u. )f '*iLI,
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3rr sanadnya sft ahih. Al<a\disebutkan di tengah+engatr hadits yang panjang nomor

7033 dari riwayat lbnu Ishak dari Amru bin Syu'aib.

t
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6718. Abu An-Nadhr dan Abdusshamad menceritakan kepada

karri, keduanya berkata, Muhammad menceritakan kepada karti,

Sulaiman menceritakan kepada karni, dari Amru bin Snr'aib, dari

bapaknya, dari kakeknya, batrwasanya Rasulullah SAW bersaMa,

"Aql (diyat) Sibh Al Amd (semi sengaja) itu berat seperti aql Al Amd

$engaja); tetapi pelahtnya tidaHah dibunuh Demikian itu lantaran

seta, menglns* di antara orotg-orang." Abu An-Nadhr berkata,

"Sehingga menjadi lemparan kepada orang buta, tanpa fitnah dan

tidak mernbawa senjat".'' 12

i.:.)s'* o&'*'rZJ€* )lt lg*.1v\1

3r2 Senednya shahih. Abu Daud meriwayatkannya (4565- 4:314-314 Aun Al
Ma'budl dri jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa. Akan
disebutkan hadis yang semisal maknanya dalam dua hadits png panjang
nomor Cl42 dari riwayat Abdusshamad dari Muhammad bin Rasyid dari
Sulaiman den nomor 7033 dari riwayat lbnu lshak dari Amru bin Syr'aib.
Ucapan Abu An-Nadhr "rimmfiryan f imm$tyai' keduanya dengan
mengkasrah awalnya, mentasydid nim yang dikasrah, dat ya'yang ditasydid
dan difathah. Ibnu Al Atsir berkata (3:131), :Al 'Immiyya, dengan kasrah dan

hsydi4 berasal dari wazan ti'iila dari katt 'ana seperti rimmgya dari kata
ramy. l$ addah bentuk mashdar. Artinya: ada seseorang yang terbunuh di
antara mereka namun urusannya menjadi samar dan tidak diketahui siapa
pembunuhnya. Huleim hal ini seperti hukum orang yang terbunuh tidak sengaj4

maka (si pembunuh) wajib membayar diyat." Penyalin naskah p dari AI Musnad

ini pintar dalam menulis dua kata itu padahal dalam kitab-kitab ushul dan

referensi lain terjadi perubatran dalam penulisan dua kata itu.
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6719. Abu An-Nadh menceritakan kepada kami, Muhammad
menceritakan kepada lami, dari Sulaiman, dari Amru bin Syu'aib,
dari hpaknya, dari kakeknya: Bahunasanya Rasulullah SAW
menetapkan, "Boutgsiqa yory dibunuh karena tidak sengaja maka
diyatrya adolat serafits n rtu"3t3
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6720. Abu Balx Al Hanafi menceritakan kepada kami,
Usamatr bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu,aib,
dari bapaknya" dari kakeknya: Bahwasanya Rasulullah SAW sedang

tidur lalu menemukan'sebuah kurma di bawatr pinggangnya. Beliau
mengambilnya dan memakannya Pada akhir malam beliau menggeliat

3t3 
Sanadnya shahih. Muhammad adalah bin Rasyid Al Makhuli. sulaiman adarah
bin Musa Al Umawi. T€rdryat lcesalahan dalam kitab ushul di sini: rcrtulis
"Muhammad bin Sulaiman " t€ftulis bin s€bagEi ganti dari katr ,,arr.,, Jelas itu
merupakan kesalahan lama dalam naskatr N Musnad kalena ushul yang tiga
dasnya sesuai. Itu ad4lah kesalahan yang jelas dan tak .Hadits ini
addah hadits Muharmat bin Rasyid dari sulaiman bin Musa sepertitiga sanad
sebelumnya. Bahkan tclah dijelaskan hadits yang panjang nomor 6663 dari
Husain: Muhammad bin Rasyid menc9ritakan [epada karni, dari Sulaiman, dari
Amru bin Syu'aib." Begitu pula Abu Daud (nomor 4S4l), An-Nasa'i e:247),
dan Ibnu Majah Q:72)rcriwayatkannya. Seluruhnya dari jalur Muhammad bin
Rasyid dengan sanad ini. Akan daAng hadits yang semakna juga di tengah-
tengatr hadits lain yang panjang (nomor 7033) dari riwayat Ibnu Ishak dari
Amru bin Sytr' aib. Lihat Nashb Ar- Ray ah (4:332).
Perhatien: Terdapat dalam tal&rij hadits yang terdatrulu (nomor 6663) batrwa
hadits itu dalam An-Nasa'iQ:347) terdapat kealpaan dalam menulis nomor
halaman. Yang benar adalah 247 (cetakaaterdahulu).

I
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dan membuat para is&inya khawatir. Beliau pun berkata, "Tafr aht
menemuknn sebuh ktrma di bqu,ah pingusfu kamudian

memakannya. Aht.t:hawatir htrma itu merupakan furtu sedekah'3ra

.1VY \

6721. tlammad bin Mas'adah menceritakan kepada l@mi, dari

Ibnu Ajlan, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya,

balrwasanya Nabi SAW bersabda, "Penjual dan pembeli berada

dalam khiyt (memitihuntukmeneruskan transaksi atau tidak) sampai

kcduanya berpisah kccwli terjadi transaksi Hiyar. Tidah

diperbolehkut bagirrya memisahkannya karena klwwatir ia akant

menerimanry"3lS

Sanadnya shahih. Abu Balr Al Hanafi adalatt Abdul Kabir bin Abdul Majid.
Telah disebtrtkan ketsiqahamya dalam hadits nomor 6628. Telah disebutkan
juga hadits yang panjmg nomor 6691. Kami telah tunjul&an hal itu di sana.

Sanadnya shahih. Ibnu Ajlan adalah Muhammad bin Ajlan. Hadits ini
diriwaptkan oleh Abu Daud (3456-3:288 Aun Al Ma'bud) dari jatur Al-Laits
bin Sa'd dari Ibnu Ajlan. Al Mundziri berkata (3311),'At-Tirmidzi dan An-
Nasa'i meriwayatkannya. At-Tirmidzi berkata: hasan." Ini terdapat dalarn Al
Muntaqa (nomor 2885). Lihat hadits yang telah lalu dalam Mwnad Abdullah
bin Umar bin Khaththab (nomor 6193). "safqalf' sama dengan "Shafoah."
Terkadang slz dan shad sahng dipertukarkan. Penjelasan masalah ini telah

dikemukakan dalam hadis nomor 3725.'Hadits ini di sini ditulis dengan sn
datam g p, ditulis dengan srn juga dalam p. Dalam J ditulis dengan shad.

tt{

3t5
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6722. Abu An-Nadhr menceritakan kepada karri, Mulrammad,

yaittr bin Rasyid, menceritakan kepada kami, dari sulaiman bin Musa:
Bahwasanya Abdullah bin Amru menulis surat kepada pekerja yang
mengelola tanatrnya: Jangan engkau menatran kelebihan airmu k4rena
aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang
menailan kclebihq airnya agar dengannya ia menahan kelebihan
rumputnya maka allah akan menahan kclebihan dirinya pada twri
ldort ot.'ir6

'tt Sanadnya dha'rf karcoa tcrpuhls. Sulaiman tidak pernatr bertemu dengan
Abdullah bin funnL Jclas ia meriwayatkannya dari Amru bin syr'aib, dari
bapaknya, dari kakeknya- Namun seperti inilah tcr$lis di daram asal Al
Musnad, tidak bersambung. Hadits ini telah disebutkan secara rihgkas, dengan
menyebutkan yang marfu'sqia" dari riwayat Isma'il, dari Laits bin Abi sulaim,
dari Amru bin Syu'aib, dari bapatcnya, dari kakeknya (6673). Kami terah
tunjukkan di s.ana. Alon disebutkan juga hadits yang bersambung, dari riwayat
Affan, dari Hammad bin Salamah, dari Laits, dari Arnru bin Syu'aib (7057) dan
telah kami tunjul*an juga di sana. Al Hafizh berkata dalam At-Talkhbh
(halaman 257), "Ath-Thabrani meriwayatkannya drllam Ash-shagh dari hadits
Al A'masy dari Amru bin syu'aib padahal A'masy tidak meriwayatkan dari
Amru dan lainnya." Asal hadits yaagnarfu'edalahshahihtidak diragukan lagi,
deggan apa yang telah kami jelaskan di sini dar di sana. Asal kisah ini, sur-at
Abdullah bin Amru kepada pekerjany4 juga shahih. yahya bin Adam teratr
meriwayatkan dalam kitab Al Kharaj (nomor 340 dalanr koreksian kami), "Abu
BaI<r bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Syr,aib bin Syu,aib, aa*nya
Amru bin Syu'aib, dari saudaranya amnr bin Syt'aib, dari salim maula
Abdullah bin Amru" ia berkata: Berikanlah padaku kelebihan air dari tanaturya
dengan pulorlan tiga puluh ribu. Aku pun menulis surat kepada Abdullah bin
Amru yang kemudian menjawabnya kepadaku: Jangan kau jual akan tetapi
diritanlah penampungan airmu kemudian berikanlah air kepada yang di bawah

,jrtUi\K, b:rei.
c
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dan dibawahnya lagi. sesungguhnya aku mendengar Rasulularr SAW melaiang
menjual kelebihan air." Al Baihaqi meriwayatkannya dalan As-surun Al Kubi
(6:16) dengan sanadnya kepada yahya bin.Adam, dengan sanad ini, Sanad ini
muttashil jayyid, derajafrya hasan kalau tidak shahih. Telatr kami sebutkan di
sanq dalam penelitian kami atas kitab Al Kharaj,bahwakami tidak menemukan
biografi Syu'aib bin syu'aib namun Ibu sa'd menyebutkannya (5:lg0) dalam
anak;anak syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin. Arnru.- akan tetapi
sesudah itu kami menemukan biografinya dalam At-Tarikh Al Kabtr karya Al
Bukhari QDl2l9). Al Bukhari berkata, "syu'aib bin syu'aib bin Muhammad
bin Abdullah bin Amru bin Ash, meriwayatkan dari saudaranya Amru bin
Syu'aib. Demikian dikatakan oleh yahya bin Adam dari ALu Bakr bin
Ayyasy." Telah kami sebutkan juga kalau karni tidak menemukan biografi
"Salim marila Abdullah bin Amru' akan tetapi saya menemukan biograirnya
dalam Al Kabir juga Q/afi9-120). Al BuHtari berkat4 "salim kepala rumatr
tangga AMullah bin Amru, ada yang mengatakan maula Abdullah bin Amru, Al
Qurasyr As-Sahmi, meriwaya&an dari Abdullah bin Amru, Amru bin Syu,aib
meriwaya&an darinya." Dua perawi ini ditulis biografinya oleh Al Bukhari dan
dia tidak menyebutkan laifikan Quh)kepadakeduanya salah satunya termasuk
tabi'in sehingga riwayat keduanya tidak kurang dari derajat ftasan.-lJcapanaya
"Aqim QildaV' dengan mengkasrah qd dn mensulern lam, artinya-adalah
penampungan air. Dikatal€o "Qaladn Az-Zar'a, idza saqaituftz.,, Demikian
dikatakan Ibnu Al Atsir. Ia juga berkatq "yaitu jika engkau pengairi tanahmu
sehari bergairtian engkau berikan dengan yang di bawahrnu." Abu yusuf el
Qadhi pengihrt Abu Hanifatr, meriwayatkan dalam kitab Al Kharaj (halaman
ll4-ll5'dari terbitan As-salafiyah), "Muhammad bin Abdurratrman bin Abi
Laila menceritakan kepadaku, dari Amru bin syu'aib, dari bapakny4 dari
kakekny4 ia berkata: Seorang sahaya milik Abdullah bin Amru menulis surat
kepada Abdullah bin Amru: Amma ba'du, aku telah diberikan tiga puluh ribu
dengan kelebihan air, setelah aku mengairi sawah, pohon kurma, dan akar
pohonku. Berpendapat untuk menjual kelebihan air itu lalu membeli beberapa
bydak untuk menolongku mengelola tanahmu. Bolehkatr aku melakukan ryir
Abdullah lalu menulis balasan kepadanya: "suratrnu telah sampai kepadaku dan
aku mengerti apa yang engkau tulis untukku. Aku mendengar Rasulullah sAw
bersabdq 'Barangsiapa yang menahan'kelebiian air yang dengannya ia
menahan kelebihan rumput maka allah akan menahan kelebihan dirinya pada
hari kiamat.' Jika suratku ini telah sampai kepadamu maka airilah p-otron
kurma" sawah, dan akar pohonmu, selebihnya airilah sawah tetanggamu yang
dekat dan lainnya. Wassalam." Ini adalah sanad yang jcyyid.Abu yusuf Al
Qadhi adalah perawi yang tsiqah shaduq. Mereka mengkritiknya tanpa dasar. AI
Bukhari menulis biografinya dalarn Al Kabir (412/397) dan berkaia, .,Mereka

meninggalkannya." Ia juga berkata dalam Adh-Dhu,afa' (halaman 3g), ,,yahy4
Lhnu Mahdi, dan lainnya meninggalkannya." Adz-Dzahabi menulis biografinya
dalam Al Mizan (3:321-322), Al Hafiztr dalarn Lisan Al Mizan (6:300-301), dan
Al Khathib dalam Tariklt Baghdad dengan biografi yang luas (14:2a2-262).
Komentar yang paling adil yang dikatakan tentang dirinya adalah ucapan
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6723. Ishak bin Isa menceritakan kepada kard, Malik
mengabarkan kepadaku, seorang yaag tsiqah mengabarkan kepadaku"

dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknyq dari kakeknya, ia berkatq

"Rasulullah SAW melarang jual beli (Jrban.'8r7

Ahmad bin Kamil yang ada dalam karyra Al Khaftib, "Yahya bin Ma'in, Ahmad
bin Hanbal, dan Ali bin Al Madini tidak berbeda pendapat tentang
ketsiqaharmya dalam meriwayatkan." Apa yang dikutip dalam Lisan Al Mizan
dari Ibnu Adiy png berkata" *Tidak ada ahli ra'y yang lebih banyak haditsnya
daripadaqa, hanya saja ia meriwayatkan dari orang-orang yaag dha'if seperti
Al Hasan bin Imarah dan lainnya. Kebanyakan ia berbeda pendapat dengan atrli
ra'y dan mengiluti hadits. Jika haditsnya diriwayatkan oleh orang yang tsiqat
dan ia meriwayatkan dari orang yang tsiqah maka tidak apa-apa." Dari An-
Nasa'i, "Dalam krtab Adh-Dhu'afa', ketika disebutkan pengikut Abu Hanifah:
Abu Yusuf, tsiqat." Dari'Ibnu Hibban, ia menyebutkan Abu Yusuf dalam kitab
Ats-Tsiqat dan berkat4 "Dia adalah soorang guru yary ahli. Dia tidak
menempuh cara maziabnya kecuali dalam masalah-masalah cabang. Ia
menjelaskannya dalam kitab Al Iman wa Al Qw'an " Ibnu Abi Laila berkata:
Haditsnya hasan, sebagaimana telah kami jelaskan dalam hadits nomor 778.
Hadits ini dalam riwayat Abu Yusuf menjadi syahid Gengua| atas hadits Al
Musnad ni yang menunjukkan batrwa Amru bin Syu'aib meriwayatkannya dari
bapaloya, dari kalceknya, serta bukti hadits Yahya bin Adam yang
meriwayatkannya juga dari si pemilik kisall yaitu Salim maula Abdullah bin
Amru. riwayat-riwayat ini saling menguatkan satu dengan lainnya.

3t7 Sanadnya dha'rf, Karena tidak diketahuinla "seorang yang *iqah" yang
diriwayatkan ohh Malit<. Namun hadits itu sendiri adalah shahih karena
keadaan sanadnya yang bersambung dengan diketatruinya "Orang yang tsiqah"
ini, sebagaimana akan disebutkan. Hadits ini terdapat dalan Al Mtnaththa'
(609 cetakan Fu'ad Abdul Baqi), "Dari Malik, dari seorang yang menurutnya
tsiqat, dari Amru bin Syu'aib." tbnu 'Abdil Bar menyebutkannya dalam lt-
Taqashshi (nomor 786), ia berkata, "Seperti inilah Yahya berkata dari Malik
dalam hadits ini, dari seorang yang menr.mtnya tsiqat, dari Amru bin Syu'aib,
dari bapaknya dari kakeknya. Beberapa orang mengikutinya di antaranya Ibnu
Abdil Hakam. Al Qa'nabi, At:Tanisi, dan sekelompok orang berkata tentang
hadits ini dari Malik: Bahwasanya seseorarrg menyampaikan kepadanya dari
Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Sama saja apakah ia
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mengatakan dari orang yang menurutnya tstqah atant scseosang mcnyampaikan

kepadanya karena ia tidak mengambil dan tidd( meriwayatkat hadits kecuali
aari orang yang tsiqat. Orang-orang membicarakan tentatlg orangtang
menurutnya tsiqat dalam hadits ini, seperti telah kami utarakan nad.a babnlt dari
kttab At-Tamr,rd." Begitu juga Abu Daud meriwayatkannya (3502- 3:302 Aun

At Ma'bu| dari Abdullatr bin Maslamah, ia berkata" "Aku membaca di hadapan

Malik batrwasanya seseorang menyampaikan kepadanya dari Amru bin
Syr'aib." Begitu juga Ibnu Majah meriwayatkannya (2:10) dari Hisyam bin

Arimar, "Malik bin Anas menceritaan kepada kami, ia berkata: Seseorang

menyaurpailon kepadaku dari Amru bin Syr'aib." Al Bahaqi pun

meriwayatkannya dalam ls-Sznan Al Kubra ($a2) dari jalw Ibnu Wahb, ia

berkat4 *Malik bin Anas mengabarkan kepadaku, ia berkata: Seseorang

menyampaikan kepadaku dari Amru bin Syr'aib." Az'Zatqarri mengutip dalam

syarah Al Mrn'aththa' (3:96-97) dati Al Istidzkar karya Ibnu Abdil Ban, "Yang
lebih menyerupai, orang itu adalah Ibnu Lahi'ah kemudian dia Qbnu Abdil
Ban) meriwayatkannya &iri jattr lbnu watrb, dari Malilq dari Abdullah bin
Lahi'ah, dari Amru." Al Baihaqi meriwayatkannya juga (5:343) Abu Ahmad

bin Adiy Al Hafizlt dari riway* Malik "Dari seseorang yang tsiqah,"
kemudian mengrrtip daii IU6U 'Adiy yang berkata" "Dikatakan: bahwasanya

Malik mendengar hadits ini dari lbnu Lahi'atr dali Amru bin Syu'aib. Hadits

yang berasal dri Ibnu lahi'ah dari Amru bin Syu'aib sudah masyhur."
Kemudian Al'Baihaqi mengutip riwayat Ibnu Adi padanya dari jalur Qutaibah
bin Sarid, "Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib,
lalu ia menyebutkan hadits itu." Ini adalatr sanad yang shahth yang bersambung.

Berbe& dengan apa yang disangka oleh Al Baihaqi setelah itu bahwa Ibnu

Lahi'ah tidak bisa dijadikan hujjatr dan bahwa "Asal hadits ini merupakan

mtrsal Malik". Terdapat dari jalur lain: Al Hafizh menyebutkannya dalam

Lisan Al Mizan (6:212) bahwa Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits itu dari

hadits-hadits ghuib MaltlC dari jalur Al Haitsam bin Al Yaman, *Malik

menceritakan kepada kami, dari Amm bin Al Harts, dari Amru bin Sy.r.'aib" dan

seterusnya. Kemudian ia berkata, "Ad-Daraquthni berkata: Al Haitsam bin Al
Yaman sendirian meriwayatkan hadits ini dari Malik, dali Amru bin Al l{arits.

Habib meriwayatkannya dari Malik dari Abdullah bin Amir Al Aslami.
Disebutkan: Dari Melik dari Ibnu Lahi'ah. Namun dalam Al Mw,aththa'
tertulis: Dari Malih bahwasanya seseorang menyampaikan kepadanya dari

Amru bin Syu'aib*" Sanad Al Haitsam merupakan sanad yang baik namun AI
Haitsam dtdha'ifr.an oleh Abu Al Fath Al Azdi. Akan tetapi pendha'ifat ni
tidak berarti jika hanya Al Azdi yangmendha'dfian. Abu Hatim berkata tentang

Al Haitsam, *Shalih.' Sementara Amru bin Al Harts bin Ya'qub Al Anshari

yang diriwayatkan oleh Malik merupakan seorang tsiqat yang dikenal. Adapun

riwayat Habib, yang dinrnjukkan oleh Ad-Daraquthni, telah diriwayatkan oleh

Al Baihaqi (5:342).Ia berkata sesudah riwayat Malik, "seperti inilah Malik bin

Anas meriwayatkan hadits ini dalarn Al Muwaththa'. Ia tidak menyebutkan
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siapa yang ia riwayarkan. Habib bi Abi Habib meriwayatkannya dsri Malik
yang berlota: AMullah bin Amir AI Aslami menceritakan kepadalar dari Amru
bin syu'aib, kemudian ia menyebutkan hadits itu.', tcemuaian Al Baihaqi
meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya dari jalur Al Miqdam bin Daud bin
Tulaid Ar-Ru'aini, "Habib bin Abi Habib menceritakan 

-kepada 
lcami, lalu

menyebutkan hadits itu." Ibnu Majah juga meriwayatkannya (2:10) dari Al
Fadht bin Ya'qub Ar-Rakhami, *Habib bin Abi HabibAbu l.rirrrainmad, penulis
Malik bin Anas, menceritakan kepada kami: Abdullah bin Amir Al Aslami
mengcritakan kepada kami dari Arnru bin syu'aib" dan seterusnya. Ini adalatr
sanail yang sangat dha'ifkarenaHa[ib bin Abi Habib Al Mishri, penulis Maldc
ssngat dllr'ifbahlraa tertuduh memalsukan sehingga ia tidak ber*ti. Riwayat
ffi _p* masih diperselisihkan sebagaiman engtou rnat Dalam riwayat Ibnu
Majah disebutkan kalau Habib meriwayatkannya dari Abdullatr bin Amir Al
Aslami socara langsung; sementara daram riwayat Al Baihaqi dia
mcriwayatlonnya dari Mdik dai'i Abdullah bin Amir. Riwayar lbnu Majail lebih
diunggulkan, bahkan riwayat iurlah yang benar karena yang meriwayatkan dari
Habib adalah AI Fadhl bin ya'qub Ar-Rakhami, seor:rng siqat hafiztr.
sementara riwayat Al Baihaqi berasal dari jalur Ai Miqda; bin Daud Ar-
Ry'ui"i, soorang dha'rf, seb4gaimana diieraskan dalam biografinya dilam Lisan
Al Mizan (6:Ea-t5). Hadits ini dinisbatkan oleh Al Majd Ibnu rai.iy* aau*
Al Muntaqa (2805) kepada An-Nasa'i juga namun saya tidak menemukannya
dalarn sunan An-Nasa'i, mungkin terdapat di dalam A-srro, Al fubra. oleh
karena itu Al Mundziri tidak menisbarkan kepadanya (3359) begitu juga Ibnu
Al Atsir dalan Jani' Al ushut (334). "At '(Jrban" dengan menlhammah ,aiz
dan mensukun ra', Malik mcnafsirkannya dalan Al Mwaththa, sesudarr
menuliskan hadits itu sebagpi bcrikut, "Itu.adalah -menurut pendapat kami-
sesBorang membeli budak atau seorang anah atau menyewa binatang
pengangku! lalu orang png menjual be*;ta kepada o."og y*; membeli atau
menyewa darinya: Alu alon memberikan s61q dinar atau satu airnam atau lebih
banyak atau lebih sedikit kepadamu bahwa jika aku ingin mengambil barang
dagangan atau mengendarain)ra maka aku tidak menyewa arrimo. Vang aku
berilen kepadamu berasal dari harga dagangan atau sewa kendaraan. Jika aku
meninggalkan jual beli dagangan atau sewa keirdaraan maka aku tidak
memberikan apapun untukmu. Ini tak diregukan lagi adalah batil., Hal seperti
ini hingga sekarang dikenal dengan nu ^i 'urbuifi'mrrgmuka). Ibnu Al Atsir
menafsirkan kata ini dalan An-Nihayalr mirip dengan yaog dit"frirkan oleh
Malrlq kemudian berkata" "Dikatakan: A'rabi fi ka&a, 'Aiaba, dan ,Arban,
'urban, 'urbun, dan 'ubut. Disebut demikian untuk mengikat jual beli, yaitu
kesepakatan dan menghilangkan kegagalan agar orang tain tiaat memilikinya
dengan membelinya." Lihat AI Mu'rab karya Al luwaliqi dengan syaratr kami
(halarran 232-233), Kami jelaskan dalam kitab itu tentang xeana'ilnhadits ini
ltu t<ami temukan lagi di sini dan kami jeraskan keshahittamya. atnamauuuatr.
Kata ini tertulis dalam (KII) ,,Al (Jryaf, dengan ya, menggantkan ba, dan to,

EI - [r[66{ Inrm A,hnad



,;; i. o*'*'r3J €* -5t J c*.1vYr

6724. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, ft{**r*"a
menceritakan kepada karni, dari Sulaiman bin Musa, dari Amru bin
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Barangsiapa yang membawa senjata atas kami maka

bukan termasuk golongan lanni, juga yang mengintai di jalan. "3rE

6'L ,rj d"t ?y * U -,:,bsr i? $:"r.Ivyo
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menggantikan nzn. Ini jelas salah tulis. Telah kami betulkan dari (g l) a- O*
Al Muwaththa' dan lainnya.

3rE Sanadnya shahih. Muhammad adalah bin Rasyid. Bagian p€rtama hadits ini,
yaitu sabda Nabi, "Barangsiapa yang membmta senjata atas lcani malco bulan
termasuk golongot kami" telah disebutkan berulang kali dari hadits Abdullah
bin umar bin Khaththab yang akhirnya adalah hadits nomor 6381. Aku tidak
menemukannya dari hadits Ibnu Amnr bin Ash kocuali dalam Musnad Ahmad.
Tidak saya temukan juga dalam Majma' Az-Zawa'id, juga tidak kutemukan
petunjuk pada hadits ini dalam referensi yang ada di depan saya. Bagian kedua
hadits, yaitu sabda Nabi, 'lzgu yang mengintai di jalan" tidak aku temukan
asalnya di kitab selain Al Musnad. Juga tidak saya temukan petunjuk padanya
dalam kitab-kitab kumpulan syair. Hadits dengan dua bagian ini merupakan
ringkasan dari riwayat-riwayat yang panjang. Akan disebutkan pada hadits
nomor 6742,7033, dan 7088.

Musned Imam Ahmad - @I
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6725. AMusshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada

kami, bapakku menceritakan kepadaku, Habib menceritakan kepada

kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdutlah bin Amru:

Batrwasanya Tsa'labatr At Khusyani datang kepada Nabi SAW dan

berkata: Wahai Rasulullah, saya mempunyai anjing buruan.

Berikanlah fatwa untuklnr tentang buruannya? Beliau menjawab,

"Jilra englcau rnemrynyai aniing buruan maka makanlah apa ya.ng ia

tahailtangkap untuhnu." Ia bertanya: Wahai Rasulullah, anjing

terlatih atau tidak terlatih? Beliau rnenjawab, "Aniing terlatih dan

tidak terlatih." Ia bertanya lagr: Jika anjing. itu memakan

sebagiannya? Beliau menjawab, "Walaupun aniing itu memaftan

sebagianrrya." Ia bertanya lagi: wahai Rasulullah, berikanlatr fatwa

untukku tentang busurku? Beliau menjawab, "Makanlah apa yang

ditangkap busurmu untulonu." la bertanya: Terlatih atau tidak

terlatih? Beliau menjawab, "Terlatih dan tidak terlatih. " Ia bertanya:

Walaupun hilang dariku? Beliau menjawab, "Walaupun hilang

darimu selama belum busuk", yaitu berubilt, "Atant selama engftau

belum menemukan pada buruan itu bekas panah selain panahmu." la

bertanya tagi: Watrai Rasulullatr, berikanlah fatvia untuk kami tentang

wadah/bejana orang Majusi jika kami terpaksa rurtgk

menggunakannya? Beliau menjawab, "Jika lrolian terpaftsa

@I - I{usnsd Imam Ahmad
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6726. Abdusshamad

menceritakan kepada kami,

menceritakan kepada kanri, Hammam

Abbas Al Jazari menceritakan kepada

3re Sanadnya shahih. Habib adalah Al Mu'allim. Telatr disebutkan kctslqahannya

datam hdits nomor 5416. Abu Daud meriwayatkan hadits ini (2857- 3:69-70

Aun Al Ma'bud1 semisalnya" dari jalur Yazid bin Zurai' dari Habib Al
Mu,allim. An-Nasa'i meriwayatkannya Q:196) semisalnya" secara ringkas

tanpa men)rebutkan wadah orang Majusi, dari jalur Abu Malik ubaidillah bin Al
Attrnas dari Amru bin Syu'aib. Ibnu Al Atsir menyebutkan dalam Jami' Al
us&al (5000) riwayat An-Nasa'i saja dan tidak menunjukkan kepada riwayat

Abu Daud png merupakan ringkasan darinya. Ibnu Katsir mengutipnya dalam

tafsirnya (3:75) dari riwayat Abu Daud kemudian menisbatkannya kepada An-

Nasa'i dan lupa menisbatlcannya kepada Al Musnad. Kisah ini terdapat

semisalnya dari riwayat Abu Tsa'labatr Al Khusyani sendiri png disebutkan

daleun Musnadrya berulang kali (4:193-195 i) yang diriwayatkan oleh dua

syailrtr dan selain keduanya. Lilrat Al Muntaqa (4617) dm Jami' Al Ushul (4996

dan 4gg7). At Mulcaltabah daryan mentasydid lam yang difathah: bentuk rsrz

naful.Ibnu Al Atsir berkata, "Yang digunakan untuk berburu dan kembali

dengan buruannya. At Mutcallib, dengan kasrah: pemiliknya, yang berburu

dengannya." "Maa lam yashilld'dengan memfathah ya' dan mentasydid /az.

IUnu at ltsir berkatA "Yaitu selama belum busuk. Dikatakan: Shalla/Ashalla

Al Lahm (daging itu busuk)" Kata itu berbenhrk tsulatsi (tiga hunro dur ruba'i

(empat hurufl. Telatr ditafsirkan dalam hadits batrwa kata itu berarti "selama

belum berubah". MaksudnYa sama.

Musnad Imam Ahmad - @I
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lerni, Amru bin syu'aib menceritakan kepada kami, dari bapaknya,
dari kakeknya, batrwasanya Nabi sAw bersabda, "Budak manei saja
yang berjanji untuk melunasi dirinya sebesar seratus uqryah
lrcmudian ia membayarnya htmng sepuluh uqiyah (tanya 90 uqiyah),
malca ia masih dikatakan budak Budak mana saja yang berjanji
uniuk melunasi dirinya sebesar seratus dinar kcmudian ia
membayarnya lwrang sepuluh diny maka ia masih dilmtatran budak,,

Abdullah bin Ahmad berkata: Beginilah Abdusshamad
berkata: "Abbas Al Jazari.' Dalam naskah tertulis ".Abbas Al Jurairi,,
lalu bapakku meluruskannya sebagaimana dikatakan oleh
Abdusshamad: "Al Jarai".320

32o Sanadnya shahih walaupun ada kesalahan daram sanad yang hampir saya
tetapkan kalau itu merupakan kesalahan dari para penyalin sebagaimana akan
disebutkan Insya A[nh. Hadits ini telah disebutkan-secara ringkas nomor 6666
dari riwayat Al I{ajjaj bin Arthat dari Amru bin syu'aib dan telah kami
tunjukkan di sana. Kesahhan dalam sanad terdapat dal-am ucapan ,,'Abbas Al
Jazari menceritakan kepada kami" kemudian ucapan Abduliatr bin Ahmad
sesudah hadits "Demikian dikatakan oleh Abduishamad" dan seterusnya.
Karena makna kalimat ini adalah: Abdusshamad bin Abdul warits
meriwayatkan hadits dari Hammam bin yatrya dari Abbas Al Jaznidari Amru
bin Syu'aib dan batrwa hadits ini dalam naskah Imam Ahmad tertulis Abbas Al
Jurairi. Lalu Imam meluruskannya sesuai dengan yang dikatakan Abdusshamad.
Maka Abdullah menulis Al Jazari sebagai ganti Al Jurairi! Ini -menurutku-
adalah kekeliruan dari para penyalin yang hampir aku tetapkan demikian. Tidak
ada dalam para perawi dari tingl@tan ini yang bernama abbas Al laz.arikecuali
seorang perawi yang ditulis biografinya oleh Adz-Dzahabi dalam Al Mizan
(dengan banyak salah tulis dalam cehkannya) dan diikuti oleh Al Hafizh dalam
Lisan Al Mizan (3:239) yang berkat4 af Auuas bin Al Hasan Al lazani: ia
adalah AI Hadhrami. Yaitu penulis [iografi sebelumnya. Lalu ia menyebptkan
kalau Abu Hatim menetapkan memang ia seperti yang ia katakan. oatam ,ct
Jarh wa At-Ta'dil karya Ibnu Abu r{atim (3ll2ls) dikatakan, .,Abbas bin Al
Hasan Al Jazzri Al Hadhrami, meriwayatkan dari Abdunahman Al A'raj."
Daud Al Aththar meriwayatkan darinya. Kemudian Ibnu Abu Hatim
menyebutkan kalau ia mendengar dari bapaknya yang berkata tentang Abbas:
Majhul. Aku tidak menemukan selain itu. Kalau meurang benar dalam naskah
Al Musnad tertulis, l'Abbas Al Jazari," sebagaimana ada di sini, tentu Al
Husaini akan menuliskan biografinya, begitu juga Al ttahztr dalam At-Ta'jil.
Namun dua orang itu tidak melakukannya. sanad-sanad darr jalur-jalur haiits
dalam sisi ini menafikan kesalahan ini dan menyingkapkan kebenaran

@l - Musnad Imam Ahmad



tentangnya, dengan kcmungkinan besar, bahkan hampir dikatakan yakiq Insya
Allatr. Abu Daud meriwayatkan hadits ini Q9274:31-32 Aun Al Mo'bttd) dari
Muhammad bin Al Mutsanna",t!..Abdusshamad menceritakan kepada kami,
Abbas Al Jurairi menceritakan" kepada kami.' Begihr juga Al Baihaqi
meriwayatkannya (10:32a) dafi jalur Abu Daud. Begiht pula Ad-Daraquthni
meriwayatkanryra (hataman 475) dari jalur Ahmad bin Sa'id bin Shsl&r Ad-
Darimi Al Hafizi" dari Abdusshamad, dari Hammem, dari Abbas Al Jurairi. Al
Hakim meriwayatkannyi 

tQ;zlS)dui jalur Al Abbas bin Muhammal Ad-Dauri,
dari Amru bin Ashim AI Kilabi Al Hafizh, dari Hammam, dari Abbas Al Jurairi.
Al llakim dan Adz-Dzahabi mensialrililonnya: Al Bailmqi mcriwayatkannya
(10:323) dari Al Hakim dari jalu ini. Ad-Daraquthni, scsudah meriwayadran
yang telatr kami sebutkan tadt" be*ar4 "Al Muqri dan Amru bin ASim
berkaa: dari Hammam, dari'Abbas Al ftiiairi." Yang dimaksud Ad-Daraquthni
dengan hal itu adalah menguatkan keshahihan riwayat "Abdusshamad" yang ia
riwayatkan darinya dengan sanadnya dan bahwa Abdullah bin Yazid Al Muqri
dan Amru bin Ashim mengikutinya atas riwayat yang ada padanya "Dari
Hammam dari Abbas Al Jurairi." Tiga orang ini merupakan *iqahhutrazhymg
meriwayatkannya "Dari tlammam dari Abbas Al Jurairi" Abdusshamad bin
Abdul Warits, Amru bin AshiE\ dan.AMullah bin Yazid Al Muqri. Riwayat
dari mereka t€ntang hal inr adak mudhtharib dan tidak berbeda. Dua orang
hafiztr yang tsiqahirli: Muhammad bin Al Mutsanna dan Ahmad bin Sa'id Ad-
Darimi, meriwayatkmhadits inr dari Abdusshamad "Dari Hammam dari Abbas

Al Jurairi,'l dcagpn tidak mudhtharib dan tidak berbeda. Sungguh

mengherukrn yang dikatakan oleh Abu Daud setplah riwayat hadisnya dari

Muhamrnad bin Al Mutsanna yang bcrkatq "Dia bukanlah 'Abbas Al Jwairi.
N{er€ka mengatakan kalau itu adslah kekeliruan, yang benar adalah ia seorang

syaikh yang lain."!! tni adalah ucapan Abu Daud. Penulis Aun Al Ma'bud
menyebutlcan kalau ia mendapatinya dalam satu naskah nrlisan tangan dari' As-

Swtot dan tidak ia rcmukan di naskah lain yang ada padanya dan tidak
disebntkan oleh Al Mundziri (3773) dalam ringkasannya. Akan tetapi aku

menemukannya ada dalam manuskrip Syaikh Abid As-Sanadi yang aku miliki
dari Sunan ALu Daud. Apa nilai penelitian ini, jika memang benar berasal dari

Abu Daud? Apalagi kalau itu me,lupakan penelitian yang tidak jelas, umum dan

tidak ditafsirkar!! Terkadang ada celah baginya jika Muhammad bin Al
MuBanna sendirian dengan riwayat ini dari Abdusshamad, atau kalau

Abdusshamad sendirian meriwayatkannya dari Hammam. Adapun jika telah
jelas kalau Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi telatr mengikuti Muhammad bin Al
Mutsanna dalam meriwayatkan dui AMusshamad dan Amru bin Ashim serta

Al Muqri telah murgikuti Abdusshamad dalam meriwayatkan dari Hammam,

maka tidak ada celah lagi baginya. Kebenaran riwayat yang ada dalam Al
Musnad di sini dari Abdusshamad: "Hammam menceritakan kepada kami,

Abbas Al Jurairi menceritakan kepada kami,' adalah yakin tak diragukan lagi

karena ini adalah riwayat Abdusshamad yang sudah jelas. Adapun apa yang

diceritakan oleh Abdullah bin Atrmad sesudah itu, bahwa dalam naskah tertulis

Abbas Al Jurairi dan seterusnya, itu jelas merupakan kesalah yang diduga

Musnad Imam Ahmad - m
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6721l. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu

Awanah menceritakan kepada dari Daud bin Abu Hin{ dari
Amru,bin Syr'aib, dari bapaknya, dari kakeknyq, batrwasanya Nabi
SAW bersaMa p4da hari pembebasan (kota lvlakkah), "Tidak

bcrrsal dri pera pcnydin Jelas -acnunrt ku- >,ang b€nar adddt "f)emikian
dilotakan olch Ahschamad: Abbas Al Jurairi. Dalam na,cffi terhrlis: Abbas
Al Jazari. I.elu' ayshh meluruskannya seperti )rang dikatakan oleh
Abdusshamad; Al fureiril lhl iu karena aku tidak mencmulon biografi perawi
dalam tingldm ini )sng bertrama Abbas Al Jazari sebagaimana Elah aku
jelaskan tadi. Bahkanmung[n saja yang tertulis dalam a6t66tr adalah Al Ala'
Al Jazari, lccmrdu Imam Ahnd melunrskamya scpcrti yang dikatalon oleh
Abdussharnad Abbos Al Iurairt Hal itu l(arcoa Al Baihaqimeriwayatkan hadits
jugo (10:323) dri'jEhn Abbos bin Al Fadhl dari Abu Al Wdid Ath-Tha),alisi,
"ftrautmarl mcoocri&'kqada l<ani, dari Al Ala Al Jazari, dari Amru bin
Syu'aib." Ini mcmmglinkan bahwa iulah yang t€rdapat dalam asal naskah
Ahmad kcmudian ia mcluruskannya scsuai dcngan apa )ang ia dengar dari
Abdushshamad. Sclain ihl'Al Ala Al taani" ini tidak kutemukan biografmya
kecuali dalam At-Tdh&ib dm cabang+abrngnyq namun dengan nama Al Ala
Al Jurairi (8:194-195 dari htab At-Talrdzib). Al IIafiztr memberikan harakat
dalm At-Tqrib, "Dcoge nc,ndhammah jim." la bqkafia, "Majlrul." la
memberikan simbol dcngu simbol An-Nasa'i saja sementara aku tidak
menemukan hadits ini dalanr Suzan An-Nasa'i. Mungkin ada di dahm A-
Sunut Al Kubra. At llafzh &lam ArTahdzib *ndexlrmg mengunggulkan
riwayat Abu AI Watid A6-Thlalisi tanpa bukti kecuali hanya bers-andir pada
ucapan Abu Daud )rang tclah'ltemi ccritalon. Padahal iht bukanlah bukti dan
tidalc menyenrpai hkti. Adapun Abbas Al furarr, ia adalah Abbas bin Fanukh
Al JuFairi Al Mishri, seorang tsiqah yang dikenal. Alimad, Ibnu Ma'iq dan
lainnya menilainya ts@ah. Fam*h: dengan memfathabkan huruf fa',
mentasydidkan huruf ra' png didhammahkan dan humf terakhirnya l:ha'. Al
Jurairi: dengan mendhanmahkan hunrfjizr d"n memfathahkan huruf ra'yang
pertarna, adalah penisbatgn kepada "Jurair bin Ibad saudara Al Harts bin naa
dari Bani Bakr bin Wa'il.
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6728. Abdushshamad menceritakan kepada kami, bapaklcu

menceritakan kepada kami, Daud menceritakan kepada kami, dari

Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, batrwasanya Nabi

SAW bersabda semisalnya (sama seperti riwayat sebelumnyu-H).'o
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Sanadnya shahih. Hadits ini adalatr penggalan dari dari hadits nomor 6681.

Kami telah riwayatkan di sana. Kami tanrbahkan di sini bahwasanya Al Hakim
juga meriwayatkannya Q:47) dari jalur Hammad bin Salamab dari Daud bin

Abu Hind dan Habib Al Mu'allim, dari Amru bin Syr'aib. Al Hakim berkat4

"sanadnya shahih namun keduanya (Al Bul&ari dan Muslim) tidak

meriwayatkannya." Adz-Dzatrabi sepakat de,ngannya. Sabda Nabi "Li
imra'atin" dalam riwayat g tertulis "Limw'atin." Kami tetapkan apa yang ada

dalam C p.

Sanadnya sftalrift. Hadis ini pengulangan hadits sebelumnya

Musnad Imrm Ahmad 
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6729. mencsitakan kepada kami, Hammad, yaitu Ibnu

Salamalu menceritakan kepada ' kami, Muhammad bin Ishak

menceritakan kepada lemi, dari Amru bin Syu'aib, dari bapakny4

dari kakeknya, ia berkata: Akg menyaksikan Rasulullah SAW pada

Hari Hgnain ldu datangtatr beberapa utusan dari Bani Hawazin,

mereka berkata: Wahai Mghammad, sesungguhnya kita adalah satu

ketunuran dan keluarga. Berbuat baiklah kepada kami maka Altalt

akan berbuat baik kepada engkau. Kami telatr tertimpa musibatr yang

bukan merupakan ratrasia atas engkau. Nabi bersabda, "Pilihlah lstri'

istri, harta-hota, dan anak-anok kallan. " Mereka berkata: Engkautah

yang memilihkan untuk kami di antara keturunan dan harta kami,

kami akan memilih anak-anak kanri. Nabi bersabda' "Adapun apa

yang ada padafu dan pada Bani Abdut Muthalib mafta itu adalah

untuk lralian. Jitra afu telah selesai shalat zhuhur mala berdoalah:
,,sesungguhrrya trami mleminta pertolongan dengan Rasulullah SAW

atas lraum muloninin dan dengan laum mubninin atas Rasulullah

SAW dolan istri-istri . dan anak-anak kami." Mereka pun

metakukannya. RaSulullatr SAW lalu bersabda" "Adapun apa yang

ada padaht dan pada Bani Abdul Muthalib maka itu adalah untuk

kitian." Kaum Mutrajirin berkata: Apa yang ada pada kami maka itu

adalah untuk Rasulullah SAW. Kaum Anshar pun mengatakan hal '

yang sama. Uyainatr bin Badr berkata: Adapun apa yang ada padaku

dan pada Bani Fazarah maka tidak. Al Aqra' bin Habis berkata:

Adapun apa yang ada padaku dan pada Bani Tamim maka tidak.

Abbas bin Mirdas berkata: Adapun aktr dan Bani Sulaim maka tidak.

Al Hayyan berkata: Engkau bohong! Batrkan itu adalatr untuk

Rasutullah sAw. Rasutullah sAw pun bersabdL "walni manusia,

tumbatikan kcpada merelca istri-istri dan anak-anak. mereka.

Barangsiapa yang menalwn sedikit rampasan pbrang maka ia

memrynyai enam kewaiiban lrepada lwmi dari awal sesuatu yang

Attah anugerahkan kcpada kami." Kemudian beliau mengendarai
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hewan tunggangannya. sementara orang-orang bergantung padanya
sambil berkata: nagitantatr barang rampasan perang kami di antara
lorni. Hingga mereka mendesaknya sampai pohon samurah dan
merampas selendanglya. Nabi bersabdq "walwi rnonusia,
kcmbalikanlah selendangku! Demi Attah seandainya kalian
mempwryai binatang ternak sebanyakpohon di Tihamah niscaya akan
aht bagilran fupado kalian kemudian kalian tidak akan mendapatiht
sebagai orang yang ki6r, penahfi, dan sombong.,, Beliau lalu
mendekati untanya, mengambil beberapa bulu dari puntrknya, dan
memegangnya di antara jari telunjuk dan jari tengatr. Beliau

dan bersabda, "Wahai marutsia, Tiada untul*u dori
rampasan perang ini dan juga ini melahlcan lunya seperlima dan
sep*lima ditotak atas kalian Kembalikantah benong dan jarum
koena dendam akan ada pada pemilibtya pada luri kiamat berupa
kcadoan telanjang, api, dan aib." seorang laki-laki lalu berdiri
dengan memegang sekumpulan rambut sambil berkata: Aku
mengambil ini untuk membettrlkan pelana untaku di belakang. Nabi
Ialu bersabda" "Adapun aWyang ada padaht dan pada Bani Abdul
Muthallib maka itu adalah untulanu.' Laki-laki itu berkata: wahai
Rasulullah, adapun ketika telatr sampai apa yang aku lihat, maka tidak
ada keinginan lagi bagiku dengannya. Ia pun membtrangnya.3z3

323 
lanadnya shahih. Akan disebutkan hadits png semisaln),a dengan sedikit
diringkas nomor 701? dmt hadits ya'qub bin IbrEhnn bin s;,4 dari-bapaknp
dari Ibnu tshak. Hadits ini terdapat dalam sirah lbnu Hisyam (sr7-sTsteta[an
urubal1 (4:134-136 cetakan syaikh Muhyiddin), dari hadits Ibnu rshrrlg ..Amru
bin syu'aib menceritakan kepadakq dari bapaknya, dari lokehiya AHullah bin
Amru," lalu ia menyebutkan hadits semisalnya dengaa sediHa tambahan dan

:gdikit diringkas. Begitu juga Ath-Thabari meriwayatkannya dalam At-Tqiktr
(3:134-136) dari jalur Ibnu Ishak seperti riwayat sirah Ibnu Hisyam. Al Baihaqi
meriwayatkannya dalam ls-suzan Al Kubra (6:336-337) secara sempurna, dari
jalur Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishak, "Amru bin syu'aib menceritakan
kepadaku." Abu Daud meriwayatkan bagian akfiirnya, mulai sabda Nabi,
"Kembalikanlah lepada mereka istri-istri mereka" dengan sedikit diringk;
Q694' 3:15 Aun Al Ma'bud) dari jalur Hammad, dari Ibnu Ishak. An-Nisa,i
meriwayatkannya Q:133) lalu meriwayatkan sepenggal darinya (2:l7g) dari
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jalur Hammad bin Sahmah de,ngan sanad ini. Al Haitsami menyebu&annya
dalarn Majma' Az-Zawa'id (6:187-188) dan menyebutkan bahwq *Abu Daud
meriwayatkannya' dengan banyak , meringkas." Ia lalu berkat4 'Ahmad
meriwayatkannya. Perawi salah satu sanadnya tsiqah." Ini adalah tindakan yang
tidak baik dengan menuduh salah satu sanadnya tercela. Padahal dua sanadnya
terdapat dalam Al Musnad, sanad hadits ini dan sanad hadits nomor 7037,
perawi kedua sanadnya adalah tsiqah.Ibnu Katsir menyebu&an hadis ini dalam
At-Toilh (4:352-354) dari riwayat Ibnu Ishak lebih panjang dari apa yang ada

di sini dan dari yang ada di Sirah Ibnu Hisyam.Bqgiku tampaknya Ibnu Katsir
mengutip langsung dari Sirah Ibnu Hisyam.
Ucapan para utusan "Sesungguhnya kita adalah satu keturunan dan keluarga,"
itu karena Rasulullah SAW menyusu kepada Bani Sa'd bin BaI<r 6fu1lfuvazin,
Ibu susu. beliau: Halimah As-Sa'diyyah binti Abdullah bin Al Harts, dan
suaminya: Al Harts bin Abdul Uzzt bn Rifa'ah As-Sa'di. Lrhat Al Ishabah
(8:52-53 dan I :296) dan Jumlrurah Al Ansab karya Ibnu Ha.rn @alam at 253).
Sabda Nabi, Rudduu olaihim nisaa'alnon wa abnaa'altun, dalam naskatr di

p tertulis *Wa oula&ldanr." Dalaul Majma' Az-Zova'id
terdapat "Wa amwaalahzz" sebagai ganti dari "Wa abnaa'aharz". Ini jelas
salah cetak. KaE ullaa SanualV d&gan memfathah siz dan ra' dan di
antaranya ada mim yang didhammali adalatr sejenis pohon akasia yang berduri.
Sabda Nabi "Tstilnma la tulfuuni," dengan mendhafimahkan hunrf ta' dan fa'
sebagaimana tertulis dalam riwayat lt, artinya engkau tidak menemukanku.

Dalam H dan Majma' Az-Zawa'id tertulis "Tulqwuf'dengan qflttt adalatl
perubahan ccakan dan menguatkan apa yang telah kami sebudsan dri dua

riwayat Al Baihaqi datTarikh lbnu Katsir "Tsumma maa alfaitumuwri."
Sabda Nabi, "Laisa li min haadzal fai' walaa haadzihi illa al khumus," inilatl
yang benar yang selaras dengan kalimat. Ini sesuai dengan yang ada dalam

Majma' Az-Zawa'id secara lafazh dan dekat maknanya dengdn riwayat yang

lain. Ada kesalahan tulis dalam asal di sini. Yang lebih dekat kepada yang benar

adalatr apa yang ada dalam !: "Min haadzal fai'wa haadzihi illa al ldrumus."

Dalam riwayat 3 tertulis "Min haadzal fai' haa'ulaa' haqdzihi illa al khunul'l
Dalam ; ternrlisr'Mrn haadzal fai' haadzihi al lchumus"tl Semuanya salah tidak
bermakna. Riwayat Abu DaudlZaisa li min haadzalfai' syai'unwalaa haadzi,
wa rafa'a ishbi'aihi, illa Al Khumus." Riwayat An-Nasa'i "Laisa li min Al fai'
syai'un wa la haadzihi illa al lchumus." Ath-Thabari "Laisa li minfai'ilcum wa

la haadzihil wabarah illa Al klumus." Al Baihaqi dan Ibnu Katstt "Wallaahi ma

li min fai'ikum wa la haadzihil wabarah illa Al lchumus."
*Al Khiath" dengan kha' yaroLg dikasrah: benang. "Al Mikhyalft" dengan

mengkasratr rzr'2, mensukun kha', dan memfathahya': jarum. Dalam Maima'
Az-Zawa'id terdapat di antara keduanya katz "Al Miklryaatlf't Ini adalatt

tambatran yang tidak bermakna dantidak ada penganrhnya dalam riwayat.

Sabda Nabi Youm Al Qiyaanah, dalam riwayat J terletak sesudah kata

"Syantran." "Syand' artinya aib dan cela. "Kubbah minas-Sya'd' dengan

mendhammah lcaf dan mentasydid Da': sekumpulan sesuatu. Al Barda'ah:
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6730. Abdusshamad menceritakan kepada lomi, dari AMulIah
bin Al Mubaral(, usamah bin zaid menceritakan kepada kami, dari
Amm bin syu'aib; dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru"
bahwasanyra Rasulullah sAw b€rsaMa, "zakat kaw muslimin
diaDrbil dari oase mereka.'024

4"!"h.Lr yang diletalckan di bawah kendaraan (pelana) yang sudah diketahui.
Terletak di sini dalam asal dat Majma' Az-zauta-idd*g* da"r u"rtitit qao4.
Ban-5ak orang ini adalah salah karena yang ilasyhur di risan mereka
S"tS dcngan titik (dzar) padahal keduanya uenai. syamr 6e*ate ,,Bodza'ah

!!r brda'alr dcagan &al daa dat.. Li}rrt Al Lisot(gi31l).
"Dabbt'bisa bcrbcntr* f il ma(ht, dengan memfathah a"i anmengkasrah Da,.
Dikatakan *Dabira al Ba,b, dengai mengkasrah Oo,, yiat&r, dengan
gemfathah ba', ddow\ dB"gan dua fathah." no' ai."uoitao aras atn*r.
Boleh juga berbcntuk bim dcngan mengkasrah dal daa memfathah ba, *rb
T:"gk""f! ra'y''g diAnwin; siftt bagi unta. Dilcatakan" *Dabira Al Ba,ir,
fahuwa dabhz'yakni monimpmya "ad-babualf'dengan memfathah dal, ba,
dfr,ra', artinya adalah luka di prnggungnya.
sanadnya sfianth. Abu Dard la-rtantisi meriwayatkannya (22il) dari Ibnu
{f uu_tarat dengan sanad ini. h mcnubahkan, .iu 'tnda-atityatiitm, syatika
Abu Daud." Yakni Abu Daud ragu dehm bfaa, *i,tiorhtht^,, 

atau
"Afniydihim."
Ibng Majah meriwayatkannya (l:2s4) dari.ir,r,n Muhamnad bin Al Fsdhl As-
sadusi dari Ibnu Al Mubarak. Namun 666,senrrrq)atardryakesalahm yang
menunrtlnr merupakan kesalahan cetak Ia b€fkata, ,.Ibnu Al Mubarak
pencerillaq kepada kami; dari usamah bih zai4 {ari bapaloye, dari lbnu
urat''! Ini jelas salah. Yang jetas bahwa yang sebonarnya ;d"dti seperti ini:
"Ibnu Al Mubarak menceritakan kepada tanri, aari usamatr bin zai4 (dari
4ryu bin sytr'aib), dari bapalcnya" (dari Ibnu Amru)". As-suyuthi menyebuikan
hadits ini dalam zawa'id Al Jani' Ash-shaghir (2:22 dali. At Fath At Kabir) dan
menisbatkannya kepada Ahmad dan Ibnu Majatr dari Ibnu Amru. sementara AI
PIt iti tidak menyebutkannya dalan Zmtaiid lbnu Majah. Seandainya hadits
ini berasal dari hadits Ibnu Umar bin Khaththab tentu diJakan menyebutkannya
hsya Allah karena makna hadits ini tidak diriwayatkan oleh seorang pun dari
para penulis Kitab yang lima dari haditsnya. Bahkan auu Daud
meriwayatkannya dengan maknanya dari hadits Ibnu Amru bin Ash
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6731. Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Ubaidillatt

menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim, dari Amru bin Syu'aib,

dari bapaknya, dlri kakeknya: Bahwasanya seseorang bertanya:

Wahai Rasulultatr, sesungguhnya saya memberikan kebun kepada

ibtrku semasia hidupnya. Kini ia telatr meninggal namun tidak

meninggalkan ahli waris selain}u? Rasulutlatl SAW menjawab,

"Sedelahmuwajib dan kcbuwnu itu kambati hepadamu"3zs

sebagaimaaa telah kami tmjukkan dalam penjelasao hadits no,mor 6692. lni
karena di sana di tengatr-tengatr hadits yang panjang dengan lafazh, "Tidak

diambil sedekah merelu kccuali di rumah mereka." Hadits ini dalam riwayat
Abu Daud (1591) berasal dari riwayat Ibnu Ishak, dari Amru bin Syr'aib, dari

bapaloya, dari kakeknya, secara marfu', "Laialba wala ianba, wala tu'ldtadnt

shadaqaatuhum illa fi daurihim."
Al Majd menyebutkannya dalam Al Muntaqa Q032) dan menisbatkannya

kepada Ahmad saja kemudian menyebutkannya lagl Q033) dengan lafadr lain

dan menisbatkannya kepada Ahmad dan Abu Daud. Terdapat kesalatran cetak

juga di Al Muntaqa. Penulisnya menjadikan hadits itu sebagai hadits "Ibnu
u.ufl padatral yang benar adalatr "Ibnu'Amru" sebagaimana dalam Nail Al
Authar (4:221) dan sebagaimana dalam manuskip Al Muntaqd yang benar yang

ada padaku. Akan disebutkan maknanya di tengah-tengah dua hadits nomor

7012 d^n7024.
325 Sanadnya shahih. Ubaidullah adalah Ibnu Amru Ar-Raqi. Telah disebutkan

ketsiqahannya dalam hadits nomor 1359. Abdul Karim adalatr Ibnu Malik Al
lazari. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2:38) dari jatur Abdullah bin

Ja'far dari ubaidiltah dengan sanad ini. Pensyarahny4 mengutip dari, Zau,a'id

At Bushairi berkata, "sanadnya shahih menurut orang yang berpegang dengan

hadits Amru bin Syu'aib." Al Haitsami menyebutkan semisalnya dua kali dalam

Majma, Az-Zana'id (6:166 dan 232). Ia berkata tentang dua hadits itu,

"Dtiwayatkan oleh Al Bazz.ar. Sanadnya shahih;l Lihat hadits nomor 6616.

Telatr kami tunjukkan hadits ini di sana'
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6732.Ishak bin Isa menceritakan kepada lemi, Abdurratrman

bin Abu Az-zinad menceritakan kepada kami, a*i Auauourr** uio
Al Harts, dari Amru bin syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia
berkata: Rasulullah sAw bersabda, "Tidak ada nadzar kccuali dalam
metrcoi kcridhaan allah Azza wa Jalla dan tidak ada sumpah dalam
lul memutus s ilatur altnti. "326

,rj i; f:)t :,* ct:", ,# 'i. 'aslt t3'";.1vrr
a . f , . a.t- a a. a .c y.t'* # U )p * ot3t i.#1r ry s,t!1t
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6733.Ishak bin isa meneeritakan kepada lomi, Abdunatrman

bin Abu Az-zinad menceritakan kepada kami, dari Abdurratrman bin
Al Harts, dari Amru bin snr'aib, dari bapaknyq dari lokeknya, ia
berkata: Rasulullah sAw bersabda, "Bukan termosuk gorongan kami,

sanadnya shahk. Abu Daud meriwayatkannya e273- 3:243 Aun Ar Ma'bud1
dari Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi, dari Al Mughirah bin Abdurratrman uin ei
Harts, dari bapaknya, dari Arnru bin Syu'aib. Lihat hadits nomor 6714 dan Al
Muntaq a nomor 4890 dan 4898.
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I tzt Sanadnya shahih. Abu Daud meriwaydtkannya (4943- 4:144 Aun Al Ma'bud)

I a* Al Hakim (l:62). Keduanya dari,jalur Su8/an bin Uyainah, dari Ibnu Abu
I Najih, dari Abdullah bin Amir, dari'Abdullah bin Amru. Al Hakim berkata,

| "Hadits shahth menurut syarat Muslim. Ia berhujjah depgan Abdullah bin Amir
I el Yahshabi namun tidak meriwa6pfl<En hadinnya Perguatnya adalah hadits

I yang masyhur dari hadits Muhainmad bin Ishak'dan lainnya dari Amru bin

I Syo'aib, dari bapat<nya, dri lcakclmya." Adz-Dzahabi sepakat dengannya.

I et- tetapi Abu Dauit tidak menyebiitkan "Abdullatr bin Amir,' namun

I mengatakan dalam riwayatnya "Dari Ibnu Amir." Pendapat mereka pun

I Uimbang tentang dirinya tanpa ada bukti. Kebimbangan mcreka bertambatl

I tetika Al Bukhari meriwayatkannya dalam Al Adab Al Mufrad (halaman 53)

I aari Ali bin Al Madini, dari "Suffan, dari Ibnu Juraij, dari Ubaidillah'bin

I Amir." Kemudian ia meriwayatkannya dari Muhammad bin Salam, dari

| "Su$an bin Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, ia mendengar Ubaidillah bin Amir."
I Yang ampak menurut aku batrwa telah terjadi salah tulis dalam naskah Al Adab

I At Mufrad dalam dua sanad itu. Yang benar adalah "Abdullatr bin Amir." Juga

| rcrjadi salah hrlis dalam sanad yang pertama dengan menyebutkan "Ibnu Juraij."

I Vang benar adalah "Ibnu Abu Najih" karena hadits yang akan datang dplam

I riwayat Imam Ahmad (7073) dari Ibnu Al Madini berbunyi, "Sufran
I menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Najih menceritakan kepada kami, dari

I abdullah bin Amir." Hal ini dikuatkan dan ditegaskan keshahihanrrya dengan

I p.netapan Al Hakhi bahwa ia adalah *Abdullah bin Amir Al Yahshabi." dan

I t .sepakatan Adz-Dzahabi dengannya dalam hal itu. Lihat sesudah itu salah satu

I t"bimbangan mereka dalam masalah ini di kttab At-Tahdzib (6:202-203) dalam

I Uiografi "Abdurahman bin Amir Al Makki" dan Abdunahman bin Amir Al

I Vatrshabi maka engkau akan melihat keanehan!! Adapun riwayat Ibnu Ishak,

I Vang ditunjulkan oleh Al Hakim, akan disebutkan dalam hadits nomor 6935. AI

I gukhari meriwayatkannya dalarn Al Adab Al Mufrad (halaman 53) dan At-

I firmidzi (3:122). Semuanya dari jatur Ibnu Ishak, dari Amru bin Syu'aib, dari

I Uapaknyq dari kakeknya, secara marfu'. At-Tirmidzi berkata" "Hadits

I Vtuhammad bin tshak dari Amnr bin Syu'aib merupakan hadits hasan shahih;'

I Lihathadits nomor2329.

I

I

I - IVlusnad Imam Ahmad - @I
I

I

I



ilf t ,Pt y,b i +iifi,Jttur s*t g.i4il;
.rtlt 4i u *

6734, Yunus menceritaka[ kepada kami, Laits menceritakan
kepada karni, dari Yazid, yaitu bin AI Had, dari Amru bin syu,ab, dari

dari kakekny4 ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW
berdoa, "Ya Allah aht berlbdung kepada Engkau dori kcmalasan,
kepihnaa hutang, don kcjatatan ahr bertindung kcpada Engkau
doi fitnah Al Masih Ad-Dajjal. Aht bertindtng kcwda Engkau dari
siksa htbur- Afu berlindwg kepda Enskan dari siksa neraka.',*
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'er 1fr 
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6735. Yun.s dan Abu Sar*rn Al Kh,za,i -*.oitakan
kepada lomi, reauanya berl@ta, Laits menceritakan kepada lomi, dari
Yazi4 yaitu bin Al Ha4 dari Amru bin snr'aib, dari bapaknya, dari

'' sanadnya shahih. Laits adalah Ibnu sard. Hadits ini dirirvayalkan oleh An-
NT!.i Qz3l7) dari jalur syu'aib bin Iaits dari bapaknya eun aiseuu*an
sekali lagi nomor 67 49. Lihatnomor 2t39.
"Al .Maghron" adalah utang. Telah dita8irkan dalam hadits Aisyah yang
semisalnla dalam riwayat dua syailtr (Al Burhari dan Muslim) dan Abu Daud
"seseorang bertanya: Apa yang paling banyak engkau mina perlindung* aoi
al Maghranfl Ia menjawab: sesungguhnya orang yang mempunyai utang jika
berbicara ilbohong dan jika berjanji ia ingkari." unai ru uirnaiiri 6llj.-"et
Md'tsan," Ibnu Al Atsir berkat4 "perkara yang dengannya manusia beidosa.
Atau ia adalah dosa itu sendiri. Bentuk mashdar menempati bentuk isim..
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kakeknya, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bertanya, "Mauknh

htberitahukmt fuWda kolim orang yorg Wlrng cinta lcepdafu di
antma kalian dm WIW dekat dudubrya denganht Wda lrari
kianat? " Orang-orang terdiam. Nabi mengulangi pertanyam itu fiia
atau tiga kali .lalu orang-orwrg me,lrjawab, *Yq mau wahai

Rasulullah." Beliau bersabaa, "Ororg lwrg plbas baik akhlohln di
ant&a kalioL'tsx)
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6736. Abu Sa'id @th B*i'ILtyiE msocciit*qn kepada

kami, Khalifah bin Kba;DElh menceritakan kcpada kami, Amru bin

Syu'ait meirceritakan kepadaku, dari @aknyq dari kakeknya,

bahwasanya ,Rasulullah SAW bersabda, *Barangsiapn Wtg
berwryah lalu melilat lainnya lebih baik doi smpahryn itu DUka

runingalkan swrptrnya adatah kafaranqn.'gn

Sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkannya dalam Al Adab Al lr{"frad
(halaman 42) dari Abduttah bin Shalih dan Al Khara'ithi mcriwayatlonnp
dalam Makoim Al Alhlq (hsltmao 5) dari jalur Yunrs bin Muhammad
Kcduanya dari At-l.aits. Al Mun&iri mcnyebuthnnya dalam At-Toghib wa
At-Tohib (3:25t) de bsdeta, 'piriwaptran oleh A[mad dm Ibnu Hibban
dalern kitab Shohitfrya." Ah discbuttan nomor 7035 dari Ya'qub bin Ibrahino,

dari bapaknya, dari Yazid bin Al llad" Lihd hadits nomor 6053, 6548, dan

ffig.
Sanadrrya slraf,ri. Khaliferh bin Khqrydh: Elah disebudon ketsiqahannya dalam

hadits nomor 6690. kani mbabkln di sini bahwasmya lbnu Hibban
mcnyebutlrannya dg,lam At-Tsiqat Q:146 d6i met{rrip fotoko,Pi yang ada

pada kami) drn bcdratq "Khalifrh bin Khalyd At tl$td. Jululcunya: Abu
Hubairatr, secang pcndu&rk Ba$rah. Ia mcadcogr Humaid Alh-Thswil dan

meriwayatkan dad Anru bin Syr'aib. Abu Al Walid Ah-Thadisi
meriwaprkan darinya Mcningglt pada tahn Ecrthrs com puhh. Dia sdalah

kakek Khalifah bin Khayyath, Syabab Al Ushfiri." IIadiB ini dhiwayatkm olch
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6737. Abdultah bin Al Harts Al Makki mencerirakan kepada
lomi, Al Aslami, yaitu AMullah bin'Amir, menceritakan kepadakrq
dari Amru bin Snr'aib, dari bapaknyq dari kakeknya, ia berkata:
Ra$lullah SAW membuat aqiqah analc lelaki dengan dua ekor
kambing den anak p€r€mpuan dengan satu ekor katnbing.33l

'i.t ,4 ,L6 gL il, i.l' *" 'i.'r3.i $'rr.Ivr^
itt S;,, So ,JG,FtyJ *#/.)t',r!,y

.i,?#k,,ti*b,*
6738. Muhammad bin Abdullah Az-Zabur menceritakan

kepada kami, Abaru 1laitu bin Abdullab menceritakan kepada kami,
dari Atnru bin Syu'aib, dari bapalcnya, dari lokeknya, ia berkata:

Daud Ath-Thayalisi 8229), "Khalifrh, Al lfta1ryrath" dijuluki Abu Hubairah,
menceritalcan kepada kami dEri i[Eu bin Syr'aib,' dcngan saord ini
semisaldya- Ibnu Majatr meriwayathy,a (l:331) dsri jafu Arm bin tmarah,
dari Rauh bin Al Qasim, dari Ubaidill& bin Umar, dari Amru bin Sytr,aib. Ini
adalah sanad yang bagus walaupun ada pcrlotam mcreka tenang Aun bin
Imaratr Al Bashri. Al Bukhari menulis biognfinp dalam Al Kabir (4fifis)
narrun tidak menyebutkan laitikan terhadrpoya dan tidak menyebutkannya
dalam Adlr-Dhu'afa'. Mereka mengutip ucap& Al Bukhari tentang dirinya
namun saya ti&k tahu dari mnna? Abu Daud meriwayatkannya (3374- 3:243-
244 Au Al Ma'bud) semisal maknanya, di tcngah-tengah hadits dari riwayat
LJbaidullah bin Al Akhnas dari Amru bin Syu'aib.33r Sanadnya dha'tf karena dha'ifnya Abdullah bin Amir Al Aslami dari segi
hapalannya sebagaimana rclatr kami jelCIkan dalanr penjelasan hadits nomor
6661. Makna hadits ini shahih;ringkasan dari maloa hadits nomor 6713.
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Rasulullah SAW bersaMa, *Setiap yang mentobuk|ran adalah
haram."332
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6739. Mtrsa bindrdooma-itakm k4ada l1ni, Ibnu Latri'atr
menceritakan tepa44 fa$i, dari Yazid bin Abu nafiU, {ad Qaishar
At-Tujibi, dari,Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: Kami sedang

bersama Rrsulullah SAW lalu datangtatr seorang pemtrda dan

bertanya,,"Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mencitrm dan aku

sedang'' berpuasa?" Beliau meqiawab, "Tidok." Kemudian datang

seorang tua bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku boleh mencium

, dan aku sedang berpuasa?'n Beliau menjawab, "Ya." Kami saling

;gremandang satu sAma lain. Maka Rasulullah SAW bersa}dr4 "Aht
*' tuhr lrcnapa kalian sal@ memandang satu sama lain. Sesutgguhnya

orang t n itu dapat mengendalilcan dirinya.'i33

Sanadnya shahih. Aban bin Abdullah adalah Al Bajli Al Ahmasi. Telah
disebutkan ketsiqahannya dalam hadis nomor 667. Kami tambahlcao di sini
bahwa Al Bukhari menulis biografinya ddo,q Al Kabir (llll453). Hadits ini
ringkasan hadits n6mor il78 daa 6591 dari sisi lain dari.Ibnu Amnr. Lihat
nomgr 6558 dan 6674. 

*! j

Sanadnya shahih. Qaishar At-Tujibi: Tabi'in dari Mesir yang tsiqai, Ibnu
Hibban menilainya tsQah.Al Bultrari menulis biografinya dalam Al Kabir
(4llDM-205) de,ngan nama Qaishar saja tanpa monyebutkan penisbatannya dan
tidak menyebutkan laitikan rcrhadapnya. Ibnu Abu Hatim menulis biografurp,"'

':rlr;ti
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dshm Al Joh wa At-Ta'dil e?l49) dcngan nama eaishar dari Mesir. Dia
miwaptkan dari bapaknya, Abu thtiln, yang bcrkae ,.Ia Ba'sa bitf,. Al

lis biografinya d,,larn At-Ta,jit (34il341)dan b€rlcat4 ..Ibnu yunus
mcnyebutkannya dan bcrkata: Qaishar bin Abi Ghaziyyah maula Tajib." Ibnu
Abdil Hakam menulis dalaq Fwuh Mbfrr Oarqman z6s),..qaisliar maula
Tajib: adalatr Qaishar bin Abu Bahriyyah." Demikian teraapat kesatahan tulis
pada salah satu dari dua kitab: At-Talil atau Fututt Mishr. runsan..Ghr"i)ryah"
lebih mendekati daripada "Bahriyryah" dan saya tidak bisa menentukan ai antara
kcduanya dari sumber lain. As-suyuthi menuris biografinya drI.am Hwn Al
fuhadlreal, (l:laS) dengan narna "eaishar At-Tujibi Al Mishri.. Hadits ini
diriwayadon oleh lbnu Abdil Hakam duJrar. Futuh Misb (halaman 265) dari
Abu Al fuwad An-Nadhr bin Abdut Jabbar dari lbnu lrbi'ah dengan sanad ini
Damun nama sahabahya adalah Abdultah bin umar." Ibnu Abdil'Hakam
ryq scsudah riwayat itu, "Asad bin Musa berbeda pendapat datam hadits ini.
Ia bcrkata: Abduttah bin Amru. wallatru A'lan. AHurrahman bin Abdul
Hakam bcrkata: seakan-akan aku melihat orang-orang Mesir berkata: Dia
addah Ibnu unr.' Al Haitsami mcnyebutkan naaits ini dalam Majma' Az-
Zava'id (3:166) datr bc*ati, "Diriwayatkan oleh Ahma4 aan .e,tn-rnaururi
dalam Al Kabir, Ddam sanadnya ada ibnu [rhi'ah. Haditsnya hasan dan
tcNilang dirinya adr Hik n." Namun dalam sanadnya nama sahabat terhrlis
'Abdullah bin umar." lv&nurutkrr tcntunyq ini adalah kesalahan penyalin atau
c€takan ketika hadits ini dinisbatkan kepada Al tfusnod. pada[al -clalam 

Al
Munad +cpcrti engkau llhat- tadryat dalam hadits 'Abdullah bin Amru bin
Ash." seandainya ),ang ada pEdE fth-rhab'ani bcrbcda deqgan yang ada di Al
llusnad, tenhr dia akan menycbutkannya kalau ini aaauh-naaits lain taren
berubahrya nama sahaba! sebagrimar.$dah jelas. Ibnu Haa mcnunjukkan
!?lam Al Muhalla (6:20t) kepada hadia ini. Ia mcnilainya dho'if karena ada
Ibnu lahi'alq sebagaimana kebiasaar.ny4 dan ada "eais maula Tajib yang
majlrul ),ang tidak diketahui siapa dia"! scpcrti ini nama *eaishat'' ia-i i
iduhalla berubah menjadi'Qais'! Bagiku tampdcn},a ini menrpakan kesalahan
dalam naskah Al Mululla }ang lama jika uuran rcsaunan dari-Ibnu Haa atau
d:!a'n riwayat yang ada padanya' Karena Al Irafizh Ibnu Hajar mengikutinya
!?lam Lisot Al Mizan (a:480) tanpa membahasnya atau menelitinya l;berka;a,
'fQailgagla Tajib. Ibnu Hazrn berkata dataq Al l6ahaila; Majtup,t padatrai
Adz-zahabi tidak menyebutkannya dalam Al Mizut Lihst yang t;hh Hu aaam
Musnad umar bin Khaththab (138 dan 372) d& dalam Minad lbnu Abbas
(?241,3391, dan 3392).

@I - ll[66d Imrn Ahurd



,t

,y
aq

€.:r dYi s7'du ,'rs olg Jt e;} ,:";it'it Uld;rt {3\',,f :-i
t, . \'j', trHr {

e'\ ll ,,q Lf kr\; r't ,'d3 ort Ll '4 I ,ir
6740. Hasan menceritakan kepada l@mi, Hammad bin

Salamah menceritalon kepada kami, dari Tsabit Al Bunani dan,Daud
bin Abu Hind, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakotorya,

ia berkara: Rasulullah SAW bersaUda, "Barangsiapa berkata: Tidak

ado Tulran selain Allalatfalag lvlalu ka don tidak ada sehttu bagt-

Ny, bagi-Ny kcrajaon fur bagi-Nln pujian don Dia Mahalatasa

atas segola sesuatu &u ratus kali dolm, sehqi, tidok ado seseorang

Wtg mendahului sebelwuln dan tidak, ada yang merytwulnya
sesudafuryn kccwti dengm letiih utotu dari anulealtv

)-J'*'rtilJt *'# stl gf:lSr |* $:", .lvr\
(';L;,a;ht eUt'{,iv1o'*yJ ,f f iJl-J.-
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Sanadnya siaftii. Tsabit Al Bunani di sini meriwayatkan dari &nru bin Syu'aib
padahal dia lebih tua sebagaimana hal itu ditegaskan dalam At-Tdtdzib. Hadits
ini discbutkan oleh Al Haitsami doJan Majma' Az-Zawa'id (10:86) dan
menisbatlonnya kcpada Ahmad dan Ath-Thabrani. ta bcrkat4 '?ara perawi
Ahmad tsiqat dan dalam pcrawi Ath-Thabrani ada seorang png tidak saya
ketahui." Al Mundziri menyebutkannya &lamAt-Toghib wa At-Tarhib (9,t258)
dan ffitq "Diriwayalkan oleh Ahmad dengan sanad yang bagus dan Ath-
Thrbrani.'

,d
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6741. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dat'r Az-Zt*d, dari Amru bin Syu'aib, dari

bapaknya, dari kakeknya, ia herkata: Nabi SAW mendengar orang-

orang saling mendorong maka beliau bersabda, "sesungguhnya telah
binasa wnat-unat sebelum kalian dengan lwl seperti ini, merelca

memuhi Htab AAah sebagian dengan sebagian yang lain.

Seswgguluryn 'Kitab Allah ,twun untuk membenarlcan sebagian

dengan sebagiot yang lain. Maka janganlah kalian mendustai

sebagiamln Apa yng kalian kctahui doinya nako tcatakantah dan

apa Wg koliat tidqk ketohui maka erahksilah kcryda yang
mengetahuinln.'8'5

it :L tfl"L .trt'i.'rYJ $:L ;3r'* e:"r.1vry
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6742. AMushsbamad menceritakan kepada kami, Mutrammad

bin Rasyid menceritakan ke.@a ap! Sulaiman menceritakan kepada

kami, dari Amru bin Syu'aib, dad bapaknya, dari kakeknya,

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Boongsiapa yang membawa

senjata atas lcami maka ia bukan termasuk golongan kaml Juga

335 Sanadnya shahih. Hadits ini adalatr ringkssan'dalam maknanya dari hadits
nomor 6702. Telah kami tuqiukkan di sana dan bahwasanya hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Khalq Al Afal (halaman 78). Ibnu
Katsir mengutipnya dalam tafsirnya Q:l0l-l0?) dari tempat ini namun
terlewatkan dalam awal sanadnya "Abdurrazak menceritakan kepada kami". Ini
jelas merupakag kesalatran cetakan. As-Suyuthi mengtrtip hadits ini dalam Ad-
Dtrr Al Mantsw Q:6) dan menisbatkannya kepada Ahmad saja.

@ - 
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orang yang mengintai di jalan. Buangsiapa yang terbuuh selain

dari itu mako itu termasuk Syibh Al Amd, diynya berat, pelafunya

tidak dibunuh. Perbuatan itu seperti bulan yanS dilre@nkq\ kseno
kemuliaan don pertetanggaan."s36
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6743. Abdushshamad dan Husain bin Muhammad

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Mtrhammad bin Rasyid

menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa" Husain berkata

dalam haditsnya: Amru bin Syu'aib menceritakan kepada kami, dari
bapaknya, dari kakeknyq bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,

"Barutgsiapa yang dibmuh secara tidak sengaja maka diyatnya

adotah seratus unta: tigo putuh unta betina umur setahun, tiga putuh

unta betina umur dua tohun tiga puluh unta betina umttr tiga tahun,

dan septluh unta jantan umur dua tahun.'i37

; ;;r; U K. $:', 4'i.t tflrL jZ $:"r.Ivr r

,s ,f it;'of ,'i1*');,&r, i' '"?Ll ;? i *}t *
Sanaftya sluhih.Ini adalah hadits yang panju& nomor 67lt dan 6724.Llhat
hadits nomor 7033 dan 70t8.
Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan nomor 6633 dan kepanje"gan
nomor6719.
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6744. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi,atr

mengeritakan kelada karni, Bal<r bin Sawadah menceritakan kepada
kami, dari Abdunatrman bin Jubair, batrwasanya Abdullah bin Amru
menceritakan kepadanya: Sesungguhnya beberapa orang aari gani

Hasyim masuk ke dalam rumah Asma' binti 'Umais lalu Abu Bakar
masuk sementara pada saat itu 'Asma merupakan istrinya. Abu Bakar
melihat mereka dan dia benci hal itu. Abu Bakar lalu menceritakan
peristiwa itu kepada Rasulullah SAW sambil berkata: Saya tidak
melihat kecuali kebaikan. Maka Rasulullah SAW bersabda"

"sesunggululn ltian teilah membebaskannya (Asmo') dori hal itu.-
Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar dan bersaMa,
"Tidok boleh seseorang masuk sesudah hari ini ke dalam rumah
seorang istri Wng sedang ditinggal pergt suaminya keculi
bersananya ada satu atau dtta orang.d3t

,:,-315t et;.y. 
(r rit-,.,!.L) :;,yc;"t s:L . 1 v r o
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33t Sanadnya s} at ih.Hadits ini adalatr pengulangan nomor 6595.
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6745.Ismail bin Muhammad, yaitu Abu Ibrahim Al Mulaqqib,

menceritakan kepada kami, Marwan menceritakan kepada kami, Al
Hasan bin Amru Al Fuqaimi menceritakan kepada kami, dari Jumidatr

bin Abu Umayyalr, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasdsllah
SAW bersaMa, "Barangsiapa yong membwruh seseorcmg ddit'ahli
dzimmah naka ia tidok akan menchon bau swga. Sesungguhnya but
surga itu (dapa| tercium dari jarak perjalanan empat puluh
tolrun.t$39' 

\

Sanadnya shahih. Muvm rddah lbnu Muawiph Al Fazzari. Tclah disebutkan
ketsiqahannya dalrm hadits nomor 873. Kflni tambahkan di sini ucapan
Ahma4 "Tsabd @ah." Al Bukhari menulis biografinya dpJ,em Al Kabir
(4111372). Dia,tcraas* gunr Ahmad yang besar narnun ia, meriwayatkan
darinya melalui Abu Ibrahim Al Mu'aqqib. Al Hasan bin funru Al Fuqaimi:
telah disebr*an ketsiqahannya dalam hadis nomor 1833. Kami tambahkan di
sini bahrva Ibnu Hibban menyebutkannya dalam lfs-Isiqa (6:116-117). Al
Fuqaimi dengan meirdhammah fa'adalah nisbat kepada "Beni Fuqaimr" marga
Bani Tamim. "Junadah bin Abu Umayyalr," Telah kami tunjuldcan dalam
penelasan hadits nomor 6592 bahwa mereka memiliki tiga biografi dalam nama
ini. Jelas yang lebih unggul menurut kami adalah apa )rang disebutkan oleh Ibnu
Sa'd dalam Ath-Tthabaqat QDllsl) bahwa dia adalah tabi'in yang dahulu. Ibnu
sa'd berkata, "Junadah bin Abu Umayyah Al Azdi, bertemu dengan Abu Bakar,
Umar, dan Mu'adz. Dia seorang yang tsiqat yang ikut berperang. Muharnmad
bin Umar berkata: Dia wafat pada tahun 80 pada masa Khalifah Abdul Malik
bin Marwan." Dalam At-Tahdzib, "Ada yang mengatakan dia wafat pada tahun
86." Adapun nama tingkat sahabat adalah *Jrmadah Al Azdi." Ibnu Sa'd juga
menulis biografinya QDllg4). Sebagian menyebutnya "Junadah bin Malik."
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (6:193-194 dan 12:229) dari jalur
AMul Wahid bin Ziyad dan lbnu Majah (2:79) dari jalur Abu Muawiyah.
Keduanya dari Al Hasan bin Amru Al Fuqaimi, dari Mujahid, dari Abdullah bin
Amru. Al Hafizh berlota di tempat yang kedua (12:229), "Seperti inilah dalarn
seluruh jalurnya dengan 'onlanah. Terdapat dalam riwayat Marwan bin
Muawiya[ dari Al Hasan bin Arlru, dari Mujahi4 dari Junadah bin. Abi
Uma>yab, dari Abdullah bin Amru. Ditambabkar dalam sanadnya seormg di
antara Mujahid dan Abdultah. An-Nasa'i daD Ibnu Abi :-Ashim
meriwayatlonnya dari jalurnya. Abu Bakar Al Burdiji menegaskan dalam
kitabnya Fi Bayan Al ttwsal batrwa Mujahid tidak mendengar dari AHullah

,a3jir 7i. I tl;sr ,&;
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bin Amru." Di tempat yang pertama (6:194) Al Hafizh berkata, ..Demikian

AMul Watrid b€rlota dari Al Hasan bin Amru, penguatnya Abu Muawiyatr
dalam riwayd Ibnu Majah dan Amru bin Abdul Ghatrar Ar Fuqaimi daiam
riwayat Al Isma'ili. Tiga orang ini meriwayatkannya seperti ini Omkni dari Al
Hasan Al Fuqaimi, dari Mujahid dari Abdullah bin Amru). Maruan bin
Muawiyah bcrbcda dengan tiga orang itu. Ia meriwayatkannya dari Al Hasan
.bin Amru dan mcnambahlon satu orang di antara Mujahid dan Abdullatr bin
Amnr, yaitu Junadah bin Abi Umalyatr. An-Nasa,i meriwayatkannya dari
jdt&a]o Ad-Daraquthni mcngunggulkan riwayu Marwan karena tambatran ini.
Akarltetapi mcndcngarnyr Mujahid dari Abdultah bin Amru adalah su&tr jelas,
brhnnya mudallis. untuk itu boleh jadi mula-mula Mujatrid me,ndengarnya
dari Junadah kemudian dia bcrtcmu dengan AMullah bin Amnr, atau keduanya
(M.ujahid dan Imadah) mcndengarnya bersama-sama dan Junadah
m€netapkannya fi dnlamnya malo Mujahid menceritakan hadits itu dari
aMullatr bin Amru satu kali dan dari Junadah pada kati yang rain." Demikian
aftaoun oleh Al Hafidr. Ini merupakan penititian vang 6"gu. kalau tidak
dikcrulrkan denfn riwayat N ly{wnad }ang ada di sini. Karena Ahmad
meriwaya&annya {eperti engkau lihat- dari jalur Marwan bin Muawiya[ dari
Al Hasan bin Amru, dari Junadah, dari AMullah bin Amrq dan tidak
menyebutlon Mujahid sama sekali di dalamnya. tni }ang tcrdapat datam asal Al
Musnad yaag tiga di sini. Riwayat An-Nasa'i png dtnrnjukkan oleh Al Hafiztr
di dua tempat, tcrdrpat di drlnn As-sunan Q2242 cctakan Mcsir dan halaman
715 dalam cctakan India). Ia meriwayatkannya dsri Duhaim, ..Ia berkata: Hanrn
menceritalcan kepada kami, Al llasan, yaitu Ibnu Amru, menceritakan kepada
lomi, dari Mujahid dari Jun dah bin Abu Umayyah, &ri Abdullah bin Arnru."
Nama pcrawi dari At Hasan discbutk4n sI:hRrL" Seperti ini secara jelas dalam
cotalcan Mesir dan dalqm 6ua muuskrip yang ada padaku dari Swun An-
Nasa'i, salah sahuya naskrh Allamrh Sfikh Abid As-Sanadi. Namun dalam
cctakan India tcrtulis 3'Elrnrm' dcogan alif diantara ha' dan ra'. Akan tetapi
p€*ataan Al Hafizh menrmjukkan kcpada kita bahwa dia adalah .,Marwan,'

somcntara rlal,n manuskrip ymg lama kata itu ternrlis "Menpan" t:urrya alif,,
tcrulis salah dalam tulisan belakangan kcpada "Hanrn" kemudian cetakan India
menambah kcsalahan tulis itu dan menulisnya "Haarun"! padahal itu addah
'Marryaan" secara pkin atau hampir yakin, Icarena Duhaim Al Hafizh adalah
guru An-Nasa'i png dikenal dengan riuralat dari Marwan bin Muawiyah Al
Ea"rfii. Juga karena saya ti&k menemukan orang yatrg bernama "rrarun"
dalam tingl@tan ini yang meriwayatkan dari Al Hasan bin Amru atau )4ang
diriwaptkan oleh Duhaim. Ini adalah kcsalahan dari para penyalin yang dapat
dipastikan dcngan yalcin kalau ini adalah salatr dengan petunjok riwayat ef
Munad di sini, delrgan petunjuk pcrkataan Al Hafidr, dan dengan keterkaitan
para perawi dan tingkatannya. Kemungkinan dalam naskah An-Nasa'i ada
kesalahan laiA 1ang dihrnjuldon oleh riwayat Al Mwnad, yang menjadi asal
apa yang ada dalam riwayat An-Nasa'i, "Al Hasan, yaitu lbnu Amru,
menceritakan kcpada kami, dari Mujatrid, dan dari Junadah bin Abi Umayyah',.
Ini berarti Al l{asan Al Fuqaimi meriwayatkan hadits &ri dua guru dalam
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tingkatan tabi'in: Mujahid dm rutdab, lantas huruf wara (dan) t€rlewatkan daii
scbagian peq,alin lrna 36[iaggi mcnjadi '&ri Mujahi4 dari Junadah".
fesataUan-ini diperkuat, martrnrt-mcrekg bahwa Mujahid menemani Junadatl
bin Abi Umayyah dalam perang; Al Bdfreri mcriwayatkan dalqm Al Kabir
Qnn3D dengan sanadnya dari Ibnu'Aun dari Mujahid: Junadah bersaura kami
di laut selama enam tahun. Kami pernah berkhutbah pada suatrr hari.' Al
Butdari juga meriwayatkan scperti itu ddrm AsBtugir (halauun 70) fang
membuat orang membayangkan kalau Junadah dalam sanad ini adalah guru

Mujahi4 bulcan rekannya dalam riwayat dari AHullah bin Amru. Ini
kemungkinan )rang mcndckati menunrt sayq namun saya tidak bisa
menetapkannya kecuali ada peumjuk lain yang menguatkan hal inr. Sap
memohon penmjuk kepada Allah. Sabda Nabi "Lua yoalf',.dengan merq$thah
ya' dan.ra': Ibau Al Abir berkat4'Yakni tidak mencium bau surga. Dikatakan:
raolu yuiihu, raalu ytaaht, daa waaha ytriihu aninya menemukao bau

sesuahr. TigB bcntuk ini diriwayatkan dalanr hadits." Riwayat dalam Al Bukhad
mcnggunakan bcnu* pertaoa yang dipilih oleh Al Hafidr"
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6746. Al Husain menceritakan kepada kard, Ibnu Abu Az-
nnad menceritakan kepadaku, dari Abdurratrman, yaitu Ibn Al Harts,

Amru bin Syu'aib mengabarkan kepadakrl dari bapaknya, dari

kakckqra: bahwasanya ia sescor,ang dari Muzainah

batanya kepada Rasulullah SAW: Bagaimana menurut engkau unabai

Rasulullab, tentang unta yang hilang? Rasulullah SAW menjanab,

"Ada apa anttra engkan denganryta? Bersamo unta itu ada sodalnya
dan kantwg airnya." Orang ittr bertanya lagi, "Te,lrtang l@mbing )rang
hilang?" Beliau menjawab, "Dia utubnu atau wrtuk sauddarnu'atoit
wtuk serigala." Orang ihr berkata: Bagaimana deryan orang yang

mengambilnya dari tempat gembalanya? Beliau menjawab, "Dia
dihthm, dan didenda senilai Wmn juga orang yng
mengeluokanula doi kodang$, yaitu tempat naungaonyq 'dan
dia dihthnr, 4ntong." Orang inr bertanya: Wahai Rasulullah,

bagaimana dcngan buah yang dijatuhl@n dari pucuknya? Beliau

menjawab, "Tifuk adb ialan bagi orang Wrg menakannya.

Boangsiap Wtg nungonbit Htubnah moka dia didenda senilai

hogoqn dan diruhw. Barangsiapa yang mengonbil sesuatu

doirytq sesudah ia nunuju ke tempat penonbatan atau meremuklun
pintu dan ap Wg ia anbil mencapai huga sebuah perisai malca ia
difuhm, potong." Orang itu bertanya lagr: Wahai RasulultalL

bagaimana dengan harta terpendam yang lcami temukan di renrnttrhan

dan di te,mpat yang ditandai? Rasulullah SAW menjawab, uDalam

hota temuanr itu don dalam tambang emas ada seperlima.?$$

3(, $enarhlla;5fraffi.Ilusaitt grrnr Ahmad, adalah Ibnu Muhammad Al Mrrvadzi.
I{adits ini addah pcnptangan nomor 65t3 semisalnya Telah lcami trmjut&an
di sana *AI HW dcogan mcnglosrah tu' d& mcnsukrn fa' dn diakhiri
dengan.qyin: rumah yang kecil dan bunrk. Salah scorang perawi mena8irkannlra
dargan "Al MdhalP dcngan memfathah mim dm zha' sctta, lon yang

@I - ff6ne{ Inrm Ahnrd



t:F d:";'p e* ;Gijit,atLlt

*t ybt* C,lUta,Lf ,:iL e yJ * #U
\t ,!i1 ,*"ry )6i'Jriarl d:,i,; d A:Ju,

.'#"ll rr[t-Ut; r7*l'r ti6
6747.AMul Walnb Al Khatraf *""*n** kepada hmi,

Husain menceritakan kepada lomi, Amru bin Syu'aib menceritakan

kepadab dari bapaknya, dri kakeknya: Bahwasanya seseorang

bertanya kepada Nabi SAW: Aku tidak mempunyai harta, tetapi aku

memptmyai anak yatim? Beliau menjawab, "Makanlah doi hota
anakytimmu dengan fidakberlebilwn" atau Beliau menjawab,uDan '

jmgan engkou metubtu hotanu dengan hutan7a," Husain ragu-

rags3lt

"? 
$:L .1V tY

t{l

ditasydid: bentnk janra' dai*Muhallah" dengan memfattrahkan hunrf nfuz dan

zlu', a,:limyt tcnda atau rumah, kecil atau besar. Maksudnya addah tempat-
tempat yang digrmakan rmtuk kambing atau lainnya sebagai tempat berlindug
dari sinar matahari, hujan, dan lain seb4gainya.
Al Aoaon: Ibnu Al Atsir bcdofia, "Tand4 berupa batr png dikuinpulkan dan

dinrmpuk di padang pasir yang mcnjadi poturduk. Bentuk tmggalnya adalah

iron q*li inab. Mcnpakan adat jahili)rah bahwa jika mcreka menemulon
sesuafir di jalan lrang tidalc mungkin merska bawa maka mereka meninggalkan
batu di atasn)ra yang dapu mercka kenali sampai mereka kembali dan

mengambil barang lemuan itr."
Sanadnya shahih. Husai& perawi dari Amru bin Syu'aib, adalah Husain bin
Dzakwan Al Mu'dlim. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (2872- 3:?4 Aun

Al Ma'bud), An-Nasa'i (2:l3l), dan Ibnu Majah (2:t3). Scmuanya dari jalur
Hnsain Al Mulallim. Al Baihaqi meriwayatkannya dalam ls-Szzot Al lfubra
(6:2M) dari jatur Abu Daud. Ternrlis dalam naskah An-Nasa'i "Husltain"
dengm sia4 kecuali dalaur naskah di catatan pinggir cetakan India" ffiilis
dengan benar "Husain" dengan sin. Lihat hadits yang telatr lalu daJram Munad
Ibnu Abbas nomor 3(X)2.
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Mrtslirn, yaitu bin Khali{ menceritakan kepada kami,. dar,l

Abdurrahman, yaitu bin tlarmalab dari Amru bin Syu'aib, daii
bapaknya, dari kakeknyq batrwasanya Nabi SAW bersabda "seorutg
pengendoa adalah setot, dtu orang pengendoa adalat dua orurg
setary dan tiga orutg adalah kafilah.'il2

'* 4 €.r;.iG ,:,J. $ 67 ,lqt$ €*.1vrl
'r.i )t .. 1 r. .., . ':Jr.i co1l * *! * * E tf '* ,'rdr'i; 1- ,'ri
i+irLf d*t:t,i* *t *bt * iti;:,'+

il2 $,ne,ln),a dha'if l*aren dha'ifiyt Muslim bin Khalid Az-Z:lrrit" sebagaimana
telah kami jelaskan pada. hsdib..nomor 402. Namun hadits itu sendiri pada
dasarnya shahih berdasarkan yeg thn kani jelaskan takhrijnya Insya Allah.
Hadits scperti ini akan disebutkm nomor 7007 dari jatur Ismail bin Ayyasy dari
Abdurrahman bin Harmalah. Begihr juga Malik meriwayatkannya dalam lI
lv{uvaththa' nomor 978 dari Abdurrahman bin Hrmalah. Abu Daud
meriwayatlonnya Q607-2:340 Autt Al Ma'ba{ juga At-Tirmi&i (3:21).
Keduanya dari jalur Malik. Al Hakim meriwayatkan hadits ini dab\' Al
Mwta&ahQ:102) dari jalur Ibnu Abi Fudaik dari Ibnu Harmalah. At-Tirmidzi
menilainya hasot Al Haldm berkat4 "Sanadnya shahih namun keduanya (AI
Bukhari dan Muslim) tidak miriwaya{<mnya." Adz-Dzahabi sepakat
dengannya. Maka Mrslim bin Khalid tidak sendirian dalam meriwayatkannya.
Lihat hadits nomor 2719 daln60l4.
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6749. Al l(huza'i, )raitu [!u $elamah, mcnceritakan kepada

kami, ia berkata, taits memperitakan kcpada kami, dari Yazi{ 1raihl

bin Al IIa{ dari Amru bin Snr'aib, dari bapaknya, dari kakeknlq ia

be*ata, Aktr mendengar Rasulullsh SAW bcrsabaa, "Ya Alldff.alw

berltn&mg tcepdo Engkau doi lcatulaot, .kepihtnan, koifutof;'aan
hutotg. Afu'btlhdung kc@o 'F),gkott doi fit rot Al Maslh Ad'

Doiid. Ah. berlin&tng kcPe Brglalu dqi siksa ktbw. Aht

OeAtnayskepdabtsk- *'tyn,#.:, 
:

. . . ',, ' i*;ii.-1 . ' . : :,l
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3'3 Suadnya s&ahdi. Ini adalah pcoguhogln hrdir nomor 6734.
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6750. Atran menceritakan kepada kami, Hanrma{ yaitu bin
Salame[ mcoceritakan kepada kami, dari Tsabit, dari Abu Ayyub:
Bahwasanya Nauf dan Abdullah bin Amru, yaim bin Aslu berhrmpul.
Nanf,'herlca Seaoaainya langit dan bumi besartr yang ada pada

ke&nnya diletakkan dalam satu sisi netaca lalu kalimat La llaha IlIa
Ittahdilaakkan di sisi neraca yang laiq pasti kalirnat ior lebih berat

dari lmgit dan bumi. Seandainya langit d8n bumi bcscrtl yang ada

@a keduanya menrpakan hfiup dari basi, pasti kelirrr^t ihr akan

membokarnya sampai berakhir kepada Allah ,lzawa Jalta. Abdullah

bin Amru.bertata: I&mi shalat maghdb bersama Rasulullah SAW.

Mengihiltan orang yang telah mcngikutkan dan kcmbali orang yang

telah kcmbali. Nabi SAW lalu datang, hrnpir saja pakaiannya

tersingkep dari luttrtnya, lalu bersatda, *Bergembiralah walui
sekaliqr nustimin fuot ini Tutan kali@, teloh nuntbttka salah satu

pit tu togit Dia ncnboryga*an ktli@t di ludqan poa motaikat

dengot bcrfinnan: Inilah honb*lwnfu-Kt Mereka telah

nulaboukor satu kewajiban dan sedag merunggu kcvajiban Wng
lain.'#

s Sudnp sluhih. Tsabit sddrb Al Brnmt Abu Ayyrb adalah Yrhya bin Malik
Al Adi Al Ataki At lv[anghi, scorag t$i'i dari Basbrah yang tsiqah. Aa-
Nese'f lbnu Hib@ dan At ljli ncnilainya BAah. Ibnu Sa'd mengatakan
dnha ltl*Thfrqat Sllllfl), *Abu Ayylrb edalah sctrang tstqat yang
tcrpqcen " At Bulfirri mcoulis biognfnf dalam Al Kabb (4DRO3).
IhditE lni poaa UUtanya Ediri deri drn bagian:
Pqtow,lrsc yang tidak mtfu'yang bcrasal dari pe*ataan Naut >raitu 'tlauf
Al Bukali, scorang tEbi'i, ansk dari istri Ka'ab Al Ahbar. Saya tidak
mcocmukm pcrtatu ini di sclain Al tfusnad. Pcnulis Mqjma' Az-Zawa'id,
dari rya yrag s.ryd kcpaaaf scbagai ilofiannp, tidalc mcnpbu*annya.
Bcoarlah h dcogp tidrk mcnycbukannya karcna pcrtman iu bukanlah hadits
,nolfu'$hingga kir.b iu tcrmasuk sebagai Zawa'id. Adapun maloa perkataan
ior adalah sMtih mofa'dari riwayat Abdullah bin Amru jrya (hadits nomor
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6751. tlasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad

bin Salamah menceritakan kepada kami, dad Ali bin Zaid, dari

Muthanif bin AMullah bin Asy-Syikhkhir: Battwasanya Nauf dan

AMullah bin Amru sedang berkumpul. Nauf berkata menyebutkan

perkataannya. AMullatl bin Amru bin Ash berkata" *Aku akan

menceritakan kepada engkau dari Nabi SAW. Kami sedang shalat

bersama Nabi SAW pada suatu malam, mengikutkan omng yang telah

mengikutkan dan kembali orang yang telatr kembali. Rasulullah SAW

6583) atas apa y"ng diccritakan oleh Rasulullah SAW dari wasiat Nuh kepada

anaknya.
Ke&ta: Hadits yngmafu'.Ini telah diriwayatkan oleh lbnu Majah (l:138) dari
jalur An-Nadhrbin Syumail dari Hamma4 dengan sanad ini. Al Bushiri berkaa
dzlan Zav,a'idnya" "rni adalah sanad yang shahih. Para perawinya tsiqat."
Hadits ini akan disebutkan dengan dua bagiannya pada hadits nomor 6751,
6752, dan 6946. Lifrril, hadits nomor 69,4 dan 7066. "'Aqqatid' d0ngan

memfathah 'ain dan mentasydid qaf, dan kaa At'Ta'qi6: yaitu berdiri dari
tempat shalatnyr setelah selesai shalat.
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datang sebelum orang-orang berkumpul nntuk shalat Isya. Beliau
datang dengan nafas terengatr-engah, mengangkat jarinya seperti ini,
membenfirk dua puluh sembilan, dan menunjuk dengan telunjuknya ke
langit sanrbil bersabda" "Bergembiralah wahai sekalian muslimin.
saat ini hthan kalian telah membulca salah satu pintu langit. Dia
membanggakon kalian di ludapan para malaikat dengan berfirman:
wahai malaikat-Kt, lilwtlah l@pada lumba-lwnba-Ku Merela telah
melabou*m satu kcwajiban fun seddng menungu kewajiban yang
lain.'ils

"y'*",:t; 
; !t3 $:r, ;; U'# $:"r.1voy

a a. a ). a. a . .o. a ..i t*.i .itl .* * !7 fr'r1')\i ari ,rj E C4,
'frsk"of.:.q;1, *,*r, y?l,t 'v g * ;at

t,q, l.t. ,.t-. ..)l o . la i.'o;Xt 3:f "i: d#3 f ';;
6752. Hasan bin Musa menceritakan kepada kalni, Hammad

bin Salarnah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari
Abu Ayyrb Al Azdi, dari Nauf Al Azdi dan Abdullah bin Amru bin
Ast\ dari Nabi SAW sepertinya. Ditambahkan di dalamnya: Hampir
saja pakaiannya lsrsingkap dari lututrya dan nafasnya terengatr-

engatr.3tr

6'q:
aa

a a. .a ). .a. , a .

,J tP U.dll J, (:rr-,
aaaa

i'*i- ti'",',;i U.t $:t, ;; U.'# $:'r.1vor
tt.
:Jg ,/t

Sanadnya shahih. Hadib ini adalatr pengulangan yang sebelumnya- Akan
disebutkan sekati lagi dengan sanad ini nomor 6946."Hafazhakot Nalbf, yaiw
nafrsnya menghela-hela dan terburu-buru.
Sanadnya s&air|r. tni adalah pengulangur yang sebelumnya.

t4.J
dl r-r.> . tl

.' -) 9:
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6753. Hasan bin Musa menceritakan kepada lomi, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu' Habib

menceritakan kepada kami, batrwasanya ia mendengar Abu Al Khair

berkata: Aku mendengar Abdutlah bin Amru bin Ash b$kata:

Seswrgguhnya seseorang bertanya: Wahai Rasulultah, Islam ntana

yang lebih utama? Beliau menjawab, "Orang yang orang lain selamat

dori lidah dan tangannya.t$41

ir *l; $:", 4 i: $:-,, ,*; U'# $:", .lvo t

., l' * e: 'i( u* # I' f i; ,d:; il * i:,;:i U

\t,a,i:ti P:t y \t * ult J" ;*';,i k :r*i*'+'4ty
6754. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami, AMullah bin Hubairatr

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Muraih maula Abdullah bin

Amnr, batrwasanya ia mendengar Abdutlah bin Amru berkata:

Barangsiapa bershalawat kepada Nabi SAW sekali maka Allatl dan

malaikat-Nya akan bershalawat kepadanya tujuh puluh kan.348

317 Sanadnya sft ahih. Abu Al l(hair adalah Martsad bin Abdullah Al Yazani. Hadits

dengan makna ini telah disebutkan secara panjang dari sisi lain nomor 6487.

Lihat nomor 6515. Ucapan "Altyttl Islam'dalam naskatr di catatan pinggir 1J;

rcrtnlis " Ayyul Muslimin" .
3'o Sanadnya'shahih walaupun ada kesalahan di dalamnya dengan u&,y*g

dibuang. Ini lcarena hadits ini tclatr disebutkan lebih panjang dari hadits itii pada

nomort605 dari yahya bin Ishalq dari Ibnu Lahi'ah, 'Dari Abdullah bin

HubairatU dari Abdunahman bin Muraih Al l(haulani, ia berkata: Alor
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6755. Hasan menceritakan kepada f."*i, Ibnu Ldd,ah
menceritakan kepada lomi, Al Harits bin Yazid menceritakan kepada
lomi, dari Salamah bin Uksum, ia berkata: Alan mendengar Ibnu

mendengar Abu Qais maula Amru bin Ash bcrkata: Aku mendengar AMu[atr
bin Amru bedota" dan setcnrsnya. Sanad di sini menyifati ..Ibnu Muraih,"
sebagai "Maula Abdullah bin Amru" dan dia..Mendengar Abdullatr bin Amru,"
Telah kami sobutkan di sana biografi "Abdurrabman bin Muraih Al Khaulani."
Al Hafizh menyifatinya kalau ia adalatr "seorang yang masyhur, menjumpai
beberapa orang karena Ibnu Yunus menyebutkan kalau Abdurratrman
menyaksikan Pcnaklukan Mesir" dan seterusnya. Seperti tabi'in Al
Mukhadhram ini, fi&k jauh kalau dikatakan ia mendengar dari Abdu[atr bin
Amru. Ini sangat bisa dipertimbangkan, kalau ia mendengar hadits dari
Abdullatr bin Amru dan dari Abu Qais dari Abdullatr bin Amru kalau tidak
lorena apa yaag telah disohxkan dalam hadits ini berupa penyifatan dirinyc
yaitu'Ibnu Muraih," kalau ia merupakan "Maula Abdullah bin Amru." Karena
yang disebutkan dalarn penisbatahnya pada sanad yang lalu dan dalam
'biografinya adalah "Al Khaulani" sehingga tidak boleh disebut dengan 'tnaula
Abdullah bin Arnru" Al Qurasyi As-sahmi. Jauh berbeda antara AI Khaulani
dan Al Qurasyi!! Kemudian mereka juga tidak menyebutkan dalam biografinya
kalau ia meriwayatkan dari Abdullah bin Amru. Yang jelas, menurutku,
penyebutan Abu Qais terlewatkan dalam sanad yang ada di sini. yang
sebenamya adalah "Dari Ibnu Muraih (dari Abu Qus) naula Abdullatr bin
Amru: Bahwasanya ia mendengar Abdultah bin Amru,. Jelas tentang masalah
terlerilatkao ini telah lanra terjadi dalam naskah Al Musnad karena kesesuaian
asal png tiga atasnya- Kemungkinan ini tidak terdapat dal,'n naskah Al
Musnad yang dahulu di tangan para hafidr, seperti Al Husaini dan lbnu Hajar.
Inrlatr mengapa mereka tidak menunjukkan hai itu sama sekali.
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Hujairah bertanya kepada Al Qasim bin Al Baratri: Bagaimana engkau

mendengar Abdullah bin Amru bin Ash mengabarkan? Al Qaim
menjawab: Aku mendengar Abdullatt bin Amru berkata:,Bahwasanya

ada dua orang yang berselisih datang kepada Amru bin Ash lalu dia

memutuskan perkara di antara keduanya. Salatt seorang yang

berselisih itu maratr kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan

menceritakan keputusan Amru itu. [daka Rasulullah SAW bctsaMa,

"Jika seorarrg lwHm memutuslcut prkoa lalu dia berijtihad dan

kcputwannya benar maka dia menfopt septtluh ganjuan Jika dia

berijtihad don kcputusamya salah maka ia mendapat satu ganjaran"

ata;r- "Dua ganjman."3lg 1

r4e Sanadnya hasan. Satamah bin tJlcsum: Al Husaini mcnulis biografinya dalalrr. Al
Ilonal (halamat 45). Did berkata: Salamah ifi majhul. Al Hafizh memperbaiki
hal itu dalam At-Talit (halaman 159) dengan berkata, "Tidak disebutkan
lfiitikan seorang pun di dalamnya." Adz-Dz"habi tidalc menulis biografinya
dalam Al Mizor, tidak juga Al Hafiztr dalan Al-Lisan, dan saya juga tidak
menemukan biografi dirinya selain di kitab tersebut. t'Ul(sum," dengan

mendhammah hamzah dan sin dan di antara keduanya ada kaf yang disukun
dialfiiri dengan mim.ltru adalatr kata arab. Dikatakan: "Raudhah Uksum" yaiEt
tempat basatr yang banyak tumbuhan atau sekumpulan tumbuhan sebagaimana
disebutkan dalam Al Qamus dan syaratrnya. Dalam Majma' AzZav'a'id kata
tersenut tertulis "Wsuntt" dengan lam sebagai ganti huruf lef. lni adalah
kesalahan dari penyalin atau penerbit
Ibnu Hujairah adalatr Abdunahman bin Hujairah, seorang tabi'i. telah
disebutkan ketsiqahannya pada hadits nomor 6649.
Al Qasim bin Al Baratri: seorang tabi'i yang tsiqat. Al Bultari menulis
biografinya dalarn Al Kobb (4llll62-163),Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa
At-Ta'dil (32tl}l), Al Husaini dalam Al lbnat (halaman 88), Al Hafizh dalam
At-Ta'jil (337-338), AS-Sam'ani dalan Al AnsaD (lembar 72), dan Ibnu Al Asir
dalam Al-LubaD (1:108-109). Ibnu Hibban menyebutkannya dalarn Ats-Tsiqat.
Ibnu Al Atsir menyebutkan bahwa namanya adalatr Al Qasim bin Abdullah bin
Tsa'labah At-Tujibi kemudian Al Baratri, seorang tabi'i Mesir. *Al Barahi"
dengan ba' dm ra' yarrg difathah dan dengan ha' adalah penisbatan kepada

"Barih," anak suku kabilah Kindatt dari Bani Al Harts bin Muawiyah. Pendapat

mereka ragu-ragu dalam menuliskan penisbatan ini. Al Hafizh menjelaskannya
dalam At-Ta'jil dfr mengunggulkan apa yang telah kami sebutkan serta

menetapkan bahwa selain itu adalatr salah tulis. Akan tetapi ada kesalatran

dalam penulisan Al Hafizh dalam mengrtip atau kesalatran dari para penyalin
Dia menyebutlon bahwa lcata itu terttrlis "Dengan ba' yaag difathah dan rc'
yang disukun.' Ia juga berkata" "seperti inilatr Ibnu Makula dan orang yang
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.sebelumnya menulis kata inr. Yang pertama addah Abu Sa'id bin yunus."
Namun Allamah Sfikh Abdurratrman bin Yahya Al Yamani, pentashih lr-
Toil:h Al Kabir, mcnyebutkan dalam catatan pinggirnya kutipan yang benar
dari lbnu Makula adalah "dengan memfathah ba' dan ra"'. Begitu juga As-
$rm'Fni monulisnya dengan mengutip dari'Abu Sa'id bin Yunus Al Mishri
ddan Toikbnya." Demikian pula Adz-Dzahabi menulisnya dalam At
ifusytabih @alaman 32), ia mengatakan, "dengan dua fathatr: Al Barahi Al
Qasim bin Atidullah bin Tsa'labatr At-TUibi lalu Al Barahi. Barih adalah anak
sulu Kabitah Kindah." Al Hafizh beikaa dzlam At-Ta'jil, *Al Barahi bukan
nama bapaknya tetapi penisbatan kepada Barih, dengan wazan'Adriim, anak
suku Kabilah Kindah. Mereka tinggal di Mesir pada Bani rajib sehingga setiap
orang dari mereka discbut dengan Al Barahi dan At-Tujibi. Hal ihr'disebutkan
oleh Ibnu Yunus dalam biografi Al Qasim." Namun dalam At-Tajil yang
tcrcebk tertulis "Al Farahi" dan "Farih", dengan/a' sebagai ganti huruf 6a;. In]
jelas salall dari penyalin atau penerbit. Hadits ini diriwaptkan oteh Ibnu Abdil
Haltam dalam Futuh Mrsftr (halaman 22E) dalr Abdut Malik bin Maslamatr dari
Ibnu Lahi'ah de'ngan sanad ini. Namun dalam kitab itu tertulis "Dari Salamah
bin Uksum, dari Ibnu Hujairah: Bahwasanya ia bertanya kepada Al Qaim bin Al
Barahi' dan setenrsnya. ta menjadikan hadits itu berasal dari riwayat Ibnu
Uksum, dari Ibnu Hujairatr, dari Al Qasim. Apa yang ada dalam Al Musnad di
sini lebih tepat dan lebih kuat karena hadits ini berasal dari riwayat Ibnu
Uksum, dari Qasim secara langsung, karena ia mengatakan dengan jelas, ..Aku

mendengar Ibnu Hujairah bertanya kepada Al Qasi4.' Iradits ini tertulis dalam
Majma' Az-Zawa'id (a:195). Penulisnya b€dota, "Diriwaya*an oleh Ahmad
dan Ath-Thabrani doJram Al Ausath. Dalan sanadnya ada Salamah bin Ulaum,
Aku tidak menemukan orang yutg menulis biografinya dengan jelas." Dalam
kitab ihr nama sahabat tertulis'Abdullah bin umat''. tni adalatr kesalatran yang
jelas, tentunya ini menrpakan kesalahan cetak.
Al Hafidr Ibnu Abd Al Hadi menyebutkan hadits yang marfu'darinya dalam
kitab l, Muhqrar (halaman 201) dan menisbatkannya kepada Ahmad ..dengan

sanad yang trdak shahih, dari hadits Abdullatr bin Amru." As-Suyuthi
menyebu&an yang marfu'darinya juga dalam Zava'id Al Jami' Ash-shaghir
(l:142 dari Al Fath AI Kabi) dan menisbarkannya kepada Ahmad "Dari Ibnu
Amru."
Bahwasanya kami menilai sanad hadits ini hasan lcarena apa yang terdapat pada
"Salamah bin Uksum" berupa ketidakjelasan karena Al Harts bin
Yazid termasuk orang yang meriwayaftan dari Abdurrahman bin Hujairatr
de,ngan mendengar r"666 langsung. Al Harts termasuk orang yang tsiqat. Ia
lebih pantas disebut tidak meriwayatkan dari gurunya dengan perantara kecuali
perantara ini merupakan orang yang dinilai shaduq dan tsiqah, dalam dugaan
secara umum, bukan orang yang dinilai buruk dan terpunrs. Juga karena hadits
dengan makna yang semisalnya terdapat dari sisi lain, dengan sedikit dha'if,
yang dua sanad itu saling menguatkan satu sarna lain. Akan disebutkan dalam
Musnad Amru bin Ash (uz 4 halaman 205 Halabi) dari hadits AMullatr bin
Amrtr, da4 bapatuya Amru bin Ash, semisalnya. Ad-Daraquthni
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6756. Mrrhanrmad bin Abdunalrman Ath-Thufawi dan

AMullah bin BalG As-Sahmi menceritakan kepada kami, maknanya

satrg keduanya berkate Sawwar Abu Haurzah menceritakan kepada

karri, dari funru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia

berkata: Rasulullah SAW bersaMa, "Perintahkanlah anak-anak

lalian untuk slwlat saat mereka berusia tuiuh tahun dan.puhtllah

merelra aias perintah itu pada usia sepuluh tahun dan pisahlanlah

tempat tidur merelco. Jika salah seorang dari lalian menilcahlan

budalorya atau buruhnya maka ianganlah melihat kcpada auratnya.

Sesunggulnya bagian yang berada di b@ual, ptsar sampai lutut

termasttk atpatn)n.dso

meriwalalkannya (halaman 510) juga Al Hakim (4:tt). AI llafizh menunjukkan
kepada hadits ihr dalamAl Farh(13:269).

350 Sanadnya shahih. Bagian pertama dari hadits ini telah disebutkan dalam hadits

nomor 66E9 sampai sabda Nabi "fi|madhaaii'." Kami telah tujul&an hadits ini
di sana bersama dengan taldrij hadits ini seluuhnya Lihat juga Nashb Ar'
Rsyah (l:29Q. Sabda Nabi "Inna ma asfala min swrotih?' ini adalah tulisan

yang bcnar yang ada di sini, di (rl) dan di Nashb ,4r-Rsydr. Dalam (g p) tertulis

"iwtona." tni adalah penulisan yang tidak bagus yang membuat maloranya

mcnjadi tidakjelas.
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6757. Abu lGmil menceritakan kepada kami, Hammad, yaitu

Ibnu salamah, menceritakan kepada kami, Habib AI Mu'allim
mengabarkan kepada lomi, dari Amru bin syu'aib, dari bapaknya,
dari kakclrnya, ia berkata: Rasulullah sAw bersabda, "sesungguhnya
ol*?rygWlkS dimustrti oleh Altah aaaUn orang yang membunuh
di Tanor, Hqaft atan membunuh tanpa memeranginya atau
me mbwnrt ko q y de ndan j ahil iyah.,,3 5 l
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6758. Abu Kamil dan yunru menceritakan --r-kami,
keduanya berkat4 Nafi' bin umar menceritakan kepada kami, dari
Bisyr bin Ashim Ats-Tsaqafi, dari bapakny4 dari Abduflah bin Amru,
Nafi' berkata: Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi SAW,
(AHullah bin Ahmad berkata): Bapakku berkata: yunus tidak ragu, ia

Itr Sanadnya s& ahk. ltadttsini adalah ringkasan nomor 66t1.
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berkata: dari Nabi SAW, beliau bersabaa, "Seswtgulmya Allah Az,m

wa Jalla membenci )nng berlebitan dui orory la6'laH, Wg
membersihkant gigi deng@, lifututa sebagabaou sqi membersihkan
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6759. Ab&rmd mmcritakan kcpadE lmi, Dad bin Qais

mengabarh k6p.& kami, Aku mendcngr Amru bin Syu'aib

menccrit*rr dri @knya, dsri Abdullah bin AnnL ia bcrtata

Rasulullah SAW ditanya tcffing fara'? Beliap mcnjauiab, nFoa'

ddat hak noruot jilca engkan biqkm, unta itu sottpi beso bcnmut

&u atott tiga talan t@s @ englru gCIsto, tofi,k bedihad di

jalon AAah dou engkan bqifu, kegdo iCIrda nalco itu lebih baik

doipda engkott nuryenbdilqn pfuhal dagilrglto nasih melekat

di butmy. peruhitahwadalaru dot beritrantah bpda tmtotru.'Jl3

?52 Soaanya stuhih. IIdiE ini a&hh nom* 6543. 1{afi' bin

umar,.-inilah yang bcoar )mg tcrdseat dalam (J 0. Dah Q) tbrtrlis "Nafi'
bin Amnt " ini satah.

353 Sanafuya slwhih.IladiB ini adalah ringkasaD nom(tr 6713 &ogm 
'.lad 

ini
Nanndelam riwayat ini adi &1a calatao: Pcrtam!, kciclase lhud bin Qais

yang mendeegu aari emu bin syuiaib d4n kceE, k"!"hry kalau dia "'lalah;'A;t, bin Syr'aib, An Uqofn}q dari Ab&ilhh bin Am""o gaili

"Dari lrakeknya.' ltai lni mqnstathtr apa ),8og ahh !9i rq" . ulsmt

b€rkata b.hwa yang dinekud'Dari kakcknyr'!&hh Lahck lEng r ing aAs
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6?60. Abdurazak menceritakan kepada kand, Ivla'mar
rnenceritakan kepada kami, dari Az-zuhd, dari Ibnu Al Musayyab dan
Abu salamatr bin Abdurrahmaru dari AMullah bin Amru bin Ash, ia
berkata: Basulullah SAW msnemuiku dan berkata, ,,Bukantkah aht
katakan balwa engkau meld*an slwlat malam?,, atau,,Engkau yang
mengatakan alat akan slalbi,.xpnjang malon dan pnsa sepanjo.-o
siang?" Aku menyangka diamcngatakan: ya, watrai Rasulullah. Aku
telah berkata demikian. Rasulullah sAw latu bersaMa, ,,Bangunlah

(wtuk slwlat) dan tidurlah, berpusalah dan berbukotah (tidok
berptosa), dan berptasatah tiga hoi parto setiap buran Engkmt akan
mendapatkan ganjaran berpuasa setalrun.n Aku be*ata: wahai

'Abdullah bin Amru" bukan kakck rng paliag dckd 'Muhammad bin
Abdullah bin Amru'. l<r6"Tabuk*ahrl' bcrasar dti'lt Ba*i,: meremukkan
lchcr. DikatakarU "Bak*a 'tmuqahu yaktlfuln ba*hm daqaha.,, yang
dimaksud disini adalah monycmbelih. "Ta$a't? bcrasar dlrli i**r uulatsi
(tiga huruf). Hal ini tclah kami jclaskan pada rirmyat png scbclumnya
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Rasulullah, sunggutr saya mampu lebih banyak dari itu? Beliau

menjawab, "Kalau begitu berpuasalah satu lari dan berbukalah dua

lari." Aku berkata: Saya mampu lebih baik dari ihf Beliau

menjawab, "Maka b,erpuasdlah satu hoi don berbulrolah satu lwri.

Demifian itu adotal, puasa yang pol@ seimbang. In adalah Ptasa

Nabi Daud." fiku trerkata: Saya mampu lebih baik dari ihr. Rasulullah

SAW menjawab, "Tidak ada yang lebih baik doi itu.',0sl
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6761. Rauh menccritakan kePada kami, Mtrhammad bin Abu

Hafshatr menceritalcan kepda kami, Ibnu Syihab mengabarkan

kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin

A$trnahmarU dari A$ullah bin Amru bin Ash, dia berkata: Telatr

35r Sanadnya shohih. Hadits ini adalah ringlosan dari nomor 6477 yangmerupa[an
. salah satu riwayatnya. Begitu juga dua hadits sesudahnya (6761 dall 6762).

Iftmi telah tunjuldon di sana kepada riwayat yang ada dalam N Musnad

namun terlewatkan dari katni untuk menunjutrkan tiga riwayat ini dan hadits

yang akan datang (6764). Sanad ini dan yang sesudahnya berasal dari riwayat

*-Z*idari Sa'id bin Al Musalryab dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Dua

syailir (Al Buffiari dan Muslim) meriwayatkannya dcngan bgberapa sanaddari

iz-Zvl;, di antaranya yang terdapat dalam Al Bulfiari (4:l9l-192 dn 6:321)

dan Muslim (l:319). Kami telah nmiul*au dalam hadits nomor &477 kepada

banyak riwayat hadits ini dalam kitab yatrg enam dan kitab lainnya.
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sarnpai kepada Rasulullah batrwa Aku mengatakan: Aku akan
berpuasa sepanjang masa dan akan bangun shalat malam selama aku
hidup. Rasutullah SAW bertanya, *Engkau yang mengatakan,,, atau
"Engkau yang telah berkata aht alant berpnsa sepnjang masa dan
bangu shalat malan selana engkau hidup?- Aku menjawab: ya.
Matca belian b€rsabda, "Engkau tidak akon sanggup melahtkannya.,,
Beliau bersabda lag,i, "Bangunlah dan tidtrlah berpnsalah dan
berbttkalah Berpasalah tiga hari pada setiap bulan karena kebaikan
itu akm dibalas sepiuh lcali lipat." Dia lalu menyebutkan
maknanprarss

i, 1. (.. -... ; -. -/a-'$- dl * ,r*_ *ig $:-,, *t !r? $|,r.1v1y
10, * itti-.,,* yt ,J6,uor;s, i. ,*, i' * er

, ,0. t.. o z
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6762. Abdusshamad menceritalon keBaaa kami, Hisyam
menccritakan kepada kami, dari Yahya, dari Abu salamab, AMullah
bin Amru bin Ash mcnceritakan kepadahr, ia berkata: Rasulullatr
sAw mengrrqiungiku. Dia lalu menyebutkan seperti hadits Az-
Zubd.356

. .7 . .. l-t

Lf. ibe ;S> 1.:J ,4a.. '.r. t.urJ.> -F U-)
t4e t -.7a..l..*, ljJ.>;1V1t"

y e ;,Hr # ,iG ,s-p# i' ,* *,*J ,r..,Jtu1
{*i *h, ,{* lt J;, j5,p:r'&?n,'* y,'9i;,,

:: lana{rya glrafuh. Hadis ini adalah pengutangan ymg sebclumnya
'" Sanadnya shahih. tladits ini adalah pengulangan yang sebclunnya"
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6763. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada lomi,

Syr'bah menccritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari

bapaknya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Terjadi gerhana

matabari pada masa Rasulullah SAW. Rasutullah SAW lalu shalat dan

memanjangkan UdrAirinya" lalu nrhr' dan memanjangkan ruku'nya"

kemudian bangun dari ruku' dan memanjangkannya. Syu'bah berkata:

Aku menftrga ia berkata dalam sujud pun seperti itu. Beliau menangis

dalaur zujndnya dan meniup sambil berkata, "Ya Tuhan, mengary

Englwu menjanjikon lal ini padafu Paduttql ,aht meminta amry,

kcpada-Mu Ya Tulwn, mengary Engkau menianiihmt hal ini padaht
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padalul aht bersamo mereka! selesai shalat beliau bersabda,
"Dihamparkan strga kepadofu sehingga seandainya aht menjulurkan
tanganht niscaya afu dapat memetik buahnya. Disodorkan neraka,
kcwdofu lalu alu meniup kareta talwt panasnya akan menimpa
kalian. Afu melitwt di datam neraka ada pencwi dua unta Rasulullah
sAv. Afu melihat di dalamnya saudoa Bani Da'da', pencuri anting-
anting. Ketika diberi pemahaman kcpadonya, ia berknta: Ini adotah
perbuotwt Al'Lfihjan Aht melihat di dalamrya seorang wremwan
wng t!"sgi hitan dari Hinty.u, dia disiksa harena seekor fucing yang
dia ikat rramun tidak dia beri makan don minum dan tidok dia biarkan
fuciry itu Drakm dari yng ado di btnti sompai rnati. sesurgguhnya
matahoi dan bdm fidak gerlnna kseru kematian atau kchi&ryan
seseorang. Gerhma nataturi dan bulan merupakan tanda t nioon
Allatl Jika terjadi sotah satu gerhand' atau beliau bersabdq ,,Jika

terjadi sesuatu seperti itu di antara keduanya mako bersegeralah
untuk mengingat Allah." (Abdullah bin Atrmad berkata): Bapakktr
berkata: Ibnu Fudhail berkata: "Mengapa Engkau menyiksa mereka
Ndalal aht berada di tengah-tengah mereka? Mengapa Engkau
menyilrsa kami pdatul kantiminta amlrun kcpodo-Muvt3||

,iatt*AV:,*J JG:[i:i.f 
" i' 

*ju1.;1vlt,
.!4rg i€-,- (,-?)\)i Jt* y1 :Juj

4.. a a a

6763 ,7 (AMullah bin Ahmad berkata): Bapakktr berkata:
Riwayat Za'idah sesuai dengan riwayat syu'bah. Dia mengatakan:

3'7 sanadnya stahih. Had{s lli adalah pengulangan nomor 64t3 dan menguatkan
keshahilanaya karena hadits ini berasal dari-riwayat Syu'bah dari Atha. dan

!rn'u*r mendcngar darinya lcbih duru. ucapan antaa.ilbnu F\rdhail b€rkata,,,
dan setenrsnya menrpakan pehmjuk kepada riwayat yang lalu l<arena redaksi
demikian bcrasal dari riwayat Ibnu Fudhail aari atta..-
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"Dari makanan yang ada di bumi." Muawiyah menceritakannya

kepada kami.358

.. ot ! .. :-,f ,fr ,y +"3 $:L iL U'rZJ $:-tr.Ivlt
,wiv'r,t35 ,i:,i'qib ai';S ,)t'/.ir * t?,,,rI*)
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.'ev^ t;iU:' * il
67il. Muhammad bin Ja'far menceritakan k"prdu'*..r,

Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Hushain, dari Mujatrid, dari

Affiullah bin Amnr: Batrwasanya dia menikahi perempuan dari suku

Quraisy namun ia tidak mendatanginya karena sibtrk berpuasa dan

shalat. Peristiwa itu ldu diceritakan kepada Nabi SArfr/. Beliau lalu

bersabda, "Berpuasalah 'tiga luri pada setiap bulan." AMullah

berkata, "sesunggtrhnya aku sanggup lebih banyak dari itu." Dia

35t Sanadnya shahih. Hadits ini adalah pengulangan yang sebelumnya. Imart
Ahmad memaksudkan dengannya bahwa riwayat 7a'id"h sesuai dengan

Sytr'bah dalam riwayatnya dari Atha' dalam sabda Nabi "Lima ta'idunif' dalam

dua tempat sebrfi ganti dari "Lima tu'a&&ibuhum" dan "Lima
u'adzdzibund'. Muawiph adalah Muawiyatr bin tunru Al Mahlab Al AzAi.

7a' idah adalah lbnu Qudamah Ats-Tsaqafi.
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senantiasa berbuat demikian sehingga Nabi bersabda kepadanya,
"Berpuasalah seluri don berbutcatah sehari.,, Beliau juga bersabda
padanya, "Bacalah Al eur,an setiap bulan.,, AMullah berkata,
"sesungguhnya alor sanggup lebih banyak dari itu.. Beliau bersabda,
"Bacalah setiap lima belos hari.u AMullah berkata, ..sesungguhnya

aku sanggup lebih banyak dari itu. Beliau bersabda, ,,Bacalah setiap
tujuh hoi." Sampqi beliau bersabda "Bacalah sefiap tiga luri.- Nabi
sAw kemndian bersabda, "sesungguhnya wda setiop amal ada
ketanakmt dq, Nda setiap kctamakan ada jeda waldu Barutgsiapa
wrg kctonokorya ditujukan lepada sttnohht maka ia telah
berumng dot Mmgsiapa yang jeda wabruryv ditujuka, kcpado
lwtg selaiwryn rnaka ia telah binasa.,,3'e

35e Sanadn),a shahrhi. Iladits ini adatah *O
panjangan nomtr 6539 dEn 6540. Lihat hadits nomor 6760-6762. Bagian akhir
dari hadits di atas *hma lilaili syinatin'dan setenrsnya diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban dalam kitab s}ahritnya (nomor l0 dalam koreksian 

-t*,g 
arri ;a*Hasyim bin Al Qasim dari syu'bah dengan sanad ini. ,,Faman rraanat

syirratulru ila swnatifqad @ahawaman kaanat syinatuhu ila ghairi dzaalika
faqod halakd', siryerti inilah rcrdapat dalam riwayat lbnu tiibban ,,fanan
kaanat syinatultd'{rl* dua rcmpat. sementara dalam riwayat yang ada di sini
dalam Al Musnod, dalam asal yang tigc tertulis "Faman ro"ri syirratuhu,, di
lgTput yang pertama dan "Mot kaanat fitratuhaf' di tempat yang kedua. Ibnu
Hibban memberikaa judul atas hadia ini dalam kitabnla i".Iti- ,,Dzibu
itsbaatil falaah liman kaand syinatuhu ila sunnail iushthafa.- Aku telah
menulis sebuah catatan atas haditi itu dalam kitab Ibnu Hibban iebagai berikut:
Setiap riwayat l€mi lihat untuk ha{its ini, bahkan untuk malora inil tertulis di
dalamnya "faman kaanat fitrautru ila surmatin foqad ihtada waman kaanat
ttrgtuhu ila ghairi dzalika faqad halakd. Atau yarng mengartikan makna ini:' Bahwa keseriusan perintah be*urmg &ngao leteiangai dan jeda waktu.
l"9rr.g yane bersungguh-sungguh iatan-beribadah Lrrua-g berlebihan
dalam kesungguhan danberpeg:ng teguh kemudian keseriusannya-meqiadi reda
hingga ia menjadi berimbang daram perintah itu. Maka Nabi SAW meqielaskan
bahwa jeda waktu yang terjadi sesudah berlebihan seharusnya diarahkaikepada
sunnalq mengerjakannya, dan tidak mengabaikanryra dengan meninggatkannya
sehingga dia menempuh jalan petuqiuk. sementara jitu ;"aa waktu itu
diarat*an kepada peringkasan dan peremehan maka itulah yang disebut dengan
kebinasaan. Kami tidak menemukan riwayat seperti ti*"v"t ibnu Hibban ini
yang meqiadikan "$irrah,, dalam makna ini sebrgai ganti kata ,,fitrah,, sampai_
sampai pada mulanya saya menduga bahwa iii ierupatcan kelalaian dari
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penyalin pada lafrzh hadits. IGlau tidak saya melihat kepada judul bab yang

diberilon lbnu Hibban kcpada hadits ini sebagaimana engkau lihat. Di
dalamnya lrcrt^ "syirrdulnl' tertulis dengan jelas titik dan barisnyq tertulis
dengan mengkasrah humf ,qyin. Oleh karcna itu yang lebih tepat menuntt saya

adalatr batrwa seperti inilah yang terdapat dalam riwayat Ibnu Hibbar5 ia
menyebutkan Uaais itu sebagaimana ia riwayatkan. Ini adalah aPa yani ada

pada riwayat itu sementara riwayat yang ada dalam Al Mtisnad di sini y.ang

mcnyebutlon "Fam&t lcaanal syirratuhu," di ternpat yang Pcrtama dan *Man

kaanat fitanrtz" di tcmpat yang kedua. Hampii saja aku menetapkan bahwa

riwayat yang ada dalaur Ibnu Hibban merupakan kekelinan para perawi aau
penyalin l<ar€na malara yang benar adalah makna )ang t€rdapat dalam semua

ri*ayu.30 Sanadnya sluhih. Habib adalah bin Abu Tsabit. Hadits ini telah disebutkan
(65U) dari riwayat Mus'ir dari Habib bin Abu Tsabit Kami t€lah men+affivii
riwayatn),a di sana Lihat hadits nomor 6602.

to
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6765. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada lcami,

Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Habib ia berkata Aktr

mendengar Abu Al Abbas berlcata; aku mendengar Abdullah bin

Amru menceritakan: Batrwasanya sesiorang datang kepada Nabi

SAW meminta izin rurhrk ikut berjihad. Beliau bertanya padanyq

"Apakah trcdua orang ttuntu masih hidup?- Orang itu menjawab,

"Ya." Beliau bersaMa, *Maka 
Wda kcduanya terdapatiihad (dengan

b er b aH i ) kep ada kc duoqn."!@

€..

Jvi ,:{-'t *h, * i, J;'LI ,i
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6766. f.Arfr".r"a bin Ja,far menceritakan kepada kad,
syu'bah menceritakan kepada karni, dari Habib, dari Abu Al Abbas,
dari Abdullah bin Amm: Bahwasanya Rasululah sAw (Abdullah bin
Ahmad berkata) Bapakku berkata: Rauh menceritakan kepada l€rni,
syu'batr menceritakan kepada karni, Aku mendengar Habib bin Abu
Tsabit, Aku mendengar Abu Al Abbas Asy-Sya,r, dia seorang yang
shaduq, menceritakan dari AMullah bin Amru, dia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, "Wahai Abdulloh bin Amru, sesungg,hnya engkau
berpuasa sepanjang tahwt Jika engkou berpuasa sepanjang tahun
dan bangun shalat malun Drokamatonu akan runfirt dan dirimu akan
tetih Bukantah berpttasa &ngan berpusa selamonln. Berpuasalah
tiga hari Wda setiap butm naka engkau mendapat ganjaran
berpuasa selama setalntn." Abdullah berkata: Sesungguhnya aku
marnpu (tebih dari itu). Beliau b€rsabda, "Berpttasarah seperti ptasa
Nabi Daud sesungguhnya Nabi fuud berptusa satu ruri don
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berbuka (tidak berpuasa) satu hari. Dia tidak menghindar jika

berternu." Rauh berkata: "Nalwtsat lahun nqfs"36r

A
ist

a. a(t-f .J.

t)t*r., U
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6767. Mtrhamrnad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Sytr'batr menceritakan k€pada kami, dari Sulaimaq Aku mendengar

Abu Wa'il menceritakan dari Masruq, dari Abdullah bin Amru, dad

Nabi SAW, beliau bersabda, "Belqiwlah baca Al Qur'an dui empat

orqng: Mi Abdutlah bin Mas'uL Salim maula Abi Hudzaifah,

Mu'adz bin Jabal, dan WaY bin Ka'ab.'oo

Sanadnya stnhih.Ini adalah sebagian/sepenggalan dari riwayat-riwayat hadits

panjang yang telah lalu (6477). Telah kami tunjuldcan di sana Telah'disebutkan
juga sebagian maknanf (6534). Lihat juga hadits nomor 6761,67A, dzn 67il.
etan aiseuu*an sebagian maknanya pada hadits nomor 67E9,6843, da+ 6874.

Hadits ini diriwayarki oleh Ath-Thiydisi (2255) dari sisi ini, aari Syu'bah,

dengan sanad ini. Lihat Al Bukhari (3:32,4:195, dm 6:3?il),Ivfgslim (l:320),

An-Nasa'i (l:326), dan Ibnu Sa'd (4D19). Sabda Nabi *Haimta lahul 'aii'
Ibnu Al Atsir berkat4'Yakni tenggelam dan masuk ke tempatnya. Di antaranya

juga al hujum 'alal qaum: masuk kepada mereka." Kata "nafihaf' dengan

memfathah nun dlanmengkasrah/a': Al Hafiztr (3:32) berkat4 "yakni lemah. Al

Isma'ili mengisahkan bahwa Abu Ya'la meriwayatkannya: tafihat, dengan to'
sebagai ganti hunrf nun, daa ia menilainya dha'rt Terdapat dalam (g) dengan

ra'. Kemunglinan ini adalatr salatr tulis dari penyalin atau penerbit.

Sanadnya shahih. Sulaiman adalatr Al A'masy. Hadits ini ringkasan dari nomor

5623. Ath-Tha)ralisi meriwayatkan hadits r.lnri(2247) dari Syu'bah.
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6767p. Dia berkata: dan berkata: Rasulullah tidak pernatr
berbuat keji dan berlaku keji kepada orang lain. Dia berkata:
Rasulullah sAw bersabdq "sesungguhryn orang yang paling
mencintaiht di antara kalian adatah orang yang paling bagus
akhlabqn.'86

,Sul ,or|f. '* -,* €* jL i; 'rZJ $:"r,lvIA

i'* *,:&\ie;f ,i f i;1r,,i Ju:l*1,;.!,,*
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6768. Muhammad bin Ja,far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaimaq (AMullah bin
Ahmad berkata): Bapakku berkata: trbnu Numair berkata: Al A,masy
mengabarkan kepada kami, dari Abdu[ah bin Murrah, dari Masruq,
dari Abdullah bin Amru, dari Nabi sAw bahwasanya beliau bersabda,
"Empat hat yang jika ada pada diri seseorang maka ia adalah
munafik, atau ada sebagian dari empat M tni maka ia memiliki

36i' sanadnya shahih g:og- sanad yang seberumnya. Hadits ini ringkasan dari
nomor 65M. Ath-Thayalisi meriwayatkannya (226) dari s1u,bah. Lin* naais
nomor 6735.
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sebagian sifat munafik sanpai dia meninggalkawrya: Jika berbicara

dia berdusta, jita berjanii ia inglari, iiko membuat perianiian'io

melanggarnya, dan jitca ia bermwulun ia cwang."til

rt U'rZJ $:", .1ylq
?. , a,- a ). a . i , . otl- a .. a t '1 a o t J z,ketf 1b *yrt,f t' y )t',f f ,f Y

Q iSt* l) ,:,$r-Y q '$, ,y, &'"-l ,JG *; +*;+1''{', cs- (fz 'v- l--.., .-

.U:t I r.l ';.'ti.il& iUI I r.l e.'ti.il& !
6769. Muhamrnad bin Ja'far dan AMullah bin Bal<r

menceritakan kepada kami, keduanya b€rkat4'Salid menceritakan

kepada kami, dari Mathar, dari Amru bin Syr'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabdq "TAak ada talak Wda
seorang lelaki poda lwl yang tidak ia miliki, tidak ada pembebasan

atas apa tnng tidak ia miliki, dan tidak fu iul beli atas aPa yang

tidak ia miliH."365

:r*'* &,'# $:r, le U'r?J $:rr.lYV'

€, il *, * il{; ri ;, r;x:#rtr a

Dua sanadnya shahih. Al Bukhari meriwayatkannya (l:t4, 5:77, daa 6:200) dan

Mrslim jugs meriwayatkannya (l:32). Kedumya dari jalur Al A'masy.
sanadnya shahih. Sa'id adalah bin Abu Arubah. Ildhs addah bin Lahman Al
Warraq. Hadits ini diriwayatkan oteh An-Nasa'i scbagimya Q:225-226) dan
jalnr Mathar. Lihat hadits yang lalu nomor 673.2 Afi yang akan datang nomor

67t0 dan 67t1.

t. \, ,o..y rrlt .tf1
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6770. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Amru bin
Sytr'aib, dari :bapaknya, dari kaketrnya Bahwasanya ketika
pembebasan Makkah Rasulullah SAW bersabdq t'Tidak boleh
seorumg wanita dinikahi bersaua bibbryn doi ayah don juga bibinya
doiibu.#

,t L * i;ti e & €*,r;* U.',r3.1 $:tL .Ivv\

&i *bt * It J;.,it:5/,/. lr *,f ,-13t;.
,qiu;,,#i;,n+ e, lat*t-;; *y;
i6,r ,uu"trl qr*bfeyj,j6.! ,uu"Vl ,*l

#t i *'*'*; * *tri,* Jv dl,ly,tyt

fTTl.fvfunammaa bin Ja'far menceritakan kgpada kami, Sa,id
menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Sa,id ibnu Musalryab
dari AMullah bin Amm. Batrwasanya Rasulullah sAw mendatangi
Juwairiyatr binti Al Harts pada hari Jum'at dalam keadaan berpuasq
maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Apakah kcmoin kamu
berpuasa?" maka ia menjawab, "Tidak. Rasulullah bertanya lagi,
apakatr besok kamu ingin berpuasa?" maka ia menjawab tidak.
*Rasulullah bersaMa jadi kalau begitu berbukalah." Sa'id berkata

Hadits Mathar sesuai dengan riwayat haditsku dari sumber Sa,id bin
Mussayab.367

'-: Sanadnyaslraf,rrr. Hadits ini adalah ringkasan dari nomo 668l daa67l2.
'o' .Sanadnya shahih, Sa'id adalah Ibnu Abu Arubah. AI Hafizh menyebutkan

hadits ini di dalam ldtrtb Al Fath (4:204). Al Hafizh bcrkafia, ..Haditsnya juga
diriwayattan oleh An-Nasa'i, shahih menurut lbnu Hibban. Tetapi aku tidak
menemui dalam kitab sunan An-Nasa'i dan tidak discbrxkan oleh Ibnu Atsir
dahm Joni' Al Ushul, d8n tidak disebutkan Al Haitsami dalant Majma, Az-
zawa'id. Keaslian c€rita hadiB memeng benar adanya diceritakan dari
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6772. Mtrhammad bin Ja'far menceritakan kepada l@mi.

Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Amnr ibnu

syu,aib dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah sAw

berlrhutbatr pada waktu fathu lvfdkkah, "Pada iui-iti (yang

terlulra/terpotong) maka eytOn adolAh sefulu! tmta, sedangkan

untuk yang terluko hingga tert{tut tulqgrqry, m'itha diyatnya adalah

lima tmta.'36s
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Juwairiyah RA (ummut tyft1'miniin) sendiri. Riwayat Al Bukhari @:203-204).

ni*uy* Ahmad dalam musn dn)'a (6:324,430 cet' Al-Halabi)' Pixkataan Ibnu

aUi it Aruba di akhir hadis Sa'id berkara Hadits Mathar sesuai deirgan riwayat

haditstu dari sumber Sa'id bin Mussayab' Is)T at bahwasanya ia benar-benar

menghahl hadits dari Qatadah dari Ibnu Musyayab dan lvlafihar Al waraq

meriiayatlon dari Ibnu Musyafab seperti ihr juga.Dal ini juga sebagai isprat

untuk membantah sangloanbahwa Ibnu Abu Arubah sebagai orangyang_pelupa

dan t€lah mengustkarhadits ini riwayat Snr'bah aan nqmmlT dari Qaladah

arri eUu Ayy,rb dari Juwairiyah dan iU merupakan ketsiq$an Ibnii'Abu

Arubah s"niogg" kedqape,rawi menrpakan dua orang yang kuathafalannp.
368 Sanadnya Sia&rfr, m€rupakan ringkasan hadis no. 66El'

.'.rp
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6773. Bahz menceritakan kepada kar4i, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari ya'la bin Atha' dari Naafi' bin Ashim
dari Abdullah bin Amru dari Nabi sAw beliau bersabda, ,siapa saja
meminnm khamar sampai mabuk maka tidak diterima shalatnya
selaia 40 malam. Jika mengulangi kembali mako tidok direrima
shatbtnya selama 40 malam, jtko ntengulangi lagi unruk yang ketiga
dan keempat malca tidak diterima shalatnya selamar 40 malam. Jika
dia bertqubat molu Altah tidak menerima taubatnya, Allah akan
menyilcanya dengarn meminumkan Ain At Khabal. " para sahabat
bertanya, "Apakah Ain Al Khabar itu wahai Rasulullah?', Rasulullah
menjawab, "Nanah para penghuni neraka.',36e

6?i zJ- ; 
"t; 
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36e Sanadnya shahih, Nafi' bin Ashim bin Urwah bin Mas,ud As-tsaqafi adalah
seorang yang $iqah disebutkan oleh Al Bukhari dalam kitab At Kabir (4/2/g4),
disebutkan oleh lbnu Hibbaan dalam kitab AHsiqat (2:lg makhtuthag. etnjalii
lgrkatl ia seorang tabi'i yang tsiqoh. Haditsnya diriwayatkan Al Hakim 1+:i+s_
146) dari sumber Yazin bin Harun dari Hammad bin Salamah seperti itu. Dia
berkata sanadnya shahih tapi ia tidak mengeluarkan haditsnya. Az-Dzahabi
menyetujuinya. Al Haitsami menukil hadits dalam kitab Majma, Az-Zawa.id
(5:69) yang dinisbatkan kepada Ahmad dan Bazzw, ia berlata para perawi
Imam Ahmad merupakan perawi yang shahih selain Nafi' bin nsliim ia
merupakan orang yang tsiqah. Dalam kitab Dzait Al eaul Al Musaddad hal. gl
telah terjadi kesalahan cetak yang benar adalah euauttatr bin Amr bukan
Abdullah bin Umar lihatlah (49t7) dari hadits lbnu Umar dan (6644,6659) dari
hadits lbnu Amr.
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6774. Bahz dan Affan, keduanya menceritakan kepada kami

Hammaad bin Salamah menceritakan kepada karni. Rasulullah SAW

mengaba*an kepada kami, ketika rattim diletakkan pada hari kiamaq

ia mempunyai pengait, seperti pengait alat tenun dapat berpicara

dengan lisan yang cepat dan fasrlu ia akan menyanrbrmgkan

silaturrahim pada orang-orang yang menyanrbungnya dan akan

qcmufiEkan pada orang-orang yang memutuskan silaturrahim. Affan

berkata: Al Migbzaal adalah lisan rahim.3?o

'' Smadnya shahih, Abu Tsuamah Ats-Tsaqafi. Al HusEini mencrjernatrkan di
dalam kitab Al lbnal (hd. 125), ia bcrkrta Ibnu Hibban menyctutlan dalam
kitab z{rs-Isrqd kcmudi& Al Had?h mengomentarinya dalam kitab At-Ta'iil
(hal. 470) scpcttinl/a di sana ada kemiripan, sesunggubnya disebutkan Ibnu
Hibbaa pada hb gcncrasi tetakhir dalam kitab Al ktna dalam Abu Tsumamatt

Al-thnid scperti ),ang &rmaktub pada kitaU At-Tatzib. Adapun orang ini
memrnrt IEam Al Bulhari Haditsnya bcrasal dari orang-orang Bashrah dan ia
tid8lc ditcnd dcngea scbutan Tsaqafi. Al Hakim dan Abu Ahmad menyertai
hadits seperti halnya di dalam musnad. Ketika Al Buktrari menterjemahkan

Boliau tidak pernatr menyebutkan adanya cacat rawi dan ini merupakan nilai ke

tsiqahan baginya Abu Tsumamah adalah seorang tabi'i dan para tabi'in orang
yang bersih dan terpercaya. Sclama tidak ada yang memberi penilaian negative.
Haditsnya juga dit'iwayatlcan oleh Ad-Daulabi dalam krtab Al krna (l:134) dri
sumbcr Muammal bin Ismail diriwayatkan juga oleh Al Hakim dalam ,{/
tvtusta&ak @:162). Dari sumber Hibban dan Hajjaj bin Minhad ketiganya dari
Hammad bin Satamah. Berkata Al Hakim sanadnya shahih tetapi ia tidak
meriwayatkan. Adz-Dzahabi menyepakatinya. Al Haitsami menyebutkan dalam

kieib Majma' Az-Zawa'id (8:150) ia berkaa diriwayatkan juga oleh Ahmad dan

Thabrani. Perawi Ahmad adalah perawi yarlrg shahih selain Abu Tsumamah

Ats'Tsaqafi tetapi Ibnu Hibban menilainya Tqiqah.

Cateten: Telah terjadi kesalahan dalam kitab Al Musta&ak dan ringkasannya

yang diarlis oleh Adz.Dzahabi baik fang sudah dicetak ataupu yang masih

berbentuk manuskrip, lafazh Abu Umamah Ats-Tsaqafi. Sedangkan Ad-Daulabi

di dalam kitab Al-Krma menycbutlcannyapada bab Abjad Tsa bulon pada bab

Hamzah. "Al Hujnah di baca dhommah hunrf ha, sulcun huruf jim dan, fathatt
hunrf nun, Ibnu Asir berl@ta "Hujnatul Miqzal adalah kailtyq" yaitu suu alat
yang bargkok diujunpya, Al Miqzal dcngan dibaca katsrah mim dan sukun

Ghain 1rai$ alat rcnun" Aku tidak dapat mcmbedakan antara riwayat Atran dan

Musnrd Imrm Ahmrd ffil

U



:b' ,tf riTisv'* ie;- sL H. $:'e .1vvo

f:if'.s e'*:, *ht * ,;tJL,fi,r*+ ir y *
€'Ji '; '.;r- i

:Jv tiril'JS :JVs ,o$'n ,Ff

aa'y q,
a ar'qf'-;uJ ;3 ,y,16l:

6,;l;;f u'&r
'oi'Jirr rv:;6:#

it,,su ,,

F.ilt,16

o

U
E)

rf

:is :ug;iu4; f:i wrjt

uif

6775. Bahz menceritakan kepada karri, Hammaam
menceritakan kepada kami dari Qatadatr dari yazid, saudaranya
Mutharrif dad Abdullatr bin Amru, ia bertanya kepada Nabi SAW
batrwasanya berapa kali selranrsnya ahr mengkhatarnkan Al eur'an?
maka ia menyebuttcan haditsnya, berkata yahya, Rasulullah sAw
menjawab: 7 kali. Tidaldah seseorang memahami Al eur'an bila ia
mengkhatamkan kurang 4an 3 kali, Ibnu Amru bertanya lagi,
bagaimana setrarusnya aku berpuasa? Rasulullatr menjawab, pugsalatr
dalam sahr bulan 3 hari atau setiap 10 hari I hari kamu berpt'as4 akan
dituliskan bagimu pahala puasa g hari, Ibnu Amru berkat4
sesungguhnya aku kuat lebih dari itu. Rasulullah berkata kalau begitu
puasalah setiap l0 hari 2 hmt kamu berpuasa maka akan dituliskan

Bazh seperti png diisyaratkan oleh Imaur Ahmad kecuari bahwa pada satu
nasloh tcrhrlis Al Mi'zaal deqgan abjad 'Ain ini menrpakan kccerobohan
penulisnya, aku tidak tahu apa maksudnya? "Takallamu asalnya atakallamu

{*gr" membuang t" y-g p€rtama dan ini png lebih bcnat''Billisanin thalqin
dengan dibaca fahah huruf tha atau boteh di baca lcasrarr dan dhommatr. Ibnu
AEir berkata yaitu perkataan png lalu dan cepat "Dzalqin dengan dibaca
fathatr huruf dzal dan sukun lam yaitu fasih libat kitab t*an it lrat.

b-
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bagimu pahala ryasa 8 hari, hingga akhirnya Rasulullah menyuruh

berpuasa pada setiap 5 hari I hari berpuasa3Tl

gt g;Jt f Lt 6'.ti 'rr;-'i.'oe:4 $:", .1vv1
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6776. Ishak bin Yu$f mcnporitakan kcpada kami, Su&an

menceritakan kefda lcrili, dari Al-Hasan'bin Amru/ dari lbnu

Muslim (Abdullah bin Ahmad bcrkata): Terdap* dalam kitab bapakku

terttrlis *Dari Al Hasan bin Muslim," maka tertulislah atas Al Hasan,

beliau berksta adapun riwayat dari Ibnu Muslim yang sebenarnya

adalah Muhammad bin Muslim Abu Az-Zubair, kesalahan ada pada

Al Auaq, dari AHullah bin Amru dari Nabi SAW bersabda, "Apbila
engkau melihat umatht tidak mengatakan kepada orang'orang yarrg

berbtnt zlnlim di ontoa merelea, kamu adalah zlalim, mala

sesunggulmya engkmt telah membimkan mereka. "3D

Sanadnya Shahih" Yazid saqdaranya Mutharrif addah Yazid bin AMullah bin
Asy-syikhkhir telah tcrdahulu keterangan kesiqatuqn)ra (6535). De.ngan hadits

yang panjang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud (1390) dari sumber

Hamma'n dari Qatadah yaitu bagian dari hadits png diriwayatlcan secara

panjang (6477). Lihatlah hadis no. 6545, 6546, 67il, 6E77- lafa

"Yulctabulaka ajru tsanauraniyata ayyam" adalah yang benar sebagai ganti dan

lafazh"Ithu."
Sanadnya Shahih, Al Azraq adalah tshak bin Yrsuf, Su$an adalah Ats-tsauri,

Al Hasan bin Amr addah Al Fuqaimi. Haditsnya telah terdahulu secara makna

no.652l dari riwal.at Ibnu Namir dari At Hasan bin Arnr dari Abu Zubair png
namanya Muhamtnad bin Muslim bin Tadris dari AMultah bin Amr, telah i

J
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6777, Hajiaj bin Muhammad rnenceritakan kepada kami, Ibnu

-L.hi'ul, menceritakan kepada kard, dari Rasyid bin yatrya (AMullatr
bio Ahmad berloia): Bdpal*u berkata: Hasan Al Asyyab Rasyid Abu
Yahya Al MalStri {ia mendengar Abu AMurratrman Al Hubuli dari
Ibnu Amru berkdta:'Aku bertanya kepada Rasulullah, *Apakah

keuntungan majelfu-majelis dzikir?' Rasulullatr menjawab,
" Keuntungan dari Maj elis-rwj eli s dzi kir adalah s ur ga. "37 3

,/: ,l i;t tflr,'atlL $:'r.lvv^6?t sv'*;,:

lt *'*-^x. erf e *7t y i ?:at f ,l:,Ji;t

terdahulu keterangan Abdullah bin Ahmad bahwa di dalam kitab asli bapaknya
tertulis Al Hasan bin Amr dari Al Hasan bin Muslim, bapaknya meletakkan
nama Al Hasan dan menetapkan di dalm sanad dari Ibnu Muslim dan telah
meriwayatkan kepada mereka seperti itu. Ishak Al Aaaq telah keliru
menetapkan nama Al Hasan bin Muslim padahat haditsnya adalah dari .
Muhammad bin Muslim yaihr Abu zubur, tertulis dalam aslinya "Anta
Adzhalim" disertai Alif Lam, yang benar adalah tanpa Alif Lam.
Sanadnya shahih, Rasyld bin Yatrya adalatr Rasyid Abu yatrya telah terdahulu
keterangannya pada hadits no. 6651 dimana Imam Ahmad meriwayatkan hadits
ini dari Hasan yaitu Ibnu Musa Al Asyab dari Ibnu Lahi'ah dengan sanadnya.
Berkata Hasan Al Asyab : Rasyid Abu Yatrya Al Ma,afiri arti dari pada
perkataan *Huna" di tengah-tengah sanad. Tetapi pada kercrangan yang lalu
sebenarnya adalatr Risyld bin Yahya Al Ma'afiri, mungkin tiiranya imam
Ahmad mendengar dari gurunya Hasan Al Asyab Z kali aengan 2 sumber.
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6778. Haiiaj menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dd'b

bertota Yazid Ibnu Abu Dd'b mengabarkan kepada l<ami dad Al
Harts bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin AEru
dari Nabi SAW, *Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan

disuEl." Yazid berkata: Laknat Altah atas orang yang menytrap dan

orang yang disuap.3Ta

'A 
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6779. Abdul lt[alik bin Amru menceritakan kepada kami,

beliau bedota, {Rasulullah SAW melaknat otang yang me,nyrap dan

disuap.375

,;b i. :* .? J?\i'ra 6?f ,ij$ tn'r' .1vA.
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iy .,tJ't |p: *bt ,k lt J;t Ju :Jv 1L'* yj ,f
v q d O>'v r, ,U!-v q ?t /.q li ,irl[;.l + lii

ryvq ui-r),i!-
Kedna sanadnya sftair&, yaitu hadis yang diulang-ulang no.6532. Yazid adalah
guru tmam Ahmad dalam periwayatan yang kedua" namanya yaitu Yazid bin
Hanrn.
Sanadnya sluhih, ini bulon merupakan hadits mursal seperti kelihartannya

l@r€na menrpakan Tabi' dia sanad pada hadits yang terdahulu. Diriwafukan
Ahmad dari grrunya Abdul Malik bin Amr, Abu Amir Al Aqdi dari IbnU Abu
Dzi'ib pada sanad yaag lalu dan akan dst'ng keterangan sanad dari Abdul
Malilq hadits no. 6t30.
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6780. Husyaim menceritakan kepada kami, Amir Al Ahwal
mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari
kakeknya berkata: Rasulullatr sAw bersabda, "Anak Adam tidak
bemazar pada apa yang tidak dia miliki, dan tidak memerdekakan
budak yang tidak ia miliki, dan juga tidak menceraikan istri yang tidak
ia miliki, dan juga tidak bersumpatr dengan apa yang tidak ia

s' 'Ot\7t "*; ,:;1L tLst l:? i. jit ',r;L $:r, .lvl \

,*i *h, * it );t *,,:* * yJ r # i r*
.U; y q ,xivjyipti e.r3iu$')dv ,jti
6781. Abdul Aziz bin Abdushsharnad menceritakan kepada

kami, Mathar Al Warraq menceritakan kepada kami, dari Amru bin
syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Rasulullah sAw bersabda,
"TidaHah boleh seseorang mencerailran, membeli, memerdekokan
budah dan menunaikan nazar pada sesuatu yang tidak ia milihi. "377
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sanadnya shahih, diriwaya&an lolam Turmudzi.(2:213) dsri Ahmad bin Muni'
dari Husyaim dengan sanadnya. At-Tirmidzi bcrt€ta hadits hasan shahih sebaik-
baiknya riwayat pada bab ini. Lihatlah hadits no. 6769.
Sanadnya sftahih, darihadits yang panjang no. 6769 lihat hadits yang terdahulu.

ti*
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6782. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Haiiaj

menceritakan kepada kami, dari Amru bin Sytr'aib dari bapaknya dari

kakeknya, bahwasanya Rasulullah sAw lebih banyak bcrdiam diri

pada Jumrah yang kedua dibandingkan pada jumrah yang pqama,

kernudian beliau melempar pada Jumrahrl Aqabalq setelatr itu beliau

berlalu.3il

'*LeL $:", a;* i. *J'i kA'16.,*.1v^r
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. 6783. Isma'il bin Muhamrnad bin Juhadah menceritakan

kepada kami, Haiiaj menceritakan kepada kami dari Amru bin Snr'aib

dari bapaknya dari kafteknya beliau berkata, "6ku melihat Nabi SAW

meludah dari aratr kanan dan arah kiri pada waknr shalat, dan aku

melihat Nabi minUm dalam keadaan berdiri dan duduk dan aktr

melihat Nabi Shalat mengenakan sqpdal dan tidak mengenakan, serta

aku melihat Nabi berpuasa dalam keadaaan musafir dan ia
berbuka."379

t?t Sanadnya si ahih,hdits yang telah diulang-ulang rro. 6669 dengm sana&ya
3D Sma&iya Hasan Mt shohih Lidhoirihi, s€eerti keterangan yang atrm datang.

Isma'il bin Mghammad bin Juhadah dengan didhammahkan huruf 'Tim" dan

membaca ringan hunrf 'ta,' seorang )ang jujur haditsnya diterima walau

te*aamg keliru pada sebagian haditsq'a' Menunrt kacrangan Al Bulfitri di

dalam kitab Al-Kabiir (ltllTl) bcliau bcrlcata, bcrlc4a Ibnu Ma'in, ia adalah

Al Audi Al Aththar smgguh aku telah melihatnya. Haiiaj adalah lbnu Arthat

haditsnya telah berlalu dri riwal'at Sa'id bin Abu Arubah dari Husain Al
Mu'allim hadiS no.6627, fuirirvayat Yahya Al-Qathan dari Husain hadits no.

6?9, d^ririrvayat Abi Ja'far Ar-Razzi dari Matthar Al Warra hadif no. 6660

, kedua dari funr bin Syr'aib oleh sebab itu kami katakan haditsnya bisa menjadi

shahih li ghabihi.
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6784. Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi

menceritakan kepada karni, Al Hasan bin Amru menceritakan kepada
kami, dari Abu Zttbar dari Abdullah bin Amru berkat4 Rasulullah
SAW bersaMa, "Apabila kamu telah melihat umatht tahtt
mengatakan Wda orang yang berbuat zhalim, 'Engkmt telah zlnlim'
maka sungguh ia telah membiarkan mereta."3t0

:-* u. ;;3t *'oqr 6?l ,iff)t !t;L $:lr..lvAo
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6785. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Su&an
mengabarkan kepada tanii aari Al Hasan bin Amru Al Fuqaimi dari
Mujahid dari Abdullah bin Amru berkata Nabi SAW bersabda,
"Bukanlah orang yang menyombung silaturrahmi itu yang melakukan
hal yang serupa (membalas silaturahmi orang lain), tetapi orangyang
menyambung silatunahmi adalah Apabila ia diputuskan
(s il atur ahminya) maka ia akan menlnmbungnya. "3sr

::: Sanadnya sftaiii, hadits yang telah. diulang-ulang no. 6226.rrr Sanadnya shahih, menrpakan potongan dari hadits ao. 6524. Al Bukhari
meriwayatkan potongan hadits ini (10 :355) dari sumber Ats-Tsauri dan lain-
Iainnya. Dan hadits ini bersumber dari At-Tsauri lihatlah hadits nb. 6700.

.tib,

Ll"

@ - Musnrd Imrn Ahmrd



,r:l# ,f ,#'*';Jjl\i $'L utd I ttt:L.1v^1

rjil ::rL, ,:), at ,J- jL hr & n' J;rjti 'iri ,s27r,&' .';L tt a

')"F i.
aaa.

JLg
.t-.I.1.,.2.l

(\-r) .') ,ll q () rt -, ,'r1l ,'i Ai 1P y) f '6:t ;4 or;st'r?.,1 '..u ofiir
a

,^Ll lr:fy ,y; Er.u :.irr :t;,iut ,Ju .",.L oj j; fyt
.*.f* *t y\t * lnt J--.,U!1E

6786. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al A'Masy

menceritakan kepada kami, dari Syaqrq dari Masruq dari Abdullah bin

Amru berkata, Rasulullah SAW bersabd4 "Ambillah Al Qru'an pada:

Ibnu Mas'ud, Ubay bin I(a'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim Maula Abu

Khuzaifah. Berkata Abdullah adalah laki-laki yang selalu aku cintai

semenjak aku melihat Rasulu[ah SAW pertama kali.'382
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6787.Wald' menceritakan kepada karni, Hisyam mengabarkan

kepada kami dari Bapaknya dari AMullah bin Amru berkata

Rasulullah SAW bersaMa, "sesungguhnya Allah 'SWT tidok

menghilorykan ilmu dengan cara mencabutnya dari mamtsia tetapi

Allah menghilangkan ilmu dengan hilangnya para ulama sehingga

tn Sanadnya shahih, dari hadic yang diulang no.6523 du hadits ymg pmjang no.

6767.
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bila tidak ada seorgng'yong Alim manusia menjadikan pemimpin-

pemimpin yang bodoh, mereka ditqnya dan memberikan fatwa tanry
disertai ilmu maka mereka sesat fun menyesatkan.'tsB

,rj u. iq'* el il$ * i;.,-;. vt:'L . 1 v^^

,e i\y.i ,uotlJt y. )f " i' 
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6788. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada karri, dia berkata

Hisyam bin Urwah membacakan kepadaku bapaklcu menceritalcan

kepadaku, ia berkata: aku mendengar Atdullah bin Amru bin 'Ash
dari mulutnya sampai ke mulutku, dia berkata Rasulullah SAW

bersabda, "seperti yang disebutkan (pada riwayat sebelumnya).3e

,i i = 
*?t&, $:rt €)tir"r.1v^1

lnr Jt-t i6 'iti 
(r-pl. I' y *'5it ,/6t ,sJ *:f

,itiQ t:k ,',)ri, ,tfi? l,,;r, [;l ,*t *\,*

6789. Waki' menceritakan kepada kami, So$an menceritakan

kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Abil Abbas Al Makld

dari AMullah bin Amru berkata Rasulutlah SAW bersabda, "sebaik-

Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no. 6511. Lafazh "Yantazi'uhu,"
sesuai dcngEn riwayat yaog tclah ldu.
Sanadoya shahila dari hadits yang diulang yang sebclumnya, hadits no.65ll
dengan sanadnya

't ,pt y bt J* !, J;rjd ,.,!) ti\\ r, c; W
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baibtya puasa adalah Wasa sauduaht Doud AS, dia berptnsa satu

h,ari dan berbuka satu luri dan io tidok lari iika bertemu musult"

Dan Rasulullah SAW bersabd4."Bukanlah puasa orang yang lerpuasa
selama-lamanya."3t5

* ft ,ri * ';*\i tt:* io €) $:"; .1v1'
A
d!l *i' l. l ,

J-l-s

67n. Wald' mgrrcgltakan k€Pada ry, beliau berkaa Al
A'Masy menceritakq kefda lomi dai Abu Wa'il dari Masruq dari

AMullah bin Amru,borkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah Al

Qur'an pada 4 orang yaitu lbnu (Jmmi Abdin, Wry bin Ka'ab,

Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abu Klruzaifah." AMullah berkata,

"Dialah laki-laki "yang selalu aku cintai sempnjak aku melihat

Rasulullah SAW p€rtama kali.'rt6

U.i:fr'abf $:", L\'rt ,i:; ,i'e'€, $:"r.rYl\

iri ,iri ,s,;sr i t* /. I' y ,f '*g * 
,;l:lr.l.6
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3r5 Sana&rya slraf,rrl, Sofyan sddah At-Tsauri dri ringkssao hadits no. 6766.
3s 

Sanadny a shahih,ringkasan dari hadits no . 61t6.
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679'1. Waki' menceritakan kep,rda karni, eurah dan Rautr
menceritakan kepadaku, Asy'ats dan Qurrah bin Khalid menceritakan
kepada karni dari Al Hasan dari Abdullatr bin Amru bin Ash berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "Siapa sajo yang meminum kJamar makn
cambuflah ia, jika mengulangi cambuklah ia, jika mengulangi lagi
cambuklah ia dan jika mengulangi lagi maka bunuhlah ia. - Waki,
berkata dalam haditsnya: Abdullatr berkata, "Datangkanlah kepadaku
seonmg laki-laki yang meminum khamar trrtuk ke-4 kalinya, maka
aku. akan membunubnya.''t7

6?l iv |rril i:,t:;At tsr, jo €) t3'";. rYlY
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aa

'n Sanadnya.dha'if, karelra haditsnya mwsal meskipun Al Hasan Al Bashri
mendengar dari Abdullah bin Amr bin Ash seperti yang telah kami tetapkan
dalam penjelasan hadits no. 6508, tdapi ia tidak mendengar dari Abdullah bin
Arnr secara langsrmg, akan datang ketcrangan hadits no. 6974 dari riwayat
aunalL bahrvasanya dia berkata Demi Allah sungguh mereka menyangka
baliwa Abdullah bin Amr menyaksikan langsung perkataan Rasulullah. Maka
jelaslatr dia tidak mendengar hadits ini. Dan telah ada pada hadits yang lalu
dengan sanad yang shahih no. 6553, telatr kami jelaskan sicara rinci masalah ini
dalam pc,njelasan hadits Abdullatr bin Umar Al Ktraththab no.6197.
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6792. Waki' menceritakan kcpada kami, ia berkata: Al-

Mas'udi menceritakan keeada kami, dali Amru bin Mgrrah dari

Abdullah bin Al Harts Al Muldib dari Abu Katsir Az-Zubaidi dari

Abdullah bin Amru berkata, Rasulullah SAW benabda' "Takutlah

kamu akan sifat kikir, karena sifat itu telatr menghancurkan orang-

orang sebelgm kamtr, memerintatrkan mereka berbuat dzalim maka

mereka saling mendzalimi, memerintahkan mereka memuflrskan tali

silaturrahim maka mereka saling memutrskan, memerintahkan

mereka berbuat maksiat maka mereka bermaksiat, takutlah kamu akan

berbgat dzalim karena kedzaliman merupakan kegelapan pada hari

kiamat, Taloltlah kamu akan perbuatan keji karena sesungguhnya

Allah tidak menyukai perbuatan keji, maka seorang laki-laki berdiri

dan bertanya, wahai Rasulullah SAW siapakatr orang muslim yang

paling utama? Rasul menjawab orang yang bisa selamat dari

perbuatan lisan dan tangannya, maka berdiri sahabat yang lain dan

bertany4 "Watrai Rasulullah, jihad apakatr yang paling utama?

Rasulullatr menjawab orang yang menyembelih hewan

terbaiknya.berkata Abdullah bin Ahmad berkata bapaklor: berkata

Yazid biri Harun didalam haditsnya kemudian ada panggrlan seraya

bertanya, wahai Rasuluttatl Bagaimanakah hijrah yang paling utama?

Rasulullatr me,njawab, Bahwasanya engkau dapat mengekang segala

Musnad Imam Ahmad - @l



sesuatu yang dapat membuat maratr Tuhanmu, da 2 hijrah. Hijratr
yang pertama dan hijralr yang akan datang. Adaprm hijratr yang

pertama adalah mentaati segala perintah dan menjawab segala

panggilan adapun hijrah yang akan datang sangat berat cobaannya dan

sangat besar pahalanya. 3 8t

* * *t i y::'*';Jj\i $:e € t $:r; .1Ylr
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aaaa

':y :y':J t'3 ;a ";'u* ;, o5til :y, qit J fr
3o Kedua sanadnya shahih, Yazid adalab Ibnu Hanm. Adaprm Al Mas'udi adalalt

Abdunahman bin AMullatr bin Utbah bin Mas'ud telah terdahulu tortang
kctsiqahannnya. Imam Waki" mardcngr darinya sejak dutu sebelum
ingatannya berubah. Adaprur Yazid bin Hanrn mende4gr darinya setelah

b€rubah. Tambatran lafazh 'Yazid" scpertinya png diberitalon
oleh Al Mas'udi itu bcnar adanya di dalam riwayat 1rl) saja dan kebenaran itu
dipcrkuat oleh lmam Ahmad dari tambahan di tengah hadits. Adaprm lafazh
"Man salima Al Muslimuuna" di dalam riwayat (:l) adalatr *Man Salima An-
Naas" yaitu dalam riwayat Q) haditsnp telah tenrlang no. 648? yang
diriwayadran oleh Syu'bah bin Anr bin Murrah dan haditsnya juga telah
tcrdabulu dari sumbcr ymg lain no. 6753.
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6793. Waki' menceritakan kqada l<ami Al A'Masy

menceritakan kepada kami dari Yazid bin Wahab dari AMurrahman

bin Abd Rabbil Ka,bah, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Aku

sedang duduk bersamanya di bawatr Ka'batl ia sedang bercerita

kepada orang-orang, ia berkata: Ketika kami bersama Rasulullatt

dalam perjalanan maka kami menetap pada suatu tempat, di antara

kami ada yang tidur di kematrny\ adayang ke tempat penggembalaan

dan ada juga yang berlomba memanah. Tiba-tiba seorang mu'adzin

Rasulullah mengumandangkan shalat berjama'ah, beliau berkata maka

atcu menghampirinya dan Nabi sedang berpidato di depan orang-

orang, "Wohai manusia sesungguhnya tiada nabi sebelumht kccuali

mereka merrunjuklcan kepada ummatnya aW ylng baik untuk merika

dan mengingatftan segala yang buruk bagt mereka, ingatlah

sesungguhnya kebaikan umat ini ada digenerosi yang paling pertama,

seteloh in akan ditimpa segala cobqan danfitnoh pada generasi aWrir

sebagiannya ahan rwak dan lemah dengan datangnya fitnah, maka

orang mu'min berkata Inilah kchancuran," kemudian dia pergi'

Kemudian datang lagi seorang mu'min dan berkata ini dan itq
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kemudian datatrg lagr yang lain dan.berkata seperti itu kemudian
pergi, maka siapa saja yang senang bisa selamat dari neraka dan

masuk sugq maka dapatkanlah kunci harapannya yaitu beriman
kepada Allah dan hari aktrir dan kunjungilatr orang-orang
sebagaimana engkau suka dikunjungi. Siapa saja yang membaiat

seorang pemimpin maka jabatlah.tangannya serta taatlatr kepadanya.

Munah berkata: sekemampuanmu ketika aku mendengar
perkataannya aku masukkan kepalaku diantara kedua kakiku dan aku

berkata" bagaimana dengan anak pamanmu yang bernanra Muawiyatr
yang memerintah kita? kemudian dia meletakkan genggaman tangan
pada jidatnya kemudian menunduk lalu ia menganggkat kepalanya
dan berkata taatilah dalam taat kepada AllAh dan tantanglah dalam

maksiat kepada Allah, maka aku bertanya kepadanya Apakah engkau
mendengar hadits ini dari Rasulullah? aku menjawab, "Kedua
telingalru yang mendengar dan hatiku yang menghafal."38e

,ri U ;;t3", )it t';L i Eu:"1e*.1vlr
i *')t* t',/L:r f pt€j U l' + d:"r'6rI,.Ly.
'.5i ,e;Kr '* bt; -*1, :Sv'e:rl:dt -^}At'q, *

Sanadnya shahih, dari hadits yang rclah lalu no. 6503 dengan sedikit lebih
panjan& dari Abu Mu'awiyah dqn Al A'Masy dengan sanadnya, Riwayat
V/aki' juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab As-Swtan Al Kubra
(8:169) dari Al Musnad dari Al Qathi'i dari Abdultah bin Ahmad dari bapaknya
dari Waaqi'. Diriwayatkan Imam Muslim (2:88) dri 3 orang syailfi dari Waki'.
Perkataannya di awal hadits *Yuhaditsunnas 

Qaala" di dalam naskah (p)
"Yaquulu" dan perkataannya "Qultu fainna ib,na 'ammika" Q)..Wagultu,,, 

dAl
'Wawu" bukanlah di dalam riwayat (J ;) dan perkataan "Fainna ibna ,ammika

ya, munma" dibuang kata "Muawiyah" pada riwayat ini. Dan ini benar dalam
riwayat hadits yang telatr lalu no. 6503. pertcataan "Fawadha'a jum'ahu ala
jabhatihi' AI Jum'u dengm didhammatrlcan huruf jim dan sukun mim: Al
Majmu' yang dimaksud adalah menggengam telapak tangan yaitu
mengumpulkan jari jcNnari.
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6794.Isma'il bin Umar Abu Al Mundzir menceritakan kepada

kami, Yunus bin Abu Ishak menceritakan kepada kami Abdullah bin

Abu As-Safar menceritakan kepadaku dari As-Sya'bi dari

Atdurrahrnan bin Abdu Rabbil Ka'batr Ash-Shaidi beliau berkata: aku

duduk bersama dengan mereka tiba-tiba aku dapati ada seseorang

sedang bercerita dengan mereka ternyata Abdullatr bin Amru beliau

berkata: Ketika kami bersanra Rasulullah dalam perjalanan maka kami

menetap pada suatu tempat dan setemsnya seperti hadits di atas.3m

,!ri# * f:t ,ri c;:Ai $:"' €r$:'' 'lv1o

" i' 
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6795. Wald' menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada karni, dari Abu Wa'il dari Masruq, ia berkata:

Kaml mendatangi Abdullah bin Amru dan bercerita di sisinya maka

kami menyebut nama AMullah bin Mas'ud, lalu Abdullatl bin Amru

berkata sungguh engkau telah menyebut seseorang yang selalu aku

cintai sejak aktr mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Ambillatl

'' Sanadnya shahih, dan hadis ini telah disebutkan sebelumnya dan diriwayatkan
juga oleh Imanr Muslim (2:S8) dari Muhammad bin Rafi' dari Abu Al Mundzir
Isma'il bin Umar dengm sanadnP.
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(pelajarilah) Al Qur'an dari empat orarg yaitu: Ibnu Ummi AMin,
Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Salim maula Abu HudzailSlr.rrel

i '* ,r lg U + 4:'; €i't:*.1Y11
't |pt yb,,k ltJ;ti6 'i6 1t'* yJ ,r f

.:* ey r\ri,lq"#,W
6?96. Waki' menceritakan kepada kami, Khalifah bin

Khayyath menceritakan kepadaku, dart Amru bin Syu'aib dari

bapaknya dari kakeknya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah seorang muslim dibunuh oleh orang kofir dan janganlah

kafir dzimmi dibaruh dolam perjanjianrya.'an

/. )f * yg U + 4:", €' $:rr.Ivlv
,# eJo ,pi*h,,* 
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6797. Waki' menceritakan kepada kami, Khalifah bin
Khayyath menceritakan kepadalq dari Amru bin Snr'aib dari

bapaknya dari kakeknya dari Nabi SAW beliau berkata dalam

khutbahnya sambil menyandarkan puggungnya ke ka'bah "Darah-
darah orang muslim adalatr (sebagran dengan sebagian yang lain)

sepadan (adalah diyat dan qishash), yang terendatr di antara mereka

:: Sanadnyasft attih, Mhadits yangpanjangno. 6790 dengan sanadnya.
"' Sana&rya shahih, hadits ini telatr disebutkan sebelumnya pada hadits no. 6690

dc,ngan sanadnya, lihatlah juga hadits no. 6692.
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menjadi tanggrrngan selainnya, menjadi penanggung bagi yang

lainnya."393
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6798. Wald' dan AMunatunan menceritakan kepada kami,

dari Suffan dari Sa'ad bin Ibratrim dad Raiban bin Yazid Al Amiri

dari Abdullah bin Amru, ia berkata, *Rasulullatr SAW bersabda,

'Tidaklah halal sedelgh kepada orang kaya dan orang yang memiliki

kemampuan. Abdurrahman berkata: yaitu orang yang kuat,

AMunatrman bin Mahdi b€rkata hadits ini tidak sampai kepada Sa'ad

dan anaknya yang bemanra Ibrahim bin Sa'ad'.'ne
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39r
Smadnyasftaiihdai ringkasan hadits no. 6692.

Sanadnya shahih, hadits ini telah sebut sebelumnya pada hadits no. 6530.

Disana telah kami jelaslcan berdasarkan riwayat ini d8n bcrdasarlcan pertotaan

AMurrahman bin Mahdi.
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6799. Abdurratrman menceritakan kepada kami, dari Suffan
dari Ashim dari Zirr dari Abdullatr bin Amru dari Nabi SAW, Nabi

bersabda, "Dikatakan pada ororg ying membaca Al Qur'an:
Bacalah, dan resapilah dan perindahlah sebagaimana engkau

memierindafuryn di dunia knrena sesungguhnya kedudukonmu berada

di qkhir ayatyang engkau baca."3e5
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6800. Abdunahman menceritakan kepada karri, Malik bin
Anas menceritakan kepada kami dari Az-Z;rhli dari Isa bin Thatra dari
Abdutlah bin Amru batrwa seorang laki-laki berkata Wahai Rasulullatr
aku tidak tatnr, aku menyembelih sebelum aku melontar jumratr?

Rasulullatr menjawab, "Melontarlah jumrah dan hal itu tidak
mengapa. Kemudian yang lain bertanya wahai Rasulullah aht

,,e:t Sanadnya Shahih, Abdurrahman odrlah nnuUanal Suryan adalah Ats-Tsauri,
Ashim adalah Ibnu Bahdalah, Ibotr Abi Nguu{ Zir Uatat Ihu Llbaisy, hadits
diriwayatlcan At-Tirmidzi (a:5:t-55) dai Muhammad bin Basyaar dari
Abdurrahman bin Mahdi dengan Sanadnya dari sumber Abu Daud Al Hafri dan
Abu Nu'aim dari Sufran, dia berkata hadits hasan shahih. Diriwayatkan oleh
Abu Daud dalam sunannya (1464 - l:547 Aan Al Ma'bud) dari sumber Yahrya
dari Suffan. Diriwayatkan Al Haldm (l:554 - 555) dari sumber Waki' dari
Su$an dengan sanadnya. Adz-Dzahabi berkata Hadits Shahih Wa4qi'
mendengar darinya. Al Mundziri menyebutkan dalam kitab At-Targhib Q:208)
dinisbahkan juga kepada Ibnu Hibban di dalam Ash-Shahih. Pcrkataannya
"Warqa' dari'Ar-Raqi" adapun dalam riwayat Abu Daud "W?rta.li" dari "Al-
Irtiqa". Adapu penulisan "Warqa'' dengan hamzah setelatr huruf Qaf adalah
salah.

t
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memotong rambut sebel,ym aht berhtrban? &aiul. meniawab

berhrbanlah dan itu tidak mengapa," dan tidaklah segala sesuatu

yang ditanya ketika itu mengenai ibadah yang didahulukan atau yang

diakhirkan kecuali rasul mengatakan kerjakan Can. itu, tiqak

mengap1.3e5
, i...r ,
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OgOt. Abdurratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami

Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Imran Al

Jauni, ia berkata: Abdullah bin Rabah menuliskan hadits rmtuklnr dari

Abdullah bin Amru, ia berkata: Pada suatu hari aku mengunjungi

Rasulullah, ketika kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada dua orang

yang sedang berselisih tentang satu aya! suarany,a serlafil keras

maka Rasul bersabda, "sesungguhnya binasanya umat-wriat teidatrulu

sebelum kamu adalah disebabkan perselisihan mereka dalam

mematrami kitabnya.'trr

3s sanadnya shahih, dulam Al It fi:rrrl,atlrtha'halr. al haditrnya lebih panjang sedikit

haditsnya juga telah disebutkan pada no. 6484 dari riwayat Ma'mar dari Az-

Zuhri,dan hadits yang diringkas no. 6489 dari riwayat'Ibnu Uyainah dari Az-

Zuhri.rn Sanadnya shahih, Abu ftnran Al Jarmi adalah Abful Malik bin Hubaib, telah

terdahulu t€ntang ketsiqahannyap07). Abdulleh bin R.bbah Al Anshad adalatt

seorang tabi'i yang tsiqah,Ibnu Sa'ad menyebutkrn4n dalam Ath-Thabaqat

Qntl4s) diriwayatkan dari Khalid bin Sarnih As-Sadusi ia berkata "Telah
datang kepada kami AMullah bin Rabbatt Al Anshari'Al Bashrah." Di dalarr

shahih muslim cctakan.bulak (2:304) tcrtulis Abdrllah bin "{bu Rabbah adalah

it
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6802. Yahya bin Sa'id menceritakan k€pada kami dari Abu

Malik yaitu uhidullah bin Al Akhnas Al walid bin AMullah
menceritakan kepadaku dari Yu$tr bin Mahaf dari Abdullah bin
Amru, ia berkata aku menulis scgala sestratu yang aku dengar dari
Rasulullah, alcu ingin menghafalnya malca orang-orang euraisy
melaranglu mereka berkatq "I(amu menulis tentang pcrlcataan

Rasulullah ketika marah dan tidak ? maka aku berhmti menulis
sampai aku menanyakan hal tersebut kepada Rasululrah. Maka rasul
bersabda, "Tulislah aemi azat yang diritu dalam kekuasaan.Nya tiada
sesuatu yang keltrar darinyakocrrali h"q."*

sdrh crqk dao }ang beirar adalah poda cctakan Al Ishah (t:57) hadis png
diriwaydcan oleh Muslim dari fudhdl bin Husain dari H'-maad Uio ieiA,
Ihu lhtsh manrkil dalam kihb ta&irnra (Z:szz) dia juga bcrtota uaaits ini
jWp diriuayarkan oleh Muslim du An-Nasa'i, lihat (O6OS, elW, 674t)
perkataan "Hajjartu' dargao tasydid Jim },aitu Bal*rtrl Ibnu Katsir bsrkata lr-
Tahjir adnlnh bergcgas reeaamr dalam bahasa hijazi adryn asEl kata tahjir

-- fitu rasa panas yang saogat pada siang hri.Jn sanadnya sia&A hadits ini clah discbutkan sebclunnya pada hadits no. 65 10.

L
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6803. Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada lorli, Syr'batr

berkata: Manshur menceritakan kepada kami, dari Hilal bin Yasaf dari

Abu Yatrya dari Abdulah bid 4n* dari Nabi SAW b€rsabd4

"Palula shalat orang ymg du&* setengah dori pahola shalat orang
:yangberdiri.'tse
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6804. Yatrya Uin S"'ia .*r"ritA,* kepada kami, &ri At'

Taimi dari Aslam dari Abu Muralryah dari Nabi SAW atau dari

Affiullah bin tr1nm dari Nabi SAW, beliau b€rsabda, "Dtta nolaikat

pieniup sangkakala berada di tangit yang kc&u, keWla salah satu

dari kcduorrya berada di timw dan kaHnya di bqat," atau beliau

bersabda, "Kepala salah satu dori kcduanya ada di boat dan kakinya

ado di timur) kcduanya menunggu perintoh kapan ditiupkan

sangkakala, malu kcdwryn akan menfupkin'&

Sanadnya Shahil\ ringkasan dari. hadits no. 6512 lomi tunjul*an jWa pada

hadits no.6E0E.
Sanadnya dha'rf, karena ada keraguan perawi antara bcrsambungnya perawi

atau tidak. At-Taimi sdalah Sulaiman bin Tha*han. Aslam Al Aidli tclah
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berlalu kaerangan ketsiqahannya no. 6507. Abu Murayya dalam ushul musnad
Ats-Tsalasah tertulis tanpa "dif' setelah hunrf .Ra, dengau dua dtik di atas
pada huruf 'TId' di akhir dan ditambahkan di dalam ({dengan mele-takkan
dhammah di atas "Mim" dan tasydid di atas p begitu juga ait t ilrn a"u.
kitab Al lbtal li Al Huaini dan kitab Majma' *-Z.au,a;i4 At-Toghib wa At_
Toghib. K*erangan di dalam htab al llonal hal: 136..Abu Muralya dari Nabi

llY -"* dari AHullah bin &rr dan dari Aslam .Al Ajali, Llah terjadi
k6salahan cetak nama s€orang sahabat yaitu Abdullah bin umar begitu juga

Al Hafizh daram kitab At-Talir hal 519 t€rjadi kesalahan nama
sahabat tctapi tertulis nana Abu Murayya dengan ditambahkan alif antara hgnrf
'ta"' .don 

3,a"' di dalam kitab ToiH, Al Kabir karya Al Bukhari ODns)
kaerangan renang Astam.Al Ajalli ia berlsta dari Bashr bin saghaf dan Abu
Murraya ini meiupakan kesalahan cetak yang benar di dalam ushul Al Musnad
dengan tasydid di atas '5ta" dan meniadakan alif sebelumnya. Di datam Majma,
Az-Zawa' id daa At-To ghib menguatkan pendapat lcami kemudian ditambahkan
dengan pengual bahwa Abu Murayya Al Ajalli termasuk nama-nama dan
kunyah tersendiri ]rang tidak diulang di dalam keterangpn. Adz-Dzahabi
menyebutkan di dalarn Mi Al Lfusytabaht$l47zaan Ibnu-shaih dalam kitab
ulumul hadits meqieladcan ketcrangan ini. Lihat Ibnu shalah hal. 320 dan
ringkasannr Ibnu Iktsh dengm w.r.n At Ba'its Al Hagits M.24l..t k;
kedua l37I H, Taihb Ar-Rowihal22s bablcn Al Husahi dalam kitab ,{ I llonal
menerangkan 'Abu Mrnayrya Al Ajalli setcla[ im Abu MrrErh Al Hanafi
kemudian Abu Murral,a bedasarlon tcrtib huuf yarlg bcrd. Nama yang
pertama setelah huruf ta' htrtrf Alif adryrm mma yang kedua setelah .tai
huruf ya dsn.mim adrym nama )ang kAiga setclah.ro-, hUruf ya dan h4
sgaldainla nama yang ltptiga sama grangnya dcngan )rang p€rtama niscaya akan
disebutkan sebelum atau scsridahnyq hanya saja tprjadi liese"rrpaan. Di dalam
kttab Ta'jil dibuang ntrna yang kedua Abu Mgnalam terjadi liesatahan dalam
pencetalcan kemudian juga Erjadi Mushahha di aaum tarikh Al Kabir
mengikuti naskah di dalarn W Taliil )asg telah dicetak. Abu Murrayah
adalah perawi hadits ini, dia seorpgtabi'i yog tidak disebutkan kecacatannya
Maskipun telah dictapkan hadits dari Abdullah bin Amr
niscaya haditsnya menjadi hasan al@ tctapi ada keragum per,awi dao
kaersambungan perawi sehingga sanadnya dihukumi ani,tt. A Huit 

"o,ime,nyebu*an di dalaur Majma' Az-Zawa'id (10:330) ia berlcata Ahmad
moiwayatkan dengan ragu jika adanya dari Abu Murayah, rnaka haditsnya
ywsal meslcipun perawinya orang-oratrg yaurg tsiqah. Dan jika haaitsnya
hcrasd dari AMullah bin Amr maka haditsnya muttasil dan pgrawinya adalatl
orang yaag tsiqah. Al Mundziri mcnyebutkan dalam kitab roghib wa At-
Tuhib (a:l9l) ia berkaa: Ahmad meriwayatkan de,ngan samd jayyid, begrttr
juga dc,ngnn kcragrran dalam bcrsambung atau tidaknya sanad. Di aalnm uinut
Ats-Tsalasah kitab Al-Musnad t€rtulis Annafakhani adapm datam kitab
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6805. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, At-Taimi

menceritakan kepada kallri dari Aslam dari Bisyr bin Syaghaf dari

Abdullah bin Amru bahwasanya Arab Badui bertanya kepada nabi

tentang sangkakala, maka nabi menjawab, *Seperti terompet dari

tanduk yang ditiup.'Aor
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6806. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Isrna'il

berkata: Amir mengabarkan kepadaku, ia berkata: seoftmg lald-laki

datang kepada AMullah bin Amru dan di dekatnya ada banyak olang,

ketika ia ingin mendekat ia dicegatr maka Abdullah bin Umar berkata:

Biarkanlah. Kemudian ia menjurnpai dan duduk dekatnya" ia berkatq

"Beri kabar aku dari apa-apa yang dapat kau hafal dari Rasulullatt

SAW!' mal<a Abdullah bin Umar berkata, eefihl mendengar

Torghib dan Az-Zawa'rd tertulis An-Nafikhani, dan ini adalah lerrbaran dalam

catatan Pinggr (tl)./00r 
Sanadnya shahih,haditsnya telah disebutkan sebelumnya no.6507

a
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Rasulullah SAW bersabda" "Orang muslim adalatr orang yang bisa

menjaga lisan dan tanganny4 orang yang hijrah adalah orang yang

dapat'meninggalkan segala yang dilarang Allatr.a@

*",f ?, i i;'*'#\it:t:L€t€*.ll.v
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6807. Waki' menceritakan kepada lcami, Al A'masy
menceritakan k€pada dari Zaid bin Wahab dari Abdurrahman bin
Abdu Rabbil l(a'bah dari Abdullah bin Amrq ia berkata Rasulullatr
SAW Bersabda, *Siapa yang senang terhindar dari neraka dan masuk

surga mal<a dapatkanlah angao-mgannya dengaa beriman kepada

Allatr dan hari Atfiir dan hmjungilatr orang-orang sebagaimana ia
sulca dikur$und.'nt6

* -f eJ i v.;'*n6 ,* €t€*.1^'i
,4u * ;rJ :l:6 iv,,r;V9. i" y c? ;; 6,3- *

.fuilt rrl'ri,i:At ,* y.6t'ul2:Jv,*, *bt *

Sanadnya shahih, dari hadits png panjang no" 6515 deirgan sanadnp, Abu
Daud meriwayatkm dengan sccara panjang.Lihatrc. 67t2.
Smadnya shahih, ringkasan dari hadits no. 6793 dengan sanadnya dan hadits
no. 6503,6794 dengm 2 smad f,ang lain.
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6808. Waki' menceritakan kepada kami dni Suffan dari

Habib bin Abi Tsabit dari Syeikh yang dipanggil d€ngan sebutan Aba

Musa dari Abdullah bin Amru Sufran berkata, "Diperlihatkan hadits

dari Nabi beliau bersabda, 'Pahala Slnlat orang dalam keadaan

duduk setengah dari pahala orang yang shalA dalam lceadaan

berdiri'.'AM

fg Sanadnya shahih, Suryan Ats-Tsauri ragu sampainya hadits ini dari Rasulullah.

Al Br*hari menjelaskan dalam tritrb Al ktna no. 645 htmg Abu Musa dia

berkata Abu Musa Al Hadzna, bedmta Abu Nl'afu suqran menceritakan

kepada kami dari Abu Musa &ri Abdullah Ibnu Amr d4i Nabi_sAw:.Isa bin
Musa dan Quthbah'bin Abdul Aziz beild dli A'Itdssy dri Habib bin Abu
Tsabit dari AMullah bin Anr ini nemryakm p€Omiuk surd hadits yang.satu

dengan sanad yang lain. TerpgOsnya salah satu perawi mmgfin disebabkan

kesalatran cetak. Adz-Dzahabi menjelash di dalam kit$ l, Lfizan (3:383) ia

berkata: Abu Musa Al lladzdza dari AHullah bin Amr di dalam bab Saaht

orang dalam keadaan duduk tidak dikenal. Habib bin Abu Tasbit menyendiri

meriwayatkannya semoga yang dimaksud adalah Abfullsh bin Babah berkata

pengarang l<itlib At-Tat zi6 Abu Musa Al Hadzdza'iAl Makki dari Abdullah bin

Amr namanya adalatr Shuhaib darinya juga Amr bin Dinar- Azzhabi berkata

bagiku yang pertama tidak tampak perbedaan dan dia seomng yang Shoduq.

eshnhaiU yang dimaksud Adzdzahabi adalatr Shuhaib AJll,dzAz5 maula fbnu
Amir telah terdatrulu tentang ketsiqatrannya no: 6550. penjelasan Al Bulftari di
dalam ArToih* QDRIT) tidak menyebutkan kunyahya: syuhaib AlHadzaza'
maula bani Amir, dari Abdullah bin Amr, dan mcrirvaydm darinya Amr bin
Dinar, seakan-akan Al Bukhari ceirderung untuk mcmbedalm antara Shuhaib

dan Abi Musa Al Hadzdza, ia cenderung mengatah &n ol.mg berbeda. Abu
Hatim juga sependapat denganryra. Di dalam At-TaMb (a:aa0) Abu Hatim
membedakan antara Shuhaib dan Abu Musa Al HadzdzaffiAMullah bin Amr
dari Habib bin Abu Tsabit dan Mujahid ia berkata, ormg ymg tidak dikenal

dan tidak diketatrui namanya, Ibnu Hajar bedda, Ihu Al Q*hthan berlcata:

Orang yang tidak dikenal, menurutku yang bcnar dei dalildalil ini bahwa Abu
UusiAt ttaa"aaperawi hadit ini Shuhaib Al lladzdza hadis no.6550 adapun

yang menyangkal perawinya adalah Abdullah bin Babo' smgkaan yang

berdasartan bahwa Al A'Masy meriwayatkan dei lhbib dri Abdullah bin

Baba dari Ibnu Amr, dforana dalil dan bukti kesenryamrya? yang jelas bahwa

Habib bin Abu Tsabit meriwayalkan dari 2 ormg }aiu Abi Musa Al-Hiza dan

Abdullah bin Baba keduanya dari Ibnu Amr, Asy*Syr5ffii mc,nyebutkan hadits

dalam kitab syarah Al lvhmattha'(l:156) bahrrasmya ArNasa'i meriwayatkan

dari Suffan Ats-Tsauri dari Habib dari Abu MusaAl llfudan Abdullah bin
Amr, tapi aku tidak temukan pada An-Nasa'i scpctti ini mmgkin di dalaut

Sunan Al Kubra,Ibnu Majah mcriwayatkan (l:l9l) dri Yfrf'a bin Adam dari

Quthbatr dari Al A'Masy dari Habib bin Abu Tsabit dari Ab&llah bin Baba dsri
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6809. Waki' menceritakan kepada kami, Su&an dan

AMurrahman menceritakan kepada karni, dari Sufian, dari Manshur

dari Hilal bin Yasaf dari Abu Yahya dari Abdullah bin Amru beliau

be*a[a, Rasulullah SAW melihat suatu kaum yang sedang benrudhu
dan tcrlihat sebagian tumitnya bettrm teftasuh" rnaka Nabi bersabd4
"Semptrnakuilah wudht kaliur, celakolah bagi tumit yang tidak
terlreta airwdtwdoi jitatm opi ncraka.'fi'

Abdullah bin Amr, inihh saoad png dimatsrd Al Br*fiari s4crti yang kami
nukil darinya dalam kitab l, Kwu,Diaberl(e Isa bh Musa dan Quthbatr bin
Abdul Aziz berl<ata dari Al A'Masy dri IIabib bin Abu Tsabit dari Abdullah
bin Amr ymg jelas bahwasanp sanad yangpuns dsri Buktari adalah Abdullah
bin Baba dan menguatkan hd ini lbnu Abu l{atin scpcrti yang kami nukil dari
kitab At-Tahzib dengan menyebrtrtan Aberlah bin Baba dalam Isnad ndaptm

keraguan SUE/an Ats-Tsauri akm sanpginln hadits kepada Rasulullah tidak
mempenganrhi keshahihan sanad lrarcns Al Bul&ari menunjulckan riwayat dari
Abu Nu'aim dari Ats-Tsauri anpa ada keraguau begitn juga diceritakan oleh
As-suyrthi dari. riwayat An-Nasa'i, scmoga keraguan Sufyan terjadi ketika
menccritakan kepada Waki' dao menetapkan kebenaran hadits dari Nabi ketika
meriwayatkan pada yang lainnya. Secara hukum hadits ini adalah marfu'
meskipun seoara lafazh Maukuf karena hal ini tidak dapat diketahui dengan cara
ijtihad kemudian A'Masy mengikuti Su&an mengenai riwayat ini tanpa
keraguan seperti yang diriwayatkan Ibnu tvlajah dan yang lainnya. Keshahihan
hadits ini telah t€rdahulu dari riwayat Ats-Tsauri sendiri dari Mansr.u dari Hilal
bin Yasaf dari Abi Yahya dari Abdullah bin Amr Hadits 6512 secara panjang
dan hadits riwayat Tsu'bah dari Mansur No. 6E03 secara ringlos.
Sanadnya Shahih, dari hadits yang panjang no. 6528.
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6810. Waki' menceritakan kepada kami, Hammam

menceritakan kepada kanri, dari Qatadah dari seseorang yaitu Yazid

atau Abu Aynrb dari Abdullatr bin Amru ia berkata, Rasulullatr SAW

bersabdh, "Siapa yang mengklwtankan Al Qur'an htrang aort igo
lrati mata la b'elum memolumfurya.'ffi
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6811. Waki' menceritakan kepada kami, Mis'ar dan Sufyan

menceritakan kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit dari Abu Abbas

Al Makki dari Abdullah bin Amru dia berkata : Seorang datang

kepada Nabi meminta izin untuk berjihad, maka Nabi 'bertanya

kepadanya, "Apakah kedw orangtuamu masih hidup? " ia menjawab,

"Ya." Beliau berkata, "Maka berjihadtah pada kcduanya.'fr1

Sanadnya shahih, seseomng yang meriwayatkan dari Qatadah, ada dua
kemungkinan yaitu Yazid bin Abdullah bin Sakht atau Abu Ayy$ Al Maraghi
telatr tersebut tentang ketsiqahannya hadits no. 6750. Masalatr keraguan disini
tidaklah berpengaruh karena merupakan satu perpindahur riwayat dari seorang
yang tsiqah kepada seorang yang tsiqahjuga, merupakan ringkasan hadits no.
6775 dari riwayat Qatadah dari Yazid bin AMullah bin Sy'rkl$ir.
Sanadnya Shahih, Waki' meriwayatkan dari dua gurunya yaitu Mis'ar bin

Qidam dan Su&an Ats-Tsauri keduanya dari Habib bin Tsabit. Sanad ini
terdapat dalam riwayat (C), tertulis "I{addatsana waki' haddasora Hammam
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6812. Bahz menccritakan k_Wqda kami, Syu'bah meoceritakan

kepada kami, Ilabib bin Abu Tsabit mengabartan kepadahf dari Abu
Al Abbas, ia b€rkata, aklr bertanya kepada Abdullah bin Amru tentang
jihad. oaka ia bertata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah,
kemndian ia me,nycbu&an hadits sebelumnya hingga setcsalo

'*ry y.rt' *i4t€;e €r€*.r^rr
i !' * r'u$t :f *J '* ?fJ'?td i I'*
i;a1st ,:&r'& \,; i ,0, ii; Jrr"t'*:,"0f' :'a,L

,*dt i:;-, yW Cr:, ;0!, ;,f 6 ';.is bf ti6 {Jbl
01, ,:n7: riyi*"!a ,41sy'$ ,sr$t|;* fG ,o:q' 'r4i

.$l v,i:.vf , ,q.glof'\Frt ,idri:;*
6813. Waki' mcncentakan kepada kami, Al Mas'udi

mencerit"kan kepada ka'ni dari Amru bin Murrah dad Abdullah bin
Al Harts, Al Muktib dari Abi Katsir, Azzubaidi dari Ab&llah bin
Amru bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah,

u Quada ut Mb's Wa Sufyot," adapun tambahan pcrawi Ilammam dari
Qaladah dari.... Merupakan suatu kekelinran kar€na tidak ada di datam riwayat
1rl, p) yang bisa merusak sanad yang menjedikan antara Waaqi' drn gur11tr/e
Mis'ar bin Kidam dua grru. Keduanya dari tlammam dari Qatadah tapi yang
benar "dalah Qatadah dari gurunya Mis'ar bnkan dari mrnidnp, hadits tetah
terdahulu no.6765 dan6544 dari riwayat Mis'ar d.ri llabib./mt 
Haditsnya slaft ih, daitclah diulang reUeturny.
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"Hijrah apakah yang palng utama?" Nabi menjawab, "I{amu

menjauhi segala sesuatu yang dibenci Tulwwnu'Hijrah itu ada 2
macam : Hijrah yang sekorang dan jihad yang akan datang.,Adapn
Hijrah lnng akan datang yaitu lumu taat jika diperintah, dan

menjmtab jika dipanggil. Adapm hijrahyang sekuang adaloh sangA
berat coboann n tetapi sangat besu palwlanya.'ffi
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6814. Waki': meoccrital<an kepada ka-i, Takariya

menceritakan kepada kami dari Amir dari Ahlullah dia berkata:

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanyq'*Wahai
Rasulullab siapaloh orang yang b€rhijrah itu?':' Nabi SAW
menjawab, "Yaitu orang yang menjauhi segala yong diloang. oleh

Allah.'Aro

? r u t i $ *'&'!i $:L A3,i:s+e f +) u.*) rf uL-e)l tiJ> € s $-b .14\o
.a

:i'ti;;iii6 ).J i/.ir l? * r;,Kt'*:, * i.
,aaa
aaaa-aa.

*i*)'o to 4

lrblt :* &:, * ;V itbLt 6t\ 
dt;. ; *, * b, *

.4lit t

o Sanadnya sluhih,ringkasan hadits no. 6792.

1'o Sanadn>,a shahih, Takariyaadalah Ibnu Abu T*ridah" Amir adalah As-Sa'bi dari
hadits yang diulang no. 6515 diriwayatkao oleh Al Bukhari (ll:273) dn
sumber Talroriya dari As-Sa'bi. Juga dari sumbcr Isma'il dari As-Sa'bi hadits
no. 6E06. lihat hadits sebelumnya.
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6815. Waki' menceritakan kepada karni, Al A'masy dariZ-ayid
bin wahab dari Abdurratunan bin Abd Rabbul Ka'bah dari Abdullatr
bin Amru dia,berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,Siapa saja yang
membai'at seorang pemimpin moka berifrontah dengan kesuggtiwn
lati dengu ncniafut tmgannya,'maka taatitah sekcmampuonmtl 'Att

a.

ly ,f o;rt # l' * ,f otSr'* €) t:t:"r.1^\ 1'i,i;iil,ivJV# 
l' *'*--* i * /.et;l.
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6816. Waki' menceritakan kepada lomi, dari SuSan dari

Abdullah bin Al l{asan dari pamannya yang bernanra Ibrahim bin
Mutrammad bin Thalha 'dari Abdullah bin Amru dia berkata
Rasulullah sAw bersaHa, "siapa saja yang ingin diambit hwtanya
tanpa halc, kenudian dia terbunuh (karena mempertahankarnyo),
maka ia mati syahid.'*r2

saoadnyasiahih, dariringkasan hadits no. 6293 dan ringkasan no. 6294 dengan
sanad yang lain.
Sanadnya shahih, su$,an addah Ats-Tsauri, Abdullah bin Hasan bin Hasan bin
Ali bin Abu Thalib seorang'yatg tsiqah dan amanah, seperti yang dikatakan
oleh Ibnu Ma'in. Mush'ab Az-Z;.lfr,alr:, berlcata, 'Aku tidak peman meuhat
sese,orang dari ulama kmi, .menghormati seseorang sesuai dcngan
kehormatannya. Al waqidi berkata, "Dia adalah soorang ahti ibadah, seorang
yang mempunyai kemuliaan rng tin$ dm kata-kata yang kuat. Ibrahin bin
Muhammad bin Thalhah bin LJbaidullah Ath-Thayy, terah terdahulu
pembahasan tentang kestiqahannya, hadib no. l40l dia adalah seorang tabi'i
yaungtsiqah. An-Nasa'i berkata ia adalah salah seorang png muly4 lbnu Sa,ad
berkaa. Muhammad bin Thalhah melatrirkan seorang anak yang bernama
Ibrahim Al A'raj, ia merupakan seomng yrang mulia. Abdulrah uin zuuair
qenetapkan sebagai pejabat bagian pajak di lraq, Al Bukturi menerangkan
dalam kitab Al Kabir: llll3lo-117. Adz.Dzahabl dalam Toitrt Ar Islon (4:90
va lt), ia mengatakan bahwa patnan Abdullah bin Al Hasan padatral bukanlah
paman dari saudara ibunya tetapi paman dari saudara bapakrfra. Hasan bin
Hasan bin Ali bin Abu.Thalib ibunya bernama Haula binti Manzhur bin Zaban
bin sa1ryar Al Fazariyyah, yaitu Ibnu lbrahim bin Muhammad bin Thalhatl

{ll
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kepada dari Mujahid

6817. Waki' menceritakan kepada kami, Fithr dan Yazid bin
Harun menceritakan kepada ka{ni, 

" 
ia berkata: Fithr mengabar.\an

dari Abdullah bin Amru berkata:

Rasulullah SAW bersabda, 'iSesungguhnya Rahim bergantung pada

Arsy, bulunlah orang yang menyambung dengan balasan yang

serupo, tetapi orang yong menyombung adalah apabila diputusl<on

t al i s i lat urra him malca ia menyambungnya.' Ar3

:', :t:j\i $:L ",*s', $:-,, .1A\A1# *',-f3\l 6"G Vt

adapun ibunya Abdullah bin Hasan adalah Fatimah binti Al Qusain bin Ali bin
Abu Thalib itu anak paman bapaknya, Hasan bin Hasan bin Ali. Lihatlah kitab
Ath-Thabaqat lbnu Sa'ad jilid: 5 hal. 37, 20-25 dan halaman 234-235. Nasab
Quraisy pada Mas'ab hal 49 dan di dalam kitab At-Tahzib hnditsnya
diriwayatkan oleh Abu Daud (477114:391) Aun At Ma'bud dari Musaddad
diriwayatkan An-nasai Jilid 2 halaman 173 dari Amr bin Ali keduanya dari
Yahya bin Sa'id dari Suffan, An-Nasai juga dari Ahmad bin Sulaiman dari
Mu'awiyah dari Hisyam dari Su$an. Adapun Imam At-Tirmidzi (2:315) dari
Muhammad bin Basysyar dari Abu Amir Al Aqdi dari Abdul Aziz bin
Muthallib keduanya dari Abdullah bin Hasan. Adapun lafazh"Man qutila duna
malihi fa huwa syahid, tetapi menurut An-Nasai Muhammad biri lbrahim bin
Thaha adalah riwayat yang keliru, adapun yang benar adalah Ibrahim bin
Muhammad bin Thalha. Seperti dalam teks kitab At-Tahdzib (9:12). At-
Tirmidzi berkata: Hadits Abdullah bin Amr adalah hasan dan telah
diriwayatkan dari sumber yang lain seperti yrang dikatakan seperti hadits yarig
lalu secara ringkas, seperti dalam lafaz Imam Turmudzi dan Nasa'i dari hadis
lang lain no.6522.
Kedua sanadnya Shahih, dari hadits yang telah.lalu no. 6524,6785 dan 6700.
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6818. Waki' mcnceritakan kepada l<ami, Al A'masy

menccritakan kepada kami, dari Syaqiq dan Ibnu Numair berkata : Al
A'masy mengabarkan kepada kami dari Syaqiq dari Masyruk dari

Abdullah bin Amru berkata: Tidaklah Rasulullah SAW itu orang keji

dan bengis, beliau pernatr'bersabda, "Orang yong pating baik di
antma adalat, Wg Nmg baik alihlabtya"" Ibnu Numair berkata

dengan lafazh: sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah

yang paling baik akhlaknya.ara

?t * 3GJI.6: r;:!!i $:", A. t rt:c.1^\ 1

yht & !, Jr-:rii,Jv,s.* # fl *,f /9 i
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6819. Wald' menceritakan kepada l@mi, Al A'masy

menceritakan kepada lomi, dari Abu Ish* dari Wahb bin Jabir dari

Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Cuhtplah

bagi seseorang itu berdosa jika menelotukan orang-orang yang

menjadi tanggtmgannya. tAt',

{rt Kedua wfuya shahih, dari hadits yang telah lalu no. 6504',6767 .
rrs Sanadnya shahih, dari hadits 1,nng diulang no. 6,495 dan hadits dalarn Al

Mwta&ok no. 2517, diriwayatkan pula oleh Al Haldm, dan ia juga
menganggapnya slultih, begittpula mcnunr Adz-Duhabi.
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6820. Waki' menceritalon kepada kami, Usamah bin Zaid
menceritakan kepada l@tni dari Amru bin syu'aib dari Bapaknya dari
Kakeknya, bahwasanya Nabi SAW pada satu malam menemukan
sebuah lorma di barrah tcmpat tidumya kemudian dimakannr lalu ia
tidak bisa tidur pada malam itu, sebagian istinya bertanya, "wahai
Rasulullah Apaloh kemarin malam engkau sakit?" Rasurrdlatr
menjawab, "Sentnggrrtnln aht mendapti sebtnh furna di bavah
tempat fidurfu don aht memakawryn, komi mempunyai hrrma-hrma
sedekah aht lhowatir ?l* itu adalah furna sede*ah'Ar6
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6821. Waki' menceritakan kepada kami, Ali bin Mubarak
menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir dari
Muhammad bin Ibrahim dari Khalid bin Ma'dan dari Jubair bin Nufair
dari Abdullah bin Amru dia berkata: Rasulullah merihatku

116 sanadnya shahih, dari hadits yang terdahulu sccara ringkas no. 6691 dan no.
6720pada sanad yang lain.
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mengenakan baju yang bergambar burung, maka Nabi bersabda,
"Buanglah karena sestngguhnya itu adalah pakaian orang-orang
kafi7.'Att
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. 6822. Waki' menceritakan kepada kami, Daud bin I(ais al-

Qarra menceritakan kepada l€mi dari Amru bin Syu'aib dari
bapaknya dari lokeknya dia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang
AqiqalU maka Nabi menjawab, "Aku tidak strka istilatr 'uquq
(pembangkangan), siapa saja yang mendapatkan seorang anak jika ia
ingin melakukan suatu amalan ibadah maka kerjakanlah jil<a

mendapati anak laki-laki rnaka sembelih 2 ekor kambing dan jika
mendapati seorang anak perempuan maka sembelihlah I ekor
kambing.'{lt

ly ,f * /. 1r * c ot {'* €)tfl'"r.l^yr
!, S;; Jv :Ju c)-3 /.it* t'zA, i # / et;\
V i ltr:, J?'6, fi.t" "j n ,*i *ht *

Sanadnyasf,afulh dari hadiB png diulang no. 6536 d"n no. 6513 dengan sanad
yang lain
Sanadnya slraft ih, dari ringkasan hadits no. 6713 dan 6737. lnrda " Mukga' atoi,
tertulis dengan Alif dalam riwayat (O, g) adapun di dalam riwayat (p) tanpa atif.
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6823. Waki' menceritakan kepada karni, dari Suffan dari

AMullah bin Hasan dari pamannya Ibrahfun bin Mutrammad bin

Thalhah dari AMullah bin Amru, ia berkata: Rasulullatr SAW

bersabda, *SiaW saja lang lwrtaryn dionbil tanpa hah kemudian ia

mati terbwttrt nako ia mati slnhid.'*re

"{'i rzX3t

6824. Waki' mencedqkln lFgPado kami, dari Khalifah bin

Khayyath dari Amru bin Syu:aib dad !ryalgya dari kakeknya batrwa

Nabi SAW berkhrtbah dan menyandarkan punggungnya ke Ka'bah

kemudian ia menyebutkan hadits.a2o

i$, $:", :tG ,:orl:!i i ,loG-,,;:€, $:-r- .1AY o

,Jv,:f# l' * f i:p y.rult,f i; *'-^iv7
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Sanadnya shahih, dari hadits yang diulang no- 6816, adapun l$ah*Bighairi
W tsdryatdalem riwayat (1) tertrlis "Bifuaoi Ha{'png ini tert€ra di dalam

ri*oy"t (4 g) sesuai dengan lafazh hadits sebelumnya.

Sanaanya sfuiit, dari hadits yang sebelumnya yang telah diulang batrwa Nabi

SAW. bersabda dalam khrrbahnya, Nabi menyandarkan punggungnya ke

Ka'bah. Tapi aku tidak mencmui hadits dari Amr bin Syr'aib dari bapaknya

dari kakeknya dengan lahzh "Mtt trida mruhlw bighairi haq" Al1lr lfiawatir
ini mcnrpakan kekelinran dalam menulislon sanad hanya saja menrpakan

pcngulangan hadits dengan lafa*r"Lcyaqtulul muslimun bi kafvin.... sampai

akhir." Dari hadits png tclah rcrdahulu dongan sanad yang sama nqi,,6690'

6796 daa 6A7. srrya menyangka dan yakin sanad hadits no. 6E24 peu$otulan

dari hadits no.6827.
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6925. Waki' dan Ishak Al Azraq menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Suffan menceritakan kepada l€mi dari Al-Qamatr
Uin Ua*uA dari Al Qasim bin Mdlrtraimaratr dari AMullah bin Ai.nru

berkata Rasulullah SAW bersabda, "TidaHah seorang muslim dicoba
dengon suatu bala pado'badannya, kccuali Allah mengatakon kcpada
Mokiikat pencatat nlislah pada hambaht catatan amal kebaikan

sebagaimana dia dalan kcadaan sehat selama dia masih percnya
kcpadafu." Abdullah bin Ahmad berkata: Bapal&u berkata: Ishak

berkata dengan lafazh: Tulislah bagi hambaku sehari semalam.a2l

l.,f * €J * ? $:", iC'€t t3'";.1^Y1

,*i*bt*,4tf qfl. lr *re:Pl.rurl

6826. Waki' mencerit*an f..e.a. kami, ia berkata Mistar
menceritakan kepada karli, dqri Abu Hashin dari AI-Qasim bin
Mukhaimirah dari AMullah bin Amru dari Nabi SAW seperti hadits

di atas.'{z

121 Kedua sanadnya shahih, dari hadits yang diulang rro.6482 hanya dari riwayat
Ishak Al Azraq, Al Hakim meriwayatkan dalam Al Ltusta&ak (l:3a8) dengan
dua sanad dari Su$an Ats-Tsauri, dia bcrtata: Hadits shahih dengan syarat Al
Bntfiari Muslim tapi ia tidak meriwayatkan hadits, Adz-Dzahabi
menyepakatinya.
Sanadnya Shahih, Abu Khashim dengan difrthah hunrf ha dan kasrah huruf
strad adslah U6man bin Ashim Al Asadi Al Kufi t€lah tcrdahulu t€ntang
ketsiq"harn 

" no. 1024. ketcrangannya ada pada krtab Ath-Thabaqa lbnu
Sa'ad (6:224), dan dalam kitab Juh Wa Ta'dil Ibnu Abu Hatim (3/t/150-l6l)
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6827. Waki' menceritakan kepada kami, Khalifah bin

Khayyath menceritakan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib"dari

bapaknya dari kakeknya berkata, "Rasulullah SAW bersabdq

'TidaWah dibuuh seorang mu'min dengan sebab membunuh seorang

kofir don fidaHah dibwtrt orarg )nng memryryni iar{i dengan sebab

janjinl,a'.'AB
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6828. AMurratrman menceritakan kepada kami, Su&an

menceritakan kepada kami dari Abu Ishak dari Wahab bin Jabir dari

AMullah bin Amru semoga Allah meridhai keduanya dia berkata:

Aku mendengar Nabi SAW bersabdq "Cuhtplah bagi seseorang

berdosa jilra menyia-nyiakan orang yang meniadi tanggungannya.'A24

. diriwayatkan dari AMurrahman bin lvfahdi dia berkata, di Kufrh ada 4 orang
yang tidak berselisih dalam haditsnyq siapa saja png bersclisih dengan mereka
maka hadits tcrsebut salah dia adalah Abu Hissin. Dia merupakan orang )ang
tsiqah menurut Ahmad dan Ibnu Ma'in diriwaya*an juga oleh Abu Nu'aim
dalam kitab Al Hibah Q:Za\ dari Al Qathi'i ia berkata" "Waki' sendirian
dalam meriwayatkan hadiE ini dari Mis'ar."

12' Sanadnrra siai ih, darihadits yang diulang no. 6796 daa 6824.
a2f Sanadnya shohih, Abdurratrman adalah lbnu lvlahdi, Sufyan addatl

Atsauri dari hadits yang diulang no. 6t19.
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6829. Abdunahman menceritakan kepada kami, dari Suffan

dari AMullah bin Al Hasan dan Ibrahim bin Muhammad bin Thalhatr
dari AMullah bin Arnru dari Nabi SAW bersabda" "Siapa yang ingin
dianbit hartanya tanw hoh kcmudian ia mati terbunuh maka ia mati
slnhid'A2s

.y,;;:; *j* dl"re;*i'*li.p lAyl
6829 p. Aku mengira Al A'raj menceritakan kepadaku, dari

Abu Hurairalq iamenyebutkan riwayat seperti sebelumnya

,f t': €i 'ri.t $1"; ,ie i .ir '":L t3:", .1Ar.

,* i', J;., u;s ,Jv ,r* /.i' *" 'o; * ,rj * ?lut
''fA3 qti)t *:' Yh'

6830. AMuIlah bin Amru menceritakan kepada kami, Ibnu
Abu Dzi'ib menceritakan kepada kard, dari Al Harits dari Abu
Salamah dari AMullah bin Amru, ia berkata, "Rasulullah SAW
melaknat orang yang menyuap dan yang disuap.'/6

: Sanadnya sft ahih, darihadits yang diulang no. 6823.
'- Sanadnya shahih, dari hadits yang telatr diulang no.6779.
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6831. Rauh menceritakan kepada kard, Al Aua'i

menceritakan kepada kami dari l{asan bin Athiyah dari Abu Kabsyah

As-Saluli dari Abdullah bin Amru bin Al As[ bahwasanya Rasulullah

SAW b€rsaM4 *Ada 40 macarn kebaikan yang paling tinggi

derajatnya adalah 'Manilnul Arai'1raitu tiae seorang harnba yang

melakukan kebaikan haqn r,Bcngharap pahala dan benarnya janji

Allah kecuali Allah rTrtd"r* ke surga'{2?

i.t * ,:* t$'"i'rty U. *t) !4, $:"; .1^rY

ni.,, Ju zJv,:-3r.i' *|;;ir+ i.l*, *,ot?
aaaa

: ,sj Jvz!;,rl#. i' * iu1 '*fr d;r ,*t * \, *
'*'€il-;gU V u:* o$'i.'# s;*i$iGL $:';

.t

'afr d*,*t yt;hr & itt J;, J Jd ,jG ,s-b, i'
a. aa..2a,

t. -l - r, tlrt, I

a

',!4, ,tb, 'Ali '{JJ.-J -iV ,#6 )c ,J:U' i;i ;6t ir.*aaa

u: ;* Y q $,# ? ,&r:r), *tT: ,b:r5,
CI f z:>:rr> i:n s.. :Jv ,i!y g.Lt,* ,SG ,filt |*

a

'27 San dnya shalih,dari hadits yang telah diulang no. 6488.
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6832. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,
Salim yaihr Ibnu Hayyan dari Sa'id bin Mina aku mendengar
Abdullah bin Amru berkata: Rasulullah SAW bersabdq *Telatr

sampai lobar kepadaku batrwa engkau (AMullah bin Ahmad berkata),
bapakku berkata: Affan menceritakannya kepada kami, Dia berkata
Salim bin Hibban menceritakan kepada kami, Sa,id bin Mina
menceritakan kepada kami, Aku mendengar AMullah bin Amru
berkata: Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Telah sampai kcpadaht
kabu bahwa engkau selalu berpuasa pado siang hari dan slwlat
Tolwjjud di malam hari, maka janganlah engkau kerjakan! karena
sesungguhnya jasadmu memlrunyai bagian, matamu mempunyai
bagia4 istrimu memryyai bagtan, puasalah pada setiap bulan 3
hari, itu seperti phala puasa Dahr," Aku menjawab, ..Sesungguhnya

aku kuat melalcukan (ebih dari) itu," maka Nabi berkata, *Puasalatl

seperti puasa Nabi Daud sehari berpuasa sehari tidak. Atrdullatr bin
Amru berkata Seandainya aku bisa mengambil keringanan itu. Affan
dan Bahz berkata dengan lafazh lain*Inni ajidu bii quw+t oh".42t

1u Semua Sana&rya shahih, tetah diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mahdi dari
Atran di akhir sanadnya da{r Bah4 kctiganf,a dari Salim bin Hayyan telah
dahulu tentang kesiqahannya no. 1491. Al Butfiari menjelaslcan di datam kitab
Al Kabir QrlDl4) disebutkan bahwasanya dia mendengar dari Sa'id bin Mina
seorang Tabi'in yang siqatr menurut Ibnu Ma'in, Abu Hakim dll. Dan

Al Bukhari dalam Al Kabir Qlll469) disebutkan bahwasanya ia
mendengar dari Jaabir bin Abdullah dan Abu Hurairah salah sahr hadits yang
diceritakan Abdullah bin Amr secara panjaing lebar dalam hadits no. 6477 dan
hadits yang akan datang no.6862 dari Affan dari Salim bin Ha1ryan..Lihat juga
hadits no. 6766, 6789. Diriwayatkan oleh Muslim (l:321) dari sumber
Abdurratrman bin Mahdi dari Salim. Diriwayatkan Ibnu Sa'ail di dalam kitab
Ath-Thabaqu @ra, dari Affan. Tetapi di dalamnya terdapat kekeliruan sanad
di dalamnya tertera Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, ia berkata:
sulaiman bin rlayyan mengabarkan kepada lcami, dia berkata: Rasulullatr sAW

'?t)',

r{
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6833. Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Athabin
As-Sa'ib menceritakan kepada l@mi, dari bapaknya dari Abdutlatr bin
Amru dia berkata: Seorang laki-laki datang'kepada Rasulullah dan

bcrkata, *Aku datang untuk berbaiat kepadamu dan aku tinggalkan

kedna orangtuaku menangis,' maka Rasul berkate "Pulang dan

buatlah mereka tertawa' sebagdnr*u engftmt rrembudt kcduanya

menantgis,' Nabi pun coggsn untuk membaiatnya.a2e

'ry -i4 i L ; Gt t,-^?)t *.t; L;'J yJ ? dt ;:,r
.cG

6834. Muhammarl bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syubah menceritakan kepada kami dari Al Hakam dari Mujahid dari

AMullah bin Amru dari Nabi SAW, bersaMa, "Barangsiapa yang

g nama selain bapak kandungnya maka ia tidak dapat

berkaa ke,padakq Sanad ini adalah kelirq yang benar adalah Salim bin Hayyan
dari Sa'id bin Mina aku mendengar Abdullatr bin Amr.tt' Sanadnya hasur, kemudian menjadi shahih ti ghairihi karena Isma'il bin
Ibrahim yaitu lbnu Ulayyah me,ndengar dari Atha setelah ingatannya b€rubah.
Dari hadits png panjang no. 5490 dari'Nwayat Ibnu Uyainah dari Atha
diriwaptkan oleh An-Nasa'i dari sumber Hanrmad bin Zaid dari Atha.
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mencium wangi surgq yang wanginya dapat tercium dari jarak 70
tahun perjalanan.'{30

'+ ,<ut o;i* $"; r u'r?J $:"r.1lro

I l, y.ii tLt Ll ,yi '*'o/t f3 
,,* Lt"r; tr"

*;i,,&,, * bt & lt );, i'+ u,4L, r*
ht ,)* ii't Jyr'+ :Ju rtitt i;'*, €c,,L) t:)

.::i :u)q t$t * nirJrii p, y
6835. Muharnmad bin Ja'far menceritakan'kepada [€mi,

syu'bah menceritakan kepada l@ni dari Al Hakam. Aku mendengar
syaif menceritakan dari Rusyaid Al Hajari dari bapaknya. Batrwa
seseorang berkata kepada AMullatr bin Amru, aktr menceritakan apa
yang aku dengar dari Rasulullah, tinggalkan aku dan apa yang engkau
dapati pada peperangan Yarmuk? ia berkata: aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Orang muslim adaloh orang yang bisa
menjaga lisan dan tangannln.'A3r

Sanadnya shahih, ringk8san hadits no. 6592 dalam riwayat yang lain berbunyi
"Falut yar.alf'seperti itulah di dalam riwayat Ath-Thayalisi dari Syu'batr no.
2274.
Sanadnya dha'if sekali, alcan tetapi matan hadits ntfu dn shahih pada jalur
yang lain. Al Hakam adalah Ibnu Utaibah seorang yang terkenal tsiqah. saif:
Al Husaini telah mencantumkan biografinya dalam kitab Al lronat hal. 50, ia
berkat4 "Ibnu Hibban mencantumkannya dalam kitab lrs-?tiqat, dan inJ
terdapat dalam manuslcip lfs-rsrqar kepunyaanku QD04), ia berkata: saif:
seorang syaik yang meriwayatkan dari Rasyid Al Hajari, Al Hakam bin utaibah
meriwayatkan darinya pula. Al Hafz berkata di dalam krtab At-Ta'jil hal 174 ia
adalah seorang yang tidak dikenal. Al Bukhari di dalam kttab At Kabir
QDll72) berkata, "Saif Buya' As-Sabiri, dari Rasyid Al Hajari Al Hakarn bin
Utaibah mcriwayatkan darinya pula, Al Bukhari tidak menyebutkan perawinya
cacat. Ddngan ddil ini dan penilaian tsiqah ibnu Hibban adalah sudahlatr cukup.
Rusyaid Al Hajari adalatr orang yang sangtt dhaifmenurut Al Bukhari dalam
kitab l, Kabir QllR05). An-Nasa'i berkata, "Da bukan seorang yang kuat

E{
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6836. Husain menceritakan

.. t .2 I ,. t
*S ,f clJ^l

.1r3r't €'-L:t
kepada kami, Snr'bah

il ,LFtTi |ofiu

crrtlit u &r
::. u i,Jv'J:P

mendengar Saif menceritakan dari Rusyaid Al Hajari, keriiildian
menceritakan hadits, berkat4 "Biarlon kami
(meriwayatkan apa yang adr Wda kemi) dan apa yang ada, engkau

dapati.'{32

tt'*'^;t €* ie. U'rZJ $:tL.I^rv

,!&,,iCt, ,;rLAt lj';;at'*iv il,r i,ri

menceritakan kepada kami, akq mendengar Al Hakarle aku

hafalannya." Al Jauzani berkat4 "Dia seorang pembohong" menurut Ibnu
Hibban ia seorang yang percaya dengan paham murji'ah mengenai
keterangannya terdapat dalam kitab Lisan Al Mizan Q:460461), bapaknya
seorang yang tidak dikenal kecuali apa yang tertera di dalam riwayat tanpa
disebutkan nama bahkan tidak disebutkan keterangannya di dalam kitab Al
Iknal dan krtab At-Ta'jil Haditsnya diriwayatkan oleh Al Bulfiari di dalan
kitab Al Kabir secara ringkas, ia berkata "Adam dari Syu'bah dari Al Hatom
dari Saif Buya' Ash-shaghiri. Adam adalatr Ibnu Abi Ilyas guru Al Bulfiari.
Adapun sanad lain yaagshahih dari hadits ini no 6487, 6515,6753,67n,6t06.
Sanadnya sangat lematr, seperti sanad yang terdahulu hadits no. 6E35.
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6837. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Snr'b.ah menceritakan kepada kami, dari Amru bin Murratr dari
AMullah bin Al Harits dari Abu Katsir dari Abdultah bin Amru dari
Nabi sAw bersaMa, "Jauhilah perbuatan zhalim! karena
sesungguhnya kczhaliman itu merupakan kcgelapan pado hoi kiamat,
dan jauhilah perbuatan keji karena sesungguhnya attah ttdak
menytkai orang yang berbuat keji dan bengis, jauhitah kanu akan
sifat pelit karena sesungguhnya sifut in telah menghancttrkan orang-
orang sebelum kamu, mereka saling memutuskan tali silaturrahim
saling berprilaht pelit dan berbuat jahat." seorang laki-laki berdiri
dan bertanya, "wahai Rasulullah perbuatan Islam apakah,yang paling
utama?" Rasrl menjawab, "Bahwasanya engkau menjaga orang_
orang mwlim dffi lidahmu don tangaranu," kemudian berkata
seorang laki-laki [ain, "wahai rasulullah, Apakah hijrah yang paling
utama? Rasulullah menjawab, "Engkau menJauhi segala apa yang
Aaah benci, hijrah itu da dua macam, hijrah yang selcoang dan
yng alran datang. Adaptn hiJrah yang sekoang adaloh taat jitra
diperintahkan dan menjautab bila,dipnggit, hijrah yang akan datang
paling besar cobaan dan palwlonya.'4l1

$:rL iG fiit 'i. eG1 * '; J,J,J $:"r.1^r^
)ru u.t Uft :Jv ,as?J ,r qr)1.'*i:; i ,*'* -,;t

{33 sanadnya shahih,dari hadits yang diurang no. 64E2, 6792 drdari hadits yang
panjang no. 6813.
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'6838. Muhammad bin Ja'far dan Hasyim bin Al Qasim

keduanya berkata: Syu'batr menceritalon kepada l@mi dari Amru bin
Murrah dari Ibrahim dari Masynrk berlcata: mereka menyebut Ibnu
Mas'ud di hadapan Abdullah bin Arnru maka ia berkata: Itulah laki-
laki yang selalu kucintai setelah aku mendengar rasulullah bersabda,

"Bacalah (pelajarilah) Al Qw'an doi empt oran& dari lbnu
Mas'ud, Salim, Maula Abu KntzaiJirt, Way bin l(a'ab don Muaz bin
Jabal.'A3a

s7 i. ).J'* r;5 vJ:tt ,rL U ',r3"' 13',"r.1^rl
'^? LA :f ,, l' * e:.. 'rf; i:* ,rJ i e,Fi $:",

t
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, t at . ,
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6839. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Amru bin Murrah. Seorang

laki-laki menceritakan kepada kami dirumah Abu Ubaidah

batrwasanya dia mendengar Abdullah bin Amru menceritakan

Abdullatr bin Umar ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Siapa yang menyebarkan aib orang-orang maka Altah

alan menyebarlcan aibnya kepada para maWtluk serta Noh

'3{ Sanadnya shahih,dari hadits yang diulang no 6795.
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hinakan, " kemudian ia berkata, maka kedua mata Abdullatr bin Umar
menangis.a3s
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6840- Muhammad bin Ja'far dan Haiiaj o,"*,"* kepada

kami, keduanya berkata: snr'batr menceritakan kepada kami dari
Sa'ad bin Ibrahim dari Humaid. Haliaj berkata aku mendengar
Humaid bin Abdurr.ahman dari AMullah bin Amru dari Nabi sAw
uersaMa' "seswtgguluy.a termasuk dari pada dosa besar adarah
seseorutg Wng metuaci kedw orongtuanryn," metpka bcrtanya,
"B4gaimana seseorang ihr mencaci orangtuanya?, Rasul menjawab,
"Dia mencaci bapk dan ibu orang lain kcmudion orang itu (batas)
mencac i kc&n orwtgtuanTa.'{36

d* ,rL U '"1;i $'"; .1^r \

sanadnya sluhih, di sana ada kcsamann nrma scorang tabi'i dan tclah kami
nyatakan r*coarannr pada hadig no.6509; lorcm di sana diriwayatkan otch
Ahmad dari Yalrya Al Qatheon dari Syr'bch.
Sanadnyas&ati&, dari hadib yang diulang no.6529.

ti * i;et 7'-aa
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6841. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Qatadah dari Yazid ibnu

AMutlah dari AMullah bin Amru dari Nabi SAW bahwasanya beliau

bersabda, "Siapa saja yang mengklwtamkan Al-Qur'an htrang dori 3
kali mata dia tidak memalaminya.'437

6842.'Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishak aktr mendengar

Wahab bin Jabir berkata: Sesungguhnya Maulan AMullah bin Amru

berkata padanya, Sesungguhnya aktr akan tinggal pada bulan ini di

Baitul Maqdis maka Abdullah bin Amru bertanya, 'Apakatr engkau

meninggalkan kebutuhan keluargamu untuk bulan ini?" ia mer{awab,

"Tidak," maka Abdullah berkata pulanglatr kepada keluargamu dan

berikan segala kebututran mereka. Sesungguhnya aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabdq *Cuhrylah merupakan dosa bagt

seseorang yang menyia-nyiakan orang yang menjadi

tanggungannya.'438

117 Sanadnya slai ih, darihadtis yang diulang no. 6810.
43t Sanadnya shahih, dari hadits yang panjang no. 6495, 6819, 6828. Ath-Thayalisi

meriwayatkan hadits ini no.228l dari Syr'batr. Al Baihaqi meriwayatkan"dalam
sunan Al Kubra Q:a6l dari sumber Ath-Thayalisi. Al Hakim di dalan Al
Mustadrak (4:500-50t) sumber Abdurrazak dari Ma'mar dari. Abi Ishak ia
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6843. Muhammad bin Ja'far menceritakan l<amij Syu'batr
menceritakan kepada kami, dari Amru bin Dinar dari Abu Al Abbas
menceritakan dari Abdullah bin Atnru, ia berkata, Rasulullah SAW
bersabda kepadakq "Bacalah (klwtankanlah) Al Qur'an dalam satu
bulan!" maka aku berkata sesunggtrhnya aktr mampu lebih daripada

iol. Aku selalu meminta kepadanya sampai Rasul bersabda, "Bacalah

Al Qur'on dalam 5 hari dan berptosalah 3 t ari dolam sebulan!" ala
bcrkatq "Akri hr* lebih daripada ifir,'Rasul bersabda" "Beryntasalalt,

sesunggulnln puso lwrg pling AAah cintai pnsa ttabi Daud, ia
berptasa satu hari fun berbuka satu lwi.'A3e

berkata Shahih menunrt syarat Syailfiaini dan dia tidak mengeluarkan
haditsnya. A&-Dzatrabi menyepakatinyq lihat tafsir Ibnu Katsir Q:a{fl.
Sanadnya Stahih, menrpalsn salah satu riwayat dari kisah Abdullah bin Amr,
sesuai dengran hadits yang terdahulu no.6477, An-Nasai meriwayatkannya I :

326 dari Muhammad bin Basyar dari Muhammad yaitu ibnu Ja'far dari
Syt'bah. Lihatlah sebagian hadits rcrdahulu no. 67 64,677 5,6832.

i

Et

.@I - MusDrd,Imrm Ahnrd



LL ff lr;li ia €e ,;:, $:", ?\:) Gt:t,s* * J?11 -rb t3-6 e;3 t3:r- L:., Vt- .IAt t
a' a a a a) :Ju'&j *,7. 1. ?, ! 4, t ). .. 1 ,. ..r. .J, dr ,P ,C, f 1b f y) ,f ve i!.

?, , 4. t l. .. ( o. otl .
)..o . Jl ..9 coJ.r .'g ul .'g t-ii .',1

e. ,l t,.(l ..,p .;4, )ii o)rr$

684.Rauh menceritakan kepada kami, Syu'batr me,nceritakan

kepada l<atrIi, Amir Al Ahwal menceritakan kepada kami, dari f;trtru

bin Sytr'aib dari Bapaknya dari Kakeknya dari Nabi SAW BersaMq

"Tidaklah sating mewarisi keluarga yang mempunyai dua agama'ffi
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6845. Isma'il menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hindi

menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'ab dari bapatcnya dari

kakeknya, bahwasanya ada sekelompok orang sedang duduk di pintu

Nabi SAW maka seb'agian mereka berkata: Bukankatl Allah

mengatakan ini dan inr? dan sebagian lairmya berkata ini dan itu?

maka Rasulullah mendengar pembicaraan mereka, maka Rasulullatl

* Sanadnya Shahih, dari hadits yang diulang no. 6664.

.. a
a.- ,i 'r.
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keluar dan di uEiahnya terlihat merah seperti biji delima (karena
marah), maka nabi bersabd4 "seperti inikah etngkou diperintahlan
dan diuttrs! kalian sating meributkan tentang firman allah,
sesunggut ton sesatnya umat-umat terdahulu seperti yang kalian
perbuat ini. Tidaklah ada faefuh sedifilptn tmlian disini.
P*latikanlah segala perintah Aaah dot amalkan dan apa yang
dilwoq tinggalkan'ilr

*'i; ,zJ-'it *irl; uJL ;; t:t:rr.I^rl
-r.. a. fr. a.t. . .. a.2: * i * f i t*,r *,rJ i'>)t:>j,ltilr y,
c.oAEit:fr| JLt *3*ht *i,i;,.,'ol

.L:At fi ,'6'7fiti:r,i"J Lf-,i ,.,:r;lr

6846. Yunus qcnceritakan kepada karri, Hanrmad yaitu Ibnu
salamah menceritakan kepada karni dari Humaid, Mathar Al waraq
dan Daud bin Abu Hind dari Amru bin syu'aib dari bapaknya dari
kakeknya, batrwa Rasutullah sAw keluar nunah menjumpai para
sahabatnya dan beliau dapati mereka sedang berselisih tentang takdu,
yang safir menentang ayat Al-Qur'an, dan begitu pula yang lairu
kemudian ia menyebutkan haditsnya{2

:';$:L *ii'ua\i* i, l€*.l^rv
lt Ji| 4 1'u; 

r*f ,iv ,t*./. lr ;;L r :* 'i.

sanadnya shrhilL Isma'il yaitu lbnu Alirh. Dari hadib yang panjang no. d66g,
6t0 I dan ringhssn hadlr no. 6?02, 6? 41.
suudnya shahih, Humaid addah Ath-Thawit pamao Hammad bin salamalx
haditsnya tclah diulang scbetumnp.

!-
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6847.Abu Nadhr menceritakan kepada ;, Ishal< Ot ,"'r,
menceritakan kepadaku, Said Ibnu Amru menceritakan kepada kami,

dari Abdutlah bin Amru berkafa Aku bersaksi kepada Allah bahwa

aku mende,ngar Rasulutlah bersabda, "seorang laHJaH dqi Qtraisy
saling mengarrrpuni kcsalahawryn, andai dosutya dtimbory dengan

dosa4osa para jin don ma rusiq niscallc- akan terhapus.'#3

,y +ilr ';. irt"; $:r, ?13 $:r, L& $:", .1^t^

6848. Atran menceritakan kepada kami, Hamman

menceritakan kepada l@mi, Atha bin As-Sa'ib menceritakan kepada

l<ami dari bapaknya dari Abdutlah bin Amru, batrwa Rasulullah SAW

bersatda, "sembahldt Allah WrS Mala Pengasih, tebokanlah

salant, berikanlah mokan Wdo orang yang memb*uhkan niscaya

akan masuk strga-Nya'A

Sanadnya sluhilr,Ishak bin Sa'id bin Amr bin Sa'id tcLh tcrdahulu t€nhng
kctsiqahannya no. 56t0. bapaknya Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash juga

tclah lalu Enting ketsiqahannp no. 5017. pada kitab Mqima: Az-Zawa'id

Q:2E$ dirirvayalkan oleh Ahma4 pcrawinp adahh ;,Grawi yangsluhih,telah
terdahulu dari scgi makna dEri hadits Abdullah bin Umar bin Al Khaththab No.
6200 dan no: 7043.
Sanadnya siafrdft no. 65t7

Musnrd Imru Ahnad .- @l



t'ilt y. :Wp'a;t;'i.ib €*Lr* $:"r.I^rq

#; ,). +t fir ,su te,';tl :s.3, i' "* * ol ,r
f6 '* ,i$, fi ,*3 * b, j, !,ii; ;ru;'i:r.,

f
5849. Affan menceritakan kepadaka.i, Hammad bin salamatr

menceritakan kepada kami, dari Atha, bin As-Saib dari bapaknya dari
Abdullah bin Amru bahwa seorang taki-laki berkata dalam do,anya
*Ya Allah ampunilatr aku dan Nabi Muhammad.,, Maka Rasulullat
berkata' "sungguh engkau telah menutup pintu do'a bagi orang-
orang Wrg lqin'as

i iI,{- * ;&'ut1s*+trl 'n 

"-;r* 
$:rr.1Ao.

t ) t t.

4 -4f -;t;.,iv,oirl'* i * # /. rt''* #
:Jui ,7't'-,yi d"'rrrl p, *h,',-b $ l;, jl*)
& o, ,G! t, ,;F y', ,Gp, ltr,$X y tf ,), *d
r: ,qF y) ,glL), *u- ,;.'4/ !fu, e! y, ,ti,

.j,!i *a'ekqT
6850. Khalaf bin Walid menceritakan kepada kami, Ibnu

Ayyas menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin sulaim dari
Amru bin syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Berkata: umaimatr
binti Ruqaiqatr datang kepada Rasulullatr sAw untuk berbaia! maka
Rasulullah berkata Aku baiat engkau rmtuk tidak menyekutukan Allatr
sedikitpun, janganlatr mencuri dan berzio4 janganlah membunuh

ut ganarlnya,s&ai ih, daririq*asan hadits 6590

ii
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anakmu dan janganlah melakukan kebohongan yang diperbuat antara

kedua tangan dan kakimu dan janganlatr merapi mayat serta

mempertontonkan perhiasan dan kecantikan seperti yang dilah*an
orang-orang j ahiliyatr dulu.ffi

i. rU,.1 * ;&',j1 e:e $) 'i. 'rt" $:t, .1^o \

,*iyh, & !, );'4'+t,€rL d:',w,uov,tt

ybt J* lt J;t d;6 r; ti ,iur'i;*a'rt:i-';. et

\t * int Jr: d ib L;"if sy, 'A4l q S;l 6 .irL
lG 1sP'1\f3 el'.J.i)ti,l!|, o(* :s ,f.6 u',:;;:, *

s Sanadnya shahih, Ibnu Ayyas adatah Isma'il bin Aryasy ia scorang yang

rcrkenii tsrqah, ia berbicara dalam riwayat haditsnya yang b€rasal'dari luar

orang-orang Syam, dia meriwayatlon dari Sulaiman bin Sulaim Asy-Syami Al
Qadi memrpakan orang yang siqah. Menunrt Ibnu Ma'in Abu tlakim Ad-
Daraquthni dan lain-laitt At Bukhari mencnugkan dalam kitab Al Kabir

Qnl$) pada hadits yang tcrdahulu dari riwayat Ibnu Alyas di dalam sarah no.

6666. Ibnu Kasir menyebutkan hddits ini di dalam kitab tafsirnya (8:329). Ada

kekelinran tulisan di dalamnya la&zh Abbas padahal yang benar adatah Ayyas.

As-suyrthi menyebutkannya dalam kitab Ad-Dur Al lvlortsw (6:209)

dinisbatkan kepada Imam Ahmad dan Ibnu Mardawaih. Umaimah binti

Ruqaiqah dinisbatkan kepada ibunya yang bernama Ruqaiqah binti quwailid bin

Asad bin AMul Uzza saudara perempuan Khadijah ummul mu'minin yaitu

yang bernama Umaymah binti Abdullah bin Bajad bin Umair bin Al Harts dari

Bani Taim bin Murrah, lihat keterangannya dalam krtab Ath'Thabaqat (8:186-

187). Haditsnfia juga diriwayatkan Malik dalam kitab Al Muwaththa'11a1.982,

983 dan dinukil oleh Ibnu Kasir (8:327),.32E dia berkata sanadnya Shahih

kemudian dinisbatrkan kepada At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lbnu Majah.

?'u 4i;t ,tfur:d F i,, ,uf ! tig I ,eltaatj
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6851. Khalaf bin Walid menceritakan kepada kami, Ibnu
Ayyas menceritakan kepada karni, dari Muhammad bin ziyadAl Hani
dari Abu Rasyrd Al Jubrani bedota, Alcu mendatangi Abdullatr bin
Amru bin Ash, aku bertanya kepadanya, Ceritakan kepada kami Apa
yang engkau dengar dari Rasulullah, maka dia memberikan kepadaku
l@baran, ia berkata inilah yang aku tulis dari Rasulultah, maka aku
melihatny4 maka aku dapati di datanrnya batrwa Abu Bakar shidiq
berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajari aku sesuatu yang
dapat 4n, bac? ketika pagi dan sore!" maka Rasulullatr menjawab,
*Wahai ebu daUr, ucapkanlatr Ya Allah yang menciptakan langit
dan bumi yang +ahamengetahui hal gaib dan nyata yang tiada Tuhan
selain Engkau. Tuhan dan pemilik segala sesuatu, aktr berlindung
kepada-Mu dari kejahatan diriku dan dari kejahatan dan syirik syaitan
dan dari kebohongan dirilu d.n dari menyesatkan orang-orang
muslim.'#7

Sanadnya Shahih, Muhammad bnZiyad,Al Hani Al Haurshi adalah orang yang
rsiqai menurut Imam Ahmad dan Ibnu Ma'in dan lain-lainnya. et gukhad
menerangkan dalam kitab Al Kabir (l/l/E3). Al Hani nisbah kepada Al Han bin
Malik saudaranya Hamdan bin Malik. Abu Rasyid Al Hubrani adalah orang
yaag tsiqah, menurut Abu Dar'ah A<l-Dimasyqi dalam kitab Thabaqat At
Ulya. Al Ajalli b€rkat4 Syami adalah seorang tabi'i png tsiqah tiada orang
yang lebih utama pada zamaonya ketika di Damaskus. At Bukhari
mencantumkan biografinya dalam kitab Al Kuna ns. 254. Al Jubrani
dinisbahkan kepada Jubran bin Amr bin Qais berasal dari yaman. At-Tirmidzi
meriwayatkan haditsnya @:268) dari Al Hasan bin Arafah dari Isma'il bin
Ayyasy, ia berkata: Hadits ini Hasan Ghoib. Adapun dari jalur yang lain yang
diriwayatkan dari Abdullah bin Amr no. 6597. Bahwasanya Rasulullah SAW
mengajari AHullah Do'a ini dan sama sepertinya di dalarnmusnad Abu Bakar
no. 51, 52 & 63 dari Hadits Abu Hurairatr dari Abu Bakar. Bukhari
meriwayatkan 2:264265,1l: I I l-l 12 danMuslim (2:313).

i

I

@I - [tusmd Inam Ahmrd



I

I

I| ; :i; q* )61 
'i.?g e'* ,,4 t $'"r.lAoy

I rr,.', y\, ;*:, ).y., eW zJv ,o1L * yJ * #
I '*tiv,rt-,tybt,b !,J)'UyP z)v i;rirf q
I ii,r & n' Jh'of i'i ro.ri ri :Jui ,i"L.L'*l U;
I p,ti:,G;{rr|3;F- e:, *f'c6,ei i'e', y
I LiSv:Jui,pi y\, ,k !,l*rt4'i ,g#l
I .r; ,*t '";1i ,q'd-S c. ,;; i 'i-ii 'i6 sulr

)ii ,&i y bt * ,it S* ytllit'v itr? o2fi-

I 
s:*l[il',p-w#

| 0852. Abu Mughirah menccritakan kepada kami, Hisyam bin
r Al Ghaz menccritakan kepada lomi, Amru bin Syu'aib menceritakan

r kepadaku dari bapaknya dari kakeknya berkata: IGmi singgatr

I U"rtr-" Rasulullah SAW dari Tsaniyyah Adz-Dzakhair maka

I n rufoff"n melihat kepadakrr ia melihat baju yang digambar dengan

gambar bunurg, Rasulullah bertanya, "Apo ini?" aku mengetatrui

I *r r" Rasulullah SAW tidak menyukainya, maka aku meqdatangi

I keluargaku yang sedang meqralahkan tungktt maka alu'bakar baju

I ,* ke dalam tungb kemudian aku mendatangi R.asulutlab, Rasututlah

i p* bertanya, "Apn lnng kamu perbtnt dengan baiumu tadi? " maka

[ .m menjawab, "r{ku mengetahui bahwasanya engkau tidak

I menyukainya" kemtrdian aku datangt keluargaku yang sedang

I m*y"tatrkan tungku dan melemparkan kedalamnya, maka Nabi

t

I

I
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berkata, "Kenapt lcamu tidak memakairran pakaian itu kepada
kcluugamtt.'#E

A e 'rlf f , rg,, v^ 'ir? '^f; Tt:r.; lAoy

';i -^u'd$G ,li:.ii;.!t )L A.*r *ht * lnt J-r,
,rlliti;',:jW/U Jr)a,*, *bt * ,4,,rr; d.
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a
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6852 Sr.prn Ais.Ugt o bahwasanya, ketika ;;;;
dari Tsaniryatr Adzakhir Rasuluuah sAw shalat bersarna mereka
pada sahr tembok yang dijadikan kiblat ke,mudian tiba-tiba muncul
anak kambing dan melewati di depan Rasulullah sampai-sampai ia
mendorong dan mendekap ketembok, aku melihat tubuh Rasulullah
sAw sampai menempel dengan tembok dan dia melewati dari
belakangnya{e

sanadnya shahih, Abu Al lt{ughirah "dalah Abdul euddus bin Haliaj Al
Khulani Al Hamshi. Hispm bin Al Ghaz bin Rabi,ah atiarasyi 

"aaun 
reorang

Ipg t"rq+--"nurutrbnu Main Ibnu sa'ad dalam Ath-Thabaqa (lDfi|t).rbni
Ioarras berkata dia adalah sebaik-baiknya manusia. at gukh.i menerangkan
dalam Al Kabir (4D/199). Al Jarasyi dinisbahkan kepada bani Jarasy, yaitu
pedalaman daerah Khumair. Hadistnya diriwayatkan oleh Abu Da.ud
(406614:91-92). Ibnu Majah Q:t97) keduanya aari rrisam Al Ghaz. Tsaniyyatu
Az'zahir yaitu suatu tempat antara Mal&ah dan Madinah. Rasulullah sArw.
memasukinya ketika Futuh Mekkah. Ar.Raythah adalah setiap baju yang tidak
y:Tp1lyl 2 lapis atau setiap baju yang tipis dan hatus. Aaapun-perkataan
"Fahalla Kasautaha Ba'dha AhliB'Abu Daud dan Ibnu Majah menambahkan
di dalam riwayatnya bahwasanya pakaian itu diperbolehkan untuk wanita.
sanadnya shahh, hadistrya diriwayatkan oieh Abu Daud 70gll:260 dut
rymber Hisyan Al Ghaz. Bahmah adalah anak kambing yang baru dilahirkan
baik laki-laki atau pcrempuan.
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6853. Abu Al Mughirah meacentakln kepada.q*i, Al Auza'i
menceritakan kepada kami dari Hasan bin Athiyyah, aku mendengar

Abu Kabsyah As-saluli be*ata, Aku mendengar Abdullah bin Amru
bin Ash berkata, Rasutultah SAW borsabda: Ada 40 macam kcbaikan
yong paling tinggi diantuqrya "Minhutul Anz" yaitu suatu kcbaikan
yang dilahtlran oleh seorang hamba kqena mengltaraplun pahala
dari Allah dan kcbenoran janji-Nya kccuali Allah masukkannya kc

Surga.aso

otf €,ii? ;*l oV i;.'rZJ e* eelr ,f ei*.1Ao r
'. a.

lf. s! -'t,i|AL'i ,in ,u,,t;it',;.'fu- ok €it's-81
oOt. a. . a.t t.
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6854. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Muhajir menceritakan kepada kami, Urwatr bin

Ruwaim mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Dailami yang tinggal di

Baitul Maqdis, ia berkatq kemudian aktr bertanya kepadany4 "Wahai

tt' Sanadnya shahih,dari hadist yang diulang no. 6,488, 6E31.
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Abdullah bin Amru Apakatr kamu mendengar Rasulullah sAw
menyebutkan sesuafu tentang peminum khamar?,'maka ia menjawab,*Aku mendengar Rasulullah sAw bersabda, ,Tidaktah diterima shalat
seseorang dari unotht yng meminum khaner selarno 40 hari,.,Asl

*h, * ltJ;.,'+3,j6.r lAor

^;sliie, 
6 :li 7'nf i ,* e)&,; ,:,ib .4* ?ttly

'i)rf ';j ,io i @1, ,:.+; of 13, i ,rlt 
aGG ;&

Pt'e,irttU:ti,l,p i;-@f V, qs;:$tt S u;iS,.. a. . a.
"dY $L'

6854p. Telatr berkata: aku mendengar Rasurulrah sAw
bersabda, " sestmgguhnya Attah terah,mercWakan malhluk kemudian
menjadikan mereka Mam' ke,gerwr\ kcnudim Attah mengambil
dari calwyanya dan memberikan kewda yang Dia kehendaki, maka
akan mendapatkan cahaya itu orang-orang yang dikehendaki dan
berbuat salah doi orang-orang yang ditrehendaki, mako siapa saja
yang mendapatkan cahaya itu maka dia telah mendapatkan hidayah.
Dan siapa saja yang berbuat salah kcttka itu maka dia akan tersesat

'r5r Sanadnya shahih,Muhammad Ot r*"ji,
9mg yang rsrQai menurut Ahmad dan Ibnu.Ma'r& Abu Zura,ah serta yang
lainnya. Ibnu Hibban di dalam kttab Ats-Tsiqah berlcat4 .,Dia adalah ,.o-*ri
yang Mutqin Al Bukh{ menerangkan dalan Al Kabir'(1fiD29). Ruwatr bin
Ruwaim Al-I*hmi Al.urduni seorang tabi'i yanltsiqahm.o*ot ru* r"rutn,
An-Nasa'i dan lainlain. Al B*hari m"nerangka, dalam littab Al Kabii(4lll33),Ibnu Abu Hatim dalam urtab Al Jarh-wa At-Ta'dil (3/l/396), Ibnu
sa'ad dalam Ath-Thabaqat et2fi6s).Ibnu Ad-Dailami yaihr Abdullah bin
Fairuz Ad-Dailami telah terdahulu tentang ketsiqahannya no. 6644. dan hadistyanq telah diringkas no. 6644. tcami tamuauian aisini ualrra An-Nasa.i
meriwayatlon hadistrya dari jalur yang lain secara ringkas e:330) dari utsman
bin Hushn bin Alaq dari urwah bin nuwaim lihatlah urtirt no aasb,anl.
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oleh lrareru itu aht lcatokan Telah kertng peru dengan apa yang Dia
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6855. Ali bin Ishak ."o*it f* a"*a;, AMullah

mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada

kami, Abdutlah bin Junadah Al Ma'afiri menberitakan kepadaku

batrwa Abu AMurrahman Al Hubuli mqrceritakan dari AHullah bin

Amru, ia menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda "Dunia

adalah penjua.dan tempat kcsusalan orang-orang mulonin apabila

ia telah terpisah dengan dunia malw dia telah terlepas dari peniara

dan kcsusahan.'A13

Sanadnya shahih, dari hadist yang terdahulu secara singkat no 6644. Al
U*tsami menyebutkan hadist ini drJram Majma' Az-Zawa'idQ:193't9$.
Sanadnya shahih, AMultah adalah Ibnu Mubarak Al Imam. Yabya bin Anrub
adalah Al Ghafiqi Al Mishri, telah terdatrulu tentang ketsiqahannya pada

riwayat no. 6645. Abdullah bin Junadeh Al Ma'afiri adalah seorang yaagtsiqah,
menurut keterangan Al Husaini dalam lI lbnal halarnan 59 dengan nama

Abdullah bin Jabarah Al Ma'afiri Al Bashri. Semoga itu menrpakan kekeliruan
cetak yang benar adalah Al Mishri bukan Al Bashri, begitt juga Al Jabaratt

yang benar adalah Al JunadalU begitu yang disebutkan oleh Ibnu Hibban di
dalam kitab As+siqah (2:235). Hadist diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam

krtab At Hilyah (8:177) dari Muhammad bin Nuqatil dan Hibban bin Musa

keduanya dari lbnu Mubarak. Abu Nu'aim berkab hadist ini terkenal dari

Abdullah bin Junadah tetapi terjadi kekeliruan cetak tertulis Wahbahtullah bin

Junadatr. Di riwayatkan Al Hakim dalam Al Musta&ak 14: 3151 dari Sa'id bin

Abu Maryam dari Yahya bin Ayyub. At Haitsami menyebutkannya dalam

Majma' Az-Zawa'id (10:28t-289). Dia meriway*kan dari Abmad dan Ath-
Thabrani seoara ringlas. Para perawi Ahmad.adalah perawi yang shahih, selain

Abdullah bin Junada" dia adalatr seorang yanguiqah.

*tyb,*Ut*'te c)P ;,t
r ), .. .. tlr.
; elll J..e ,f Atb
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6858. Ali bin Ishak menceritakan kepada karri, AMullatr
mengabarkan kepada kami, said bin yazid mengabarkan kepada
kami, dari Abu As-samah dari Isa bin Hilal Ash-shadafi dari
AMullah bin Amru berkata, Rasulullah sAw bersabda, "seandainya
awan seperti ini {eliau mengibaratkan seperti anak panatr- yang
dihirim doi langit ke bumi, mala ia akan menempuh perjaranan
selama lima ratu tahun ia alwn sampai tre bwti sebelum maram, dan
jika ia dikirim doi ujwtg rangkaiawryta, naka ia akan menghabiskan
wabu selana empat puluh tahun, nwlam dan siang sebelum sampai
lrcpada pngkalryn otanry Wnghabisatvryn.' 

Asa

451 sanadnya sia&ii, sa'id bin Yazid adatah Abu syrja' Ar Khumairi Al eathbani
Al tskandarani: ia adalah orang yang tsiqaft menurut Ahmad dan Ibnu Ma'in
dan lain-lain. Ibnu Yunus ffita dia adalah seorang atrli ibadah dan mujtatri(
seorang yang siqah di dalam hadist. Al Bukhari men-erangkan di dalam tit"A.li
Kabir Qlll477). Abu Samah adalah Darraj AI Mishri telah terdahulu tentang
ketsiqahannya no. 6634. diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3:345), Ath-Thabari di
dalam tafsirnya Q9:4041) keduanya dari Abdullah bin Mubarak.Turmudzi
berkata sanadnya Hasan shatrih. Ibnu Katsir menukil darinya dalam tafsir
(8:a70). Al Mundziri menyebutkannya di dalam krtab At-tughib wa Tarhib
(3:232) dan dinisbatkan kepada Al Baihaqi. Dinukil dari lbnu Katsir AI
Mun&iri dari At-Tirmidzi bahwasanya ia berkata, ,.Sanadnya hasan.',
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6857. Hasan bin Isya menceritakannya kepada kami, Abdullatt

bin Mubarak mengabarkan kepada karri, Said bin Yazrd Abu Syuja'

mengabarkan kepada lomi, dari Abi Samah dari Isya bin hilal dari

AMullah bin Amru dari Nabi SAW Hadist seperti di atas.ass
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mendengar AMutlah bin Antru

kepada Rasulullah untuk minta
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berkata datang seorang laki-laki
izlrn bedihad. Rasulullah SAW
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6858. Atran dan Bahz menceritakan kepada kami, keduanya

berkata Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abi

Tsabit ia berkata, Akn mendengar Abul Abbas seorang penyair, A}u

kemudian bertany4 "Apakah orang tuamu masih hidup?" ia

'155 Sanadnya shahih, Al Hasan bin Isya bin Masarjaz An-Nisaburi seorang yang

tsiqah, salah seorang guru Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Ahmad bin

Hanbal dan anaknya serta Ibnu Khuzaimatr meriwayatkan hadist darinya. Al
Bukhari menerangkan dalam kitab Al Kabir QnR00) dan Al Khathib di dalam

kitab Tarikhnya (7:351-354) ia berkata AI Hasan bin Isya adalah tennasuk ahli

Bait Ats-Tsarwah, datrulunya adalah seorang Nasrani yang masuk Islam di
trngan Abdullah bin Mubaralq kemudian menunhrt ilmu dan bertemu dengan

para guru hadist, ia merupakan seorang yang wara' daltsiqah.

0,p.,
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menjawab, "Iyq" Rasulullah berkata kepadanya , 'irr*roO pada
kcduoya!" Bahz b€rtata Ibnu Abu Tsabit mengabarkan kepadaku

dari Abu Al Abbas, ia berkata Aku bertanya kepada Abdullah bin
ArrurL456

yJ ,r:w'i. *- e.tf # €*'fr.s"r.1Aol

)*t ,1. "pt iv :iL'*3 ,Ju ,:* ;.1' *" '*'.{bf ,i6

5859. Babz menceritakan kepada kami, Syu'batr menceritakan
kepada l<ami, Ya'la bin Atha mengabarkan kepadaku dari bapaknya

berkata: Aku menyangka dari AMullah bin Umar berkata: Syu,batr
ragu-ragu Seorang laki-laki berdiri dekat Rasulullah SAW dan

meminta izin untuk bedihad maka Rasul bertanya, "Apakah engkau

mempruryni kcdua orutgtuo?" ia meqiawab, "Ya, aku mempunyai
Ibu," maka Nabi,bersabda, "Pergilah dan berbabitah kcpadanya."
Syu'bah berkata maka ia perg sambit meNrunggang kendaraannya.asT

Sanadnya shahih dari hadist yang ehh diulang no. 6812. adapun perkataan di
akhir hadist, Bahz berlata yang rlimrktrld adalah bahwa periwayat Bahz dari
Syu'bah, menjelaskan tentang bahrva Syu'bah mendengar hadismya dari
Hubaib Ibnu Abu Tsabit seperti kAerangan pada hadist yang banr ho. 6E12.
Adapm pe*atran Abu Al Abbas lafrzhh Sa'altu Abdallah bin Anr yang
dimaksud adalah bertanya tentang hadist ini atau tentang hukum.
Sanadnya dhaiS karcna adanya keraguan Syr'bah dalam bersambungnla perawi
arau tidalc totapi dari segi maknr hadist ini shahih. Ya'la bin Aths Ath-Tha'ifi
telah tcrdahulu ketsiqahannya no. 4,453 bapaknya adalah Athaf Al Amili Al-
Laitsi Ath-Tht'ifi seorang tabi' png )"ang tidak dijelaskaq kecacatannya
dischxtan oleh Abu Hatim dalam fub Jthwa At-Ta'dil Qll&3g). dari segi
N{akna hadist ini shahih dari hrdist Abdullah bin Amr No. 685t, 6tl l, 6812,
6t33.
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6860. Bahz menceritakan kepada kami, Sulaidan (Ibnu Al

Mughirah) menceritakan kepada kami, dari Tsabit, sessorang dari

Syanr menceritakan kepada kami, ia selalu menyertai AMullah bin

Amru bin Ash serta menyimaknya, ia berkata: aku bersamanya ketika

ia menemui Nauf, Nauf berkata: Disebutkan kepada kami bahwa

Allah SWT berkata kepada Malaikat-Nyq "Panggillatr hamba-hanrba-

Ku!" Para malaikat menjawab, "Ya Rabb, bagaimana? Sedangkan

mereka berada di bawah Arsy dan tujuh lapis langit?" Allah

berfirman, "sesungguturya jika mereka mengucapkan La llaha llla
Allah maka mereka telah (mampu) meqiawab (panggrlan-Ku),"

Abdullah bin Amr berkata kepadanya: Kami shalat bersama

Rasulullah SAW shalat Magttrib atau selainnyq maka kaum muslimin

Jri .rltlf ilr Ll u 7\ :'J'; Ju, ,6; '4 A * 'i6
i_illr -tr3t, ',"5 ,:,4i U riv ,€:V j. trL\r ,&.
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dan aku duduk untuk menantikan waktu shalat setelatrny4 kemudian
ia datang kepada kami dengan memperc€pat langkatrnya, seakan-akan

aku melihat kainnya diangkat karena terburu-burg pada akhirnya ia
sampai kepada kami, kemudian ia berkata, "Wahai kaum
berbatragialah! Tuhan kalian telatr membuka gerbang langrt tengah,'
atau ia berkata, 'Gerbang langit,' lalu gerbang itu terbuk4 kemudian
Tuhan kalian membanggakan kalian di depan para malaikat-Nya" Dia
berkata, 'Lihatlatr para hamba-Ku, mereka telah menunaikan hak-hak-

Ku, lalu mereka menanti-nanti untuk menrmaikan hak-Ku yang

lainnya'."

i; ;* 6?l'-r:tl';. 
",t; 
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6861. ;;menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Amru bin Dinar mengabarknn kepada

kami, dari Shuhaib Nltadzdzn, dari AMullah bin Amr, bahwasanya

Rasulullah SAW bersaMq "Barangsiapa yong rnenyembelih seelcor

burung tarrya lulc, maka pada lwri Hamat Allah alan memintanya,."

ada yang bertanya, "Lantas seperti apa haknya?" beliau menjawab,
"Menyembelihnya dengan sembelilwt Wrg baik, dan tidak
menganbil lehernya lalu memotongrn (dengan kasar).'tit

ttr Sanadnyasftaftii, riwayat ini pengul"ngen riwayat (6t51).

@I - Musmd Imrn Ahnad



i,'i |t; t:lL'ot?'i.'Fb gL Lr* e'"r.1A1Y
ta.

a{pr:,i h' ,* lt J;.,,).Jv,irr;:.*, l' '*'cX
a

ri ,S ..J:r' ifi ;6t i*, 'dfr 4r, ,srb 
" 1or 

'* t;-
a.a

?)#)'o$ rb',r)L'Lv'rj Lb rb',!lLl,GJ L$ fft
aaa

menceritakan kepada kami, Sa'id. bin Mina menceritakan kepada

karni, aku mendengar AHullah bin Amru berkata:,Rasulullah SAW
bersabda kepadakq "Valui Abdullah bin Amr, telah sampai

lrcpodalw (sebuah kabo).balwa engaku berpuasa sepanjanglwri don

slnlat sepa4iangmalom, maka jangan pernah kau lahtkan itu! karena

sesungguhnya tubuhmu memiliki halc, istrimu memiliH hak atasmu,

kc&ta motanu memiliW hak atasmu, berbuka dan puasalah tiga hri
dari tiaptiap bulan, itulah puasa dahr," alar berkata kepada beliau,

"Wahai RasulullalL aku memiliki kemampuan (unfirk melakukan lebih

dari itr)," beliau bersabda" "Berpuasalah seperti puasa Daud!

Berptasa seluri dan berbuka sehari!" Abdullah berkate "Andai saja

kau mengamb rl rul:hs lwh fteringanan).'{5e

'5e Sana&rya shahih, telah berlalu riwayat yang seperti ini dengan lebih panjang

sedikit (6832), dari riwayat Abdurratnnan bin Mahdi dan AftD, keduanya
meriwayatkan dari Sulaim bin Halyan, lihat riwayat (6843), dan riwapt
tersebut riwayat kisah yang panjang (il77) dan l<ami telah menjelaskan riwayat

Murnrd Imrm Ahmrd'- f$ilit,
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6863. Muhammad bin Ja'far menccritakan kepada kami,
Syu'bah menccntakan kepada kami, dari Mughirab aku mendengar
Mujahid menceritakan dari AMullah bin Amrq dari Nabi SAW,
bahwasanya beliau bersabda, "Puasalah dari (iap) bulan sebanyak
tiga luri!" ia be,rkata "Sesunggutrnya aku sanggup lebih banyak dari
itu?" ia t€rus berkata demikian sampai beliau berkata kepadanya,
"Berptusalah sehoi don berbukatah sehoi! Bacalah (frfiatamkanlah)

Al Qtr'ut setiap bulqt!" ia berkata, "sesungguhnya aku sanggup
lebih banyak dari itu?' ia terus b€rt@ta demikian sampai beliau
berkata kepadanyq' "Bacalah (frhotamkanlah) Al Qur'an setiap tiga
hmi!'As.

* * ot l:"';i'-e ffi, ie'i'rZJ G:L.1^1r'{,it 
* ,},f ,* i i,* * frF,'*;:}/.il

pli 'ular guu-'rf ,4ti i *;;'€rf ,iG *')
m Sanadnya shahih. Mughirah adatatr Ibnu Muqsim Adh-Dhabbi, telah berlalu

pentsiqahannya (1838) dan kami tambahkan di sini bahwa Al Bukhari telatl
menuliskan biognfinlaa dalaro Al Kabir (4llB22), Mr hadist )rang diringkas
dalam riwayat (6477, 67 il).
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6864. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Sulaiman dari AMultah bin

Murrah dari Martrq, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau

bersabdq "Ado empat 6tfo0 barangsiap terdapat salah sau (dari

sifat tersebut) dalam dirinya, malca ia,termas* orang munqfilc,

sampai ia meninggalkan si/bt terseb*, yaitu: jika berbicwa ia
berdusta, jila berjanji ia mengingkari, jitco berbai'at ia berkhianat,

dan jika bermusulun ia melanggu batas.'fir

,orLl)t "{r1t 1- ,ily $:tr'or,^- g:* .1A1o
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5865. Affan menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan

kepada kami, yaitu.Al Wasithi Ath-Thahhan, Abu Sinan Dhirar bin

Murrah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin AI Hudzail, dari

$r Sanadnya shahih, Sulaiman adalah Al A'masy, dan rirvayat ini addatt
pengulangan (6768).
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Syaikh dari An-Nalfia', ia berkata: Aku masuk masjid Iliya dan

iri tiang untuk shalat dua raka'at di dekatnyq kemudian

datenglah seorang laki.laki untuk shalat di dekatku, lalu orang-orang

datnng menghampiriqa, ternyata ia adalatr AMullatr bin Amr bin al

AslL tidak lama kemudian utusan Yazid bin Muawiyatr
mendatanginyra, seraya b€rkata, *Jawablatrl" ia bcrkata, "Ia (AMullah
bin Amr bin Ash melarangku unhrk menccritakan kepada kalian

sc@gaimana ayahnya melaranghg sesungguhnya aktr mendengar

Nabi kalian Muhammd SAW bersabda, 'Aht berlindung kepda-Mu
doi jiwa Wrg fidak prnah puag dari luti yang tidak khusyt, dari
doa y@g tidak didengo, dari ilmu yang tidak bermanfoat, dan aht
berlindtary kcryda-i,fii dui kcempat lal tersebut'.'fi2

* :w *|ft:i!i ei; #'i. 13J $'"r.1^11

.it,
6866. Muhammst bin Mush'ab menceritakan kepada kami, Al

Avzz'imenceritakan kcpada lomi, dari Atha, dari Abdullah bin Amr,
bahwasanya Nabi SAW UersaMa, "Barangsiapa )nng berpttasa

selonoqn rnaka tidakda (ptala) pasa bagiryru'#

Sanadnya dhail kil'slnr^ k*idakjelasan syaikh yang meriwayatkannya dari Ibnu
Amr, dan rirm>,at ini mcrupakan pcngglangan riwayat (6561), kami telah
menjelaskan di sana bahwa ba.San dhaif dari sannd rcrsebut adalah bagian
kisahnya sajq dan hadryt- yang marfrr' dengan isti'adzah, sanadnya adalah
shahih (6557) tambahan (OD kami yang menambahkannya dari riwayat (p).

Sanadnya Zulrir lttistul, dan riwayat bi munqathr', tetapi ia shahih
dilcarenakm muttashil Mgrtsisi yang laiq akan kami jelaskan berikutnya.
Atha: Dia addah Ibnu Abu Rabbah, ia meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin
Al Aslt tetrpi ia bclum pcrnah mendengar hadist ini langsung karena diperkuat
juga dcngan dalildalil brdist ini diriwayrtlon oleh An-Nasa'i (11323) melalui
jahn Al IIarc bin Ahiyah dari Al Auza'i. dan dengan dua sanad melalui jalur

EI - Musnrd Inrn A-hmad
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Al Walid bin Mazid dar Uqbah bin Alqamah, dan dari Jahn Musa bin A,yur1
tiga di antara mereka dari Al Auza'i, dari Atha" ia berkata, akrr rnendengar dari
sesoorang yang mendengar dari lbnu Umar, kemudian ia meriwayatkan molalui
jalur Yahya bin Harnuh dari Al Auza'i, dari Ath4 bahwasanya ia
menceritakannla, telah bercerita kepadaku seseorang yang mendengar dari
Abdullah bin Amru bin Ash, seperti inilatr png terdapat dari naskah An-Nasa'i
yang terdapat padakq cetakan Mesir (l:323) dan cetakan India (Hal: 323) dan
manuslcip Sfikh Abid As-Sanadi (lembaran: 37) , dan manuskrip lainnya"
selunrhnya tcrdapat dalam riwayat Al Walid bin Mazid, dan dalam riwayat
Musa bin A'ym, nama sahabat (Ibnu Umar), menurut versi yang ada padaku
itu mcnpakan kekeliruan yang lama tcrdapat dalam naskatr An-Nasa'i, yang
benar edalah (bnu Amru), karena dalam riwayat Yahya bin Hamzah tertera
dengan jelas (Abdullah bin Amru bin Ash, rdaksi hadist datam riwayat-riwayat
An-Nasa'i persis seperti rcdaksi hadist yang t€rdapat dalam Musnad ini yakni
(Iu{m Shana Al Aba4 Fa la shona), dan sebagiannya terdapat lapgahan (Wa la
Ufrhiru ) Abu Nu'aim merirvayarkannl,a dal"m kitab Al Hilyah (3:320) melalui
jalu Muhammad bin l(atsh d8ri Al Auza'i dari Atha dari AMullah bin Amnt
dengan lafazhh (La shon man shama Al Abad)kemudiaaAbu Nu,aim berkat4
"rni arlalah harlist shrhih Fng sepa&at dengan hadist AMullah bin Amnr, Al
Ilajjaj bin Arttath dm schinnya meriwayatkan dari Atha , kemudian ia
meriwayarkan secarapmjang dengan sanad redalsi hadist ini, melalui jalur Abu
Muawiyah dri Al Ilajjaj dari Ath4 dari AMullah bin Amr, beberapa
sahabatnya mcrirvaydon darinya, hadist At Hajiaj dari Atha, Abu Muawiyatr
scndirim dcogan leftzhh ini, riwayat-riwayat ini menandakan bahwa Atha
bclum mendcagr dari Abdullah bin Amru, dan ia juga terkadang memiliki
hdist ntusal; dan menj"dikrn mubhan perantara antrr keduanya, dan hadist ini
dari Atta scndiri, hkan dari periwayat selainnp, Al Haiiaj bin arftath telah
mcriwaydkan darinya secara mursal, seperti.yang diriwayatkan Al Auza,i, dan
Al lrarts bin Atriyah dan AI walid bin Mazid dan Muhammad bin Katsir dari
Al Auza'i, s€peti itu pula Muhanrmad bin Mush,ab di sini, Al Walid bin Mazid
meriwaya&annya dan uqbah bin Alqamah dan Musa bin A'yrn serta yatrya bin
Itamzat, dari Al Auza'i, kemudian mereka menyebutkan perantara yang
mubhan (tidak jelas) yakni *Dari sesoorang yang mendengar Abdullah," tetapi
kaidakjelasan ini yang didcngar oleh Atha telah diketahui, dan dia adalah
seorang penyair Abu Al Abbas AI Makki, hadistnya akan kami cantumkan
secara paDjang pada rirvayat (6874) dari riwayat Ibnu Juraij, ia berkat4 ..Aku

mendengar Atha, ia mengira bahwa Abu Al Abbas mengabarkannya bahwa ia
mendengar Abdullah bin Amru berkata".kemudian ia menyebutkan kisahnya
tentang puasa dan qiyam, di alfiir riwayatnya tertera: ..Atha berkata, ,Aku tidak
mengetahui mengapa ia mnyebutkan puasa selamany4 Nabi SAW bersabda,
'Tidak ada Wasa bagi yang berpuasa selamanya,' dari sisi ini, Al Bukhari
meriwayatkan pula (4: 192-193) Muslim (l:320) An-Nasa'i (l:323)dan telah
berlalu juga riwayat-riwayat hadistnya baik yang ringkas maupun yang panjang
dari riwayat Hubaib bin Abu Tsabit dari Abu Al Abbas, (6527,6789) dan ini
merupalon sepenggal kisah Abdullah bin Amru dalam ijtihadnya dalam
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masalah ibadatr, dan kami telah mengisyaratkan ke dalam banyak
periwayatannya dalam(6477), dan lihat pula (6862).
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6867.Mutrammad bin Mush'ab menceritakan kepada karni, Al ,

Auza'i menceritakan kepada karni, dari Yatrya bin Abi Salamatr bin
Abdurrahman, dari Abdullatr bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW
bertanya kepadaku, "Aht telah diberitahu balwa engkau shalat setiap
malam dan puasa setiap hari?" Aku berkata: Benar wahai Rasulullatr.
Beliau bersabda" "Berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan
tidurlah. Karena sesungguhnya badanmu mempurryai hak atasmu,

istrimu mempunyai hak atasmu, dan tenggorokanmu mempunyai hak
atasmu. Cufuplah bagimu berpuasa tiga hari setiap bulan." Aku
memperketat diriku dan aku pun diperketat. Aku katakan: Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku masih kuat. Beliau bersabda,
"Berpuasalah tiga hari setiap jum'at. " Aku memperketat diriku dan

akupun diperketat. Aku katakan: Watrai Rasulullatr, sesungguhnya aku
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masih kuat Beliau b€rsabda, "Berptutalah seperti pnsuya Nabi
Daud dan jangan lebih dari itu.' Ahr bertany4 *Wahai Rasulullah,

bagaimana puesa Daud itu?" Beliau menjawab, "Dia berpuasa sehari

dan berbulca seluri.'e

6868. eUurrazal moccritakan kepada kami, Sufyan

mengaba*an kcpada kemi, dari Atha' bin As-Sa'ib, dad bapaknya"

dari Abdullah bin Amru: Bahwasanya l.Iabi SAW shalat bersanra

meneka pada hari terjadinya gcrhana matahari, dan juga hari
meninggalnya Ibrahim, anak beliau. Nabi shalat mengtrmami mereka.

Ketika dikrtalmr Nabi tidak ruku' temyata botiau ruku'. Ictika
dikatakan Nabi tidak bangun dari ruku' temyata beliau bangrm. Ketika

, dikatakan.Nabi tidak sqiud tcmyata beliau sujud. Ketika dikatakan

Nabi tidak bangrm dari sujud tetnyata beliau sujud. Beliau berdiri

6 Sanadnya shahih. Yahya artalah lbnu Abu Katsir. Hadist ini adalah pengulangan
nomor 6862 seruisalnya. Al Baihaqi meriwayatkan hadist ini (a:299-300) dari
jalur Al Walid bin Mazid dan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak. Keduanya
dari Al Auza'i. Al Baihaqi kemudian berkata" "Diriwayatkao oleh Al Butfiari
dari Muhammad bin Muqatil dari Ibnu Al Mubarak. Mrslim meriwayatkannya
dari hadist Ikimah bin Ammar dan Husain Al Mu'allim dari Yatrya bin Abu
Katsir.'Riwayat Al Bukhari yang ditunjulckan oleh Al Baihaqi terdapat {dam
Al Fath (a:189-190). Al Baihaqi juga meriwayatkannya dengan sanr&rya
sendiri secara ringkas (9:262) dan riwayat Muslim (l:319).
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pada raka'at kedua dan melakukan hal serupa kemudian matahari

tampak.l6s

t'ilt /. :w'*iq, s?f gf;iSt:* t:;'r.1^11

ybt *Ut A.,prie ,Su,s-&/. lr * r yj *
q)u :,sv r9r$;|sl *;i ,t::r;fi). - jl:Jut ;-,,

: :+:S.l*q{*Gdt
.6869.. AMurrazak mencerilakan kepada ;, Su&an

mengabarkan kepada kami, dari Atha bin As-Sa'ib, dari bapaknya,

dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Seseorang datang kepada

Rasulullah SAW dan berkata: Sesungguhnya aku datang untuk

Sanadnya shahih. Su&an adalatr Ats-Tsalri. Hadist ini diriwayatkan oleh Al
Hakim (l:329) dari jalurMu'ammil bin Isma'il dan Al Baihaqi dalam,4s-Sunan
Al Kubra Q32$ dari jalur Abu Anir Al Aqdi. Keduanya dari Su!ru1 yaitu
Ats-Sauri, dari Ya'la bin Atha', yaitu Al Amiri, dari bapatnya, dan Atha' bin
As-Sa'ib dari bapaknya. Semuanya dari AbduUaA bin Amru. Al Baihaqi
meriwayatkannya sesudahnya dari Al Hakim dc,ngan'sanadnya. Al Hakim
berkata" "Hadist Ats-Tsauri dari Ya'la bin Atha' adalah gharib shahih. Dv
syaikh birhujjatr dengan Mir'ammil bin Ismail nainun tidak meriwayatkannya.
Adryun.Atha' bin As-Sa1ib tidak diriwayatkan oleh mereka.".Al Baihaqi

.berkata, "Ibnu Khuzaimatr meriwayatk-an hadist ini d+lam Mulhtashu As-
Shahih." AI Hafizh menunjukkan kepada hadist ini dalam Al Fath Q:447) dan
bahwa hadist ini diriwayatkan oleh "Ibnu Khuzaimah dari jalur Ats-Tsauri, dari
Atha' bin As-Sa'ib, dari bapaknya." Al Hafizh juga berkata, "Ats-Tsauri
mendengar dari Atha' sebelum dia pilarn. Hadist ni shahih. Saya tidak
menemukan hadist lain tentang memaqiangkan duduk antara dua sujud selain
dalarir hadist ini. Al Ghazali mengrrtip kesepakatan untuk meninggalkan
memanjangkan duduk! Jika ia ingin kesepakatan madztrab tentang masalah ini
maka tidak perlu dibicarakan lagi. Jika tidak maka masalah itu dapat diperkuat
dengan riwayat ini." Telatr disebutkan hadist ini secara panjang dari dua sisi
yang lain dari Atha' bin As-Sa'ib (6483 dan 6763). Kalimat "Ketika dikatakan
Nabi tidak nrku"' dan seterusnya, yang dimaksud adalah memanjangkan berdiri
sehingga disangka Nabi tidak ingin ruku. Kemudian beliau memanjangkan
nrku' sehingga disangka beliau tidak alon bangun dari ruku'. Demikian
seterusnya.
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berbaiat kepada engkau dan meninggalkan kedua oretrg tuaku yang
menangis? Beliau bersabda, "I{embalilah kcpado knfuarya dan btnt
merelra tertawa sebagaimatw engluu membuot mereka menongis.'*

* f; i'zab'*L,?:" Wl gf:iSr|* $|L.lAV.

*bt *U,iviv,rr;r# l' * r?;i .u.",ull
ht;l'oL,:* €:\iqii*r:jt i fl o,6 p3
,y!-It r;- F €.€y1r!r ,iu ,:,tr4;x-'u.y'-;wit JG

at..a aa lr a . aaaa ..,.,-.t"a'e"t eiY: € L$; it' tl ci.)t iy ,p_ oG t
6870. Abdurrazak mcoceritakan kepada lorni, Su&an

mengabarkan kepada kami, dari Alqamah bin tv{artsa{ dari Al Qasim
bin M*haimirah, dari Abdullah bin Amru, dia berkata: Nabi SAW
bersabda, "Tidok ado tarotg doi kann muslimin Wry ditimpa
musibah di badoryn nulainkot AAah memerintahkan malaikat
penjago Wrg nunjagaqn dor berfirmon: Tulislah uttuk hanba-Kt
di setiap lroi don malonryn seprti ia nunge$alan kcbaikm selama
ia teri*zt dengot jotj i- I{tt#l

;. .# 7 ;;ti ,* 7 6?t of;)r l:, $:L.1^y\
'-?tt,i6l Ui ,-*-s6 i ti G r3,r; C.s ,Ju *"
,4 &,,6r i*,ri ,|bri*\1 |.U,:o-i'ii ru**,:.ai | 'rt. 
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a

. :...1 
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t,.
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U )-P U. dtl +e f lrll
aaa.

6 Sanadnya shahih. Hadist ini pengrlangan nomor 6490 dan ringkasan nomor
6t33
Sanadnyasftalrrr. Iladist ini pengulaqgan nomor ilt\6825, dan6t26.
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, 6871. AMunazak menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan.kepaaa kmi, daii Qaiudah, dari Syatu bin Hausyab; ia

berkata: Ketika baiat Yazid bin Muawiyyatr datang kepada kami, aku

datang ke Syam dan alcu diberitatru tentang tempat yang ditempati

oleh Nauf. Aku mendatanginya. Tiba-tiba datang seseorang yang

mengenakan baju dari tenunan sutera dan bulu dan orang-orang

menjadi gempar. Ternyata dia adalatr Abdullah bin Amru bin Ash.

Ketika Nauf melihatrya dia menahan pembicaraannya. Abdullatl
berkata: Alu mendengar Rasulutlah SAW bersabda" "sesunggyhnya

alan terjadi hijrah sesudah hijrah. Orang-orang akon meninggalkan

tempat hijrahnya lbrahim. Tidak akan tersisa di bumi melainkan

orang-orang yang jahat. Bumi inereka mengucapkan lmta-kata

lrepada merela dan Dzat Altah mengeruhkan mereka. Api
mengumpullan mereka bersama kera dan babi, tidur bersama mereka

lretika m;ereka tidur, beristirahat bersama merelca l@tilw mereka

beristirahat, dan memakan orang yang tertinggal." Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabd4 "Alcan kcluar sebagian dari umatht dari
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arah tirrur. Mereka npmbrca Al Qw'an lqn sebaas ngl* saja,

Setiap koli kctuu tqrduk dori mereka naka tanfu.k itu diptong.
Setiap kalt kcluu tanduk dari mereka naka tanduk in dipoidng.

Kalimat ini diulang sonpai tebih dari sepiuh ('Asyaratr)aa kali:
Setiap lrali kcluu tanduk dari merelca maka tanduk itu dipotong

sampai keluarnya Dajjal pada sisa mereka."6e

Seperti inilah yang terdapat dalam naskah Syaikh Syakir dan Al Halabiyyah"
Yang benar adalah 'Asyo. Wallahu A'lan.
Sana&rya shahih. Hadist ini diriwayadcan oleh Al Hafr Ibnu 'Asakir dalam
ToiLh Ad-Dimosyqi (l:149) dari jalw Al Musnad dengan sanad ini. Ath-
Thayalisi meriwayatkannya (nomor 2293) dart Hisyam, yaitu Ad-Dustuwa'i,
dari Qaadah semisalnya- Ibnu'Asakir meriwayatkannya (l:la9-150) dari jalur
Ath-Thayalisi. Akan disebutkan nomor 6952 dari riwayat Ahma( dari Ath-
Thayalisi dan Abdushshamad- Keduanya dari Hisyam. Demikian pula Ibnu
Asakir meriwayaftannya (l:150) dari jalur Al Musnadyng akan datang. Ibnu
Katsir mengrrtip hadist ini daluh tafsimya (6:386-3E7) dari tempat ini kerhudian
menunjukkan juga kepada riwayat yang atan datang nomor 6952. Al Haitsami
menyebuftan hadist ini dalam Majna' ,42-Zaan'id (6:228) dan meringkas
sedikit dari awdnya teNtang kisah kedatangan AMullah bin Amru. dan
membnang sctengph yang p€rtama yangmafu'. Dia menyebutftan akhirnya dari
arval sabda Nfii'Akan kcluu sebagian dsi uniatht". Kemudian Al Haitsami
b€*ata" 'T)iriwayatkan oleh Ahmad dalam hadist yang panjang. Syahr adalah
tsiqah. Tentang dirinya ada l<ritil€n yang tidak berguna. Perawi lainnya adalah
pcrawi klfab Shahih." Bagian pertama yang marfu' "Akan terjadi hijrah
sesudah hijrah" diriwayatlon oleh Abu DtudQ4A-2:312-313 Aun Al Ma'bud)
dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dari bapaknya, dari Qatadah. Namun Abu Daud
membuang sebagiannya yaitu kalimat "Tabiitu ma'ahum" dan seterusnya. Al
Hafizh Al Haitsami melewatkan unf,rk menyebutlcan kalimat yang dibuang ini
padahal itu termasuk dalam Zava'id jugal Namun dia menyebutkan hadist lain
dari Abdullah bin Amru yang mencakup makna ini (8:12) yang berbunyi:
"Rasulullah SAW bersabd\ 'Akan muncal api kepada pen&r&tk Timur yang
menggiring mqeka ke Boat. Api ita tidw bersana mereka kctika mereka tidur
dan beristirahat bersana mereka kctika mereka beristirahat. Apa yong jatuh
dan tertingal furi mereka merupakan nilik api itu. Api itu menuntun mereka
seperti metruntun unta yang terpecah ' Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam
Al Kabir dan Al Ausath. Para perawinya adalah tsiqah.' Telah disebutkan hadist
yang semisal ini dari hadist Abdullah bin Umar bin Khaththab nomor 5562m
dengan sanad yang dha'tf. Kami tafsirkan di sana kalimat "Taqdzaruhum
Ruuhur Rahntaut" yang sama dengan sabda Nabi di sini "Taqdzaruhum
Nafsullah". Keduanya termasuk sifat-sifat yang hanrs diimani ahpa
pentakwilan dan pengingkaran, tanpa penyerupam dan perumpamaan. "Nauf'
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adalatr AI Bukali sebagaimana akan disebutkan secara jelas dalam riwayat yang
akan datang nomor 661?. Nama ini tertulis dalam Majma' Az-Zawo'id (6:228)
dengan salatr: 'Aufl! Kalimat "Fasytaddan Noasu" yakni mereka pergi
kepadanya dengan segera dan heboh. Ini terdapat dal"r, G j. Terdapat dalam
(p) tanda "Shah" di atas sin dari V,ata "An-naas" sebagai lznda keshahihan
perkataan ini dan bahwa tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari hadist itu
lantaran khawatir menyerupai. Dalam (C) tertulis "Ka'asyaddin Naas". Dalam
catatan pinggimya ada naskah lain yang terhlis "Futtabadza" sebagai ganti
dari "Fasytadda" sehingga kemudian dibaca dengan menashabkan kata "An-
Naasa". Ini sesuai dengan yang ada dalam Tarilh lbnu 'Asakir. "Al
Khamiishah" dengan memfathah kha':bajudari sutera atau dari wol yang ada

dua tanda . yang pinggirnya dijahit. Ibnu Al Atsir berkata, "Ada yang
mengatakan: Tidak disebut dengan lihamiishah kecuali jika baju itu ada tanda

hitam. Itu merupakan pakaian orang pada masa lalu." Kalimat "lUa'idzaa huwa
Abdullah bin Amru" dalam (J) tertulis "fa'idzd'. Kalimat itu terdapat dalam
catatan pinggir G) yang sesuai dengan yang ada dalam Ibnu 'Asakir. Kalimat
l'Wataqiilu ma'ahwn idza qaalut' berasal dari kata "Qailuulah" yait'l
beristirahat setengah hari walaupun tidak tidur.
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@I - Musnad Imam Ahmad



nt'*,'*qu,Ab'ei,:-i' q#t # nity
*f ,{:Jt ,FK ,f";rt ;-\,0* iLJ',* ertj ,'jifr

a ,,o .a . . , a . a

of yf ,JG, ,Js ;*'{r';.K * *1, d5|;z33 l5
t i* ,Ju 'j ,1? ,1 ,^t'tl J!. uf a a. ra ,a aaa

.'-r lr) d:.>l)-'
aa .J.t3 ;; i b';

a

Iie d$ c"-;W'f :a? i cryrt t ,;-;f,
,fi- U.,-;- 1-,i)L'*Lrt,qtdr :U:'i ! *'*lt
9r$ i :tl &: d'{+l ri l'; ,Jd ,gt u: a.k;

.lrt* Tqt eos €? o. e:"A
6872. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma,mar

mengabarkan kepada karli, dari Mathar, dari Abdutlah bin Buraidah,'
dia berkata: ubaidillah bn ziyad ragu tentang masalah telaga. Abu
sabrab" salah seorang sahabat ubaidillah bin ziyad, berkata
kepadanya: Batrwasanya ayahmq ketika pergi sebagai utusan kepada
Muawiyah, aku pergr bersamanya. Aku bertemu Abdullah bin Amru
dan dia menceritakan kepadaku, dari mulutnya ke mulutku, sebualr
hadist yang dia dengar dari Rasulullah sAw. Dia rnembacakannya
untuklflr dan aku menulisnya. Ubaidullah berkata: gssrrngguhnla aku
bersumpah kepadamu bahwa engkau belum menarik luda beban ini
dengan susah sehingga engkau datang kepadaku dengan sebuah kitab.
Aku pun mengendarai kuda beban. Aku memacunya sampai

berkeringat dan aku datangi ubaidillah dengan sebuatr kitab. Di
dalamnya tertulis: Abdullah bin Amru bin Ash menceritakan
kepadaku, batrwasanya dia mendengar Rasulullah sAw bersabd4
"sesungguhnya Allah membenci perbuatan keji dan perkataan kajl
Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, tidak al(m
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terjadi kiamat sa,mpai orang yang terpercalta diWtianati dan

penglchianat dipercaln sehingga tampaHah perbuatan dan perkntaan

keji, pemutusan silatwahmi, dan hubungan bertetangga yang buruk

Demi 7at yang jiwa li,Iulnmmad berada di Tangan-Nya,

sesungguhrrya perumrynaan seorang mubnin seperti sepotong emas

Pernilibtya meniupnya narnun emas .itu tidak berubah dan tidak

berhtrang. Demi fut yang jiwa Muhammad berado di Tangan-Nya,

sesungguhnya perurnrymaem seorang mulqnin seperti lebah. Dia
memalran yang baik don mengeluarkan yang bailc, hinggap namun

tidak memecah dan merusak" Beliau bersabda, "Ingatlah balwa aht
memiliki sebuah telaga yang antara dua tepfurya seperti jarak antara

Ailah lre Makkah,- atau "Antara Shan'a dan Madinah. Di dalomnya

terdapat kilauan seperti bintang. Telaga itu lebih putih dari susu,

lebih manis dari wadu. Bargngstapa yang minum darinya maka ia
tidak alran merasa haus selamanya." Abu Sabrah berkata: Utaidullah
bn Ziyad mengarnbit kitab itu padahal aku mer.asa sayang kepada

kitab itu. Kemudian Yatrya bin Ma'mar menemuiku dan aku mengadu

kepadanya tentang hal itu. Dia berkata: Demi Allah, aku lebih hapal

tentang hadist itu dari surat dalam Al Qu'an. Dia menceritakan hadist

itu kepadaku sebagaimana yang serupa di dalam kitab.470

( . o- I . . .,

€j i.t'+ {;U.ts:*t gf:lSt|':?ttlL iu.r,rvr
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"0 Sanadnya shahih. l,Idar adalah Al trrarraq. Hadist ini Elah disebutkan
semisalnp socara rindos nomor 6514 dari riuant Husain Al Mu'allim, dari
Abdullah bin Buraidah. Kami telah menjelaskan tentang hadist ini dan kami
tunjukkan sanad ini di sana Lihatjuga nomor 6837.
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6873. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Aku mendengar Ibnu Abu Mulaikah

menceritakan dari Yahya bin. Hakim bin Shafiran, bahwasanya

Abdullatr bin Amru bin Ash berkata: Aku mengumpulkan Al Qur'an
dan aku membacanya dalam sattr malam. Rasulullah SAW bersabd4
"Sesungguhnya aht kluu,atir akan berlalu masa atasmu dan englau

akan rnerasa bosan. Bocalah Al Qur'an itu dalam satu bulan " Aku
berkatao "Wahai Rasulullah, biarkanlatr aku, aku akan menikmati

kemampuan dan masa mudaku." Beliau berkata, "Bacalah dalam dua

puluh hoi." Aku berkata, *Wahai Rasulullah, biarkanlah aku, aku

akan menikmati kemampuan dan masa mudaku." Beliau berkata"

"Bacalah dalam septluh lrari." Aku berkata, *Wahai Rasulullah,

biarkanlah aku, aku akan menikmati kemampuan dan masa mudaku."

Beliau berkata "Bacalah dalam setiap tujuh hari. " Aku berkata:

Wahai Rasulullalu biarkanlah aku, aku akan menikmati kemampuan

dan masa mudaku. Namun beliau menolak.aTl

47t Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6516. Kalimat "Ayy

Rasulallah" dalam dua yang terakhir dalam (C) tertulis "Ya Rasulallah " Kami
telatr tetapkan dari apa yangada dalam dua manuskrip (1. J).
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6874. Abdurrazak dan lbnu Bakar menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Juraij mengabarkaq kepada karti, Rautt

berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Atha menyangka batrwa Abbas Asy-Sya'ir mengabarkan

kepadanyao bahwasanya ia mendengar AMullah bin funru berkata:

Telatr sampai berita kepada Nabi SAW kalau alar berpuasa dan shalat

malam terus-menerus. Apakatr beliau akan mengutus seseorang

kepadaku atau alar menemuinya. Beliau bersabdq "TidakJrah alat

diberitahu kalau englau berpuasa tanpa berbuka (terus-menerus) dan

shalat malam? Jangan lalwkan hal itu lurena matamu mempunyai

hak, dirimu memrynyai halq dan kcluargamu mempunyai lak
Berpuosalah dan berbukalah, slnlatlah dan tidurlah, berptmsalah
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satu hari setiap sepuluh hari dM englre *ati nundryt phala
sembilan hari." Aku berkata, cel{ku kuat l€tih dari itu wahai Nabi
Allah." Beliau bersabda, "Kalau begitu berpnsalah seperti pttasa

Nabi Daud. " Aku bertanya, "Bagaimana Nabi Daud berpuasa $thai
Nabi Allah?" Beliau menjawab, "Dia berpuasa satu luri dan berbuka

satu hari, dan tidak lari jilra bertemu." AleJ berkata, "Siapa ahr
dengan hal ini (dibandingkan dengan Nabi Daud AS) watrai Nabi

Allah?" Atha' berkata "6ku tidak tahu bagaimana ia menyebutkan

puasa terus-menerus." Nabi SAW bersabda, "Tidak ada puasa bagi

orang yang berpttasa terus-menerus." Abdurrazak dan Rauh berkata"

"Tidak ada pnsa bagi orang yang berpuasa terus-menerus" dua

kali-472
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Sanadnya sfrairft. Hadist ini adalah lebih panjang dari nomor 6866 dan 6867. Ini
adalah salah satu riwayat hadist Abdullah bin Amm tentang usatranya dalam
beribadah yang telah disebutkan secara panjang nomor 6477. Kami telah
hrnjukkan hadist ini di sana. Adapun dari jalur ini, Al Bulfiari telah
meriwayatkannya (4:192-193) dari riwayat Abu Ashim, Muslim (l:320) dari
riwayat Abdunazak dan dari riwayat Muhammad bin Bals, serta An-Nasa'i
(l:323) dari riwayat Hajjaj bin Muhammad. Semuanyadari Juraij, dengan sanad
ini, hanya saja An-Nasa'i sangat meringkasnya, lebih ringkas dari riwayat yang

,t1

,f 'e3,(.]tl"k F oJ 
-a.t*?f ufri,*64,Ju

-, if o$ :',)a ,t;iiit ju t.-r ;,, :,br '.* i6 ,,y:)t ^;-

lain. Lihat hadist yang sebelum ini.
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6875. AMurrazak menceritakan kepada kami, Amru bin
Hausyab, seorang yang shalih, mengabarkan kepada kami, Amru bin
Dinar mengabarkan kepadalnr, dari Atha', dari seseorang dari Hudzail,
ia berkata: Aku melihat Abdullah bin Amru bin Ash, rumahnya di
tanah halal dan masjidnya di tanatr haram. Ketika kami sedang
bersamanya, dia melihat ummu sa'id, anak Abu Jahl, menyandang
busur dan berjalan seperti jalannya orang laki-laki. Abdullah bertanya:
siapa ini? Aku jawab ini adalatr ummu sa'id binti Abu Jahl. Abdullatr
berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabd4 ,,Bukanlah

termasuk golongan kami, orang peremlrucm yang meniru perbuatan
lelaki dan orang lelaki yang meniru perbuatan perempuan.,A73

1?3 sanadnya hasan. Aryrl Pinxausyab: Beginitatr tertulis di dalam (c l). dalam
(J) namanya tertulis tidak jelCI yang bisa dibaca.Ma,mat', sementara di catatan
pinggimya tertulis "Amm' yang menjadi dasar naskah. Karri memilih yang
disepakati oleh tigaaaskatr. sementara yang terdapat dalam kitab-kitab biogafi
tertulis "umar bin Hausyab" dalam nama .umat'' dalam urutan huruf. Dal; l/
Jarh wa At-Ta'diI karya lbnu Abu Hatim (3/l/lo5) dikatakan, ..umar bin
Hausyab Ash-shan'ani, meriwayatkan dari Isma,il bin umaryah dan hadistnya
diriwayatkan oleh Abdurrazak. Aku mendengar bapakl.nr mengatakan hal itu..
-seperti 

inr pula png tertulis dalen At-Tahdzib (7:$la3g a* ait"rnuutt uo
bahwa lbnu Hibbon menyebutkannya dal"m ats-Tseah dan Ibnu Al eaththan
berkat4 "Keadaannya tidak diketahui." Daram Al-Mbu e:2s5) dikatakan,
"umar bin Hausyab, gunrnya Abdurrazah keadaannya tidak diketatrui.- Aku
lidak mengetahui penyebutan lain tentang dirinya selain ini. Adapun mengenai
ketidaktatruan keadaan yang disangka oleh Ibnu Al eaththan dan diikuti-oleh
Adz-Dzahabi, sesungguinfi tesatiian Abdurrazak dalam hadist ini bahwa dia
adalah "Seorang yang shalih" menghilangkan ketidaktahuan ini. ucapan
AMurrazak bisa dijadikan hujjatr, ia mengetahui keadaan gurunya yang ia
dengar dan tidak akan memberi kesaksian bagi orang yang tidak tsabat. Adaiun' pemilihan di sini kalau namanya adalah Amru, ini adalatr pengungguhn aari

ll 1y1! 
yang terdapat dalarn Al Mtunad ini daripada yang-disebutkan dalam

kitab-kitab biografi dengan alasan batrwa riwayat yang didapat dengan redaksi
mendengar lebih unggul dan lebih tinggi. "seseorang aari guazail,, yang
menyaksilon kisah ini dari Abdullah bin tuIru adatah seorang tabi'i yan!
sarnar, tidak diketatrui keadaannya. Namun tampaknya dia adalatr o*ng b"r*
fng tcnTasuk orang yang menyertai Abdullah bin ADnr, bukan orang biasa.
H4irt ini terdapat dalan Maima' Az-zava'id (g:102-103). penulisnya berkat4
"Diriwayatkan oleh Ahmad. Al Hudzali (orang png berasal aari nuazait; tiaat

JI.
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aku ketahui. Perawi lainnya adalah tsiqah. Ath-Thabrani meriwayatkan hadist
ini dengan ringkas dan menghilangkan Al Hudzali y"rrg ru**. Dengan
demikiaa perawi Ath-Thabrani tsiqah semuanya. Al Hafizh m--enyebutkan hadist
ini dalam Al Ishabah (8:239) dalam biografi ,.IJmmu Sa,id binti Abu Jahl." Dia
menisbatkannya kepada Al Musnad dan Al Mu'jam At Kabir karya Ath-
Thabrani dan berkat4 "perawinya tsiqah kecuali Al Hurtzali karena tidak
disebutkan namanya." As-suyuthi menyebutkan hadist ini dalan At Jami' Ash_
shaghir (7678) dan memberikan simbol shahih. ummu Sa'id binti Abu Jahl ini
tidak ditemukan biografi dan penyebutan t€ntang dirinya kecuali dalam hadist.
Keterangan dalam Al Ishabahjuga mengutip dari hadist ini. Ibnu Hazrn tidak
menyebu&an ummu sa'id sebagai salah satu anak Abu Jahl dalam kitab Nasab
Quraisy (halarnan 135-136). Al Mush'ab Az-zubaii, juga tidak
menyebutkannya dalam kitab Nasab euraisy (halaman 310-312). B'ahkan dia
menghitung anak perempuan Abu Jahl dengan mengatakan, ..Abu 

Jahl
mempunyal empat putri: shakhrah, Al Hanfa', Asma', dan Juwairiyatr," kecuali
kalau ada salah seorang dari mereka yang dduluki denga .,Ummu 

sa'id,,.
Kemungkinan kalimat "Misl4tatar Rajul" daram Az-Zmta'id dan Al Ishabah
ternrlis "Misyyatar Rijaal",dan yang ada di sini adalatr yang terdapatrdalam
Ushul yang tiga. ,,
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6876. Muhammad bin 'Utaid menceritakan kepada l€rti,
Muhammad bin Ishak menceritakan kepada karli, dari Muhammad
bin Ibrahim, dari Abu salamatr bin Abdurratrman, dia berkata: Aku
masuk menemui AMullah bin Amru. Dia menanyaiku karena
menyangka kalau aku adalah anak Ummu Kultsum binti .Uqbah. Aku
jawab: Aku adalah Al Kalbiyyatr. Abdullah berkata: Rasutullah SAW
masuk ke dalam rumahku dan berkata, "Bukankah aht telah
diberitahu kalau engkou membaca At Qttr'an siang malam? Bacalah
setiap bulan" Aku berkata: Aku kuat lebih dari itu. Beliau berkata,
"Bacalah setiap setbngah bulan." Aku berkata: Alu kuat lebih dari
itn. Beliau berkata, "Bacalah setiap minggu dan jangan engkau
tambah. Aht diberitahu kalau engkau akan berpuasa selarnanya?',
Aku jawab: sungguh aku akan berpuasa demikian watrai Rasutullah.
Beliau berkata, "Beryruasalah tiga hari setiap bulan." Aku berkata:
Aku l<rrat lebih dari ihr. Beliau berkata, "Beryruasaloh &ta hari setiap
jum'at." Aku berkata: Aku kuat lebih dari itu. Beliau berkatq
"Beryruasalah seperti puosa Nabi Daud Berpuasalah satu hari dan
berbukalah satu lnri. In merapakan puasa yang paling adit di sisi
Allah Nabi Daud tidak ingtur jika berjanji dan tidak tari jika
bertemu.'A7a

174 sanadnya shahih. Muhammad bin Ibrahim adalah bin At Harts At-Taimi. Abu
Salamah bin Abdunahman bin 'Auf adalah tabi'in besar. Telah disebutkan
ketsiqatrannya dalam hadist nomor 1403. Ibrmya adalah "Tamadhir bihti Al
Ashbagh bin Amru bin Tsa'labah bin AI Harts Al Kdbi),yah". Dia adalah orang
Kalbiyyah pertama yang dinikahi oleh orang Quraisy. Dia tidak mempunyai
anak dari Abdunahman kecuali Abu salamatr. Lihat kitab ffasaD eurabykarya
Al Mush'ab (halaman 267), Thabaqat lbnu Sa'd Qlllgl,5:115, dan 8:218),
Jamhuah Al Ansab karya Ibnu Hazn (halaman ll2), dan Al Ishabah (S: 33).
Adapun "[Jmmu Kultsum binti 'Uqbah bin Abi Mu'ith, adalah istri lain
Abdurratunan bin 'Auf. Dia mempunyai beberapa anak..Muhammaq lbrahim,

.jt 61.4
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6877. Abdul Wahab bin Atha, menceritakan kepada karni, Al
Jurairi mengabarkan kepada l€mi, dari Abu Al 'Ala', dari Mutharrif

Humaid, Isma'il, Humaidab, dan Amattrrahnan". ummu Kultsum termasuk
perempurn yang berbaiat dari kalangan Muhajirat. Lihat biografinya dalam Ibnu
sa'd (8:168) dat Al Ishabah (s:274). Hadist ini disebutkan oleh al Haitsami
dpJam Majma' Az-zawa'id @:167) secara ringkas dan memendekkan di awal
dan di alchimya. Dia berkat4 "Hadist ini terdapat dalarn Ash-shahih selan
kalimat wakaana loa yukhlifu idza wa'ada." Kemudian dia berkat4
"Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Muhammad bin Ishak yang
tsiqah nanrun mudallis. Perawi lainnya adararr perawi kltab shahih..- oii
memaksudlcan bahwa dalam Ash-shahih adzhadisi lain yang semakna dengan
hadist di atas dari sisi-sisi lain dari Abu salamah selain dari jahr rvr*ramiaa
bin Ishalq di antaranya nomor 6760-6762 dan 6867. Dari sisi-sisi lain dari selain
Abu salamah di antaranya nomor 6477 dat 6874. sementara riwayat Ibnu Ishak
akan disebutkan sekali lagi dengan redaksi lebih panjang sedikit dari yangada
di sini pada nomor 6880. An-Nasa'i meriwayatkan hadist ini (l:325) a.ngao
sedikit diringkas, dari jalur Muhammad bin salamatr dari lbnu Ishak dengan
sanad ini. Di akhirnye tertulis, "Wakaana idza wa,ada lam yukhlif.. Ini
Tenjelaskan kepada kita bahwa kalimat ini bukan dari Az-Zawa,id jnga. Al
Haitsami keliru dalarn hal itu. Abu Daud meriwayatkannya (l3gg-l:526 Aun Al
Ma'bud) dengan sangat ringkas dari jalur yahyc yaitu bin Sa'id AI Anshari,
dari Muhammad bin lbrahim, dari Abu Salamah. rf,t
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bin Abdullah, dari Abdullah bin Amru" dia berkata: Aku mendatangi
Rasulullah sAw dan berkata padanya: wahai Rasulullatr,
perintatrkanlah qku berpuasa. Beliau bersabda" "Berpuasalah sehari
dan engkau akan mendapat balasan sembilan rrari." Aku berkata:
wahai RasulullalL aku masih kuat. Tarnbahkan lagi. Beliau bersabd4
"Berqntasatah tiga hoi dan engkau akan mendapat balasan tujuh
hari." Beliau senantiasa menurunkan trnfukku sampa bersabda,
"sesungguhryn ptasa yang paling utama adalah ptasa sauduaht
Daud" atau "Nabi Alloh Dau4" Al Jurairi rugu, ,Berpttasolah 

sehori
dan berbukalah sehui." Ketika telatr lemah, Abdullah berkata,
"seandainya aktr merasa cukup dengan apa yang diperintahkan Nabi
SAW kepadaku.'/7s

175 sanadnya shahih. AI Jurairi, dengan medhammah jirz, memfathah ra,, rlan
mensukunya' m€ntpshn pcnisbatan kepada "Jurair bin Ibad bin Dhabi,atr bin
Qais bin Tsa'labah bin LJkabah." Namanya adalah "sa'id bin Iyas". Telah
disebutkin kotsiqahannya dalam hadist nomor 1312. Abu Al .Ala, adalatr yazid
bin Abdullah bin Asy-syatfiir, saudara Muthrif. Di sini dia meriwayad<an dari
saudaranya. Hadist ini b€rmaloa sama secaria ringkas dengan naaist yurg
sebelumnya. Lihat hadist nomor a77 dan 6s45. 

-An-Nasaii 
meriwayatrai

hadist ini secara ringkas dari sisi ini namun menambahkan r"t or-g dulu.
sanadnya. Dia'ncriwayatkannya (l:325-326) dari jahn At Mu,tamir bin
lul{man dari bapaknya. Dia Hata, *Abu Al 'Ala' minceritakan kepada kami,
dari Muthrif, dari lbnu Abu Rabi'al1 dari Abdullah bin Amru,'dan ieterusnya.
'Ibnu Abi Rabi'ah- ini, yang dia tambahkan dalam sana4 tidak dikenal oieh
ulama'. Dalam At-Tah&ib (lz:29$ aftamran, "Ada kemungkinan dia adalah
orang yang sebelumnya,' )raitu "Al Harts bin Abdullah Uin aUu Rabi'ah Al
Makh.anmi." Aku mengunggulkan kalau riwayat ini merupakan kesalahan dari
An-Nasa'i atau dari salah seoning gunr daram saaad. Mereka menambahkan
dalam sanadnya satu orang yang tidalc dikenal. Ini karena hadist ini salah satu
dari kisah Abdullah-bin Amru tentang kesungguhannya dalam beribadah yang
didengar semua kisah itu atau sebagiannya oleh Abu Al Ala Yazid bin Abdullah
sebagaimana terdapat dalam sebagian riwayatnya (6535 dan 6775). Di sini ia
meriwayatkan sebagiannya dari saudaranya yang tertu4 ..Muthrif bin
Abdullah." Muttrif adalah seorang tabi'i besar yang tua. Dia dilahirkan semasa
hidup Nabi sAw. Lihat biografinya dalam at-Tahdzib (t0:173-174), Al Kabir
karya AI Bukhari (4ltB96-397), Thabaqat lbnu Sa'd efiA13-tdq, dan At
Ishabah (6:158). Ya, tidak jauh kalau dikatarcan dia mendengar dari orang lain
dari Ibnu Amru. Al<an tetapi seandainya demikian maka hal itu akan dik;tahui

Q
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6878. Abdul Watrab bin Atha' menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amru mengabarkan kepada kami, dari Abu Salamah,

dari Abdullah bin Amru, batrwasanya Rasulullah SAW masuk ke

dalam rumahnya dan berkat4 "Wahai Abdulloh bin Amru, bukankah

aht telah diberitahu knlou engkau membebani dirimu dengan shalat

di malam hari dan puasa di siang hari?" Dia menjawab:

Sesungguhnya aku akan metakukannya. Nabi berkata, "sesungguhnya

cuhtplah bagtmu, afu tidak,katakan keriakanlah, untuk berpuasa tiga

hari setiap bulan. Kebailcan alcan dibalas sepuluh kali lipat, iadi
seolah-olah engluu berpuasa sepaniang masa." Dia berkata: Aku

dan akan diriwayatkan dengan cara yang jelas. Adapun periwayatan yang tidakl
jelas seperti ini maka tidak ada penimbangan ini.

l
l

a
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minta lebih berat maka Nabi menambarrkaoku Aku katakan: Aku kuat
lebih dari itu. Beliau berkaa .sesungguhrqn 

cutary bagimu untuk
berpuasa tiga hoi setiap Jtnn'at." Aku minta lebih berat maka beliau
memberatkanku. Aku katakanq 'e[h kuat lebih dari itu.,, Nabi SAW
bersabda, "Ptnsa yang paring adir di sisi artah adatah wasa Daud,
setengah masa." Beliau bersabda lagi, ,,Dirimu 

^";O;rr;--;katasmu dan kcruargamu mempunyai tak atosmu.,, Abdurhrr pun
melaktrkan puasa itu sarnpai ketika dia telatr tua dan lematr ia berkata:
'Kalau aku terima keringanan yang diberikan Rasululrh ilwt"otu
lebih aku senangi dari keluargalar d41111111o.r/26

*i;s-,r:'+ y? i riitUU?$:rr.l^vl
*.?t-i'!t's;;, sv ,ii ,)-b /.!,* * cf;Jlt ,rj,*kL'", o!:ua)tAr4c:,,-;; il, Ct o,icJ ll ,.i,
,Jl l'#'ifu *U" ;:) ,o,',,t'ti tf, ,:rjf -*: o{t

.W.$,F atilrt:iir g,,#
6879. Al walid bin Al easim bin Al walid menceritakan

kepada kami, aku mendengar bapakku menyebutkan dari Abu Al
Haiiai, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda"
'"Tiga hal yang jika ada pada diri seseorong maka ia adalah seorang
munafik sejatit Jila berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkari,
dan jika diberi arnanat ia khianoti. Baangsiapa yang ada pada

476 
Sanadnya shahih. Muhammad bin Amnr *
Al-Laitsi. Telatr disebutkan ketsiqahannya dalam hadist no;;;i+os. uaaist inisama dgnqan yang sebelumnya dengan penambahan dr" ;";gr*rrgan. Initermasuk riwayat-riwayat hadist nomoi 6477. ' t
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dirilrya salal, satu doi tiga hat ini maka ia senantiaso berada di

datam kcmunafikot sanpi ia nuninggalkannya'An

y.et;.y.i * * ej 6:L rfr $:L.1AA.

* ,*'J;s;G,f'* i.*:)t * i'* ,rl e ?ta'
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1n Sanadnya shahih. Al Walid bin Al Qasim: telah disebutkan ketsiqahannya

dalam hadist nomor 848. Bapaknya" Ai Qasim bin Al Walid Al Hamdani Al
qtaUi, siqah.,Ibnu Ma'iq et tj( dan .lainnya 

menilainya -qig+ Al Bukhari

iinuris uiogr.fi11yu dalanr Al xoti, (ntrc7-168), Ibnu Abi Hatim dalam ll
lin *o *lfo'ai QUl22'123), dan Ibnu Sa'd dalam Ath'Thabaqat (6:2tA)'

eUu nf Haiiaj adaiah Mujahid bin Jabr Al Makki, soorang tabi'i besar yang

terkenal. rr.aitt ini telatr-disebutkan yang semisal maknanya.secara panjang

nomor 676E dan 6E64 dari riwayat Masruq dari Abdullatr bin Annt dengan

hfrznh ,,Arba,u, man htnna fiiit aq seterusnya flengan tidak menyebutkan

t".t 
"g 

pengkhianatan u--ot. Disebutkan di dalamny4 *wa'idza 'aahada

;;rd;r: ni'idro.kho^hama faiara." Adapun riwayal ryg + di sini lebih

i"f."t f."prAu hadist Abu ff*ii1r1n yang ada dalam Al Butfiari (l:83-8a) dan

fr{*finl tt,gZ) n Hafiztr Abu Bakar Al Firyabi menyebutlon-hadist ini datam

krt^b Shifat in-Nifaq @alaman 50-51) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari

Ghundar, drri sy,r'bult dari simak uin ttatt, dari Shubaih bin Abdullah, dari

Abdullatr bin Amru, ia berkata, 
,,Tiga hat yang jika ada pada seseorang maka

dia adalah munofii: Jilu berbicra-dia berdusta, iila b*ianii dia ingkari, dan

jika diberi amanat dia khiouti. Kemudian dia membaca ayat ini "Dan di

anttramerekgadaorangyangberjanjikcpadaAuahlika-piamemberikon
lwrunia-Nya lrcpada ta i inciya kami akan bersedekah" Hadist y \yq.r{
namun sanadnya shahih.lni oa"ion penguat (syahiy yang.baik untuk hadist ini

t*"nu yang semisalnya marfu' secara hukum. *shubaih bin Abdullah", dengan

mendhammlarh shad, adalah seorang tabi'i besar. Dia bertemu dengan UtPT
dan Ali. Al Bukhari menulis biografmya dalam,{I Kabir (2Dl3l9) dan tidak

menyebutkan celaan terhadaPnYa.
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6880. Ya'qub menceritakan kepada kami, Bapakku

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Harts,
dari Abu salamatr bin Abdtrrahrnan bin .Auf, dia berkata: Aku masuk
ke dalam rumah Abdullah bin Amru bin Ash. Dia menanyaiku karena
menyangka aku adalah anak ummu Kults.m bin ,Uqbah. Aku
katakan padanya: sesungguhnya aku adarah AI Kalbiyyatr, anak Al
Ashba': Aku datang kepadamu untuk bertanya tentang apa yang
Rasulullah sAw pesankan kepadamu atau yang beliau katakan
kepadamu? Dia menjawab: Aku pernatr berkata pada masa Rasulullatr
sAw bahwa aku akan membaca Al eur'an siang dan malam dan aku
akan berpuasa selamanya. Hal itu sampai kepada Rasulullah sAw.
Beliau mendatangiku dan masuk ke dalam rumatrku seraya berkata,

I
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"Bulranlwh telah sampai l@podqfu wahai Abdullah bahwa engkau

mengatalwn akan berpuasa selamarya dan alcan membaca Al Qur'an
siang malam?" Aku mendawab: Benar, aku telatr mengatakan hal itu

watrai Nabi Allatr. Beliau berkate "Jangan lahtkan itu. Berpuasalah

tiga hori setiap bulan." A.liu katakan: Sesungguhnya aktr tcrrat lebih

dari itn. Beliau berkata, "Berpuasalah hui senin dan kamis." Aku

katakan: Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu wahai Nabi Allatr.

Beliau bersabdq "Kalau begitu berpuawlah sehari dan berbulralah

sehui. Itu adqlah puosa yang paling adil di sisi Allah. Itu adalah

Wasa Daud. Dia tidak ingkar iika berjanii dan tidak lari iika
bertemu. Bacalah Al Qur'an sebulan sekali. " Aku berkata:

Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu wahai Nabi Allah. Beliau

berkata, "Bacalah setiap setengah bulan. sekali." Aku katakan:

Sesungguhnya aku kuat lebih'dari itu watrai Nabi Allah. Beliau

bersabda, "Maka bacalah setiap rujuh lwri dan iangan melebihi hal

irz. " Kemudian Rasulullah SAW berlalu.aT8
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478 Sanadnya shahih. Hadist ini adalah panjangan dari nomor 6876. Kami telah

hnjukkan hal itu di sura Lihat hadist noinor 6877 dan 6878.
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6881. Isma'il bin Ibrahim, yaitu bin 'ulayyalr, menceritakan
kepada kami, Abu Hayyan mengabarkm kepada l€rni, dari Abu
ztr'ahbin Amru bin Jarir, ia berkata: Tiga orang dari kaum muslimin
duduk bersama Marwan di Madinah. Mereka mendengarnya
menceritakan tentang tanda-tanda: sesungguhnya awalnya adalah
keluamya Dajjal. Tiga orang itu kemudian berlalu menemui Abdullah
bin Amru. mereka menceritakan kepadanya apa yarg mereka dengar
dari Marwan tentang tanda-tanda. Abdullatr berkata: Marwan tidak
mengatakan apapun. Aku telah rnenghapal dari Rasulullah SAW suatu
hadist yang seperti itu yang tidak akan aku lupakan. Aku mendengar
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Rasulullah SAW benabda, "Sesungguhnya awal tando-tanda yang

muncul adalah terbin)n matahui dari barat dan kchnrnya binatang

melata pado wabu dhuho. Yang mana saia dui kcfuanya lebih

dahulu dari yang lain maka yang lain itu berada pada ieiabrya."
Abdullah lalu berkata dengan membaca kitab: Aku menduga yang

lebih datrulu munculnya adalah terbitnya matatrari dari barat. Hal itu

karena setiap kali matatrari tenggelam, ia mendatangi bawah Arsy dan

bersujud meminta izin untuk terbit kembali. Maka dia diizinkan untuk

terbit sampai ketika Allah menghendakinya untuk terbit dari barat dia

melakgkan yang biasa dia lakgkan: mendatangi bawatr Arsy dan

bersujud meminta izin untuk terbit kembali. Namun tidak ada jawaban

apapun. Dia kembali minta izin untuk terbit namun tidak eda jawaban

apapun. Dia kembati minta izin untuk terbit namun tidak ada jawaban

apapun. Sampai ketika malam telatr berlalu sesuai dengan kehendak

Allah untuk berlalu, matatrari tatru kalau'dia diizinkan untuk terbit

maka ia tidak akan mencapai timu. Matahari berkata: Wahai Tuhan,

alangkah puhnya timur; siapa,lngiku dari mantrsia? Sampai ketika

calrawala seolah-olah suahr lingkararU matahari minta izin untuk

kembali. Maka dilotakan kepadanya: Terbitlah dari rcrnpatmu. Maka

matatrari terbit kepada manusia dari barat. Kemudian Affiullatl

membaca ayafi "Pada lwri datangnya sebagian tando+anda dari

Ttilunmu tidoHah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya

sendiri yang behm beriman sebelum itu atau ia (belum)

mengusahakan trcbaitran dalam masa iman rya.'A?g

17e Sanadnya shahih. Telah disebutkan sebagiannya secara sangat ringkas pada

nomor 6s: t aari waki" dari susan, dari Abu Halyan. Kami talfirijkan di sana

sesara ringkas. Adapun redaksi yang panjang ini difutip oleh Ibnu Katsir dalam

tafsirnya 6:a3O dari tempat ini dan berkata, "Muslim meriwayatkannya dalam

uttau 
-sninihyorjuga 

Abu Daud dan lbnu Majatr dalam sunan mereka" dari

hadist Abu Hayyan At-Taimi, yaitu Yatrya bin sa'id bin HaySarL dari Abu

Zw'ahbin Arnnr- bin Jarir." Ini merupakan pcnilaian mudah dari Al Hafizh Ibnu

Katsir karena tiga orang ihr meriwayatkannya sscara ringkas dan tidak

meriwayatkannyrsecara panjang dcngan rcdal(si im. Umdah At-T6h (5:t5t
Al An'aam). ptnitaian Al Hafizh At Haitssmi lebih mendalam dari penilaian
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6882. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

syu'batr menceritakan kepada kami, Hajjaj berkata: Syu,bah
menceritakan kepada kami, dari manshur, dari salim bin Abu Al Ja,d,
dari Nubaith bin Syarith. Ghundar berkata: Nubaith bin.Sumaith,
Hajjaj berkata: Nubaith bin Syarith, dari Jaban, dari Abdullatr bin
Amru, dari Nabi sAw, beliatr bersabda, "Tidak akan masuk surga
orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, orang yang durhaka
lrepada orang tua, dan pecandu kharner.,,4E0

Ibnu Katsir. Dia menyebutkan hadist ini dalam Majma, Az-zawa-id (s:E_9)
secara panjang dari tempat ini konudian be*ata, .iDalam nt"a snonin ,a,
sebagian dari awal hadist ini" Yang dia malcsudon adatah riwayat-riwayat
Irngkas yang diriwayatkan oleh Muslim (2:119) dari jalur uuhammaa bin
B,isyr, dari jalur Ibnu Numair, dan dari jahn su6an. rrtigory" arrt-eu,
Halyan. Kemudian Al Haitsami berkata tenang riwa!,at frrg p-*.iing yang ada
di sini, "Diriwayatkan oleh Ahma4 ltB,arzlrn, aan ao-ffauia"{iaan, et
Kabir.Perawinya adalah perawi kitab shahih.', Al Hakim meriwayatkan hadist
ini dalarr Al Mustadrak (4:500-501) dari jalur lain dan menilainya shahih
menurut syarat dua syaikh. Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Kemudian ia
meriwayatlonnya (4:5a7-s48) dari jalur Ja'far bin .a*- n iumari dari Abu

,rro luyyg At-Taimi dan menilainya shahihmenurut syarat dua syaildr.{ov Sanadnya shahih. Hadist ini adalah panjangan nomor o-sgz. rurni t tut
paparkan penjelasan tentangnya dan kami trurjukkan di sana. Akan disebutkan
secara ringkas juga nomor 6892.
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6883. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kalni,

Syu'bah menceritakan kepada karni, dari Manshtr, dari Hilal bin

Yasaf, dari Abu Yahya Al A'raj, dari Abdullatl bin Amru bin Ash, ia

berkata: Aku bertanya kepada Rasulullatr SAW tentang shalatnya

seseorang dalam keadaan duduk? Beliau menjawab, "(Pahalanya)

setengah dari orangyang shalat berdiri. " Kemudian Rasulullatt SAW

melihat kepada orang-orang yang sedang berwudhu namun tidak

menyempurnakan wudhu' mereka. Beliau berkata,

"Semptrnalunlah," yaitu wudhu' itrt, "Celalcalah bagi tumit-tumit

doi neraka,'" atau "Tulang tu,nit.'l8l

e ,)s * '^;5 $:", iL 'n 'rZJ €* .1^^t

,J6fr,*tyb, *Ut f ,t*/ i' * r|ifur
'^;3, ,nA, ,F ,f ,autjr 'obi ,l,yi 7 bu SrrrXi ,;sir

4tr Sanadnya shahih. Hadist ini adalah panjangan nomor 6528 dan panjangan 6808

dan 6809 secara bersamaan.
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6884. M,harnmad bin Ja'far menceritakan kepada k*i,
syu'bah menceritakan kepada karni, dari Firas, dari Asy-sya,bi, dari
AMullatr bin Amru" dari Nabi sAw, batrwasanya beliau bersabd4
"Termasuk dosa besar adalah: Menyelrunkan Ailah ,Azza wa Jglla,
&trhatra lrepada orang tua,', atant, ,bunuh diri,,, Syu,batr ragt, ,,Dan

sumpah palsr1A\2

att,btut;;!i €:'",
r.- I oz:Lltl cJr{ 4.h,

:'rf,*,3b,*i*\t *,4t
Sanadnya shahih. Firas adalah bin yahya Al Hamdani. Telatr disebutkan
letsiqahannya dalam hadist nomor 4333-. hadist ioi di,i.*vo** oteh Al
Bukhari (ll:482483 dan 12:l?0), At-Tirmidzi (4:gz-8g), a- e"-N*u.i (2:165
dan 254).. Semuanya @ ia* Sy,'bah. Akan tetapi ,ir""yut an-uasa.i tidak
menyebu-{can keroguan-Syu'batr. Tampalarya Syu'batr r.g, ;;; ;;tu waktu dan

3g,T-p,1+,y,1* y,qg-tain. lat itu diferkuat bahwa eUiNu'aim meriwayatkan
nadst rni dalam At Hilyah (7:202) dari jalur Daud bin Ibrahim Al wasithi dari
Syu'balr. Dia berkata di awalnya, "Al kabaa'ir oba'un', dan seterusnya. Abu
Nrr'aim berkata, "Hadist ini tsabit shahih dari hadist syp,bah dan riras.- paua

-b-T .p-tirn Al Wasithi: Al'Bukhri penutis bbe;,haya aato ,tt XoOi,
QfiDti) dan tidak menyebutkan ieUatti,haaiiiit'af fian n u"rtutu our"_
At-Ta'jil (halaman I l8), "Ibnu Hibbanmenyebuikannya aaam 7rr-r" iqah.- ttl
Hafi2fi berkata dalam Lison.At Mizan 12:4li),.rAth-Thayalisi menitainya tsiqan
dan menceritakan darinya." al yaniin Al-dhamuns, ibnu Al atsir uertcata,
",A,rti. v1 udoun srr-p"[ poho$ -yang keji seperri or*e i;g-brou.p.hmemberi potongan harg.a kery$ hanta orang lain. OiseUit'giir^ karena
sumpatr itu membenamkan pelakunya ke dalam dosa lalu tI aaam neraka-
B_en!*fa'ul merupakan beq!* mubaraghah (yang berarti sangag-" balam At
Fath (ll:482) dari Ibnu At-Tin, oleh karena itu Mail. berkataf su-patr p"tsu
tidak ada kaffaratrya. Dia_ juga berhujjah dengan firrran Allatr: ,Aian 

tetapt
Dia menghuhtm !?S* sumptah+umpah yang lotian ucapkan.,, lni
adalatr. sulnah yang tidak mengikai kareni sumpaf, yung -"nfit"t tia"t
mungkin dibebaskan dan sumpah palsu tidak akan memberitio trulit- ,urn"
sekali."

L
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688s. ,"-,,Tf'.#"I *ir,Muhammad bin Abu

Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar Al

Barra' menceritakan kepada kami, Shadaqah bin Thaysalatr

menceritakan kepadaku, Ma'n bin Tsa'labah Al Mazini menceritakan

kepadalnr, juga Al Hayy sesudahnya, dia berkata: Al A'sya Al Mazini

menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendatangi Nabi SAW dan

menyenandungkan kePadanYa:

Wahai Penghulu Manusia dan Pemaksa Arab

Sungguh aktr menemui salah seorang istriku

Pagt-pagi alrr mencari makan di bulan Rajab

Tetapi ia meninggalkanku dengan permusutran dan kemarahan

Dia mengingfuari janji dan melekatkan ekor

Mereka adatah kejatratan yang menguasai bagi orang yang

menang
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Ketika itu Nabi $AW berkara:

"Mereka adalah fujalatan yang menguosai bagi orang yang
menong.'AE3

ft3 saladnya shahih. Hadist ini termasuk tambatran dari AMullah bin Ahmad.
Perkataan orang-orang yang meriwayatkannya atas hal itu telah sepakat kecuali
pertcataan lang lewat tidak mengikat yang terdapat dalam At Ishabah. Dia
menisbatkannya kepada riwayat Ahmad sebagaimana akan kami sebutkan
dalam takhrijnya lwya Allah. Terdapat dalam ushul yang tiga di sini, -Abdullah

39nq9ntat<an kepada kami, Bapakku menceritakan kep-ada16u.- Ini ndahh
kelalaian dari para penyalin yang mengikuti alur dalam iedaksi penulisan lI
Mumad. Muhamnad bin Abu Bakar Al Muqaddami: termasuk guru Abdullah
bin Ahmad dan Al Bukhari. Ahmad meriwayatkan darinya ri","lut At Aqran.
Kami telah paparkan penjelasan tentang hal itu datam hadist oo-o, 4240 dar
5872 serla deJ,n Al Istidrak nomor 1417. Abu Ma'syar Al Barra,, dengan
mentasydid ra': adalah yusuf bin yazid Al Aftthar. Telatr disebudan
ketsiqahannya datam hadist nomor 424. Kami tambahkan di sini bahwa Al
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir (42t3g5). shadaqah bin
Thaysalah: Al Husaini menulis biografinya dalan at lhnal (halaman 52i dan Al
Hafizh dalarn At-TalI @alaman lg6). Keduanya berkat4 .,Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam lls-rsi4aft." Namanya terdapat dalam kitab Ats-Tsiqah
(2:219). Penulisnya Mat4 "Dia meriwayatkan dari Ma'n bin Tsa,labah Al
Mazini, dari Al o'syl Al lv(azini yang termasuk sarrabat. Abu Ma,syar AI
Barra' Yusuf bin Yazid meriwayatkan darinya (shadaqah).,'Al Bukhari berkata
dalam Al Kabir QDD96), "shadaqah bin Thaysilah: ia mendengar dari Ma'n
bin Tsa'labah dan diriwa),atkar oleh yusuf Al Barra'.', rnayiilan dengan
memfathah tha' dan siz png di antaranya ada ya'yang disukun Lemudian laz
yang difathah, dengan mendahulukan siz atas lazl. Demikian kata ini terdapat

{alam 
(J ) Al Kabir karya Al Buloari, at lhnatteryLAl Husaini, oao baniat<

riwayat yang meriwayatkau hadist ini atau yang menunjukkan tepadanya.
T"qli: 9u* rcl At-Ta'iir dan scbagie rsfereosi lain 'Thaysilah'; denian
mendahulukan lam atas srn. Ini salah mu kekeliruan dari orang yang
menyebutkannya Tidak ada dalam pctrmjr* yang ada fi hadapan l<ami dari
referensi-referensi bahasa atau kitab lainnya yang mcnulis kata ini dari asal kata
"Thalasa." Akan tetapi yang disebutkan dari nama arab adalah "Thaysilah" dari
asal kata "Thasala-" Di antara yang menunjukkan kalau hal ini adalah kelalaian
dari sebagian penyalin adatah penyebutan dudram Ats-Tsiqahkaryalbnu Hibban
dalam biografi Ma'n bin Tsa'labah (2:5): "'thaysatah' yang benar. Kemudian
Iblu Hibban menyebutkan dalam biografi perawi itu .Shadaqah bin
Thaylasah" yang salatr. Ma'n bin Tsa,labah AI Mazini: Seorang tabi'i yang
tsiqah. Al Husaini menulis biografinya daram At lronal (halama" tozl aan er
Hafizh dalam At-Ta'jil (409). Keduanya berkata, ..Ibnu Hibban
menyebutkannya dalam lrs-rs iq ah." Biognfiny a juga terdapat di dalamnya
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(Ats-Tsiqah) (2:5). Al Butfiari menulis biggrafinp Aaiam lt Kabir (4llt39[).
Dia berkata *Ma'n bin Tsa'labah Al lvlazini: dia mendengar dari Al A'sya.

Shadaqah bin Thaysalah meriwayatkao drinya."
Al A'sya Al Mazini: Al Bukluri mengaalop dzlam Al K&ir (lDl6l-62), "Al
A'sya A[ Mazini: Dia termasuk satrabat. Muhanrmad bin Abi Bakar mengatakan

kepadaku." Dia adalah Al Muqaddami. Muhanrmad meriwayatkair hadist ini
dari Al A'sya dengan sanad ini. Ibnu,Sa'd,menulis biografinya dalaq Ath-
Thabaqat (711136-17) dan berkata, "Alsya Bani Mazin, dari Bani Tamim."
Kemudian dia meriwayatkan hadist ini dan.yang sesudahnya sebagaimana akan

kami tmjukkan dalam takhrijtya Insya Attah. Al Husaini menulis biografinya

dalam At llanal (halaman 9-10) dengan panjang,Dia b€rkat4 "Al A'sya, A'sya
Bani Mazin. Namanya: Abdullah bin Al: A'w.ar, ada ryng berpendapat:

Abdullah bin Amru" dari Bani Tamim." Kemudian .Al Husaini menyebutkan

kisahnya dalam dua hadist ini secalr4 ringl€s tanpa menybbutkan sanadnya lalu
berkat4 "Al A'sya termasuk'salah:,seorang:penlair Nabi SAW. Ma'n bin
Tsa'labah [l tlfaziiri meriwayatkan darinya." Al t{afizh menulis biognfinya
dalam At-Ta)/ (halaman ,39) dengan sedaqS. Dia 'meqambabkan dalarn

ftrmmya,'"Ada yang mengatakan: Ibnu Al Athwal At-Tamimi: Salah seorang

penyair Nabi SAW, dia termasuk sahabat dan pernah mcndatangi Nabi SAW."
Al Husaini dan Al Hafi tidak menuliskan biografinya dalam nama Abdullah.
Al Hafztr menulis biografinya dalam Al Ishabah (l:54) dalam nama Al Arsya
dan (a:35) dalam nama Abdullah. Demikian,pula.yaqg diperbuat lbnu Abdil
Barr dalam Al Isti'ab (halaman 55 dan 349-350) dan Ibnu Al Atsir dalam Usad

Al Ghabah (1:102 dan 3:ll7). Abu Al Qasim Al Hasaz bin Bisyr Al Amidi
menulis biografinya dalam kitab Al Mu'tald wa Al Mulaalif fi Asma' Asy

$)u'oa'(halaman 15-16) dengan terperinci Dia berkata dalam kitab itu -
dengan sedikit diringkas-, "A'sya Bani Mazin bin funru bin Tamim. Abu
Abdullah (yaitu Naffhawaih) tidak menyebutkan namanya ' dan tidak
mengangkat nasabnya. Disebutkan batrya:dia datang kepada Nabi SAW dan

menyenandungkannya. @ia menyebutkan sebagien .bait dan mcnafsirkannya).

Ini adalah yang disebutkan oleh Abu Abdillah Ibratrim bin Muharrmad
(Nafttrawaih). Abu Al Qasim Al Amidi berkata: f5alabah menyenandungkan .

bait-bait ini dari Ibnu Al A'rabi. Disebutkan bahwa bait-bait itu karya Al A'war
bin Qirad bin Suryan bin Ghadhban bin Nddrah bin Al Harmalah, dia adalah

Abu Syaiban'Al Hirmazi, A'sya bani Hirmaz. Dia scorang mukhadram yang

mengalami,masa jatriliyah dan Islam.. Ini addah A'sya baoi At Hirrraz. Adapun

para ahli hadist mengaakan: A'sya bin Mazin ' Yang pasti: A'sya bani Al
girmaz Sementara Bani MazfuL'tidak ada yang bemama A'sya (Kemudian dia

menyenandungkan bait-bait lain lalu berkata): Abu Sa'id As-Sukari

menyenandrmgkan bait-bait ini kepada A'sya bin Al Hirmaz ini." Ibnu Abdil

Barberkata aatr4At Isti'ab (halanan 55), "A'sya Al Mazini: dari Bani Mazin

bin Amru bin Tamim." Dia juga berkata (halaman.349-350), l'Abdullah bin Al
A'war. Ada yang mengatakan: Abdlllatr bin Al Athwal, Al Hirmazi Al Mazini.

Dikatakan kalau nama Al A'war atau Al Athwal ihr adalah Abdullah, Dia dari

Bani Mazin bin Amru bin Tamim." Ibnu Al Atsir menunjulkan dalam Usud AI

. .,. r -rtl
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?ry! (l:10_2-103) kery+ 
rya yang ditetakan ole,h Abu Umar bin Abdil Ban

PJfly-fTST {a Uerrcair .,-Hr"i;"j" 
Abu Umar berkata: At HinnaziAI Mazini padahar nasab Al lrfi; di"k mengarah kepada ,*rfi,"ffiJbnu lvlandah daa Abui.Iu'ain eun menyeuu*ainrJenianlaia: Mazin binAmru bin T8mim. Darimaa et gfur, mcnjadi anak suku Mazin!sesuqgguhnya dia adatah lbnu rvrarik uio erru- br,, i;t;: Ada pngmcngEtakar:,Al Hirmaz bitr At HarG bin Amru bin Tamim. Mereka adarahsaud"'! Ir,iazin bin rtatik bin Amru ui,o r.ri* r"i"n ,*lrai kebiasaanmcrdra unok me,nisbarhn ao,k-aoak s,ku rang scdikit kepada sa,rraranya jilosi sadra iu tc*enar. sepetti: a"*--* N"'ilah bin lrfiaIil, sa.daranl,a Ghifrrbh tr,Ialit. Dik-t-r.rn &sia& -rf.--* in ,"Uugai ChiA;)D^r.. Di anta.mercka ad"leh Ar lrakam-bin art, ar-cni:ari, padahar dia b,kan dai Ghifrrmcleinkrn dEri Bsni Na'ilah. pi."U,rt a..*i_ k*-- b*d;;ffitertaulnya Ghifrr. Juga s.p.'ti, a"rt--"t M"lft T;;ffi'o,rar"o1,"

Aslam bin AGh& Brny"k a,t-anat rra"rit aio"r*t oLpao"T"u- karenautacnatnn Aslm. gqsimanerq Abuumar margetahui apa )ang tidak kitakdui. Dh a&tah T* ITg meng€rahui or""ul-V_gE"L*arri h, inieu''h ry y6g eitan'kaa-oich nn ei aei* Bahrva pcaisbatannya kcpada.At
tr"TI ncnsdoo pcnisbm r*!. ,-rr, bahwa "Ir{azin bin lr,iarik binlpr" l6ih nrqrhrrdm rcbih rcrkcoar dri *rdr".l. "ar nirrrrit'il"itbin ADru". otch torcoa ia, Abu unu uin euail gr,, r*id&;,. dcagan"Al Hitmazi AIltf,azini." rclas bahwa atHi*,,,,raloh saudEratr,ladu. Merekabcrsaudan Kodrmva drtrh o* u"riruu Arr,, bfo-TqrilN Hirmazb,kantah rn"t r,ti a.ri r-niro, h;r, rii" * i.iG"iilf,li"*r, a-perluasan gng rct+, tami ict.'ioa. Lut'lt i"rfiqa w, b" Duraid(hefeman lu b r2s), Nasai Aar*, i o"t t -rk[ya Ar trttitnrria @ahman7), J@rilroah tI Ansab&ar5ra lbou u. -tnlr-,iJ6t,'iiiffii 

nt eanus(4:2s). Ar lrafizt etau sa,tat aar i'*ueon n-dig bfi#'..Murhrip(6:102) kctika dh mcaychfu.Hi-- uo urn bin Mazin bin Amru binTaeim"!! Iradist tri ud+t a"u. utnur lang tip di sini wara,pun iniE.,asuk riuarlat rmrm l[6st dri AI Muqafoarii,C*d,h"y;;rvayar inibnEsat. qari At edi'i: .Ab&dlah ;;;.it h; ldE-kfi, bapalku
TSg.nFlp Fp.d"+". Ilgp )Eqs bcolr rrclrt ui uLsatt i riwayatAbdullah bin Ahmad dui.Al ltusfrdfid.&rcam !-gr,r&;rp" mlnpurrkanImam 416s4 Hadisr ini !'ardd ri;rh,n a6aruit-ft , L*, rrgs€eerti inilah kami. mcncqiomya toi- frr"*-;d-"r_, )ang
rynrla*'.Ttl3 kepada lt t*tinaa dcaycbrdon kahu naatioiloor arririwa),at AMulhh bin.Ahm.d scbag!fi; ak,o disehdon. AI Bukharimcriwalarkan hEdist iai dz/,an at tcait guat{2) dsri Mid; bin AbuBTt rrg-At Muqaddsmi, dcogan *i rrt dcngan sodikit diringkas. Begihrpula lbnu At Atsir mcriwalar&aniya aan i*ah ctubidroTdari jat,rAl lrafizr Abu ya'ra l*^lt uu,iaaaani. tb"u s"'d roinoy"lLrhadist inidalan Ath-Thabaqa Q!tp-G\@ ryrd )*g ai a"fr-"1,",a" to"f*,*berikut ini,'rbrahim uin uunanmad bin .A;,.rar, bin At g;JAi 

aurasyimengabarkan k€pada r@mi, ia berrota: yusuf bin v-ia aui, rra;'ryu ir Barra,
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mengabarkan kepadakq dia'berkata: Thaysalah Al Mazini menceritakan
kepadaku, dia berkata: bapalku dan Al Ha1ry menceritakan kepadakq dari
A'sya bani Mazin." Ucapaunya Thaysilatr dan seterusnya adalah kesalahan yang
jelas. kemudian ucapannya'"Bapakku dan AI Hayy menceritakan kepadaku"
lebih salah lagi. Yang jelas menurutku ini adalah kesalahan dari para penyalin
karena lbnu Al Barnad guru Ibnu Sa'd, adalah seorang hafizh yangtsiqah.lavh
untuk dikatakan kalau kesalahan dalam sanad ini berasal darinya. Al Haitsami
menyebutkan hadist ini dalan Majna' Az-Zmta'id (4:331-332\ dan berkat4
'Abdullah bin Ahmad meriwayatkannya. Pafa perawinya tsiqah." Al Hafiz:h
menunjuldcan kepada hadist ini dalam Al Ishabah, dalam biografi "Al A'sya Al
Mazni" (1:5a). Dia berkata, "Poros hadisnrya atas Abu Ma'syar Al Barra', dari
Shadaqah bin Thaysalah: Bapakku dan Al Hayy menceritakan kepadaku" &ri
A'sya bani Mazin, dia berkata: Aku datang kepada Nabi SAW den seterusnya.
Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Ati Khaitsamah, Ibnu Syahin, dan lainnyq
dari sisi ini dan lainnya. Kami akan rhenyebutkannya dalam'hlruf 'ain lwya
Allah." Dia menisbatkannya kepada Ahmad, sebagaimana engkau lihat namun
ia menyalahi dirinya sendiri dalam huruf 'ain dzn menjadikannya sebagai
tambahan AMullah bin Ahmad, sebagaimana yang dilakukan oleh Al Haitsami
dan lainnya. Al Hafiz:h berkata dalam biografi *Abdullah bin Al A'war Al
Mazini Al A'sya Asy-Sya'ir," (4:35),'"Hadistnya diriwayatkan oleh Abdullah
bin Ahmad dalam tambahan Al Musnad, dari jalur Aun (dalam Al Ishabah
tertulis Auf yang merupakan kesalahan cetak) bin Kahmas bin Al Hasar\ dari
Shadaqah bin Thaysalatr: Ma'n bin Tsa'labah Al Mazini menceritakan
kepadaku, dan Al Haly sesudalrnya. Mereka berkata: Al A'sya menceritakan
kepada kami." Dia menyebutkan tanda kepada kisah itu. Seperti inilah Al
Hafiztr menyangka kalau hadist ini dalam Al Mwnadberasal dari jalur Aun bin
Kahmas padahal saya tidak menemukan hadist ini dari jalur Aun. Sesrpgguhnya
dia dalam hadist ini terdapat dari riwayat Abu Ma'syar Al Bara', sebagaimana
engkau lihat di sini. Kemungkinan Al Hafiztr lupa atau kelinr. Taktrij bait-bait
dan penafsirannya akan disebutkan dalam hadist berikutnya, Insya Allah.
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6886. (Abdullah bin Ahmad berkata): Al Abbas bin Abdul
Aztrim Al Anbari menceritakan kepada karni, Abu Salamah Ubaid bin
Abdunahman Al Hanafi menceritakan kepada kami, Al Junaid bin
Amin bin Dzirwah bin Tharif bin Buhshul Al Hirmazi menceritakan

kepadakq bapakktr Amin bin Dzirwah menceritakan kepadaku, dari

bapaknya Dzirwah bin Nadhlatr, dari bapaknya Nadhlah bin Tharif:
Bahwa seseorang yang dipanggil At A'sya, namanya adalah Abdullah

bin Al A'war, mempunyai seorang istri yang bernama Mu'adzatr.

A'sya pergi di bulan Rajab mencari makan untuk keluarganya di
tepian dua laut. Namun istrinya pergi sesudah itu melakukrn
perbuatan durhaka kepadanya. Dia berlindung kepada seseorang yang

bernama Mutharrif bin Btrhshul bin Ka'ab bin Qamaisya' bin Dulaf
bin Ahsham bin Abdullah bin Al Hirmaz. Mutharrif melindunginya.

Ketika-A'sya datang dan tidak mendapati istrinya di rumahnya dan

mendapat kabar kalau si istri berbuat drxhaka dan berlindung kepada

Mutharrif bin Buhshul, dia mendatanginya dan bertanya, "Wahai anak

pamanku, apakatr istriku Mu'adzah ada padamu?" Seratrkanlatr

kepadaku. Mutharrif menjawab, "Dia tidak ada padaku. Seandainya

'aa
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ada pun, aku tidak akan menyeratrkannya padarru." Ketika itu
Mutharrif lebih berkuasa dari A'sya. A'sya pm pergi hingga datang
kepada Nabi sAW dan meminta perlindungan. Dia bersenandung:

Wahai Penghulu Manusia dan pemaksa Arab

IGpadamu aht mengadukan salah seorang istriht

Seperti serigala betina kclabu dalam bayangan lobang

Aht kcluar mencarikan makan untulorya di bulan Rajab

Tetapi ia meninggalkanht dengan permusuhon dan kemwahan

Dia mengingkari janji dan melekatkan ekor

Dan rnelemparkanhr di antara hutan belantara

Mereka adalah kejahatan yang menguasai bagi orang yang
merumg

Ketika ituNabi SAW berkata:

"Mereka adolah kejahatan yang menguasai bagi orang yang
menang."

A'sya mengadu kepada Nabi tentang istrinya dan
perbuatannya serta keberadaannya dalam perindungan seseorang yang
bernama Mutharrif bin Buhshul. Nabi sAw lalu .menulis surat
nnfulnrya, " Kepada Mutharrif,, cuilah peremputn bernana Mu,adzah
ini dan serahkan kepadanya. " suratNabi itu sampai kepada Mutharrif
kemudian dibaca. Mutharrif lalu berkata kepadanya: wahai
Mu'adzah, ini surat Nabi SAW tentang dirimu. Aku at<an

menyeratrkanmu kepada A'sya. Mu'adzatr berkata: Buatlatr perjaqiian
dengannya dan perlidungan nabinya kalau dia tidak akan
menghukumktr atas perbuatanku. A'sya pun membuat perjanjian itu
dan Mutharrif menyerahkan Mu'adzah kepadanya. A,sya
bersenandung mengatakan :

"Demi hidupmu tidaWah cintaht kepada Mu'adzah

\
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Berubah karena seoratgmemfitnah atau lanoqn perioniian

Tidak juga burufuW lwtg dia lahtkan katiko

Bujukan pqa letaki menghilangkomln kctika mereka

me mo ho nnya s e s ttdahht' Au

'8'r Sanadnya dha'rf.Di dalamnya banyak yang dinilai majhul. Abbas bin Abdul
Az,him Al Anbari: tsiqatr hafidr, salah seorang gunr Abdullah bin Ahmad,
Penulis kitab yang enam dan launnya meriwayatkan darinya. Al Bukhari
menulis biografinya dalan Al Kabir (41116). Utaid bin Abdurrahman bin Ubaid
bin Salamah Abu Salamah Al Hanafi Al Yamami Al Bashri: Al Husaini menulis
biografinya dalam Al Ilqnal Q3) dan menyebutlan kalau Abu Hatim berkata

tentanpyq "Majhul.'Al Hafizh mc,nulis biognfinya dalam At-TaliI (halaman

276) dan Lisan Al MEtt (4:119-120). Ibnu Hibban menyebutkannya dalam lrs-
Tsiqah dan berkata, "Pe,nduduk Badhah meriwryarkan darinya." Al Hafiz:h
b€rkata dalam Al-Lisan, "N Buttari borte Tentang dirinya ada sebagian

l<ritilcan. Dia menyebrdon.hal iur dalam biografi Al llakan bin Sa'id dalam At-
Tarilh." Komcntar ini tcrdryat dalam At'Tuikh il KAbr.. (1t21328). Dia
meriwayafkan hsdist Al Hakam bin Sa'id dari jalur lJbaid.bin Abdurrahman
kemudian ffitq 'lJbaid: Bagiku tentang dirinya ada sebagian kitikan."
Al Juosid bin Amin: Al Husaini menulis biografinya d^lam Al /bzal (halaman

18) dan Al llafzn dalrrm At-Taldl (halaman 74). Keduanya berkata" "dia tidak
mas5frur." Kami tetaplon namanya dalam huruf 'lim". Al Hafizh berkata, "Ar'
nanahurmuzi menyebutkan dalam Al Muhaddits Al Fashil bahwa para ahli
hadist mengatakirn "Al Junaid' dengan iin dan nzz. Se,urentara ahli sejaratt

m€,ngatalon "Hanidz' dengan memfathah ha' dan mcngkasrah ntm dettgan

wazan "Azhim"." Saya tidak menemukan pendapat lain selain ini. Yang tepat

menuut saya adalah detgaul- iim yang merupakan riwayat ahli hadist. Itu juga

yang terdapat dengan jelas dalam ushul yang tiga di sini. Ahli sejarah yang

dilartip oleh Ar-Ramahurmuzi di atas tidak kami ketahui siapa nereka?!
Bapaknye Amin bin Dzirwab tidak dituis biografinya oleh Al Husaini. Dia
menyangka kalau hadist ini diriwayatkan "Dari Al Jilnaid dari kakelnya" secara

langsrmg. AL Hafizh mengoreksinya dalam At-TaliI (halaman a0-41). Dia
berkata'Amin dha'it'Saya tidak tahu dari mana dia mendhati/kznnya? Saya

tidak menemukao penyebutkan dan biografi selain ini. Bapaknya Dzirwah bin
Nadhlah bin Tharif: Biografinya ditulis oleh Al Husaini (24-35) dan Al Hafiztt
(120). Keduanya menyifatinya dengan *Majhul." Aku juga tidak mendapati

komentar selain inr. Bapa,l-ya, Nadhlah bin Tharif: Biografinya ditulis oleh Al
Husaini (lll) secara sangat kacau oleh para penyalin. Dalam biografinya itu
saling terbalik satu dengan yang lain. Al Hafizh menulis biografinya dalatn At-
Ta'jil Qralaman 422) dan berkata, "Dari seseorang yang disebut Al A'sya.
fu.k yu, Dzirwah, maihul." Demikian Al Hafiztt berkata! Mereka

menyebutkan dirinya dalam golongan sahabat: Al Hafizh dan yang sebelumnya.
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Biografinya terdapat dalam Al Isti'ab (halaman 305-306), usud Al Ghabah (5:

l? A:f I l8), dan l, Ishabah (6:236-237 dan 2:63). Dia monunjuk kepada hadist

Ti dl* biografinya. Al Hafizh mengatakan di tempat y*g p"rtr-u dalan At
Ishabah,'Ibnu Abu Ashim; Al Baghawi, dan Ibnu As--sukn-meny"butkannya
(yaihr tennasuk satrabaQ. Mereka meriwayatkannya dari jalur ai r*"ia uin
Amin bin Dzirwah bin Nadhlah bin Tharif bin Buhshul Al Hirmazi, dari
bapalurya, dari kakeknya Nadhtah. Dalam riwayat Ar Baghawi: Bapakku Amin
menceritakan kepadakq bapakku Dzirwah menceritakan kepadaku, dari
bapaknya NadhIdL dari seseorang yang bernarna Al A,sy4 namanya adalah
AMullah bin Al A'urar," kemudian dia menyebutkan hadistsemisalnya. Mereka
menyebutkannya dalam golongan sahabat yang meriwayatkan liadist atau
meriwayatkannya dari A'sya sendiri. Demikian itu mungkin dari Musnadlrya
atau dari Musnad "Al A'sya". Ad-Daulabi menyebutkannya Mlarr Al Kuna wa
Al Asma' (l:28) dan tidak menyebutkan selain julukannya. Dia mengatakan
"Abu Dzarrah Al Hinnazi" ini adalatr salah, yarig benar adalah ,.Abu Dzirwah.',
Namun bagiku, t-mpaknya kesalahan ini merupakan kesalahan lama dalam
sebagian naskah dari kitab Ad-Daulabi. Karena Ibnu Al Atsir dan Al Hafiztr
mengutipnya dalam bab al Kuna dari kitab mereka berdasarkan kesalahan ini
dan tidak memperingatkan yang telah lalu dalam biografinya dari bab Al Asma'.
Ibnu Al Atsir berkata, "Abu Dzarrah Al Hirmazi, termasuk sahabat . Abu Bisyr
Ad-Daulabi menyebutkannya dalam kitab Al Asma' wa Al Kuna. Demtkian
dikatakan oleh Ibnu Makula dan Abu Sa'd As-sam'ani.', Namun yang terdapat

-dalam 
Al Ansabkarya As-snm'ani (lembar 164) dan ringkasannya, Al-Lubab

kar)'a Ibnu Al Atsir (l:293) tertulis 'Abu Dzirwah" dengan benar. untuk itu
saya berpendapat bahwa terjadi kesalatran dalam sebagian naskatr Ad-Daulabi
dan sebagian lagi beNus. Hadist ini diriwayatkan oleh Ibnu sa,d,eAl36-32) dari
jalur Amru bin Ali Abu Ha8! Ash-shairufi Al Falas, dari Abu salamah Ubaid
bin Abdurrahman At tlanafi dcngan sanad ini. Ibnu Al Atsir meriwayatkan
hadist ini dalam usud Al Glrlarbqhd^lmbiografi ..Mu'adzah istrinya Al A,sya,'
(5:5a6) dari jalur $flaiman bin Ahma{ )'aitu Ath-Thabrani, ..Abdullah bin
Ahniad bin Hanbal mengabarloukaada kami, Al Abbas bin Abdul Azhim Al
Anbari menceritakan kepada kami," dan menlrbut*nn hadist itu dengan sanad
ini secara ringkas dan tidak ucapan sosudah bait yang pirtu*a. et
Hafizh Ibnu Kasir mengutip hadist ini daram Tuiklaya (s:73-74) secua
sempurna dari tempat ini dalam Al Musnad. Dia berkata, .Abdullah bin Imam
Ahmad berkata: Al Abbas bin AMul Azhim Al Anbari menceritakan
kepadaku," dan seterusnya. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-
Zmta'id (4:330-331) dan berkata, "Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dan
Ath-Thabrani. Dalarn sanadnya ada orang-orang yang tidak saya ketahui." Ibnu
Abdil Bar menyebutkannya dalam Al Isti'ab secara panjang semisalnya, tanpa
sanad, dalam biografi Abdullah bin Al A'war (halaman 349-350). riia
meringkasnya dalam biografi "Al A'sya" (halaman 55) dan menunjuk kepada
hadist ini dalam biografi "Mutharrif bin Buhshul" (halaman 2g7). Dia berlata,
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"Bcritanya tcrsehtr dalam kisah A'sya bani Mazin" sooreg sahbat. Saya tidak
mcngptalui rirvayat dariqra." Dia mcnunjuk kcPadi hadfut ini juga dalam

biognfi'Nadhlah bin Tharif (305-300 dan menyebutkan kisah A'sya bersama

istinfra Kcmudian dia bc*ata, "Ini adslah berita yang sanadnya mudhtarib

namun diriwayatkan dari banyak jalur.' Dia tidak menulis biografi Mu'adzah
istri A'sya dalam bab An-Nisa'. Ibnu Al Atsir mcngutip hadist ini dalam Usud

Al Ghabah, dalm biografi Al A'sya, tanpa sanad (l:102-103) dan mcnunjuk

kepada hadist ini dalam dua biografi'Muttrarifl don "Nadhlah" (4:472 du'
5:19). IGmi tclah tuniul&ao tadi kepada riwayatnya dengan sanadnya dalam

biografi "Mu'aduh". Kami tclah fiDjnl&an sebelumnya menyebutkan Al
Ilafizh tentang dirinya d^lam ll Ish,,balt (6:8643T dalam biognfi 't'Iadhlah."
Kami telah tmjut&an jgsa d.,tr- biogfafi "Al A'sya," "Abdullah,' dan

'Mutharrif' (l:54, 4:35, dan 6:l@). Az'Zaqatfis1r51i menyebutkan hadist ini
&lam At Fa'iq ir2o* sanad tcnumya- dengan sodikit Airingkas (l:422423)
dan meirjelaskan sebagian ke*ata yang asing yang atcan kami tunjul&aq
Insya Atlah- Yang pmil lnmi tunjukkan semaryu kami tertang penulisan

nama-oam" yang asing dalan hrdst ini: "Buhshul. Tcrulis dalam (J ;) dalam

tiga tcmpat )ang Pcrtt0& de dslam (J) dalun tdnpat yang keempat jugq
dengan harakst meodhammah ba' dat shad settz di antaraaya ardt ha'yang
disulom. Banyak tcrdapat dalam rcferensi'referensi yang dicetalq )'ang telah

lrami Enjukkn, ttffilis dmgpn sahb te*adary dcngru twn d,n terUaang
dcngan drad $cmumya salah, pcnulisannya dikorcksi dalm dua manuskrip lI
tfusnod dfidikuatkaa dcngan )'ang ada dalam Tql Al 'Arus Q:23t), 'Buhshul,
dcogao dharunoh, a&lah nama." "Qamaisya"', dcmikian tcrnilis dalarn ushul

yang tiga T€rulis dalam Tarilh Ibnu Katsir dn Mqima' Az-Zawa'id
'Qamaitsa"'dengan 4sa'sebagai ganti sym Saya ce'ndcrung membenarkan yang

adr dalam ushul di sini. "Ahsbam", demikian tertulis Adam (r ) dengan shad,

scmeNrtara dalam (J) d€ogan dhad. BegSU pula yang terdapat dalam baayak

refere,nsi yang t€rcetak Ini yang dipilih ddam Tai Al 'Arus (9:107), "Al
Ahdham, grgr depan yang kasar pada lelaki.' Hal itu terdapat dalam banyak

mu'jam. Mereka tidak menycbuuan- bentrk seperti ini dalam Q e i. Bait-bait
Ar-Njzyangdetapan hanya disebud@ enam pada hadist yang lalu. Bait-bait ini
t€rrdapat dalam Diwan Al A'asyi yang digabungkan dengan Diwot Al A'sya Al
Kabir (cntakan pada kami.tahrm 1927) dalam 'Bab A'sya Mazin, yaitu

Abdullah bin Al A'war Al Hirmazi" @alaman 287-2t8) dalam 13 bait, yaitu:

l. Wahai Penglulu Manusia dan Penguasa Arab
2. Yang mcninggi kopada leluhur Abdul Muththalib
3. Iur adatah para tuan agung )ang mulia
4. Kepadamu aku mcngadukan salah seorang istriku
5. Seperti serigala betina kelabu dalam bayangan lobang
6. Aku keluar mencarikan makan untuknya di bulan Rajab
7. Tetapi dia meninggalkanku dengan permusuhan dan kemarahan

8. Dia mengingkari janji dan melekatkan ekor
g. Dan mel-mfarkantcu di rcngah hutan yang rimbun
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I0. Dia ingrn aku bcrada di antara hutan belantara
I l. Bua tidakm,eliharsimpul tali yang terikat
12. Coklahya kalnr meletihkan kakiku

_l_3 Merelo drleleh kejahatan yang menguasai bagi orang yang menang
Kami akan menyebutkan takhrii bait-bait ini sJmampi tuii arri kitab-kitab
!fr*c sasEa, dan lainnya, sglaln yang terah tami'trmiutctcan dalam takhrij
hadist ini dan hadist yang seberumnya" Irsya Allah. (aimat dalam hadist
"Yamiiru ahlakl': yakni mencari makan untuk merelo. "Hajar" dengan
yemfatha!-fta' d,,iryt: a{1ya adalah tepian dua laut. Ada yang'mengatakan:
dasanrya. Kata ini b+q "haiar" yang dinisbatkan "eital Haiaf' karena ini
adalatr nama desa di Madinah, sebagaimana disebutkan-oleh Ibnu Al Atsir dan
lainnya. Lihat "shahih lbrru Hibban" yang kami teliti (tahqrd dalam hadist
nomor 47. Kata "Nwazat 'alaihi" artiriya durhaka kepadanya dan tidak
menaatinya. Seorang lelaki juga disifati dengan kata nusyttz jika'berbuat kasar
kepada istrinya atau menyakitinya. Kata "hattaa atan Nabi,'dalam (rl) tertulis
"Hattaa ataa ila An-Nabi." Bait-bait ini disebutkan dalarn diwan-diwan sastra

1yl4d" l"laen t"rutang berkati-kali. Di antaranya bait nomor 1,4,6,j,8,13
disebutkan oleh Al M.alzabani dalarn Mu'jan Asyiyu,ara'(halaman 15-16)
lalu dia berkat4 "Tsa'lab membuat tambadn paaa-uait-uait ini.,' Kemudian dia
menyebutkan bait nomor 9,11,12,13 dan menambahkan satu bait sebelum bait
nomor.13 yaitu:
Dan aku tidak melihat sahabat kecuali yang mendekat
Bait-bait nomgr 1,4-9,13 .terdapat dalan At Fa'iq karya Az-Zamakhsyari
(l:423) keunrdian dia menjelaskannya. Bait nomor i,4,6,b,r3 terdapat djam
lxyn il Arab (12372\- Bait nomor 4,6,7,gjuga terdapat ai aaamnya (10:43g).

!$ rym9r 4,t jwa di dalamnya (9:265). bait nomo, 1,4-g,13 t rarput aaurn
Alfu Ba lorya Abu At Iraiiaj N eahwi (l:132). tatori.; Lait-bait ini masihpanjang bmyak di mhrmya borseralcan di banyak tempat di muJam-
Tu'iam seperti A*Niha1afi t:l-Lbo,t, TaJ Al lnn, dan-lain seuagainya. rami
akan menjelaskan kata-ke asing dat"q bdt bait itu sesuai dlngan urutan
nomornya dalam riwayat diwan yang Ehh ldrri schltm:
l. Kafa, "Dqryaor At,4rab,,i..na"amansyri:,bcrl@;,,Ad-Dryyaan

berasal dri rrazan Fia' aal, dari \M: fuunr' naasu,l,u"g U.".rti memaksa
orang mtuk panrh. Dikatakan: dintulwn fadauu,aku-memaksa mereka
dan mereka p6firh."

2. -Youii,- dengan memfathahkan h,ruf ya' dan mengkasrah zr.m,
artinya meninggi dan luhur. Dikatakab, -Fulaan yawrilla hasab wa
yort@rrf' artinya seseorang meninggi kepada nenek moyanpya."twalf' artinya leluhur. Asatnya dari t."ta dztrwaul ta;ir, yunt
punuk rmta )ang pating atas. Kata ini dengan mengkasratr atau
mcndhammah &aL

3. "Quruwn," b€nttk jamak dari ,,eom,' yang artinya tuan )lang
diagungkan. Asal kata "e*^" artinra adalah unta pejantan yaog iiaut
dih.ggrugi dan tidak bekerja. "Nujub,,,dengan &n dhannah,ientuk
jamak dfri "Najib" yang berarti mulia.
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4. "A&-Zirbal{ dcngan mcnglosrsh dzal &a mcosukun ra'. Bentuk
jemaknya adalah "&irab" dengan menglasrah &al danmemfathah ra'.
Terambil dari ke "Dzuibalf'dengan mcmfuhah dzal dn menghrsrah
rd' scpcNti kali "|fr'dot" dcagan losrah dm suhm bcrasal dari kata
uMa'idahu dengan frthrh dan losrah. Ddtm At-Ltsim dikatalon, "Abu
Manshrn bertata: Yang dinaksud dcngan &trbah adalah istrinya
Dissbut demikian lor€na rusak dm,pcngkhiturmn1la aab^ fariinp...
Ada png mengatakan: karpna kclanengd lismnya dan kebunilm
ucepannya. Ini b€rasat dari pcrlotaen incrcka: dzoiba lisaanrulo,,

tisannrra tajam, tidak poduli apa rlng ia ucapkam."

"Al Ghabsyaa" dengan ghott d& Jrrr],, dalam naskah Al Musnad dan
sebagian riwayat lain. Kata ini bcrasal dari "Al Ghabsy" png berarti
kegelapan malam yang bcrcampur dcngan warna putih, salna dengan

km al ghobs, deirgan sii; Elalam riwayat ,{ d-Diwot dan Al Fa'iq,beg;ta

fug;a Al-Listt (t:31) tcrailis *Al Ghabsa"' de'ngan ghain dat sin. Az-
Zamakhsfi bcrtrfir, *Al Ghabsah: kelabu ke hitam (kehitaman)."
Dalam At-Lisot d!€bllkan, *Al Ghabs dan al gftabsah adalah wama
debu" yaihr prrih,yang k€ruh... dzi'b aghbas artinya serigala yang

berwama lcchbu... Ada yang mengalakan: Al Aghbas'min Adz-Dzi'ab:
s€rigBh hrrus png lapar. Asalnya dari warnanya." Dalatn Az-Zawa'id
kah ini Ertulis 'Al 'Alsaa"' .Ini adalah aasl<th Al Musnad dalan catatan

pinggir (rf. IVlakranya juga benar, berasal dari ktu *Al Als" dengan

mcmftttah 'afut dan mensuhrn lon yaag b€rarti hitam/gelapnya malam,

I(e ini Mekatan buayi dan maknanya dengan kata sebelumnya. "Fii
zhillis soab, dengan memfathah sin dan ra', artinya lobang musang,

singa" f,)rena, dan serigala, sebagai4ana disebu&an dalam Al-Lisan
(l:,H9).
Abghiihat Tha'aant: Az-Zamakhsyari berkata, "Baghaahtu syai',
mensarikan untuknya."
Fathalafatnii: Dalam banyak riwayat tertulis dengan meringankan laz.
Az-Tamakhsyari b€rkata, "Artinya tinggal sesudahku.'.' Dalam Al-Lisan
(l:372) disebutkan, "Artinya dugaanku salah tentangtya." Dalam Al-
Lis*z jugga (10:438) dari Abu Manshur Al Azhari, "Dikatakan:
sesungguhnya istri fulan menyalahi suaminya dengan condong kepada
orang lain ketika si suami sedang pergi." Az-Zamakhsyari berkata
"seandainya diriwayatkan dengan "Fakhallafatnri" (dengan tasydidy
maka artinya adalah: Dia meninggalkanku di belalong dengan condong
kepadanya dan perasaan sangat sayang kepadanya." Seperti itu terdapat
juga dalam An-Nihayah Q:314). Dalam banyak riwayat tertulis "fiarab

dengan memfathah ha' danra' sebaguganti"htab". Dengan katayang
pertama, Az-Zamakhsyari menjelaslcan, "Binazaa'in wa bwab, yutu
dengan permusuhan dan kemarahan. Dikatakan: fiariba, dia marah.

floibalru ghairuhu, maksudnya kedurhakaannya kepada suamihya

sesudah kepergiannya dan berlindungnya kepada Muthanif."

6.

7.
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Berdasarkan rirrzyat inilatr penjeasan yang ada dalam An-Nihayah
(l :212) dm Al-Ds a ( I :295 ).E. Lalnha bi A&-dzarrb: az"Zamattrsyari berkata, ,,Iaththdin naoqatu
bidzarabiha, onta itu melekatkan ekomya ke kemaluannya... Hat itu
dilalokhn jil<a dia menolak seckor pojantan. Ini meruiatan kiasan
duftaka. Dilotakan: Ketilo onta betina bersikukuh pada keinginannya
dan sudah mancp rmtuk menolak pejantan, dia seperti memukul dengan
ekomla, menunpi duburnp, tidak berg;rak., ltnu Al Atsir berlota
dalam An-Nihalnh (4:58), ..Ir,Ialcsudnya adalah menolaknya unnrk
digauli. Bcrasal dadls*:Laththatin naqafi. bi&mobita, onta betina
menutupi kcmaluannya dcngan ekomya kctika pejantan
menginginkaonya Ada yang mengatakan: maksudnya 

- 
"aaUnmenyembunyikan dirinya dari suaminya sebagaimana onta betina

menyembrmyikan lcmalynnya dengan ekonya." Seperti ini juga yang
terdapat dulam Al-Ds ut (9 :265-266).

9-10. Dua bait ini terhrlis s€eerti ini datam Ad-Diwot. saya menduga kalau
dua bait ini addah dua riwayat unhrk satu uair gahlon uoten iaai
[eayanf ]umputan d*i {* riwayat atau lebih. Hal iru akan rcrunglop
dari p€nafsiran aas kata-kata asingnya At ,Iish artinya adalah dho;
rimbun yang ban),ak. Al Asyab denian memfathah hamzah dan syin.
dabm Al:.Lisan (l:20S) dikatakaD, *At Asyab adalah pohon rimbun yarng
karcoa banyaknya sampai tidak ada jalan lagi. Dikatakan: ttaudhi'i
rylb, tompu ry1g banyak pohonnyq Ghai'clhah Asyibah, hutan yang
rinibun." Kcmudian dia meriwayatkan dua bait nomor 9 dan 13 r"iert'l
riwayat dalplra al Lfusnad di sini padalah dia mcriwayatlon dua bait ini
(l:372) s€ecrti liwart ddam Ad-Diwtt dan menyelipkan di antara
keduanya bait nomor 12. Riwayat Az-zamatfisyari (r:423) sama dengan
riwayat Al MusnsdEiljuga riwayat Ibnu Al Atsir dalam An-Ntholtatr
(l:33 dan 3:143). Az,Zamakhsyari b€dcata, *AI Mu'ta,syib artinya png
me!1nuti yang meoyelimuti, dijndikan pcrunpamaan unt* nasatan VranE
meliputinya." Adaprm Al Ghatdh )tang Edapat dalam bait nomor l0
dalam riwapt Ad-diwot,'dagaa mcmfrilhah gtain dfrakhimya adatatr
dhad, aniaya,hutan/pohon yang banyak

ll. Al Alonah artinya buta sejak lahir. Tertadang t{ffi, at kanh dalamsya,ir
mempunlai arti buta )ang torjadi tiba-tiba sebagian ahli bahasa
mengatakan bahua al kanh bisa berarti buta sejak lahir dan bisa juga
buta yang banr terjadi setelah melihat. Arti yang manapun, arti kata ituai
sini adalah kiasan. Al Krab dengan memfathah W dN ra': adalah
simpul tali yang mengikat erat setelah simpul png pertama.
Tafudda rijlayya artinya meletihkan dua kaki. At Kaddt artinya letih.
Az-Zamakhs>rari berkatq "Huruf lan dalar\ kalimat liman ghalab
berkaitan dengan kata syarr. seperti ucapanmu: Anta syarrun tihaodza
mhta lihaa&a, eogkau lebih jatrat dari ini darimu kcjalratan ini.
Ivlaksudnya .dalah bagi rulg mengatahkanryra Dhamir hlutan itu
diulrng dari pcngikat (shilah) kepada 1ang diikat (nau*utl. tika

12.
13.
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dikatakan: Mcngpt db t[d*ucogeh valwna storu glualibaain
tinat g@abnah.yug 16fr @t ddatn uqpP inr? Jawab-nya adalah:
yang dia hgfoh rddah myampaikan, jadi dia manaksudkan sesuahr

dcogan sifu scsuar io bahwa iir adalah syort gluolibin limut
glralafuInl Db ncnjadikan kcfra' twn ra sebagai s€stllll itr maka dia

neoslbslon maeka dargan sesudu i$. S€pcrti dihtakan: fuidttt
no*ttlah, Zaid .&lah pohon kurma, jika sifitnya n€Dcapoi tinggin)'ia

pohonkurma iul'
Y;z!,ilrrrat 

* Unz,tar ilnra' da h&d, Az'Amakhsfri b€rkata,'Artinya mencari

si istri. Di@kan: Urvno lifulaotor, carikan si fulan untul&u danrzarzlnr,its

uanba oina taua, cf[*aabsiu dinana dia" Ihlimat "Fiima shou'a? dalam

calstan pinggir (J) t€dtlis nBima shana'tu." Ini sama dengm 5ang ada 'lnlem
Mqjna' Az-fua'id. Scmcnara yug ada disini sama dengan yang ada dalam

Tqilh Ibru ltrcir. Dua boit )'mg t€rakhir "Ia'amt7ilca maa lwbbii Mu'a&alf'
dm setcnrsnya disebrrton iuga dalrm Ad-Diwor (hslaman Ztt), Ibru Sa'd

QtlRT), Al Isti'ab (naUman 349), dan Usud Al Ghabah (l:103). Awal dua bait

inr terdapat dail3lm, Al Ishabah (6237). Ihlimat d"lam bait kdtt, "i&
yuaajuuahd t€rulis dalam ustrul >tmg tiga dm Toilh Ibru Kasir, T€rulis
dalam Majma' Az-fuwa'id"i& ttoraqiuu bihd'-htgaan kuaftu, ini merupakan

kesalahan tulis dari penyalin atau penerbit' Dalam Ad-Diwan, Ibnr Sa'd, Al
Isti'ab, dan llmd Al Ghabah terhrlis "i& ynaadnoraha-" Yang pawt

diperhatikan bahwa tertulis di pinggir dua manuskrip (It f) di samping hadist

sesudalr bait yang pertama "Laa llaaha llla Allah Muhonmad Rasulullalf'.

Saya tidak tahu mengapa itu ditulis? Namun demikianlah yang tertglis dalam

dua manuskrip itu seiring jauhnya jarak antara dua naskah dan masa penulisan.

WallahuA'lam.
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Jrg)to i?.'tt',Iut,ilti vt ,op * *;'tii ;;.aa..a

$:,j)t'* Su :gr !r J-t :.Ju y! ,:ii ,F ,y, iT ,,,r
'.:)t ,F'gi,:t'ol'p;f * ,;t ,:ni s')., G- :Jw ,?t ii,:,, i:),,y'fit ltl'p;f * A,!, S ;,., G- : Jw,?T ii; )

.a" l : {tt.Sv,;'tl'ol #';ii
6887.1 Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni,

Ma'mar menceritakan kepada karni, Ibnu Syihab mengabarkan kepada
kami; Abdunazak berkata: Ma'mar mnceritakan kepada kami, dari
Ibnu Syihab, dari Isa bin Thalhab dari Abdullah bin Amru bin Ash,
dia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW berhenti di atas

kendaraannya di Mina seseorang mendatanginya dan berkata: wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku berpendapat kalau bercukr:r itu
sebelum menyembelih. Apakatr aku boleh berctrkur sebelum
menyembelih? Beliau menjawab, "sembelihlah, tidak apa-apa."
Kemudian datang seorang yang lain dan berkata: watrai Rasulullah,
sestrnggu-hnya a}u berpendapat kalau menyembelih itu sebelum
melempar jumrah. Bolehkan aku menyembelih sebelum melempar?
Beliau meqiawab, "Melemparlah, tidak apa-dpa." Beliau tidak
ditanya tentang sesuahr oleh seseorang sebelumnya melainkan beliau
menjawab, "Iahtkanlah, tidak apa-apa." Abdurrazak berkata:
Datang lagi orang tain kepada beliau dan berkata: watrai Rasulullah,
sesungguhnya aku menduga kalau bercukur itu sebelum melempar.
Bolehkatr aku bercukup sebelum melempar? Beliau menjawab,
" Me l e mp ar l ah, t i dak ary-ap a.' ABs

:a$I)t *: ,!Et:)'t\)i 6:L i; U.t $:', .1^^^

,*y €.f Utlu,it? ,rj rry i ot? *,/t;r\i

ta.(k

n8s 
D,ua sanadnya shahih. Telah disebutkan semisalnya nomor ilU dart riwayat
Muhammad bin Ja'far dari Ma'mar, 6489 dari riwayat Sufran bin Uyainah dan
6800 dari riwayat Malik. Semuanya dari Az-Zuhri.
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6888. Ibnu Numair menceritakan kepada kard, Al Auza'i

menceritakan kepada karni, Abdurrazak berkata: Alu mendengar Al
Auzazi, dari Hassan bin Athiyyab dari Abu Kabsyah, Ibnu Numair

beikata dalam hadistrya: Aku mendengar Abdullah bin Amru berkata:

Rasulullah SAW bersaMa, "Sampailcanrlah dariht walaupun satu cyat

dan ceritakanlah dni Boti Israil dan tidak aPa'apa. Barangsiapa

wng berbolnng atasht dengan sengaia maka hendaHah

mempers iapkot terrrpatn a' di nerako.'fi6

,J6,*,r: * &',li €* * u & 6:L .1^^1

;r 'dJ tb',rilrf c\ ,iui ,s.J i/. .ht * JL',y; ieu'dJ tJ.j,1cJJ,TLI ffl :)tb t1fi ;p
lt ,' ,
.[*r pb

'# zJui ni'rtrt *'&li't,P't *bt * lnt Jrt
q trrly-:r * n/:.:it,ir{ *3 *b, * !,J;,

.o$2 atJ.J

6889. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami; Al A'masy

menceritakan kepada karni, dari Abu Sa'd, dia berkata: Seseorang

datang kepada Abdultah bin Amru dan berkata: Sesunggubnya aku

bertanya kepadamu tentang yang engkau dengar dari Rasulullah SAW

dan tidak bertariya padamu tentang Taurat! Abdullah berkata: Aku

ot6 Dua sanadnya shahih. Abu Kabsyah adalah As-Saluli Asy-Syami. Hadist ini
pengulangan nomor 6486.

aaaa
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mendengar Rasutullah sAw bersaMa, "seorang muslim adatah
orangyarrg kaon mwlimin selamat dari lisan dan tangawrya.,As7

,8t ; ir * U i6-; v* ;rv I ,:;:,L .1A1 .

?ta, y i. g;:.,?t ,F eti'i. it;:r tx,r, ,W f ,*6,
'.;7 ti{ i:sf I ,,*ivi)Atlt * u*';;:*fvf ,j6

$' sanadnya.riafri&- Abu sa'd a.ralah Al Azdi. Al Butfiari menulis biografinya
7"11y lt Kuna (nomor 317). Dia berkata, ..Abu Sa'd Al Azdi, meririya*in
dari Ibnu Amru, diriwayatkan oletr Al A'masy." Al Husaini menulis biografinya
dalem Al rtzal (hala'nan na-t2sl dengan nana (Abu sa'id Al Azdi". Dia
mengatakaq "Ibnu Hibban menyebufl<annya dalqm Ats-Tsiqah.. Al Hafiztr
menulis biografiqra dufram, At-Ta'jil (halaman 4s7) dan berkata, ..Abu sa'd Al
Azai, ada yang mengahkaa Abu sa'id. Dia meriwayatkan hadist dari Ibnu
Amru yaitu: seormg mulim adalah orang yang kaum musrimin seland dari
lisan da, tangenyd. Al A'masy dan Abu Ishak (yaitu As-Subai'i)
meriwayatkan aatya" Ibnu Hibban menyebutkannya dalarn Ats-Tsiqah dan
berkata: Hadistnya berada pada penduduk Kufah. Abu Daud meriwayatican satu
hadist Abu sa'id Al Azdi dad Abu Hurairah. Ibnu Hibban menyibutkannya
dalam lrs-Tsiqah juga dan berk*ar Orang,syam yang hadistrya berada paia
penduduk Bashratr. Abu sa'd ini bukan.Abu sa'd at azai ying meriwayitkan
dari zud, bin Arqam dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu ualan.:' Menurut
saya, yang dikatakan oleh Al Husaini lolau namanya adalah *Abu sa'id,' dan

dianggap oleh Al Hafiz.h sebagai pardapat laiq'sesunggubnya merupakan
kesalahan dalam sebagian naskah Al Mwnad. sesungguhnia perirri ini ;dahtl
"Abu sa'd" bukan yang lain. unnrk itulah Al gukhari meoolis biografinya
sebagaimana yang diriwayatkm kepada kami, yang tcrtulis dalam ushul yang
tiga dari Al Musnad. Bahkan tertulis aatam (r) tnda *sha?' dan tertulis di
pinggr naskah itu'dari Abu sa'id". Dari naskah yang terdapat di pinggir inilah
Al Husaini mengambilnya yang kemudian diikuti oleh el Haruh yang
menganggapnya sebagai pendapat lain. Hadist ini akan disebutkan sekali lagi
nomor 6953 dari riwayat 'Ammar bin Raziq, dari Al A,masy, dari Abu Sa,d,
dari Abdullah bin Arnru, dengan tambahan: "dan orang yang berhijrah adalah
orang yang menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah." Lafazhh hadist marfu'
ni shahih dari hadist Abdullah bin Amru yang telah dan akan disebutkan dari
banyak jalur dengan redaksi yang diringkas itau dipanjangkan nomor 6515,
6806, 6835, 6836, 6912, 6925, 6955, 6982, 6983, dan 7017. Lihat juga nomor
6487, 67 53, 6792, dan 6837 .
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6890. Abu lGmil menceritakan kepada l@mi, Ziyad bn
AMullah bin LJlatsah Al Qashsh Abu Sahl menceritakan kepada l@mi,

Al 'Ala' bin Rafi' menceritakan kepada kami, dari AI Farazdaq bin
Hanan Al Qashsh, dia berkata: Maukah aku ceritakan kepada kalian
sebuah hadist yang didengar oleh telingaku dan dihapal olehku dan

aku tidak akan lupa sesudatrnya? Aku dan Lrbaidillah bin Haidatr

keluar ke jalan Syarn lalu karni bertemu AMullah bin Amru bin Ash.
Dia berkata: Seseorang dari kaum kalian datang, seorang badui yang

kasar dan berani, dia berkata: Watrai Rasulullah, Ke manakah hijrah
itq kepadamu di manapun engkau berada" kepada daerah tertentrl
atau kepada kaum tertentr, atau jika aku mati maka hijratr itu
terputus? Rasulullah SAW terdiam sejenak lalu bertanya, "Mono

orang yang bertanya tentang hijrah? " orang ifu menjawab, "Aku
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wahai Rasulullah." Beliau bersabda" "Jiko engkau mendirikan shalat
don menunaikan zakat maka engkau adarah orang yang hijrah
walaupun englcau meninggal di Hadhramah,- yaitu daeratr di
Yamamah. Keurudian seseorang berdiri dan berkata, *wahai

RasulullalL bagaimana menunrfrnu pakaian penduduk surga. Apatcah
ditenun dengan tenunan atau dipecatr dari emas strga?" seakan-akan
orang-orang merasa takjub dengan pertanyaan orang badui itu! Beliau
bertanya' "Apa yang membuat tratian takjub tentang orang bodoh
yang bertanya kcpada orang yang tahu?" Beliau diarn sejenak
kemudian berkat4 "Marro orang yang bertanya tentang pakoian
surga?" Orang itu menjawab, ..Aku.,, Beliau bersabda, .pakaian

surga itu dipecah dari buah strga.,fit

ft' sanadnya shahih walaupun ada kesalahan dalam sanad tentang salah satu
perawinya sebagaimana akan disebutkaa, Insya Attah. t+bu Kamil adalah
Muzhaffar bin Mudrik Al Khurasani Ar Hafiztr. ziyad bin Abdullah bin
'yl$+-Al uqaili Al Harrani Abu satrl: tsiqah, Ibnu lr,ta'in menilainya tsiqah.
Al Hafizh menulis biografinya d^lam At-T;hdzib (3:377-378) dan Al Khathib
qd* fqiy Baghdai(B:47547g). Dia meriwayaikan p"ntsiq"Uar"t ;;rg*
$ ganad dari Ibnu Ma'in. Ibnu Sa'd menulis biografinya aalnm ltn-rnabiqat
Q/2!69). ziyad salrh dalam sanad hadist ini sebagaimana diterangkan oleh Al
I{:1494q"-biografinya dt At-Tahdzib dan dal; biografi g*iy., Al Ata,
bin Rafi', dalwn At-T-a'Jil Qz3-3zs). Kami akan paparlan I"tu.-t ttrilnya
Insya Allah. ulatsEh dengan 'ain dan lam }ang tiaat aisyiaaa*an. *ziyad; di
sni disifati dengan kata 'eash" deqgan suaa rng te.ranbil dari l€ta Al
Qashash. Demikian ini terdapat dalam ushul )rang tiga. Terdapat dalam
biografinya bahwa ziyad, in berbeda pcldapat dengmiaudaranya...Iriuhammad
bin Abdullah bin Ulatsatr" tentang suatu pertara- di Baghdad pada masa Al
Mahdi. Ini tidak menafikan kalau ia adarah "eashsh" dan berbeda pendapat
dengan saudaranya dalam suatu perkara. Al Ala' bin Rafi' adalah Al Ah, 6in
Abdullah bin Rafi' Al Hadhrami Al Jazari. Biografinya terdapat dalam At-
Tahdzib (8:185). Di sana disebutkan, "Ibnu Hibban menyluuttanoya dalam lrs-
Tsiqah. Hal ini terdapat dalam kitab Ats-Tsiqah 1z:srcy. runu ebi uatim
ggnulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (3fit359). Dia menyebutkan
kalau dia bertanya kepada bapalmya tentang Al ,AIa, ini. Iiapalarya menjawab,
"Dia adalah syai}fi +J !q, hadisrrya dituris.,, Di sini ia ainasiutan lepaaa
kakekryra. Hal ini tidak diketatrui oreh Al Hafiztr Al Husaini yang menulis
biografinya dalam Al lbtal (hal: 84) dengan nama "Al Ala' bin iufi'. d*
f{o1e$ar, "Majhul."!-Al Hafizh mengoreksi kesalatrannya dalarn At-Ta'jil
(323-325) dan menerangkan yang benar. Ar Farazaaq bin ilanan: AI Husaini
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m€nulis biografinya dalm, Al lbral (halaman E6) dan Hata" '.Ia majhul;'
Inilah tetak kesalahm dalam sanad dariZiyad bin Abdullah bin lJtasah" Tidak
dircmukan perawi dcngan nama ini, yang benar adalah "Hanan bin Kharjjah."
Al Hafiztr memperingatkan hal itu dulam AbTahdzib pada biognfi "Ziyadbin
Abdullah bin Ulaeah." Dia berkata, 3'Aku memperhatikan satu hadist dalam
Musnad Ahmad y"ng terjadi kerancuan dalam sanadnya. Hadist itu
diriwayatkan oleh Ziyad dari Al Ala' bin Rafi', dari Al Farazdaq bin Hanan,
dari Abdullah bin Anru. An-Nasa'i meriwayatkan sebagianny4 dari jatur
saudaranya Muhammad bin Abdullah bin Ulatsah, ia berkata: Dari Al 'Ala' bin
Abdullah bin Rafi', ini yang benar. Dia juga berkata: Dari Hanan bin Kharijah,
seb4gai ganti dari Al Farazdaq bin Hanan, ini juga yang benar. Abu Daud
meriwayaftan sebagiannyq dari jalur Muhammad bin Muslim bin Abi Al
Wadhah, dari Hanan bin Kharijah, dari Abdullah bin Amm," Al llafizh juga
memperingatkan dalam At-Ta'jil pada biognfi "Al 'Ala' bin Rafi'" dengan
rre,ngoreksi pendapat Al Husaini yang berkomentar "Ia majhul." Dia
mengatakan, "Tidalq bahkan ia (Al 'Ala') ma'ruf. Sesungguhnya dalam riwayat
ini dia dinasabkan kepada kakeknya sehingga keadaan dirinya menjadi samar.
Biografirrya tertnlis dalam At-Tahdzib. Hadistnya t€rdapat ddam Al Musnad;'
Al Hafiz.h kemudian mcnyebuftan hadist ini dengan sanad ini dan berkata
"Seperti inilah Ziyad bin Abdullah bin 'Ulatsah meriwayatkannya. Dia
menasabkan Al Ala' kepada lcakeknya dan membalik nama gurunya! An-Nasa'i
meriwayatlon dari jalur saudaranya Muhammad bin AHullah bin UlasalL dari
Ala' bin AMtllaL dari Hanan bin Kharijah, ia menceritakan dad Abdullah bin
Amru dm menyebutlon hadist tcntang pakaian pcndudnk srga Scpcrti ini Al
Buldari mcriwayatlonnya dalam biografi Hinan bin Kharijah lAl Kobir
2llll03-l0/.l dari jalur ini. Abu Daud Ath-Thryalisi meriwaytkan $r{usnad
Ath-Thayalisi 22771, juga Al Baihaqi dari jalumya d^lam Al Ba'ts wa An-
Nuryur, dari Muhammad bin Muslim bin Abi At Wadhdq dari Al 'Ala' bin
AMullah bin Rafi', dari llanan bin Kharijah, seperti itu. Al Bulfiari bqkara
doJram At-Tarilh: Al 'Ala' bin Abdullah bin Rafi', hadistnya diriwayatkan oleh
Ja'far bin Barqur, Ibnu Ulatsall dan Ibnu Abi Wadhah. Abu Daud
meriwayaflcan (yaloi dalam As-Sunan nomor 2519) dai jalu Abdurrahmatr bin
Mahdi dari Ibnu Abu Wadhall dengan sanad ini, hadist yang p€rtama tentang
hijrah. @emikian Al Hafizh be*ata. Ini menrpakm kealp""n darinya karena
hadist Abu Daud adalah pertanyaan tentang jihad dan p€rang saja). Ahmad
meriwayatkannya sec,ara panjang dari AHurrahman bin Mahdi seperti itu pula
(akan disebutlon nomor 7095) yang di dalamnya todapat kisah pertanyaan
tentang hijrah dan pertanyaan tentang pakaian penduduk surga: Dari jalur ini
pula Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mtuta&ak." Al Hafil*r kemudian
berkata "Adapun riwayat dari jalur Ziyad maka riwayAt itu tidak diikuti." Dia
juga berlota dalam At-Tahdzib pada biografi "Hanan" (3:56-57) sebagai bbrikut,
"Hanan bin Kharijah As-Sulami Asy-Syami, meriwayatkan dari Abdullah bin
Amru dan diriwayatkan oleh Al 'Ala' bin Abdurrahman bin Rafi' Al lazzrri.
Dalam dua kitab (yakni Abu Daud dan An-Nasa'i) ada satu hadistnya. Pada
masing-masing kitab terhrlis sebagian: pada Abu Daud tentang orang yang
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berperang dalam keadaan sabar dan pada An-Nasa'i tentang pakaian penduduk
srrga saya fibnu HajarJ kaakan: Ahmad dan Ath-rhabra; i"i".hr'n airny"
9gf" semryl,!. Ibnu Hibtan menycb,tkannya ii"^ Ii,r*qrn, Ibnu
Hibban monulis dalam kitab lts-rsiqar6t*r'oizr; d., b;rt"rq "Hanan bin
ry1nl+ As-Sulauri, meriwaynftan dari'Abdullah Uio Am- a"n-airi*ayott n
oleh Al 'Ala' bin Abdullah bin Rafi,." Ini edalah peneritian yang uagus oleh AlHafizh lru tt"jrr, semlga Attatr merahmatinvn rug.ri#d* keadaanyang scbenarnyra dan- kesalahan Ziyad dalam ninyJbutkan naira tiagkatantabi'il I*y" fug benar adatah i.Hanan Uin fniri;an.,;.H;;,, dengan
memfrthahkan ha' dan tidak mentasydidkan n,n, demiuan dit,lis oleh Al
T{4l1rl 4t-ra,jil png mengutii a.ri tUoo tv[akula. Namun Al HafiztrAMul Ghani bin Sa'id Al yashd menegaskan aaram ut*nr77-Mu,tarif waAl Mukhtalift'lamaa 3I) bahwa namanfa adalah..n-"-;I*i* i"ntu"yaia
}y"_yang pertama. Dia menyebutnya "Hannan bin Abdullah uii xn rii"n.; ar
YSrt meqgatakan dalam At-Tahdzib (3:56-57), .Aku tidak *uin"t,oiitit p*
dalam kitah.kitab ada tambahan *Abdullah"-dalam n saUnp""-i"ng Uena,
adalah yang dikatakan oreh Al Hafizh Ibnu Hajar. Tertulis daam ustrit yang
tiga di sini "Al F*a747q bin Halyan, de'gan ya, den dalam Majma, Az-fua'id (5:252) "bin uatg"-aengan ba'. redianvl raur,,u.rt ot "g dengan
seluruh referensi. Akan disebutkan nomor 7095 ..Hana;,, G;;'*r, secara
benar. Hadist ini akan disebutlcan secara ben8r, sssageimans l€mi tunjukkan

nomor 7095 dari Abdurrahman uiir rr,raf,ai dari rvr,hamnaa uin
flj {ly.1!!+.q Al Ala' bin AMultsh bin Rafi,, arri n*. ui" Kharijah,
dan Ab.tr{tah bin Annr".reprJ+ya Begitu pula Abu Daud Ath-Thayatisi
meriwayatkanqra (nTT dari Mufimaiuio'uustim bin aui ar wadhah
secara benar. Al meriwayatkannya daraa at lfub,i, pra" 6iog""n Hanan(avrc3-lu) sccam ringkrr seperti icebiasaannp, aenian dua- sanad. Iaberkata, "flanan bin Kharijsh As-sulami. Harma bin Hafth berkata:
Muhammad uin ^luarual bin ,utabah r*.oit *rn k p"d"-r.ami dia berlota:
11 41"- bin Abdullah. ncoccritatan kepada r.,ri, fafiar;; n o." uio
Kharijah menceritakan kcpadanya, dari e6aruan bin Amu f;Zs,tl" U"rt*ru,
Nabi SAw ditanya tentang p.hian $'gs? Beliau rqi;r*b;;tp;cah dari
emas surga.' Khalifah berkata: Abu Dad ()akDi.ltn-rfiayariio minceritakan
kepada kami, dia mendengar Muhanm.d uin euu ru wmirn, i"'.".a*g* er'AIa' bin Abdullah bin Rafi', dari l{an a bi. KharijaL orri e6ar[.n uin Amnt
dari Nabi sAW, semisarnya-" AI Hafiz.h tunu er qal,yim."rg"tip n"art iri
s€cara sempunra datam kitab Hadi al,4ruah ila Biiad-Al Aftah-(halaman lU.a\
dari riwayat yans shahih 

rynq_{cag !{ane dr/,em At uiia iiiio, Toss).
Terarlis di sana nama sahabat "Abdullah bt umar., tni merupaian tesalahan
9y. p"lryE atay 

-nenerbit. Al Haitsami mengutip bagian'u*ufoyu Aaorn
Majma.'-Az-zawa'id (5:252as-3) tentang pertan aa; hij;h, aari tempar ini,
sampai l<ata 'Al Yamamah" kemudiau-menunjitt 

" r."* ,irgk^ kepada
riwayat lain datam Al Mucnad. kemudian aa uertrate ;oiriffi"*un otrt
llma4 AlBaza4 dan Ath-Thabrani. salah satu sanad Ahmad 

"airuu 
hasan],

Lalu dia mengrtip bagian akhimya tentang pertanyaan p.roi- prnJoart ,*ga,
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semisalnya (10:al$ dan bafiata" "Diriwayatkan olch Al Bnzar dalam hadist
yang panjang. Perawinya siqah."! Dia lupa menisbatkan hrdit ifir kepada Al
nfitsnad pdahal di dalamnya terdapat dua riwayat. As-suyuthi mengutip dalam
Ziyadat Al Jani' Ash-Shaghir (l:E5 dari Al Fath Al Kabi) sebagiannya yaint
saMa Nabi, "Jika engkau mendirikan shalat, merrunaikst zakat, dot engkau
meninggallcot perbuatan lceji yang nampak dor yang tersembunyi maka engkmt
adalah orang yang hijrah walauputt engkau meninggal di Hadhranah." Dia
menisbatkannya kepada Al Musnad saja Telah disebutkan lsyarat Al Hafidr
Ibnu Hajar bahwa An-Nasa'i meriwayatkan sebagian hadist ini tentang pakaian
penduduk snrga Kemungkinan riwayat ini t€rdapat dalam As-Sunm Al Kubra
karya An-Nasa'i dan b*an terdapat dalam ls"Szzan A*Nasa'i Ash-Shuglva
yang ada sesudah dilakukan pencarian dan penelusuran yang panjang. An-
Nabilisi tidak menyebutkan riwayat ini dalam DaWta'ir Al Mantuits dan
m€,ngustlcan bahwa Al llaitsani menyebutkanqra dalam Majma' Az-Zawa'id,
sebagaimana telah l<ami t€rangkan, walaupun ia haqnr menisbatkannya kepada
AlBa",ar seorang. Adapm hadist yaog difimjutkfit oleh Al Hafizh Ibnu Hajar
bahwa hadist itu adalah scbegian dari hadist ini +n dirirvayatlcan oleh Abu
Daud dalam As-Juan- E,lah diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi Q277) di akhir
hadist tnt sesudah pqtaoyEan t€Nrtaog pflkaian p€ndud* surga. Dia
meriwayadonnya dari Muhanmad bin Muslim bin Abi Al Wadhdt dari Ala'
bin Abdutlah bin Rrfi'J dari llanan bin Kharijalx, dsri Abdullah bin Amnr. Pada
bagian akhirnp, 'Aku'(Ilanan bin Kharijah) bertanya: Wahai AMullah bin
Amrq bagaimaa pcndapatnu tentang hijrah dan jihad? Dia menjawab: \[ahai
AMulldt mulailah dari dirimu sendiri dan kuatkadah dirimu. Mulailah dari
dirimu dan b€rjihadlah lcarena jika engkau berperang karena melarikan diri
malo Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan lari. Jika engkau berperang
lcarcm bcrrsifat munafik maka Allah akan membangkitkanmu dalam keadaan
mrmafik. Jika engkau berperang dalam keadaan sabar den mengbarap pahala

naka AUah alcan membangkitkanmu dalam keadaan benabar dan
mengharapkan pahala." Spperti inilah redaksinya dalam riwayat Ath-Tbayalisi
seaana mauqufhanya saja dalam riwayatnya luput sedikit dari sebagian perawi
atau sebagian penyalin. Abu Daud As-Sijistani meriwayatkan hadist ini dalam
As-Sunor Q5l9D:321-322 Aun Al Ma'bud) dari Muslim bin Hatim Al Anshari,
dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Ibnu Abu Al Wadhah, dari Al 'Ala', dari
Hanan" dari AMullah bin Amru" dia berkaa. Dia mengatakan, 'Abdullah bin
Amru bertan>ra: Wahai Rasulullab beritatrukanlatr kepadaku tentang jihad dan
perang? Beliau bersafae 'Wahai Abdullah bin Amru, jika engkn berperang
dalan lrcadwt bersabu dan menghoap pahola maka Allah akan
memborylritkanmu dalon kcadaan bqsabo dan menghoap pahala Jika
engkau buperang dalon keadaim munafik dan memborygaknt harta maka
AAaL akil memboqkitkamtu dalam kcadoan mufik dan membanggakot
hsta Wahai Abdullah bin Amru, dalam kcadam apqun engkau berperang
dan memburuh naka Allah akan membangkitlrumu dalam l'eadaan itu'"
Seperti inilah Al Hakim meriwayatkannya doJiaa Al lv{wtodrak (2:85) dari jalur
Ishak bin Manshur, dari Abdurrahman bin Matrdi, dengari sanad ini. Al Hakim
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-"fladist ]ary saoaef shahih namun keduanya tidak
Muhannad bin Abi Al Wadbah ini adalah Abu S",id

Muhammad bin Muslim bin Abi Al wadhrh Al Mu'addib, seorang tsiqah
ma'frun." Adz-Dzahabi $pakat doglnnya ttcist ini lebih inolin aan rc6in
hat gari riwayat Ath-ThaYalisi gagim aari raaist ini, yang diriwayatkan oleh
Abu Dand dan Al H.kTg tiaaf tcrA4at drih,n Al tfrtsrrldr"i..rU p.iori- a*
qSetyyan yang aku lakukan. Untuk,inr aku mcnycbrdcannya ,e,"ara,io"i A
sini, Alhamdutillah.
AMullah bin Haidah: saya tidak mencmukm biografinya dan dia bukan salah
soorang perawi dalnm hadist ini sebagaimana hal itu sudatr jelas. Ada
kemungkinan ini menrpakan sebab k*idakjerasan keadaannya 1ma3[ut1. riaat
f@rang pun yang menygb3tkan tentang dirinya sepanjang pengetahuan saya.
Nama bapaknya tcrtulis_ dalam Majna' Az-zawarid aengai.itai&, ta,rpa ha; dt
alfiirnya. Inijuga tertulis dalam ushul yang tiga.
Al Hadhramah: Ditafsirkan dalam hadist kalau itu adalatr ,daerah di
Yamamah", ritu di tengah laziradr.. Daerah itu bukan "Hadramaut', yang ada diY-T; Tidak seorang-pun para penulis Mu'iam Al Buldm rramus wilayah)
a!?lM:t'ion Al-Lughah (Kamus Bahasa) yang menyebutkan kata ini dan saya
tidak bisa menemukan penyebutan kata ini daram referensi-referensi yang
pg-qlqrr t'mpat-tempat. Kata ini tertulis dalam Majmo'Az_Zmya.td dengi
"Al Hadbrami"! Ini adalah kesalahan dari penyalin atau penerbit
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6891. Ibnu Idris menceritakan kepada kami, Aku mendengar

Ibnu Ishak, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia

berkata: Aku mendengaf, seseorang dari Muzainatr bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang unta yang tersesat? Beliau menjawab,

"Bersama unta itu ada sandalnya dan lantung airnya' Ia'makan

pohon dan menuju kc tempat air. Biarkan saja sampai orang yang

mencarinya menemukannya." Orang ifu bertanya lagl tentang kambing

yang tersesat? Beliau menjawab, ula untubru atou innk saudaramu

ataa untuk serigala. Ia mencahtp. semuanya sampai orang yang

mencarinya menemukannya." Orang' ittr' batanya tentang penjaga

yang mendapatinya di tempat gembalanya? Beliau menjawab, "Di
datawrya ada nilaiqn fua futf dan pthian siksaan Dan apa yang

diambil dari tempat penjagaatmya makn di dalonnya ada bagiannya

jika apa yang dianrbil itu mencapai nilai sebuah 1nrlsai." Orang itu

bertanya lagp: Waha[ Rasulullah, bagaimana dengan bara4g temuan

yang kami dapati.iii 5aan umum? Nabi menjawab, "Umumkmflah

selama satu tahun. Jika didapati orang yang menctrinya malca

beritnnlah padanya. Jika tidak mala barang temuan itu untubnu-"

Otang itu bertanya lagi: Bagaimana dengan benda yang didapad dari

renrntuhan yang sudah lama? Nabi menjawab, "Dalam benda itu dan

dalam barong tambang ada seperlimalAte

fp Sanadnya shahih.I{adist ini adalah pengulangan Domor 66E3 dan png panjang

nomor 6746. Kami telah tunjukkan kepada hadist ini dalam dua hadist yang

pertama. Kalimat nsani'tu Rasulullah,'dalarn catatan pinggir (C P) ternrlis
;'Syohi&u.' Kata "Va Raiulat dalam ririiayat (p) tertulis "Wa raiulun." Al
Ihoab dengan memfathahkan huruf &ia'dan meringar*ai ra', yang rcrtulis di

sini sama dengan (p g). Sementara dalam (J) terolis Al Kharib tanpa alif, llka
demikian kata ini bisa dibaca dengan memfathah lcha' dan mengkasrah ra'atatt
mengkasrah Hta' dan memfathah ra'. Penjelasan t€mtang masalah ini telah

diuraikan secara rinci dalam riwayat yang pertarna
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6892. Abdurrazak menccritakan kepada lomi, Su$rlan

mengabartan kepada karni, dari Manshur, dari salim bin Abu Al Ja'q
dari Jabao, dari Abdultah bin AmnL dari Nabi sAw, beliau bersaMa,
"Tidak ako, ntosuk srrlga orong Wng durraka kcpda oratg tto,
pecodu khotur, or@g Wrg mengugkit-ungkit pemberian, dan arak
hosil zina.'{n

tJiC#tU,fit'+ lot -ia.J., ti.t.> .1Aqfgt::iSt

I'l ,adt t tf#lr * ryJ ,f #:;;* #f
.a|t I i u.rrr;'&t {fA Lt e *3 y 10,,*,},

'r sanadnya shahih. !q- aaa* Ats-Tsauri. thdist ini adalah yang panjang
nomor 6537 dan 6882. Kami telah uraikan pembahasan tcntang hadist ini aiaui
hadist yang p€rtama. Kami tambahkan di sini batrwa riwayat ini disebutkan oleh
Al Haitsami dd.am Majma' Az-zawa'id (6:257). Dia berkata ..Diriwayatkan

oleh Ahmad dan Ath-Thabrani. Dalam sanadnya ada Jaban yang dinilai tsiqatr
oleh lbnu Hibban. Perawi lainnya adalah perawi n* snat in" Dia juga
berkata, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i selain sabda Nabi: dan anak t asit zin"..
Ad-Darimi meriwayatkan hadist ini Q:ll2) dari Muhammad bin Katsir, dari
su$an, dengan sanad ini sebagaimana telatr kami tunjukkan sebelumnya. Ibnu
Hibban meriwayatkannya dalam shahilmyr (3:as) (Ain) dari Abu Khaliilh, dari
Muhammad bin Katsir, dengan sanad ini. Ibnu Hibban berkata, "Makna
penafian Al Musthafa SAW tentang anak hasil zina untuk masuk surga -
padahal anak hasil zina tidak menanggung dosa perbuatan bapak dan ibu
mereka- adalah pada umumnya anak hasil zina lebih berani untuk melakukan
perbuatan keji. Atau maksud Nabi sAW bahwa analc hasil zina tidak masuk
guga-adalah surga yang dimasuki oleh anak yang btrkan hasil zina, yang tidak
bcrmi unnrk melakukan perbuatan keji."

@I - Mrsnrd Imem 'Ahmad



6893. Abdurrazak menceritakan kepada kard, Aku mendengar

Al Mutsanna bin Ash-Shabbdt dia berkata: Arnnr bin Syu'aib

mengabarkan kepadahl dari bapaknyq dari Abdullah bin Amru bin
Ash: Bahwasanya Nabi SAW menetrpkan bahwa istri lebih berhak

atas analarya selama ia bclum menikah (hgi).te'

J>b * ,p'*'lfi Wl af1,)t'"? €;r.1^1r

*U,'4 rJv,t.P9l fl * S,t*;,fj *:*-i
'af;'J|L i\,!t Jhti:',j!' ,fr,ev ,J*rti *i *ht
n:Jr;,kt$t,pt * i #t,* yu,l $b'of 'di

,.J!rr?|i,$,lSvf :Jv

6894. Abdurazak mcnccritakan kcpada kami, Suq/an

mengabarkan kcpads ksmi, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari

'er Sma&ya hasoryaag bisa naik mcnjadi shahih lighahihi scbagaimana akan
dbeuhq Insya Allah. Al MuBanna bin tuh-Shabbah Al Yamani Al Abnawi
Al Malcki: syaikh yang shalih. Ibnu Ma'in menilainya tsiqah sebagaimana png
dirinrayatkan oleh Abbas Ad-Dauri darinya. Ibnu Abi Hatim bertaqya kepada
bapaknya dan Abu Zur'ah tentang Al Mutsanna. Keduanya mcnjawab, "Lalyin
al hadist." Ibnu Sa'd An-Nasa'i, dan lainnya menilainya dha'{. Diatelah pikun
di akhir usianya. AMurrazak be*ata, "Aku menjumpainya sebagai seorang
guru yang hra antara dua. Dia berkeliling malam seltrruhnya." Al Bukhari
menulis biografinya dalnm Al Kabir (4lll4l9) dan berl<at4 "Dia meriwayatkan
dari Atha' dan Amru bin Syu'aib. Yatrya Al Qaththan berlcaa: Al Mutsanna
tidak meninggalkan dari hadist funru bin Syu'aib namun dia pikun." Seperti itu
jriga disebutkan dalan Ash-Shaghr (halaman 173) dan AdlFDtru'afa' (halaman

34). Keduanya kitab karya Al Bukhari. Boleh jadi ini merupakan penilaian yang
paling adil tentang dirinya. "Al Mutsanna" dengan me,ndhammah nrz,
memfathatr lsa', dan mentasydid nzz, sesudalmya ada alif maqshtrah. "Ash-
Shabbalr' dengan s&a4 mentasydid ba', dan akhirnya ha'. Hadist semisal

makna ini telah disebutkan secara panjang nomor 6707 dari riwayat Ibnu Juraij
dari Amru bin Syu'aib. Untuk itu lomi berpendryat bahwa hadist ini shahih
lighairihi k€tika telah jclas bahwa Al Mutsanna tidak sendirian
mcriwryadcannya.
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Abu Yahya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata; Aku datang kepada
Nabi sAW dan beliau sedang shalat dalam keadaan duduk. Aku
bertany4 "Wahai Rasulullatr, aku diceritakan kalau engkau
mengatakan batrwa shalat dalam keadaan duduk, pahalanya adalatr

setengah dari shalat dalam keadaan berdiri, padatral engkau shalat
dalam keadaan dudtrk?" Beliau menjawab, "Beno, namun aht
tidaHah seperti salah seorang dari kalian.'An

.. a . l. a.

*v rf -* af;ilt iv $:"; .1^1o
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6895. AMurrazak menceritakan' kepad" kami, Ma,mar
mengabarkan k€eade" kaei,,, {ar-i,,gshirn bin Abu An-Najud, dari
Khairamatr bin Ab&mabman ,dad AMullah bin Amru bin Ash, dia
berkata: Rasulullah SAW U.rcaUar, "sesungguhnya seorang hamba
jika dia berada pada jalan kcbatkan dalon ibadah kcmudian dia sakit
maka dikatakan kcpada malaikat yong diwadlkan atosnya: Tulislah
untubtya seperti omalnya (dolam beribadoh) jika dia merdeka sanpai
Aht memb ebaskannya at aa Aht mengumptlkannya kcpado-Ku.ae

4vt sanadnya shahih. Hadist ini adalah pcngulangan nomor 6512. kami terah
$njukkan hadist ini di sana. Lihat hadist nomq 6tt3.

4e3 Sanaanya shahih. el Hiitsami menyebu*annya dalam Majma' tiz-Zana'id
(2:303) dan berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Sanadnya shahihJ, Telah
disebutkan yang semisal malmanya dari jahr lain dengan sanad-sanad yang
shahih nomor il82, 6825,6E26, dan 6t70. Al Mundziri menyebutkan dalam

,,At-Toghib wa At-Tqhib (a:150) dua riwayat hadist ini dan menisbatkan
riwayat yang t€rakhir kepada Ahmad. Dia berkata, ..Sanadnya lrasor.,, Namun

:
.t
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6896. Abdurrazak menceritakan kepada karri, Ma'mar

mengabarkan kepada l<ard, dari AzJzuhri, dari 'Urwah, dari Abdullatt
bin Amnr dia berkata: Rasulullah SAW benabda" "sesungguhnya

AUah tidak mencab* ilmu dqi manusia sesuddt Dia memberikanurya

lrepada mereka akon letqi dengan mewafatkan pa ulama Setiap

kali ada ulama lwtg meninggal maka dia membawa ilmu yang ada
padanya sehingga yoq tersisa hanya orang yang fidak berilmu.

Orang-orang lalu. menjdikan orang bodoh sebagai pemimpin

mereka. Mereka meminta fatwa dan orang bodoh itu memberi fatwa
tanpa ilmu. Maka merelca sesat dan menyesatlan'A%

i,t ,r'rt.by * 7 s?f o$1Sr |* tx", .1^1v
',,rt, 

& bt * :, J; r,lu',iu :-*/. lr * *,#ir

Al 1 ,,rL; y'b, * I,'S;; Ju :Jv ,s-7l.ir * *

ternrlis di dalam kitab itu narna sahabat "Abdullah bin Umar". Ini jelas adalah
kesalahan cetak. Kalimat "Aw ukfitahu ilayyd', Al mundziri berkat4 "Dengan
kaf lalufa' dan ta'. Artinya aku menghimpunnya dan menggenggamnya." Ibnu
Al atsir berkata, "Semua yang aku himpun kepada sesuahr berarti aku
cukupkan." Dalam Majma' Az-Zm,a'id terhrlis kata *ulqiyahu" sebagai
gantinya. Inijelas kesalahan dari penyalin atau penerbit.
Sanadnya shahih. Urwah adalah bin Az-Zubair bin Al 'Awwam. Hadist ini.
pengulangan nomor 651 l, 6787, dan 6788.
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6897. Abdurrazak menceritakan kepada kami, Ma,mar
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab,
dari AHullhh bin AmnL dia berkata: Rasulullah sAw bersabd4
"orang-orang yang adil di dunia alcan berado di atas mimbar dari

permata pado hari kiamat di hadapan Ar-Rahmaan 'Azza wa Jalla
(sebagai balasan) perbuatan adil mereka di dunia.,Aes

tc lot .^ I .-t t. --^ I
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6898. Abdtrnazak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Amru bin Syu,aib mengabarkan
kepadaku, dari Abdullah bin Amru bin Ash, ia berkata: Kami bersama
Rasulullah di sebagian puncak lembah ingin melakukan shalat, kami
dan beliau telatr berdiri, tiba-tiba seekor keledai keluar melangkatr ke
aratr tami dari bukit Abu Dubb, bukit Abu Musa. Nabi SAW pun

les sanadnya shahih. Hadist ini adalah pengulangan nomor 64g5 dan ringkasan
nomor 6492.

'i
)
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berhenti dan tidak melakukan takbir. Ya'qub bin zam'ah menghalau
keledai itu sehingga menyingkir.as

1e6 sanadnya dha'ifkarenrterputus. &nru bin 'Sy'aib tidak bertc,mu dcngaa lokck
bapaknya, Abdullah bin Amru. Hadist ini disebutkan oleh Al lraitsami dalam
Majma' Az-Zawa'id Q:60). Dia berkata, ,.Diriwayatlcan oleh Ahmad. para
perawinya B4ah;'l Dia keliru dalam hal itr karena hadist ini jelas tcrputrs
karena dalam Amru bin syr'aib dari Abdullatr bin Amru" tidak t€rdapat kata
"Dari bapaknya." Demikian )rang t€rdapat datam (C J) begi6 pula yang
terdapat dalam (t). Namun tcrtulis di pinggirnla- "Dari bapaknya dari
kakeknyq" hanya saja ini benrpa naskatr. Kemungkinan naskah inilah yang ada
pada Al Haitsami yang membuatnya melakukan kesalahan. Jelas dalam hadist
ini sanadnya terputus. Ibnu Al Atsir menyebutkannya dalam usud Ar Ghabah
(5:127-l2S\ dalam biografi 'Ya'qub bin Zam'ah." Dia berkat4 ..Diriwayatkan

oleh Abdurrazak dari Ibnu Juraij, dari Amru bin Syu'aib, dari AMullah bin
Amru bin Ash, dan seterusnya- Demikian pula Al Hafizh menyebutkan har ini
dalam biografi Ya'qub bh zam'ah dalam Al Ishaboh (G:3s2). Dia berrota,
*Ya'qub bin Zam'ah Al Asadi: Dia disebutkan dalam hadist Abdullah bin Amru
dengan sanad yang tcrpufiis." At Hafidl menyebutlon hadist inr kemudian
berkat4 "Diriwayatkan oleh Ahma4 dari Abdurrazalq dari Ibnu Juraij: Amnr
bin Syr'aib mengabarkan kepadaku, dari Abdullatr bin Amru. Ibnu Abu Umra
meriwayatkan hadist ini dari Hisyam bin Sulaiman, dari Ibnu Juraij, dengan
sanad ini." Ini semua derupakan bukti-bukti yang menguatlon ,p" yaog uaa ai
dalam ushul di sini berupa keterputusan sanadnya dari berbagai jalur yang
berbeda. Naskah yang ada dalam catatan pinggir G) aaAAr dha'if dan terjadi
kesalahan pada AI Haisami. Syi'b Abu Dubb" dengan mendhammah dal dan
mentasydid ba'. Dalam Al Ishabah tertulis Syi'b Abu Dzi'b". Ini jelas
merupakan kesalahan cetak. Bukit ini rcrletak di Makkah. yaqut berkata dalam
Mu'jan Al Buldan (5:270), "Ada yang mengatakan kalau di bukit itu t€rdapat
luburan Aminah binti wahab, ibu Rasulullah sAIv. Al Fakihi Abu Abdillah
Muhammad bin Ishak berkata dzlan Kitab Makkah karyanya: Abu Dubb ini
adalah seseorang dari Bani Suwa'ah bin Amir bin Sha,shah. Abu Al Walid Al
Auaqi berkata dalam Kitab Alhbar Makhah e:169),..Kakekku mensabarkan
padaku darr Az-7atji yang berkara: Orang-orang jahiliyah dan pada masa Islam,
mereka menguburkan orang-orang yang meninggal di bukit Abu Dubb, dad Al
Hujun ke bukit Ash-Shafa." Dia juga berkata Q:170),.Bukit Abu Dubb yang
menjadi tempat bekerjanya para penjagal di Mekah t€rletak di Ma'lah. Abu
Dubb adalah seseorang dari Bani Suwa'ah bin Amir. Dia tinggal di situ lalu
bukit itu dinamai dengan namanya. Di bibir bukit ini tcrdapat serambi dari batu
yang dibangun oleh Abu Musa Al Asy'ari yang ia tinggali ketika dia
menyingkir aari aua hukum." Al Azraqi juga berkata Q:182),.'Sumur Abu
Musa Al Asy'ari terletak di Ma'lah, di bibir bukit Abu Dubb di Al Hujun." Dia
mengatakan hal itu pada kali yang lain Q:219-220). Hal ini menerangkan
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6899. Abdtrrazak -"*"rit t* kepada kami, Muhammad bin

Rasyrd menceritakan kepada kaffri, dari Sulaiman bin Musa, dari
Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amnr, dia
berkata: Rasulullah sAw bersabda, 'Tidak diperbolehkan kesaksian
pengWtionat lelaki dan pengWtianat perempuan, juga orang yang
dengki kcpada saudaranya. Tidak diperbolehkan kcsaksian pelayan
atas lrcluarganya juga tidak diperbotehkan kesaksiannya kepada
selain mereka." Al Qani' adalatr orang yang dinafkahi oleh
keluarga.aeT

arr- a c. a .# i :* * g#t f 76. U U t3'L.11. .

'o',.'n7^.'.',

UU o,'rti * ?0, * *ti;;iu,iu1o7 y,f *
.ttr;;1r* 6115

kepada kita bahwa yang dimalsud "Bukit Abu Musa" di sini adalah ,.Sumur

Abu Musa" atau "Serambi Abu Musa" yang dekat dengan'Bukit Abu Dubb.',
Juga pendapat ini menerangkan tempat bukit itu dari sebagian perawi bukan
karena *Bukit Abu Musa" telah dinamai demikian sejak masa Rasulullah SAW,
jika hadist ini shahih.4e Sanadnya shahih. Hadist ini secara panjang pada hadist nomor 6698. Al Ghimr,
dengan mengkasratr ghain dan mensukun mim, artinya adalah orang yang hasud
dan dengki.
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6900. Nashr bin Bab menceritakan kepada karni, dari Al
Hajjaj, a*i e** bin Syu'aib, dari bapalurya, dari kakekny a, dia
berkata: Rasulullatr SAW bersabdq "Tidak ada pemotongan atas

uang lcurang dari septthth dirlwm."1e8

';l ;. )t ,f tAt ;,e v6. U U $:tr.1q.\# E )**e
& y,J;rd f,,yf'qfi;,LL,Jvfi1L * yj *

Sanadnya shahih. Al Haitsami menyebutkan hadist ini dalan Majma' Az-
Zau,a'id (6:373). Dia bertota, "Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya
terdapat Nashr bin Bab yang dinilai dha'if oleh mayoritas. Ahmad berkata: Maa
kaana bihi ba's." Demikian Al Haitsami mengatakan!! 'Nasbr bin Bab'adalah
guru Ahmad. Kami berpendapat untuk menilainya eiqah dengan bukti-bukti
yang jelas dalam hadist nomor 1749. Al Haitsami sendiri m€ngutry ketsiqahan
Nashr dari Ahmad sebagaimana telah kami sebutkan dalam hadist nomor 2228.
Kemudian Nashr tidak sendirian dalam meriwayatkan hadist ini. Ad-Daraquthni
meriwayatkan hadist ini dalam As-9unaz (halaman 369) dari jalur Abu Malik Al
Janbi dan dari jalu Zafu bin Hudzail. Keduanya dari Haiiaj bin Arthat, Dua
sanad ini bagus: Abu Malik Al Janbi adalah Amru bin Hasyim Al Kufi.
Riwayatrya layyin al hadist laa ba'sa bihi. Ibnu Abu Hatim menulis
biognfinya ddam Al Jarh wa At-Ta'dil (3111267\. Dia bertanya kepada
bapaknya tentang Abu Malik. Bapaknya berkata, "Layyin al hadist, hadistnya
dihrlis." Ini adalah pendapat yang paling adil tentang dirinya. "Al Janbi" adalah
penisbatan kepada "JanA' dengan memfathah jim dan mensukun nun. Nama
kabilah dari Yarnan.
Zafr bin Hudzail adalah sahabat Abu Hanifah. Dia tsiqah yang sebagian orang
mengkritiknya tanpa bukti. Al Hafiztr menulis biografinya dalam Al-Lisan
Q:a76478).Ibnu Hibban menulis biografinya dalam lrs-Isiqah (2:l7l) dan
menilainya dengan berimbang. Dia berkata, *Zafr bn Hudzail bin Qais, dari
Bal'anbar. Kunyahnya adalah Abu Al Hudzail, Al Kufi, salah seorang sahabat

Abu hanifah. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari. Hadistrya
diriwayatkan oleh Syaddad bin Hakim Al Balkhi dan pendudtrk Kufah. Zafr
adalah seorang yang ahli dan hafizh, sedikit salahnya, tidak menempuh cara

sahabatnya (Abu Hanifatr) yang kurang hati-hati dalam riwayat. Dia adalah

satrabat Abu Hanifah yang paling dekat dan paling banyak kembali kepada

kebenaran ketika melihatnya. Dia meninggal di Bashrah dan bapaknya dari
Asbahan. Meninggalnya di *ilbapak Abu Ja'far. An-Nasa'i menyebutkannya
dalam Ats-Tsiqah sebagai salah seorang sahabat Abu Hanifah di dalam
risalahnya yang tercantum di kitab Adh-Dhu'afa'(halaman 35). Dia berlota,
"T.arfrblul, Hudzail: tsiqah." Lihat hadist nomor 6687 dan 6891.

a
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6901. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Al

Hajiaj, dari Amru bi Syu'aib, dari bapalurya dari kakeknya, dia
berkata: Sesungguhnya dua orang perempuan dari penduduk yaman

datang kepada Rasulullatl sAw dengan memakai gelang dari emas.
Rasulullah sAw lalu bertanya, "apakah kalian berdtn suka Allah
akot memakaikmt gelang doi api neraka kcwda karian?" Mereka
mer{awab, "Tidah demi Allah wahai Rasutu[ah' Beliau . ralu
bersabda, "Tuttaikanlah hak Allah atas kalian Wng terdapat pada
(gelang) ini.'As

a.t- a a. a# i t* * gk * 76. i; U 6:"r.11.Y',i6?d.'p3iX, j,.d,,Jt*;'of ,,i* * yj *
,k y,i;; ,sui r;v jtTt*, f ti il ,l' J;t t :Ju"

+;jtuctuf :'St,yiot
6902. Nashr bin Bab menceritakan k€pqda kuri, dari Hajjaj,

dari Amru bin syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Bahwasanya
seseorang datang kepada Nabi sArtl dengan memusuhi bapaknya.
orang itu berkata: watrai Rasulullah, sesungguhnya dia ini telatr
membutuhkan hartaku? Rasulullah SAW lalu bersabd4 "Engkau dan
hortamu adalah milik bapaton l;SN

19

500

Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6667. kami telah tunjukkan
hadist ini di sana
Sanadnya siarri&. Hadist ini ringkasan nomor 6678.
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6903. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Haiiaj,

dari Amru bin Syr'aib, dari bapaknyao dari kakeknya, dia berkata:

Jrt i6 'i6 ,::L'* yJ r
'i ei,L'i,iul;:ot .. . St u

'c'Y e f 'a

Rasulullah SAW

dalamnya maka

htrang.'5or

bersabda, "setiap sholat yang tidak dibaca di

shalat itu hrang, kcmudian hrang, kcmudian

50r Sanadnya siaftift. Akan disebutkan juga nomor 7016. Ibnu Majah meriwayatkan

hadist ini (l:l43-l4a) d.ri jalur Yusuf bin Ya'qub As'Sal'i (dengan memfathah

sin dan mensuhm lam), dari Husain Al Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari

bapaknya, dari kakcknya, s6cara marfu' dengan lafadrh "setiap shalnt yang
tidak dibaca AI Fatihah di dalamnya maka shalat itu kurang, shalat itu
hnang." Al Bushairi berkata dalam Zawa' idnya, r'Sanadnya hasan." As-Suyuthi

menyebutkan hadist ini dalam Al Jami' Ash'Shaghir (6326) dan

.menisbatkannya kepada Ahmad dan Ibnu Majah. Namun tidak ada dalam dua

riwayat Ahmad yang ini dan yang akan datang (nomor 7016) lafazhh

"Bifaatihatil kitaab." Al Haitsami menyebutkan hadist ini dalam Maima' Az-

Zm,a'id (2:ll1) dengan lafazhh, "setiap shalat yang tidak dibaca Ummul

Qur'an di dalamrrya maka shalat itu hrang, hrcing, dan larang." Al Haitsami

berkat4 "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam Al Ausath. Dalam sanadnya

ada Sa'd bin Sulaiman An-Nasyithi. Abu Zur'atr berkata: Kami memohon

keselamatan kepada Allah! Dia tidak kuat." Al Hafiztr Al Haitsami salah ketika

dia menyebutkannya dalam Az-Zmta'id padatnl hadist ini terdapat dalam Ibnu

Majah. Dia juga lupa menyebutkan dalam Al Musnad padalah sanad di

dalamnya lebih shatrih dan lebih bagus! Dia meriwayatkannya dari jalur yang

dha'if. At-Tirmidzi menunjukkan kepada hadist ini dalam ucapannya, 'Wa fil
baab." (2:206). Pensyarahnya berkata, "Adapun hadist Abdulah bin A4ru,
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Qira'at dan Al Bukhari dalam juz
Al Qira'at." Al Khidaj, dengan mengkasrah kha' dan meringankan dal. Ibnu Al
Atsir berkata, "Kurang. Dikatakan: Khadaiat An-Naaqat, unta melahirkan

anaknya sebelum waktunya walaupun telah sempurna bennrk tubuhnya."

Musnrd Imam Ahmad - @I
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6go4.Nashr bin Bab menceritakan -r*::H;
dari Amru bin syr'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata:
Batrwasanya Rasultillah sAw menetapkan perjanjian antara kaum
Muhajirin dan kaum Anshar agar mereka memperkuat perlindungan
meneka dan menebus tawanan mereka dengan cara yang baik dan
mendamaikan di antara kaum muslimin.,,502

. . .. .7.q 4f ,f ,rt * ,}r/f,i;!,y *6 U';; tfi'"r.11.o
.aaa-aa,

tri.r' *, #r,!l ;tagli '# & :Js ,l*1.{, i, }*
.-4-6rui;a.

a a aa

6905. Nashr bin Bab menceritakan kepada ka,i, dari Isma'il,
dari Qais, dari Jarir bin Abdullah Al Bajali, dia berkata: Karni
menganggap berkumpul di tempat keluarga mayryit dan membuat
makanan setelah mengubud@nn)ra sebagai ratapan.s

s 
sanadnya shahih Telah disebutkan dalam Musnad Ibnu Abbas nomor 2u3 dari
Suraij, dari lba4 dari Hajjaj. Di sana telah l<ami sebutkan bahwa hadist tersebut .
diriwayatkan olehnya di tempat itu kepada hadist yang sesudahnya dari Ibnu
Abbas dengan lafaztrh "Mitslahu." Hadist euau[arr bin Amru ini telah
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zqwa'id (4:206) dan dia
mengatakan, Diriwayatkan oleh Ahmad. Dalam sanadnya ada Al Hajjaj bin
,Arthat yang merupakan seorang mudallis, tetapi tsiqatr. .Al ,AanP dengin-,ain:
Artinya tawanan. Dalam Majma' Az-zqta'id tertulis "Ghaa'ibahim,,. lni
adalah kesalatran dari penyalin atau penerbit.

503 sanadnya shahih.Isma'il-adalah uin euu Khalid, sebagaimana yang ddelaskan
dalam riwayat Ibnu Majatr. Qais adalah bin Abu ttazim. Hadist ini airiwaya*an

@l - Musnsd hnam Ahmad
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6906. Nashr bin Bab menceritakan kepada kami, dari Hajjaj,
dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknyadari kakeknya, dia berkata:

oleh Ibnu Majah (l:252) dari Muhammad bin Ya,trya, dari Sa'id bin Manshur,
dan dari Syuja' bin Mukhallad. Keduanya meriwayatkannya dari Hasyim, dari
Isma'il bin Abi Khalid, dengan sanad itu. Al Bushiri berkata dalanZawa,idnya,
"Sanadnya sftahih. Panperawi pada jalur yang pertama sesuai dengan syarat Al
Bukhari sedangkan yang kedua sesuai dengan syarat Muslim. Memang
demikian kenyataannya. Al Majd Ibnu Taimiyah dalamAl Muntaqa (1933) juga
telah menyebutkannya dan dia menisbatkannya kepada Ahmad saja. Sedangkan
pensyarahny4 pitu Asy-Syaukani (a:la8) menisbatkannya kepada Ibnu Majah
dengan sanad yang shatrih. Hadist ini dari Musnad Jarir bin Abdullah Al Bajali
se@aimana sudah jelas dan tidak ada kaitannya dengan Musnad Ibnu Amru
bin Ash. Di samping itu dia tidak menyebutkannya sekali lagi dalam Musnad
Jarir yang akan datang pada (uz 4 halaman 357-366 cetakan Al Halabi). Yang
dimaksud dengan membuat makanan di sini adalah sesuanr yang dihidangkan
oleh keluarga malyit untuk menjamu orang-orang yang datang untuk
bertakziyah- kata mereka!! Sesungguhnya surnah yang ada adalah orang-orang
membuatkan makanan untuk keluarga mayyit bukan keluarga mayyit yang
membuatkan unnrk orang lain berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika
didatangkan jenazah Ja'far bin Abi Thalib: Buatkanlatr makanan untuk keluarga
Ja'far karena mereka sudatr disibukkan dengan unsan mereka. Telah'dijelaskan
dalam hadist Abdullah bin Ja'far dalam hadist nomor 1751. Oleh karena itu Al
Majd Ibnu Taimiyah membuat satu judul bab atas dua hadist tersebut bab
sha'ut tha'am li ahlil mayyitwa karaahatuhu minhum linnaas. As-Sanadi dalam
syarah Ibnu Majah mengatakaq "Secara umum hal ini bertolak belakang
dengan sunnah yang diteapkan, yaitu orang-orang lain yang membuatkan
makanan untuk keluarga malyit. Maka berkumpulnya orang lain di rumah
mereka sehingga mereka terpaksa membuatkan makanan untuk mereka
berGntangan dengan itu. Banyak atrli fiqh yang menyebutkan bahwasanya
menghidangkan makanan yang dilakukan oleh keluarga raayyit berrcntangan
dengan akal karena penjamuan itu seharusnya dilakukan berdasarlon
kegembiraan bukan bedasarkan kesedihan." Ini merupakan keterangan yang
baik dan berharga.

Musnad Imam Ahmad - @I



Rasututlah SAW menjama' antara dua shalat pada waktu beliau

memerangi Bani Al Musthaliq.ss
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6907. At HaIGm bin Musa menceritakan kepada l€rni,
(Abdullah bin Abmad berkata); Aktr mendengarnya dari Al Hakam

bin Musa, Muslim bin Khalid menceritakan kepada karri, dari Hisyam

bin Urwah, dari bapaknya, dari AMullah bin Amrq dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa lwtg bersumpah dengan

satu sutnpah lalu dia melilat sesuatu yang lain yang lebih baik
doiryta maka hendobqa dia melahtkan Wng lebih baik don

membalar kaffoat sumpafutya "sos

Sanadnya shahih. Hadist ini telah disrhen dalern hadist 6682. Lihat pula
hadist nomor 5694.
Sanadnya dha'ifkarcnaMuslim bin Khalid. Al llakam bin Musa Al Qanthari:
telah ddelaskan mengenai ketsiqahannya dalam hadist nomor 1051. Kami
tambahkan di sini bahwa Shalih Jazarah menyebutkannya tsiqah dan dapat
dipercaya. AI Bulfiari menulis biografinya d^lam Al Kabir (lDl342). Muslim
bin Khalid adalah Az-Zlunrii. Telah kami jelaskan tentang kedha'ifannya dalam
hadist nomor 613. Hadist ini disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Majma' Az-
Zanta'id (a:l8a). Dia berkata" "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam l/
Kabir. Dalam sanadnya terdapat Muslim bin Khalid Az-Zinji.Dia dinrlai *iqah
oleh Ibnu Hibban dan lainnya sedangkan Ahmad dan lainnya menilainya
dha'if." Lihat hadist nomor 6736.
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6908. Ali bin Abdullah menceritakan keplda [<arni, Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan

kepadaku, Yahya bin Abu Iktsir menceritakan kepadaktr, Muhammad

bin lbratrim bin Al Harits At-Taimi menceritakan kepadaku, Urwatr

bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku berkata

kepada AMullah bin Amru bin Ash: Ceritakan kepadaku tentang

perbuatan yang paling keras dilakukan orang-orang musyrik kepada

Rasulutlah SAW. Dia berkatq "Ketika Rasulullah SAW sedang shalat

di teras Ka'balU tiba-tiba datanglah Uqbatr bin Abu Mu'aith. Dia

memegang pundak Nabi SAW, mengangkat baju beliau ke lehernya

dan mencekiknya dengan kuat. Lalu datanglatr Abu Bakar kemudian

dia memegang pundak Uqbatr dan menyingkirkannya dari Rasulullah

SAW sambil berkata "Apalcah kamu alan membunuh seorang laki-

laki karena dia mengatakan 'Tuhanht ialah Allah' padalwl dia telah

Musnad Imam Ahmad 
- @l
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futang lecpadanu dengan membawa kcterangan-kcterangan dari
Tuluwru? (Qs. Ghaafir [40]: 28). "56
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6NJ9. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Atha bin As-Sa'ib, dari
bapaknya, dari Abdullah bin Amru, ia berkata: Seorang laki-laki
datang menemui nabi SAW, ia memtai'at beliau untuk ikut berhijratr
dengannya, dan mengokohkan bai'atnya, lalu ia berkate *Aku tidak
datang kepadamu kecuali aku.telatr membuat keduanya menangis,"

r6 Sana&ryasiarrih. Nibin Abdullah: Ibnu Al Madini, soorang imam hafizh, guru
dari Al Bulfiari dan sslah scorang sahabat Imam Ahmad. Ia meriwayatkan
hadist dari imam Ahm€d dengan periwayatan antara sesama sahabaurekanan
dan periwayatannys df i Imhm Ahmad telah dikemukakan pada hadist (2248,
5437). Hadist di atas diriwayatkan oleh Al Bukhari Q1426) dari Ibnu Al Madini
dengan sanad demikian. Al Bukhari juga meriwayatkamya (7134) dari
Muhammad bin Yazid Al Kufi. Iajuga meriwayatkamrya Qllz7-lZB) dari Iyasy
bin Al Walid. Keduanya (tvtuharynad bin Yazid dan Iyasy bin At Walid)
meriwayatkannya dari Al Walid bin Mrslim dengan tafazhh ini. Setelah
meriwayafkannya dari tyasy Al Buktmd mengatakan: "Hadist ini dikuatkan pula
oleh Ibnu Ishak: Yatrya bin Urwah meriwayatkannya dari Urwatr: Aku katakan
kepada Abdullah bin Amr. Penguatan riwayat oleh Ibnu Ishak yang diisyaratkan
oleh Al Bukhari akan dikemukakan dalam satu riwayat yang panjang (7036).
Hadist ini (di atas) dari riwayat Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i, Ibnu
Katsir menyebutkan dalam tafsirnya (7D82) dari Al Bulhari dari Ibnu Al
Madini. Ia juga menyebutkannya dalam Y,rtab Tarilh-nya (ll[14546) dari Al
Bukhari dari lyasy bin Al Walid. Dalam kitab tersebut ia (Ibnu Katsir) juga

' mengatakan, "Hanya Al Bukhari yang meriwayatkannya," yakni tidak terdapat
dalam shahri Muslim. Para penulis kitab hadist yang enam juga tidak
meriwayatkannya kecuali Al Bukhari, sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab
Dzakha'ir Al Mmtarits (4535).

lE| - Musnad Imam Ahnrd



yakni kedua orang tuanya Rasulullah SAW lalu bersabda, "Buatlah
kcduanya tertawa sebagaimana englwu telah membuat keduanya

menangis'."507
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50 Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan dari hadist (6869).
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6910. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Atha' bin As-Sa,ib, dari
bapaknya, 'AMullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau bersaMq
"Duo sifat atau perbuatan, tidaHah seorang muslim selalu
menjaganya melainkan ia akan masuk surga. Keduanya mudah tetapi
sedikit orangyang mengerjakonnya, yairu bertasbih sebanyak septtluh
kali, bertafunid sepiuh trali dan bertkabir sepiuh kali setiap selesai
shalat, malra semuanya (iika dikalilcan) menjadi seratus lima puluh
kali yang diucapkan dengan lisan dengan seribu lima ratus palulanya
di timbangan Kemudian bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga
pttluh tiga kali dan bertakbir sebanyak tiga ptluh empat kali

- 
sAtha' bin Ja'far tidak mengetatrui kalimat mana yang diucapkan

tiga puluh e,mpat kcrli- jika Eeseorang (dari katian) ingin pergi tidur,
maka semuanya berjumlah seratus kali ucapan dengan lisan dengan
seribu pahala di timbangan. Adakah di antara kalian yang melahiron
kejahatan sebanyak dua ribu lima ratus luti dalam sau hui? Mereka
(para SahabaO berkata, 'Wahai Rasulultab bag^i-"rto bisa keduanya
mudatr tetapi sedikit orang yang mengerjakannya?' Rasulullatl SAW
bersabda, "syetan mendatangi seorang doi kalian setelah selesai

shalatnya, lalu ia mengingatkannya akan keperhnn ini dan itu
sehingga iaptn bangHt dan tidak mengucapkannya, lalu apabtila ia
ingin tidur, syetan itu datang lagi dan membuatnya tertidur sebelum

ia mengucaphannya.' Akl melihat Rasulullah SAW menghitung
kalimat-kalimat tersebut dengan tangannya."

Abdullatr (bin Ahmad) berkata: Aku mendengar Ubaidullah Al
Qawariri berkata: t:r6\h mendengar Hammad bin Zaid berkata, 'Atha

@I - Musnad Imam Ahmad
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bin As-Sa'ib Al Bashrah datang, lalu Ayyub mengatakan kepada

kami, 'Datanglatr kalian kepadanya, tanyakan kepadanya tentang

hadist'tasbih', yakni hadist ini.'ro8
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6911. Muhammad bin .Ia'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari seorang laki-

laki dari Makkah, dari Abdullah bin Amru, dari Nabi SAW,

batrwasanya beliau melihat sahr kaum yang sedang berwudhu dengan

wudhu yang tidak sempurna, maka beliau bersabda, "Celakalah tumit-

tumit lod (yang tak terkcnawudhu) dalam neraka."S@

Sanadnya shahih. Kepanjangan dari lafaztrh hadist (6498). Dan hadist ini telatt
kami kemukakan takhrijnya serta telah kami isyaratkan di tempat tersebut. Lihat
pula hadist (6554).
Sanadnya shahih, meskipun secara ztrahir tidak disebutkan salatr satu perawinya
dari kalangan Tabi'in. Abu Bisyr: Abu Ja'far bin 'Iyasy anak dari Abu
Walrsiyyah Al Yasykuri yang biografinya telah disebutkan pada hadist (6259).

Lelaki dari Mekah yang Abu Bisyr meriwayatkan hadist di atas darinya
bernama Yusuf bin Malik sebagaimana yang akan ditunjukkan oleh dua riwayat
selanjutnya (6976,7103) dan sebagaimana yang dicantumkan oleh Al Hafizh
dalam At Ta!7 (hlm. 551). Ibnu Malik Telatr disebutkan biografinya pada

(6510). Hadist ini merupakan ringkasan hadist (6883) dan kepanjangan
(sambungan) hadist (6528) dan telah kami isyaratkan di situ.

Musnad Imam Ahmad IqJI
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6912. Muhammad bin Ja'far ."r;; -"r* r.urrri,

Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Isma'il -yakni Ibnu Abu

Khalid-, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Anru, dari nabi SAW,

beliau bersabda, "Sesungguhnya orang berjirah adalah orang

meninggallran apa-apa yang dilarang Allah, dan seorang Muslim

(yang hakiki) adalah orang yang laum Muslimin selainnya selamat

dari kcjahatan lidah dan tangannya."st0
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6913. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada'Ortr,
Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, bahwa ia

mendengar seorang laki-laki dari bani Makhzum menyampaikan

hadist dari pamannyq bahwasanya Mu'awiyah hendak mengambil

sebidang tanah milik Abdullah bin Amru. Tanah itu dinamakan Al
Wahth. Ia (Abdullatr) lalu memerintahkan para pelayan (budaknya)

---!

5r0 Sanadnya shahih. Pengulangan hadist (6806). Lihat pula hadist.(6837,6890).
Lafazttr'Dan seorang Muslim' terdapat pada (J). Adapun lafaztrh 'seorang

Mu'min' adalatr naskah yang terdapat pada catatan kaki (t).

EI - Mnsnsd Imam Ahmad
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agar mempeniapkan peralatan perang, mereka ingin memerangi

Mu'awiyatr. Ia (paman perawi) berkata: 'Maka aku mendatanginya

dan berkata: 'Apa ini!' Abdullah menjawab: 'Sesungguhnya aku

pernatr mendengar Rasulullah SAW bersabdq 'Tidaklah seorang

muslim dianiay.a lalu ia memerangi (orang yang menganiayanya)

kcmudian ia terbtntth melainkan ia telah mati syahid. "'5r\

et;.\i *'*'^* $:.', le, u'*J ti;3e.11\ r
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5rr Sanadnya Au'y*irunketidalcjelasan lald-laki dari bani Matfiarm dan nama
pamannya tcrscbut. Ath-Thayalisi juga meriwayatkannya Q294) dari Syu'bah
dcngan suad scp€rti ini. Asal hadist ini addah shahih. Adapun hadist
marfir'nya tcrdapat pada (6522) dengan lafazhh: "Barangsiapa )ang t€rhmuh
l<rr€Er mempertahankan hartanya, maka ia rclah mati syahid. Hadist yang

scnrya makranya juga sudah berulang kali disebutkan dan telah lcarni isyarafkan
ditempat itu. Dan akan kembali disebutkan sejumlah hadist lainnya lainnya baik
dcngan lafazhh panjang maupun ringkasnya sebagaimana telah l<ami isyaratkan
pula Dalam Fdh Al Boi (5188) Al Hafizh menyebutkan bahwa Ath-Thabari
meriwayatkannya dari jalur Haiwah bin Syuraih dari Abu Al Aswad dari
Ilcimah. Di dalam riwayat tersebut dinyafalcan bahwa se,orang pelayan
Mu'awiyah membuat satu saluran air untuk mengairi sebidang tanah. Saluran

air itu kebetulan melewati dinding (bangunan) milik keluarga Anr bin Al Ash.
Pelayan itu berkeinginan untuk menembus (menghancurkan) dinding agar atr
itu bisa mengalir menuju sebidang tanah tersebut. Amr bin Al Ash beserta para
pembantu (budaklnya lalu datang dengan membawa senjata mereka dan

berkata" "Demi Allatr kalian tidak akan menembus dinding kami hingga kami
semua binasa," kemudian ia menyebutkan hadist tersebut. Pelayan yang

dimaksud bernama Anbasah bin Abu SuSan sebagaimana yang nampak

terdapat dalam riwayat Muslim. Ia bekerja untuk saudaranya yang mempunyai

tempat tinggal di Mekatr dan Tha'if. Tanah tersebut berada di Tha'if. Semisal

riwayat Muslim yang disebutkan di dalamnya nama Anbasah akan disebutkan
pula pada (6922). Wahth adalah nama kebun mereka di Tha'if sebagaimana

telatr kami perincikan pada hadist (6644).
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6914. Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Syu'batr menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Hilal
bin Thalhatr atau Thalhatr bin Hilal, ia berkata: "Aku mendengar
Abdullah bin Amru berkata: 'Rasulullah SAW pematr bersabda

kepadaku: 'Hai Abdullah bin Amru, lalairanlah puasa dahr
(sepanjang masa) dengan berpuasa tiga hari setiap bulan!' Ia
(Perawi) berkata: Kemudian Nabi membacakan ayat: "Barangsiapa
berbuat satu keboilan moka ia akan mendapat balasan pahala
sepuluh kali lipatnya. " Kemudian Abdullah berkata: Aku sanggup

melaknkan lebih dari itu. Maka Nabi SAW bersabda, '(Kalau begitu)
berpuasalah seperti Wasa nabi Daud, beliau berpuasa satu hari dan
berbulra s atu hqri'."Sr2

stz Sanadnya shahih. T\alhah bin Hilal: Al Bukhari mencantumkannya dalam l/
Kabir (lll2l347).la lc*ata "Thalhah bin Hilal Al Amiri, meriwayatkan dari
Abdullah bin Arnr. Ali mengatakan demikian kepada kami dari Arnr bin bin
Abu Razin dari Syu'bah dari sa'ad bin lbratrim. Ghandur dan An-Nadhr: Hilal
bin Thalhah," Ghundar adalah Muhammad bin Ja'far yang merupakan Syaikh
(guru) Ahmad dalam sanad,ini. Ibnu Hibban mencantumkannya dalam lrs-
Tsiqah (h1m.228-229) dan ia menegaskannya dengan satu perkataa,n, ia berkat4
"Thalhah bin Hilal Al Amiri: Meriwayatkan dari Abdullah bin Amr,
meriwayatkan darinya Sa'ad bin Ibrahim." Kemudian ia (Ibnu Hibban)
meriwayatkan hadist ini, sebagaimana peqielasan yang akan datang. Al Husaini
telah meringkasnya dalam kitab Al lla?ral yaog kemudian diikuti oleh Al Hafizh
dalalrr At-Talid keduanya tidak mencantumkannya dengan nama Thalhah atau
Hilal, disamping Al Hafizh tidak mencantumkannya dalam kitab rahdziibnya.
Hadist tersebut juga diriwayatkan oleh ath Thayalisi QZB}) dari Syu,bah
dengan sanad ini. Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam Ats-Tsiqaati "umar bin
Muhammad Al Hamdani meriwayatkan kepada karni, ia mengatakan: Abu Al
Asy'ats Ahmad bin Al Miqdam Al Ajalli meriwayatkan kepada kami, ia
mengatakan, 'Muhammad bin Bak Al Barsani meriwayatkankan kepada kami
dari Syu'bah dari Sa'ad bin Ibratrim,' ia berkata: Aku mendengar Thalhah bin
Hilal, seorang laki-laki dari bani Amir berkata: 'Aku mendengar Abduflah bin
Amr berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Hai Abdullah bin Amr, lakukanlah
puasa dahr, Borangsiapa yang melakulcan satu kebailcan maka ia kan

:i6 ruf 'q'Fl qt jt
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6915. Rauh menceritalcan kepada kami, Syu'batr menceritakan

kepada kami, dari Ziyad bn Falryadh, dari Abu 'Iyadh: Aku

mendengar Affiullah bin Amru berkata: "Rasulullah SAW bersabda,

'Berptrasalah satu hui fui engkau akan mendapatlwn phala dari

sisanyry,,' hingga beliau menyebutkan sampai empat atau lima hari,

-4yu'bah ragu-ra$H Resululhh bersabda, "Puasolah dengan

pnsa Wg plhg utana, yiu pwsa fuud AS, ia berpuosa satu hui
dan berb*z satu bi.#r3

nad@bt phola sepluh katt ltpatrya," maka aku bcrlofia: Scsungguhnp
allrs.nggtp Dclftkan lebih &ri ihr. Nabi SAW bcrsaMa, 'Iafukoil9! p.uaso

Dad MiN b*pasa son hoi dan berbufu satu hsi.'Dalam Ad-Dur Al
Llottsw (6/65) As-Suyrthi mcnyebutlcannya dcngan sangat ringkas, ia
menisbatkannya hanya kepada Ibnu tvlardawaih. Dala6 maknanya terdapat

bcberapa rirrayat hadist yang pu{ang mengenai ketelunan AMullah bin Aml
dalam beribadah. Telah discbutkan hadistnya pada no. 6477, tctapi l(lmi
tcrlewatkan untrk mengisyaratkan kcpada nomor terscbut di srtq lihat hadist

(66t0).
5t3 Sanadnya shahih. Ziyad bn Fayyadtr" dengan haralot fatrah pada f4' d^a

tasydidya', dialfriri bnruf dfudh muJamatr, adalah Al Khlza'i Al Kufi tsiqat -

ta ainitai tsiqal olch lbnu Al Madini, Ibnu Ma'iq Abu Hatim dan lainnya Al
Bukhari mencantumkann)ra d^lam Al Kabir . QVIR34). Ibnu Hibban juga

menyebu*annya dalam Aet-fsiqah !1}i1m.467). Abu 'Iyadh dengan harakat

kasrah pada hpnrf 'ain dan huruf ya' tanpa tasydid- adalah Amr bin Al Aswad

Al Unsi sebagaimana tclah lottti tarjihkan pada($97). Kilni tambahkan di sini,

batrwa ia tcldl discbutkan oleh lbnu Hibban dalam lrs-Isiq& (hlm. 279).

Hadist ini diriwayatkan oleh Mulim (V321) dari jalur Muhammad bin Ja'far,

dan oleh An-Nasa'i (v325) juga dari jalur Ibnu Ja'frr dan pada u327) dari jalur

Hajiaj bin Muhamma4 keduannya meriwayatkan dari Syu'bah dengan sanad

ini. AU Thayalisi meriwayatkannya dari Syu'bah juga, akan htspi ia

Musnad Imam Ahmad - @I
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6916. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar,

yakni Ibnu Iyasy, menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami

datang menjenguk Abu Hashin bersama-sama Ashim. Abu Hashin

berkata kepada Ashim: Apakatr engkau mengingat hadist yang

diriwayatkan kepada kita oleh Al Qasim bin Mukhmiratr? Ia berkata:

'Ya, sesungguhnya ia meriwayatkan kepada kita hadist dari Abdullatr

bin Amru, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang

Muslim mengeluh (saikit), malw akan dilatakan kepada Malailrat
pencatat amalnya: Tulislah untulotya pahala semisal amalnya, sebab

ia telah bebas hingga Aht mencabut nyawanya atau melepaskannya

(dari penyakitnya)." Abu Bakar berkara: 'Ashim dau Abu Hashin

meriwayatkannya, yakni kedua-duanya.s ta

menyebutkannya secara ringkas. Dan hadist ini sebagaimana sebelumnya,
adalah salah satu riwayat dari kisah Abdullatr bin Amru (6477), dan kami
lengah (lupa) untuk mengisyaratkannya di situ.

5ra Sanadnya shahih. Abu Hashin --dengan harakat fathatr pada ha' dan kasrah
pada Shad- adalah Utsman bin Isham Al Asadi, telah dijelaskan tentang
penetapan status tsiqahnya(1024,6826). Ashim: Ibnu Batrdalah, yditu Ibnu Abu
An-Najud dikenal sebagai seorang ahli qiralat. Hadist ini telah disebutkan
berulang kali dari jalur Al Qasim bin Mukhaimarah (6482,6825, 6826,6870).
Hadist yang semakna juga telah disebutkan dari jalw yang lain (6895).

@t - ffinsnsd Imam Ahmad
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6917. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Abu Az-

Zinad menceritakan kepada karni, dari Abdurrahman bin Al Harts,

dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya" dari kakeknya, ia berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW -1ada tatnrn penaklukkan kota

Makkah- bersabda: 'setiap sunpah yang diucapkan pada masa

Jahitiyah tifuk menghasilkan apa-apa dala:n Islam melainkan hanya

lresulitan, dan tidak ada sum2nh (iahiliyah) dolam Islam.usrs

/. tr'*;>w';1 ei* f i vEf €* .11 \ 
^'* Pt*b, J* !, J;t a:Jv,::L'* yJ * #
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6918. Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu

Ajlan menceritakan kepada kami, dari Amru bin Snr'aib dari

bapaknya dari kakeknyq ia berkat4 *Rasulullatr SAW melarang

meminjamkan sekaligUs menjual, melarang dua transaksi dalam satu

5rs Sanadnya shahih.Ibnu Abu Az-Znad: adalah Abdunahman bin Al Harts, yaitu

Abdullatr bin Iyasy, anak Abu Rabi'ah Al Makhzumi. Hadist ini merupakan

ringkasan dari hadist (6692). Al Bukhari meriwayatkan hadist serupa dalan Al
Adab At lufitfrad (hlm. 83-84) dari jalur sulaiman bin Bilal dari Abdurrahman

bin Al Harts.

d
''i
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penjualan, melarang meqiual barang yang tidak engkau miliki, dan
keuntungan yang belum terjamin.,,5 I 6
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6glg.Muhammad bin Sawa, Abu Al Khaththab Or-r"]r*

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Al
Mutsanna bin Ash-shabbatr, dari Amru bin syu'aib, dari bapatarya,
dari kakekny4 bahwasanya Rasulullah sAw bersabda,
"sesungguhnya Allah telah menambahtran shalat untuk kalian maka

jagalah shalat itu, yaitu shalat witir." Amru bin Syu'aib berpendapat
bahwa witir itu bisa diulang walaupun setelatr berlalu satu bulan.5t7

sanadnya shahih. Ibnu Ajlan: Ia adalah uutrammaa bin Ajlan. Hadist ini
pengulangan dari hadist (662E,6671), keduanya telah kami isyaratkan di awal
penjelasannya
Sanadnya hasan. Muhanmad bin Sawa' bin ,Anbar As-sadusi Al Bashri Al
Makfuf: Tsiqah, salah seorang gwu dari Ahmad.Ibnu Hibban, Ibnu syatrin dan

tainnya menilainya tsiqah. Al Bukhari menulis biografmya dalan'Al Kabir
(lll/106).'Sawa': Dengan menfathah si& meringankan wawu dan akhirnya
hamzah. Tertulis dalam kitab Manaaqib Ahnadkarya Ibnu Al Jauzi (hlm. 4ti):
'Sawar', jelas ini merupakan kesalahan cetak.
Al Mutsaanna bin As-shabbah: Kami telam menulis biografinya dalam hadist
no. (6893) dan kami menilai batrwa hadistrya hasan. Hidist ini diriwayatkan
oleh Muhammad bin Nashr Al Marwazi dalam kitab At witr (hlm. I t i1 aari
Ishak bin Rahawaih, dari Muhammad bin Sawa', dengan sanad demikian,
namun dia tidak menyebutkan pendapat Amr bin syu'aib tentang pengulangan
witir. Telah disebutkan makna hadist ini secara ringkas datam naaiit no. looe:;
dengan sanad shahih. Kami telah mentakhrijnya dan menunjulJcan hadist ini di
situ. Lihat hadist no. (6547) dan (6564) dan Majma' Az-zawa'id e:239-2ae.
Kalimat 'fakaana Amr bin slu'aibu terhrlis dalam catatan pinggir (lvr) ,wa
lcaana' .

515

517
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6g2l.Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada karni, ia berkata: Ibrahim bin Maimun mengabarkan kepadaku,

ia berkata: Alu meadengar seseorang dari Bani Al Harts berkata: Aku

mendengar seseorang dari golongan kami yang dikenal dengan nama

Ayytrb, ia berkata: Aku mendengar Abdultah bin Amru berkata:

Barangsiapa bertaubat setahtrn sebelum dirinya wafat maka taubatnya

akan diterima. Barangsiapa yang bertaubat sebulan sebelum dirinya

wafat maka taubatnya akan diterima hingga ia mengatakan satu hari,

kemudian satu jam, kemudian satu perahan. Seseorang berkata;

Bagaimana jika seorang musyrik mastrk Islam? Abdullah bin Amru

menjawab: Sesungguhnya aku menceritakan kepada kalian

sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah.

'u.r $:i Y6 a$jt '"bt ,SJ 'u 3U $:L .11Y\
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6921. Muharnmad bin Bakr dan Abdurrazak menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ibnu J,raij menceritakan kepada
kami, Rauh berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Amru bin
Dinar mengabarkan kepadaku bahwasanya Amru bin Aus
mengabarkan kepadanyq dari Abdullah bin Amru bin Ash,
balrwasanya Rasulullah sAw bersabda, "puasa yang paring dicintai
oleh Allah adalah pnsa Nabi Daud, dia berpuasa setengah masa.
shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Nabi Daud, dia
berbaring setengah maram kemudian bangun raru berbaring di
akhirnya kemudian bangun sepertiga malam yang terakhir.,,srs

g:; u.tYpltu oti;)t'$ fJ';;.'rZJ$:^; .11yy- .i?f 
*tSt y i * j; 6t:'ot l;!i i,ri, €?f

6lk: ,ok 61t&, ,rJ i'a-.,;;.r':a+ i, ,*,;. ok A
i\ci.,y'-! ,r*^r i' * ilio'i ui-qj 4ry.
,y:Jv *t *ht & i, Jh"ot'a;yf :yLi; ntl,,-
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6922. r*u*-uo bi,, BaI., dan Abdtrnaz* *""""rrrJ*

kepada karni, keduanya berkat4 Ibnu Jt'aij mengabarkan kepada
kami, sulaiman Al Ahwal mengabarkan kepadaku bahwa Tsabit
tnaula umar bin AMurratrman mengabarkan kepadanya: Bahwasanya

5rt 
Sanadnya shahih.Hadist ini pengulangan *
dan 6915.

a!
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ketika terjadi perselisilran antara Abdullatt bin Amru dan Ansabah bin

Abu Suffan dan mereka bersiap untuk saling membunuh, Khalid bin

Ash pergr menemui AMullah bin Amru dan menasehatinya. Abdullatr

bin Amru lalu berkata: Apakatr engkau tidak tatru batrwasanya

Rasulullatr SAW bersabdq "Barangsiapa yang terbunuh karena

memprtahankan lnrtanya maka ia mati syahid." Abdurrazaq

berkata: "Barangsiapa yang terbunuh kmena mempertalunkan

lwrtaryn maka dia mati sryhid"ste

Sanadnya shahih. Srilaiman Al Ahwal adalah Sulaiman bin Abu Muslim. Telatt
ditulis biografinya dalam hadist nomor 6497. Tsabit maula Umar bin
Abdurrahman: Al Husaini menulis biognfinya drJram Al llonal Balarorran 16).

Dia berlote 'Tsabit maula Umar bin'Abdurrahmaq meriwayatkan dari
AHutlah bin Amru, dirifaydan oleh Sulaiman Al AhwaL Majhul."t Al
Hafizh mengikrtrinya &larrn 4g-74]il (halaman 63) tanpa membahasnya!
Biografinya terdapat &lg"'r, lt-TahdziD dengan nama Tsabit bin Iyadh Al Ahnaf
Al A'raj, dan dia addah mmla AMurratrman bin Taid bin Al Khaththab. Al
Bulfiari menulis biografinya dalan^ Al Kabir (121160-16l). Dia menyebutkan
bahwq "Tsabit mcndengar dari Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Ibnu Az-
Zubair." Ibnu Hibban menulis biografinya dalam Ats-Tsiqah dtn kali. Dalam
lembor )rang p€rtama (haleman 158) ia berkat4 'Tsabit bin Al Ahnaf Al A'raj,
maula AMurrahman bin Zaid bin Al Khaththab Al Q,urasyi Al Madani. Dia
meriwaptkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Amru bin Dinar
mcriwayatkan ilarin;/a-" Di alfiir lembaran Ibnu Hibban mengatalen, *Tsabit Al
A'raj, termasuk penduduk Madinah. Malik bin Anas meriwayatkan darinya.
Ada yang mengatakan dia adalah Tsabit bin Iyadh Al Ahnaf yang diriwayatkan
oleh Ibnu Juraij." Dia itu adalah Tsabit maula Umar bin Abdurrahman, perawi
hadist ini. Seselrali ia dinisbatkan sebagai maula Abdurrahmao b:rr.Z.trid, bin Al
Khaththab {an pada kdi yang tain dia dinisbatkan sebagai maula analorya,
Umar bin Abdturahman sebagaimana banyak disebut demikian. "Umar bin
Abdurrahman terulis dalam sejarah sebagai salah satu anak "Abdurralrman bin
T,urid bia Al Khaththab." Dalam kttab Nasab Quraisy karya Al Mush'ab
(halaman 363 baris 14) disebutkan ia adalah anak Abdunahman bin 7aid, "Di
antara anak Abdurrahman adalah Umar bin Abdunahman. Ibunya adalah

Ummu Umar binti Su&an bin Abdullah bin Rabi'ah, dari Tsaqif." Dalam
Janthuah Al Ansab karya Ibnu Hazrn (halaman 132 baris l7), tentang anak

Abdurrahman bin Zai{ "[Jmar, ibunya dari Tsaqif." Al Hafizh Ibnu Hajar
sendiri tidak ragu kalau dua keterangan itu menunjuk kepada satu orang. Bahwa
Tsabit perawi hadist ini, adalah Tsabit bin 'Iyadh. Dia menunjukkan dalam At-
Tahdzib pada biografi "Tsabit bin 'Iyadh" bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu
Amnr dan Sulaiman Al Ahwal meriwayatkar,r darinya. AI Hafizh juga

menunjnkkan dalan Al Fathkepada hadist ini sendiri dan menyebutkan bahwa

Musnad Imam A-hmad - ffi
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6923. Yatrya bin zat@ria bin Abu Za'idah menceritakan
kepada l<ami, Haiiaj mengabarkan kqpada kami, dari Amru bin
Syu'aib, dari bapaknya, dari kakekny4 ia berkata: Rasulullah SAW

hadist ini rcrmasuk riwayat Tsabit bin l}ladh sebagaimana akan kami sebutkan
dalam takhrijnya,Insya Allah. oleh karena itu aku heran Al Hafiztr mengikuti
kesalahan Al Husaini ketika menyebutkan "Tsabif ini dalam Az-Ziyadai ,ala

tundt Al Kunb'As-sinah. Kemudian dia juga mengikuti Al Husaini ketika dia
menyangka Tsabit ini adalah majhull Hadist ini dirwaya&an oleh Muslim
( I : 50-5 I ) dari jaltu Abdurrazak 

-salatr 
seorang guru Ahmad di sini- dari Ibnu

Juraii, sulaiman Al Ahwal mengabarkan kepadaku bahwa Tsabit maulalJmar
bin Abduiratrman mengabarkan kepadanya dan setenrsnya Kemudian Muslim
meriwaydonnya dari jahr Muhammad bin Balcr -+uru Ahmad yang lain di
sini- 9- doi jalur Abu Ashim, "Keduanya dari Ibnu Juraij dengan sanad ini
semisalnya." Al llafizh morunjukkan hadist ini dalam lI Fa* (s:ae1 aaum
riwayat Al Bukhari yargnarfu' dari hadist ini Man qatara duuna-maarihi.Dia
lot ",r, l'Muslim juga muiwayatkannya demikian, dari jalur Tsabit bin Iyadh,
dari Abdullah bin Amru. dalam riwalatnya ada kisah: Dia berkata: Ketika
terjadi perselisihan antara Abdullah bin Amru dan A$ibatl bin Abu sufian dan
mereka bersiap untuk saling membunuh, Khalid bin Ash pergi menemui
Abdullah bin Amru dan menasehatinya. AMullah uin emru hru berkata:
Apakah engkau tidak tahu" lalu dia nrenyebutkan hadist inr." [ni merupakan
pernyataan dari Al Hafiztr bahwa ia menegaskan kalau'Tsabit bin Iyadh maula
Abdurrahman bin T,lrid'yang biografinya tercantum dalarn At-TahdzrD adalah
"Tsabit maula umar bin Abdurrahman"".perawi hadist ini.'segala puji bagi
Allah atas petunjuk-Nya. Al Hafidr menunjukkan hadist ini sekalilagi dilam 7/
Ishabah(2:92-93) datam biografi Khalid bin 'Ash bin Hisyam bin Ai Mughirah
Al Maktrarmi" yaitu yang disebutkan dalam hadist ini pergi menemui Abduflah
bin funru dan menasihatinya. Al Hafizh mengutipnya dari shahih Muslim.
Namun tcrtulis dalam al Ishabah naura perawi itu adalah *Tsabit maulalJmar
bin AMul Azi,l'l Kuat dugaan ini adalah kesalahan cetak. Kalimat dalam hadist
"Tqnssouu lil qitaal" artinya berciapsiap. Tcrtulis dalam ruskatr Fath Al Bari
"lntsyiint lil qitaol"l Ini adalah kesatatran cetak juga. Lihu hadist nomor 6522,
6913, dan 7084.
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bersabda "Hartba (mukatab) matro saia yutg ditulis atas serattu

uqiyah lrcmtdian ia membalnrnya htang sepuluh uqiyah, kcmudian

dia tidak mctmpu maka ia adatoh budak (masih sebagai mukatab

belum dapat membebaskan dirinya -Ed)."tn

',* 'oc:-L i ?'* ot:JL 'i.i* tflt, .11Y1

ql; hr * n, J;t ,g :JG ,,i't*';," ,.,1 f *:;b i :.i;
a a a aa a '

.,-:ill -bi1 t i-'t
6g24.Abdah bin Sulaiman -*"n*^ -"-da lomi, dari

Muhanrmad bin Ishak, dari Amru bin Snr'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya, ia berkata, *R eilullah SAW melarang untuk mencabut

uban."52l

t a t I 1t , a . , ..a

- 
,{ tt L/-r' ,f-r

.t tl, t o t.t. ,/a1..'dJ'e'i. ;; c?|./6.j1 'i'i:) tr* .11ro

:'&uiltt'r* iV6tt
6925. Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, Musa bin

Ulay mengabarkan kepadaku, Aku mendengar bapakku berkata: Aku

Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6666 dan ringkasan nomor

6726.
Sanadnya sftafift. Hadist ini ringkasa nomor 6672 dN 6675 semakna.

520

521
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mendengar AMullah bin Amru bin Ash berkata: Aku mendengar

Rasulullalt SAW bertanya "Tahukah tralian siapa orang muslim itu?"
Mereka menjawab, *Allah dan rasul-Nya lebih tahu." Beliau bersabda,

"(Yaitu) orang yang orang-orang muslim selamat dari lisan dan

tangannya." Beliau bertanya lagi, "Tahukah lcalian siapa orang

mulonin itu?" Mereka menjawab: Allatr dan rasul-Nya lebih tatru.

Beliau bersabd4 "(Yaitu) orang yang orang-orang mulonin merasa

aman atas diri dan harta merelra. Orang yang hijrah adatah orang
yang meninggalkon kcj ahatan don menj auhinya-us2z

'* ,*\i ; i*: $:", f: U. fit $:";.11Y1

,^? ilr ;L.,Jo cl'Ft i yt * * )G, ,rj i *1t *
it- :s-l,.JJ t-,&I i' :t;Liit$ ,*-sd) €Uirl i. :*i/.it

riuE 'i3 ,iu' d:ri ,tr^ ii c ri ,al{ |F Jtri

wi'a i ai ct

,tarA *-,{:t rr7t'^k ,irr;- {:, *Xt'j:,'iot ,:i;

6926. Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Su$an

menceritakan kepada l@mi, dari Al A'masy, dari Abdurratrman bin

lrbu Ziyad, dari Abdullah bin Al Harts, dia berkata: Sesungguhnya

aku berjalan bersama Abdullah bin Ash dan Muawiyatr. Abdullatr bin

Amru berkata kepada Amru: Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Dia akan dibunuh oleh kelompok orang-orang yang

5?2 Sanadnya shahih. Musa bin Ulay: Tplatr ditulis biografinya dalam hadist nomor
4375. Bapaknya, 'Ulay dengan bentuk tashghir, bin Rabatr: Telah ditulis
biografinya di sana juga. Hadist ini secara panjang nomor 6912. Telah
disebutkan yang semisal maknanya berulang kali secara ringkas atau panjang, di
antaranya nomor 6487.Y\nta "Fajtanabahu," dalam catatan pinggir (p) tertulis

"Wajtanabahu."
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| ^"*bangkang," 
maks*&rya Ammar. Maka Amru bcrkata kepada

Muawiyatr: Dengarkanlatr aFa yang dia lotakan ini. Lalu dia

| ..n*ritakannya kepadanya dan berkata: Apakah kmri ,lreng

I memu,nuhnya? Sesgnggghnya yang membunuhnya adalah orang

I yang datang dengannYa!523

I

I| '*'*(!i $:L,r?t 1,{-:d I $:L .1tYv

I i3xri*; e) i*1,l't
I 6 927. AbnMuawiyalu yaitu Adh-Dharir, menceritakan kepada

lGmi, Al A'masy menceritakan kepada kallri, dari AMurrabman bin

I Abtztyad.tah L 1=eu$a hadist serupa dengan di atas.s2a

I

I| '*;r,iklr'p $:"r 3ri;jr gtlt'+3 $:,L .1lY^

I u:-l ,Ju1L'* yJ ,f # r' tf t,:;:'L6?ti6
I *X-ut:rt,:yt" itr,r,?i.*3 y\t* it J;'
I *) y'*'r;a"'-ltt d-ilrq; &'"et:' a"Yt*;t

I vu-
I

I a928. Abdul wahid Al Haddad menceritakan kepada karni,

| ,r*in Al Mu'allim menceritakan kepada kami, Yazid berkata:

| ,r, Sanadnva shahih. Al Fadhl bin Dukain: Adalah Abu Nu'aim. Hadist ini telah

| ;i."u;tkan dahm nomor 6500 dengan sanad demikian akan tetapi lafazhhnya

| ;"lu- ai"*t .t* di sana. Batrkan pada hadist yang sebelumnya terdapat kata

| " Mitslahi'atau"Nahwahu"
I szn s*"anno shahih. Telatr disebutkan maknanya dalam hadist sebelumnya namun

| ;;.k ;itrlirk*, UA*mya. Lafaztrhnya telah disebutkan dengan sanad

I l#i-i* 
norno, 6499. Hai ini telah kami isyaratkan dan yang sebelumnya di

I

I
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Husain mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari
bapakrya, dari kakeknya, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW
berpuasa dalam pctjatanannya dan berbtrka" aku melihat beliau minum
sambil bcfrdiri dan dudulq dan aku melihat beliau shalat tanpa alas

loki maupun memakainyq dan aku melihatnya beranjak dari sebelatr

kanan mrupun 6ri.l25

'i i?t 6{* i,A u,*l 4)6 'n '"i $:"r.11y1
a

de \1 ,{sd'rb 6 G :Jv ,biiJt yr n:,hbL * )*
i- ,:,!id ,V:t:, $'Jrk ,1€L ,/1, e)t::L;- gru,

lt s*;,i-,,+; i;y,yu.* *r, ;l#.,!, :*
*-,ej lG & :[.r:-f ,, i, * SG1 ,*i * b, *
yf :ira 4n,.gut 

-g,,tk,i i *3 y bt,"b !, i ;:,
it eg ,r:i\zJv trt; us. Lt t;* uuF tL dr
y ?ot "b It Jh ,).J* ,ti y bt * !, J;.,

.'JrGt'dr'€t vli,,rx t, $ i$ t-'16 gl,pi
6929. Yazid bin Hanrn menceritakan kepada lomi, Al Awwam

mengabarkan kepada l€mi, Asuxad bin Mas'ud menceritakan

kepadakrq dari Hanzhalah bin Ktruwailid Al Anzi, ia berkata: Ketika
aku sedang bersama Muawiyatr tiba-tiba dua oriulg laki-laki
mendatanginya berselisih tentang kepala Ammar. Masing-masing
berkata: Aku yang membunuhriya. Maka AMullah berkata:

Hendaknya kalian berdua bersikap tenang karena Aku mendengar

Rasulullah SAW, (Abdullah bin Ahmad berkata): Demikian yang

5u Sanadnya sl ahih. ltadistini telah disebutkan pada 6783.
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dikatakan oleh bapakku, " Rasulullah SAW bersaMq 'Ia akan

dibunuh oleh selcelompok orang-orang yang membangkang'."

Muawiyatr berkata: Tidaldoh engkau menghindarkan sikap gilamu

dari kami wahai Amru? Apa kepentinganmu atas kami? Amru
berkata: Sesungguhnya bapakku mengadukan tentangku kepada

Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepadakq "Taatilah

bapalonu selama dia masih hidup danjangan engkau mendurhakafurya

sebab aht masih bersama kalian dan aht tidak akon memerangi."526'

s?t t- i-. t o I toslb ,J *j
t.
U.

13 t lz
Jatvl V;:", .1 1r .

ri't'ij,jG,:L * yJ,* # y. )f *'6uJ;\'i. 
"Jg$\!g blt €ri-ii ,y- ,Jv f.J: 'CLl 6',**1 ,!, ,S;,,

5i25 Sanadnya stuhih. Al A*rvzm adalah lbn Hausyab. Al Aswad bin Mas'ud Al
Anzi: tclah discht&an biognfinya daleq hadist nomor 6538. Kami tambahkan
di sini bahwasanra Ibnu Hibban menyebutlcannya dalrm lrs-?siqaf, (hal"'nan
4()5). Tcrfilis di dalamnya Al Anzi dcngan benar sebagaimana telah kami
unggulkan di sana. Iladist ini telah disebutkan dengan sanad ini nomor 653E
socara ringkas sedikit dengan tidak menyebutkan kalimat "Tidal*ah engkau
mmghindarkan sikap gilamu dari kami wahai funru?". "Tughnf' dengan ghain
bcrasal dari kata "Al lghna," maksudnya: Tidatkah engkau menjauhkan dan
menahannya dari kami. Ibnu Al Atsir berkata" "Hal itu seperti dalam firman
Allah *Dan mereka sekali-kali ttdak akan dapat menolak dari kamu sedikitpun
doi (siksaan) Allah." Dalam Al-Lisan (19:376) dari Al Azhari, "Aku
mendengar seorang arab memaratri pembantunya dengan berkata: Singkirkan
wajahmu dariku dan juga kejatratanmu. Artinya: Hindarkan akn dari
kejahatanmu. Di antaranya juga adalah firman Allah "Setiap orang dari mereka

,pada hari itu mempunyai urusan yang cuhtp menyibukkannya. " Dikatakan:
Kesibukan dirinya menghalanginya dari kesibukan orang lain." Dalarn (g)
tertulis *Alaa tufnf' denganfo'sebagai ganti dari ain.lni adalah kesalahan tulis
yang telah kauri betulkan dari (g ;). Dalam (g) terdapat kesalahan di awal
sanadnya yang kami tidak tatru bagaimana itu bisa terjadi! Awal sanad itu
berbunyi: "Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun
menceritakan kepada kami"!! Tambahan "Aswad bin Amir" menyalahi apa
yang ada dalam dua manuskrip (tl ;) dan menyalatri apa yang ada dalam sanad

hadist yang lalu. Aswad bin Amir dan Yazid bin Harun tennasuk guru Ahmad.
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. 6930. Yazid bin Harun dan Muhammad bin yazid
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muharnmad bin Ishak
mengabarkan kepada karri, dari Amru bin Syu'aib, dari bapalanya,
dari kakeknya,iaberkata: Aku bertany4 "wahai Rasulullah, bolehkatr
aku menulis apa yang aku dengar darimu?" Beliau berkata, "ya,
boleh'" Aku bertanya lagi, *Baik ketika maratr dan ridhamu?" Beliau
menjawab, "Ya, kfreno sesungguhnya tidak sepantasnya bagiht untuk
mengatalran selain kcbenaran" Muhammad bin yazidberkata dalam
hadistnya: wahai Rasulullah, Aku banyak mendengar darimu,
bolehkah aku menulisnya? Beliau menjawab, ,,yo1t527

';'ru jG ,b 1r., ej;f ol d.€ar'ir; ,r-, :Jv

t27 sanadnya shahih. Muhmmad.Fin yu*|, gunr Ahmad, adalah AI Kala'i Al
wasithi. Hadist ini tehh airuuon ntaoya dari riwayat yusuf bin Mahik,
dari Auullah bin umr (6510, 6t02).Adapun dari riwayat Amru bin syr,aib
maJo rclah dirirvaydon oleh AI Hakim daram At ttlusidrak (t:105) a*i at
Asham, dari Ibnu Abdil Hakam, dari Ibnu wahab, .,Abdurrahman bin salman
mengabarlcan kepa{akrl dari Aqil bin Khali4 dari Amru bin syu,aib,
lalwasanya syr'T!- menceritakan kepadanya dan begitu puta uuiatrio:
Bahrvasanya Abdullah bin Amru menceritakan kepada m"."tu, ia berkata:
wahai Rasulullall bolehkah aku menulis apa yang aku dengar darimu? Beliau
berkata, "Ya, boleh" Aku berkata: gaft ketika marah dai ridh"-u? Beliau
menjawab, "Ya, kuena sesunggthton tidak sepantasnya bagiku untuk
mengatakan selain kcbenqet." At Hakim berkata, ,.Hendaknya r"tiup or*g
yang menuntut ilmu ini mengetahui bahwa tak seorang pun mengkritit arir*
bin Syu'aib sedikitpun. sesungguhnya Musrim mengtaiti-t tentaniperiwayatan
syu'aib dari Abdullah bh Amru. Apabila ada hadist yang datang a"ri em* ui,
Syu'aib dari Mujahid, dari Abdullah bin Amru, maka:hadisiitu shahih. AI
Yuki. meriwayatkan pula sebelumnya dengan sanadnya dari Ibnu Rahawaih,
dia berkata, 'Tika perawi dari Amru bin Syu'aib itu tsiqatr maka ia seperti

4yryu yang meriwaydan dari Nafi' dari Ibnu IJmar." Hadist serupa juga akan
disebutkan dalam hurist nomor z0lg dan 7o2o dairiwayat amrubin Jyu'aib,
dari bapalarya, dari trakeknya-
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6931. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Hisyam

mengabarkan kepada kami, Abdushamad berkata: Hisyam

menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Mghammad bin Ibrahim

bin Al Harts, bahwasanya Khalid bin Ma'dan menceritakan

kepadanya bahwa Jubair bin Nufair menceritakan kepadanya bahwa

Abdullah bin Amru mengabarkan kepadanya, Abdushamad berkata:

bin Ash menceritakantreeaaanya: Bahwasanya Nabi SAW melihatnya

memakai dua baju yang dicat berwarna hrning, beliau lalu bersabdq

"sestmggulurya ini adatah pakaian orang kafir, ianganlah engkau

memakailqta"tu

a a.

Y tr*
aaa

,ii)tL !
'* 'rt6;L'i.'r3J g?f 'qi G", .1lrYf tr 4;

;J;yJ *#
arzlaatt't1 .,i yj ,ofJx v r-i 6tb ri ,i;trx i|u;Ax i t.1+

ltf *qt';d\s

6932.Yazidmenceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak

mengabarkan kepada kami, dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya,

dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Tidak ada thalak

528 Sanadnya shahih. Hadist ini pengulangan nomor 6513, 6536, dan 6821. Lihat

nomor 6852.
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pado lwl yang tidak kalian miliW, tidak ada pembebasan atas. apa
yang tidak kalian miliki, tidak ada nadzar pada apa yang tidak tralian
miliki, dan tidok ada ndzm doram berbuat maksiat kcpado Allah.,,sze

# i tf '*'&tWGl'*irs*.llrr
*3 *\t,)* gt);r,ee$,iu,:o'* i,rt:k,F |i o:6, f ,i. e cr*ll,arfri,k,jts',k
q)e3 ar* i,trr yt ,1e ,rUt tk ,Jo"; ,:),.at

:*t * iot ,k !, J;3 ui, Lr$ ,:oiii ,y:)r, /t E
4 Vi,1i..)t €1i ; !,,-p' r"A, rs*f il,iA,.* ;A
6ft ,!, ,:;:r 6- ,',y, j* ,,rtr"r;Jlt J;L. ,F ;: ,&ti .r:i

'6i,,1\)i 
C ,?,,t,iu,'t*di eiL.'-.;a& O,

,t:t ,!t Jrt 6- ,E,i=-0!i fry ,it:1:,r1, ,*cJt';l
"# gbt$ ,;., |F,F g*l<li 4: ,,};sr,ji ti="f;li

.J*sr A. ii,c. ,1, ,'rJ3lt'rtt- 
"? drt A.iy,*,1, ,,p

y r,ge * t yq,A ;, if;r & y r,lu;3t a,f ,F
a.,an'if ,olr"t;ir l Vrf, ,VT: rr! !r ^b, ,eflu 3;_'' " 

.riyi €+;;*ii,i.*|ry;i4' ; ;i,rtltaaa

6933. Yazid menceritakan kepada l@mi, Husain Al Mu'allim
mengabarkan kepada kami, dari Amru bin syu,aib, dari bapaknya,

sanadnya shahih. Telah disebutkan hadist yang semisal maknanya secara
panjang dan ringkas nomor 6732,6769,67g0, dan 62gl.
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dari kakeknya" ia berkata: ketika Rasulullah SAW membebaskan

Mal&ah, beliau bersabda, "Talwnlah senjata! lcecuali suht Klruza'ah

terhadap Bani Bab," maka beliau mengizinkan mereka, sampai

mereka melakukin shalat Ashar, lalu beliau kembali bersabda,

"Tahanlah senjata!" selepas zhuhur, seseorang dari suku Khuza'ah

menemui seseorang dari Bani Balx di Muzdalifah, lalu ia

membunulurya, berita ini sampai kqada Rasulullah SAW, beliauprm

b€rdiri untnk berlfiutbah: "Sesunggulvgn or(mg Wng paling

dimusuhi Allah SWT adotat, orqng lwrg bermusuhon di At Hffarn,

dan orong yang membumth selain habryq, serta orang yotg
memburruh kueno permusulryt fulCIn jaLilfuh" kemudian ada

seseorang yang bertanya kspada beliaq "Wahai Rasulullalt
(sesungguhnya) anakh fulan, berzina dengan ibunya pada masa

jatriliyatr?" Nabi mcnjawab, "Tidok ada Di'wah (penisbatan

seseorang terhadap selain bapk kandungnya -M) dalam Islati, telah

hilang perkoa Jartilttah, seorang anak untuk suom\ dm untuk yang

berzitu maka bagiryn Al Atslab," ala yang bertanya kepada beliaq

"Wahai Rasulullalt'apakah Al Atslab itu?" beliau menjawab, "Rajom,

diyt unuk joi (yang terpotong) adatah sepuluh unta, sedangkon

untuk jari yang terluka adolah limo unta, tidak ada shalat setelah

Shubuh hingga terbitnya motalnri, dan juga tidak ada slwlat setelah

Aslwr hingga tenggelamnya matahari, tidak boleh seorang wanita

dinilahi atas bibinya dwi bapalorya, dan juga bibinya dori ibunya,

tidak diperbolehkan pula seorang wanita diberikan hadiah kccuali

dengan izin suaminya, penuhilah perianiian pada masa iahiliyah,
sesungguhnya Islam tidak menambahnya kccuali dengan kctegasan,

dan janganlah mengadolan perjaniian baru di dalam Islam. "530

t30 Sanadnya shahih, riwayat ini adalah riwayat yang panjang (6681, 6917) dan

lihat riwayat (6712, 6757, 6770, 6772, 6992). Lihat juga riwayat (6699),

perkataannya, "sesungguhnya anakku fularu dalam riwayat k) kata 0l tidak

tercantum, dan ini merupakan kekeliruan, dan kami menambalrkannya dari

riwayat (p J)
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6g34.Yazidbin Harun menceritakan kepada karf, Al Awwam

mengabarkan kepada karni, Maula Abdultah bin Amru menceritakan
kepadaku dari Abdullah bin Amru bin Al-Ashi, dia berkat4
"Rasulullah SAW melihat matahari pada saat terbenam, lalu bellau
bersabda, 'Dalam neraka Allah terdapat Al Hamiyyah
menyala-nyala), seandainya Allah tidak menghalanginya
akan menglancurkan apa saja yang ada di atas bumi'."53r

y. JV 4:'; itfii ull o1r"'i Li

-..^ I t .
U ->l J.r'.r

J. -J-
a

(api yang
' malca ia

a a. a. u-t. a, lo l6t I
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t3r Sanadnya dhaifi iataakaidakahuan AHultah bin Amr tcrh4dap perawinya.
Al Awwam: adalah Ibnu Hausyab. Hadist ini diriwayatlon oleh Ath-Thabari
dalam Taftirnya (16:10) dari Muhammad bin Al Mutsanna dari Yazid bin
Harun dengan sanad ini. Ibnu Kabir juga me,oyebutlon dalam taftirnya (5:325)
dari riwayat At}-Thabari kemudian dia berkata, "Imam Ahmad telah
meriwayatkannya dari Yazid bin Harun. Mengenai kesahihan hadist ini masih
dipertanyakan, barangkali ini bersal dari ucapan Abdullah bin Amr dari kedua
teman perempuannya yang dia temui pada saat perang Yarmuk." Al Haitsami
telalr menyebutkannya dalarn Majma' Az-Zawaid (8:l3l) dan ia berkat4
"Ahmad telah meriwayatkannya dan di sana terdapat perawi yang tidak
disebutkan, sementara sebagian perawi-perawinya adalah Tsiqah." As-suyrthi
telah menyebutkannya dalam Ad-Durr Al Mantsur (4:248) dan juga rlinis!4ft6
lepada Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Mani', Abu Ya'la dan Ibnu Mardawaih. Sabda
beliau "Laula ma yazauha": "Yalatfaha wa Yam'nauha" (mencegahnya dan' menghalanginya), dikatakan, "Waza'ahu-Yaza'ahu-Waza'an fahuwa
Wazi' un. " ; " Kafahu. (menahannya). "
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I6935. Yazid menceritakan kepada kami; Muhammad bin Ishak

mengabarkan kepada karni dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Bukan termasuk

golongan lrami orang yurg tidak mengetahui lrak yang ttn don tidak

mengasihi yang mttdo.'532
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6936.Yazid menceritakan kepada kami, Muhalnmad bin Ishak

mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakekny4 ia berkata, r:r{h mendengar seorang laki-laki dari

Muzainah bertanya kepada Nabi SAW, lalu ia menyebutkan seperti

hadist Ibnu Idris, dia berkata, "Dia bertanya tentang buah-buahan dan

sesuatu yang ada di mulutnya, maka beliau bersabda" 'Barangsiapa

yang' makan dengan mulutnya dan tidak mengambil sekadar

janglrauan tangannya mlaka tidak ada sesuatu baginya, dan

532 Sanadnya shahih, dan ini adalah pengulangan riwayat (6733), kami sudah

menyebutkannya di sana"
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Barangsiapa Wng ditemukan membawa sesuatu maka dalam hal ini
ia harus membayu dua kali lipat dan mendapat sanksi tertentu. Apa
yang diambil dari tetangganya maka baginya siksa (berupa sakit

perut), jika yang diambilnya itu merupakan barang yang bernilai
tinggi." dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan barang

temuan yang kami temukan di jalan yang rarnai?" beliau bersabd4
"Umumkan selama setahun sampai pemilibtya datang, jil@ tidak
maka itu untubnu." la bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana

dengan sesuatu yang karni temukan di bekas reruntuhan?" beliau
meqiawab, "[Jntuk rerunfiiun dan untuk hota'karun terdapat
seperlimo wt* Attah don Rasulnya (zakainya).'s33
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6937. Yazidmenceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishak

mengabarkan kepada kami dali Amru bin Syu'aib, dari bapaknyq dari

kakeknyq ia berkata" "Rasulullah SAW melarang untuk mencabut

rambut uban dan beliau bersabd4 "Itu adalah cahaya orang
muhnin." Beliau bersabda" "Tidaklah seseorang dalam Islam yang

tumbuh rambut ubannya satu melainkan Altah akan angkat untulotya

533 Sanadnya shahih, dan ini adalatr pengulangan riwayat (6391) melalu jalur Ibnu
Idris yang telah dijelaskan dipertengahannya, dan telatr disebutkan sebelum itu
(6683) dari Ya'la dari Muhammad bin Ishak, kami telah menyinggungnya di
sana.
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6937 p. Rasulullah SAW bcrsabda, "Bukon ternasuk golongan
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6938. Yazid bin Hanrn menceritakan kepada kami, Al Hajjaj

bin Arttra'atr mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari

bapaknya, dari kakeknyq sestrngguhnya Rasulullah SAW

53't Sanadnya sftahrft, dan pengulangan riwayat (6672, scrta dirinci (6733,6935).
535 Sanadnya sluhih dengan sanad sebelumnya dan pengrrlangan riwayat (6733,

6e35)

* c'L
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mengembalikan putrinyakepada AbuAl Ashdengan matrar yang bartr

dan pernikahan yang banr.

AMullah bin Ahmad berkata, "Bapakku berkata, 'Dalarn

hadist Haiiaj 'Beliau mengembalikanZaenab putiny4' ia berkata, Ini
adalah hadist dhaif atau dia berkata "Hadist wahi, Al Hajjaj tidak
pernah mendengarnya dari Amru bin Syu'aib, tetapi mendengarnya

dari Muhammad bin Ubaidullah Al Arz.anri, dan hadist Al Arzarni

tidak bernilai sama sekali." tladist shahih yang telah diriwayatkan

adalah bahwa Nabi SAW menetapkan keduanya pada pernikaban yang

pertama.536

536 Sanadnya dhaif drrrylu- apa yang telah didhaiftan oleh Imam Ahmad setelatr
meriwayatkannya, dan f,6mi nken menjelaskan itu secara terperinci Insya Allah.
At-Tirmidii tclah mcriwayatkannya (2:195) melalui jalur Abu Muawiyah, Ibnu
Majatr (2:317) juga telah meriwayatkannya melalui jalur Muawiyah, Ad-
Daraqutmi @alaman 396) mcriwayatkannya de,ngan tiga sanad mclalui jalur
Abu Mu'awiyah, Al Baihaqi d.lam As-Sutara Al Kubra (7:188)
mcriwayaltannya melalui jalur Yazid bin Hanm: keduanya dari Al Hajiaj bin
Arfta'ah dengan sanad yang sepcrti ini. Ibnu Saad meriwayaflcannya dalam Ath-
Thabaqat (8:21) dari Abu Itftr'awiyah Adh-Dharir dan Yazid bin Hant&
keduanya dari Al Haiiaj dengan sanad ini. Setclah meriwayatkannya At-
Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadist >ang dalam sanadnya masih
dipertanplcan." Ad-Daraqrrni mengatakan, "Ini tidak kuat dan AI Haiiaj tidak
dapat dijaditon huiiah." Al Baihaqi mengatakan, "Sampai kepadalo dari Abu
Isa At-Tirmidzi dia berkata" 'Aku bertanya kepada Al Butfiari Rahinalrullah
tcntangnya?' Beliau menjawab, "Iladist Ibnu Abbas lebrh shahih dalam Bab ini
dari pada hadist AEr bin Syu'aib. Abu LJbaid menceritakan dari Yahya bin Said

Al Qaththan bahrva Haiiaj tidak p€rnah mendengarnya dari Amr dan inr addatt
hadist dari Muhammad bin t baidillah Al Azami dari &nr. Ini adalah sisi yang

tidak seorangpun mengetahui apakah hadistnya. Hadist Ibnu Abbas 
-yangtelatr dihmjukkannya- adalah apa yang telah disebutkan dalam Musnadnya

(1876, 2366, 329), sesungguhnya dia mengembalikannya kepadanya dengan
pemikahan pertama. Al Hajjaj bin Arta'ah 

-menunrt 
kami adalah tsiqah,

sebagimana telatr kami trjih hd itu secara berulang-ulang, di antaranya pada

saat menjelaskan hadist (6665). Adapun yang mendha'iftal hadist ini sendiri
adalatr apa yang dipastikan oleh Ahmad di sini, dan Yahya bin Said Al Qaththan
dari apa yang diriwayatkan Al Baihaqi bahwa Al Hajjaj tidak pemah mendengar

hadist ini dari Amr bin Syr'aib tetapi ia mendengarnya dari Muhammad bin
Ubaidullatr Al Azrami dari Amr bin Syr'aib, lalu ia menradftskannya dan

membuang nama orang yang dia dengar darinya" dan Al Azrami itu sangatlah

@l - Musnad Inam Ahmad
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6939. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Arthattr

mengabarkan kepada kalni dari Amru bin syu'aib,'dari bapaknya, dari
kakeknya, ia berkata, "Datang dua orang perempuan dari penduduk
Yaman kepada Rasulullah sAw dan kedtranya memakai dua buatr
gelang dari emas, lalu beliau bertanya, "Apakah karian berdua suka
jilra Allah mengalungkan kcpada kalian dengan katung-katung dari
api neralca?" mereka menjawab, 'Tidak,,, beliair bersabd4 ',Maka
tu na i lranl ah hobry o. "t"

$)r oAY';.'ii,;rLit 6?l'*i c* . 1 1 r .

Js :J13,:o',* yrl * # / rt' 7 aurl / gAt,f

dha'if, hadistnya tidak berarti sama sekali, sebagaimana yang telah dikatakan
oleh Imam Ahmad Rahimahullah dan kami telah menjelaskan pentadh,ifannya
secara terperinci ketika menjelaskan hadist (5626). Adapun Tarjih maka yang
rajih adalah riwayat Ibnu Abbas yurg tadi telah kami tunjukkan nomer-
nomernya. Ibnu Al Qayyim telah mentahqrq masarah ini dengan sangat bagus,
seperti biasanya, dalam zad Al Ma'ad @:25-30). Lihat pula Nashb Ar-Rayah
(3:209-2ll), Al Ishabah (7:l 18-120, dan 8:9t-92) dalam terjemah Zaenab binti
Rasulullah sAW dan suaminya Abu Al Ash bin Ar-Rabi, Radhiyailahu
anhuma. ucapannya "La Yusawi: dalam manuskrip di catatan pinggir (l) ditulis
La Yusawwa dan ini adalah kalimat yang benar dan kami telatr jelaskan sisi

--_ kebenarannya ketika menjelaskan hadist (650).
s37 Sanadnya shahih dan pengrlangan riwayat (6667 7,6901) dan lomi telah

$njukkan pada keduanya.
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6940. Yazltd menceritakan kepada kami, Al Haiiaj dan
Mu'ammar bin sulaiman Ar-Raqi mengabarkan kepada kami dari Ar
Hajjaj bin Arthath, dari Amm bin Syu'aib dari bapaknya dari
kakeknya, ia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, ,Tifuk

diperbolehkan kcsaksian seorang pengkhianat dan orang yang tidak
ingin dibatasi dolan Islan serta tidak ptla orang yots memptryni
kcdengki an l@Wdo s antdoranya'. " 5 fi

y iv'rf 'i 'gti,;.:r g?t oi:6 ii. '*; €* ..,,, r l
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6941. Yazid bin llanm menceritakan kepada l€mi, Al I{ajjaj
bin Arthattr dari Amru bin Snr'aib, dari bapaknya, dari lokeknya, dia
berkata, " "Rasulullah SAW tersaHa, 'sesmggulvln Atlah Aza wa
Jalla telah merumbahkant san slulat unnk kalian yaitu slalu
witir'."539

y. tf * i!''l'i. L(;J,r, 6?t'4 et . 1 1 r Y
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53t Sanadnya shahih. Mu'arnmar bin Sulaiman Ar-Raqi: telah disebutkan

pentsiqahatnya(l880) dan hadistnya disingkat (6899), lihat (6698).
)52 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat (6693) dengan sanad ini serta

disingkat (6919).
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6942. Yazid menceritakan kepada kami, Al-Haiiaj bin Arthattr

mengabarkan kepada kami dari Amm bin Syu'aib, dari bapalarya, dari

kakeknya, ia berkata, 'Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah

SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullab sesungguhnya aku memiliki
kerabat, aku sambung dan mereka putuskan (tali persaudaraan), aku

maafkan dan mereka berbtrat dlalim, aku berbuat baik dan mereka

berbuat jatrat, apakatr aku harus memberi balasan kepada mereka?'

beliau menjawab, 'Tidak, Kalau begitu merela ditinggalkan semua,

tetapi,iadilah orang yang lebih utama dan sambunglah silaturrahmi
dengan mereka, sesunggtlnya pertolongan dqi Allah akan

senantiasa denyertaimu selama Mlnu tetap demikian'."t10
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6943. Yazid menceritakan kepada karni, Al-Hajiaj
mengabarkan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknyq dari

kakeknya, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabdq 'Orang yang

5'0 Sanadnya shdtihdan perrgulangan rirvayat (5700) lihat riwayat (6817).
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6944. Yazidmenceritakan kepada kami, Al Hajjaj Ui'artfratf,
mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Amir, dari said bin Al
Musayyab, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdunahman, dari Abu
Hurairah, ia berkata, "Ketika kami sedang bersama Rasulullah SAW
datang seorang laki-laki mencabuti rambutrya seranya berujar
"Celakalah!" kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Ada apa
denganmu? " ia menjawab, "Aliu bercampur dengan istriku pada bulan
Rarradhan" beliau berkata, "Bebaskanlah seorang budak!" ia berkat4

54r Sanadnya shahih. Maknanya telatr disebutkan terdahulu secara panjang lebar
(6705) dari riwayat Amir Al Ahwal dari Amr bin Syu,aib. Ad-Daraqutri
(halaman: 307) telah menunjukkan riwayat Al Hajjaj bin Arttrath ini aari amr
bin Syu'aib. Lihat riwayat (6629).

@I - 
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"Aku tidak menemukannya," beliau berkata, "puasalah dua bulan
berturut-turut," iaberkata" 'Aku tidak mampu,,, beliau berkata "Beri
makan enam ptluh orang mis6n," ia berkata, ,,Aku tidak
menemukannya," ia berkata, "Kemudian Rasulullatr sAw mengambil
sebuatr karung yang.di dalamnya terdapat lima belas sfta, buatr kurma,
beliau berkata, "Ambillah ini raru berikan trcpada enatn putuh orang
miskin, " ia berkata, "wahai Rasulullah, Tidak ada di antara penduduk
kampung ini yang lebih miskin dari pada kami!- beliau berkata,
"Makonlah ini untulonu don kcluugamu.u'l2

'n' I*i:l qi 9qg- dua sana4 pertama; Mursal Dha,if, kedua; Mutthashit
s-n{in. Al Haiiaj b_in Ar&ath meriwayatkannya a*i ruiuni. bin Amir, dari
_s_aid 

bin Al Musayyib secara mursar. Dia juga meriwayatkan dari Az-zuhri dari
Humaid bin Abdunahman dari Abu Hurairah secari Maurhul, sebagaimana
yang akan kami jelaskan tafi;hrijnya lrcya Altah.Ibrahim bin Amir bin-Mas'ud
bin umalyatr bin Khalaf Al Jumahi: tsEah, d*iqahkanoleh Ibnu Ma,in, An-
Nasa'i dan lain-lain. Al Bukhari telah menulis biografinya dalam Al Kabir(lll/307). Humaid bin Abdurrahman bin Auf: aia "iaat Humaid bin
Abdurrahman bin Auq sebagaimana yang tetah dipasikan oleh Al Hafiztr dalarnAl Fath (a:l4l). Dia berlcata, "Begitulah sahabat-sahabat Az_Zrjrrri
menceritakannya dan 

-aku 
tclah mengumptrlkan dari mereka lebih dari empat

puluh jrug dalam buku tcrsendiri untuk jalur-jalur hadist ini,', kemudian ia
menyebutkan beberapa kelompok perawi yang banyak yang meriwayatkan dari
Az-hldnri dan disebutkan diantara merelca aaauu "riajjaj bin Arthath" dan
riwayatnya hanya dinisbatkan kepada Ad-Daraquhi ;j;. 

-i"ii" 
ini akan

disebutkan dalam Musnad Abu Hurairah dari berbagai sisi, dari Az.zvbri (72gg,
7678,7772,10968, 10699), tetapi dia tidak menyebutkan dalam Munad Abu
Hurairah dari sisi ini, dari riwayat Al Haiiaj bin Arthath dari Az-zuhri. Hadist
Abu Hurairah )anq Maryhd ini sering diriwayatkan oleh Al Bukhari, di
antaranya (l:l4l-151) melalyi- jahr Syu'aib dari Az-zuhri, dan diriwayatkan
oleh Muslim (1:306-302)_melalui banyak jahu dari Az-zvhli, dan diriwayatkan
pula oleh para penulis "Kutubtusittah", seperti dalam Al tiuntoq, eli4), Al
Mundziri Q285), lldnat Nashb_ Ar-Rayah (z:M9453). Adapun *"Ltui ;atur'ini,jalur Al ,Hajjaj bin Arthath dari Az-zvhn maka diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni @alaman: _]42) melalui'jarru ziyad bin Ayyuu dan Al Baihaqi
dalam As-sunan Al- Kubra (4:226) melalui jalur Muirammaa rra"srumafr,
keduanya dari Yazid bin Harun dari Al Hajiaj 

-bin 
Arttrath dengan sanad ini;

tetapi Ad-Daraquftri tidak menyebutkan lafazhhnya r""*" r"mp,i*a tetapi dia
menuturkannya pad11waryt sebelumnya melalui jalur Al Auzat dafi Az-Ltrht't,
dan Al Hafiztr sudah sering menunjulclonnya di tempat yang telah kami
tunjukkan tadi. Riwayat Mursal adalahriwayarAl Hajjaj dari iur"ii, bin Amir
dari said bin Al Musalyib; juga diriwayatkan ofn-ea-oaraqutni dan Al

r

i
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6945. Ya dmenceritakan kepada kalni, Al Haiiaj bin Arthattr
mengabarkan kepada l€mi dari Atha' dan dari Amru bin Syu'aib, dari
bapalnrya, dari kakeknya dengan redaksi yang sama dengannyq dari
Nabi SAW, dan menarnbahkan dengan satu kata "Badanatan" (unta)

dan Amru mengatakan dalam hadisnya, "Dan beliau memerintatrkan
dia untuk berpuasa satu hari sebagai gantinya.-s43

Baihaqi dengan hadist Abu Hurairah, dan Al Hafizh jtrga sering
menunjukkannya dalam Al Fath. Ucapannya "Bainarna" Al Hafizh mengatakan
dalan Al Foth, "Asalnya 'Baina' dan disebutkan tanFa 'Ma, maka tidak
membutuhkan fathab (maksudnya menjadi "Bainaa) dan di antara kelhususan
"bainama" adalah bertemu dengan "IdC' dan "1d4,, di mana ia disebutkan
untuk sesuatu yang tiba-tiba" Meda dengan "bainaa,, malo ia.tidak bertemu
dengan salah satu dari keduanya'' Apa png dikatakan oleh At Hafizhini adalatr
batil, didukung oleh bukti-bukti yang benar dan bahasa png fasih. penulis r/-
Lisan (16:212-213) telah menyebutkan secara panjang lebar bukti-bukti
datangnya'Idz" dan "l.tal' setelah "BaiDaa'r Sesuqgguhnya aku mengingatkan
ini kawatir orang yang menemukannya secara kebetulan tertipu dengannya
dengan kebesaran Al Hafizh Ibnu Hajar Rahimatntttah dan juga-kami.

' Ucapannya "Biaraq": Ibnu Al Atsir mengatakan" ,Itu adalah Zanbil yarrg
dirangkai dari rangkaian-rangkaian daun kurma, dan.setiap yang yang di pintal
maka itu adalah "arao' atau "araqah" dengan ra yang berharakat fathah."
Ucapannya "Baina Labataiha" maksudnya "Labatai Al-Madinah" dan "Al-
Labatr' adalah "A-Hfi'uh" }laitu tanah yaug memeliki bebatuan benvarna hitam
yang menutupinya karena banyaknya. Al Hafidr lbnu Hajar telatr menjelaskan
hadist ini dengan penjelasan yang sangat detail dan lengkap dan dia mampu
mengumpulkan sebagian besar dari jalur-jalumya, tafaz.hh-lafazhhnya dan
istinbat catatan-catatannya, kemudian dia mengatakari, ,'Beberapa ulama masa
kini dari orang-orarE yang dikenal oleh syaikfi-syaikh kami telah memberikan
perhatian kepad4nyq mereka membahasnya dalam dua jilid buku, mereka
kumpukan di dalamnya beribu-ribu catatan, dan rangkumatnya-Inqyo Allah-
adalah apa yang telah saya rangkum dengan banyak tambahan di dalamnya,
maka segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah la berikan" (l:l5l).',J+r Hadist ini dengan dua sanad seperti sebelumnya, pertama; Mursal Dha'if,,
kedua; Muttashil Shahih. AI Hajjaj bin Arthath meriwayatkannya dari Atha'
secara mursal dan menurutku ia adalatr Atha' bin Abu Rabah sebagaimana yang
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akan kami sebutkan dalam taklrij Insya Allah. Dia meriwayatkannya dari Amr
bin -svu'1b dari bapalmya dari kakeknya soc,ard mutthashil. Adapun yang
mutthashil maka diriwayatlcan juga oleh Al Baihaqi @:226) melalui jalur
Ahmad bin ubaidillah dari Yazid bin Hanm dari Al Haiiaj bin Arttrath dari
Amr bin syr'aib dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi sAW sama dengan
hadistrya Az-zuht't dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, hadisi,l/
Mmtaqi'Oarni hadist terdahulu) dan ditambahkan di sana: Amr mengatakan,
"Dan beliau memerintalrlon ia untuk mengqadha satu hari untuknya,,. yatrya
bin Abu Thalib juga meriwayatkan dari Yazid bin Hanrn, dan dia mengatakan,
"Amr bin Syu'aib telatr menambahkan dalam hadistnya: Dan beliau
memerintahkan dia untuk berpuasa satu hari sebagai ganti darinya". Dengan itu
Al Baihaqi bermaksud mengatakan bahwa riwayat Ahmad bin Lrbaidillah
menunjukkan batrwa perintah untuk mengqadha adalah berasal dari ucapan Amr
bin syu'aib sendiri dan bukan t€rmasuk dari hadist. Maka sesudabnya dia
menunjukkan riwayat Yahya bin Abi Thalib yang menjelaslcan batrwa tamuanan
yang berasal dari Amr bin syu'aib termasuk hadist, bukan dari ucapan Amr bin
syu'aib dan inilah yang sesuai dengan riwayat Mttsnad di sini. Al Haitsami
menyebutkan dalan Majma''Az-Zawa'id (3:168) kedua riwayat ini; yang
Mursal dan yang Mutthashil, ia berkata, "Dia menyebutkannya setelatr hadisi
Abu Hurairah seperti apa yang terdapat dalam Ash-shahih, t€tapi dia
mengatakan, 'Seriruanya, kamu dan keluargamu, diriwayatkan oleh Ahmad dan
di sana terdapat Al Haiiaj bin Arthath dan di sana terdapat perdebatan." Ini
adalalr kelalaian dari Al Hafizh Al Haitsami Rahimalrulrah. Dia tidak
menyebutkan riwayat Abu Hurairah yang terdahutrr, cukup dengan memberi
isyarat saja" kemudian dia tidak menyebutkan tambahannya yang teiaapat aatam
riwayat Atha' yang Mursal dan riwayat Amr bin Sytr,aib yang Maushulah
dengan tambahan "Al-Badanall" kemudian dia tidak menyebutkan
tambahannya yang terdapat dalam riwayat Amr bin Syr'aib dengan perintatr
mengqadha. Adapun Mursalnya Atha' maka saya lebih mentarjih bahwa dia
adalah "Atha' bin Abi Rabah" karena Al Hajjaj bin Arthath meriwayatkan
darinya, sebagaimana terjemahan dia dalam "AtTahdzib,, dan sebagaimana
yang sering disebutkan, dan karena Al Hafizh telah menunjukkan dalam At Fath
@:l47) riwayatnya yang Mursal dalam lafadrh yang berbeda,beda, ia
mengatakan, "Dan terdapat dalam Mursal Atha' bin Abi Rabah serta lainnya
pada Musaddad: maka beliau memerintatrkan sebagiannya', yakni sebagian
kurma. setelah itu Al Hafizh menunjukkan riwayat lain Atha' yang Mutttrashil
dari Abu Hurairah, dia mengatakan (halaman 147), ,,Adapun yang terdapat
dalam riwayat Atha' dan Mujahid dari Abu Hwairah pada Ath-Thabrani dalam
"Al-Ausath"..." kemudian ia memberi alasan bahwa itu berasal dari ,,Riwayat

Laits bin Abu sulaim dan ia adalah dha'if dandi dalamnya terdapat kerancuan.,,
Riwayat ini berasal dari Abu Hurairah, Al Haitsami ielah rnenyebutkannya
dalam Majma' Az-Zmyard (3:168), dia mengatakan, ,,Ath-Thabrani telah
meriwayatkannya dalan Al Ausath, di sana terdapat Laits bin Abu sulaim dan
dia adalah tsiqah |atztpi seorang mudallis;' Ad-Daraqutri telah meriwayatkan
ftalaman 243) melalui jalur Al Harts bin ubaidillah Al Kala'i dari Muqatil bin
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sulaiman dsri Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdillah dari Nabi'sAw, dan
beliau bersabda, "Buotgsiqa yang buktka satu hqi di bulan Ramadhan
pada saat tidak bepergiu maka hendahtya membayo badouh (urxa)jika
tid&, menemukot maka hendalotya memberi makan tiga piuh sha, hima
kepada orumg-orcmg miskin" Ad-Daraqutri mengatakan, ..Al Harts bin
utaidah daa Muqatit adalah dha'ilr'Ini adalah salah satu yang menguatkan
bahwa Mursal di sini adalah mursalnya Atha' bin Abi Rabab dan tampaknya
Muqatil bin sutaiman telatr kelinr, dia menjadilonnya Maushur aengan
menyebutkan Jabir dalam sana4 dan muqatil sangatlah dha,if, sebagaimana
yang telah karni katakan pada (3017). sedangkan Al Harts bin ubaidatr maka
dia "dalah tsiqah, seperti yang telah disebutkan terdahulu (1402). penyebutan
membayar senilai badonah (unta) dalam kaffarat tertera di sini dalam hadist
Amr bin Syu'aib dari bapalarya dari kakeknya dan juga daram Mursalnya Atha'
bin Abu Rabah, sebagaimana yang terlihat jelas, dan juga tertera dalam sebuah
hadist Mursal yang diriwayatlon oleh Malik. dalam Al Mtrwattha'(halaman
297) dari Atha' bin Abdullah Al-Khurrasani dari Sa,id bin Al Musalryab:
"Datang seorang lelaki badui...." Sampai sabda beliaq .Apakah kamu dqat
membayo badanah (uta)?" ia menjawab, ..Tidak Mursal ini juga
diriwayarkan oleh Al Baihaqi @:227) melalui jalur Asy-syaf i dari uatit.
semestinya Mursal ini bukanlah Mursal Atha' yang diriwayalkan di sini, Iorena
ihr "Dari Atha' dari Said bin Al-Musa1,yib" maka bukan itu png dimaksud jika
disebut "Mursal Affu"' @tapi disebr$ d@gan lafrzth Uaa*atan daiam
"Mursal saidbin Al Musay5rab'karEna itu kctika AI Irafizh mengisyaratkannya
dalaon Al Fath (*145) dia mengatakan, "Dm peirptutan kata, badanah dalim
Mursal Said bin Al Musalryab menuntr lt[alik dalam Al tfiuatha'berasal dari
ifta' ru Khurrasani.' Kemudian Al IIafA mengispratkan bahwa Atha'
()ahi AI Khurrasani) fidaklah scndirian, dan dia menyebutkan riwayat Mujahid
dari Abu Hurairah yang dirirvaya*an oleh Iaits bin Abu sulaim dari Mujahid
menunrt Ibnu Abdilbar dengan sanadqra dan l€mi telah menunjukkannya tadi,
maka dia tidak tahu bahwa itu juga t€rtera dalam riwayat Atha' bin Abi Rabah
ymg Mursal dan dalam rinuyat Amr bin Syr'aib yang Maushulah yang kedua-
dlanya diriwayatkan oleh Ahmad di sini, kemudian tambahan yang lain yang
ditarnbatrkan oleh Arnr bin syu'aib dalam hadistnya dengan perintatr qadha
dengan katrarat, tambahan ini mempunyai 

"t"l 
yuoE shahii yang -engui*an

keshahilan riwayat Amr bin Syu'aib, Al Hafizh mengatakan do/rtm Al Fah
(4:150), "Perintah qadha dalam hadist ini terdapat dalam riwayat Urvais, Abdul
Jabbar dan Hisyam bin Sa'ad, sehrnrhnya dari Az-Zuhri, dan Al Baihaqi
meriwayatkannya melalui jalur Ibrahim bin Saad dari Al-Laits dari Az-Zuhli,
dan hadist lbrahim bin Saad dalam "AsbShahih" dari Az-Ztrhli sendiri tanpa
tambahan ini, dan hadist Al.Laits dari Az-Zuhri dalatt'Ash-Shahih"aimtarrpa
tambahan. Tambahan juga terdapat dalanr Mursal Said bin Al-Musalyib, Nafi,
bin Jubair, Alhasan dan Muhammad bin Ka'ab, dan dengan keseluruhan jalur-
jalur ini dapat diketahui bahwa tambahan ini adalah asli." Al Hafiztr juga lupa
menyebutkan lndist Musnad ini dari riwayat Amr bin Syu'aib: Al-Imam Ibnu
Al Qayyim sudatr berusaha dalam komentamya atas Tahdzib As-Sunan karya Al
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Mundziri (3:273) untuk memberi alasan pada tambahan ini, ia menyebutkan
riwayat-riwayat yang tanpa tambahan dan menyebutkan riwayat-riwayat yang
ada tambahanny4 dalam riwayat Az-Zt*vi, kemudian dia berkata, "Ini tidak
menunjukkan keshahihan lafadr ini, sesungguhnya mereka (yakni yang
menetapkannya dalam hadist Az-Zuhri) ada empat, dan orang yanglebih tsiqah
dari mereka dan lebih banyak jumlabnya, mereka berjumlah empat puluh orang,
telah menentang mereka, tidak seorangpun dari mereka yang menyebutkan
lafazh ini. Tidak diragukan bahwa memberi alasan tanpa ini akan berdampak
pada keshahihawrya, dan seandainya hanya satu orang yang paling tsiqah dan
paling hafizh dari mereka yang menyebutkan lafazhh ini'dan jumlatr yang
banyak ini bertentangan dengan mereka maka wajib ditawaqufkan, dan
ketsiqahan seorang rawi adalah merupakan syarat shahilmya hadist, bukan
mewajibkan, tetapi ilat dan syadznya harus dinafikan, dan keduanya tidak
dinafikan dalam lafazhh ini." Aku telah mencari tahu tentang Ibnu Al Qayyim
di sana, aku katakan, "Manakah yang telah mereka sepakati atau telah mereka
dukung: bahwa tambahan orang yang tsiqah ifi diterima?!" Di sana aku tidak
menghadirkan riwayat Amr bin Syu'aib ini, karena ini akan membuat tambatran

orang yang tsiqahitlbertambah kuat dan diterima.
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6946. Hasan bin Musa menceritakan kepada karni, Hammad

bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid,'dari

I.
iilt

it
l'l
It
1l

I
t:

I

I
i

,.*!r:,.J



1

!

I

I

I

I

Mutlrarrif bin Abdullah bin Asy-syikhkhir, Bahwasanya Nauf dan
Abdullah bin Amru bertemu" Nauf berkata -lalu ia menyebutkan
hadist- Abdullah bin Amru bin Al Ash berkate ,Aku akan
menceritakan dari Nabi sAW: suatu malam kami shatat
bersama Nabi SAW kemudian, tersisalah beberapa orang, dan
sebagian yang lain telah pulang, lalu Rasulullah sAw datang sebelqn
orang-orang bergegas deagan shalat Isyq maka beliau datang dan
orang'orang sudatr bersiapsiap, de4gan mengangkat jarinya seperti
ini: dan memberikan isyarat de,ngan iumlah dua puluh sembilan, dan
menwrjuk dengan jari telunjuknya ke langit dan beriau berkata,
"Bergembiralah .wahai kaun muslimin, ini fiilun kotian Aza wa
Jatla telah nembuka salah satu pinttt torytt rumbagakan kalian
kcryda poa malaikat, Dia berkata, 'Walwi pa nalaikat-Ku,
lilratlal, mereka hanba-twnba-IQt, mereka nclaboukm sebtnh
kewajiban dan mereka menoti (kaujiibot) Wrg lainnyo."sa

tn'+';.'";i b.;e{i :rt,;'i bu1$a"L .1q rv
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5{ Sanadnya shahih dan pe,ngulangan riwayat (5751) dengan sanadnya" dan kami
telah $njukkan di sanq lihat riwayat (6t60).
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6947. Ishak bin Yusuf Al Aaaq dan Haudzah bin Khalifatl

menceritakan kepada l€mi, keduanya berkat4 "Auf menceritakan

kepada kami dari Maimun bin Astadz, Haudzah berkata: Abdullah bin

Amru berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa yang

memalrai emas dari umatht, lalu ia mati dan ia masih memakainya

malra ia tidak akan memakai emas surga.'Haudzah berkat4 'Allah
mengharamkan baginya emas surga,' 'Dan Barangsiapa yang

memalrni sutera dari umatht lalu mati, dan ia masih memakainya

malra Altah aknn mengharamkan baginya sutera surga'."54s

Abdullatr (bin Ahmad) berkata, "Bapaltcu menganggap lemah

atas hadist ini, maka aku mengira bahwa ia menganggap lemah karena

ia keliru, sesungguhnya ia adalatr Maimun bin Astadz dari Abdullatr

bin Amru," tidak ada di sana "Dari Ash-Shadafi" dan dikatakan:

Sesungguhnya Maimun ini adalah Ash-Shadafi, karena Yazid

mendengar dari Al Jariri di penghujung usianya, Waltahu A'lam.

Sanadnya shahih. Haudzah bin Ktralifatr bin Abdullah Ats-Tsaqafi Abu Al
Asyhab Al Bakawi At Ashammi: Tsiqah, salah seorang gunr besar Ahmad dan

ia menrsiqaftkannya, ia berkat4 "Dia tidaklah memperbaiki hadistnya" ia juga

mengatakan, "Dia tidaklah memantapkan Al Asham ini darinya" yakni Haudzah

dari Auf Al A'rabi. Ibnu Hibban telah menyebutkannya dalam Ats-Tsiqah, Al
Bukhari menulis biografinya dalan Al Kabir (4D1246), Ibnu Sa'ad dalam Ath'
Thabaqat (7D50) dan Al Khathib dalam Tarilrh Baghdad (14:94-96)' Ibnu

Sa'ad menyebutkan bahwa ia dilahirkan pada tahun 125 dan wafat di Baghdad

sepuluh hari berlalu dari bulan Syawal tahun 216. Hadist ini pengulangan

riwayat (6556) dan kami telah mentahql'gnya secara terperinci di sana serta

kami tunjukkan ini.
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' 6948. Yazid bin Hanm menceritakan kepada IGmi, Al-Jariri
mengabarkan kepada karni dati Ivlaimun bin Astadz, dari Ash-Shadafi,
dari AMullah bin Amrq dari Nabi SAW beliau bersabdq
"Barangsiapa dqi wutht lnng mati dalan kcadaan meminwn
klwmer maka Allah okan menglwramkan dia meminumrqn di surga
don barangsiapa tlui umatht yang mati don dia dalam lceadaan

memakai emas maka Allal, akmt menghoankan baginya memakainya

di surga. "516

y: )t''* Le,L $:", ,p'i.'r3.i tflL.11t1
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6949. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada karni,

Hajiaj menceritakan kepada karni dari Amru bin Syu'aib, dari
bapaknya, dari kakeknyq dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Budak mulratab manapun yang dilcenakan tanggungan kemerdekaan

516 Sanadnya hasan daa pengulangan riwayat sebelumnya. Ucapan Abdullah bin
Ahmad dan ceritanya dari bapalorya bahwa ia menganggap lemah hadist
disebutkan di sini sebelum hadist tersebut bukan sesudahnya, ia berganhrng' dengan ini bukan dengan hadist yang sebelumnya, dan kami juga telah
tunjukkan ini ketika kamimentahqiq iwayatyang pertama (6556).
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diri seniloi serqtus uqiryoh, lalu ia membryarnya hrrong septluh
uqiyyah saja, mala ia masih tetap sebagai 6162"547
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6950. Rauh menceritakan kepada kami, ;; ; tr;
menceritakan kepada kamt StEr"h meog;ahrkan kepada karni dari
Abu Tsumamatr Ats-Tsaqafi, dri AMullah bin Amm bin AI Ash, dari
Nabi SAW, beliau UersaUaa, 'Rahim akan diletokkmr Wda hari
hiamat, ia nwryuyi hujt oh (ongka)seperti tongkdnyo pa
pemintal, ia bqbboa dengm balusa yong jelos don g@rfilmg io
alcot neryonbug siap yng menytnhoryny do, akan memutus

siry1wq menfruskoaqn 'ffi
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Surdnlra tnhth dm pongulog& riwEyd (6923) scria dirirylcd (6Tt6), M
faui lclah tqiut*m @ (6666).
smadnya s&afui dm pcogutaoglo riwala (6774). ucapo bcliau 'Bf ,{rs tnatin"
dalrm manuslrf dcogan cstatm pin8gxr (tI) diudfu "Bilicanin" scperti rirvayat
terdahulu. Ucapo bcliau "Mm Yashalaha" drdrun (rl) {hrtis "Mot
Yashiluha" dm rya yang tcrdapat di sini adalah png terdapA,dalam riwalat (;
g) scrta manuslcip deirgm catdot pingir (5).

Murnrd Inan Alted -
.::1:

.. .{r
-4j



,Jo,t$+:rr, i;?
$*Yu'$

6951. Rauh menceritakan kepada lomi, Hammad
menceritakan kepada kami dari rsabit dari snr,aib bin AMullatr bin
Amru, dari bapaknyq ses',ngguhnya Nabi sAw berkata kepadanya,
"Berpuasalah selwri dan bagimu septtruh lroi,' ia berkata,
'Tambahkan untukku watrai Rasulullah, sesrmgguhnya aku
mempunyai kekuatan " beliau berkata, "Berpuasalah &u hari dan
bagimu sembilan hori," ia berkata, "Tambalrkan untrkku,
sesungguhnya aku mempunyai kelcuatan, beliau berkata,
"Berpuasalah tiga hari don bagimu delapan hari..5ae

iVtS'j6 '.1ti 
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sanadnya shahih. Harrmad: Dia adarah Ibnu salamah. Tsabi[ Dia adalah Al
Banani. syu'aib: Dia adalah lbnu Mutammad bin AMullah bin Anr, dan
Tsabit AI Bannani tclah menisbatkann;,a kQada kakeknya..Abdullah bio A.r,"

. dan menyibutkan nama bapaknyq karcpa itp dia mengatakan, "Dari bapaknya,f,
yang ia maksud adalah Abdullah Uin enr. Hadist ini telah disebutke toaafiuiu
dari Yazid dan Affan, keduanya dari Hammad bin Salamah d€ngEn sanad ini
(6545) dan kami rclatr jelaskan sccara tcrperinci di sana Telah disebu*an pula
terdahulu sepcrti sanad-ini,di hadist yang tain dari yazid dai llmmad (osnq).
Di sebutkan di sini a*u.lG) tamuatran di sanad ,rdri kakeknya" sementara
dalam catatan pinggir (rl) diiebutkan bahwa'166[ahan ini "aaurt n"rruskrip,
dan keduanya adalah salah. Dalam manuslcrip dengan catata pingg (?) k";

, 'dari kakcknya'l adcatl menrpalcen ganti dari Lat"i.d"ri urpo*op- dan inilah
yang lebih mendekati kebcnaran. Haaist aAam maknanya t hn ai.hgk t pud.
19t77) dan lihat pula (69r5,:s9zt) serta hadist yang pqiang t*ung [isar,
ibadahnya Abdullah bin Amr (6477).
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6952. Abu Daud dan Abdusshamad menceritakan kepada

kami secara maknawi, mAeka berdua b€*d4'llisyam menceritakan

kepada kami dari Qatadah bin Syahr, dia berkata, "Abdullah bin Amru

mendatangi Nauf Al Bikali dan ia sedang bercerita lalu ia berkata,

-Ceritakanlah, sesungguhnya l13mi telah dilarang dari hadist." dia

b€rkat4 "Aku tidak akan bercerita sedangkan bersamaku salatt

seorang dari sahabat Rasulutlah SAW, kemudian dari Quraisy

Abdullah bin Amru berkata, 'Alu me,lrdengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Ah,an terjadi hijrah setelah hiirah maka tempat itu akan

menjadi sebaik-baik tempat'," AMusshamad berkata, "stmgguh

tempat itu akan menjadi sebaik-baik tempat bagi para penglkut

Ibrahim yang berhijrah, maka yang tersisa di bumi hanyalah sejelek-

jelek penghuninya, merekatelah dicampald@n bumi dan di benci oleh
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Allah Azza wa Jalla, dan mereka dikumpulkan dalarn neraka bersama
monyet dan babi,' kemudian ia berkata,'ceritakanlah, sesung-*;;
kanri telatr dilarang dari hadist," ia berkata, ,Aku tidak akan bercerita
sedangkan bersamaku salatr seoraog dari sahabat Rasulullah sAw,
kemudian dari ciuraisy Abdullatr uh a-- berkata, r{ltu mendengar
Rasrilullah sAw bersabda" 'Akan keluar suntu kaum dari seb.elah
timur, merek4 Tnembaca Al Qtr'an tanpa memahoni kanrdungannya,
setiap kali kaum itu pttnah maka akan ado generasi yang baru
sehingga kcluar dajjal dari generasi yong tersisa doi mereka. "550

d3!i ,y d:::, i;.'rt $:", *(tt I $1'r.rlor
2.)t'+ v, ,iL ,Lta ()-3" i' '"b'4 :JG oL ,rJ *
itrlt * q.';i ,L ,j-rt- *', +; ir & .i,; Jit ,y

4:jr ,l,sa*t*h' & ltJr,*,j*',8)i,
.;; t' ;c: i;'# n fl1iti ,::":u_, i{l!,"*',;

5$ sanadnya shahih. Abu Daud adalah sarah seorang syaikhnya Ahmad di sana:
Dia adalatr Ath-thayalisi, den hadisr aaam uiiavu (zzgz) d.i Hi;t*,
dengan sanad ini. Abdusshama4 syaikhnya Ahmad: pia aaaah tbnu Abi el
warits. Hisyam: Dia adalah ru-nrstuwari. Iradist ini diriwayatkan oleh Ibnu
Asakir dalam Tarikh gimTyq (l:149:-150) dengan sanadnya melalui jalur
Irtusnad Ath-T\ayalis! dan dia jtrya meriwayatkannya (l:150) iengan sanadnya

ryelalui ialw Musnad lmam Ahmad de'gsn sanad ini. Hadist s6inisnya teun
disebutkan terdahulu (6E71) aari auaurrazat< dari Mu'ammar darr eat d"t
dengan sanad ini. Lihat (6715) dan lihat pula yang sudah lewat Marn ilusnad
Abdullah bin umar bin Al-Khatthab (m5562). ucapan Abdullatr bin Amr
"$ssrFgguhhya kami-telatr dilarang menulis hadist" maksudnya tidaklah seperti
y.ang dituduhkan oleh o:ang-orang yang membenci As-sunnah, larangan ini
datangnya adalah dari Rasulullah sAw! Maksudnya 

"aaan 
tiarrg

Yy'"yvul, dan putranya Ya?id, seperti yang telah disebutkan pada (6g25)
dalam konteks ynng hin'Maka yazid bin Mu'awiyah mendatangi nasututtatr
untuk me4iawab, lalu beliau berka0a, 'Ia melarangku untuk menceritakan
kepada kalian seb4gaimana bapa*uya telah melarangku'."
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6953. Abu Al Jawat menceritakan kepada kami, Ammar bin

Ruzaiq menceritakm kepada l<ami dad Al A'masy dui Abu Saa{ ia

berkat4 rrflku datang k€pada Abdullah bin Amru lalu aku berkata,

"Ceritakan kepadato apa yang telah kmu dengar'fui Rasulutlah

SAW!' ia be*aa, 'T)an jangan lcamu ceritakan dari Taurat dan tn3it'

dia berkata, 'Aku mendengr Rasulullah SAW bersabda, 'hang
nruslim dalah Wry selM otqrgqrrqng nruslim M lidoh dot

,ery@n ,a dot orory yng berhijrah adalor, orang Wrg nenjouhkot

apa Wrg telah dilootg oleh Allah bPdoq2q'.'5st

i{'4!r ouj' r \i U )'; €* tir €+ .11c r

O{ elr -r
aaa

r ). .. .. I -t-? 
'

i !,* * qd'y .( o ti .. a

,t.l U ,-ftl ,f G,j; {\l *''nP, fli 6 q-
q36,P i$v,:/-i)ei.iE stbtu jbi'r.-:dt,Y3t,f ,-ft6Jt i. :-ic

a a..aa-aaaa
)...r. rI . l. lto at,

a

ib,F. d OtS ,l'r-*9
aa

aaa a - .a a aa-.. t?aarr:..rl r rt-r JU U)J
(- J 'J

,jrs:i t:$,

'W*E\;tu'P;'
6954. Rarfi menceritakan k€Pada kami, Tsaur bin Yazid

me,nceritakm kepada kami dni Utsman Asy-S)'ami, sesmgguhnya dia

mendeirgar Abu Al Asy'ats Ash-Shan'ani dari Aus bin Aus Ats-

Tsaq!fi, dari Abdullah bin Amru bin Al-Ashi, dari Nabi SAW, beliau

Uers*aa, "fuorgslap yory membasuh kcpalaryn dan membasuh

sihrah tubuhrry, don pergt dn fuory tefi walct4 dm mendekat

nako da runjadi delut, don menilengokon dan merenwgkan maka

ttt Smadnya sluhih. Abu At Jacnb: Dia adahh Al Ahwash bin Jawwab Adh'
Dhabbi. Ammar bin Ruzaiq: Penrligatmnl'mya telah disebutkan sebelumnya

pada rirvayt (2SE3). "Ruzaiq'dcngen mc,ndhernrnahkan ra dan mcmfathahkan

zai, sgmcntua d"l- (d ditulis'Zuraiq" dcngan mendahuh*an huruf zai dan

itu adalah kcsalahan Uaca Uaaismya paniang (6tt9) dan disingkat Gn .
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unfi* setiap,,lwgkah yong dilaluilya baginya pahala shatat dan
prusa *elalrr*t'552

'n .(695,0) SmdnSa siaftri..Rauh: Dia'd"hh Ibnu Ubadah, Tsaur bin Yazid: Dia
adal"h Al lGla'i dari Al Hinashi. Urman Asy-Syami: Tidak ditcrjcmahlon
oldi Al Husaini dalam Al lbnat dm At HdA-dsitm At-Ta'jil, dm-ia adalalt

. , sahh rcaeg pcrawi Mtsnad ---+4cr6 yug mdt UhS- nalo tidal*ah
\o{ryya mcncari tahu! Padahal Al Ilafizh tetah mcnuliskan biografinyanya
@p ela Erjcmrhm dalam Lilrcr ll lyftror, scpcrti"yug std l.ahi scbirtkan,

' , :do fltrmn.ini addah "UM bh Xhlid Asy-Syid IbE Abu Hdiln rclatt
mcnuliskm biognfinp ddru Al Johwa At-fa'dil (3/l/l/0t), dh mcngdakal
'LrEEm bin Khalid Asy-Syimi mcriwayadcan dai (Abu) Al Asy'ats Ash-' Ashan'ani, Tsaur bin Yazid ncrirvay*kan &rinya." I(alima (Abu) tidd(
dischrlon krcna ldi dai DskEb lcngkap Ats-Tsiqah. Al Hafizh tctah
mcnuliqk"" biogrqfrnln datu Lisot Al Mizot (a:l3a) Adz-Dzahabi
nengilsu*an unttrk pcrrrvi.lain yugbonma Utgman bin Khstid kemrdian dia

dqngp penulisan biografi Lltsmm bin Khalid Asy-Syami
'mconkil dri kit$ Au-Tsiqahaya lb,m Hibbo,.komrdian ia berlcau" 'sccara
dahfo ihr adalah dia' Dari apE )raDg dfucbutkm dalem kcdua terjc,mahan maka
yug ryiah bahrva iu hkmlah dh, kcmudio dia menuliskan biografinya
(4:159): Utsman Asy-Sf,ani; dri Aus bin AutiOcgitu) dri Abiiullah bin tuu
dcogfli htdist "Bootgsiapa yotg martoit *ryloty dor membasah selwh
tafultqn" Al llakim'mcrhraya&*'mn dci jalu Rnrh bin tlbadah dari Tsaur,
dm dia mengatakm, 'LItsmm tkhk dikcosl dm H.ssan bin Arhb,yah telah

; , @iClaskan dei.Abu AI-Asy'G drri Aus dengm menfugunp fui NSi
SAW, yakni Eatatambaha'Ab&rllah'dahh waham dri Utsmaq dan frang
geperti, dia tidrk dryat mcmhA ri*ayat ,mg tctap memprmyai illd, dart
Llcman ini bulsanhh Ibnu lVlarnry, kamlbnu frtdr dtug setclah kelompok
ini." Dalm'tsrjcmshao ini Al l{afiA oaUigyratkan hadfut ini tcqi di
analnya dia mefiwayatke *Dri Aus bin Aus'de ini sebuah kcsalahan atau
kelalaian, barangkali itu dari poa pocu. Scsungguhn)ra rirray* Asy-Syami
itrr "dari Abu.Al Asy'ds Ash-She'ani dri ArE bin Aus" scpcrti yang ertera di
sini dan scperti yaog tcr&ra @a scmua sunbcr )rmg tehh kemi sp$ufl611{sn
yang meriwayatkan hadist, bahtan scpcrd ),aog juga tcrtera dalam terjematran
Al lIa&ih scndiri dengan nmra'IJMaa bin Khati4' se,bagaimana yang t6tat
kani firnjuf*an" Kemrrdirn Al IIafzI mcnrmjukkan alasan orang yang
mempermasalahkan riwayat Uuan -ini- dengm 166$ehen 'Abdullatr bin
Amt'' dalam sinsd dan dia mcoolak alasao ini. Kami akan memberikan
pc,njelasm lebih dalam tatlrij hadist ini Inrya Allah. Abu Al-Asy'ats Ash-
Shan'mi: Dia adalah Syarahil bin A&h dm dia adalah Syami, ffii'i, tsiqah,
diniqddrn ole.h Al Ajali dan laimya Al Bul<hri tclah ncnuliskan
biognfinymp drlam Al lkbir (212n56) dan AsL-Slughb (%). Ibnu Hibban
tohh mcny&Itonya dalad fis-fdqah (hatrman 221\ ia bcrkata, 'Slarahil

. bin Syurahbil, bin &daib bin Addt dri Shan'a Sfan, ncriwayatkan dari
Tsaubon dan Ubad& liq,lsh-shemiq dan Abu Qikbah meriwayarkan darinya.

' lfl&-l - tuugmd, Intn'Aftrird



Barangsiapa mengatalon Syarahil bin Adah malra dia tclah menisbatkannya

kepadi kalceknya-dan dia termasuk analq tingg3l di Slan'a Syam dan orang-

orang menulis tentangpya di Damaslus, wafat pada masa kepemimpinan

Mu,awiyatr." Ibnu Saad menuliskan biografinya yang sepcrti ifi dalam Ath-

.Thabaqat (5:391). Syarahil dengan syin dan _r.a 
yanq berharakat fathatr

,rruduirny"-"lif.';S)rurahbil" dengan mendhammahkan syin, memfithahkan ra

dan mensukrmkan ha sesudatrnya ba. "Adah" dengan memanjangkan hamzah.

Dalam kitabnya Ibnu Saad diberi harakat dengan p€,na de'ngan harakat yang

terhapus dari 
-penerbit, 

"Aus bin Aus Ats-Tsaqafi": Seorarig sahab4t.terkenal,

dan ei sana terdapat satrabat lainnya dengan nama "Aus bin Abu Aus" dan dia

adalah "Aus bin i{udzaifah" julukan bapaknya adalah Abu Aus, banyak sekali

perawi yang yang dibuat rancu oleh kedua orang ini, karena itu Al Hafizh

io.ngutut-- iatam ,et-fan*iO, '?ada dasanrya keduanya afalah dua orang,

dikaiatan pada Aus bin Aus ini: Als bin Abu Aus dan dikatakan pada Aus bin

Abi Aus yhg a"t 
"g 

adalah Aus bin Aus-: salah" kemudian setelatr ini dia

menuliskan uiog.nn>. yang kedua dan menjelaskan alasan-alasan

keasalahannya. Aigitu-puta yaog dilakulgn oleh Al-Ishabah (l:81 no: 313),

(l:84 no: 325). Kdahh;n init€rdapat dalam tulusnad. Dalam Munad.(Atsbn
ifU, e*1 sebagaimana yang akar tomi tunlutrtan dzlan taklrii lwya Allah dan

mudatr-mudahan kami dapat mewujudkan itu dalam Musnad (Aus) jika Allatt

memberi kami taufik rmtr* itu dan jika Dia menghendalcinya. Ibnu Sa'ad

menuliskan biograftryanya dalgg, AitbThabaqot (5:375) dan menyebutkan

penamaan Syr'&h kipadanya'Aus bin Aus," sementara Qail bin Ar-Rabi'

Lg"-.g,* "irf* 
,A,s bin Aus atau Uwais bin Aus" kemudian Ibnu Saad

mlng:"t kar,-'Inil6[ ia Aus bin Aus dan Syu'bah telah memastikan namanya

dan dia tidak ragu-ragu sebagaimana halnl'a Qais'" Hadist ini telah

diriwayarkan At Halcim dalam At Musta&& (l:282) melalui-j1fu Ahmad bin

Al Wfud Al Fiham dari Rauh bin Ubadah dengan s4nad in. Al Baihaqi

meriwayatkanqra dalam ls-sznan Al Kubra (3:227) melalui jah[ Muhammad

bin Ismail esn-snaigh dari Rauh dengan sanad ini. Al Haitsami telah

menyebutkannya dalam Maima' Az-Zawaid Q:l7l) 4ln Al^Mundziri dalam lt-
fulnit wa )t-Tohib (1i248), keduanya mengatakan, 'Dirhvay_atkan oleh

ar,--aa dan para perawinya adalah perawi-perawi Ash-shahih." Ka6i telah

sebutkan sebeiumnya isprat Al Hafizh tentang alasan orang yang mengilIarkan

riwayat ini dan perinoian hal tersebut adalah bahya- utsman.Asy-syami satu-

rrniyu png menambahkan "Abdullah bin Amt'' dalam sanad dan para perawi

seUin Aa ileriwayatkannya dari Abu Al-Asy'ats dari Aus, dia berkata" l'Aku

mendengar Nabi dAW, lalu mereka menjadikannya bagian dari.Mtunad"Aus"

bukn d;ri lrlusnad "Abdullah bin Amt" lalu yang meriwayatkan dari hadist

Ans adalah: Ath-Thayalis (lll4), Abu Daud (345,34611:136-137 Aun Al-

Ma'bud), At-Tirmidzi (496 de,ngan penjelasan kamill:357 Syarah Al

Uubarirfisi), An-Nasa'i (1:ZOS), Ibnu Majah Q:174), Ad-Dar 
-imi 

(l:363), Ibnu

Saad dalam itbThabaqat (5:3?5), Al Haldm dalarn Al Mutadrak dengan tiga

sanad (l:28lAA), N-gaihaqi dalam ls-Szzan Al Kubra 9:'g* 9* .a3d
e:ZZl)nD dan juga akan diibutlon dgdlam l,lunad ini dari hadist Aus dalam
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Musnadnya (16230, 1624l, 1624s, 10247, r7o2t, 17030). Mereka telah
menjadikan riwayat-riwayat ini sebagai illot &lamriwayat utsman Asy-syami
{gg teJqlry $ !ioi, padahat itu bukanlah iila. tiHaknn mengatakan datan At
Musta&ak Q:za) sctelah ketiga sanad yang dia riwayatkan airi naaist Aus itu
sendiri, "Hadist ini telah shahih dengm sanad-sanad ini berdasarkan syarat
kedua Syaikh dan keduanya tidalc meriwayatkannp, dan aku kira adatatr tradist'yang wahin, sanad-sanad seperti ini tidEk dita'lit dengan yang sama
deagannya" Kemudian ia meriwayatkan hadist yang teraapat di sini-melalui
jahr Rauh bin ubadah, kemudian dia berkata, "ini tiaat mengiua&an hadist-
!$i11ang tetap yang shahih,lcarsna beberapa alasan: pcrtrmq bahwa Hassan
bin Athiyyah rclatr menpbutkan mendengarnya Aus bin eus dari Nabi sAW.
Kedua; bahwa Tsaur bin Yazid br*an termasuk mereka dalam berhuiiatr

l"nqTTy" {aigT bahwa Utsman Asy-syaibani (begrtu) adatalr iiint), iar-
Dzahabi :eprku! dengannya secara singkat! seterah meriwayatkannya melalui
jalur Rauh Q:227), Al Baihaqi mengatakan, "Demikianlah airiwayatkan oleh
jama'ah dari rsaur bin Yazid dan waham daram sanad dan maiannya dari
utsman Asy-syami ini, dan yang benar riwayat jama'ah dari (Abu) AI Asy'ats,
dari Aus, dari Nabi sAw.' waham dalam matan yang diisyaraikan oleh Al
Baihaqi adalah ucapan beliau "Maka untuk setiap raigkai yang ditatuinya
baginya pahala shald dm ptasa setahtn,,, 

- 
karena seUetum itu dia

rneriwayatlonnya dari hadist Aus, seperti yang telatr kami hrnjukkan
sebelumnya dan di sana disebudcan ganti dari itu "Maka ia diampuni diantara
Jum'at dengan Jum'at dan tambah tiga hari" dan ini benar-benar perbedaan
dalam matan, keduaqra ada dan shahih dari hadist Abdullah bin Amr secara
nafu'. Hal seperti baqrak sekali terdapat dalam sunnah, mengiming-imingi
sesuatu dengan pahala dan mengiming-htog itu sendiri di sana aengan pahala
yang besar dan iru tidak masalah dengan kanrnia Allatr, kemudiarlafazh ini
tidaklah utsman Asy-syami saja yang meriwayatkannya dari Abu Al Asy,ats
sehingga dianggap sebagai waham darinya tetapi itu sesuai dengan semua
riwayat yang telatr l<ami tunjuldcan dari hadist Aus dari Nabi sAW kecuali
sebuah riwayat dari dua riwayat Al Baihaqi dan riwayat-riwayat Al Hakim,
karena itu menuturkan kembali lbnu At-Turkmarii aatam ru iautrar An-Nafi
ucapan Al Baihaqi ini, ia berkata, "Tidak ada waham dalam matannya, itu
semakna dengan matan yang telah discbutkan oleh Abu Daud dan Ibnu Abu
syaibah serta telah disebutkm Al Baihaqi setelah dua Bab, dan telah dia
sebutkan pula dalam kt^b al Ma'rifah, dan disebutkan pula oleh An-Nasa'i
melalui jalur Yahya bin Al Harts dari Abi Al Asy'ats." ucapan beliau ,,Man
ghassala waghtasala...' sa-pd aldir. Al Khaththabi mengitakan dalam At
Ma'alim (325 datt Tahdzib As-guran), "orang-orang berbeda pendapat
mengenai maloa keduanya; ada di mtara mereka png berpendapat bahwaltu
t".Trk ucapan yang zahir yang dimaksudkan untuk memperkuat dan tidak
terjadi pertentangan di antara kedua makna karena adanya perueaaan lafa*.,
lan dia mengatalcan, 'Apakah kamu tidalc melihat beriau mengatakan dalam
hadist ini "Dan berjalan serta tidak berlccndraan" dan malcna keduanya adalatr
satu. Pendapat ini didukung oleh At-Atsraur sahabat Ahmad. sebagian dari

@ - 
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mereka me,ngatakm, "Llcapan betiag "Gassala" maknanya mcmbasuh kepala

secara lfiusus, itt kfiGna ormg{rang Arab memprm}tai keinginan dan perasaan

dan dalam membasuhqra trrdapat kesegaran, maka b€liall menye'ndirikan

membasuh kepala kdoa alssan Ers€but. Pendryat ini didukug oleh Makhul.
ucapan beliat.vagltasald! malmanya membasahi selunrh tubuh." s€bagian

dari mereka tcrmggmm bahwa ucapan belialu "Ghassala" maknanya

mencampuri isEinl/a sebelum pergi shalat Jum'at agar dia dapa lcbih

menguasai diriqra dm lebfr memelihara pandangannya dalam perjalanannya,

dia berlota, -maka berbasuhlah apabila slhu begihr pmas" ucaPan beliau

"Bakoa Yabtotso": Sebagim orang beranggapm bahwa makna "Bakfra"
mendapati permulaan hulbah, dan maknh "Wobtakoa" datug tepat walctu.

Ibnu Al-Anbri m€nggtakan, "lvfakna "Baksau b€rshadaqah sebelum dia
p€rg" Dia mentakrvilkan itu dari aPa yang diriwayatkan dalam hadist dari

ucapan belialg -Balciru bisshadqartfainnal bala'a la yatalhatthafta'(Segeralah

uersnaaaqo sesungguhn)"a bals tidak akan melewatinya). Al Mundziri menukil

dalam ""At-fogw" wa At-Tuhib" (l:247248) ucapan Al-Khatthabi ini
kemudian dia mengatakan, "Al Hafizh Abu Bakar bin lftuzaimah berkata,

"Barangsiapa memboca datam khabar "Ghassala Waghtasala" }'1kni dengan

tasydid mato artiqa'ts€r.sctubuh lalu mewajibkan mandi kepada istrinya aau

budaknya dan dia mandl, dan baangsiapa meng&kan "Ghasala Waghtasala"
' tanpa tasydid" mato yang dinaftsgd adalah membasuh kepalanya dan

membasahi selgnrh tubuh, l531€na tfiabar Thawus dari Ibnu Abbas': kemudian

dia meriwaydran d€ngan sanadnya ygElg shahih kepada Thawus, dia berkata'

"Aku berftatS kepada lbnu Abbas, "Mereka beranggapan bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Itiandilah kaliu pada ,tui .Irot'd dot basuhlah kcpal*
fupata lcaliot meskipn kalim tidahiunub, dst pakailah mbryak wangi't lbna

auuas Hsta" 'Adaprm minyak wangi malo aku tidak tahu, adapun mandi

maka ya" Hadist ftarvus dari Ibnu Abbas yang diisyaratkan oleh AI Mun&iri
bahwa itu diriwaydkan oleh Khuzaimah telah disebutkan terdahulu socra
panjmg mauprm disingkat (23t3, 3059, 3nD.

.if hr ,-# Y,'#
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6955. A$ilad bin Amir menceritakan kepada l@mi, Abu Israil
mengabarkan kepada kami dari Al Hakam dari Hilal Al Hajari, ia
berkata, 'Aku berkata kepada AMullah bin Amru, "C;ritakan
kepadaku sebuah.hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullatl
SAW, ia berkate "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabd4
'Orang muslim adalah dimana orang-orang muslim (yang lain)
selanu dui lidah dan tangannya dan orang yang berhijrah adalah
orang Wg menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Allah
fupadaryru-553

Abu Abdurrahman (dia adalah AMullatr bin Ahmad) berkata,

'Ini adalah kekelinran, ia adalah Al Hakam dari Saif dari Rusyaid Al
Hajari."

Sanadnya sangat dha'if semenfan matannf shahih dari sisi-sisi yang lain. Abu
Israit Dia adalah Al-Mula'i dan dia adalah Ismail bin Khdifah, dan dia dho'rf,
seperti yang telah kami jelaslcaa pada Q7g Al Hakaur: Dia adalah Ibnu
Utaibah, seorang tsiqah tert(€nal. Ililal Al Hajari: Di sana tidak ada p€rawi
dengan nama ini karena itu Abu AHunahman Abdullah bin Ahmad
mengatabn setelah hadist ini, *Ini kelint sesungguhnya ia adalah Al Hakam
dari Saif dri Rasyid Al Hajari.' Al Husaini juga rnengisyaratkan dalam Al-
Ilcnral (haleman 116), Al Hafizh dalam At-Talil (halaman 434) dalam biografi
dengan nama Hilal Al Hajari. Sampai ucapan Abdullatr bin Ahrnad di sini jika
dari para perawi ddak ada dengan nama ini. Hadist telatr disebutkan terdahulu
(6835, 6E36) dengan benar, denqan dua sanad dari riwayat Syr'bah "Dari Al
Halram, dad Sait dari Rasyid Al Hajari, dari bapalarya" kami telah jelaskan di
sama illa yang mendla'itkan Rasyld Al Hajari dn kemajhulan bapalorya.
Adaprn mmn hadist yang mafu'telah sering disebutkan dengan sanad-sanad
yatgshahila yang paling akhir (6953).
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6956. Rauh me,lrccritakan k€pada kami, Hdnmad

menceritakan kepada l1ami dai aatadah dri Syahr bin Hausyab, dari

Abdutlah bin AmnL dri Nabi SAW, belian b€rsabda' "Orong lantg

terbmuh ksena mempertaho*on lwto4n datar, mati syahid'til

'ur tni-t;.'t;L ,rJ U'r3.1 €* Ln g:* .11ov
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6957. Rauh meirceritalcan kepada lomi, Muhammad bin Abu

Hafshah menceritalcan k€pada kami, Ibnu Syihab menceritakan

kepada kami dari Isa bin Thalhatr, dari Abdullah bin &nru bin AI

Ash, ia berkata, ',Aku me,ndengar Rasulullah SAW dan beliau

didatangi oleh seoralrg laki-laki pada hari Nahr dan beliau berdiri

dekat jurnralU ia berkata, "Wahai Rasulullab aku menculur sebelum

melontar?" beliau berkatq "I'ontolah tidak apa-apa" dan beliau

551 Sanadnya shahih dan pengulangan riwayat GS?2,) scrta disingkat (6329), lihd
(6913, 6n4.
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didatangi oleh yang lain lalu berkat4 'Aku menyembelih sebelum

melempar?" beliau berkata, "Inntarlah tidak apa-apa" dart beliau
didatadgi oleh yang lain lalu berkata, ,,Aku thawaf ifadhah sebelum

melempar?" beliau berkata, "Inntarloh tidak apa-apa," ia berkata,

"Aku tidak melihat beliau pada hari itu diAnya tentang sesuatu kecuali
beliau'berkatar " Iahtkmrlah dan tidak apa-apa. "555

'Yt;'+'#;?t *:', $tL L; g:* 
. 1 1 o A

,*i y\, ;* !, J;rj6 'jti ,r-Pf ir * *LA
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6958. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada. kami, "Hushain mengabarkan kepadalcu, aku mendengar

Mujahid menceritakan dari AHullah bin Amnr, dia berkat4
Rasulullah SAW bersaM4 "Setiap amalan memlrurD)ai syiruatun
(kehrangan) dan setiap syirratun (fuhrangan) mempunyai masa,

barangsiapa yang masonya sanpai kcryda sunnahht maka ia
beruntung dan boangtiap kopado olotn ittl maka ia celaka."556

{ f $:', e* srf i.AL $:r; L; tt:*.1101
)., '1 ) . I a . tr,i a, o ). a. a . - t.. . .. a ..nr dfJ l-t.r.., :)v t1r,e il dil + ep O-t+ U )p (f',o7'i:;J:t, 

,:;slhri hr *yuyo iv"; ,i;- *|yh; jb

sss Sanadnya sfratrrr,fu disingkat (6St7).
556 sanadnya slaftf, a- airioltrat iarut.
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6959. Rauh menceritakan kepada karni, Hatim bin Abu

Shaghiratr menceritakan kepada karni, Abu Balj menceritakirn k pada

kami dari Amru bin Maimun, dari Abdullah bin Amru, dia berkata,

r:[ku mendengar Rasulullah SAW bersa6a, 'Barangsiapa meirbaca

La ltata lllallah, wallahu Akbo, walhmtdulillah, wa subharullah,

wa La Haula wa La Qwvwata ltla Billah maka dosa'dosarrya akmr

diampuni me skipun seperti buih lautan'f t7

' o / t/ ' .p'* 'r;, $:", L; ttV .111'(b -lt:r-> ._tt J.

?,''*'ufi*i'f i!'* *,cr 1 * Jvt:,i,
hr iL ,Fr'\:s f €.6fu,ft; iJtr'fi,:*'t*

'i"rfltfl;'^b,Y':7
a

6960. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan

kepada kami dad Amru bin Dinar, aku mendengar shuhaib Maula

AMullah bin Amir dari Abdullah bin Amru, dari Nabi sAw, beliau

bersabda, "Barangsiapa membunuh seekor burung yang bukan

sesuatu melainkon dengan habtya mako Attah Azza wa Jalla akan

menonyakan tentangnya Poda hari kiamat.'ssg

:7 G?lf €j UW$:rrLi$:"' '111\

\, * bt Ji-t,G:,'310K :ju ,:io'* yJ ,'" ,p U

s57 Sanadnya sfra}rh dan pengulangan riwayat (il79),
5t8 sanadnya siaftift dan ilengrlangan riwayat (6550) serta disingkat (6551, 6861).
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6961. Rauh menceritakan kepada IGmi, Muhammad bin Abu

Humaid menceritakan kepada kami, Amnr bin syu,aib mengabarkan
kepa{afo dari bapaknya" dari kakeknya, dia berkata" ,,Doa Rasululla}r
sAw yang paling banyak di hari Arafah adalah 'La llaha lltailah
waMahu La syarikalah, Iahulmutku l(alahulhamdu Biyadihilkhair
wa Hntta'Ala Kulli Syain eadir'.',sse

.2 '.o. ,. ,?.t.. -.7a- t --* .b; q;ir ',* tn:.,r tu,;,:t 
F f $:L.111y

'*i *Xi * it JrtTf',oX,,r +,1 ,r *J3 i. :**f*yi e 
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L;;q.4:r,1,;# q,t & gi,iL; ri* iihr

't il-i Ir ! iy-,t ,a;; i; {| q?
_aa

55e Sanadnya ry_'$ Muhammad O" Oru
Julukannya *Hammad" alas'. 

- 
dha' ifnya telah dijelaskan terdahulu (t ui).

Hadist ini telah disebutkan at uaisami dalam Majna, Az-Zataid 1s:isz1, ia
mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad d* p.- perawinya tsiqah.,, fada
hakikarnya ini tidak berasal dari ,42-zavaid, 

-uanya 
airiwaya*an oleh At-

Ii-idri (:28s) seperti maknanya melalui jalur Abddhh bio i.rufi,, yaitu Ash-
shaigh dari Hammad pin.!uu hmai4 aari emr bin syu'aib dogansanad ini,
dm lafaz:hnya "sebaik-baik doa adatah doapada nari,erotan dm sebaik-baik
?a yang aku ucapkm dan para Nabi sebiluntku adatah ,La llaha lllaltah
w_ahdalru la sluikalah Lalrulnurka waratrulhmtfu wo Hnta Ala Kulti syain
Qadir'.tt At-Tirmidzi berkat4 "Ini adalah hadist hasan ghoib dari sisi ini dan
Hammad bin Abu Humaid adalatr Muhammad bin Abu i{umaid dan dia adalah
Abu Ibrahim Al Anshari Al Madini, dia bukanlatr orang kuat menunrt para atrli
hadist.' Al Mun&iri terah menyebutkannya dalant it-rughu <z:hai iiriwayat At-Tirmidzi dan menukit aarinla perbaikannyJ Ibnu Taimiyah
menyebutkan dua riwayat dalan Al Lfitntaqo (2591, zsizl a^ menganggap. keduanya adalah dua riwayat untuk satu hadiit, aa, ia Lo* Lihat (62+o).
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6962. Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Abdul

Hamid bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Amru bin Syr'aib,

dari bapaknya, dari kakeknya, sesrmgguhnya Rasulullatr SAW

bersabda" "Janganlah kalian mencabut rambut uban karena ia afulah

cahaya seorang muslim, Bmangsiapa yang tumbuh satu rambut uban

datam Islam maka Altah akan mencatat baghya satu kcbaikan,

menglnptskan dofirya satu koieleko, dot mengangkat dengawtya

satu derajat."sfi

'r*,k !'
./Jr
l, t .J-rt

,# |+ $:r, ,rJ ,i- *t "iL 
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6963, Abdusshamad menceritakan kepada kami, bapakku

menoeritakan kepadaku, Habib menceritakan kepada kami, yakni Al

Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari bapakny4 dari Abdullah bin

Arnru, ia berkata "Rasulullah SAW bersaMa, 'Seseorang masuk

surga dengan kasih sryang'Ku, baik itu qadhiyan (orang yang sudah

ditentulran sebagai alili surga mauryn dan mutaqadhiyan (orang

yang berhoap akan meniadi pendudttk sttga)."s6r

Sanadnya shahih. Abu Bakar Al Hanafi: Dia adalah Abdul Kabir bin Abdul

Majid. Hadist ini pengulangan riwayat (6672) dan diringkas (6937).

Sanadnya shahih. AMusshamad: Dia adalah AMul Warits. Hadist ini telah

disebutkan At Haitsami dalam Maima' Az-Zav,aid (:70 dan ia berkatq
.,Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalatr tsiqah." Al Mundziri

menyebutkannya At-Toghib wa At-TuhiD (3:19) dan dia mengatakan,
,,Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah tsiqah yarlg masyhur."

Sabda beliau, "Wa Mutaqadhio{ addahyang t€rtera dalam (C ;), sedanglon

dalam (J) dan manuslaip dengan catatan pinggir (p) tertera wo Muqtadhiyan

Lihat dalam lltlirszadUtsman bin Affan yang terdahulu (410,414,485, 508).
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562 sanadnya shahih dan diriwayatkan oleh Al Haldm dalam Al Musta&ak (4:435)
melalui jalur Abu Qilabah Abdul Malik bin Muhammad Ar-Raqasyi dari
Abdusshamad bin AMut warits dengan sanad ini, ia berkat4 .Ini adalah hadist
{ahin menurut syarat dua syaikh, mal€ Al rtrasan mendengamya dari Abdullah
bin Amr," dan Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Kami [latrjelaskan dalam
penjelasan (6508) tersambungnya riwayat Al Hasan Al Bashri dari Abdullah bin
Amr karena adanya kesamaan masa yang cukup dalam menghukumi hal itu
sehingga ketidakadaan mendengar ditetapkan daiam sebuah niaist itu sendiri.
Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-zanta'rd (g:13) dan dia
mengatakarS "Diriwayatkan oleh Ahmad secara mafu' dan mauqttf, dan para
perawinya adalah adalah para perawi "Ash-shahih'i, dan dia mengisyaraikan
nauquf kepada hadist setelah ini. Hadist marfu'adalah tambahon dari-seorang
yang tsiqah, malca dia diterima dat shahih. Lihat (650g, 6952, 7M3t.
"syarithatahr" Ibnu Al Atsir mengatakan, "yalafi orang-orang baik dan para
ahli aganr4 Al-Asyrath dart Al4dhdadh terdapat pada orang-orang yang mulia
dan orang-orang yang hina.,, Sabda beliau 

- ,.4aiani,' Ibnu ilatsir
mengatakan, al Ajaj adalah Al-Ghaugha' dan Al Ar&al (oratg-orang hina) serta
yang tidak ada kebaikannya, kata tunggalnya adalah Ajajatui.. yang tertera ai
sini dalam ketiga ushul adalah Ajajatun dengan huruf ha-di akhirnya, sementara
penerbit Majma' Az-zavaid dengan beraninya tanpa ilmu'dan t"'ipa kroscek
merubahnya dalam cetakannya menjadai "fjajun" tanpa huruf ha tanpa merasa
cnkup dengan manuslaip asli yang ada padanya dalj. "Majna' Az-zawaid" yang
merupakan sumber asli png shahih yang teryercaya yang kami ketatrui diD;
Al Kutub Al Mishrilah, tctapi dalam catatan pinggir Cetakan tertera bahwa

o,,.-Jt ; i;Ut $:"; itb $:r, tfut '.r:? t:i,", .111r

rtI *A:LLU,#l/'i\i,yf 'qU7 hr l.!L pbfut
.tairj:, o;5{r:,G:v ol;

6964. Abdusshamad menceritak* *; ka,i, Hammam
menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kard dari
Al Hasan bin Abdullah bin Amru, ia berkata, ,?.asulullah SAW
bersabda, 'Kiamat tidak atran terjadi sampai Attah mengambil
persyaratannya dari penduduk bumi, maka yang tersisa di dalomnya
adalah hanya orang-orang jahat, mereka tidak mengenal lcebaikan
dan tidak menc e gah kcinungkaron'. "5 

62
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6965. Affan menceritakan kcpada kami, ,,,,,,f
menceritakan kepada kami dari Qatadah dai Al Hasan dari Abdtrllah

bin Amru, dan ia tidak memarfir'kanqya, dan ia berkata, "sampai

Allah mengambil persyaatannya dari manusia'56

,rj * i;ri rs'L i$ €* )?Ii :'? ts,; .1111

,iu'rr, f tn' * lt i;:t'01 ,tf f I' y { +i
H'j;,!.F Fl$ "*.r3r l"ist1ut'a
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. orb; ;j ;'U qy,1:*at,f Vt
6966. AMussharnad menceritakan kepada kami, Hammam

menceritakan kepada kami, Qatadatr menceritakan kepada kami dari

Abu Ayyub, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya Rasulullalt sAw

bersabda, "Wabtt zhuhur adotatt kctikn matahari tergelincir dan

bryangan seseor(mg sama dengan tingginya, selama belum tiba wafuu

asalnya adalah "AiaidTmr" dan riwayat Al Hakim dalam Al lv{usta&ah adalah

" Aj ai un "laaPa huntf ha.
' 56it Sui"loyu siahihdan mengulang apa )rang sebelumny-a tetapi ini adalah mauEtf

dar sebetumnya m&fu" azn itf"' ru adalah taurbahan dari seorang tsiqah

yang ditoima, dm lcamitelah ttmiuklon di sana
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Aslar, dan wahv shalat Ashq afulah selamo matahari belum
menguning, dan waku shotat Maghrib adotah selama syafaq (mega)

belum menghilang dan wabu slwlu Isy adalah sampai tengah

^?!* yang pd@ tengah, dan wabu slalot Shubuh adalah mulai
dari terbinyafajo, selama matahoi belum terbit, apabila telah terbit
malca,berhentilah slnlat kareru ia terbit di .antua &ta tanduk
qrctot'f61

I

i rir 7 i;ti €* itl; €* #t'* $|L.1 llv
Ltlt cJo *t y b',*ofi'ttf ,:S,,rir#

.,s:)!,ar +i, d: :6i3 ,i,rf,l, 6y
6967. Abdusshamad menccritakan kepada kami, I{ammam

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada karni dari
Amru bin Syu'aib, dari bapaknyaq dari kakeknya, sesungguhnya Nabi
SAW bersabda tentang seseonng yang menyetubutri istrinya di
duburnya, "Itu ailolah l*htyah (perilaht kaum Nabi L*h) kecil."565

Sanadnya shahih. Abu Ayyub: Dia adalah yahya bin Malik Al Azdi AI Maraghi.
Telah disebutkan pentsiqahannya (6750). Hadist ini diriwayatkan oleh Muslim
(l:170) dari Ahmad bin lbrahim Ad-Danrqi dari Abdusshamad dengan sanad
ini, dan dia meriwayatlon yang sejenisnya sebelum itu dan sesudahnya dengan
sanad-sanad yang lain. Abu Daud meriwayatkannya (39611:154 Aun Al-
Ma'bud) melalui jalur Syr'bah dari Qatadatr dengan yang sejenisnya" begitu
juga dengan An-Nasa'i (l: 90-91) melalui jalur Syr'bah. Lihat Al-Muntaqa
(536) dan lihu pula hadist terdahulu (6933).
Sanadnyasftalrih danpengulangan riwayat (6706) Ibnu Atsir menukilnya dalam
Al Atsir (l:518) dari rcmpat ini, dan juga akan datang setelah ini.

@ - iWusird'Imrm Ahnrit
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6968. Hudbah menceritahn kepada kami, Haqstam

k1p+ M., dia b€rkata, "Qltd* ditaqya tenlans

sesco ng yang menycfirbuhi isfuinya di duburnya?' Qatadalt

menjawab, 'Amru bin Syu'aib kepada kami daft

bapaknya dari kakeknya, scsungguhnya Nabi SAW bersabdq 'Itu

odalah luthiyh (perilaht kan r, Nabi lilth) koiil.''5n

,rti>j.t)

Sanadnya shahih dan mengulang yang scbclumnya dengan sejenisnya. Ibnu
I&sir jWp menukilnya dolam At-Tdsir (l:Slt) tetapi ia menjadikannya

tennasuk dari tambatran-tambahannya Abdullah bin Ahmad: Hudabaft

mcnceritakan kepadakq Hamman mcnceritakan k€pada kami..." dan setorusnya

Hudbdr: Dia adstah Hudbah bin Khdid bin Al Aswad Al Qaisi Al Hafizl\ dia

satu tingkaan dengan Imam Ahma4 lebih dulu dia scdikit Abdullatt bin
Ahmad telah meriwayatkan darinp, tetapi riwayat Imam Ahmad darinya

tcrdapat dalam ketiga ushul di sini dan di (784), dan kami rclah jelaskan itu di
sana" dan dia juga meriwayatkan darinya dalam riwayat QE25). lni semua sudafu

cnkup untuk membuktikan kebcnaran aPa yang tcrdapat dalam ushul Musnad.

Sorclatr menyebutkan hadist ini Ibnu Katsir berkat4 "Hadist ini telatr

diriwayatkan oleh Yatrya bin Said Al Qaththan dari Said bin Abu Urubatr, dari

Qatadah, dari Abu Ayyub, dari Abdullatr bin Amr bin Al Ash. Ucapannya "Dan

ini lebih shahih. Al Hafizh mengatakan dilam At-Tall:hr:slz (halaman 306)

setelah menyebutkan hadist dengan maknanyq "An-Nasa'i juga

meriwayatkannya dan menra'lilny4 dan yang mahfudr dari Abdullah bin Amr

dari ucapannyq ,'Begitulah Abdurrazak dan lainnya meriwayatkannya." Ini Dari

keduanya, Ibmu KaBir dan Ibnu Hajar, mentarjthmouquf atas ma,fu'tanpadalil,
dan mafu'ihr adalatr 166[qhan dari seorang EAah battkan beberapa orang

tsiqah. Adapun penisbahn Al Hafizh kepadmya unnrk riwayat An-Nasdi malo

secara zahir yang dimaksud hdalah dalem. AsnSwtan Al Kubra.

t

,r: r g-LiU.^3L i';i:i;a i6 .c 111^
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6968p. Qatadah berkdq 'Dan Uqbah bin Wassaj menceritalcan

kepadalo dari Abu Ad-Darda', ia berkata, "Bukaokatr hanya orang

kafir yang rrelakukan 1o71567

*'r#t
,jti'p-;

J,$ U + €* iL:t'* ti';;.1111

yb,*,;'f ,:L*yJ *#ir*
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6969. Abdusshamad menceritakan kepada lrarri, Khalifah bin
Khalryath Al-Laits menceritakan kepada l€mi dari Amru bin Syu'aib,

dari bapaknya, dari kakeknya" dari Nabi SAW, beliau bersaMa,

"Barangsiapn bersumph di atas suatu sunph lalu melihat seloinnya

tebih baik doiryn maka itu adolah kaffoatwa',$

Sanadnya shahih bersambtmg dengan yang sebelumnya. Uqbah bin Wassaj:
Seofang tabi'i, ts@ah dan telah discbutkan pembuktiaannya di (4158). Ini
adalatr atsar yang nory{ pdt Abu Ad-Darda' dan telah dinukil oleh Ibnu
Katsir dalam At-Tafsir bcrsana deigan hadist sebelumnya, dan diriwayatkan
oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya Q:B$ melalui jalur Yazid bin Zurai' dari
Rauh bin Al Qasim, dri @dah dcngan yang scjenisnya" dan dia
mc,nambahkan di althirnya sebuah kisah di antara Rauh dengan Ibnu Abu
Mulaikah. Al Baihaqi meriwayatkmnya dalam lsdznan Al Kubra Q:199)
melalui jalw Abdul Wahhab bin Attt', yakni Al Khafaf, dari Said, yakni Ibnu
Abu UnrbalU dari Qatadah dengm scjarisnya. As-Suyrthi menyebutkannya
dalaat Ad-Durr Al Mantsur (l:26$ dao menisbatkannya kepada AMurrazak,
Ibnu Abu SyaibalU Abd bin Humaid dan Al Baihaqi sajq kemudian setelah
beberapa baris dia mcngulanginya dan menisbatlcannya kepada Abdullah bin
Ahmad, Al Baihaqi dan sesudahnya dia mcnyebutkan hadist Amr bin Syr'aib
yaag sebelumnya! Al Haitsami tidak menyebutkannya dalam Majna' Az-
Zowa'id, maka pcrlu dicari tahU padahal ihr adalah merupakan salah satu
sll&atnya dalam Az-Zaw o' id.
Sanadnya si ahih &a porgulaogan riwayat (6? 36), lihat (6907).
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6970. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Khalifah

menceritakan kepada k4mi dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari

kakeknya, sesungguhnya nasututtatr SAW berbicara kepada mereka

dan beliau menyandarkan punggungnya ke ka'batr, beliau berkata,

"Tidak ada shalat seteldt Ashar sampai matahari terbenam dan tidak

,ada sholat setelah Shubuh sampai matahari terbit, dan orang-orang

mulonin hman dtahnyo,.mereka menjadi penolong orang yang

meminta perlfudungon kcpada mereka dan mereka memikki

kemampuan untuk menghodapi musuh mereka, kctahuilah seorang

mulonin tidak boleh dibunuh karena seorang rtnfir dan tidak pula

orang yang memiliki perjanjian perlindungan untuk dilindungi. "s6e

atL tflr, irl,r:r o,t $:r, r*)t :* $:L .11v\

L# 'i6 Y,-t'ol :,i* y ol * *i,1 i :-& ,f J;\Ji
.rlt)i e i:rat ,rn:, yht * yt J;)i* ,,i)

56e Sanadnya stuM dm panjang (6797, 6827). Sebagian maknanya telah

disebutkan terdahulu dalam ban)rak hadist di antaranya (6681, 6692,6712"
6933) dan lihat (6966).
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9671. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Imran Al-
Qaththan menceritakan kepada kami, Al Ahwal menceritakan kepada

kami dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, seorang

laki-laki berkata, "Fulan adalah putaku" maka Rasulullah SAW
bersaMa, "Tidak ada di'awah (pengahtan seseorang kcpada selain

bapak kandwgnya) dalan Islom. "570

* ,*-'* ib g:"; ,* I .rfj' |r:, $:tL.1lvy

# l' * * f ; F'* ot:ri7 i ly,r qtlti f
:Jui ,t:t:jio;J gq; yr J, *, *bt J* ,;,'ttl ,qtz

.ri:,.:)i iri rukir ;r; ,ii
6972. AMul Malik bin Amru menceritakan kepada kqrni,

XSsUe renceritakan kepada kami dari Yahya dari Muhammad bin,

emhie dari Khalid bin Ma'dao, dari Jubair bin Nufair, dari Abdullah
bin AmnL sesungguhnya Nabi SAW melihatnya mengenakan dua

pakaian yarrg mu'ashfman (pakaian yang terbuat dari benang emas),

lalu beliau berkata, "Ini adalah pakaian-pakaian orong-orang kafir
makn janganlah kamu pakai."57t

* eL $:"; ,iu.i3t ,# ,f.ir, lt !r? t:3,L.1qvr
.. ,. }. ... . . 14 lr^( l4 t., . .. .. ?. ttt' U. 1l +" f ct or+l dl O* /. )t' ,f * €;l

5?o Sanadnya shahih. Imran Al Qaththan: Dia adalah Imran bin Datu, telatr
disebutkan pembultiaannya (3818). Amir Al Ahwal: Dia adalatr Amir bin
Abdul Wahid. Hadist ini disingkat (6581, 6933). "Di'ar4tah" yalni "Di'wah"
keduanya dengan huruf dal yang dikasrah,

s7t Sanadnya shahih. Hisyam: Dia adalah Ad-Dusowa'i. yahya: Dia adalah lbnu
Abu Katsir. Hadist ini pengulangan riwayat (6931) dan penjelasannya telatr
disebutkan terdahulu secara terperinci di (6513), lihat (6852).
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6973. Abdullah bin BaI<r menceritakan kepada kami, yakni As-

Sahmi, Hatim menceritakan kepada kami dari Balj, dari Amru Uin

Maimun, sesungguhnya ia mengabarkan kepadanya batrwa dia telatr

mendengar Abdullah bin Arnru menceritakan dari Rasulullatr SAW,

beliau bersabda, "TidaHah seseorang lnng ada dt atas bumi ini
membaca 'La .Ilaha lllallah, Allolru A16o, Subhanallah, At
Hamdulillah, Wa La Haula Wala Quwwata IIla Billah, melainkan

dosa-dosanya akan dihapskm dwiny mesfipun seperti buih

lautan."572

';Jt *i:; 
$:L :* il sri' |r? t:lL iu ..rqvt
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6974. Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami,

Qunatr menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, "Demi

s72 Sana&rya shahih dan pengulangan riwayat (6959), dan pengulangan riwayat
(6479) dengan sanadnya. Sabda beliau "Min Danrrubihi" pada kedua riwayat
terdahulu hunfi 'Min" tidak disebutkan dan dia t€rt€ra dalam ushul di sini, dan
padanya terdapat tanda "Shah" dalam (; J).
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AUah, mereka mengira bahwa AMullah bin Amru bersaksi atas

Rasulullah SAW Batrwasania bbliau bersaMa, "Jika ia minum

khamer maka cambuHah, kcmudian jika ia minum khamer maka
cambuHah, kcmudian jika ia minurn maka conbuklah, apabila yang
keempat maka tebaslah lehernya" Dia berkatq "AHullah bin Amru
berkata, "Datangkan kepadaku seseorang yang telah dicambuk empat
kali.paka wajib atasku bagi kalian untuk menebas lehernya'573

:

* r :q sj ir.r r::,t- 9':i' U.'d; $:", .1lYo
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6g75.Sruarj bin Nu'man menceritakan kepada kad, Ibnu Abu
Az-Z,inad, menceritakan kepada kami dari Abdurratrman bin Al Harts,
dari Amru bin Syu'aib, dari Bapaknya, dari kakeknya: Sesungguhnya

Rasulullah SAW melihat seorang badui berdiri di bawatr panas

matahari dan beliau berHrutbalL beliau bertanya, "Ada apa

denganmu?" iaberk,a@ 'Aku bernadzar 
-watrai 

Rasulullah- untuk
tetap berada di bawah panas matatrari sampai engkau selesai!".

Rasulullah SAW berkata, "Ini bukanlah nadzu, sesunggufurya nadzar

5ts Sanadnya dha'ifkarena terputus. Al Hasan: Dia adalah lbnu Abu Al Hasan Al
Bashri, seorang abi'i besar dan tertrcnal. Dalam (g ;) tertrlis ..Al Husain" dan
ini addah salah, yang benar dari (!r) dan manuslrif dengan cdaot pinggir (7).
hadist ini pengulangan riwayat (6791) dan sudah kami jelaskan di (6192).
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wa Jalla-"571 :
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6976. Affan menceritakan kqada kami, Abu Awanatr

menceritakan kepada l@mi, Abu Bisyr menceritakarr kepada:kami dari

yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amru, ii hkata, lT,asulullatr

sAw b€rada di belakang pada suatu perjalanan yang kami lahrkaq

lalu beliau menemui kami dan kami bersegera rurtrft gU*F*ti*&;

kami berrprdhu lalu kami mengusap kaki-kaki kami, maka beliau

b€rbicara dengan suara yang keras, "Celakalah kaki-kaki dari api

ireraka" dua atau tiga kali."57s

Smadnya shahih dan telah disebutkan oleh Al Majdu lbnu Taimiyah dalam lI
*mtqo (4E99) dan dinisbatkannya kepada lvlunad saja. Al Haitsami telatt

mcnyebutkannya dalarn Majma' Az-Zawa'id (4:l8l7) dengan yan-g seje,nisnya,

aan ia bcrkatq "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalan Al Ausath dan di sana

terdalrat Abdr$.bin Nafi' Al Madani, dan ia dha'if'Dia lupa untuk

.*iiUr*-"iJtf,"pada Musnad dengan sanad yang shahih ini, lihat (6714,

6732').
Smaanya si'"lrill. Abu Bisyr: Dia adalah Ja'far bin Abu Watrsyiyah, yaitu Ja'far

uio Iya", julukan bapaknya adala4 Abu wahsyiyah. Hadisl ini panjang (591l)

dan 
-k;i 

telah menjelaitcannya dalam riwayat (652t). Diriwayatkan oleh Al
Bukhari (l : 132, tlO, ZIZ fa\ dan Muslim (l:84), kduanya melalui jalur Abu

Uwanah dari Abu Bisyr de'ngan sanad ini.
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697?. Suraij menc€ritakan kcpada kami, Abdulhh bin Al

Mu'ammal menceritakan kepa1t8 kmi dad Abu Mulaikah, dari

Abdullah bin Amru Al Ash sesrmggrrhnya ia meinakai cincin dari

enas,. maka Rasulullah SAW melihd kepadanya seakan-akan bcliau

membelrcinyq lalu ia membuangqrq kemudian dia memakai cincin

dili bcsi, maka boliau b€*ata, 'Ini lebih pleh lebih ieleh' lalu ia

membtrangnya, kemudian m€matai cincin d8i pcrah maka beliau

mhdimkanrryra'sze

Soa&rya shahlhdo tGlah dischliltm Al llairmi lbl,m Mqina'Az-Zawo'id

itlslid;g- or"a ioi, ia mengatrkm, 

"ry- 
-oFh rytd dan A6-

il"uiir.i;;E 
^,ram 

i" 6u*rtq pa6'o scbuah riwald Ahmad iamcngatakan

;til;r;t, UoL "toi adalahicrtiasmpcotrA*ncral's dmsalah satu dri
6..,"-Grd am"a 

-prr"p"""ri"r 
addah- uiqon' ia ncngisyardcan itu kcpada

fiq.t t"i, y""rrg i.rrA"fiuto 1OS]Z,66S0)-dan lrmi s.dah sebrx1ca ucapannya

*#fiH*h-#ffi"u.,faffi
Abdultah bin ef fr4u"r.A ini adalah iiqAr,mcrelo membicrakarmya dari sisi

il.f"I-tyg t e."d y-g t"m fami lctast<a" A Q45'r' Riwayat ini

6g;G;iian tih*" br"ig Vang mlbham dalaur kedqa riwayat vterdahulu

.A"fO-.lUrff.n Uio e.r.3iUO"-belian "Ho&a At'hbe wa Aldrbds" adalah

;;;*r, ;hrk lcbih menguatkm dan lebih keras dalam menolaknya'

ffi;;ffi o,,og l'-g,*u'Itin Majma'Az'Tawaidtidak memahami hal ini

lalumenulisyangkeduadcngo "WaAkhyab"t -
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6978. Suraij menceritakan kepada kami, AMullatr bin Al-
Mu'ammal menceritakan kepada kami dari Atha' bin Abu Rabah, dari

Abdullah bin Amru bin Al-Ashi, dia bertat4, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Datang ruhtn (Yanani) di'lroi Honat lebih besar dari

(gunung) Abu Qubais, ia mempqmlni tisan dan duo bibir'."577

&$ u. ,$ *',s-.3 $:r, *'i !?l $:J, .11v1
a . . . . a.

qP hr J* lt Jhiri 'i6 uff i' *,f fV €! r
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(6975) Sanadq,a shahih dan telah disebutkan Al Haitsami dalam Mojma' Az-
Zav'a'id (3: 242), dia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Attt-
Thabrani dalam "Al-Ausath", dan dia menambahkan'Dia bersaksi bagi siapa

saja yang menyalaminya dengan benar dan dia adalah janji Allah yang menyapa

dengannya para makhluknya-' dan di sana terdapat Abdullah bin Al-Mua'mmal
yang telatr drtsiqolikm oleh Ibnu Hibban dan dia mengatalcan, "Dia berbuat

salah" dan di sana terdapat perdebatan, sebagian perawi-perawinya adalah para

perawi "Ash-Sttahih".' Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak
(l:457) melalui jalur Said bin Sulaiman Al Wasithi dari Abdullah bin Al
Mua'mmal dengan sanad ini secara panjang seperti riwayat Ath-Thabrani dan.

ditashih oleh Al Hakim. Adz-Dzahabi berkata,'Abdullah bin Al Mu'ammal
adalah wahitt" Ini adalah sesuaar yang berlebihan dari seorang Al Hafiztt Adz-
pz-habi. lvlakna yang sejenisnya rclah disebutlon terdahulu dari hadist lbnu
Abbas t€Nilang f&rcian-na3ar aswad bagi orang yang menyalaminya (2215,

239E, 2il3,2797,2?9t). Abu.Qubais, dengan mendhammatrlcan huruf qaf
secara tashghir: Ia adalah gutung yang menghadap ke kota Makkah.
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6979. Asu,ad bin Amir menceritakan kqada lomi, Syarik
menceritakan kepada kami dari Ziad bin Fayyadh, dari Abu lyadh,
dari Abdultah bin Amru, ia berkata, '?,asulullah SAW bersabda,
'Hitfuilah doi bejana-bejou itu addubba' (sejenis twnbutun tabu

Wrg dopt mcnabuk*on), Al ma@ (fionburro, Wrg menjadi
penghias di perntkahmyng jaga dopt nenabukkm) do, At lnntam
(sejenis turnfuhan yang dapt merubuklan)." Syarik be*ata, ,'Dan

beliau menyebutkan beberapa hal" dia berkata, "seorang badui
bertanya pada beliau, "Tidak ada huruf untuk kami?', beliau
menjawab, "Minumlahyang holal dan janganlah kalian mabuk" Aht
mengulanginya untuk Wih maka dia berkata, "Minumlah dan
jangan minum sesuatu yang memabukkan serta janganlah kalian
moby|"57E

i '* '^J- 
U. 
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t'n Sanadnyasiahih. Ziyadbin Faryadh: Telah disebutkan pentsiqatamya(6915).
Abu lyadh: Dia adalah Anr bin Al Aswad, seperti yang telah kami tarjih dalam
biografinya (6497). Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Dard secara singkat
dengan dua sanad melalui jalur Syarik dari Ziyad bin Falyadh (3700, 3701/l:
3t3 dari Autr Al-Ma'bud) dat dirirrayatkan oleh Al Baihaqi dalan As-Sunan Al
IQtbra (t:310) melalui jalu Abu Daud. Sebagiam maknanya telah disebutkan
rc*lahulu ses,ara singkat (U97) dari riwayat Mujahid dari Abu Iyadh, lihat
(u7E).
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6980. Asuxad bin Amir menceritakan kepada kami, Hammad
bin Salamah menceritakan kepada kami dari Laits, dari Thawus, dari
Ziad bin Syimilru.sy, dari Abdullah bin Amru, sesungguhnya

Rasulullah SAW bersaMa, "Akan terjadi suatu fitnah yang
menghancurkan sermto orang-orang Arab, korban-korbannya di
neraka, lidd, pada sad itu tebih kcjam ilqi hunusan pedang."s1e

s'te Sanadnya shahih. Laits: Dia adatah Ibnu Abu Sulaim. Ziyad bin Simakusy:
Seomng tabi'i dari penduduk Yaman dm dia adalah Moula Abu Al-Qais, dia
tidak memprmyai hadist selain ini. Dia adalah tstqah, ditsiqal*,an oleh Ibnu
Hibban dalam lrs-IstCdt futclah dicantumkan biografinya oleh Al Bukhari
dalam Al Kabb dfi tid"k mcntpggap celaolq tetapi ia mentarjih mauqulnya
hadist ini k€pada Abdullah bin Amr, scecrd lnqg nkin kami sebutkan /rr.qya
Allalr. Telah tcrjadi p€rbcdam pendryat ymg besr tcntang kalimat ajam
Simalcusy daa pe,netapmnp Dm )rang t€ftera dalam ketiga ushttl Musnad
addah trlisan yaog lqni Olb di sini, k€mrdim t€rjadi perbedaan pendapat
apakah i1p arlnlah juhfu lm& Ayad maLa menjadi *Ziyad Simakusy', atau
juhrlon untuk @drrya maka menjadi s€eerti yang tcrdapat di sini dengan
menambahkan $in". Dm pc*eOam pendapat juga tcrjadi pada nama
bapakqa; 'Suhim" atan 'Suliriman" atau "Sulami"? tanpaknya julukan ini,
baik itr juhlram1la Uu julukm bapaknya, tclah mengalatrkannya sehingga
nama bapaknya tcrhpakao. Dalam At-Taruib, Al Hafi* Al ll.dizzi
hraoggapan bohwa Ziyad mi adalah Ziyad N A'jam seorang penyair yang
telah dihrlis biognfuya dalarn kitab Thabaqa Fuhul Asyslu'ara karya Ibnu
Salam (No: 769, haleman: 551 dengan tahqiq saudara kandungku As-sayyid
Mahmud Muhammad Syakir, dan dalam kitab lgFs/r'r wa AsySlu'oa dengan
tahqigBu (No: 76 haleman 43M33 cetakan tahun 1966), sementara Al Hafiztr
Ibnu Haju telahmentafuiq bahrva itu bukanlah dia dan bahwa anggapan yang
muncul dari AI Mizzi bcrasal dri deslaipsi sebagian perawi terhadap Ziyad,
perawi hadist ini, bahwa dia arlrlah AI AJam, maksud mereka dia adalah orang
Ajam, lcarena dia adalah mlah seorang peirduduk Persia yang tinggd di yaman.
Kemudim Ibnu llajar nmg4akan, "Dan yang juga menguatkan hal itu adalah
bahwa Thawus ndaleh orang Yaman dan scbagian besar riwayatnya berasal dari
sahab4 maka seakan-akan Tharnrs mengambil dari orang Yaman yang lebih
lama di negerinya ini sebehm dia peqE dan mendengar dari Abdullah bin Amr,
lw€na riwapraya darinya ()akni dari Ibnu Anr) yang terdapat pada Muslim
b€rasal dri hadist yapg lain." Ini sebuah tahqtq )rang sangat bagus sekali, dan
yang mengherankan bahrva Al Hafizh Ibnu Hajar daJram At-Taqrib mengikuti
apa y"ng telah dia ingkei dari AI lvlizi,lalu ia menyebutkan biografi Ziyad ini
bahwa ia s&rang peiryair, dengln lebih ringkas dari itu! Alasannya adalatl
bahwa ia moingkas At-Tqrib scbelum menulfo Tahdzib At Tahdzib sesuu
dengm prediksi dm kcinginm bmyalc orang. Adapun tentang penetapan
kalimat ajam ini, Al lIafizt mengatakan dalanrt At-Tahdzib (3: 370-371),
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"Siminkusy, dengan kasrah dan mim di antara keduanya yang bersifat mutsama
dari bar*,ah den setelah mim lainnyq kemudian nrm sukun dan kaf yang
didhammahkan serta wau yang disukunkan. Kemudian dikatakan: Itu adalah
nama bapaknya, dan dikatakan: Itu adalah jul*annya, dan dikatakan: Itu
dengan alif tahtaniah yang sesudah mim (yakni Simankusy), dan dikatakan:
Dengan wau sebagai ganti alif (yakni Simunhsy), dan dikatakan: Dengan mim
mumalalU dan dikatakan: Dengan membuang tahtaniyah yang kedua, dan
dikatakan: Dengan qaf sebagai ganti kaf, dan dikatakan: Dengan kaf masyrbah
(yang mirif makhrojnya) dengan qaf, dan dikatakan: Dengan jim masyubatr
dengan kaf, dan dikatakan untuk yang pertama: Dengan membuang wau."
Irlhma-nama ajam ini diucapkan orang{rang Arab dengan pengucapan yang
bermacam-macam, mereka mencari yang delot dengan lidah mereka dan tidak
meniru-niru orang ajam serta tidak memaksakan lidah mereka tunduk pada
sesuatu yang tidak sesuai dengan kefashihan merek4 keterangan yang begitu
jelas dan kecermatan mereka dalam mengelua*an huruf-huruf, tidak seperti
ahlul'ashr (orang jarnan sekarang) yang telalt terjajah pikiran, ciptaan dan lidalt
mereka oleh orang-orang 6ing, dan tiada daya upaya dan kekuatan kecuali
dengan Allah. Al Allamah Asy-Syaith Abdurrahman bin Yahya Al Yamani,
mushahhih At-Tarikh Al Kabir, telah menafsirkan rmtuk kita makna kalimat
ajam ini, dia menyebutkan bahwa telah dircmukan dalam catatan pnggh At-
Tuifih: *Yalmi telinganya dari perak " kemudian ia bst<ata "Penjelasannya:
Dalam bahasa Persia perak itu disebut Sin dan dalam penisbatannya disebut
Simin. Dan untuk telinga disebut 'Kusy' dengan kaf Persia sesudahnya waz
mttbhqnah kemudian syin." Ucapannya "Simin kusy'' yakni "Telinga perak."
Naskah biografinya dalam Ats-Tsi,qalt lffiya Ibnu Hibban, dalam Tsiqah At-
Tabi'in (halaman l9l): "Ziyad Simankusy meriwayatkan dari Abdullah bin
Amr, Thawus meriwayatkan darinya dari hadist Laits bin Abu Sulaim." Naskah
terjemahannya dalam At-Tarikh Al Kabir Qlll325-326): Ziyad.bin Simin Kusy:
Hemmad bin Salamah berkat4 *Dari Laits, dari Thawus, dari Ziyad, dari
Abdullah bin Alrlr 

-memorfukamy*- 
tentang fihah. Dan Hammad bnZaid

serta lainnya meriwayatkan ucapannya dari Abdullah bin Amr, dan itulah yang
paling benar." Al Bukhari bermaksud dengan ihr menralil riwayat marfu' ni
dengan riwayat Hammad bin Zaid kepadanya secara mauquf dari ucapan
Abdullah bin Amr, dan menurut saya penta'Iilan ini perlu dilihat kembali,
terlebih lagp nuf itu adalah tambahan dari orang yarLg tsiqah, seperti yang
akan kami sebutkan dalam takhrij Insya Allah. Hadist diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi (3: 2ll) dan Ibnu Majah (2: 245), keduanya dari Abdullah bin
Mu'awiyah Al Jumahi, dari Hammad bin Salamah dengan sanad ini. At-
Tirmidzi mengatakan dalam riwayatnya, *Ziyad bin Simin K*y," Ibnu Majah
berkata, "Ziyad Simin Kusy." Abu Daud meriwayatkannya (426514: 165-166
Aun Al Ma'bud) dari Muhammad bin ubaid: "Hammad binZaid menceritakan
kepada lomi, Laits menceritakan kepada kami dari Thawus, dari seorang laki-
lrki yang disebut dengan Ziyar.. dari Abdullah bin Arir, dia berkata,
crR$ulullah SAW bersaMa, "S*wrguhnya ako, terjadi sebuah fitnah..-"
sampai alfiir. At-Tirmidzi telah meogikuti gunmya Al Bu*fiari dalam menta'lrl
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riwayat Hammad bin Salaurah yaurg ntfu'ini dcnganriwiryat yang dilotalon
Al Bukhsri bahwa Hammad bin Zsid meriway*kaonya wta mauqt{. At-
Tirmidzi mengatakan, "Ini adalah hadisr itwlb, aku modcngr Muhsnmad
bin Ismail (dia adalah Al Bukhari) mengatah, 'I(ami tidak mongctahui untuk
Ziyad bin Simin , Kusy kecusli hadist ini, Ilapttrd bin : Salamah

mcriwayatkannya dad LaiB lalamonofutannya dm Haminul bin zsid &ri
Lais lalu rlanarydkm,ya." Al Mun&iri dalin Tahdzib As'Sunan (4099)

telah mengkil ncryan At Tirmi&i ini tcnmg ta'&,Ibadist, kcmudim bcm;}il
ucapan Al Bril&ai ylng Elah kami nr*il Edi dd At-Tai}[ "Al Krtir"l l,fli
r&i"h uqlid .dir tfrd af ermi'kcmufiu'At-Tismidti ttry" 4,chhrt -
obs€ryrsi dm pcoclitiao, bahkm @a 94fr4 q!1u99 ada-pAgp p.q A!i,
Dard!! Bcoar, ri*rld Hammad bh Zlidptdl Al p"ul0si dm At-Tir,midzi itu
natqril malca'lccduan)ra bolch mooirkmQa yog koduaya kataku, tGtlpi

' Abu-Dard mcriwayatkrn hadi*-1mg;dfukil olch Al Mudziri- dari riwa)6t
Ilammad bin aid itu scodiri ',l40rah"nofu', imk! fagamng mmgfin Al
Mrmdziri mcngihrtinp ddm ,a'rtit ini scdmglm hadist yang ada di
hadryun)lra dalu ri*zyat Abo.Dad sccra nqlu'itp miilaluijdu Hammad

bin zaid?! Kemndian fui lini t rsk bahwr ra'lil Al Bulfrari iu tidak luat:
Pcrtama: Iftrcna im-trrr,tlri*-'bahwa l{ammail bil Zaid' nasih
diperdebakm d.q, sablgim dri mcrcka mcriwg}ra]ke drinya socasa

motquf, mcskipn toni bchm mcngctahui siaeakah ymg meriwaydkan
darinya scbcrd ini de Muhanmad bin Lrbsid bin Hisab 

-Syaikhnya 
Abu

Oard- ncciqnldotn:n sccel srofu\ nnn pcrhedam tcrdryd pdt mofu '
dm nry{tyt &s Hammad bin Zai{ h{p @ Sy*khya kits bin Abu
Sulain 16,g O mana Hammad bin Salmah mcriwayatkm drinya secara

nafi,,' .Mbclum sampai kQads l(ami bohwa ihr dipcr&bdkan @a tlammad

bhsataoah sobagEinea rrang di@cbatkm @ ttamnad bin zaid'
Kcdira: Kareoa ia mcngihri keduanya Ms nofu\ya *Abdullah bin Abdul

Addus At-Tmimi' lalu ia miwayatkm4a lncra mofu'dai Irits bin
Sulaim pada Abu Daud" Morcka masih mcmbicuakm tetileg Abdullah inl
Ibmu MC'in dan lainnya madlu'itkmny4 scmcntaa muridnya Muhammad bin

'IsE A&-ThibEt -yang 
ncri*ryakm hadist ini darhya di Abu DauL

sebagian besar ymg mcrcka ilu'ifiw drinya adalah &ri sisi pemikiramya'

dia dituduh sebagei pcnganut rafdhah. Pcrlffim paling moderat tentarg itu
adalah apa )rang disampaikan olch Al Buklldri: '?ada dasarnya dia adalatt

shaduq $ujur), tctapi dia meriwayatkm dri orry-oang yarrg dha'fi' Maks
yang scperti ini, mutaba'ah(pcnclusuraDnla)nla kuat sokali.

Ketiga: Scsuogggbnya mof itu qdslah ttmbahmya orang )'amg tsiqah, bahkart

ia di sismi termasuk ormg-orang yang B@ah,mka dia ditcrima
Keempat Hadist s€eerti ini termastrk dari sesudr ymg gaib, Slstlsttl yamg tidak

dapat dikaatrui kccuali dri wahyu dantidak dryat atilcaakan dengan pemikiran.

Mouqttf sacara lafazhh di sma mcnjadi m tfa' srr*ra hulotrt.
Cataten pcnting: Dalam manuslnip Al Mundziri yang telah erbit --+ntang
hiloyat ucapan At-Tirmidzi dalammemjelash pcrbodaao di mtara dua riwapt
"Hrmmad bin SalamEh dan 'Tlammad bin Zai'd- terdapat p€nplangao
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6981. Yahya bin Ishak mcnceritrkm L€pada lumi, Ibnu
rqhi'afu mcngabarttan k€pada kami dari Abdullah bin Hubairalr, dari
,Abdurrahmm bin Jubsir, ia bertaa, 'Ah! neodeogtir Abdullah bin
Amru AL Ash -bcrlrata, ?sudu hci Rasrtullah sAw dre"g k@a
't-d:scpcrtirorang yang hddr berFs.&, bclian bcrl(da, -ahr adarah
LAhomd Nabi yang tonrni, ob &tar, Lluhomd Nabt yang
urarri" tlgo loli, do, tidak oda Nabi sedahfu" afu diberi ranci-latui
lnmbicoaot do, kclengkapo*elngfraporyn serta perrutup
perffiAnry ahr talu berap jwilah pa penjaga teraka dot beropa
jwtlah pora pemihi Arsy, dot aht telah dionpwri, don frselotutkon,
br diselanatkan pla wuth+ ,noka &ngokortah don patuhirah
slona afu masih bersamo katiq jika atu telah pergi, berpeg*rg

aranmad bin sahmah" sc@ri g.ili &ri'IIaErud bin zaif dm ini sudah
posti "dalah kesalahao cctat Asy-syail& Muhyiddin Abdur Hamid mcoukilnya
dalm kmcounla tcstldry Sunm Ahr Oara scpcrt itl de t"sm"ya diri
nntilan au Al ltla'btd dri Al Mrndziri, am ari kit$ At-Ttunidzi indfoi,
$pcrd 1mg tchh kmi mkit scbchmlA" Ssbda bcliau .Ta*ozhifu rll *ob;
dergen zta' muJamah: Ibnu Al-ABh mgeltaq .yakni Tastau,ibahwt
Halotor' ftchancuran meliprni mcrrka), dikatakan *Istotzh$u Aqrsyqt.a',
'llea AtWalw Kulak " datr sdsh satm).a ucqo mercka, ,Astoultiiu Al.
,*ltoq|" de tidak dikaakan "No.hgthu".ll Anaman Ali Al- eari
nengatakan dalam ll Mirqct (Jvz 2lmbr 452), ,Dm dikatakan, ..yaimi
membersihkan mereka dari orang-orang hina dan para pemfitnah.,

"11A\
-a. a. l.t.l t
+e 0P o;aa ,s/.

ol,. a. tt
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teguhlah dengot Htabullah, lnlalkanlah aWyang dihalalkan olehnya

#: ka|*:r?r $:t; rg'i'# t3'^;.11^Y 
.

aua

b'& Ut *,:-*. ir * *'oiur,f /t€j i *,
,l!.s :y.4 o.:'y.5 * n ilJ' ,JG '8 ,*t *

..ie hr ;c3 tr'# U oVIt,
6982. Husain bin Muhaomad me,ncedtakan kepa.da karni,

Syu'bah menceritakan k prd. kari dari Ismail dan Abdullatr bin Abu
As-Safar, dari Asy-Sya'bi, aufi aUaUhh bin Amru, dari Nabi SAW,
beliau bersabdq "Ororg tltuslim adalah yong selama orang-orang
muslim laiwryn aut haan dan tangowqn dan orang yang berhijrah
adalah warg Wrg runjauhkan qW Wry telah diluang ole,h Altoh
kepadoqra"5Et

'+ :Jv'ni::,:t 9i e-f : $t:t; F f $:"; .11^r

U #t,pt *\, * !, J;,i6,:Jrt; :r* i. )t +
.*i, tr ,scr t1'# u .n(.Jr| ,:{-::A):: or.y5 ;-

6983. Abu Nuhim menceritakan kepada lianri, Zakaia
menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Aku
mendengar AMullah bin Amru berkata, "Rasulullatl SAW bersabda,

'Orang muslim adalah yang selamat orang-orang muslim lainnya dari

:' Sanadnya sftalai dan pengulangan riwayat (6607)dengm sanad.
58r 

Ggt2) Sanadnya snann dan pengulangan rirvayat (6912) maknanp telah
disebutlian terdahulu dari sisi-sisi yang berbedq di antaranya (6953,6955).
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lidah dan t@rgamw dot orotg 1tory berhijroh adalah orang yang
menjauhkan ap yug telah dilootg oleh Attot kolfuq2a'.,'5E2

69u. Abu Nu'aim rnmeritakm kcpada lorri, Ibnu Abtr D,i'b
menceritakm kepada kami dari At Harts bin Abdrrrahman, dari
salamalt ari euarnan bin Amru, dia berkata, 'Tasulullah sAw
bersabda, 'Iabrat AAah ,ortuk ororg Wrg memberi suap dan orang
ltutg dinup'.'ffi

:r);* gs ,l * 3$:, €,* F f €*.11Ao

*:'f in,*,;,*,rfi-i'*ry! *f i
,:;"'.f ')d";'t:i,F *r'i-v 'i6

6935. Abu Nu'aim menceritakdn kepada kami, Su&an
menceritakan kepada kami dari Abu rlazim, dari Amru bin syu,aib,
dari bapaknya, dari'AHullah bin Amru, dari Nabi SAW, beliau
bersabdq "Tidak berimut seseorang sehingga dia beriman dengan
qador, yutg boik don Wrg btculmya "tEa

.11A t
(c.

ctf
F r$:r'
"b'*'e

laaa,*tu*y,
t o 1.-

iJ'>)l'&\,

stz

5t3
Sanadnya siaEil dm mengulang riwayat sebelumnya.
sanadnya shahih dan pengulanga.n riwayat (6s30) sudah sering disebutkan,
pertama (6532) serta kami tunjukkan di sana dalam manuskrip dengan catatan
pinggir (p): "La'aoln llalr... " sarnpai altir.
smadnrra shahih. su$nn: Dia adalah Ats-Tsarni. Abu Hazim: Dia adalah Al
A'Iqi Salamrh bin Dinr. 1.d* ini pcngulangan riwayat (6703).
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6986. Abu Nu'aim menceritakan k€Pada kami, Al A'rrasy

'menceritakan kepada kami dari Amru btn Murrah, dia berkata, "Kami

sedang duduk bersama Abu ubaidalu lalu me,reka menyebutkan

tentang riya, lalu seorang laki-lald frang dijuh*i Abu Zaid berkata:

Alu mendengar Abdullah bin Amru b€rtdq 'Rasulullah SAW

bersabda,'Barangsiapa memper&ngokor bpda mqtusia dengan

ilmmya Allah alw, 'nemperdengofur &ngony yang

mendengarhan nalilhdc-R,$n Wda hoi Hoim, don menghfuuny

s e r t a mer endohkmatya'. " 
5 E 5

f ,:av'i-\,i i.t ,# ,;;- u* F 
'r1 s:* . {inu

*t;W. iit,i6 $rri b' .its ,u1*,Jrtf'J! ,'i Llil

5t' Sanadnya shahlh dan pcngulmspn rirrala (6509, 6E39), dan.keni telah

ment atq i q kes hahihatny a di awal.
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6987. Abu Nu'aim menceritakan kepada karni, yunus

menceritakan kepada kami, yakni Ibnu Abu Ishalq dari Hilal bin
Khabbab Abu Al Ala', ia berkata, nlkrimah me,rceritakan kepadaku,
Ab&illah bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata, Ketika kami
sedag bersama Rasulullah sAw mereka menyebutkan fitrah atau

disebutkan pada beliatl beliau bersabda, "Apbila kmn metihat
marusia telah tercampw janji-janji mereka, telah lemah amanat-
anorut mcreka dan mereka seperti ini' danbeliau memasukkan di
antara jari-jarinya, ia berkatq "Lalu aku berdiri dan berkata pada
beliarr Apa yang aku lakulgn pada saat itu, semoga Allah jadikan ahl
sebagai tcbtrsaomu?" beliau berkata, "Tetaplah di rtmabtu, jagalah
-lisott ttu, ot billd, aW Wg kem. ketalrui, tinggolhon W Wrg kamu
ingkoi bt ,E da@ lcont mengmtsi urwarrrau don tinggalkan
t,so, q@rgqqgal@rt'ffi

69Et. Abu Nu'aim rcritakm lrcpada k&ti, Su$an
merceritalm Lcpada kmi dri Habib, dri Abu At Abbas, dai

kmi tnjnklm di (7049, 763).

'$5;, ,:s 6 L;,,

/,ii' ,r: c V.;'*'o# €'; F f €*.11^^
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Abdullah bin Amru" dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,,Tidak oda
(phala) pas o orong yang furpusa terlts-menerus.' f E7

,rJ U r!) i? e,L ,4'i',t;J,l.$:i.11^r
,hr ,e lt ,*lll i :* e c,r6,jlr ;;.#tr .r! ;p ,r!7r

aaaaaaaaa.

f r ,# *t yh' ;* lt J;r't:l ,,i* * yJ c
,$)i )j,r\, Jrs,._";il

6989. Ishak bin Isa menceritakan kQada kami, Abdurratunan
bin Abu Az-zinad menceritalon kepada lrami dari AMunatunan bin
Al Harts, dari Amru bin Syu'aib, Insya Allah, dari ,bapaknya" dari
kakeknya, sesunggubnya Rasulutlah sAw melarang rmtuk mencabrrt
rambut uban dan bersabd4 "sesungguhrqn itu adatah cahaya
Islam.''fi

t *\i ; ^hr 
|';? $t"; k U ir ,F $'";.11q.

i;;iu ,iv ,:,a'* yJ * f i ,* *',s,:\i uy
el:t,i:>1 

'4t ryt q.*yr,k'y {*, iah, *'y,

sanadnya shahih. Sufyan: Dia adalah Ats-Tsauri. Habib: Dia adalah lbnu Abi
Tsabit. Hadist disingkat (6789,6s74) dan ia adalah sebagian riwayat-rirvapt
hadist panjang$a7T dan lcami tidak menunjulkannya di sana.
(6989) Sanadnya shahih. Isyarat Abdurralrman bin Ar Harts tentang suatu
keraguan di sanq dengan ucapannya "Dari Amr bin Slnr'aib Insya Altaff, tidak
mempunyai pengaruh karena sudah terbukti jelas batrwa itu dari Amr bin
syr'aib, dan telah disebutkan tcrdahulu secara panjang maupun disingkat
$6n) dari riwayat Abdut Hamid bin Ja,far Jc*iga-tiganya 

-aari 
emr Uin

syu'aib,dari bapatop, dari kalceknya" maka deirgan ini masaratr keragu-raguan
menjadi hilang
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6990. Abdrtlah Oa Bakar ..r**- kepada **,
LJbaidullah bin Al'Akhnai Abu Malik Al Azdi menceritakan kepada
qmi dari.Amru bin Syu'aib, dari bapalarya, dari kakeknya, dia
be*afia" 'T,asulullah SAW bersaMa, 'Tidak ado nadzo, tidak ada
wnrpolt pada sesuatu yang tidak dimiliV oleh attak Adarrr, dan tidak
trttttk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla serta tidak untuk
memuuskan tali silatunahim, mala barangsiapa bersumpah untuk
srntu j@rji lalu melihat yang lebih baik darinya maka tinggalkanlah
dan lundahya mendotangi yang baik karetta meninggalkannya

afulah koff@attqto'."fie

u.t *-,irt ',r:? 6?l'r;-l,;I'i.V $:tr.1qq\

* *yJ ,f #'i:7 41", y::'i:^;sl 4:'; fr$t

:;jr €j?yi'
6991. Ali bin Ishak menceritakan kepada kami, Abdullatr

mengabarkan kepada kami, yakni Ibnu Al Mubarak, Usarnah bin Zaid
menceritakan kepadaku, Amru bin Snr'aib menceritakan kepadaku

dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru" dia berkata, 'Rasulullah SAW
melarang jual beli di dalam masjid.'5s

: 5anadnya si ahih dn pulang (6969), lihat (6280, 6932).
- Sanadnya shahih. Usamah bin Zaid: Dia adalah Al-Laitsi Al Madani. Malma

hadist ini telah disebutkan terdahrilu melalui hadist (6676) melalui jalur Ibnu
Ajlan dari Amr bin Syr'aib, dari bapatnya" dari kakeknya. 

-
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6gg2.Abdul Wahbab bin Atha' mc,lrceritakan kepada kami, dia

berkat4 'Tlusain Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Amru

bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Ketika kota

Mel*atr dibebaskan untuk Rasulutlah SAW bcliau bersaM4 'Tahan

senjata katian'Lalu beliatr menyebutkan sceerti hadist Yahya dao

Yaztd, dan beliau mengatakan di sua, 'M, peruhilah ianii pada

mosa jahiliah, sasunggubtya Islon senakin lceras terhdaptya dan

j angailah kalian nembut i ani i i ahilioh dalon Islart- "5e 
t

t . . '-.,i.. !.'$; etut '* -,?r $|L f ol ';. ,*- $:-r, .11 1r

,f,'^it; t ,Jv ,:f i i, * *L:";-',s,3\i arfr 6

Jt ,*t {'h, * }nt Ji-, Jv :Ju" ,at6t ',fiat ,Su

5er Sanadnya shahih dan lafazhnya tidak disebgtkan secara lengkap di sini.

Menukilkan oleh Al ftnam Rahimalrullah sebagtan lafaz,hhnya dua riwayat
kedua syaikhnya yaitu "Yah)'a" dm ia adalah "Al Qaththan" dan'Yazidl'dan ia

adalafi "Ibnu Hanm" malca riwayatnya dari Yahya Al Qahthan, dari Husain Al
Mu'allim telatr disebutkan terdahulu (6681) tetapi di sana tidak terdapat

perintah untuk menghentikan senjata dan tidak terdapat sesuatu yang berkaiUn

dengan janji, di mana keduanya disebutkan di sini, keduanya adalah tambahan

untqk riwayat tersebut dan riwayatnya dari Yazid bin Hanm dari Husain Al
Mu'allim telah disebutkan terdahulu (6933) dan di sana hadist selunrhnya

panjang dan terperinci.

Musned Imrm Ahmad - @I



'iA I G .rit :>e J;, ,fir F I u, ;;rr, :*
;'t;- ii, ,,:i;br 3;'*- I 6 ylt :ta ii, ,!u;*tt

',;3r iii; t 6 pr et*' i 1:r,,:,y, *. d. :y,
6993. Yahya bin Abu Baler menceritakan kepada kami,

syu'bah menceritakan kepada kami dad eatadaru aku mendengar Abu
Aynrb ar erai menceritakan dari Abdullah bin Amrq dia berkata,
"Dia tidek menarfukannya dua kali, ia berkate, ,,Dan aku
menanyakan yang ketiga padanya," lalu ia berkat4 "Rasulullah sAw
bersabda, 'waldu shalat Zhuhur.adqlah serama berum tiba wahu,
Ashor, dan wabu shalat Ashar adalah selama matahari belum
menguning, dan waku shalat Maghrib adalah selama cahoya syafaq
(mgsa) belum menghilang, dan waWu shalat Isya adalah sampai
pertengahan malam, dan waWu stalot strubuh adalah selama
matahari belum,erbit. "se

{rt;) ir.t tSiL'4au;lt'rtlJ\'i. 
et;1. t3'", . 1 1 1 r

1Ftf:st* eJ *,r*-',;.iG dt", * i i r
bt * it Jyrju,jA e"6t q. )#G )i,t'*ti-I, :ju

r'y:, ,P if q )e:r t*t * tt'* ilr lt ,&, y
svt sanadnya shahih dan telah disebutkan secara panjang (6966) riwayat

Abdusshanrad dari Hanrmam, dari eptadah dengan sanad iniieciamaryu,ying
tidak diragukan . kemafu'auryao dan yang mengatakan, "Dia iiaat
yenufukgyaya dua kali,' sampai akhir, adalah Syu,bah, dia riwayatkan itu
dari Qatadah. Ath-Thayalisi telah meriwayarkannya ez4g) dari sytr'bah dan
Hammam, keduanya dari Qatadah secara marfu', dan dia menyebutkannya

:gcara singkat seperti di sini, tetapi dia menyebutkannya sesuai laiazh riwayat
flammarn, kemudian Ath-Thayalisi mengatakan,'Syr'bah berkata"'.Kadang-
|04ryg ia memofu kannya dan kadang-kadang ndak memarfukannya. gaaist
ini shahih apapm dan marfrr adalah tambahan tsrqahyan[diterima.
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6994. Ibrahim bin Ishak Ath-Thalaqani meirceritakan kepada

kami, Ibnu Mubarak menccritakan kepada kami dari Laits bin Saad,

Amir bin Yahya menceritakan kepadaku dari Abu AMurrahman Al

Hubulli, ia berkata: Aku mendengar AMutlah bin Amru bin Al Ash

berkata, 'T.asulullah SAW bersaM4 'sesungguhrrya Atlah Azza wa

Jalla memandang tulus dengan puiian kepada seorang dari umatht

atas seluruh malrtluk poda hqri kiamat, lalu membeberkan padanya

sembilan puluh sembilan catotan, setiap catatan sepaniang mata

memandqng, kemudian Ia berkata (padanya), 'Apakah ada sesuatu

yang kau ingkari dari ini? Arykoh Wa Pencatatht yang meniaga

telah berbuat zlulim podomu?' ia berkata, 'Tidok, wahai Tuhonht,'

Ia berkata, 'Apakah kamu Wrya alasan atau kcbaikan?' orang itu

terdiom lalu berkata,'Tidah walui Tulunht,' Dia berkata,'Y4, kamu

memrynyai satu kcbaikan di sisi l(ami, kamu tidak akan dizhalimi

pada hori ini,' lalu dikcluarkorlah sebtnh bitlwqah (kcrtas kccil)

yang bertuliskan 'Aht bersaksi balwa tiafu Tuhan selain Allah dan

Balrwa Muhammad adolah hamba-Nya dan utusan-Nyo,' Dia berkata,

'Datangkan dia,' lalu ia berkota, 'Walai Tuhanht, apakah bithaqah
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(lrertas lrccil) ini ada hubungan dengan buka besar ini?' lalu
dilratakol, 'sesunggthnya knni tidak dizharimi.' B,eriau berrrata,
'Kemudian catatan-catatan itu diletak*an dalam satu timbangan,,
beliau berkata, 'Maka buht besw itu menjadi ringan dan bittaqah itu
menjadi berat, dan sesuatu tidak akan menjadi berat dengan narna
Allahyang Maha Pengasih tagi Malw perytcyang'.,'ss3

5v3 
Sanadnya shahih.Amir bin yahya Ot rub*
I"lil 9rylutkan pembuktiaa'ya e4r4), dan kami tambalrkan di sini bahwa' Ibnu Abi Hatim telah menuliskan biografinpnya drdram ,,AlJohwa 

At_Ta,dil,,
(3/11329). Hadist diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3: 367) dari Cuwaid bin Nashr
dari Abdullah bin Ar-Mubarak, dan Ibnu Majatr (z:ro6) a*i rrrun*r*ad bin
Yahya dari Ibnu Abu Maryam, aan et Hakim dalarn'Al u*rrti'i;;;r;
melalui jalur yahya bin Abdulrah bin Bakir, ketiga-tiganyu J*i at-Luit, uio' saad dengan sanad yang sama. At-Tirmiazi mengatalan, ..Ini adararr hadist
hasan ghrib." Al Hakim berkat4 "Ini adalah hadist yang shahihsanadnya dan
keduanya tidak meriwayatkannya" dan Adz-Dzahabisep-akai Jeigannya. ath-Thabari telah meriwayatkan secara singkat (14336) melalui jalur
Ja'far bin Aun, dari Abdurrahman binzryadAl Afriii, a"i auJulun bin yazid,
dart Abdullah bin Amr secara mtfu',dan sanadnya shahih.Al Mundziri telahmenukilnya dalam At-Toghib wa at-Tohib A:z4o-2aD a* a berkat**Diriwayatkan 

oleh At-Tirmidzi dan dia bertcat4 .Tladist 'hasan 
ghariu, dan

Ibnu Hibban d,d,am shariitmya, Ar Hakim dan Ai B"ih.qi aina,i, berkat4
"!ha!ih mexnrut syarat Muslim ' "As-sijillt, dengan .;gdrrhkan huruf sin
dan jim serta mentasyai{<an h,nrf lam; ;d"hh uricu ya"gl".* lun Al-Atsir
berkata" *Ta,bahan "Lahu" (padanya) dalam sabdanya.,i.emudian Dia berkata
kepadanya" berasal 

- 
dari manuScrip dtguo iotot* iGO, ({, ir.Fawubhaurraiul" Sakni terdiam datam keadaan bingung a- tiu.r*-heran.

Al Eithaqah setelarr meriwayatkan hadist ini, tunu liajai ,n.ogu,rk* duru-
As-Sunan, "Muhamm41 bin Yahya (}alrni syaikhnya'Xr-Oriiai Al-Imam
yang mana dia meriwayatkan darinya) berkaq *-Ai Bithaqah": ,,Ar-Ruq,ah,,
orang-orang Mesir menyebut "Ar-ktq'ah" ittr ".el aithqqLtl- Kata ,,Mishr,,
(Mesir) terhrlis dalam As-sunan )ang telah diterbitkan -tidhr', dengan titik di
atas huruf dhad, dan ini jelas-jelas adalah kesalahan cetak. Ibnu AI-Atsir
mengatakan dpJ.am An-Nihayah, At Bithaqah adalah kertas kecil yang tertera di
dalamnya seukuran apa yang akan dibuat di sana, jita berupa -i i"r."-i*
adalah beratrya atau jumlahnya dan jika benrpa perhiasan ' maka itu adalah
nilainya. Dikatakan bahwa dinamakan demikian karena ia ditarik dengan suatu
lekuatao (thaqah) dari pakaian, maka huruf ba' di sini adalah tambahan!!! Danitu adalah kalimat yang banyak digrrnatcan di Mesir.,,penulis ,,Ar-Lisan,,terah
menukil sebagian dari ucapan Ibnu Al-Atsir, kemudian dia menga-takan, ,.Dan
yang lainya mengatar*n; "Ar Bithaqah" adarbh kertas kecil dir merupakan
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kalimat ),ang umum dipaloi di Mesir dan sekitarnya, mereki menyebrit kertas
yang terdapat pada pakaian dan tert€ra di sma jnmlah nilainya dengan
"Bitahaqah", inilah yang dia khusskm di dalam "At-Tah&ib", dan
mengeneralisir sesuatu yang sudah muhkam bihi dm iidak mengkiususkan
Mesir dan apa yeg ada di sekiuaya serta selaimyq maka dia mengaOkan,
"Al-Bitdhaqah" adalah kertas kecil yug t€mdapat di pakaian." Kemudian dia
mengisyaratkan hadist ini, kemudian mengatakm, *Ibnu Sidah: Al Bitathaqah"
adalah raq'ah kecil png terdapat pada pakaian dm tertera di sana jumlah
nilainya, dengan bahasa Mesr, Syimr mcncerihkan ini dan dia mengatakan,
"Karena ia ditarik dengan kekuatan dari k€rah prikaian! Dia berkata, "Isytiqaq
ini adalah salatr karena huruf ba'pada ucapamya adalah huruf jar maka itu
adalah tambahan, dan yang benar adalah per*ataan Ibnu Al-Arabi terdahulU
yaitu merupakan kalimat yang banyak di Mesir, semoga Allah
melindunginya." Sabdanya "Wa &ua Lluhomodu Abdttn wa Rasuluh"
dalam dua manuskrip dengan cotdtan pinggir (J 0 t€rtulis "Wa Agthadu ama
Muhammadan Rasulullah" apa )rang tertera di sini adalah yang sesuai dengan
semua riwayat yang telah lrami tunjuldon kecuali riwayat At-Tirmidzi yang
tertulis di sana "Wa,4syludu ona L{uhonmadorAbfuktwa Rasuluh" dengan
tambahan kalimat "A$rhaAL" Sabda beliau "Fahasyat ,4s-gijillat" yakni
"I(ha11b" (menjadi ringm ) dari "Ath-Thoisy" yoifi "Al-Kltifrbtl" Sabda
beliau "tra Y@alu Syaiu Bismillahinahnrettrahim" inilah llang tertera
dalam ketiga ushul di sini dan aalr- ($) diletaHran kaa -Ka&a" padan1a,
sedangkan d"l- (C) terdapat tmda lain rmtuk menunjutdcan bahwa inilah yang
tcmdapd dalam manuskripmanuskrip dis€rtai dengan lcerancuan dalam
keshahilnnny4 dan memang b€nar, ini adalah suunan yang tidak jelas dan
jumlah ini tidaklah terdapat dalam dua riwaym Ibnu Majah dan Al Hakim dan
gantinya terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi: "Wala Yasqulu Ma'asmillahi
Syai'un" dan ini jelas maknanya. Kata keraja iTsaqula" dengan hqruf qaf yang
didhammah adalah kata kerja lazim, kamru katakaq "Tsaqula - Ya*qulu -
Tsaqalan dan Tsaqalatan, falnna Tsaqilun" dan menjadai kata kerja muta'addi
dengan huruf qaf yang difathah, kamu letakaq "Tsaqala Asy-Syaiu
Yatsquluhu tsaqlan: Raza Tsaqlaha dan juga Tsaqaltu AsySyata, Atsquluho
Tsaqlan: Razanturr4 dan ttu jika kamu rafa'kan rmtuk melihat berapa beratnya
dari ringannya" sebagaimana disebutkan dalam "Al-Lrsan ". Dalam kfiab Al
Afal oleh Ibnu AI Qattha' (l: 129) terdapat ulasan lain tentang muta'addinya
yang bagus untuk menafsirkan huruf ini di sini yang tidak saya temukan di
referensi-referensi bahasa lainnya, dia mengatakan, "Tsaqala Asy-Sya'u Asy
Sya'a: Wazanalnt, dat Asy-Slata Waz&taha" ini sebuah ulasan yang bagus,
yang dimaksud dengannya lcamu mengatakan, 'Jika sesuatu ditimbang dengan
sesuatrl maka salah satunya akan lebih b€rat dari yang lain, maka "Tsaqala
AsySlai'u" rajaha bihi, )akni memberikan bobot lebih dalam timbangan.
Seandainya lafazh yang t€rdapat di sini s€eerti iai "Wala Yasqulu Syai\tn
Ismallah'malca malaranya menjadi shahih dan b€nar sesuai dengan ulasan ytng

i
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.9G, I y'i di
flggl.Ibratrim bin Ishak menceritakan kepada kami, Abdullah

bin AI Mubarak menceritakan kepada kami dari Laits bin Saad, Ja,far
bin Rabi'ah menceritakan kepadaku dari Bakar bin sawadah, dari
AMurrahman bin Jubair, sesungguhnya Abdulrah bin Amru Al Ash
menceritakan kepadanya, ia berkata, "Rasulullah sAw berdiri lalu
uersauaa "TidaHah mast* seseorang darom rumah seorang
maghibatin (istri yang di tinggat suomi) keculi dia bersama orang
lairt- AMullah bin Amr berkatq 'Maka setelah hari itu aku tidak
pernah masuk dalam maghibatin (isEi yang di tinggal suami) kbcuali
aku bersama safu atau dua orang.,,ss

,!,.,q i.t *.i' if €l- ff i.ig" $:'L .1111

lt *';re l-rlt * U. ,b ,i.L ,Ju *s? r, i' '"? 6?l

tclah kami jelaskan, ia menjadi "La yuwazanu syai'un Bismillah. maka akan
memberikan bobot yang lebih dalam timbangan. Kami tidak tahu" barangkali di
asal riwayat tdusnad seperti rm, aan tidak dimengerti oleh para pencatat,
mereka menulisnya berdasarkan ijtihad mereka sesuai dengan tulir* y-g
fT1a dalam ketiga ruhul, dan di t 'rgan kami tidak ada ushul yang lain serta
tidak ada riwayat yang lain selain riwayat At-Tirmidzi sehingga tcami aapat
mcmastikan hal itu.t'r 
Sanadnya siafirr, dan disingkat (gSgS, 6744).
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6996. Attab bn nad menceritakan kepada kami, Abdullatr,

yakni Ibnu Mubaralq meirceritakan kepada lremi, AMullah bin
Syaudzab kepada kami, dia berkata, "Arhir bin Abdul
Wahid menceritakan kepadalctr dari AMullah bin Buraidatr, dari

AMullah bin Amru bin Al Aslu ia berkate 'Apabila Rasulullah SAW

ingin membagikao harta rampasan beliau memerintabkan Bilal,
maka ia memanggil tiga kali. Setelah Nabi SAW merrbagikan

tama rampasan datangtah seorang taki-laki kepada beliau dengan

tali kendali yang terbuat dari kulit lalu dia berkata, 'Walni Rasul, Ini
adalah dari harta rampasan yang aktr dapatkan,' beliau berkatq
'Tidakkah kamu mendengar Bilal memanggil tiga kali? ' ia berkata,

'Yq' beliau berkate 'Lantas apa yang mengltalangimu datang

dengannya padafu? ' lalu sesuatu menghalanginyq lalu Nabi SAW
berkata kepadanya, "Aht tidak akan menerimaryn sampai knnu
sendiri yong akan danng kcpdafu dengannya pada hari kiamat. "5e5

5e5 Sanadnya shahih. Abdullah bin Syaudzab Al Ifturrasani adalah tsiqah. Ahmad
b€rkata, 'Dia berasal dari kota Bdkh, t'"ggd sebentar di kota Bashrab
mendengar hadist, memperdalam ilnu dan menulis, kemudian pindak ke Syam

lirlu menetap di saaq ia termasuk orang-ormg yang tsiqah." Sufran
mengatalcan, "Ibnu Syaudzab termasuk guru-guru kami png tsiqah dia juga

ditsiqatlkan oleh Ibnu Ma'i& An-Nasa'i dan lain-lain, dan dia mcriwaptkan
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dari Amir bin Abdul wahid Al Ahwal, tetapi tertera di sini dalam ketiga ushul
lamb.ahan @apakku menceritakan tcepaaamy antara Ibnu Syaudzab dan Amir.
Ini benar-benar sala[ barangkali inikelalaian rama dari fu p*"tut, ;.k;
tidak ada 'saria' sekali padi r..-i aar- daftar para perawi yang ditulis
biografirya orang yang bernama "syaudzab,, arr tiart disebutkan dalam
terjemahan Abdullah ini bahwa dia meriwayatkan dari bapaknya. Berkaitan' 

. 
dbngan tamuanan ini dalam catatan pinggr (p) ternrlis: toi teiaupat aaum' sebagian ushul dan hihng di sebagian y*ir"i", dan hadist pada Abu Daud dan
tidak terdapat, $ +ana (bapartcu ."n""ritur..n tepaaami karena itu kamu
membuang tambahan ini karena itu salah d- ta-i sertakan apa yang ada di
sebagian ushul, meskipun tidak ada pada kami, karena itu berrar. ..syaudzab,,

9t+g* huruf syin dan,dzal yang berharakat frthall di antara keduanyaterdapat
huruf wau d4n di akhimya huru bal. Hadist diriwayatkan oleh Abu Daud
Q7l2t3:21 Aun Al-Ma'bnd) melarui jalur Abu rn* alru-ri,a*i auauuut,
bin syaudzab, "Dia berkatq 'Amii menceritakan kepadakq yakni Abdul
wahid" dengan sanad yang seper-ti i',. -Az-zin*r,, 

"i"r^hj"irf- dari bulu
atau lainnya untuk mengekang unta, di letakkan di hidrmgnya-unn* menrntrn.
sabda trbliau "Ttttt$ryani bihi" dalm manuskrip aengl'catatan pinggir e)tertulis "Tn+afrya bihi" AlMundziri mengatakan dalanr-MukfitaShar As_Sunan
Q597) sesudatr hadist ini, "Ini pada png mudah maka 6agaimana jadinya. dengan yang lebih tinggi..

latate-n: t{adist ini pada AI Mrmdziri disebutkan bahwa itu dari Abdullatr bin
9r*, begrtu juga disebutkan pada daftar isinya pada hadist-hadist Abdullah bin
Umar, dan ini jelas-adar$ 

{e-satahan cetat< yang bertentangan dengan apa yang
'tertera pada Abu Du. g d,T lainnya. yang benar, yang tertera aa,oi At-rargni
wa At-Tohib li Al Mtndziri (2:lg7) aan ia mengaikan, ,.Diriwayatkan 

oleh
Abu Daqd dan Ibnu llibban dalart Shahihnya.t,
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6997. Attab mcoocsitakm kcpada lotrli, Abdultah

menceritakm kcpada kami, Usamah bin Zaid margabarkan kepada

l<ami dari Amru bin Snr'aib, dari bapaknya, dri lokeknya, ia
berkata, Aku mendengar Rasutullah SAW bersabda pada tahun

terjadinya fathu Mekkah d"n beliau di kota Mekkah, "&ungguhrln
Attor, don Rasut-fr4la tetah menghaonkor juot beli khaner, botgkoi
dan babi'beliau ditanya, 'Vabai Rasulultah, apakah engkau tahu

lemak-lemak bangkai,. ia digunakan untuk mengecat kapal, meminyalci

kulit dan digunakan orang{rang sebagai penerang?" beliau

menjawab, "Tidak, itu adalah lroaur" kernudian beliau berkate
"semoga Altah membinasalean orang-orang Yahudi, ketika Altah

mengharamkan lenak atas mereka, mereka mencairkannya dot
mengeluarkan tenalo4a karudfm mereka menjualnya dan menakmr

uongryM."5%

'i. i;.r;t glt ir ,l; (tf ,G-;'i.'q€' 6:", .111^
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6998. Attab bta Ziad menceritakan kepada karti, AMullah

mengabarkan kepada kami, Usamah bin Zaid mengabarkan kepada

5$ Sanadnya shahih- Disebutkan oleh Al Haitsami dnfran Majma' Az-kwa'id
(4: 90-91) dm ia berlota, 'Diriwayatkan olch Ahmad" kemudian ia
mcnyebutlon Lfa".h lain yang dinisb*kan kcpada Ath-Thahrani dalan lI
Ausdh, komudim mcngEkan, "Dan para Ahnad adalah olug-orang tsiqah,"
tetapr )rang t€rdapat dalam Az-ba rd adalah "Sesrngguhnya ia digunakan
untuk meminyaki kulif' dengan membuang *IVlengecat kapal" di sana juga

terdapat "Lalu mereka memalran uengnya'' lihat yang sudah disebutkan
terdahulu dalan ilr,snad Umar (Nomer 170) dan dalam Musnad Ibnu Abbas
(2221, 267E, zlmq s€rta dslatm llusrt4 Abdullah bin Umar (59e2).
"Jomaluha" d€ngnn huruf jim dan mim yang bcrharakat fathah: Mcrclra
mcncairkann)ra dm mengelua*an lemaknya
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kami, Amru'bin syu'aib menceritakan k€paddcu dari bapaknya, dari
Abdutlah bin Amru, ses.unggulmya Rasulullah sAw tidak berjabatan
Enga[:dengan paa.rraoia pada saat bai,at.te

,r y 5.'x|..if s?f i' + $:rL'qtb $:"r.11qq
3n' .J- l, ,:;,r'ot ,,r;, i' .* ,f ,rf * # i. :-&,.ait.

6999. Attab menceritakan kepada karni, Abdullatr
menceritakan kepada kalni, usamah bn Z*rid mengabarkan kepada
kami {6i 6611bin syu'aib, dari bapaknyq dari AMullatr bin Amnr,
sesungguhnr Rasulultah sAw bersaMa, lTidak dibenarkan bagi
seseorang untuk memisahkan di antoo &ta orang kccuati dengan izin
ke&toqa"59E

smadnya shahih. Disebutlcan oleh As.Suyrthi dalam Al-Jami' Ash-shaghir
(6t95) dan dinisbaflGn kepada Ahnad" Ar Manawi yang mensyarahkaniya
mergatakan, "Al flaitsami ..Sanadnya h^or, dan- selar{utnya
pcogrmg memberi tanda ke-lto otanl-aya.,,
smadrya siaf,ri. Dirirrayatlcan oleh At-Tirmidzi @:6-T)melalui jalur Abdullatr
bin Al Mubarak dan dirirvayatkan oleh Abu Daud (4u5:14 412 Aun Al-Ma'bud)
melalui jalur lbnu wahbr keduanya dari usamah bin zaid Al-Laits dengan
smad ini. At-Tirmidzi berkat4 'Ini addrh hadist hasm'dan telah diriwayat[an
ohh Amir Al Ahwal juga dari Amr bin sSnr'aib." Riwayat Amir Al Ahwal

-),ang 
diisyaratkan oleh At-Tirmi&i- diriwayatlcan oleh Abu Daud (4g44)

melalui jalur ttamna4 dari Amir Al Ahwal dengan kfrzth .Dan tidak dudik
(- pa dua orotg kecuali dengur un hcfuorya' I-ihat apa yang sudarr
disehrkan dalaa lvhunad AMulhh bin LJmar 6nr.

@I - Mnsnld Imrn:A"hmad
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7000. Affan menceritakan kepada kami, Raja' Abu Yatrya

menceritakan kepada kami, Musafi' bin Syaibah menceritakan kepada

kami, aktr mendengar AMullah bin Amru berkata: maka ia berdoa

kepada Allah tiga kali dan meletakkan juinya di telinganyq "Aku
mendengar Rasulutlah SAW bersaMq "&sungguhnya ruhtn
(yamani) dan moqam (Ibrahim) adalal, &n yaqut dari yaqut-yaqut

surga, Atlah telah menghapus cahcya keduanya, dan seandainya

Allah tidak nenglupus cahaya kcduanya maka keduanya akan

merurangi apayong ada di antcira timur dan barat."5e

e Sanadnya shahih. Affan: Dia adalah Ibnu Muslim Ash-Shafar. Raja' Abu
Yahya: Dia adalah Raja' bin Shabih Al Harasyi dan dia tsiqah. Al Bukhari telatr
mencantumkan biografinya dalam Al Kabir (AV286) dan tidak menyetutkan
celanya, dan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat (halaman 462)
serla didha'i7tan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim mengatakan, 'Bukanlah
orang yang kuaf' dan pentsiqahn Al Bulhari serta Ibnu Hibban lebrh raiih
menurut kami. Yrmus bin Muhammad salah menyebutkan namanya, dia
menyebutrya "Raja' bin Yahya' seperti yang alcan disebutkan pada (7008,

7009). Musafi' bin Syaibatr: Dia adalah Musafi' bin Abdullah bin Syaibah bin
Utsman bin Abu Thalhah Al Hajabi Al Makld, dinisbatkan di sini kepada

kakeknya dan dia adalatr seorang t^bi'i tsiqah, dltsiqalkan oleh Al Ajali dan

telah ditulis biografinya Al Bukhari dalam lI Kabir (4D170), Ibnu Sa'ad dalaut

Ath-Thabaqat (5: 350) dan disebutkan Ibmu Hibban dalam lrs-Tsiqat. Hadita
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi Q: 98) melalui jalur Yazid bin Zurai', dari Rnla^

dengan sanad ini, dan akan disebutkan pula dari riwayat Yazid bin Ztxai' pada

(7009) dari tambahan-tambahan Abdullah bin Ahmad, dan diriwayatkan oleh

Ibnu Hibban dalam lrs-Isigal (halaman 462) dalam terjemahan Raja' melalui
jalur Hudbah bin Khalid, dari Raja' dan nanti akan disebutkan melalui jalur

Musnrd Imrm A.hmrd -, @



Hudbah (700! r)iuga dari tambahan-tambahan AMullah, dan diriwayatkdn oleh
Ar Hakim dalam Al Mustadrak (I:456) melahri jalur utsman, dari Raja., tetapi- di sana t€rtera *Abu yahya Raja' bin yahya menceritakan kepada kami,,! dalam
Talkhishnya Adz-Dzahabi menganggap bahwa kesalahan ini'berasal dari Affan,
tetapi pada yang alcan datang (7009, 7009) menunjurrtan bahwa Affan
meriwayaflcannya dengan b9nar, lolau begitu kesalatrannya berasal dari perawi-
perawi selain dia. Dan diriwayatkm oten ed-outaui dalam Al-Kuna 12,rce7
seciara singkat melalui jalur yazid bin zurai, dari Raja.. At-Tirrnidzi
mengatakan,-"orang ini meriwayatkan dri Abdullah bin Amr secara mauquf,
ucapann)ta, dan di sana j"ga dari Anas, d8n itu adalah hadits ghoib.,' Dan ini
bulcadah hadits gharib, seperti kata At-Tirmi&i, Raja' tidak rieriwayatkannya
sendiri dari Musafii', tetapi Az-afiri juga meriwayatkan darinya, lalu Al Hakim

ya dalam Al Musta*ak (l:a5e dari Al Asham Abu Al Abbas,
dari Ar-Rabi'bin Sulaiman, dari Ayyub bin suwaid, dari yunus bin yazid, dari
Az-zullri, dari Musafi' dengan sanad ini dan AI Baihaqi meriwayatkannya
dalam ls-sznan Al Kubra 5:75) dari Al Hakim dengan sanad ini. Al Hakim
berkat4 'Ini adalah hadits di mana hanya Ayy,ub bin Su*uid saja yang
meriwayalkannya dari Yunus, dan Aynrb adalah orang yang tidak dijadik;
hqiiatr oleh keduanya (yakni Asy-syaikhani), tetapi ia tir.*ut salah seorang
s-yaikh kota syam yang terhormgt." Al Hakim telah menjadikan sanad ini, sanad
Ayyub, sebagai asal Bab dan menjadikan sanad Raja' A-bu yahya yang terdapat
di Musnad ini sebagai saksinya. Adz-Dzahabi memberikan komentar tentang

t-ry"b dengan ucapalnya, 'tAhmad ntendha;iftannya,' tetepi ia bertentangan
dirinya sendiri! Karena Al Hakim meriwayatkan hadits lair (l;4g2) melalui
jalur Ayyub ini dan iamenshahihkanny4 dan Adz-Dz-ahabi sepakat dengannya
serta tidak memberikan komentar atasnya dengan mendha'tftiAyyrb. Ayyuu
bin Suwaid Ar-Ramli bukanlah dha'if sek'alibahkan Al Bu|hari mencantumtcan
biografinya dalam Al Kabir (rfi/4r7) dan mengatakan, ,,Mereka
memperbincangkannya," dan ia tidak menyebutkannya aaum,, ein-Dhu,afa.,,
Menrrrutku, pembicaraan tentang ia yang paling adil adalah apa yang dinukil
oleh AI Hafizh dalan "At-Tahdzib" dari Ibnu Hibban dalarn Ais-Tsiqat, dia
mengatakan, "Hafalannya jelek, kelirq menjaga haditsnya dari riwayat putanya
Mrftarnmad bin Ayyub d*inyu, karena khabar-khabarnya jika Lerasal dari
riwayat selain putranya maka sebagian besarnya benar,,. kemudian hadits dari
riwayat Yunus, darr Az-hhn bukanlah Ayyrb bin Suwaid sendiri yang
meriwayatkannya dari Yunus, Al Baihaqi (5:75) meriwayatkannya melahi jalur
Ahmad bin syabib, dari ayahny4 dari yunus, dari Az-zvhi, dia mengatakan,
"Musafi' Al Hajabi menceritakan kepadakq dia mendengar Abdullah uin am,
mengatakaq "Rasulullatr sAW bersabd4 "sesunguhnya rukun (yamani) dan
maqam Qbrahim) dari permata surga, seandainya kesalahon-kesalahan bani
Adam ttdak menyentuh kcduanya ma*a keduorya akan menerangi apa yang ada
di antsa timw dan boat, dm tidaHah oreg yang kcsiitan dan sakit
menyenah leduaWa melainlan aka disembuhkan.,, Ini sanad yang shahih

. @l --1'11'1'16i1o'Imlm' Ahmad
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7001. Affan me,lrceritakan kepada kami, Yazid bin Ztrai'
me,nceritakan kepadakq Ilabib Al Mu'allim menceritakan kepada

kami dili Amru bin Syu'aib, dai ayabnya, dari kakeknya: Seorang

letaki badui datang k€pads Nabi SAW lalu bertata, i'sesrngguhnya

aku me,miliki scorang aoak dm lporang ayah, dm sesungguhnya

ayatrkn ingin n€minje hrtakrr,' Beliau Uersabda, "Engkmt don

hutoru dolah milik atarw, sesnggulrn n anak'ouloru adalah

naa percoioaru'Wg Ntng boih ,nal@ natont* doi mata

p"r*si-, oukquhrrn'ffi

saryai ke Musafi' scsuai spd Al Bu*SarL dan Ahmad bin Syabib Al Hibti
a&lah tstqdr, tcrmasuk satah seormg syaikhya Al Bulfiari, ia meriwayatlon
drftr1la di beberrya Enpd dah Shalrilnya dan ia tclah mcnuliskan

biografin),a dalam l, Iiabb QnD34). Ibnu Adi meng&kao, *Syabib

mcrymyai treshb Az-Zobi.. db pm5a hadits-hdis ymg beor dari Ymus
dri Az-A$ri' Sm&suld hi, bila afi&ungtan akan mcoghilang[an
kcrlrgpm enmg salah mcdgh6[ jfta salah sa$ dari Rdd Abu Yahya atat
Ar!,6 bin $maid mclahrkan kcsalahm &lnmez,ar{ulmnya atur bohkan

sahh selnump, mabEiqart ymg ketiga tslahmenarfutamp, yaitu Syabib

bin Sa'id . Al IIafiA tehh meoyebutkan dalam 'Al Fah" (3:269) hadits dan

mcoisUrmf kcpoda Ahmad dm At-Tirmidzi, dan ia mcnukil
pm*inannya dri lbnu Hibban, kemudian mengllatkannya scperti apa yang

dflroh oleh At-Tirmidzi da Adz-Dzahabi, don dia tidak mengumpulkan

smadryaymglaino Smadnya'shohih dm diulang (6678). I&mi telah menjelaskannya di sana dan

lihapula(6902)

Musnrd Imam A.hnrd - @I



Abu Abduuahman (AMullah bin Ahmad) berkata, "Telah
sampai kepadaku bahwa Habib [l [\du'alli'n dipanggl Habib bin Abu

Uqbah.-
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7002. Atran menceritakan kepada kmi, Yazid menceritakan

kepada kami, Habib menceritakan kepada kami dari Amru bin

Syu'aib, dari ayahnya, dari k k"koy., dari Nabi SAW, beliau

bersabda, ."Ada tiga golongor nmusia WB menghadiri shalat

Jum'at; seseorang menghadbilryn melahtkm sesuatu yang sia-sia,

itulah bagiot yang ia dapotkm duitOn &seorong menghadirinya

dengan sebuah pernuhottor, diolal orang Wtg memohon kepada

Allah, Jika berkchendak Ia akan nenterlryo dot jiko berkchendak Ia
akan menolabrya. Seseorwtg nenghodirfu)ra dengan tenang dan

diam, tidak merryakiti dan menyusahlcan koum muslimin dan tidak

mengganggu seorangryn maka itu daryt menjodi kdarat @enebus

dosa) sampi Jum'ot seluy'dryn do, ditambah tiga hari,

@I - lfl6ft1d Imm Ahnid
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sesungguhnya Allah telah berfirman, "Bwangsiapa yang melalatkan

trebaikan maka baginya septtluh kcbaikon yang rama."60r

";L f .b f i;rit rs* iU $:rr'ot* $:"r.v. .Y

7003. Affan mencerithkan k€eada k ry, Hammam

menceritakan kepada kadl W&q rne,ncerit*an kepada kami dari

Syabr dari Abdullah bin Amru, Sesugguhnya Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa Wrg ncmitwtt l*amer maka deralah dia, dan

Barangsiapa Wg niem:inwr kcdua kdinva maka^deralah dia,

kcmudior jika wmimmt kctiga kaliryn moka deraloh dia, kpmudian

jika memitnnt tzemWt kalinya maka bmuhlah dia-'ffi 
r '

t.
U 'rL $:-r, * t.

U. it3 $1r; Lr* g:* .v. . t
'o1 ,rffl. lr *,r;? i.*:)t* i f e e,it

60t Saoa&rya shamt dan terperinci (6701). Kami telah mentahhriinya dan

mcnjelaskannya di sana. Kami tambahkan di sini bahwa rincim ini telah

disebgtkan oleh lbnu Kmir dalaur Tafsiraya G:a l) dari riwayat lbnu Abu
Hatim dariAbu Zur'ah dari Utaidillah Al Qawariri dari Yazid bin Zurai dengan

sanad ini. As-suyrthi telah menyebutkan da,lm Ad-Dut Al Mo*sw Q:il'55)
dan menisbatkannya kepada Ibnu Abu I{atim dan Ibnu Mardawaih saja. Sabda

belia16 "Yalglru" adalah f il mudhari'. Dalaur nasloh dengan catatan Muslim
' "Bilagfiwin" dengan hgnrf ba yang menyambung di awalnyq ia meqladi huruf

jar dat Al lagln u menjadi mashdhar@ Sana&rya shahih dan diulang (6533) serta disingkat (6974). Lihat rincian

pmbahasan itu di (6197).
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7004.. Hammad bin Salamah kepada kami, Sa'ad
bin Ibrahim menceritakan kepadakami dari Humaia iin euaunatrman
bin Au4 dari AMullah bin AmnL sestrngguhnya Rasulullah sAw
bo1bdq "sestmgguhnya dosa yong paling besu adalah durhaka
kcpada orang tua," beliau dituoyq "Bagaimanakah durhaka kepada
orang fua itu?" beliau menjawab, "seseorang m.encela seseorang lalu
ia mencela ryahnya, fun mencela ibtmya lalu dia nencela ibtm1n."@3

* oJ i. tit;, 
"y 
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'y'vI.:ui ,y',2 #\',11.,i:,,il. ots i;f *l\ li ,*

Y',1 ,b\r*
7005. rAffan menceritakan kepada karni, Hammad

mence,ritakan kepada kami dari Tsabit a* nuua uir ouiui"a* iJ
Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,._ gesunggrrhnya

Rasulullah sAw bersaMq "Barangsiapa membaca setiap harinya
dua ratus kali "La ilalw lltqilah wahfuhu La syarikalah, Iahutmutht
wa Lahulhandu wq Huwa Ala Kutli Syain Qadir" @ada Tuhan

603 Sanadnya siailr dan:diutang (6740),lihat (68E4).
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selain Allah saja, Tiada sehtn bagi-Nya, bagi-Nya kekcrajaan dan

bagi-Nya pujian dan Dia Mala Kuasa atas segala seiuatu); Tidak

ada seorangrun sebelumryn yang mendahuluinya dan tidak ada

seorangryn sesudahnya yang mengihttfuya melainkan dengan

amalnya yang Ntng baih yaloti; melainkan orang yang beranal
lebih baik doi ancilnyo.'6u
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7006. Abu Al Mughir-ah menceritakan kepada lomi, Al Atza'i

menceritakan kepada kami, Hassan bin Athiyyah menceritakan

kepadaku, dia berkata, "AbuKabsyah As-saluli datang pada saat lcami

berada di dalam masjid, kqmudian Itlattuldan Ibnu Abu Zakaria serta

Abu Batriryatr berdiri menghampirinyq dia berkat4 eefiku

mendengar Abdullah Uin arrru berkata, 'Aku mendengar Rasulullatr

SAW bersabda" 'Sanpfut-dorifu walaupun lwnya sotu ayat dan
' ceritakanlah tentang lrmm bani Israil dan tidak perlu khqu,atir,

-borangsiapa berdusta atasht dengan sengaja maka tempatnya adalah

di nerako'."@5

s Sanadnyaslalii dan diulang (6740),lihat (6961).
5ot Sanadnya sfrahih. Abu Al Mughirah adalah Abdul Quddus bin Al Hajiaj Al

Khaulani Al Hamshi. Hadits ini (6486, 6888) telah disebutkan melalui jalur Al
Auza'i, tetapi b*an pada kedua jalur tersebut tsrdapat kisah kedatangan

Maktrul dan Ibnu Abu Zakaria s€rta Abu Bahriyyah ketika Hassan bin Abu

Musnad Imam Ahmad - @I
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7007. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Ismail bin
Ayyasy menceritakan kepada l<ami dari Abdurratrman bin Harmalatr
dari Amru bin Snr'aib, . ia berkata "Aku mendengar ayahku
menceritakan dari ayahnya batrwa ia mendengar Nabi SAW bersabda,
"Satu orang musafir adalah satu syetan, dua orang musafir adalah
dua syetan don tiga pengendwa adolah tiga syetan."&6

:,SV ;7, $:L -u t.
U

t t t ..!e.
,ttt U;J> .V..A
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ttt sb|l
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At li*r,i,t* Ju :'(A-

Athi),Jah mendengarnya dari Abu lGbsyah As-Sahrli. Makhul adalah seorang
tabi'i dni Syam. Ibnu Abu Zakaria adalah Abdullah bin Abi 7al<aria seorang
tabi'i, sdah soorang ahli fiqih di Dalnashrs, termasuk teman sejawat Makhul.
Abu Bahrilyah adalah Abdullah bin Qais Al Kindi seorang tabi,i, seorang
khadhrami yang mengalami masa jahiliah dan wafat pada tahun 27. Makhul dan
Ibnu Abu Takaria wafat pida akhir sepuluh yang kedua dari seratus yang kedua.
Mereka tennasuk tabi'i{ senior yang meninggal bersama Abu Kabsyah As-
Saluli, ini menunjukkan bahwa dia termasuk tabi'in terdahulu dan senior.
Sihadnya shahih. Abu Al Yaman adalah Al Hakam bin Nafi' Al Himashi.
Hadits ini diulang (6748) dan kami telah menjelaskannya di sana.

IL
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7008. Yunus bin Mutrammad menceritakan kepada kami, Raja

bin Yahya me,nceritakan kepada kami, ia berkata *Muslfi' bin

Syaibah menceritakan kepada kami, Affiullatr bin Amru menceritakan

kepada kami dan dia memasukkan kedua jarinya ke kedga telinganya"

'Aku benar-be,nar mendengar Rasutullah SAW ' bersabda'

'serunggttlulta luiar aswad dan maqam @rahim) aildlal, dua

Wnnata dui suga, Allah telah menghapus cahaya ke&tanya,

seandairyn bukan korena itu maka kcduotya akan meneran'gi qa
yang ada di antua langit dan bumi atau apa yang ada di antara timur

dan bud. 'Begitulatr yang dikatakan oleh Yunus, "Raja' bin Yahya"

sementara Affan mengatakao, "Raja Abu Yahya".607

/.6..
ljiiJ,-
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700tf. AMutlah b€rkat4 "Hudbah bin Kh"liq

mgncerita\annya kepada kami, ia berkata,. "Raja Ibnu Shabih A6u

Yahya Al llarasyi menceritakan kepada kami," dan yang benar *Abu

Yahya,' sebagaimana yang dikatakan oleh Affan dan Hudbah bin

Khalid.6os

sanadnlq shahih dan diulang (7000) tetapi Yunus salah menyebutkan nama

syaittnya, dia menyebutnya ..Raja bin Yahya" padatral dia adalatr "Raja Abu
.idfra' sqerti yang telah kami jelaskan di sana dan seperti yang telah kami

jelaskm di sini sesudah hadits.

Sanadnya shahih dan mengulang riwayat sebelumnya. sanad ini adalah

termasuk tambahan dari Abdullah bin Ahmad seperti yang terlihat, tetapi

t"rdrpd pada (d ..Affan berkata" 5s$egai ganti dari *Abdullah berkata" dan ia

salah, ia-m€ngfr bahwa Ahmad meriwayatkannya dari Affan dari Hudbah bin

Khalid! Pad.hal yang meriwayalkan dari Hudbah adalah AHullah bin Ahmad

)Jti M:J,
ln t
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7w9- (Abdullah bin Ahmad) berkafiq "Al eawariri utaidillah

bin Umar menceritakan kepada kami, yazid bin zurai' menceritakan
kepada kami, Raja Abu Yahya menceritakan pada kami, lalu dia
meny,cbutkan (rirvzfraO yang sama@

t.
U ;; s?t i' + s?f 'aeJ;!} * €";.v.\ .

,f llst i tt'l i' * *L:";-,rJ '+ g:i i *
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.tti.*J)t;;br Ft y?, ,9r1, LtZ ,,)#.
7010. Ati bin Ishak menceritakan k@8 lrami, AMullah

mengabarkan k€pada lomi, Musa bin ulalya bin Rahh mengabarkan
kepada kami, aku mendengar ayahku me,nclritakm dari Abdullah bin
Amru bin Al Ash, dari Nabi SAW, beliat Uersabda, ,senatguhtqn

penglnni rcrako adalah setiap ororg 1tory pngah, orang yang
berjalan dcngor perurt kcsombongo4 ltorg tonak don petit, dan
penglwni floga dalah kaon lenahyory terlalat*an'6r0

ganadnya sluhih dan itu yang sebetumnya dm itu juga termasuk
tambahm Abdullah bin Ahmad.
Sanadnya drahdr. AMullah adalah Ibnu Al Mubarak, hadibqra panjang (6530)
dan t<ami telah menrmjukkenqra di sana dan lcami tctah scbutkan bahwa et
Haitsami mcnukil hadits yang panjang ini dalam Az-Zaryaid (10:393), lihat
ShahihlfuHibban dcngan syarah kauri (no. 7l) dai hadiB Abu llurairah.

@l - Mnsrrd Imem Ahnrd



701l. Abu Ahmad qrenceritakan kepada karni, Yunus bin Al
Harits menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW

melaksanakan haji qiran karena khawatir dihalangi ke baitullatr, dan

beliau berkata, "Jika bukan haji maka (itu) adatah umrah."6rr

6rr Sanadnya shahih, Yunus bin Al Harits Ats-Tsaqafi Ath-Thai'fi didhaifkan oleh
Ahmad dan Ibnu Mu'in, babkan Ibnu Mu'in mengdakan, "Bukan siapa-siapa,"
tetapi Abu Daud mengatalon, "Masyhur, lebih dari satu orang yang
meriwayatkan darinya,' Al Butfiari mendeslrripsikannya dalan Al Kabir
(4121409410) dao tidak menyebutkan celanya" dan tidak pula menyebutkannya
dalam "Adh-Dlu'$a," lbru Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat Hadits
ini telah disebutkan Al Haitsami dalam'Majma' Az-Zavaid Q:235-236) ia
berkate "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, sesungguhnya Rasulullah
SAW...sampai akhir" kemudian mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad
secara mursal, di sana terdapat Yunus bin Al Harts. Ibnu Hibban dan lainnya
telah menrsiqailkannya, sementara Ahmad dan yang lainnya mendhd'i/kanya\
dan aku tidak tahu apa maksud ucapannya "Khawatir dihalangi ke baitullah"
padahal beliau sedang melaksanakan haji wada'!, Wallahu A''lom" Y-g ' mpak
dari masalah ini adalah bahwa naskah Musnad yang telah dinukil oleh Al
Haitsami di dalamnya hanya terdapat: "Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya''
saja, karena itulah Al Haitsami memastikan bahwa itu adalah hadits mursal dan
seandainya ini benar maka itu sama dengan apa yang dikatakan, tetapi yang
tampak di sini ddam Al Ushul Ats-Tsalusah "Dari ayahnya dari kakeknya"
tidak terdapat kerancuan. Pada permulaannya ucapannya "Dari kakeknya''
dikhawatirkan merupalcan tambahan yang menjadi kesalahan dari para pencatat
yang sudah turun:temurun. Sesudah itu dalam Al Musnad: agar imam tidak
meriwayatkan apapun di dalamnya dari hadits-hadits mursal kecuali jarang

sekali dan untuk suatu sebab yang khusus. Kemudian ditemukan sesuatu yang
menguatkan kebenaran ll Ushul Ats-Tsalatsah dan kesalahan naskah yang telah
dinukil oleh Al Haieami. Al Hafizn Ibnu Katsir telah menukil hadits ini dalam
At-Tarikh (5:136-137) dari Al Musnad dan dia tulis di bawah judul "Hadits
Abdullah bin Amr,' kemudian ia sebutkan dengan sanad ini dan.di sana terdapat
*dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknyd' kemudian Ibnu Katsir
mengatalcan,'Itri adalah hadits png gharib sanad dan matanny4 hanya Imam
Ahmad sendiri yang meriwayatkannya, Ahmad mengatakan tentang Yunus bin

-iF.4Musna{. Iman, Alnrd
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Al Huts Ats-Tsaqafi ini, "Haditsnya mudlxhoiU' ia dan Yatrya bin Mu'in
dalam sebuah riwayat darinya serta An-Nasa'i telah mendhaifkannya.
Scdangl<an dari segi matan, ucapatmya "sesungguhnya Rasulullatr SAW
melalcsanakan haji qiran kfiawatir dihalangi dari baitullah" Maka siapakah yang
menghalangi beliau ke baitullah? Allah telah menganugralrkan Islam dan
membuka tanah haram untuk beliatr. Beliau telatr dipanggil di hadapan kota
Mina pada 4usim haji tahun sebelumnya; agar tidak satupun orang musyrik
yang berhaji setelah tahrm ini dan orang yang telanjang tidak melakukan thawaf
di baitullah. Pada saat haji wada' tersebu! beliau diikuti oleh kurang lebih
empat puluh ribu orang. Ucapannya "Khawatir dihalangi ke baitullah," tidaklah
lebih mengherankan dari ucapan Amirul Mukminin Utsman kepada Ali bin Abu
Thalib ketika Ali berkata kepadauya, 'Engkau sudah tahu bahwa kami
melakukan tarnathr' bersama Rasulullah SAW' dia berkata, 'Ya, tetapi kami
dalam keadaan katakutan!" (Lihat apa yang sudah lewat dalam Musnadl)tsman
(432) dan Musnad Ali (756). Aku tidak mengerti atas dasar apa rasa takut ini?
Dari sisi yang mana? Kecuali hanya berisi riwayat seorang sahabat atas apa
yang telah diriwayatkannya dan mengartikannya sesuai persangkaannya. Apa
yang telah diriwayatkannya adalah shahih dan maqbul dan apa yang
diyakininya tidaklah ma'shum (terpelihara), itl di nauEtftan kepadanya dan
bukan merupakan hujiah bagi lainnya serta tidak harus menolak hadits yang
telah diriwayatkannya. Inilah ucapan Abdullah bin Amr, seandainya sanadnya
benar merujnk kepadany4 Wallalru A'lan " Ini addah penjelasan yang sangat
bagus dari Al Hafidr Ibnu Katsir Rahimalrullah. Dalam naskah At-Tuilh yang
tclah teftit terdapat kesalatran-kesdahan cetak pada tema ini dan kami telah
meluruskannya ketika menukil ucapannya.
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7012.Ibrahim bin Abu Al Abbas dan Husain bin Muhammad

menceritakan kepada kalni, meneka berdua berkata, "AMurrahman
bin Abu Az-Zinadmenceritakan kepada l<ami dari AMunahman bin
Al HarE bin AMullah bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah dari Amru bin
Syu'aib dari ayatrrya dari kakeknya, sesrmggubnya Rasutullah SAW
berbicara kepada orang-orang pada saat farhu Makkatr di tangga

ka'batr. Di antara yang dikatakan beliau: saelah memuji Allah beliau
berkata, "Wahai manusia, setiap janji pada rnasa jatriliah dan tidaklatr
islam menambahkan nya kecuali lebih keras, tidak ada janji jahiliatr

dalam Islam dan tidak ada hijratt sesudah fathu Makkah. Tangan kaum
muslimin adalah sattr atas orang selain merekq darah mereka sama,
dan seorag mumin tidaklah dibunuh karena seorang kafir, dan diyat
orang lmfir adalah separuh diyat seorang muslim, ketauhilatr, tidak ada

kekejian dalam Islam, tidak ada pembangkang dan tidak ada

keributan, shadaqah-shadaqah mereka diambil di rumah-rumatr

mereka, kaum muslimin selalu mengayomi orang yang lebih rendalr

dari mereka, selalu menebarkan kesejahteraan walau kepada kaum

mulimin yang letaknya berjauhan." Kemudian beliau turun. Husain
berkata, "sesungguhnya dia mendengar Rasulullah g{1y.rrl2

6t2 Sanadnya shahih. Maknanya telatr disebutkan berulang-ulang, panjang maupun
pendek, kecuali sabda beliau "La Syighua/il hlan" makna-maknanya yang
sudah disebutkan terdatrulu (668 l, 66y2, 67 16, 6730, 6917, 6933, 697 O, 6992)
adapun sabda beliau "La Slighoa fil Islan" maka telah disebutkan oleh Al
Haitsami dalam Majma' Az-Zawaid @:26Q dengan lqfazh 'Rasulullah SAIV
memutuskan bahwa tidak ada kekejian dalam Islatrr," dan ia berlota,
"Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah para perawi Aslt shahih
kecuali Khala bin Ishak dan dia torang-terang4 dengan menceritakan
(Tahdis)." Al Hafizh Al Haitsatni dengur ini me,nunjuklon apa yang akan
datang dengan dua sanad dari jalur Ibnu Ishak(?U6,7027); kemudian dia tidak

Musmd Imam Ahmad 
- @



*IL 7013- Abdul wabhab meNrc€ritaka[ kepada lomi, sa'id bin
Mailhar mensitakan kepada kami d6i Amru bin syu'aib, dari
ayahnya, dai kakeknya, dari Nabi sAw, beliau b€rsabda, ,,pada

dw wiluk lu*a terbuka lbna tmta demi&an puta luka luka yang
terjadi 

rytda 
joi jemoi diyatnya sarrrq serrnonya diyatnya septluh
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7014. Mu'ammal menceritakm kepada kami, Hammad
menceritakakceada l<ami dari adadab dari syahr, dari Abdullatr bin
Amnr, sesungglrhnr Nabi sAw bersabda, "orang yang terbunuh
kqena rcnrynalunkan hotoqa rnaka ia mati syahid.'6ra

i t*;; f ,r *? =6i 
+€*.v.\r

4 :j6'6,,*i *\t j;" d,.*:,,a.* yJ ,r #
i X';*'ik,)rr;'eg\ii'1!)i i''#'# *t?r

menunjuh jahn ini-png di dalmrya tidak tcrdapat Ibnu Ishak. Larangan
tmtuk Sydgrrc (nelakukan kekejialr) juga telah disebuikan terdahulu aari naaits
A-bdultah bfu Unr Uinrl,t Xlautat (+iZe,46g2,4gtE, szff., seSi1.'Snaanya sha* sa'id : Dia adelah'Ibnu'auu arrruun. Mathar: Dia adalah Al
\truraq. Haaiuqp disiqgkat (6933).
Suadnya slalhh dan diulmg (6950.

'.1.,)i

.hr

lz-v

@I - Murrd Imrm Ahnd

I

i

l

I



i6. L.?. ..
er> e;nt tp $:",I -z.t t.

tt Llg'J, u. iti, .v. \o

i zar €j * ,uu;:st i ,yf i |,Ft -4t? ,rj i et;.\
,f6t /.)*" i' |r?:t;" i' *,;it:JG,i;t) *
'#'ii' it qt,r*" i' '*,#'i,e*l',i:t?t &
* C:- d;-,Ju1#}t rb6$|!Si6,iqr'iiw ,#
'or,irri *3 *ht,* !, J;r;lfr €:,t*, I'

. |. 7. \, i4 )z o r... t -& 
1..'-t "

€ yr ur, rltr '^kl ,.5 q ):'?'q ? ia * e og

.)61

7015. Marwan bin Syuja' Abu Amru Al Jazari menceritakan

kepada kami, Ibrahim bin Abu Abtah Al Uqaili dari pendutluk Baitul

Maqdis menceritakan kepadaku, dari Abu Salarnatr bin Abdunahman,

ia beikata, "Abdullah bin U:nar bertemu dengao Abdullah bin Amru

bin Al Ash di Marwah, lalu mereka berdua berbicara, kemudian

Abdullatr bin Amru pergi dan tinggallah'Abdullatr bin Umar

menangis, lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya, "Apa yang

membuatnu menangis watrai Abu Abdurrahman?" dia menjawab,

"Ini," yakni Abdullatr bin Arnru, mengira bahwa dia telatr mendengar

Rasulullatr SAW bersabda" "Bmangsiapa dalam hatinya terdapat

seberat bii biii ia,ni sifat sombong maka Allah alan benamkan

wajahnya lre datam api neraka.'l6ts

615 Sanadnya shahih. Ibrahtn bin Abu Ablah Al Uqaili Asy-Syami: Tsiqah,
termasuk salah seorang syaikhnya Malih Laits dan lain.lain, dilsrqalkan oleh
Ibnu Ma'in, Ibnu Al Madini, An-Nasa'i dan lain-lain. Asy-Syaikhan telah
meriwayatkan darinya dan ia termasuk kelompok tabi'in kecil, dia mendengar
Ibnu Umar, seperti yang dipastikan oleh Al Bulfiri dalam lI Kabir (llll3l0-
3l l) dan dia memiliki terjemah dalam kitab Al Jan' Baina Rijal Ash-Shahihain

@alaman 16), di sana ia dinisbatkan dengan Al Uqaili, seperti di sini, di sana
juga disebutkan bahwa dia wafat pada tahun 152 di Palestina. Hadits ini diulang

Musnad.Imam.Ahmad - @I
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, 7016. AMul Quddus bin Batcr bin Khunais A,bu Al Jahm

menceritakan kepada kami, Al Hajjaj mengabarkan kepada karni dari
Arnru bin Syu'aib, dari ayaturya, dari kakeknya, dia berkata,
*Rasulullah sAw benabda, 'setiap shalat yang,tidak dibacakan di
dalamnya surat Alfatihoh maka ia adatah tidak sempurna, kcmudian
tidak sem1rurna, kcmudian tidak sem1rurna."6t6

,jd ,;; G?l *4r'i. tu+j $:", .v. \v
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dengan sejenisnya (6526) dari sisi png laindan l<ami telah menunjukkan ini di
sana. sabda beliau "Akobbahullalru ala wajihihi" inilah yang disebutkan dalam
ketiga ushul dengan hamzah, ruba'i, di catatan pinggu (3) disebutkan: Inilah
y.!ng teldapat dalam translnip "Akabbalu" dan dalam sebuah transkrip
'Kobbahullah" dan itulah yang masyhut'' dan ini menrmjuklcan apa yang ada
dalam buku-buku muJaur' bahwa tsulatsi dari f il ini adarah mita;addj dan
ruba' inya I az im. Dkatakan da,lan. " Al- Lis an " : " Kab b ahu Li W aj hi hi, F ankab b a
ya}lri Shoa'aht' den -Akabba Hnya Ala Wajhihi. dan initermasuk yang
jarang bila dilotakan "Afalta Ana" dan Fa'altu Ghairf, a*a6fan
"Kabballahu Aduwwal Muslimin" bukm "Akabba" inilah yang masyhur, tetapi
rubalinya tdap muta'addi dan tsulatsinya juga tetap t*ii. Oatan Al eanus
"Kabba: menjugkirbalikkan dan mcmbantingny4 seperti Akabbahu dan
I{obkabalru Akabbq ia adalah lcata kerjt luim muta'addi.,,
Sanadnya shahih. Al Hajiaj: Dia adalah lbnu Artha'ah. Hadits ini diulang
(6e03).
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7017. Zaid bin Hubbab menceritakan kepada kami, Musa bin

Ula mengabarkan kepadahl dia berkata: Aku mendengar ayahku

berkata: Aku mendengar AMullati bin Amru bin Al Ash berkata,
*Aku mendengar Rasulullah SAW bertanya, 'Tahukah kalian siapo

orang muslim itu?' mercka meqjawat, "Allah dan Rasul-Nya yang

lebih mengetahuinya," beliau bersabda, "Adalah orang-orang muslim

yang selamat dari lisan dan tanganrrya," beliau bertany4 "Tahukah

lralian siapa orang mubnin itu?" meteka menjawab, "Allah" yakni

dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Beliau bersabdq "Ailalqh orang-

orang mubnin yong dia tindmgi diri don lnrta mereka, dan orang
yang berhijrah adalah orong yang hijrah dari kcjelekan lalu
menghindorfuryn."617

il,i ,by.t;it i:-:r', ti?f fo U * $1", .v. \ A
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7018. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, Duwaid Al
Khurasani mengabarkan kepada kami dan Az-Zlbair bin Adi duduk

bersamanya ia berkata: Amru bin Syu'aib mengabarkan kepada kami

dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai

617 Sinadnya slaftdi dan diulan e Gy25) dengan sanad ini, lihat (6983).
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Rasulullatl, sesungguhnya kami mendengar darimu hadits-hadits yang

tidak kami hafal, apakatr lemi harus menulisnya?' beliau menjawab,
'Ya, tulislah'."6t8
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7019. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami dari Al
Mutsanna bin Ash-shabbah dari Amru bin Syu'aib, dari ayalnrya, dari
kakeknya, ia berkat4 "Rasulullah SAW bersabd4 "Adalah suatu

lrehtfuran pengingkaran terhadap nasabnya sendiri meskipun hina
atau mengahti sebuah fiasob yang tidak dikcnal yang bukan

nasobrtya. "619

Sanadnya dha'd karena perawinya tidak dikenal. Duwaid Al Khrnasani: Al
Husaini telah mencantumkan biografinya dalam Al llonal (lnlaman 34), ia
mengatakan, 'Tidak dikenal" dan Al Hafiz.h tidak mencantumkan biografinya
dalam At-TaliI, sementara Adz-Dzahabi menyebutlcannya dalam Al Musytabih
(halaman 204), it berkat4 "Dtrwaid bin Thariq; Ali bin Ashim meriwayatkan
darinya." Duwaid: dengan dua dal daa dttashghir. Makra hadits telah
disebutkan sebelumnyq sscara panjang maupun disingkat dengan sanad-sanad
yangshahih, di antaranya (6510, 6930).
Sanadnya hasan, karena Al Mutsanna bin Ash-ShabbalL seperti yang telah kami
jelaskan pada riwayat (6919). Hadits ini telah disebutlon Al Haitsami dalam
Majma' Az-Zawaid (l:97), ia mengahkan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-
Thabarani dalam lsft-Siaghir daa Al Auath tetapi ia berkata" Kafara bim'riin
dan itu dari riwayat Anr bin Syr'aib dari ayahnya dari kakeknya." Ibnu Majatr
telatr meriwayatkan hadits yang sama maknanya (2:87) melalui jalur Sulaiman
bin Bilal dari Yahya bin Sa'id dari Amr bin Syr'aib dari ayahnya dari
kakeknya, "Sesrmgguhnya Nabi SAW bersabda" 'Adalah suan kchtfuran
seseorang mengakui nasab yang tidak dikenahya atau ia menentangnya
meskiptm hina" Orzing yang menjelaskannya menukil dari Zawaid Al Bushairi,
"Hadits ini terdapat pada beberapa Eanskrip dan tidak disebutlon oleh Al Mizzi
dalam Al Atlrrd, sanadnya shahih dan aku kira ini lennasuk dari tambahan-
tambahan lbnu Al Qatthan." Yang dimalsud adalah Abu Al Hasan'Ali bin
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7020. Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Ishak mengabarkan kepada kami dari Amru bin
Syu'aib, dari ayatrnya, dari kakeknya Abdullah bin Amru bin Al Ash,
ia berkata, "Aku bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku
mendengar banyak hal dari engkau, tidakkah lebih baik jika aku
menulisnya?" beliau mer{awab, "Ya" &t bertanya, 'Dalam hal
marah dan keridtraan?" beliau menjawab, "Ya, sesungguhnya tidak
lreluar dori ucapanht (boik moah atau tidak) kccuali yang 7ro7 "620
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7021. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, Sa,id

menceritakan kepada kami dad Husain Al Mu'allim, ia berkata, yakni

Ibrahim Al Qaththan, perawi As-Sunan dari Ibnu Majatr. Lihat (6834). Sabda
beliau "Wa In Daqqa":yakni "Wa In Dha'ula don Haqara."

620 
Sanadnya shahihain t"iut disebutkan (6930) {ari riwayat Yazid bin Harun dan
Muharnmad bin Yazi4 keduanya dari lbnu Ishak dengan sanad ini dan kami
telah tunjul*an sanad ini di sana. Telah disebutkan terdahulu hadits yaqg
semakna dengannya secara singkat dengan sanad lain yang dha'if Q0lB).
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Abdul Wahhab, tcr{ku sudah mendengar darinya yakri Husain, dari
Amru bin Syu'aib (dari ayaturya) dari kakeknya, dia berkata, 'Aku
melihat Rasulullah SAW shalat menyatulcan kanan dan kirinya, dan

aku melihatrya shalat tanpa alas kaki dan beralas kaki, dan aku
melihatnya berpuasa dalam berpergian dan berbuka, dan aku
melihamya rrrinum sambil duduk dan sambil bo'diri.r62l

l"
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7022. Abdul Watrhab menceritalcan kepada kami, Husain
menceritakan kepada kalni, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari
kakeknyq bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW,
ia berkata, "4ku tidak memliki harta tetapi mempunyai seorang anak
yatim?" beliau bersabd4 "Makstilah dari harta anak yatimmu, tidak
berlebihan dan tidak mengumpulkan harta serta tanpa kornu tahtt
kchilangan hartamtt" atau beliau mengatakan, "tebuslah hartamu
dengan hartanya " Husain ragu-ragu.622

621 Sanadnya shdrih. Sa'id : Dia adalah Ibnu Abu Urubatr. Ucapannya ..Dari

ayahnya" tidak'terdapat Uulsm (t d dan kami mendapatkannya dari (:l), dan
inilah yang benar yang sesuai dengan riwayat-riwayat sebelumnya. Hadits ini
diulang (6627,692E).
Sanadnya shahih dan panjmg (6747) dengan sanad ini dan kami telah
mentailtrijnya di sana. Sabda beliau Wala Muta'tstsil lbnu At Atsir berkata,
"Yalsri Ghaint Jani' dkatakan Malm lbluatstsal daa Majfun Muatstsat yak,ni
Majmu'un Dat Ashlin Ibnu Iktsir menukilnya d^lam At-Tafsir (2:352) dari
tempat ini dan png terdapat padanya (Tidak berlebihan, tidak menghanrbur-
hamburkan dan tidalc mengumpulkan hrta).
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7023. Abidah bin llumaid Abu AMurrahman menceritakan

kepada kafni;Attra bin As-Saib menceritakan kepadaku dari ayatrnya"

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

"Wahai Abdullah bin .Amru, dalam berapa wabu kamu membaca Al

Quron?" dia berkata, "Aku menjawab, di siang dan malam hariku" ia

berkate "lalu beliau berkata kepadalor' "Tidttr dan shalat, tidur dan

bacalah ia setiap sebulan" dia berkata" err{ku masih merasa kurang

dan beliau menganggap aku memang masih kurang sampai beliau

mengatakan, "Bacalah ia setiap tujuh malam" ayahku berkata, tcr{ku

belum mengerti dan hilang satu kalimat dariku," ia berkatq

"Kemudian ia mengatakan, Aku berkata, rtr{ku berpuasa dan tidak

berbuka" dia berkata, *Maka beliau berkata kepadaku, "Berpuasalah

dan berbukatah, dan berpuasalatr tiga hari di saiap bulannya" "Aku
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masih merasa kurang dan beliau meNrganggap alru memang masih

kurang sarnpai beliau mengatakan, "Berpuosalah dengan ptosa yang
paling Allah ,tlzza wa Jalla cintai, puosa Doud, posalah selwri dan

berbukolah sehoi" Abdullah bin Amru b€rkata, "Dan agar alcu

me,nerima keringanan Rasulullah SAW lebih ahr cintai dari pada unta

meiah" aku mengira Abidah ragu-ragu.s

I
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7A24. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd menceritalcan kepada kami,

ayahku menceritakau kepada kami dari Ishak, Amru bin Syu'aib bin

Muhmad bin AMullah bin Amru bin AI Aslr, menceritakan

s Smadnya hasan. Abidah bin Humaid Abu Abdurrahman Al Kufi yang dikenal
deogan Al Hadzdza': pentsiqahannya telah disebutkan terdatrulu (868), tetapi
dahulu tidak disebutkan siapa yang mendeirgr dari Atha', bahkan ia dari
kelompok Jarir bin Abdul Hamid yang mende,ngar dri Atha' setelah
merubahnya. "Abidah' dengan ain yang befirakat fathah, ba' Marakat
losrah dan di akhirnya huruf ha'. Dalam Q) disebutkan "Abid" tanpa ha' dan
ihr salah, kami telah mentashibnya dari (gt l) Aao buku-bulcu terjemah, dan
'Humaid' dcnpn tashgbir. Hadits sejenisnya diulang (6E76) dan itu adalah
salalr satu riwayat kisah ini yang telah disehlkan secara panjang lebt (6477).
Lihat (6921, 6951). Ucapannya "Ila ot Qala" dalam 62a56i, dengan hanisy
(S) "Hotta Qala" Dan yang mengatakan, "Aku bclum mengerti dan hilang satu
kalimat datriku" adalah Imam $pa{ Rahimakilah,lcma iu di alfiir hadits
dia mengatakan, "Aku mengira Abidah ragu-ragg" yakni bahwa Abidatr bin
Humaid tidd< menjelaskan ucapann)ra di tempu ini, malca Ahmad tidak
mengerti apa yang ia katakan, lalu hilanglah satu kalimat abu satu jumlah dari
apa yang rclah dia de,ngan dari syaikhnya, tampalorya dalam hal keringanan
rmtularya dalam membaca Al Quran dalam tiga hri, sebagaimana yang telah
disebutkan dalam banyak riwayat. Huruf wau dalam ucapannya "Wa Lun
Alham" datarn (1.) diberi tanda dalam manuslaip.
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kepadaku dari ayaturya, dari kakeknya, dia berkata,l'Aku,mendengar

Rasulullatr SAW bersabda" 'Tidak ada kegaduhan dan tidak adapula

pembanglrnngan, dan tidaklah shadaqah-shadaqah mereka diambil

melainkan di rumah-rumah mereko. "621
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(7024) Sanadnya shahih dan yang sejenisnya telah disebutkan terdahulu (6692),

lihat (7012),
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7025. Ya,qub meirceritakan k@a kami, Ayahku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishalc, Abu su$an Al Harasyi
menc,eritakan kepadaku dan dia adalah tsiqah pada aw yang
disehrtkan oleh penduduk negerinya, dari Muslim bin Jubair
pemimpin Tsaqif, dan soorang muslim, banyak orang yang
meriwayatkan darinya, ia mengaahui dan mendengar dari Amru bin
Hrisy Az-Z;abudr dari Abdulrah bin Amru bin Al Aslr, ia berkata,*Aku berkata, 'wahai Abu Muhammad, kita berada di sebuatr tempat
yang tidak kita temukan di daramnya dinar dan dirham, harta-harta
kita adalah ternak yang kita miliki, dan kita memperjualbelikannya di
antara kitq kita membeli sapi dengan kambing dengan masa tunggu
mmpai -.1.* tertentg unta dengan sapi, kuda dengan rmta, semua itu
ryai uft*tn t€rtentu, maka ryakah itu diperbolehkan bagi kami'?'ia
berke, *Kepada orang yang mengerti kamu hilangkan: Rasulullah
sAw menyurulrku rmtuk mengirimkan sebuah pasukan dengan seekor
unta yang ada padaku," ia berkata, "Maka.aku bawa orang-orang
kepadanya sarnpai unta habis dan tersisa sekelompok orang,, ia
berkata, "Lalu aku berkata kepada Rasulullah SAW, ..Wahai

Rasulullah, unta telah habis dan rnasih tersisa sekelompok orang yang
sangat lemah?" dia berkata, "Rasulullah berkata kepadaku, ,,Beli

seekor unta unfiik karrri dengan mta qolaish doi unta stwdaqah
sampai kc tempatnya sehingga pengiriman ini dopat kmnu
laksanakan" dia berkata" "Maka aktr membeli unta dengan dua unta
qolaish dan tiga dari unta shadaqah sampai ke tempahya, sehingga
aku dapat melaksanakan pengiriman itu" dia berkata, ..Tatkala itu
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7026. Ya'ciub menceritakan . kepada kami, Ayahku

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata, "Amru bin

Syu'aib menyebutkan dari ayaturya" dari kake,lcrya" dia berkata,

'Rasulullatr SAW memutuskan untuk diyat janin yang. sempurna

akalnya jika masih dalam kandungan ibtmya dengan memerdekakan

budak laki-laki atau budak perempuan, maka beliau memutuskan hal

itu pada istri Hamal bin Malik bin An-Nabigbah Al Hudzali'.'#6

i€-, 'jG

barang shadaqah dapat

menunaikannya.'$2s

di pertnkarkan, Rasulullah SAW

)e *i f h' S* ;$r Lli .; V.Y1

't)-')i

Sanadnya shahih dan yang sejenisnya telah disebutkan terdahulu (6593) dari
riwayat Jarir bin Hazim dari Muhahmad bin Ishak, dan di sana telah kami
jelaskan secara rinci nlhrf kedua riwayat. Ucapannya "Al lbilu qad Nafidat"
dalam transkrip dengan horrrsy (m) rcrdapat tambahan "Inna" maka dibaca
"Inna Al lbila"
Sanadnya shahih Al Haitsami menyebutkannya dalan Maima' Az-Zowaid
(6:299), ia berkata "Diriwayatkan oleh Ahmad dan di sana terdapat Ishak, dia
adalatr seorang Mudallis, dan sebagian perawinya adalah tsiqah. " Kisah Hamal
bin Malik sudah disebutkan dalam Musnad Ibnu Abbas (3439) dan telah kami
jelaskan di sana.

Musnad Imam Ahmed - @I



7026 p. Dan sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada

kckcjian dalon Islon.'627
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7027. Ya'qub dan Saad menceritakan kepada kami, keduanya

berkat4 "Ayahku menceritakan kepada kami dad Ibnu Ishak, yakni

Muhammad, AMurrahman bin Al Harts menceritakan kepadaku dari

Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata,

Rasulullah SAW memutuskan, beliau bersabda, "Tidak ada kckejian

dalon Islarr.-68

:iu ,:otr-,\i F * ej ul* qfr- $:";.v.YA

:;6u; ,yi

bt .U :itt',|-, ,ii ,Ju ,,i.tl'; *f * ,;3,'i. :r;T?,
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.ifrir.^i'li.A 6; tft l,A; u: ,Gr;'*

Sanadanya shahih dengan sanad sebelumnya dan telah disebutkan yang sama

dengannya pada hadits (7012). Ucapannya "Sesungguhnya Nabi SAW, " dalam

transl<rip deingm honisy (3) tertulis "Rasulullah." '

Sana&rya shahih dan meirgulang hadits sebelurnnya, dan l€mi juga rclah
mengispratkannya pada hadits Q0l2) serta kami trmjukan pula bahwa Al
Hafizh Al Haitsami telah menyebutkannya dalan Az-Zawoid @:266).

ill /. z.tLtl A.t-rp 1
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7028. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dia berkata,
*Amru bin Syu'aib menyebutkan dari ayahnya, dari kakeknya, dia

berkata, 'Rasulullah sAw memutuskan untuk anak dari dua orang

yang saling melaknat batrwa dia mewarisi ibwrya dan ibgnya

mewarisinya" dan barangsiapa yang menuduhnya maka dia dicambuk

delapan puluh kali, dan barangsiapa yang memanggilnya anak zina

maka ia dicambuk delapan puluh 1"1ir.r52e

c' ' " ' ' u al i.p .41 '&:"i ,fr l3'", .v. Y 1f*ff.->ue:
,ql, hr & n' J;) ju ,jF- ,*, I 'r? i;; ,*')t
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7029. Ya'qub menceritakan kepada karni, Ayatrku

menceritakan kepada kami dari ayahnya dari Humaid bin

Abdurratrman, aku mendengar Affiullah bin Amru berkata"

..Rasulullah sAw bersabda,'sesungguhnya sebesar-besarnya dosa

yang paling besar adalah seseorang yang melalvtat ftcdua orang

tuanya," mereka bertanya, *Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang

melaknat kedua orang tuanya?" beliau menjawab, "Seseorang

62e Sanadnya shahih Terdapat dalam Majma' Az-Zautaid (6:280), ia berkata,
.Diriwiyatkan oteh Ahmad melalui jalur Ibnu Ishak, ia berkat4 "Amr bin

Syr'aib menyebutkan, jika ini merupakan tashrih (keterus-terangan) dalam

mendengar maka para perawinya adalatr tstqah, tetapi jika tidak, maka itu

adalatr in'anatmya Ibnu Ishak dan ia adalah seorang Mudallis, dan sebagian

perawinya adalah tsiqoh.' Ucapannya "Wa Man Qataha bihi" yakni
l'Ro,,oio," dikatakan Bag:a Fulannu Fulanan Yaqfuhu, ya151i Idza Qadzafahu

wa Ramahu Bima Laisa fihi
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mencaci seseorang, dan ia mencaci tyahrrya, lalu orang itu mencaci

ibunya, maka ia (balas) mencaci ibutya."630
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7030. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdul

Aziz, yakni Ibnu Al Muththallib Al Maktrzumi, menceritakan kepada

kami dari Abdul Aziz Oin Umar bin Abdul Aziz), dari Amru bin
Syu'aib As-Sahmi, dari ayahnya, dari kakeknyq dari Nabi SAW,
sesnnggtrhnya beliau bersaMa "Bwangsiapa terbunuh karena

. membela hmtarya maka ia mati syahi4"63t

l' 1"'* #t'i. t-ft "? 
t:i,L'*fr $:"; .v. r \

1' 1" *',#t lAL i * y. et;.t,r * i * i
. ra c
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Sanadnya sahahih dan diulang (6529, 6E40), lihat (7004) yang semakna
dengannya.
Sanadnya shahih. Abdul Aziz bin Al Muththallib Al Makhzumi: Dia adalatr
Abdul Azrzbi Al Muththallib bin Abdullatr bin Hanthab. Abdul Aziz bin Umar
bin Abdul Aziz: Telah disebutkan pentsiqalnarrya(4781). Tambahan (bin Umar
bin Abdul Aaz) tfrsra dalam riwayat (J ;) dan tidak disebutkan dalam (C).
Secara zhahir, membuangrya hanya merupalcan kesalahan cetak saja. Hadits
sudalr sering disebutkan terdahulu dengan sanad-sanad yang shahih dari sisi
yang berbeda-bed4 di antaranya (6522,7014) dan lihat (6913).

631
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Muththallib menceritakan kepada kami dali Abdullatr bin Hasan bin

Hasan, dari Ibratrim bin Muhammad bin Thalhatr At-Taimi bin

AMullah bin Amru bin Al Ash seperti itu.632
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7032. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayahku

menceritakan kepadaku dari Shalih, Ibnu Syihab berkata, "Isa bin

Thalhah bin Abdullatr menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar

Amru bin Al Ash berkata" "Rasulullah SAW berdiri, di atas

kendaraannya pada saat ha'i- Nahar, maka mereka mulai bertanya

kepada beliau, salatr seorang dari mereka berkata" "Wahai Rasulullah,

63) Sanadnya sahahih dan mengulang hadits sebelumnya. Sudatr sering disebutkan

dari riwayat Abdullah bin Hasan dari Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah, di
antaranya (6823, 6t29).
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sesungguhnya aku tidak mengetahui bahwa melempar itu sebelum

menyembelih, maka aku menyembelih sebelum melempar?"

Rasulullah SAW menjawab, "I*mparlah, tidak mengapa,'r yang lain
bertany4 "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya aku tidak mengetahui

batrwa menyembelih sebelum bercukur, maka apakatr aku bercukur

sebelum menyembelih?" Rasulullah SAW menjawab,

"Menyembelihlah, tidak mengapa," ia berkata, "Maka tidaklatr aku

mendengar beliau pada saat itu ditanya tentang sesuatu yang

dilupakan oleh seseorang atau tidak diketatruinya berupa

mendatrulukan suatu perkara sebeh:m perkara yang lain dan yang

sejenisnya, melainkan Rasulullah SAW bersaMa, "Lahtkanlah, tidok
mengapa."633

63t Sana&rya slrafir?, dan diulang (6SeD serta panjarg (6957).
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7033. Ya'qub menceritakan kepada ka^trri, ayahku

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, lalu dia
menyebutkan sebuatr hadits, Ibnu Ishak berkata, eedm bin Syu'aib
bin Muhammad bin AMullah bin Amru bin Al Ash menyebutkan dari
ayahnya, dari kakekny4 dia berkata:634

(l). Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh

orang muloin dengan sengaja maka itu dilembalikan kepada wali
orang yang terbunuh, jika merela mant, mereka membunuh (menuntut

qishash), dan jika mereka mant, mereka mengambil diyat, yaitu tiga
puluh unta hiqqah, tiga puluh unta jadza'ah dan empat puluh unta

634 Sanadnya shahih. Merupakan hadits yang panjang yang mencakup hukum-
hukum yang banyak, telah disebutkan terdahulu dengan sanad yang berbeda-
beda, dari sisi ini atau dari lainnya" dan sudah sering kami tunjukkan di sana
atau di sebagiannya dan karni tiddr pernah menemukannya lengkap dengan teks
ini di selain lvlusnad, maka rinci ke dalam sepuluh nomer
agar takhrij setiap bagiannya Insya Allah menjadi mudah pada setiap nomernya:
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ktntfah, maka itulah diyat doi pembtmulun wrg disengaia dan apa

yarg mereka sepakati dqi sesuatu nako itu muk mereka don itu

diyot bebon yang sotgat berat."635

(2)."Diyatsyibhuanod(penbmulwnsemisengoia)adalah
mughottazhah (berat) seprti diyat Perbuatan sengaia dan pelafuny

tidak dibunuh, dan itu agu syetan melahtkan tipudaya di antara

mamtsia maka teriadilah prumpalant doah pada selain korena

dendom don membava seniota'fi5

(3). Sesungguhnya Rasulullah sAw bersabda" "Barangsiapa

yang membav,a seniata tepado kami maka ia bukanlah golongan

tromt demiklan pula orang yang melahtkot koiatwnn di ialan. "637

(4). "Barangsiapa terbwruh dari selain itu maka itu adalah

syibhu amd dan diatnya adatah mugtnttazhah serta pelahtnya tidak

dibunuh dan dia mirip dengan bulan suci, dott untuk kcsucian dan

untuk tetangga.'638

t t (l) Telah disebgtkan dengan nashnyapada(6717) melalui jalur Muhammad bin

i*yra dari Sulaiman Uin tvtusa, dari Amr bin Syu'aib dengan sanad ini'

biri*uyutt* oleh Al Bukhari secara singf,at beserta !9ngo-hukum 
yang

mengikutinyadanterpisalr-pisahdengantigasanad(8170,71-72)semrtanya
mefiui.iapr rrauuammaa uin Rasyrd dari sutaiman bin Musa. Sabda beliau

. ,,Syadii Al Aqli'tertera dal2rn (l C) d* dalam riwayat terdattulu "Tasydid,"

dan itu di sini adalah transtaip iiengao honrsy (p), dan dalam (tl) tertulis
,,syadid" kemudian penulisnya menambahkan huruf ta' di awal huru syin, dan

pengaruh takallr{ dalam penambahannya sangatlah jelas. Maknanya kedua-

duanya adalahshohih

". atiluditr V."g sama telah disebutkan terdahulu (6718) melalui jalur

Muhammad bin Rasyid dari sulaiman bin Musa dan telah kami sebutkan bahwa

itg diriwayatkan ot"n AUu Daud dari sisi tersebut' Kami tambatrkan di- sini

Uut o,o Al Baihaqi juga meriwayatkannya (8:70) melalui jalur Muhammad bin

Rasyid, dan lihatjuga (6533, 6552).

", 1i[li"L ais"Ur*,ur-t"iarnolu melalui (6124) secararingkas. dan (6742) secara.p-j-g 
lebar, melalui jalur Muhamma| bin Rasyi4 dari Sulaiman, dan akan

iirJU,r[* nanti secara panjang juga melalui jalumya (7088)'
63t ia) r"Un disebutkan jueapada (6742) secara sing[at, termasuk pula dalam

riwayat (?088), SaUaaii-tiau "Wa Aqlulw Muglwtlazhah" dalanr riwayat (J )
,,t4ignahutt'l drnr apa yang tertulis di sini adalah yang tert€ra dalam riwayat
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(5) 'Don Buotgsiry terbwruh koeno klwtln' (pemburuta*'
tersalah) makd dtyatryn adala serafiu ekor unta, tiga ptiuh onktmtdtr
makhad, tiga puluh mta binti labun, tiga piuh uta hiqqah daat
sepiuh unta laki la6 bikoat bani labun'6e

'(6) Dia berkat4 "Rasutullah SAW menghrgainya kepada:,
penduduk desa empat ratus dinar atau sejenisnya dari pcrak dan belihuri
menghargainya dengan harga rmta, apabila malral, beliau meninggikann
nilainya dan apabila muralq beliau mengurangi nilainya sesuai zaman
yang telah lewat, maka pada masa Rasulullah sAw mencapai antara ,

empat ratus dinar sampai delapan ratus dinar dan setara dengannya
dari perak delapan ribu dirham"ao

(7) Beliau memutuskan bahwa barangsiapa yarrg diyatnya
kepada pemilik sapi maka pada sapi adalah dua ratus ekor sapi, dan

€) d* tanskrip dengan hor$ G). Sabda beliau "Wa Huwa BissyahrAl
Haram, wa Lil Hwtnai wa Lil Js" inilah yang tertera dalam ketiga ushul, d6
maknanya "Wa fuua Syabilau Bissyatc Al Hoan.. dan seterusnya.,, Riwayat
terdahulu lebih jelas "Va Hnya Kassyab Al Hsarn, Lil Hurmati wa Al
Jiwar."
(5) Telah disebutkan secara singlcat dan panjang (6663, 6719, 6743) semuanya
melalui jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa" begitu juga
diriwayatkan oleh AI Baihaqi (8:7a) dari jalur tersebut. Sabda beliau "wa Asyru
Bikarati...sampai alihft" "Al Bikqah" adalah jamak "Bab" yaitu unta muda.
Al Jauhari mengatalon, *Jamah Bab adalah Biku, sep*ti Fukh dm Firakh,
dan juga Biksrah, se,pertiFaDIdan Fihalah"
(6) Hukum ini tidal( mendahului apa yang telah disebutkan terdahulu dan akan
disebutkan nanti melalui hadits (7090) dari riwayat Muhammad bin Rasld dari
Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan
telatr diriwayatkan oleh Abu Daud melalui hadits yang panjang (4s64141313-
314 Aun Al Ma'bud) dan Al Baihaqi dalam ls-,Snzan Al Kubra (8:77) melalui
hadits -keduanya melalui jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa.
Ucapannya Wqimuha ala Ahl Al Qura" yafui "Yaqumuha" dat ini jarang
digunakan. Kami telah jelaskan pembahasan yang sama di hadits Abdullah bin
Umar bin Al Khaththab )rang lain (5545). Ucapannya 'Wa ldza Hanat,'yakni
"Rakhushat Qimatrta." Dalam 'Al-Lisan" (17:330) dari AI Kisa'i, dia berkata,
"Seorang laki-lalci Arab b€*ata kepada hewan ternd( miliknya" "Ma.bihi
Ba'sun Ghairu Hawoih" dia mengaakan, "Murah harganya.,' Ucapannya..,Zr
Adluha" 'Al Adl" llnrn 'Allil" adalah "Al Mitsl'.
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beliau memntuskan bahwa Barangsiapa yang diyotnya kepada pemilik

kambing maka duadbu ekor kambing.fll

(8) Beliau memutuskan pada hidung terpotong semuanya

dengan bayaran diyat yang lengkap dan jika yang luka hanya ujrmg

hidnng matra diyanya setengah.fl 
2

(9) Beliau memutuskan pada rnata dtyatnry setengah o81,il3

lima puluh ekor rmta atau yang s€tala dengannya dari emas atau perak

atau serafirs ekor sapi atau seribu ekor kambing.s

(10) Dan kaki setengah aql diyany dan tangan setengah aql

dianya.us

(7) Hukum ini juga tidalc mcndahulu Sf yang Clah disebutkan terdahulu, dan

diriwayalkao oleh Abu Daud dm Al Baihaqitcscrta hutqm yang sebelumnya.

sebelnm ihr Abu Dard meriwaya[km reaunr (454214:307-308 Aun Al
Ma'bud) mclalui jahn Husaid Al Mu'allim dari emr bin Syu'aib, dai ayahnya,

dari kakcknyl eqi aa menjadikan penilaian diyat dengu dinar dan dirham

iat 5g5stllllar..{t' ,l*n menjadikm diyat dengan rmta dan kambing dari perbuatan

Umr binAl Khrhthab.
(8) Akan disehd(an melalui hadits (7092) melalui jalur Muhammad bin Rasyrd

au sutaiman bin Musa. Abu Daud meriwayarkannya melalui hadits (4564)

yag telah l<ami tunjuklon tadi, dan Al Baihaqi juga meriwayatkannya (8:88)

melalui jalur Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman.
lql adalah Kompensasi harta yang ditetapkan oleh Syara' yang hants

dibayarkan oleh pembayar diyat -Ed'
(9) Akan disebutlon pula melalui hadits (7092) dan saya tidak mengmukannya

iei"in O tempat ini dari sisi ini. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2:251) melalui
jalur Thariq Al Ala' bin Al Harts dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya: "sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan pa& mata yang

menjadi buta sebelah dan bergeser pada tempatrya jika terjadi kebulaan,maka

diyatnya sepertiga." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dalud(456714:315 Au Al
nia'buy melaui jalur Al Ala' bin Al Harts dengan sanad ini secara singkat

dengan lafazh "sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan pada mata yang

tiAatc dapat melihat sedang tampaknya seperti biasa pada tempatnya dengan

sepertiga diatnya.,, Riwayat Abu Daud sarat akan wahm, sedangkan riwayat

an-Nasa'i;elas: Bahwa sepertiga diyat itu pada mata yang tidak dapat melihat,

sedang t*pukoyo sep€rti biasa. Adapun mata ),ang sehat mala 9i t* setengah

diyat iesuai dengan apa )'ang ada dalam hadits ini dan hadits-hadits yang lain'

(lb) Hadits aun aiseuuttcan nanti (7092) melalui jalur Muhamnad-bin Rasyid

dari Sulal-.n bin Musa dan diriwayatkan oleh Abu Daud melalui hadits yang
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(l l) Dan kerusakan kepala sepertiga aql diyatnyq tiga puluh
tiga ekor unta atau yang senilai dengannya dari emas atau perak atau
sapi atau kambing, dan kcpala yqng bocor sepertiga aql diyatnya,
adanya pergesenan letak di kepala lima belas ekor unta dan luka yang
sampai terlihat bagran tulang kepala lirna ekor unta.s6

(12) Gigi (diyatnya) lima ekor wrta.nT
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panjang (4564) serta AI Baihaqi secara singkat (8:591), keduanya juga melalui
jalur Muhammad bin Rasyid.
(l l) Hukum-hukumnya belum disebutkan kecuali hukum .Al Mudhihah,, telah
disebutkm dengan lafazh "Al Madhih." pada (6681, 6772, 6933,7013) dan
penjelasannya telah disebutkan di awal. Diriwayatkan oleh Abu Daud (4s66t4:
315 Aun Al Ma'bud) dan At-TinnidnQ:3B) keduanya melalui jalur Husain Ar
Mu'allim dari Amr bin syu'aib. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits Hasan
Shahih". Adapun hukum "Al Ma'mumah dm Al Ja'ifah,' maka telatr
diriwayatkan oleh Abu Daud (4564) melalui hadits yang panjang yang sering
l<ami tujul*an, dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi (t:83), keduanyi
melalui jalur Muhammad bin Rasyrd dari sulaiman bin Musa" dari Amr bin
S1u'aib. "Al Ma'mumah" adalah "AsySyajjah," yartg mencampai umm ar-
rq 1 frtrr kulit yang menutupi otah disebut jtga "At Ammah." "Al Ja'ifah,'
adalah tikaman yang masuk ke dalam. *Al Munaqqilah adalah yang kiruar
darinya tulang-tulang kecil dan berpindatr dari tempat-tempahya, dan
dikatalcan: yang memindahkan tulang-tulang, )Nakni mematahkannyq ini semua
dikatalon oleh Ibnu Al Atsir.
(12) Telah disebutkan terdahulu melalui hadits (671l) melalui jalur Muhammad
bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa. Diriwayatkan oleh Abu Datd (4s6314:3r3
At*t Al Ma'ktd\ melalui jalur Husain Al Mu'allim dari Amr bin syu'aib, dan
diriwayarkan juga olehnya melalui hadits yang panjang (4564) merarui jarur
Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa.
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7034. Dia berkata, :efimru bin Spr'aib meiryebutkan dari

ayatgrya, dari kakeknya, ia bcrt4a, 'Rasul-rill6['SAff memutuskan

pada orang yang menikam scs€ogug di kakitFieogan mata pedang,

ia berkata, 'Wahai RasulullaL bolcbkah d111 Epnibahs menikamnya?'

maka Rasulullah SA-W b.tke tepud"nyr' Umgq,

sampai lulranu sembtth'ia ber*da, 'Orang tCmch{ meriolak sefain

daripada meminta utrrk mcmbalas,' qalra Raqftllah SAW

memberikan kesempatan untqk membalasnya darinya Dia borkata,

Malca yang mernbalas mengunmgkan niatnya dm orang fang 1f,.an
menerima pembalasan terbebas darinya, ke,mldian orang yang

menyerah tadi datang kepada Rasrilullah SAW am Uerkat4 Wahai

Rasulullah, 'Algtr mengurungkaonya dan tcNmilku terbebas?'

Rasulullah SAW berkata ke,padanya' 'Bu*mt*oh aht sudah

menywuhmu untuk tidak merutu batas sottpi htkomu sembuh?

I(amu telah melanggo perbtahht! Allal, &ot 4e4iauhimu dan

lukotttu sudah tidak sah!'Kemrdian sAelah peristiwa laki-laki yang

pincang Rasulullah SAW memerintahkan *Bagi siapa saja yang

terluka agar tidak menrmtut balas sampai lukmya sembutt, dan apabila

lukanya telah sembuh maka dia boleh menuntut balas-'ff

,Pt,y

st Sana&rya shahih dcngan sanad scbelumnya Diriwayfu oleh Ad'Daraquthni

Oaamin 325) nelatui jaln lvfghmmad bin Ilmru, dli lhu Juraij, dari Amr
tio sy,r'"iu dengau sanad ini, dm diriwaydon olch Al Bailuqi (E:67-68)
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7035. Ya'qub menceritakan kepada kami, aku mendengarnya

bercerita, yakni ayahnya, dari Yazid. bin Al Had, dari Aruu bin
Syu'aib, dari ayatrnya, dari kakeknya Muhammad bin AMullah, dari
Abdullah bin Amru, ia'berkata, "sesungguhnya dalam suatu majlis
Rasulullah SAW pernah bersaMa, 'Maukah kalian aht beritahu

tentang orang yang palrng aht cintai don pating dekat dudufutya

denganht pado hari kiamot'?" beliau mengatakannya tiga kali, ia
berkatq (I(ahi mengatakao, 'Ya, wahai Rasulullab' ia berkat4 Maka

beliau bersaMa, 'Orang yang pattng baik aWtlabtya'. "4e

melalui jalur Ad-Daraquthni dengan unadnya, Al Baihaqi mengatakan, "Begitu
juga diriwayatkan oleh'Muslim bin Khalid dari lbnu Juraij." Al Haitsami
menyebutkannya dalam "Majma' Az-7.awaid" (6;295-296) dan ia mengatakan,
"Diriwayatkan oleh Abmad dau para perawinya addah tsiqah" Al Majdu
menyebutkannya dalam Al Muntaqa (3933) dan Al Hafizh dalam "Bulugh Al
Mffafir" (3:328 M Subul As-Sdwtr), keduanya menisba&annya kepada
Ahmad dan Ad-Daraquthni. Az-Zaila'i menyebutkannya dalam "Nasb Ar-
Rsyah," (4:376-377) dart Al Musnad, tetapi di sana dia me,nyebutkan dua jalur
untukny4 ia mengatakan, "Ahmad meriwayatkannya dalam ltusnadrya dari
Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kalceknya...sampai akhir,"
kemudiad ia mengatakan, "Dan Ahmad juga meriwayatlcannya melalui jalur
Ibnu Ishak...sampai akhir." Adapm jalur Ibnu Ishalc adalatr apa yang ada di
hadapan kita di sini, sedang[an jalur lbnu Juraij, sctelah penelitiaan yang lama
tidak saya temukan rlaJian Al tlusna4 barang$i ada di tempat lain yang belum
saya temukan dan barangkali ini hanyalah sekedar sangkaan Az-?aila'i saj1
maha ia telah keliru.ae Sanadnya shohih de,ngan sebuah kekeliruan yang tampak padaku dari sebagian
perawi. Yazid bin Al Had: Dia adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al
Had Al-Laitsi Al Madani, ptsiqahhanrya telah disebutkan terdahulu (821),
dan lcami tambahkan di sini bahwa Al Bukhari telah mencantrmkan biografinya
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dalan At Kabir (4DR44). Perkemnya dalam sanad di sini "Dari Amr bin

Syu'aib, dari ayahnya Muhammad bin Auullab dari Abdullah bin Amr," di

sini terdapat kesalahan yang jelas, dari siapakah dia meriwayatkannya? Kami

tidatc tatru-. Yang tsa}il+eperti yang seringkami katakan- bahwa "Muhammad

bin Abdullah bin Amr,' wafat pada usia muda dan Abndullah bh Amr adalatt

orang yang merawat cuctmJra yaitu Syr'aib, karena iulah Sytr'aib

.".*ggitoy" ayahnp, sebagaimana )rang telah disebrrtkan dalanr banyak

riwayat 
-tatau bcgltg maka tidaklatr mungkin Amr bin Syr'aib bertemu

kakeknya ..Muhammad bin Abdullalu" yang telqh wafat dan meninggalkan

anaknya "Syl'aib," yang masih kecil, kemudian Muhammad bin Affiullah bin

Amr tidak penrah diketrhui mcriwayatkan satu hadits pun kecuali riwayat-

rirvayat yang disebutkan oleh Al Hafifr dalam At-Tahdzib (9:266'268) dan

pmpak jelas dari ucapannya di sua bahwa ihr bersumber dari adaya perbedaan

seUagian perawi dengan perawi .hinnya dm .kebenarannya . $emuanya adalah

'Amr bin Syu'aib dari ayahnl'a' dari kakeknya" Al Hafizh juga mengatakan,
,.Ibnu Hibban rclah menyebultmnya dalam lrs-Isigat (yakni Muhammad bin

Abdullatr) dan dia mengatakan, "Dia meriwayatlim dari ayahnya dari hadits

Amr bin syu'aib, dri ayahqra dri lfuhaomad bin Ahdullah, dari ayahnya"

dan saya tidak mengetahui d;gpq san"d ini kecuali satu"hadits sala, dari hadits

Ibnu Al Had dari AEr bin Syl'aib'' Inilah yang din*il Al Hafizll dari At-

Isiqar milik IbnU HiSbm -dalam ltt,ib A*Tsiqa (halamm 322) - dan ia

tidak meqielaslcaq hadits yang diisyaratkannya ini, Ctapi setelah perkataannya

ini Al l{afizh'm€nggEkaq "Ibnu Hibban telah meriwayafl<m hadits ini-dalam

shahilay*- Aku tidak dapat memastikan hadits apakah itr,r sehingga saya dapat

mainmya dalam 'shattih lbm. Hibban" Adaparm hadits yqng terdapat di sini,

maka adalah yang aku tujih,bahkat yang hampir aku tidak meragukannya di

sana: Bahwa sanad yang be,nar'Dari Amr bin Syu'aib bin Muhammad, dari

ayahnya, dari Affiullah bin Amr,' dan ini didukung bahwa hadits ini sendiri

yang terdapat di sini, telah diriwayatkan oleh Ahmad (6735) melalui jalur Al-
Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Al Ha4 '(ptrfi Amr bin syu'aib, dari ayahnyq

dari kakeknya," dengan b€nar, dan telah kami sebutkan di sana bahwa Al
Bulfiari telah meriwaya*anryra dalam "Al Adab Al Mufrad" dan Al Khara'ithi

dalam ,,Maksim Al athtaq" juga melalui jalur Al-Iaits, lihat pula (5818).

Terdapat sebuah kesalahan caak yang mengberankan di sini, di cetakan

p€rtama da,jl Al fufusnad (C)!! t€rtulis di sana "sesungguhnya Rasulullah SAW

iataur sebuah mallis "IAif, *maukah lolian aku beritahu..." kalimat 'Khaf'
yang ditambahkan di antrra kalimat 'Mailis- dan "AIa" tidaklah mempunyai

makna dan tidak mempunyai dasar! Ini hanydah dua huruf yang ditulis oleh

para p€,trcatat terdahulu sebagai sebuah tanda rmhrk meringmlcan kalimat yang

aitofi A atasqE, keduanya addah singkatan dari kalimat "Kha/ifah" dan ini

tsabit di t€mpst ini di manustaip Q) di atas kalimat "Ala," penulisnya ingin

memberitahu pembaca bahwa "Ala" der1gmt lam yang tidak bcrtasydid, dan

tampaknya dalam sgmber asli )rang drtashih oleh penraslai Q) dihilangkan

Musnd Imrm Ahnad - @|
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sedikit ke sebelah kanm kalimd "Ala" maka pntashih mengira bahwa inr
adalah kalimat yang berasal dri matan hadits yang hilang dari pencatat secara

tidak sengajao lalu ia mcncari tahu dm menambahkannya di anara nrlisan! Lalu
ia nentashih- memasuldcannya dalam matan hadits!! Tanda 'Khaf ini dapat
kamu temukan pada manuslaipmanuslaip )rang t€rsimpan rapi, begitu juga
dalam cetakan+etakan India png dicetak di atas bahr, dan dalam sebagian
cetakan dengan huruf seperti dua cetakan "Shahih Al Bukhoi" yang diterbitkan
di pcncrbit Bulaq: Transkrip As-Sulthanifh dan transl<rip yang yang
diteftitkan yang sama dengannya.
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7036. Ya'qub berkata: Ayahku menceritakan kepada karni dari

Ishak, ia berkata: Yahya bin Urwah Vm Az-Zttbair menceritakan

kepartaku dari ayahnya Urwah.bin AMullah bin Anrru bin Al Ash, ia

berkata: Aku bertanya kepadanya, 'rSebe-rapa banyak yang kamu lihat

dari orang-orang Qgraisy yang menimpa Rasulullatr sAw dari apa

yang tampak dari permusuhannyfl ia menjawab, *fiku hadir di

tengah-tengatr mereka dan stratu hari para pembesar mereka sedang

berkumpul dr Hijr,lalu mereka menyebutkap nalna Rasulullalt SAW,

maka mereka mengatakan" Kita tidak pcmah melihat sedikit pun

seperti apa yang kita bersabar atasnya dari lalci-laki ini, ia membodohi

orang orang dewasa kami, mencaci'meki omng-orang tga kita,

mencela agarna kitq memecatr-belah kelompok kita dan menghina

Tuhan-tuhan kita kita telah bersabar darinya dari sgatu perkara yang



--t

bes?q," atau seperti yang merelo katakan, ia berkatan "Pada saat

mereka seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW tampak oleh merek4

beliau datang berjalan hingga sampai ke RularO (Yarnani), kemudian
bertemu dengan mereka pada saat beliau thawaf di Baitullah, ketika
beliau bertemu mereka, mereka mempitnalmya dengan sebagian dari
ape yang beliau katakan," ia berkata, "Maka 4lnr mengetahui itu di
wajatrnya" kemudian beliau berlalu, ketika bertemu dengan mereka

untuk kedua kalinya, mereka mempitnahnya dengan hal yang sama,

maka alcu mengetahui itu di wajahnya, kemudian beliau berlalu,
kemudian bertemu dengan mereka untuk yang ketiga lolinya, lalu
mernpitnalrnya dengan hal yang sama" maka beliau b€rkata, 'tl(alian
deng* walai orcmg-orang Qtnaisy, ketahuilah demi Dzat yang jiwa
Miammod berda di tangan-Nya, sesunggulnln aht dotang pada

kalian dengan penyembelilraq" maka mulailatr orang-orang

rneudengar ucapan beliau sshingga ddak ada seorang prm dari mereka

kecuali seakan-akan terdapat seekor bunmg yang hinggap di atas

kepalanya bahkan orang yang Ealing keras wasiatnya di antara

ncr*a sebelum itu akan bersikap lembut dengan sebaik-baik apa

ymg dia temukan dari ucapan" sehingga ia al<an mengatakan,

"Pergilah watrai Abu Al Qasim, perglah dengan memberi petunjuk,

maka demi Allah, engkau bukanlah orang yang bodoh," ia berkata,

"Maka Rasulullah SAW perg, hingga pada kesesokan harinya mereka

berkumpul dr Hijir dan alu bersama merekq sebagian dari mereka

berkata kepada sebagian yang larn, *Kalian ingat apa yang sampai dari

kalian dan apa yang sampai pada kalian daririya sehingga jika ia mulai
menyapa kamu dengan apa yang kalian benci, kalian

meninggalkannya!" Tatkala mereka sedang seperti ltrt tiba-tiba
Rasulullah SAW datang (pada me,reka) lalu mereka melompat

kepadanya seperti lompatan satu orang, merelca mengelilinginya,

mereka berkata kepadanyq "Apakah kamu yang mengatakan ini dan

itu?" dari apa yang sa,nrpai pada mereka benrpa cacian terhadap

@I - ffi66fi Inab,Ahmrd



Ttrhan-tuhan mereka dan agama mereka. Dia berkata, "Rasulullatl
SAW menjawab, 'Ya, ahtlah yang mengatafun ittt'," ia berkata, *Aku

telah melihat seorang laki-laki dari mereka menarik serban beliau," ia

berkata, *Abu Bakar Ash-shidiq Radhiyllalu Anhu berdiri membela

beliau, dia berlcata dan dia menangis, "Apkah kalian akan membunuh

seorang yang akan mengatakan fuhonfu odalah Allah? " Kemudian

mereka pergi dari beliau, sesungguhnya itulah apa yang paling keras

yang akU libat dari orang-oreg Quraisy )'aog smpai.dari beliau."550

ffi Sanadnya shahih Yatrya bh Urwih bin Az.a$air addah tsQah, ditsiqal*an
oleh fui-Nasa'i dan lainnya Asy-S1lail<he telm mcriwayatkan unttrknya dalam

',4sh-shahihain,u daa ia mcngatalran, *Aku adahh cang Arab yang paling

muli4 orang-orang Arab b€rsclisih tcqtang puankrl" yakti benelisih tentang

kekuasaan antara pamaonya Abilullah'bin lv"Ztfufu dengan Marwan bin Al
Hakam, karena ibunya adalah'Ummu Yahya bin Al Halom bin Abu'Al Ash."
Al Buffiari telah mcncantumkan biografihya dalam Al Kabir @nngq dan Ibnu

Hibban telah menycbudcmqra,dalam Ats-Tsiqd- Scbaglan hadits ini telah

disebutkan terdahulu gecar8 singlrat (690t) dari tiwayu Muhammad bin
Ibrahi8 bin AIHarts At-Taini" dari Urwah bin Az-Z.!$air. I&mitelah sebutkan

di sana bahwa Al Bukhari ketika meriwayattan riwayat latg singkat tersebut

telah menunjuldon riwayu Ibnu Ishak ini, dm riwayat yang panjang initelah
disebutkan oleh Al Haitsami dalam "Maima' Az'7awa'id' (6:15'16) dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan lbnu Ishak telah terus terang

dalam mendengar, dan sebagian perawinya adalah para perawi AsbShahih," ia
juga mengatakan, 'Dalam AshShalrih t€rd4at sebagian dariny4" yang

dimaksud olehnya adalah }ang disingkatt€rscbut Al Hafidr telah menunjukkan

riwayat ini dalam Al Fdh (7:l2t) pada pcrkman Al Butfiari "Ibnu lshak

mengikutinyq" ia bcrkata, 'Ahmad manausktkanaya mclalui jalu Ibrahim

bin Sa'ad dan Al Bazzrl melalui jalur B& bin Sulaiman, kedrunya dari lbnu
Ishah dengan sanad ini" kalau begiht At Ilaitsami lalai karena tidak
menisbatkannya kqada Al Bazzar, dan dirirvaydan oleh Al Baihaqi, seperti

yang dilcatalcan oleh Ibnu Katsir dalam "At'Ttikh," Q:46), ketika ia
menyebutkan bahwa Al Baihaqi mcriwayatlmnya dari Al Hakim, dari Al

' Asham, dari Ahmad bin Abdul Jabba, dari Ytmus, dari Muhammad bin Ishak,

lalu dia menurjukkm panjangpya. Dalam rirmp (C) t€rtera dalam sanad

Yatrya bin Urwah bin Az-Zubair dari ayalrnyar dari Urwah! Tambahan "az"
kedua adalah sebgah kekeliruan yang nyata, kr€na Yahya meriwayatkan dari

ayatrnya yainr Unralr, maka penambahannya tidaklah bermalsn, dan tertera

dc,ngan bcnar dalam dua manuslnip Q J). ucrymya "Ashabat min Rasulillah"

dalur riwayat (:l) tertdis "Ashdailnt" den kmi mcnctapkan apa png terdapat

0"16m (? $) dan inrlah ymg sesrai dengan ryalmgterdapat dalam Majma'Az-

*l
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7an'id Ucrym mereka Ya Safalu Ahlonon dari kata "As$dh" dan '7s-
S@- strla'As$$ahorr" ),aitu "Khifd Al Hulm" dan dikatakan 'Al Jahl,'
dm rtinya "Jahhala Ahlanana" Ucrymnya "Fabainama hwn Ka&alik"
am tq "Bainanta lrum,- du,dalam transl<rip deirgian hamrsy (? !) "Fabaina
l*. fi Dzalih" dan dalam Az-Zowa'id: "Fabainqna hw, fi Dzalik"
Ucapannya "Tsumma Msra Bihim A&-Tsalitsah" dalam transkrip dengan
honrsy (g) "Famarra" dan dalom "Az-Zmtaid": "Falamma Mrra," dan ini
tidaklah bagus di tempat ini. Ucapannya "Ama Walla&i nafsu Muhammadin
Biyadihi," "Ama" huruf mim tidalc bertasydid, dan telah ditulis di atasnya
dalaq (e) ranrda 'I<haf' seperti png dinrlis di atas kalimat '1Ia" di hadits
terdahulu di mana pewashih (C) telah keliru lalu memasulkannya di sini di
matan hadits! Ucapannya '-Vashatof adalah wasia! dan dalam Q)
"Wadha'aol ? dan dalam Az-Zawa'id!'i "Wadha'at&t"! keduanya adalah

lcliru dan salatr membacq "Al Wadha'ah" yang b€rarti "Al Husnu wa Al
Bahjah" tidaklah bermakna di tempat ini, drn telah kami tetapkan apa ),ang
terdapat dalam (C g). ucapannya 'Iayafa'ulnt," Ibnu Al Atsir inengatakan,

'Yakni 'Ynshinuhi wa Yufqu bihi wa Yad'u Lahu," dan dalam (C)
"tayapm" Ucapannya "Fabainuna hwtfi Dzaltk" dala'n (p) "Fabaina hum"
dan apa yang terdapat disini menetapkan deirgan hanisyya bahwa itu,addah
transkrip. Ucapannya 'Idz Thala'a (Alaihiin)" trmbahan (ltaihin) b€rasal dari
(J) dgn di uasnya terdapat t^adi "Shatt' dan ihr juga terdapat dalmrr "Az-

Zfi+aid". Ucapannya 'Anto 4l-La&i Taqul" kalimat "Al-La&i" tidak
AiS6Un*an dalam (C) tctapi disebutkm d"l* (C ) M "Maina' Az-Zana'id."
Ucapunya "Alcha&a bi Majma'i Nfu fii" tcrnrlis dt (g)'Athi&ot "
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7037. Ya'qub menceritakan kePada lomi, ayabku

menceritakan k€pada lcami dari Muhamgad bin Isttalq ia berkata,

"Arlru bin Snr'aib me,lrceritakan kepadaku dari ayatrrya, dari

kakeknya Abdullah bin Amru: Seswrgguhnya utusan Hawazin datang

kepada Rasulullah SeW pada saat beliau berada di Ji'ranatr dan

mereka telah masuk Islam, mereka berkata, *Wahai Rasulullah,

sesungguhnya lcami adalatr keluarga kandung dan keluarga besar dan

bencana yang menimpa kami bul€nlah rabasia untukmu, doakan

kami dengan kesejatrteraan dan keselamatan kepada kami, karena

Musnrd Iman Abnad *-.ffi-



Allah nikmatnya yang hsar kepadamu," Rasulullatl
SAW bertanya, "Mana yang tebih kotian cintai, anok-anak dan istri-
istri katim dau larta-harta kalian?" mereka menjawab, "Wahai
Rasulullab engkau telatr memilihkan karni di antara ketunrnan kami
dan harta-harta kami tetapi istri-istri dan anak-anak kami
dikembalikan kepada kami, maka itulah yang lebih kami cintai,"
beliau be*ata kepada mereka, "Adapun yong ada padafu dan pada
bant Ai:tilul lufitththaltib maka itu adotah untuk kalian, jitra afu shalat
zhuhur dengut orafig:orofig maka berdirilah, katakanlah:'
Seswrggubryn kami memohon pertolongan dengan Rasulutlah SAlt
kepado kilD, muslimin dan dengan kaum muslimin lnpoda Rasulullah
SAW pada anak-anak dan istri-istri kami, maka pada saat itu aht
akan memberikan kepada kalian dan aht memohon untuk kalian,"
ketika Rasulullah SAW shalat zhuhur dengan orang-orang mereka

berdiri, lalu mengatakan sesuatu yang telatr diperintahkan beliau

kepada mereka, kemudian Rasulullah SAW berkata "Adapun yang
ada pdafu dot pada.Bani. Abdul Muththallib maka adalah untuk

kalian," kanm Muhajirin berkata, "Dan apa yang ada pada karni maka

itu adatah rmtrik Rasulullah SAW,' dan katrm Anshar berkat4 "Dan
apa yapg ada pada kami mal<a itu adalah untuk Rasulullah SAW, " Al
Aqra' bin Habis mengatakan, "Adaprm aku dan Bani Tamim maka

tidak!' Ufinah bin Hishn bin Hudzaifatr bin Badr mengatakan,

"Adapun aku dan Bani Fazarah maka tidak!' Abbas bin Mirdas

mengatakan, "Adapun aku dan Bani Sulaim maka tidak!" Bani Sulaim

b€rkata, "Tidah apa yang ada pada kami maka adalatr untuk

Rasulullah SAW'' ia berkata, "Abbas berkata, "Wahai Bani Sulaim,

Anda setati"n telatr merendabkan dan melemahkan aku!!" kemudian

Rasulullah SAW bersaMq *Adaptn or(mg yang berpegang teguh

dqi kalian dcngan habtya doi talwtan ini maka baginya dari setiap

ormg nendqat erTam bagian dari mtal sesuotu yang kami bagikan,"
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rpka mcreka mengembalikan anak-anak dan istri-istri mercka kepada

orang-oranr.u65t

(Dari Musnad Abdullah bin Arnru bin Al Ash)
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6tt Sana&rya shahih dan telah disebutkan terdahulu yang lebih panjang dari ini

$'ngD dari riwayat Hammad bin Salamatr dari Mutrarmad bin Ishak dengan

sinad ini dan lrami telah trmjuldcan ini di sana.
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7038. Ya'qub mcoccritakm kepada lcami, ayabku.
menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishalq Abu Lrbaidah bin
Mtrhammad bin Ammar bin Yasir menceritakan kepada kami dari
Miqsam Abu Al Qasim mattla AMullatr bin Al Harts bin Naufal, ia
berkata, *Aku dan Talid bin Kilab Al-Laitsi keluar hingga kami

mendatangi AMullah bin Amru bin Al Ash, dan ia sedang

melaksanakan thawaf ai g"itoltuh menggantrmg kedua sandalnya

dengan tangannyq lalu kami bertanya kepadanya "Apakah kamu
hadir ketika At-Tamimi berbicara kepada Rasulullah SAW pada saat

perang Hunain?'iamenjawab, "Ya, datang wragg laki-laki dari Bani

Tamim, ia dipanggil Dzu Al KhuwaishiralU lalu ia berdiri di hadapan

Rasulullah SAW dan beliau sedang memberi kepada oramg-orang, ia
berkata "Wahai Muhammad, aku sudah melihat apa yang engkau

perbuat hari ini." Rasulullah SAW bertanya, "Ya, a1)a yang kamu

lihat?" ia menjawab, "Aku tidak melihaturu berbuat adil!" Maka

Rasulullah SAW pun marah, kemudiao berkata, "Celakalah komu,

jika kcadilan tidak ada padafu maka pada siapokah ia berada?"
Umar bin Al Khatthab berkata, *Wahai Rasulullah, mengapa engkau

tidak membunuhnya?" beliau berkatq "Tidak, biarkan ia,

sesunggthnya ia akan mempunyai pengifut yang mendalami agama

sehingga mereka kcluo duinya sebagaimatu kcluarnya anak panah

dari hp|wan buruan, dilihot di mata panah maka tidak ditemukan

apapun, kcmudian di potongan kayu Draka tidak ditemukan apapun,
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lremudian di tali busur maka tidak ditemuknn apapun, ia telah

melew ati sisa-sisa makanan dan furah "652

Sanadnya shahitt Miqsam Abu Al Qasim maula (mantan budak) Abdullah bin
Al Harts: Dialah orang yang juga dipanggrl "Miqsam maula lbnu Abbas," dan

ia tidak pemah menjadi zanla untuknya tetapi diketatrui hanya sering

bersamanya, kami sudah jetaskan secara terperinci dalam terjemahannya di
hadits (?87). Abu lJbaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir: Telah

disebutkan penrrqalrbannya (1652) dan di sini, setelah hadits ini ia telah

dirsqarrkm oleh Abdullah bin Ahna4 dan Al Bukhari telah mencantumkan

biografnya dalam l, Kua (449) serta tidak menyebutkan celanya dan

mengisyaratkan kepadanya ketika menuliskan biografi saudaranya "Salamatr

bin Muhanrma4" dalam Al Kabir (2nfit), ia mengaakan, "Aku melihatnya

sebagai saudara Abu Ubaidah." Hadits t€lah disehtkan oleh Al Haitsami dalam

Majia' Az-Zawaid (6:?27'228) dan ia bcrlata, 'Diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ath-Thabarani ."""m singka! den para perawi Ahmad adalah tsiqah." Al
Hafizh menukilnya dalam lI Ishabah (l:196) dari tempat tnt dalam Al Musnad
dan ia tidak mengrrtip la&ztm),a sssara kaselunrhan' kemudian ia berkata,

"Begitn juga oleh Ath-Thabarani dalam Al Mt'ian Al Kabir, dalam Musnad

Abdullah bin ADr bin Al Ash. Al Hafizh me,lryebu*annya sebagai komentar

atas Adz-Dzahabi kAika me,nuliskan biognfi Talid bin Kilab Al-Laitsi dalam

Asbshahabah dengro anggapan bahwa t"fiqsa- telah meriwayatlrannya dari

Talid bin Kilab. Al Hafizh bedcata, "Sudah jelas bahwa Miqsam menganrbil

hadits ini dari Abdullah bin Amr bin Al Ash secara lisan dan tidak ada dalarn

telcs yang menrqiukkan bahwa Talid mempunyai pertemanan dan tidak
riwayat di san4" dan seperti yang ia katakan bahwa teksnya jelas

yaitubatrwa Miqsam pergi ke Abdullatr bin Amr bersama Talid dan Miqsam

menanyakannya atau keduanya menanyakannya tentang kisah Dzu Al
Khuwaishiratr, lalu ia menceritakan kepada keduanya, maka Miqsam tidak
meriwayatkannya dari Talid dan tidak seormg pun meriwayatkan ini dari Talid,
pada apa yang sampai kepada ahli ilmu dan hadits. Abdullah bin Ahmad telah

menuquffan -setelah hadiS ini- kepada 'Jalur-jalur lain yang shahih dengan

malma ini," dan itu seperti yang dikatakannya, di antaranya hadits Abu Sa'id

dengan makna ini, Al Buttari dan lainnya telah murgeluarkannya, \hat Fath Al
Bti 16:268,455, 8: 53-55, 10:457, 12: 255-269 dan 13:353-354), Shahih

ltuslin (l:291-293), Shahih lbnu Hibban dengan tatrqiq kami (No. 24), d^n

akan disebutkan dalan lrfusnad secara berulang-ulang di antaranya (ll02l,
l167l), ljfi1atpalaAt IshabahQ:175) dalambiografi "Dzu Al Khuwaishirah At-
Tamimi,,' lihat pula apa yang telah disebutkan terdahulu dalam Musnad Ali bin

Aba Thalib (616,672,706, 848, 1086,1254,1302,1345, 1378, 1379). Ar-
Ramiyyah adalah btrnran yang kamu lemparkan lalu menuju kepadanya dan

anak panalunu menalcap padanya, dan Ib_nu Al Atsir mengatalcan bahwa itu

aAantr saiap binatang yang dibunr. Al Hafi mengatakan dalan Al Fath

(6:455), "Dengan wazuT Fa'ilah yang b€rarti m{ulah yaitu buruan yang

arnjr, beliau menyamakan keluarnya mereka dari agama seperti anak panah
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Abu Abdunahman (AMullah bin Ahmad) berkata, "Abu
Ubaidah ini rramanya adalah Muhanrmad, ia tsiqah dan saudaranya

adalah Salamah bin Muhammad bin Ammar, tidak ada yang

meriwayatkan darinya kecuali AIi bin Zatddaikarni tidak mengetahui
lrtrabarnyq dan Miqsam tidak ada masalah dengannya, dan untuk
hadits ini terdapat jalur-jalur dengan makna ini, dan jahn-jalur lain
ymgsluhih dengan makna mt dan Allah Sublroarwwa Ta'alalebih
mengetahui

,f * y::v ';1 fJ-t- '*:^3 S- ,yl $"; .v.rl
*ty?0,,k !, Jh,a, zJu1o'*yJ ,f f i

:VF,F a;) f, Ir;t ;rr,futri At l;,'"
7039. Mu'ammil me,nceritakan kepada lmmi, Wuhaib

menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus menceritakan kepada kami
dari Amru bin Syr'aib, daf,i ayahny4 dari kakeknya, ia berkata,

"Rasulullah SAW melarang dari dagrng keledai jinak dan dari a/
jalalah (nama sejenis binatang pemakan ampas) serta

mengendarainya dan memakan dagingnya.'6s3

yang mengenai binatang buruan lalu masuk ke dalam dan keluar dariny4 dan
dari begitu cepatnya ia keluar, lorena kuamya orang yang mengbujamkannya,
tidak menempel sesuatu pun dari tubuh binatang buruao." Al Qidh adalah
batang kayu jika telah tiba waktunya untuk dipotong lalu dihilxpgkan dahan-
dahan yang menempel padanya dan dipotong seuhran anak panah yang
diinginkan dari panjang dan pe,ndelmya" dikatakannya dalam Al-Lisan. Al Fuq
adalah tali busur. Al farts adalah apa ),ang ditemukan dalam perut besar. Sabda
beliau: "Sabaqa Al Farts wa Ad-dan,",yalad bahwa busur lewat dengan cepat
pada binatang buruan dan keluar dariny4 tidak menempel padanya sesuatu pun
dari sisa-sisa makanan dan darah karena kecepatannya, beliau mengumpakan itu
dengan keluarnya mereka dari agama, dan mereka tidak terikat dengan sesuatu
pun darinyq dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.tt' .Sanadnya shahih Ibnu Thawus: Dia adalah Abdullatr. Hadits juga diriwayatkan
ql€h An-Nasa'i dan Abu Daud, sebagaimana MamAl Muntaqa (4599) dan lihat
(19E9,629t).
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704&1 M'tt}anmal, rnenneritakirnr. kryd^ kami, Hamtmadl

menceritakeni.kepada kanai; .Ali rtirrfhirt;rncmeritakan kepada kani

dari Khalid'.bin'Al Huwatoits; dnsilAffidfilAti'Ufu Arnru, dia berkata;
,'Rasulullah SAW bersabrld,'Aycit-ayatia&ibff nwtiua Wng tersusun

dalam, dowai, jika, d&veai: itu, te@rurc tdut sebogiannya akan

me ngilafi i s e b agian ywg{ diml u6&t +

6t{ Sanadnya.srta}iitriXihhHi&t{nn{Il[nminiusDh.adahh'AtMrlfumiAl]Mal&i
dan:,diar,addhhhseomgtabill' iyryets*tqh:. Al.H0fuhrryl$lfn: dOlam Zt
TnhilzibplJl*s'fla!$huLsa?lrtlA&Dmimir.neog3blBri,.*Afiu,ttthalprtrotulg ie.

kepadaa'rhhir$hilUdliqildlruiarmnnirirm4,.:'Ahrrtidah.lDrug0'lntsyas': Ihu
adii mengggkrryr, "Appbfldo tth5n, titak naagg{r}11ilvci mekar iar tidl&
mempunyai fteffinran r&qitidak.dilenal" rtdn ltiu* : Illbboa : nony@tlhfflla i

dalan-,4rr-fJi4c(, akur ,bo*ataa(Yang: mcagafakan,adahh ,Ibnu'Hajar), "Daltm
At Tarikh At Bulfiari telah monryebufta,a riv*ayat Ihu Aun'dari Muharnmad bin

Sirin; darinyai' Aku, bcrkata "Adapun, Ibnrr Hibban, maka ia, telah

menyebutkannya dalam llr.Ts iqat" (IlalaPIlat U6), ia.berkatq "Khalid bin Al
Huu,airits Al QUrasyr, meriwayatkan dari AMullah bin Amr dan Ali bin Zaid

bin, Jad'an rncriwayatkae darinya," tetapi tert€ra dalam manuslqip Ats-Tsiqat
,,Meriwayatkan dari Abdullah bin IJmer," tanpa. hgruf wau, dan ini adalah

kesalahan yang jelas dari orang yang mensat&t. Adapun'Al Bukhari maka

sesungguhnya dia tctah mcngatakan dalam Al Kabir Qllll32-133), "Khalid bin

Alrl,Iuwairits Al Qruasyi, te.hh mdengar Abdullah bin Amr' mengatakan,

'HCliau tidak rncmcrintah untuk rmmakau kelinci dan tidak melarang'," zanji

putranya telab mendengar,darinya" Ratrh mmgatakan, *Hammad menceritakan

i."paa" kami, Ali bin Zaid rremeritakan kepada kami.dari Khalid bin Al Harts

(begini), .dari AMullah bin,Amr tcntang ayat'ayaf' Asyhal mengatakan, "Ibnu

Aun rnenc€ritakan kepadakami, Muhammad mome,rintahkan: Tanya Khalid bin

Al Huwairits: Qa lqng dikarakaD AMullah bb Amrr tentang kekuasaan?."

Keduarsamd,ini: saoad Rauh' dan'sanad'Asyhal' dan' dia adalatt Ibnu Hatim

adalah'sebrnh. islaanrt' dari, Al, Bukhari lGPEde hadits ini. Ahmad telah

rnorirvayafumyar{iisini:' molrlui, jElur Ali,bin Zai{ dari. Khalid bin Al
Hwrairilsdiu,AliHakim merirtayatkannya,-sepofti yang a&.an datang- melalui

IlhmnilihmiAMi *rffi

---l
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7Ml. Hasan bin Musa Al Asyyab menceritakan kepada karni,

Haiz, yakni Ibnu Utsman Ar-Rahbi, menceritakan kepada lcami dari

Hibban bunZatd, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, sesungguhnya

ia mendengar Nabi SAW berbicara di atas mimbamya, "Sayangilah

maka kalian akan disayangi dan mohonlah ampun maka Allah akan

jahn Ibnu Aun, dari Khali4 dan teks riwayat Al Hakim beserta ucapan Al
Bffiai menunjuld<an kesalahan Al llafidl Gntang anggapannya bahwa Al
hrl&ari telah menyebutkan 'tiwayat lbnu Arm dari Muhammad bin Sirin,
darinya," sesungguhnya riwayat Al Hakim jelas, bahwa itu'Dari lbnu Aun, dari
Khalid" tidak ada di antara keduanya 'Ibnu Sirin" dan ucapan Al Bukhari
menunjulkan bahwa Muhamma4 yaihr Ibnu Sirin, memerintahkan Ibnu Aun
rmtuk berhnya pada Khalid bin Al Huwairits tentang hadits ini, maka riwayat
Al Hakin menunjukkan bahwa dia menanyakannya dan mendengarkannya
darinya. Hadits telah disebutkan Al Haitsami dalan "Majmo' Az-Zautaid" (7:
321), dia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan di sana terdapat Ali bin
ZaiL dn dia baik haditsnya." Matan hadits dalam "Majma"'ternrlis berbeda
maka kemudian dttashih dari sisi ini. Al Hakim telah meriwayatkannya dalam
Al Mustadrak (4: 473474) melalui jalur Yazid bin Harun: "Ibnu Aun
mengabarkan kepada kami dari Ktralid bin Al Huwairits, dari Abdullah bin
Amr" dengan sanad ini secara mafr' dan dia menambahkan dfi. akhirnya
sebuatr pembicaraan tentang Yazid bin Mu'awiyah. Menurutku inilatr makna
isyanit Al Bukhari dengan ucapannya di akhir pembicaraannya "Tentang
kekuasaan" dan Al Hakim tidak berbicara tentang sanadnya" begitu pula Adz-
Dzahabi, tetapi hadits telah shahih dari dua sisi, l/ Hamdulillah. Sabda beliau
"Fi Sikin" dikatakan dalam ."Al-Lisan": "As-Silkah" adalah benang yang

digunakan rurhrk menjahit baju, jarnaknya "Silhtn, Aslahtn dan Sulukun"
keduanya adalah kata jamaknya jamak." Perkataan ini memunculkan anggapan

bahwa "As-Silk" hanyalah kata jamalc saja dan tidak datang dengan makna
mufrad, tetapi hadits di sini menunjukkan bahwa ini juga bermakn mufrad dan
ini sangatjelas.
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mengamlruni kalian, celakalah bagi orang yang suka memaksakan

pendapat, celakalah bagi orang-orangyang mushirrun, yaitu orang'

orang yang memaksa atas apa yang mereka perbuat Wdalal mereka

mengetahul."655

,!t, i.t * ,|t1;7 $:L r,,iilt'i. e6 $:"; .v. tY
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7042. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami,

Muhammad, yakni Ibnu Rasyid menceritakan kepada kami dari

Sulaiman, yakni Ibnu Musa, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan bahwa setiap

mustalhaq (orang yang dinisbatkan kepada dirinya) dinisbatkan

655 Sanadnya shahih dan telah disebutkan sebelumnya dengan dua sanad: Dari
yazid bin Hanrn dan dari Hasyim bin Al Qasim (6541, 6542) keduanya dari

Hariz bin Utsman dengan sanad ini. Hariz: Dengan memfathahkan huruf ha'

dan mengkasrahkan huruf ra' dan akhirnya huruf zai mu'jamah. Tertera di sini

dalam (3 p) i.Jarir,' dan ini jelas adalah lesalahan 
melbaca. sebagaimana

halnya silatr diUaca di ketiga ushul di sana dalam dua sanad, tetapi tertera di sini

secara benar dalam (tl).
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sepeninggal ayatrnya yang dia dipanggl denganny4 para atrli waris
sepeninggalnya menuntutnya" maka beliau memutuskan: jika dia dari
budak perempuan yang dia miliki pada saat dia mencampurinya maka

dia telatr mengikuti orang yang mengakuinya dan menisbatkannya
kepada dirinya, dan tidak ada satu pun untulorya dari warisan yang

telah dibagi sebelumnya, dan warisan yang belum dibagikan yang dia
ketahui maka untuknya bagiannya dan dia tidak disertakan jika
ayatrnya yang dia dipanggil dengannya mengingkarinya, dan jika dari
budak perempuan yang tidak dimilikinya atau dari perempuan

merdeka yang dia berzina dengannya maka dia tidak disertakan dan

tidak mendapa&an warisan, meskipun ayaturya yang dia dipanggil
dengannya adalatr orang yang mengakuinya dan dia adalah anak zina
bagi keluarga budak p€rempuao, siapapun merek4 peremprun
merdeka atau budak perempuan."656

'* $3, ,*'it ,i;-,lar3y$l"rit|ud3'.v, tr
,;)r q.Ug i:,iJr it :f" l' '"? 6,JG,:*'i.
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Sanadnya shohih dan panjang (6699), krmi lslah jslaslcan cecara panjang lebar
di sanq dan tambahan yang ada di sini adalah hulnrm wrisan mstalhaq padra
apa yang telah dibagi dao pada apa yag belum dibagi, dan ini tertcra dalam
riwayat Abu Daud yangtelah kmi tuojul&an di sana.

ctiti ,:r- ;.t
;f ,;,o,*,
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7043. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishak menceritakan

kepada kami, yakni Ibnu Sa'id, Sa'id bin Amru menceritakan kepada

kami, dia berkata: Abdullah bin Amru mendatangi Ibnu Az-Zubur

yang sedang duduk di hiiir, ia berkata, "Wahai Ibnu Az-Zubair,

berhati-hatilatr kamu dari atheisme di tanatr suci Allatr, sesungguhnya

aku bersaksi batrwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'seorang laW-taki dari Qtnaisy saling menghalalltan dan meminta

untuk di lnlalkan, seandainya dosa-dosanya ditimbang dengan dosa-

dosa jin dan manusia maka akon menyamainya'- " Dia berkata *Maka

perhatikanlatr jangan sarnpai dia adalatr kamu watrai Ibnu Amru,

sesungguhnya kamu telah membaca buku-buku dan bersahabat

dengan Rasulullatr sAw." Dia berkata, "sestmgguhnya aku bersaksi

padamu batrwa tujuanku ke Sya6 hanya sebagai seorang mujatrid."5t7

$:", 4 'i.t tift; ,iJrli 4'w- $:", .Y.tt

lnt Ji-, * ,tf 9* :' * r ;b i f!), y eLf';

<ttA, 1*ttntgn gl,iG'6,:&r'f 10,
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ara

u'; Ayai: o- ,sl, ii ,w.'$ui aft'o- ,aAt u
.t;jif Ar*lj ,L,S*) ,# :14'*'cr4t ,!ifi.9r1.*lr

704/,. Hasan menceritakan kepada kami, yakni Al Asyab, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami, Darraj menceritakan kepada kami

6t? Sanadnya Shahih dm puiang (6t47). Al Haitsami telah menyebutkanqa

dalam Maina' Az-?.ovaidQ:254'255) dan dia "Diriwayatkan oleh

Ahmad aan para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih;' Kami juga telatt

menunjgklcan ai sana di hadits Andullah bin Umar (6200) di mana kami

sangggh itu dan tcami tclsh triih bahwaq yang benaraya adalatt dari hadits

Abdullahbin Amrbin Al Ash.
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dari Abdurrahman bin Jubair, dari AMullah bin Amru, dari Rasulullah

SAW sesungguhnya beliau bersabda, "Bagr mereka berita gembira

dalam lrchidupan dunia, " beliau bersabda, "Mimpi yang baik menjadi

berita gembira bagi orang mubnin, itu adalah bagian dari empat

puluh sembilan bagian dari kenabiqn, maka Barangsiapa yang

melihat itu hendaklah menceritakannya dan Buangsiapa yang

melihat selain dari itu malca itu adalah dari syetan untuk membuatnya

gelisah, maka hendaflah dia meludah tiga kali kc sebelah Hrilrya dan

diam serta tidak menceritakan itu kcpada seorang pun."6st

i# U.r 6?l +i i.r $:L'# $:"r.v.ro
h' .l- lnt Jytiti 'i6 ,)-pl. lr *,r'pit *'), *
,!nr Jj*, t;- Ijv ,:!?l ";i 
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Sanadnya shahih. Darraj: Dia adalah Ibnu Sam'an Abu As-Samh, telah
disebutkan penrsigaihannya (6634). AMunahman bin Jubair: Dia adalah Al
Mishri, telah disebutkan pen siqclhannya (6558). Hadits telah dinukil oleh Ibnu
Katsir dalam At-Tafsir (a:316) dari tempat ini dan ia berkat4 "Mereka tidak
mettaldtrijnyq" yakni para penulis "Kutubssittah" Al Haitsami telatt
menyebutkannya , dalam Majma' Az-Zav'aid (7:175) dan ia berkata,

"Diriwayatlcan oleh Ahmad melalui jalur lbnu Lahi'ah dari Daraj, dan hadits
keduanya Hasan, dan pada keduanya terdapat kelemahan dan sebagian
pefawinya adalah tsiqoh." Dalam Ad-Dun Al Mantsur" As-Suyttthi juga
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawaih dan Al
Baihaqi dan di sana terdapat nama seorang sahabat'AMullah bin Umat'' dan
menwut keyakinan itu adalah kesalatran pencatat atau pencetah dan itu terdapat
dalam tafsir Ath-Thabari (11:94) secara singkat dari sisi yang lain dari
Abdurratrman bin Jubair. Lihat apa yang telatr disebutkan terdahulu dalam

Musnad Abdnllah bin Umar bin Al Khaththab (6215).

.:!:* i\o,, ,:!:*'1\
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7045. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada karli, Ibnu Hubairatr mengabarkan kepada kami

dari Abu Abdurrabman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amru, dia

berkat4 "Rasulullah SAW bersabd4 'Borangsiapa yang terhalang

melakulrnn sesuatu ksena 'thiyarah' (pesimis) maka ia telah berbuat

syirih" mereka bertanya, "Apakah kafoanya?" beliau menjawab,

"Hendabtya salah satu dari mereka membaca 'Allahumma La Khairo

Ilta l(hairuk wala Thaira lllah Thairuk wala llaha Ghairuk,' (Ya

Allah, Tiada kcbaikan selain kcbailun'Mu, Tiada satu pertanda pun

selain pertanda-Mu dan tiada Tuhan Selain'Mu)."65e

,r*; * p;"';. ,:6 6?l * U ?? $:";.v. r1

)-,el l' * f '**1t*'i."^J- I G'tl f erl I
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7046. Hisyam bin Sa'id ."or"rit"t * kepada kami,

Mu'awiyah bin Salanr mengabarkan ke,pada kami dari Yatrya bin Abu

Katslr, Abu Salamah bin AMurrahman mengabarkan kepadaku

tentang khabar AHullah bin Amru bin Al Ash, ketika terjadi gerhana

matahari pada masa Rasulullah SAW diserukan untuk shalat

6se Sanadnya Sha[rill Ibnu Hubairah adalah Abdullah As-Siba'i Al Hadhrami Al
Mishri. HadiS ini telah disebutkan oleh Al Haitsami dalarn Maima' Az-Zowaid
(5:105) dan ia be*ata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani, dan di

sana terdapat Ibnu Iahi'ah, haditsnya }/aran datterdapat kelematran, sebagaian

perawinya adatah tstq&." Lihat apa yang telah disebutkan terdahulu dalam

Mtunad Abdudlah bin Mas'ud (3687 , 417 l, 4194).
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berjama'ah" maka Rasulullah SAW melaksanakan shalat dua raka'at

dalam satu sujud, kemudian matatrari kembali terang. Aisyatr Ummul
Mukminin berkata "Aku tidak pernatr sekalipun melakukan sujud

yang lebih panjang dari sujud beliau dan tidak pernah sekalipun

melakukan ruku yang lebih panjang dari ruku beliau."tr0

7U7. 66r
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Sanadnya slrahih. Hisyambin Sa'id adalah Ath-Thaliqani, syaikh Ahmad. Kami
telah menyinggungrya pada (4981) sampai adanya perbedaan sumber-sumber
perawi dan naskatr-naskah Musnad tentang nama ayahnya" apakatr Sa'ad atau
Sa'id Di sana kami tegaskan bahwa dia adalatr "Sa'ad" kemudian kami
tegaskan pada (5690) bahwa dia adalah "Sa'id ". Di sini pada (C p) disebutkan
bernama "Sa'id " dan pada (rl) bemama'Sa.!ad'. Sampai saat ini yang paling
ra7ifi menurutku dia adalah Sa'id . 'Yahya bin Abu Katsir," di sini dalam
riwayat (g) disebutkan bahwa narranya adalah "Yahya bin Katsir," dan itu
adalah salatr, kami meluruskannya dari riwayat (J ;) dan dari buku-buku
toajun (biografi). Dan dalarn riwayat (g) telah disebutkan dengan benar,
dalam sanad ini ketika diulang setelah ini, dengan nomer (7047) sebagaimana
yang akan kami jelaskan, -Insya Allah' dan hadits ini diulang (6631).
(7047) Adalah hadits sebelumnya yang diulang dengan sanad yang sama dalam
riwayat (g). Dalam Hamisy pentashihnya telah menulis sebagai berikut,
"Demikianlah hadits ini didapati dalam sebagian naskah diulang, karena itu
kami menyebutkannya di sini mengikuti hal tersebul" Dalam cetakan ini kami
telatr membuangpya dan kami letakkan titik-titik di sisi nomernya dalarn matan

karena kami pastikan bahwa tambahannya dari sebagian pencatat adalah salah,

dan karena itulah tidak disebutkan berulang dalam kedua manuskrip (J p).

@ - 
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7048. Yahya bin Ishak menceritakan kepada kami, Ibnu

Lahi'ah mengabarkan kami dari Darraj Abu As-Samh, dari Isa bin

Hilal, dari Abdullah bin Amru bin Al Asb" ia berkat4 'Nabi SAW

bersaHa, 'sesurguhnya Aruah &n orang mubnin okon sating

bertemu dalam perjalattan sehqi semalam dan tidak seorangrun dari

kcduanya yang pemah melihat (mvah) sahabatrqla'- "62
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7049. Husain bin Muhammad menceritakan kepada karri,

Muhammad bin Mutharrif menceritakan kepada kami dari Abi Hazim,

dari Amru bin Syu'aib, dari ayahny4 dari kakeknyq dari Nabi SAW,

beliau bersabda "Akon futang suatu masa di mana manusia aftan

benar-benm disaring, yang tersisa dari mereka hanyalah ampas'

janji-janji dan amanat-amanat mereka menjodi kacatt balau dan

mereka berselisih, maka mereka seperti ini..." dan beliau saling

mentautkan jari-jali yang satu ke jari-jari yang lain. Mereka bertanya,
*Wahai Rasulullah, Apakah jalan keluar dari hal tersebut?" beliau

menjawab, "I(alian mengambil apa yang kalian ketahui,

meninggalkan aw yang kalian ingkari, berkccimpung dalam urusan

62 Sanadnya slaftrft dan diulang (6636).
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lrclompok lrhashah (orang-orang terkcmuka) kalian dan meninggalkan
urusan orang-orong owam kalian. "663
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T[sL.Ibratrim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami,

Baqiyyatr menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Sa,id At-Tujibi
menceritakan kepadaku, aku mendengar Abu Qubail Al Mishri
berkata, "r{ku mendengar Abdullatr bin Amru bin Al Ash berkata,
Rasulullah SAW bersaMa, 'Barangsiapa yang meninggal pada hari
Jum'at atau malam Jum'at akan dijaga darifitnah htbttr'."664

sanadnya shahih. Muhammad bin Mutharrif adalah Abu Ghassan Al Madani,
pertsiqahannya telatr disebu&an terdahulu (6166). Abu Hazim adatah Al A'raj
At-Tammar, salamatr bin Diirar, peirtsiqahannya telah disebutlon secara
berulang-ulang, di antaranya (6703). Haditsnya diulang dengan ),ang sama
dengannya (6987). Kami telatr lengkapi pembahasan mengenai jalur-jalurnya
dan penjelasannya dalam (6508) serta telak l€mi hmjukkan ini di sana.
Sanadnya shahih. Baqryyah adalatr Ibnu Al-Walid. Penrlqaiannya Mu'awiyah
bin Sa'id At-Tujaibi telah disebutkan terdahulu (6646). Abu eubail adalah
Huyai bin Hani Al Ma'afiri, telah disebutkan pentsiqahannya (6594). Hadits ini
telah disebutkan (6646) dari riwayat Suraij dari Baqiyyah,.dari Mu'awiyah bin
Sa'id " dengan sanad ini, dan kami telah mendhaifkannya di sana batrwa
Baqryyah adalah mudallis dan tidak texus terang dengan periwayatan (narasi),
tetapi melalui sanad ini telah terbukti bahwa dia rnendengarnya dari Mu'awiyah
bin Sa'id dan terus terang di sana dengan ucapannya "Haddatsani" (dia
menceritakan kepadaku), maka dengan demikian masalah tadlis mitelah hilang
dan sanadnya menjadi shahih, Al Hamdulillah. Maknanya juga telah disebutkan
dengan bentuk yang lain tetapi dha'if(6582).
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7051. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada ;: 
^Mufadhdhal menceritakan kepadaku, A1ryasy bin Abbas menceritakan

ke,padaku dari AMultah bin Yazid Abu Abdunahman Al Hubuli, dari

AMullah bin Amru bin Al Ash, sesunggulnya Rasulullah SAW

bersabdq "Semuo dosa orang yang moti syahid akan diampuni

kccuati utang."6s

4'it 6?1 1' ,* $:t,'6r1^LY.'i * $:"r:u.oY

,s-*o,il' '" * rti;:;J i, ,f L-i-'i.L;at €'tf-a , . . . . ' 
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7052. Ali bin Ishak menceritakan kepada kami, Abdullatt

menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami,

Al Harts bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Hujairatr Al

665 Sanadnya shahih. Al Mufadhdhal adalah Ibnu Fadhalatr AI Mishri,
p6;6qotarnya telatr disebutkan terdahulu (821) dan karni tambahkan di sini

LahwaAl guldari telah menulis biografinya dalan Al Kabir (4111405). Ayyasy

dan ayahnya "Abbas" adalah Al Quthbani Al Mishri, pentsiqahannya telah

ai.eU,rt--t"rafiotu (6575). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalat1. "Ash'

shahih" (2:98) dari Takaria bin Yahya bin shaleh Al Mishri dari Al
MufadMhal bin Fadhalah dengan sanad ini.
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Akbar, dari Abdullah bin Amru, ia berkata, *r{ku mendengar

Rasulullatr SAW bersabda, 'Sesungguhnya seorang muslim yang

memberilcan petunjuk benar-benar mengeiahui kcdudulcon orang yang

banyak berpuasa dai menegakkan tanila-tanda kckuasaan Allah Azza

wa Jalla.lrarena tabiatnya yang baik dan aHtlabtya yang mulia'."666
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7053. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami dan

ia adalatr'Al Harrani, Muharrmad bin Satamatr menceritakan kepada

kami daxi Muhammad bin Ishak, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid,

dari Abdullatr bin Amru, ia berkata 'Aku mendengtu Rasulullah SAW

bersabda, "Yang menghancurkan ka'bah adalah Dzu As-&rwaiqatain

dori Habasyah, merampas grnamennya dan melepasnya dari kain

penutupnya, dan seakan-akan aht melihatnya seorang yong Ushaili'
(tidak mempunyai rambut), Ufaidi' (patah tulang lengannya), ia

memuhtlnya dengan sekop dan kampabtya."667

Sanadnya shahih. Ali bin tshak adalah Al Marwazi. Abdullatr adalah Ibnu Al
Mubarak. Haditsnya telatr disebutkan terdahulu (6648) dari riwayat Al Harts bin
Yazid dari Ali bin Rabah dari Abdullatr bin Amr, dan (6649) dari riwayat Al
Harts dari Ibnu Hujairatr, yaitu Al.Akbar, juga dari Abdullah bin Arrr. Kedua
sanad ini sial ih dan mahfuzh.
Sanadnya shahih. Muhammad bin Salamah adalah Al Battili Al Harani dan dia
termasuk gurunya Ahmad, ia sering meriwayatkan langsung darinya dan juga
sering meriwayatkan darinya melalui Ahmad bin Abdul Malik Al Harrani,

@ - 
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seperti di sini dan s€Perti dalm riwa)'d (1757', 5353)' Halits ini telah

diseUutkan Al Haitsami dalm. M$na' Az-?twaid (3:29t), ia berkat4 'Ahmad
dan Ath-Thabarani maiwaydorutrya dalin /t ,r(abir di'"sana terdapat Ibnu

Ishak, dan dta tsiqoh, tetapi ia nyfullb? Ini tcrdapat pula pada kami secara

singkat aari nedits Abu llrairah, Al Bu|fui blah meriwayafikaonya (3:368)

dan-Muslim 8:369).Al thf ebh mengOh ddam Al Fath Q:369), "Dan
sejenimya oteh euo Daud dari hadits Abdullah bin Amr 61o 4! Ash, dan

Almad s€rta Aft-Thabrmi tehh manbohkan darinya melalui jalw
Mujahi4' lalu ia me,lryebgtran s€pqti ymg di sini. Isyarat dari Al Hafizh ini ke

ri*fud Abu Daud t€Nrtang )'a dili hadits Abdullah bin Arrr -Alu tidak

mcnemukan sesuahr ymg mengUdmny., tidak pula kutemukan pada Sunan

Abu Daud dan tidak pula disebrdm oleh An-Nablusi dalarn Dzalchair Al
Mawrits, tetapi At Haitsami Elah mcnyrbutkan dalam Az-Zav,a'id yang

menguatkan pendapat bahwa Abu Dald tidak meriwayatkannya, barangkali Al
Hafiz:h mengira-ngira atau hpa! Lihr qa 5mg sudah lalu dalam Musnad [bnu
Abbas (ZOIO) dan apa yang nken dat ng ddgtr, Musnad Abu Hurairah (8080,
g3g4). Dzu As-smtiqatain: Ibnu Al ASir berkata, As-&maiqah adalatr bentuk

tashghir dari As-Saq dan ia mu'maE lru€na itu terdapat ta' dalarn bentuk

tasighinya. As-Saq ditashghir l([€Da @a umumnya pada betis orang-orang

Habasyatr terdapat pengecilan. Itsluili: Ihu Al Atsir berkata, "Ia adalah bentuk

tashghir dari Ashla'yaiUorang yang hilmg rmbut kepalanya"" lfaiqi': bentuk

t 
"hghir 

Afda' dari At fada' d€ngpn fr dm dal yang berharakat fathah. Ibnu Al
atsir Uert"ta" Al Fada'dengan bertaakd edalah perenggangan di antara mata

kaki dengan tulang betis, begitr pula di mgAn, yaitu copotnya sendi-sendi dari

tempatnya. Al Mishd de,ngan mim yang berharakat kasratr adalah skop dari

besi, dan mim adalah tambahm, ku€na ia berasal dari As-Satrwu, yaitu

tening[ap dan mengfuilangfran, (dikmkan oleh Ibnu Al Atsir). Al Mi'wal
dengan mim t astaU aan ain sgkrm serta wau ffiah adalah kampak yang besar

y-! aig*a.* untu melubangi bmrb€sr-

I

i"*
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7.054. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atr
menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Qaishar
At-Tujibi, dari Abdullatr bin Amru bin Al Ash, ia berkata, Kami
sedang bersama Nabi SAW, lalu datdng seorang pemuda dan

bertany4 *Wahai Rasulullah (bolehkatr) aku mencium pada saat aku

berpuasa?" beliau menjawab, ."Tidok" latu datang seorang lelaki tua

dan bertanya, "Wahai Rasulullah, (bolelrkatr) aku mencium pada saat

aku berpuasa?" beliau menjawab, "Ya," lalu kami saling

berpandangan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Aht tahu kalian

saling berpandangan, sesungguhnya lelaki tuct tersebut dapat

me ngendol ikan dir inya. " 6 fi

7055. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan

kepada karni dari Aynrb dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Amru,
dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang mati teraniaya
karena mempertahankan hmtanyamaka dia mati syahid."66e

* gAt f )6-)!. 'vtr)t!*titlrir*u:-,;.v. o1
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.4;2n €.:e)fLld qtyy.d n
:.: Sanadnya shahih dan diulang (6739) dengan sanad ini.
oov Sanadnya s\ahih. Sudah disebutkan secara berulang-ulang dalam bentuk yang

berbeda-bedq di antaranya (6522,7031) dan kami sudah menyinggungnya di
awal keduanya.
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7056. Atran m€nceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin

Ziyad menceritakan kepada kami dari Al Haliaj, dari Amnt bin

Syr'aib, dari ayabnya, dari kakeknya dari Nabi SAW, beliau

bersaM4 "Barangsiapa membutgun sebuah masiid kwena Atlah

maka akan dibangun untuw sebuahrunah di swgayang lebih luas

dari itu."670

€j U 4 c:'.L'z& 'i.;tL $:rL LG; e|"r.v.ov

,p i, J;rjti 'i6 1o} yJ * # /.tt''* fb
al

,V:: ? ?nt '^; ,:!{'P it :! P "€';, {*3 9, ht

7057. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, Iaits bin Abu Sulaim menceritakan

kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia

berkat4 "Rasulullah SAW bersabda,'Buongsiapa menglwlangi

kelebihan airnya atau kclebilwn rumlrutnya mqka Allah akan

menglnlanginya dari Kuunia-Nya'. "67 
I

Sanadnya shahih. Al Haiiaj; ia adalah Ibnu Artha'ah. Hadits ini terdapat dalam

Majma' Az-Zm,aid Q:7) dan dikatakan, "Diriwayafikan oleh Ahma4 di sana

terdapat Al Haijaj bin Afiha'ah dan ia masih diperdebatkan." Lihat Ql57).
Sabda beliau, Bunia LaIru (akfi dibangun untuknya): demikian dalam Al
Ushul Ats-Tsalatsah, sementara dalam "Majma' Az-Zawaid" adalah Banollahu
LaIru Baitut dan itu berbeda dengan apa yang ada dalam ushul Mnsnad. Aku
lfiawatir ini adalah menrpakan kelaloan dari orang yang mencetaknya.

Sanadnya shahih dan diulang (673) dari sisi ini dan (6722) dari sisi yang lain.
Kami telah merinci pembahasu tentang ini dan me,nunjul*annya di awal
keduanya.
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7058. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hindun dan Habib Al
Mu'allim, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya dari

Nabi SAW, dan Qais dari Mujahid, aku mengira itu dari Nabi SAW,

beliau bersabd4 "Tidak diperbolehkan bagt wanita menguasai

hartanya jika suaminya telah menguasai pemeliharaannya. "6T 
2

6Tt Dengan dua sanad; salah sattmya adalah Mutthashil Shahih dan kedua adalah
Mrnsal dhr'rf Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Daud bin Abu
Hindun dan Habib Al Mu'allim, keduanya dari Amr bin Syu'aib dari ayalmya
dari kakeknya secara Marfu' dan ini adalatr Mutthashil shahih, dan Hammad
juga meriwayatkan dari Qais. Secarazhahir menurutku ia adalah Qais bin Sa'ad
Al Makki dari Mujahid secara Mafa'disertai keraguan tentang kemarfu'atrya
dari Mujahid. Di sana terdapat illot irsal dan tllat keraguan tentang

kemwfu'anny4 dan ia dha'if karenakedva illat tersebut. Qais bin Sa'ad Al
Mal*i telah disebutkan pentsiqatrannya pada (1806) dan kami tambalrkan di sini
bahwa Bukhari telah menterjamatrkan biografinya dalam Al Kabir (4llll54).
Hadits ini telah disebutkan seperti maknanya melalui hadits yang panjang pada
(6681, 6933) dan kami telah talhrij makna ini di awal keduanya. Maknanya
secara singkat juga telatr disebutkan dari riwayat Abu Uwwanah dari Daud bin
Abi Hindun (6727) dan dari riwayat Abdul Warits dari Daud (6728). Adapun
lafaztr yang terdapat di sini sama dengan riwayat Abi Daud As-Sijistani dalam

"As-Sunan" (313546:317 Aun Al Ma'bud) dan riwayat Al Hakim dalam "Al
MustadraV' (2:47), keduanya melalui jalur Harrmad bin Salamah dari Daud bin
Abi Hindun dan Habib Al Mu'allim dari Amr bin Syu'aib dengan sanad ini. Al
Hakim mengatakan, 'Hadits yang shahih sanadnya namun keduanya belum
ment akhr ijny d' Adz-Dzahabi sependapat dengannya. Adapun riwayat Mujahid
yang Mursal maka saya belum menemukannya di tempat yang lain dan cukup
dengan kes h ahi lran Mus n a d y ang mutthashil.
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7059. Aftn menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada l63mi dali Atha' bin As-Sa'ib, dari ayatgrya, dari

Abdullah bin Amru, Bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Ya

Allah, berilah ampunan hanya kepadaku dan Muhammad saja!"

kemudian Rasulullah SAW Uersabae "I(amu telah menutupnya untuk

or (mg-or ang b aroruk "67 3

L;;w Gl u. 'i'rg' $:r; Lt* g:*.Y.1.
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, 7060. Atran menceritakan kepada karni, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, AtlE' bin As-Sait mengabarkan kepada

kami dari ayahnya, dari AMullatl bin Amru, batrwasanya seorang

taki-laki berkata, "Ada s€orang laki-laki yang shalat lalu membaca Al

Hamdulillah dan bertasbih kemudian Rasulullatr SAW bertanya,

'Siapa yang membacan\n?' laki-laki itu menjawab, "Aku," beliau

berkata, "Aht telah melihat pua malaikat menerimanya sebagiannya

dengan s eb agiot yang lain.' 67a

68 (7059) Sanadnya shahih dan diulang (6849) dengan sanad ini dan juga telah

disebutkan secara panjmg lebar dari riwayat AbdussHammad dan Affan 'bin

Hammad (6590).
671 Sanadnya shahih dan telah diringkas (6632). Kami telah menyebutkannya

dilam Al Istibak Qscp) bahwa itu terdapat dzlam Majma' Az-Zavaid (2:105).
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7061. Atran menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, Atha' bin As-saib mengabarkan kepada
kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru: orang-orang yatrudi

datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Kematian untukmu, mereka
mengatakan dalam diri merekao "seandainya Allah tidak menyiksa
kami atas apa yang lami ucapkan" kemudian Allah Azza wa Jaila
menurunkan "Dan apabila mereko dotang padomu memberikan
penghormatan dengan penglnrmatan yang belum pernah Allah
berikan Tndannu" beliau membacanya sampai firrran A[ah ',Dan
sej elek-j elek tempat kcmbali. "675
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7062. Atran menceritakan kepada kami, Syu,batr menceritakan

kepada kami dari Habib bin Abu Tsabit, aku mendengar Abu Al-

67t Sanadnya si ahih dandiulang (6589).
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Abbas, dia adalah seorang penyair, ia berkata, *Aku mendengar

Abdullah bin Amru berkat4 'Seorang laki-taki datang kepada

Rasulullah SAW meminta izin kepada beliau untuk berjihad, beliau

berkatq 'Apalrah kcdtw orang tuamu masih hidup? ' ia menjawab,

"Ya," beliau berkata "Berjihadlah pafu kcdtnnya. "676
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7063. Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ya'qub

bin Abdurratrman menceritakan kepada l<ami dari Abi Hazim, dari

Umarah bin Amru bin Hazm, dari Abdullah bin Amru, dia berkat4

"Rasulullah SAW bersabda, "Hampir saja manusia akan benm-benar

disaring, yang tersisa lwtyalah ampas dui manusia, ianii-ianji dan

amanat-amanat mereka menjadi kacau balau dan mereka seperti

ini..." dan beliau sating menautkan jari-jari yang satu ke jari-jari yang

lain. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullatr, Apakah yang harus kami

perbuat jika memang demikian?" beliau menjawab, "Kalian

mengambil apa y(mg kalian kctahui, meninggalkan apa yang kalian

676 Sanadnya sfraiii dan diulang (6853) serta lihat (6859).
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ingkari, kalian mendatongi kclompok khasluh (orang-orang
terlremuka) katian dan meninggalkan orang-orang au,am kalian."677

67 sanadnya shahih. sa'id bin Manshur adalatr Penulis As.sutan, pcntsiqahannya
telah kami canhrmkan sebelumnya (822) dan lcami tambahlon di sini bahwa ia
termasuk salah seorang yang Imam Ahmad mengambil hadits darinya ketika ia
masih hidup, dia berkata" "Dia adalah orang yang mulia dan jujur." Salamah bin
Syabib mengatakan, "Aku mengigatlcannya kepada Ahma4 maka ia memujinya
dan memuliakannya." Al Bukhari telah menuliskan biografinya dalamAl Kabir
Q/11472) dan berkata, "Dia wafat di kota Makkah tahun 229 alau lainnya."
Ya'qub bin Abdunatrman adalah Al Qari, telah disebutkan pentsiqatrannya
ketika menjelaskan riwayat 6703. Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar.
Imarah bin Amr bin Ham adalah Al Anshari An-Najiari AI Madani dan ia
adalah seorang tabi'i tsiqah, dtts@alltrrfr oleh Al Ajali dao Ibnu Hibban serta
dicantumkad biografinya oleh Al Buttari dalam Aslbslughr @alaman 82).
Makna hadits telah disebutlcan dari rirval,a Al Ilasan dari Abdullah bin Amr
(6508) dan kami telah tmjul&an perirvayataonya, di antaranya riwayat ini di
sana. Telah disebutlon pula dari riwayat Ilrrimah dari Ibnu Amr (6987) dan dari
riwayat Abu Hazim dari Amr bin Syr'aib dari ayatrnya dari kakeknya Q0a\.
Adapun jalur ini sendiri adalah jalur Abu HaiTm dari Imarah bin Amr bin
Hazm, Al Hakim telah meriwayatkannya ddarn Al thuta&ak (4:435) dari jalur
Sa'id bin Manshur dari Ya'qub bin Abdurrahman deirgan sanad ini, ia berkata
"Hadits shahih sanad dan keduanya belum menratfuiTnya." Adz-Dzahabi
sependapat dengannya. Dan dia meriwayatkan pula sebelum itu 1Z:tsfl melalui
jalur Abdullah bin Wahb dari Ya'qub bin Abdurrahman dengan sanad ini, dia
mengatakan, "Hadits shahih sesuai syarat kedua syaikh dan keduanya belum
mentalihrijnya dengan konteks ini," Adz-Dzahabi juga sependapat dengannya.
Abu Daud telah meriwayatkannya (414342:216-217 Atot Al Ma'bud) dan Ibnu
Majah (2:243), keduanya melalui jalur Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayatrnya
dari Imarah bin Amr dengan sanad ini. Abu Daud b€rkat4 "Demikianlatr yang
diriwayatkan dari Abdullatr bin Amr dari Nabi SAW dari berbagai sisi," Ibnu
Abu Hatim telah menyebutkannya dalam krrtalb Al llal Q780), ia berkata, "Aku
bertanya pada ayahku tentang sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu
Fudaik dari Musa bin Yalqub Az-Zvm{i dari Abu Hazim dari Amr bin Al
Hakam bin Tsauban dari Abdullah bin Amr, Bahwasanya Nabi SAW trrtanya
kepadanya, "Bagaimana merrurutmu jika datang suatu masa di mana manusia
benu-benr disring dan kanu termasuk dalan golongan sampah manusia?"
ayahku menjawab, "Hadits ini adalah wabn, sesungguhnya itu adalah Abu
Hazim dari Imarah bin Amr bin Hazm dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW."
Abu Hatim juga telah mentashih riwayat ini.
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7063 T.Qutaibah bin Sa'id telah menceritakannya kepada kami

dengan sanadnya dan maknanya, tetapi ira berkata "Dan yang tersisa

tanyalah amp6 dqi momtsiq dan kalian meninggalkan urwan

orang owam kalian"67t

ac
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7o(/.. Qutaibah bin sa,id menceritakan kepada kami, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin AMullah Al

Ma'afiri, dari Abu Abdurrahman At Hubuli, dari Al Qasim bin Al

Barahi, dari Abdullah bin Amru, sesrmggubnya Rasulullah sAw

bersabdq "Barangsiapa yong mengeluarkan shadaqah tetapi tidak

menemuknn kecuati seorang barbm maka hendabtya ia

menge mb alitrannya (menoik kcnbati sludaq ahnya)' "67 e

6?t Sanadnya shahih. Qutaibah bin Sa'id adalah seorang ymg uiqah, tsabat dan

t"rt nui, Ahmad mingambil rirvayat darinya, begrtu pula dengan para penulis

Kurubussittah kecuali-Ibnu majalU ia meriwayatkan dari melalui perantara'

Hadits ini mengulang hadits sebelumnya. Ahmad bermaksud bahwa Qutaibatl

menceritakan tepaaa-mereto t€ntanFya dari Ya'qub bin Abdurrafuman dengan

sanad Yang sebelumnYa.
6r, S;;dnra-shahih. Ai Qr"i. bin Abdullah Al Ma'afiri, telah diterjamahkan

il;;d;y" oleh Al Ilafizh datam At-Ta'iit (33s-339) begini: Dari Abu

Abi;d;* Al Hubuli dan Ibnu Irhi'ah meriwayatkan darinya' Ibnu Hibban

l"iut ."ny"Ur*-oy" dalam lrs-Tsiqa', begitupla yang ditulis oleh syaikh

[u.i ,q,f Haircami, i- a* mengiranya adalah Huyay bin Abdullah!" itulah
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yang dikatakan oleh Al Hafizh dan alar tidalc mengerti apa ini?! Pertama: Aku
tidak menemukannya dalam Al lhnal oleh Al Husaini, li€cara pasti itu adalah
merupakan tarnbahan-tambah an umrn;trr At-Tah&ib. Kedua: Anggapan Al Haftzh
bahwa dia adalah "Huyay bin Abdullah" adalah tidak bprdasar. Al Bukhari telah
menulis biografinya dalam Al Kabir (4111160), ia b€dcat4 "Al Qasim bin
Abdullah Al Ma'afiri, Ibnu'Al Musayyib mendengr bahwa orang-orang
melakdkan umrah setelah thawaf ifadhah. Dikatakan oleh Sa'id bin Afir dari
Yahya bin Ayyrb." Ibnu Hibban telah menulis biografinya drJram Ats-Tsiqat
(halaman 586) dia mengatakan' "Al Qasim bin Abdullah Al Ma'afiri adalah
salah seorang penduduk Mesr, ia meriwayatkan dari Sa'id bin Al Mruayyib dan
Yahya bin Ayyrb Al Mishri meriwayatlcan darinya." Dia adalah seorang syaikh
terkenal, meriwayatkan dari dua ormg tabi'in" yaitu Sa'id bin Al Musayryib,
sebagaimana yang disebutkan oleh Al Butfiari dan Ibnu Hibban, dan Abu
Abdunahman Al Hubuli, sebrgaimana yang terdapat di sini. Dua orang syaikh
terkenal meriwayatkan darinya, yaitu Yatrya bin Aynrb, sebagaimana yang
dikatakan oleh Al Bulfiari dan Ibnu Hibban, dan Ibnir Lahi'ah, seperti yang
terdapat di sini, aku tidak mengerti dari mana muncul keraguan tentangnya dan
anggapan batrwa dia adalatr Huyay bin Abdullah?! Kemudian Al Bukhari telah
menrsiqarrkaoNxya bahwa dia tidak tidak ada celanya" begltu pula dengan Ibnu
Hibban, dia menyebutkannya dalam lrs-Isrqal, tidakkah cukup semua ini?! Al
Qasim bin Al Baratri: pembuktiaannya dan biognfinya telatr disebutkan pada
(6755). Kami tambahkan di sini bahwa Ibnu Hibban telah menyebutkannya
dalarr uAts-Tsiqaf'(halaman 309). Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami
dalam Majma' Az-Zowaid @:234) dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad
dan di sana terdapat Ibnu Lahi'alr, haditsnya hasan dan perawi-perawi lainnya
adalah tsiqah." Kemudian ia menyebutkan untuk kedua kalinya (10:72) dan
mengatakan hal yang sama. Ala'uddin Al Mutaqi Al Hindi menyebutkannya
dalan MuntaWrab Kanz Al Ummal (Tercetak dalam honisy Al Musnad cetakan
Al Halabi Juz. 3 hal. 4) dan memberi tanda padanya dengan tanda Ahmad dan
An-Nasa'i "Dari Ibnu Amr," kemudian ia berkat4 "Dan Ibnu Al Jauzi
mengatakan, Orang-orang Barbar pada saat itu addah orang-orang kafir. Ini
adalah penjelasan yang bagus yang didulorng apa yang akan disebutkan dalam
Musnad Abu Hurairah (8789), Dikatakan, "Datang seorang laki-laki kepada
Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanyq "Kamu dari
mana?" ia menjawab, *Barbaf' Rasulullah SAW berkata kepadanyq "Berdiri
dari hadapotht," dia berkata dengan silor-trrya seperti ini, ketika dia berdiri dari
beliau, Rasulullah SAW mendatangi kami dan berkata" "Sesunggtrtnya iman
tidak melewati kerongkongan-kcrongkongan mereka" " Sanadnya shahih
meskipun drdha'itkat oleh Al Haitsani dongan adanya Abdullah bin Nafi', ia
me-waham-kannya dan mengiranya adalah Ibnu Nafi' maula lb,nu Amr padatral
dia adalah *Abdullatr bin Nafi' Ash-Shaigh Al Makhzumi," seperti yang akan
kami jelaskan di sana -/nsya Allah-.

@ - 
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7065. Qutaibah bin Sa'id mence-ritakan kepada kami, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Huyalry bin Abdullah, daxi

Abu AMurrahman Al Hubuli; dari Abdullah bin Amru bin Al Ash:

Sesungguhnya Nabi SAW bertemu dengan Saad pada saat dia sedang

berwudhtl beliau bertanya "I{ettop)a berlebilan walai Sa'ad?" ia

menjawab, "Apakah dalrm bernrgdhu ada berlebih-lebihar;?" beliau

menjawab, " Y4 mcsfiPwt kmfir. berfu di storyai ywtg mengalir' "80

1 " i " 'L ti $:L.v. 11,rJ r ei rG*4'ite
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@ sanadnya shahih dm ehh diriwayatkan oleh lbnu Majah (l:84-85) melalui

jatrn Qrtaibah d€ngp silad ini, ormg ymg meqielaskannya menukilnya dari
-7awa'id 

At Bustwbi ia berlota, "sanadnya dha'if, kar€na dha'ifnya Huyay bin

AMgllah dan Ihu lrhi'ah-- Ikmi berteda p€ndryat dengannya dalam hal ini,

sebagaimma yang srdah sering kami jelaskm tsrtang Ibnr lahi'ah dan

sebrhimar," ymg elah lmni tariihkan pembuttiaanya Huyay bin Abdullah

@anomer(6596').
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7066. Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada lcami dari Amru bin Yatyq dari Abu

Abdurrahman Al Hubuli, dari AHullah bin Amru bin Al Ash, dia

berkata" *Rasulullah SAW bersaMa,'Timbangan-timbangan pada

Itqi kiamat akan diletak*an, maka didatangkan kcpda seseorang,

lalu diletal*an di telapak tangannya, lalu diletakkan oW yang

dihitung atasnya, maka timbangan itu mulai miring" beliau berkata,

"Lalu lrarenanya dia dimasulckan ke neraka" beliau berkata, "Apabila

dipalingkan dengannya maka seseorang dari sisi Allah akan berteriak

mengatakan, "Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru,

sesungguhnya ia tersisa untubtya, kcmudian didatangtran dengan

sebuah twtda yang di dalawrya terdapat "I-a llalu lllallah" lalu

diletakkan bersana orang itu di telapak tangannya sampai

timb angawryn miring. "6 t

6tr Sanadnya shahih dengan kesalahan pada salah satu nama 'Amr bin
Yalrya" inilah yang terdapat pada ketiga asal Musnad di sini dan di tulis pada

hamisyaya di (1) : "Ucapannya Amr bin YrfryC dalam At-Tinnidzi dan Ibnu
Majatr adalah *Amir bin Yahya." Insya Allah tambahan penjelasan tentang ini
akan daang pada saat mentaHvijnya. Hadits ini telah disebutkan oleh Al
Haitsami dalam Mojma' Az-Zm,a'ld (10:82) tentang tema ini dan ia

mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan di sana terdapat Ibnu Lahi'ah,
haditsnya hasan dan perawi-perawi lainnya adalah orang-orang yang shahih"
Dia juga mengatakan, "Diriwayatkan oleh At-Tirmirlzi secara singkat"
Malaranya telah disebutkan terdahulu dari riwayat ibnu Al Mubarak dari Al-
Laits bin Sa'ad dari Amir bin Yahya dari Abu Abdurrahman Al Hubuli (6994).

Kami telah sebutkan di sana bahwa ia telah diriwayatkan oleh At-Tirmirlzi, Ibnu

Majatr dan Al Hakim dalam Al Musta&ak. Inilatr yang dikatakan oleh Al
Haitsami bahwa At-Tinni&i meriwayatkannya secara singkat! Dia tidak
meriwayatkannya secara singkat.tetapi meriwayatkannya secara panjang lebar

seperti riwayat terdahulu dan inilah yang dimaksud oleh penulis hamisy di (S)

bahwa yang benar di At-Tirmidzi dan Ibnu Majah adalah "Amir bin Yahya".

Secara zhahir menr.rut saya bahwa Ibnu Lahi'ah telah salah dalam menyebut

EI - ltI611d Imem Ahmrd
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7067. Qutaibah menceritakan kepada karii, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami dali Wahib bin Abdullah dali Abdullah bin

Amru bin Al Ash, ia berkat4 "Akurclahmelih* apa yang dilihat oleh

orang yang sedang tidur, seakan akan di Sfllah sdu jari-jariku terdapat

lemak dan di yang lainnya tedryat mafu aku menjilati keduany4

ketika pagr hari, akd mc,nceritakan inr kepada Rasuhdlah SAW, beliau

berkata "Kqmu nembdca dtn kitab, Tawd do, Al Furqon"'maka ia

membaca kedtranya6e

nama syail:hny4 dia menyebutnya *Amr bin Yfrya'' sebagai ganti dari'Amir
bin Yatrya'' tetaPi dikembalikm padaq'a bahwa At-'Tirmidzi setelah

meriwayatkan hadits rcrsebut (3:367) m€ngekan, "Qutaibah menceritakan

kepada'kami, Ibnu Lahi'ah menceritalcan k€eada kami dari Amir bin Yahya''

a"ng- sanad ini, yang lainnya sesuai maknaryrq inilah hadits yang terdapat di

sini dengan sanadnya aari Qutaibah, syaikbrya Ahmad terdapat di sanq At-

Tirmidzi cukup dengan menmjulkannya dm tidak menuliskan lafazhnyq

barangtali tesatalan yang terdapt dalm Lfunad di sini pada nama'Amr bin

Y.ftyq' bukanlah dri Ibrnu lrhi'ah dm hh pula dari orang yang

meriwayatkan darinf 1l6itq AIEibab naka dia menjadi salah seorang perawi

Musnacl yang pasti afiau dari selainDra, dan bfimgl(ali kesalahan itu dari Ibnu

Lahi,ah, 
- 

dan 
- 
At-Tirmidzi melihd kesalahamya begitu jelas, maka dia

me,lryebutkan namaoya dengan b€nar Amir bin Yahya tanpa memberi

peringatan ,L- lssalnhan yang t€rdapat di sana karena jelasnya dan

kepastiannYa tentang itu.
62 Sanadnya 

-shahih. 
Wahib -{e,ngan alif sesudah wau- bin Abdullah Al

Ma,afiri Al Mishri, Abu AMillah" seorang Abi'i yang tsiqah, dirsiqalkan oleh

Al-Ajali dan lainnya Al Bulfiari telah menulis biografinya dalan Al Kabir

@ntigo) dan Ibnu Hibban dalam lrs-Is4af (halamm 363). Hadits ini terdapat

iatxn Uaina' Az-Znvaid (7:lSa)dan aifmUn, "Diriwayatkan oleh Ahmad,

di sana teidapat Ibnu lthi'ah dau di sana terd4a terdapat kelemahan."
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7068. O"*O* bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakar

bin Mudhar menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Had, dari Amru

bin Snr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullatt

SAW pada tahun terjadinya perang Tabuk bangun malam untuk

shalat, lalu beberapa orang dari para sahabat berdiri di belakang beliau

unhrk menjaga beliau, sampai beliau selesai shalat dan datang

menghampiri mereka, beliau berkata kepada mereka, "Pada malam

ini aht diberilan lima perkara yang tidok pernah diberikan kcpada

seorangpun sebelumku: Adapun aht, maka.aht diutus untuk seluruh

manusia dan yang sebelumku diutus lnnya kcpado kaumnya, dan aht
diberi kcmenangan atas mtusuh dengan perasaan takut mesbipun

antara aku dengan mereka terbentak jarak perjalanan satu bulan

i

I
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merekn akan dihinggapi Wrasaan tahi, dan borang-barang

rampas(m perang dilalalkan untukht memakannya, adapun yang

sebelumku menggapnya sebagai sesuatu yang besar,' mereka

membokunya, bumi dijadikan sebagai masiid dan alat bersuci

untulcht, dimanapun wafitt Slwlat datang padaht aht bersuci dan

shalat, dan yang sebelumht mengagungkan itu, merelca shalat dalam

gereja-gereja don tempabtempat ibadah mereka, dan kelima, ia

apakah ia, dikatakan kepadalru: mintalah, sesungguhrrya setiap Nabi

telah meminta, maka aht menwrda permintaanht sampai hari kiamat,

itu untuk lralian dan untuk orang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan

selain Allah."6E3

o

U gtL;jrr f 'u-!: v?f * U;.# $:L.v.11

7069. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Risydin

mengabarkan kepada kami daxi Al Hajjaj bin Syaddad, dari Abi Shalih

Al Ghifari, daxi Abdullah bin Amru bin Al Ash, sesungguhnya Nabi

SAW bersabda "Orang Wrtama yang masuk dari pintu ini adalah

salah seorang penghuni surga" maka masuklah Saad bin Abu

Waqqash.sEa

Sanadnya shahih. Al Haitsami telah menyebutkannya dalam Maima' Az-Zawaid
(10:367) dan mesingkatnya sedikit dari pertengaliannya, ia berkata,

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tsiqah," lihat (763, 1361,2256,
2742).
Sanadnya dhr'rt karena dha'ifnla Risydin bin Sa'ad, seperti yang telah kami
jetaskan secara terperinci pada (57a8). Al Hajiaj bin Syaddad.Ash-Shan'ani dari

Shan'a Syam adalah tsiqah, ilts@aldr.an oleh Ibnu Hibban dan telatl

Musnad Imam Ahmad - Wl
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?070. Qutaibah menceritakan kepada karni, Risydin bin Saad

menceritakan kepada kalni dari Al Hasan bin Tsauban, dari Hisyam
bin Abu Ruqayyah, dari Abdullah bin Amru bin Ar Ash, dia berkata,
*Rasulullah sAw bersaMa, 'Tidok ado penyakit menurar (kcyafinan
bahwa penyakit menular dengan sendirinya bukan karena takdir Allah
svr), tidak ada pesimisme, tidak ada mengundi nasib dengan hamah
(burung hantu), ttdak ada kedenghian dan hasad iu adalah
6rr*r'-"6E5

diterjamahkan olch Al Bulhari dalam Al Kabir (tDl3z4). Abu shaleh Al
Gnifarir namanya salid bin Abdurrahman, seorang tabi'i yang tsiqah, telah
disebutkan oleh Ibnu Hibban dalarn A*-Tsrq* u dicantumkL uiografinya
oleh Al Bukhari dalam lI Kabir Qfit44g). gerita gembira masuk te surganya
sa'ad bin Abu waqqash ditetaplon melalui mutawatir maknawi dalam banyak
hadits, di antaranya apa yang telah disebutkan dalam l,fitsnadAbdurrahman-bin
Auf (1675). Adapun hadits ini, maka setelah pencariaan dan pembalasanyang
larr4 saya tidak pernah menemukannya di rcmpat rain dan Al Haitsami-pun
tidak menyebutkannya dalam Majma" Az-z,awaid,barangkali terdapat di sana,
di rcmpat png belum kutemukan.6E Sanadnya dha'if, karena dha'ifnya Risydin bin Sa'ad. Hisyam bin Abu
Ruqalyah: orang Mesir dari golongan tabi'in yang tsiqah, tehf, dicantrrmkan
biograftrya Bukhari dalam Al Kabir (4D/l92) dn Ibnu Hibban daram Ats-
Tsiqat (halaman 363). Keduanya menyebutkan bahwa dia meriwayatkan dari
Amr bin Al Ash dan keduanya tidak menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari
Abdullah bin Amr. "Ruqayyah" sebagaimana telah diberi harakat oleh AI
Hafiztt dalam At-Ta'jil (432). Hadits ini telatr disebutkan oleh Al Haitsami
dalam Majma' Az-zawa'ld (5:l0l) dan dikatalwl di sana, "Diriwayatkan oleh
Ahmad, di sana terdapat Risydin bin Sa'ad aan aa adarah dha'rf, dan telatr
drtsiqahl<an dan para perawinya adalatr tsiqah." Maknanya shahih, terdapat
dalam banyak hadits yang shahih, terkenal dalaur buku-buku sunnah. Lihat
beberapa di antaranya yang'telah disebutkan (1502, 1554,2425,3032, 4lgg,
4775,6405) dan yang akan datang (t220s, t23so, t2s9t, l2s0d) dan lainJain.
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7071. Qutaibah menceritakan kepada kami, Ibnu

Lahi,ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari

Amru bin Al Walid, dari Abdullah bin Amrur dia berkata, o'r{ku

bertanya kepada Nabi SAW, akg berkat4 "Wahai Rasulullah, Apakatr

engkau merasakan wahyu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, aht

mendengar fltoa gemerincing kcmudiot Wda sad itu aht terdiam,

malra tidak sekalipttn diwatryicot kcrydofu melainhan aht mengira

b alw a diriht mcninggal.' ffi

aa'* ,i q ?Pt f -1 'u.t rfl-t- ^3 
$:"; .v'vY

:Jv ,1r? ,* lr * t J* i "i,:" ,f lt y i 7o
€,U-,i*{fut'*vt;*i y \t,k lt );t'"b *
rt p, ';3 ,k I Jii ,,,*)t lS'&; ,!qt ?i-i;ht

586 Sanadnya sftalrilr. Disebutkan dalam Maima' Az-Zawa'id (8:256) dan dikatakan:

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dan sanadnya hasan." ucapan

beliaa TaJtdhu sebagaimana yang disebutkan dalrm (c 7), Al Faidh adalah l,
Maut lbrIltl Atsir berkata, "Dikatakan Fadhat nafsulru fkni Air liurnya yang

rcrkumpul di kedua mulutnya pada saat nrbnya keluar.' Dan dalam (:t) dan

Majmi' Az-Zawaid,,Tuqbadhu" dan dia juga adalah translaip di hunisy (f), dan

artinya sudah jelas.
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7072. Qutaibah menceritakan kepJd" n orr, ,O* I,*,*
menceritakan kepada kami dari Al Harts bin yazid, dari Jundub bin
auauuatr, aari suryan bin Aue dari Abdullah bin Arrru, dia berkata,
"Akq bersama Rasulullatr sAw dan matahari telah terbit, beliau
berkata, 'Akan datang suatu kaum kcpada Allah pada hari kiamat,
cahaya mereko seperti cahrya matahari'." Abu Bakar berkata,
*Apakatr itu lcami walrai Rasulullah?,, beliau menjawab, ,Bulcan, bagi
kalian kcbaikan yang banyak, tetapi merelca adalah orang-orangfakir
dan orang-orang yang berhijrah dari seluruh penjuru bumi. "fi7

1V4 ;*3VA. ;.*,:6:4 ;i :Jq .; v . vY

,f ,,* r'6 €.opV'sri :Ju elt S;; c-);At i ,E
'W_'*'r4;rr3-';

7072 l. Dan beliau bersabda, "Berbahagialah orang-orang
yang terasing, Berbahagialah orang-or(mg yang terasing,
Berbahagialah orang-orang yang terasing" laht ditanyakan kepada
beliau, *siapakah orang-orang yang terasingkan wahai Rasulullah?,'
Beliau menjawab, "orang-orang shatih berada di antara orang-
orangjahat yang banyah orang yang berbuat maksiat lebih banyak
dari orang yang ,aat. "ffi

sanadnya shahih. Telah disebutkan terdahulu yang sama dengan maknanya dari
{wayat Hasan bin Musa dari Ibnu Lahi,ah dengan sanad ini (6650 p).

sanadnya shahih dengan sanad sebelumnya. Telah disebutkan pula terdatrulu
dari riwayat Hasan bin Musa (6650) dan l<ami telah tunjul*an yang ini dan
yang sebelumnya di sana.
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7073. Ali bin Abdullatr menceritakan kepada kami, Sufian

menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Najih menceritakan kepada

kami dari Abdullah bin Amir, dai Abdullah bin Amm, sampai kepada

Nabi SAW, beliau bersabdq "Buangsiapa tidak mengasihi yang kccil

dan mengetahui hak yang beso maka dia bukan termasuk golongan

kami."fi9

:[i:.:-f i.t i] in' + io ,Y l; ]o' 
!'? tfit--.v.vt
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7074. Abdullah bin Mnhammad menceritakan kepada kami,

Abdullah @ia adalah Ibnu Ahmad), aku mendengarnya dari Abdullatr

bin Muhammad bin Abu syaibah, ia berkata: Ibnu Fudhail

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Saib dari ayatrnya dari

Abdullatr bin Amru, ia berkata: Rasulullatl SAW bersabda, "Ketilra

6te Sanadnya shahih. Hadits ini telatr disebutkan terdahulu beserta maknanya dari

riwayarAmr bin syg,aib dari ayahnya dari kakeknya (6731, 6935, 6937), dan

tumi t"tat, tunjutrtran ini di awatnya serta kami sebutkan bahwa Abu Daud dan

Al Hakim tetatr meriwayarkannya dari sisi ini, dari riwayat Su$an bin Uyainah

dari Ibnu Abu Najih dengan smad ini, dan kami tolah mcntahqiqaya di sana apa

yang mereka perdebatkan tentang sanadnya yang terdapat pada Abu Daud.
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seorang laki-laki sombong afun pakaiotqn, Pada saat itu Allah

perintahkan dengannya bumi maka buni akan mengambibtya, dan ia

akan dihimpit atau diseret di dalamny s@tWi hoi hiamar."6e0

t- tra ,/1o,.+J e'{\'t ;;.i,r '.t? t::;t osV U. oi . tl'l,; .v.vo
,.
is >*:Lf ',iie>*:Ll l* ,y af',r'i";,# i. :*Ll ,ai G?t

6z

tf l*r €L/, €\.,
i. . .. A L

f? €Lil ;\,i*,{'' *\t "
&\r.;; ir J;, J

i uf: € J.'pp J\ZJ ,tA.'4,'& t"i ,,*t,'ix tiy.

"? f :,t F e ,*t y \, ;* yt J;r'Sui t;l
' .?t

7A75. Hanm bin Ma'nrf menceritakan kepada kami, Abdullah

bin Wahb menceritakan kepada kami, Usarnah mengabarkan kepada

kami bahwa Amru bin Syu'aib menceritakan kepadanya dari ayahnya,

dari kakeknya: Datang seorang laki-laki kepada Rasulullatr SAW lalu

berkata "sesungguhnya aku mendekat di telagaku sehingga jika aku

memenuhhya untuk keluargalar datang unta milik orang lain lalu aku

memberinya minum, apakah untuk hd itu aku berhak mendapatkan

Sanadnya shahih.Ibnu Fudhail adalah Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan.

Hadits sejenisnya telatr diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3:315) melalui jalur

Abu Al Ahwash dari Atha' bin As-Sa'ib dengan sanad ini dan ia berkata,
..Hadits hasan shahih.' Lihat apa yang sudah disebutkan dalam Musnad

Abdullah bin Amr bin Al Khatttrab (5340).'Yatajarjam" dari "Al Jamr" yaitu

Al Jadzbu. Dalam riwayat (g) "Wa Yatajarjaru" dengan "Wau" sedangkan

dalan riwayat (J p) *Au Yatajarjanr'dengan huruf "Au" dan itulatr yang benar

Insya Allatr. Dalam Al-Tirmidzi Yatajaljalu atau Yatalajlaju arti keduanya

hampir sama.

@ - 
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garliaran?" Rasulullah SAW menjawab, "Pada setiap yang memiliki

limpa t erdapat gani aran. "6e 
t
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7076. Abdul Jabbar bin Muhammad menceritakan kepada

kami, yaitu Al I(haththabi, Baqiyyatr menceritakan kepadaku dari

Mtrhammad bin Al walid Az-Zubaidi, dari Amru bin snr'aib, dari

ayahny4 dari tcakeknyq Rasuluttah sAw bersabda ftepadaku),
,,Barangsiapa yang mefryennh kemalauilDrya iltqko lendabtya dia

berwydhu dan siapaptn per'empuan yang menyentuh kcmaluannya

makn lrcndahYa ia bertudhu-"@

Sanaanya shahih. Usamah: dia adalah Ibnu Zaid Al-Laits. Hadits ini telah

disebutican oleh Al Haitsami ddam Maima' Az-Tanaid (3:l3l) dan ia berkatg

"Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya tstqdt." *Harra' dengan "Ha"
yang difathah dao .,Ra" yang bertasydid dan dengan alif maqshurah, dan

."*liroyu dengan ,.ya,, lebih bagus, dan dengan itulatr ia ditulis dalam (0 dan

Majma' Az-Zav'aid, sedangkan dalam (tl ;) ditulis dengan "Hara"' dengan alif
mamdudatr yang disertai hamzah, dan itu salah. Ibnu Al Atsir berkat4 "Al
Harra,': ,.Fa'la" dari "Al Han" isim muannats dari "Harran" dan keduanya

untuk "Mubalaghah". Maksudnya adalah karena sangat Panasnya dia kehausan'

dan mengering karena kehausan. Artinya bahwa dalam setiap pemberian minum

kepada yang memiki limpa yang mengering karena kehausan terdapat ganjaran.

Oiiatatan *Yang dimaksud dengan limpa yang mengering kehausan adalah

kehidupau pemiliknya" karena limpanya akan kering kehausan jika di dalamnya

terdapat kehidupan, artinya dalam memberi minum setiap yang bernyawa dari

hewan. Ini didukung oleh hadits yang lain yaitu "Dalam setiap limpa yang

panas terdapat ganj aran."
'sanadnya it"Un iecara zhahir dari an'anabnlra Baqiyyah, setag:imana yang

akan diseburkan nanti. Abdul Jabbar bin Muhammad Al Khaththabi: sudatt

dicantumkan biografinya (2510). HadiS ini telah disebutkan oleh Al Haitsami
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dalan Majma' Az-Zawaid Q:2a\ dan ia bedotq ..Diriwayatkan oleh Ahmad,
di sana terdapat Baqiy5rah bin AI walid dan dia telah mengan'anahkannya dan
dia adalah mudallb;'Al Baihaqi telah meriwayatkannya dalam ls-fznan Al
Kubra (l:132-133) melalui jalur Ahmad Al-Faraj AI Hijazi Al Himshi:
"Baqilyalr bin Al-walid menceritakan kepada l<ami, Az-zabaidi menceritakan
kepadakq Amr bin su'aib menceritakan kepadaku" dengan sanad seperti ini,
kemudian Al Baihaqi mengatakan, "Diriwayatkan oleh tshak Al tlanzhali (yaitu
Ibnu Rahawaih) dari BaqiyJrah dari Az-Zubaidi, dan Muhammad bin Al walid
Az-h$aidi adalah tsiqah, da itulah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin AI
Muammil dari Amr, dan diriwayatkan dari sisi yang lain oleh Amf, kemudian
dia meriwayatkannya melalui jalur Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dari
ayahnya dari Amr bin Syu'aib, lalu dia me,nyebu&annya dengan sanadnya darr
maknanya." Al Hazimi telah meriwayafkannya d"lam Al-I,dbar (halaman 4l-
42) melalui jalur Ishak bin Ibrahim Al Hanzfiali; dia adalah Ibnu Rahawrilh:
"Baqiyyah bin Al V/alid menceritakan kepada kamt, Az-Zubaidi menceritakan
kepadaku, Amr bin Syr'aib mcnceritakaa kepadaku', dengan sanad seperti ini.
Kemudian Al Hafizh Al rrazimi bcrkat4 *Ini adalah sanad yang shahih karena
Ishak bin Ibrahim adalah imem yiang tidak mudafi' dan dia telahmentailvijnya
dalan Musnahy.a. Baqiyyah bin Al-Wdid adalah tsiqah pada dirinya sendiri
dan jika dia meriwayatkan dari orang-orang terkenal maka dapat ddadikan
huliah. Muslim bin Al tlajiaj dan orang{rang sesudalrnya dari orang-orang
ymg memiliki hku-buku 'Ash-Shahih" telah meriwayatkan haditsnya
berhujjah de,ngannya. Az-hbaidi adalah Muhammad bin Al Wali4 Qadhi di
kota Damaskus, termasuk orang-orang Syam yang tsiqah dan seluruh penulis
Ash-Shohih berhujjah dengannya" Amr bin Syu'aib adalah orarrg yang tsiqah
menurut kesepakatan para imam hadiB, jika dh meriwayatkan dari selain
ayahnya maka tidak seoranglrun yang berbeda pendapat soal berhujjah

Adaprm riwaleya dari ayahnya dari kakeknya maka sebagian
besar berpendapat bahwa itr adalah bersambung (Muttashil) dan tidak terdapat
irsal serta inqitha' di dalnmnyq dan banyak sekali para tabi,in yang
meriwayatkan darinya At-Tirmidzi telah menyebutkan dalnm fti166 Al llal dart
Muhammad bin Ismail Al Bukhari bahwa ia mengatakan, 'Hadits Abdullah bin
Amr dalan Bab ini -Bab mc,lryentuh kemaluan- menurutku adalah shahih ia
telah meriwayarkan hadits ini dari Amr bin Syu'aib lebih dari satu sisi, maka
hendaknya tidak seoranglun beranggapan bahwa itu adalah mafoidnya
Baqiyyah maka kemungkinan dia telah mengarnbilnya dari orang yang tidak
dikenal. Tujuan dari dijelaskannya hadits ini adalah memberi pelajaran kepada
orang yang tidalc menguasai takfuij hadits agar tidak menyerang sebuah hadits
tanpa melakukan klarifikasi dan telah rcrlebih dahulu. Imam Ibnu Al eayyim
tefah menyimpulkan ucapan Ibnu Al Hazimi ini dalam Tahdzib As-Sunan
(l:1.3-a) dan ia mendulcungnya. Lihat pala Al Habir (halaman 45) dat Nashb Ar-
Rayah (l:58-69).

W - 
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7077. Affan menceritakan kepada kami, Hammam

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari

Abu Ayytrb, dari Abdullah bin Amru, ia berkata' "Rasulullah SAW

bersabda, 'WaHu slulat Zhuhur adalah futika matalari tergelincir

dan bryangan seseorang sama dengan tingginya selqma belum tiba

walctu Ashar, dan waWu shalat Ashar adalah selCIna matahari belum

mengtming, dan wafuu shalat Maghrib adalah selama mega belum

menghilang, dan waWu shalat Isya adalah sampai pertengahan

malam, dan waWu shalat Shubuh adalah mulai dari terbitnya faiar
selama matahari belum terbit, apabila telah terbit maka berhentilah

karena ia terbit di antara dua tanduk syetan, atau bersama dua

tanduk syetan."693

tc a../.4.
'J . -.-.1 Ur-t>(.r. 1r.,.,-j'ili f tt? .V. VA

c ...c\,..c. 1r, ,attt.r\;bli:ri
i. :* i it'r?'d;U!t qr €] * f U'

5e? Sanadnya shahih dat telah disebutkan terdahulu (6966) dari riwayat

AbdussHalnmad dari Hammam dengan sanad ini dan juga telah disebutkan

hadits sejenisnya secara singkat (6993) dari sisi yang lain, lihat (6970).
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7078. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu

Awanah mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, Utsman bin Qais

menceritakan kepada kami dad Abu Harb Ad-Dailami, aku

mendenlar Abdutlah bin Amru bin Al Ash berkata, "Rasulullah SAW

bersabda" 'TidaWah ada marutsia yang mendapat rtaungan di ba'ntah

pohon yang rindang dan fidak adaputa yang manusia yang paling

sedikit dosanya dari seorang laki.laV yang paling benar dialebtya

duipada Abu Dzar."6ea

* b3 $:"; vti ;a3r ,tr, i:,1 U ,-;- $:L.v.vl

7079. Yahya bin Adam dan Abu ;; menceritakan

kepada kami, keduanya berkata "Zuhair menceritakan kepada kami

dari Ibrahim bin Muhajil, dari AMullah bin Babah, dari Abdullah bin

Sanadnya dha'tf.Utsman bin Qais: ia adalatr Utsman bin Umair Abu Al
Yaqzhan, dikatakan tentrng nama ayahnya "Qais" sebagaimana yang telah kami
jelaskan pada (6519), dimana Imam Ahmad telah meriwayatkannya di sana dari
-Ibnu 

Namir aari x A'masy, dan lGmi telah mentakhrT haditsnya dan kami

telah tunjul&an sanadnya di sana dan telah disebutkan pula dengan sanad yang

terdapat di sini (6630).
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Arlru, ia berkata, 'Aku sedang bersama Rasulullah SAW lalu aku

menyebutkan amalan-amalan" lalu beliau bersabda" 'Tidak ada hari-

hari di mana beromal pada saat itu tebih utotra dari sepuluh hari ini,'

mereka bertanya, 'fidak Pula iihad?" ia berkata, *Lalu ia
mengeraskan (straranya)' beliau menjawab, " Tifuk pula iihad, ftecttali

seseorang ybng kcluar dengan dirinya dot lurtanya di ialon Allah

kcmudian ia mengorbankan rylawa yng di mikilinya yng lwl iu
terjadi pda saat itu."6e5

* UGJ'y.,tj,y F f $:", ?:,T ULH sL .v. A.
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7080. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar

menceritakan kepada kami dari Abu Ishak, dari As-Saib bin Malik'

dari AMullah bin Amru, ia berkata, "Ketika Ibrahim putra Rasulullatl

SAW wafat terjadilatr gerhana matahari, kemudian Rasutullah SAW

berdiri lalu shalat dua rakaat, beliau memanjangkan berdirinya,

kemudian rukuk sepanjang berdirinya, kemudian zujud sepanjang

nrkuknya, lalu shalat dua rakaat seperti itu" kemudian salam."6e6

6e5 Sanadnya shahih dan diulang (6560) dengan sanad ini, dan telatr disebutkan

puh (6559) dari riwayat Abu Kamil dari Zuhair dengan sanad ini, dan sebelum

i* jog" telah disebutkan beserta maknanya (6505) dari sisi yang lain dengan

sanadhasan.
6e6 Sanadnya shahih. Abu Bakar adalah Ibnu Abu Sfibah. Abu Ishak: Dia adalah

As-Sabi,i Al Hamdani. As-Sa'ib bin Malik dia adalah ayah Atha'bin As-Saib,

ia adalah seoratrg tabi'i, tsiqah dan terkenal, peirbiqahannya dan terjemahnya
'telah disebutkan (596, 6483). Kami juga telsh fiqiul*an perbedaan tentang
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7081. AMullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id

bin Abu Aynrb menceritakan kepada kami, Syurahbil bin Syarik Al
Ma'afiri menceritakan kepadaku dari Abdunahman bin ttafi' At-
Tanukhi, dia berkatai 4ku mendengar Abdullah bin Amru bin Al Ash

berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabdq "Alat tidak

peduli, afu tidakdatang atau aht tidakberkendaraan, jika aht minum.

nama ayah As-Saib'Malild' atau "Yazid'disebutkan pula dia adalah "Zaid"
dan dia adalah yang dijelaskan oleh Ibnu Hibban dalam biografinya di Ats-
Tsiqat (210). Al bumari telah mencantumkan biografinya dalam At Kabir
QDltss) dan menunjukkan hadits ini, ia berkata, "Adapun AbdussHimmad
maka ia berkatq 'Dari Syu'bah dari Abu Ishak dari As-Sa'ib bin Malik dari
Abdullah bin Amr, dan diikuti oleh Abu Bakar bin Ayyasy. AbdussHammad
mengatalcan, "Syu'bah berkata" 'Dia adalah Abu Atha" dan AbdussHammad
berkat4 "Atha' menceritakan kepadakq ayahku memberitahu kepadaku batrwa
Abdullah bin Anr me,nceritakan kepadanya {entang gerhanr" Ini adalah
isyarat terhadap hadits ini, tetapi ucapannya tentang riwayat Syu'bah "Dari
Abdullah bin Umar" menurut sbya adalatr kesalatran dari orang-orang yang
mencatat, yang benar adalah "Abdullah bin Amr, karena ucapannya "Dan
diikuti oleh Abu Bakar bin Ayyasy''menunjulkan hal tersebut, karena riwayat
Abu Bakar bin Ayyasy dari Abu Ishak adalah riwayat yang terdapat di sini,
yaitu hadits Abdullatr bin Amr bin Al Ash, dan diperkuat bahwa Syu'bah juga
meriwayatkan dari Atha bin As-Saib dari ayahnya dari Abdullah bin Amr,
sebagaimana yang telah disebutkan pada (6763), dan sebagaimana yang telah
kami rinci drJran Al-Istidra,t (No: 2729). Haditsnya telah disebutkan secara
paqiang lebar (6483) dari riwayat Ibnu Fudhail dari Atha' dari ayahnya dari
Abdullah bin Amr. Di sana telah karni tunjulkan semua riwayat-riwayatrya
dalam Al Musnad dan salah satunya adalah riwayat ini.
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tiryaq (penangkal rac-un) atau aht menggantwrgkon tamimah dttht

aht mengatakan syi'ir dori sisi dirifu."6e7
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7082. AMullah bin Yazid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Haiwatr menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabi'atr bin

Saif Al Ma'#ri menceritakan kepadaku dari Abdurrahman Al Hubuli,

dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dari Rasulultah SAW,

"Bahwasanya beliau melihat Fathimah putrinya, lalu beliau berkata

kepadanya, 'Dari mana kamu datang? ' dia menjawab, 'Aku datang

dari belakang ierrazah laki-taki ini' beliau bertanya, 'Apakah kamu

mencampai Al-Kuda bersama mereka?' ia menjawab, *Tidak,

bagaimana aku dapat mencapai Al Kuda fteletihan karena berijtihad)

sedangkan aku telah mendengar darimu apa yang telah aku dengar"

beliau berkata" "Dan demi iiwafu yang berada di tangan-Nya,

6e7 Sanadnya shahih dan telah disebutkan terdahulu (6565) dafl riwayat Abdullah

bin Yazid dari Haiwah bin Syuraih dari Syurahbil bin Syarik dengan sanad ini.

Kami tunjgkkan di sana batrwa Abdullah bin Yazid meriwayatkannya dari drla

syaikh; Ilaiwah bin Syuraih, dalam riwayat terdahulu dan Sa'id bin Abu Ayyub

dalam riwayat Abu Daud dan inilah juga yang diriwaya&an oleh Ahmad dari

Abdullah bin Yazid dari Sa'id , dm lcami telah menjelaskannya secara terperinci

tentang sanad-sanadnya dantaffiriinya di sana.

t tl
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shandairyn kmru mencapai Al Kuda rnaka kamu tidak akan melihat
sur ga s ehingga k*ck ayahmu melihdqn'fieg
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7083. Abdullah bin Yazid menceritakan kepada karni,

(AMullah bin) Ayyasy bin Abbas Al Qitbani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar ayahktr berkata: Aku mendengar Isa

bin Hilal Ash-Shadafi dan Abu AMurratrman Al-Hubuli berkata:

Kami Atdullah bin Amru berkata, "Ak! mendengar

Rasulullah SAW bersabd4 'Akan ada di aWir umatht orang-orang
yang mengendoai di atas pelana pelana htda seperti orang-orang

laki, mereka firun di pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka

terbuka cnrafiqw, telanjang, di atas kcpala-kcpala mereka seperti
jambul htda, labtatlah mereka kuena sesutngguhnya mereka

6et Sanadnya iasor dan telah disebutkan terdahulu secara panjang lebar (6574) dari' riwayat Abu Abdurratrman, yaitu Abdullah bin Yazid dari Sa'id bin Abu Ayyub
dari R€bi'ah bin Yusuf dengan sanad ini. Kami telah tur{uldon di sana bahwa
Al Hakim dm Al Baihaqi telah meriwayatkannya secara singkat melalui jalur
Abdullah bin Yazid dan Haiwah bin S),urdih dari Rabi'ah, dan inilah riwayat
Abdullahbin Yazid dari Haiwah.
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terlabtat, seandoinya di belakang kalian terdapat suatu umat maka

wanita-wanita kolian akan melcyani wanito'wanita mereka

sebagaimana wqtita-wanita umat sebelum kalian melayani

kaliant"69

@ Sanadnya shahih. *Abdutlah bin Ayyasy bin Abbas Al Qitbani" Abu Hatim

bettatq .Tidak kua[ rcrpercayq menulis haditsnya dan dekat dengan Ibnu

Lahi'ah." Ibnu Hibban telah menyebgtkannya dalan las-Isiqat dan Muslim

telah meriwaydon satu hadits darinya ddam Slwhilmya. Al Hafiztt berkata'
..Hadits Muslim dalam Asy-syawahid bukan dalam AI ushul!" Itulah yang

dikstakan oleh Al Hafiz.h, tetapi hadits yang dimaksud dalarn shahih Muslim
(2:13) asalnya memang ia masuklcan untr* hadits kemudian disertakan dua

riwayat sebagai bukti untuknyq maka haditsnya terdapat dalam Ushul bukan

dalam syowhid. l:lal itu diketahui dari pembaiasan saoad-sanad, dan kami

telah tunjukkan sebagian riwayat Abdull€h bin Ayyasy ini dalam penjelasan

(6575). Abu Alyasy bin Abbas adalah tsiqah,biognfinya telah disebutkan pada

(6575). Dalam kdiga ushul MLsnad t€rdryd kesalahan dalam sanad, di sana

t€rdapat ..Abdullsh bin zaid me,nceriakan kaada kami, Ayyasy bin Abbas AI

aitbani memcerita&an kepada lcami, ia b€rkata, "Aku mendengar ayahku.."

d^lam hollrr*ty Q) naskehnya: dalam frnslrrip: "Abdullah bin Ayyasy bin Abbas

melceritakan k€pada lomi' ini adalah salah dan yang benar apa )rang dalam

ushul! Translrftranskrip yang ditrmjlkkan oleh penulis ha,nisyah adalah yang

b€nil dan apa )rang t€rdapat dalam ushul ini, yartu (f) dan kedtn ushul yang lain
(rl d adalah beirar-benar salah:
peiiana: Karena ayahnya Ayyasy, yaihr Abbas Al Qitbani tidak pernatr

diketahui memprmyai suatu riwayat dan biografinya tidak pernah disebutkan

dalam referensi manapun, seandainya riwayatnya terdapat dalam Mtunad,

sebagaimana yang terdapat dalam zhahir ushul, maka mereka akan

menunjukkannya
Ke&ta: Abdullah bin Yazid Al Muqri diketahui meriwayatkan dari Abdullah bin
Ayyasy bin Abbas, sebagaimana yang tampak dari terjemahnya dalam At-
Tahdzib dan tainnya.
Ketiga: Abdullah bin Ayyasy dikenal meriwayatkan dari ayahnya" sebagaimana

biognfi Ayyasy dan putranya dalam At-Tahdzib dan sebagaimana biografi

. A1ryasy dalam At-Twitih Al Kabir yang ditulis oleh Al Bulfiari (4:488) karena

itulah kami tambabkan dalam sanad kalimat "Abdullah bin" dari orang yang

hd dan meyakinkan, dari sebagian transkrip yang saya tunjukkan dalam

homay (l). Setetau karni merasa yakin dari bukti-bukti ini akan legalitas yang

terdapat dalam tanskrip-translaip itu bahwa hadits berasal dari riwayat

"Abdullah bin Alyasy bin Abbas dari ayahnya-' dan bukan berasal dari riwayat
..Ayyasybin Abbas dari ayahnya." Hadits diriwayatkan oleh Al Haldm dalarn Al
Musta&ak @:a3Q melalui jalur Abdullah bin Wahb: 'Abdullah bin Ayyasy Al
Qatbani memberitahu kepadaku dari ayatrnya dari Isa bin Hilal Ash-Shadafi dari
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Abdullah bin Amr," ia menyebutkan yang sama dengannya seeara mufu'. Al
IIakim b€*ata, 'Hadits shahih meNrurut syarat syaitfiain den keduanya tidak
neriwayadmnya" Adz-Dzahabi mengatakan, "Abdullah (y'alcni Al eatbani)
mcskiprm dijadikan hujiah oleh muslim tetapi Abu Daud dan An-Nasai telah
mdln'tlkamya dan Abu Hatim berkata, "Dia dekat dengm Ibnu Lahi,ah," Al
HaiBami telah menyebutkannya dalatm Majma' Az-Zmtaid (5:137) dan ia
bcdsat4 'Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabarani dalam tip tempat, dan
pard perawi Ahmad adalah perawi-perawi Shahilf Al Mundziri
menyebnttannya dalam At-Targhib wa At-TqhiD (3:l0l) dan ia berkata, ,.Ibnu

Hibban meriwayatkannya dalam Shahilmya dan lafaztrnya darinya" dan Al
Haldm" dan ia berkat4 "Shahih menurut syarat Muslim." Tetapi di sana terdapat
nrma s€orang sahabat'Abdullah bin Umat''aku berkeyakinan bahwa ini adalah
kesalahan dari penerbit atau p€xrcatat. Sabda beliau dalam hadits "Fi Suruj"
inilah yang ternrlis dalam (:l 7) dan Az-zawaid. Dalam (c),qta As-suruj yaint
trmslnip dengan hmisy (C). Dalam At-Targhib As-Suruj tanpa huruf wau, dan
m€nuntr. saya ini adalah kesalahan cetak, karena jamak "S'ntj', addah..Suruuj,,
d€ngp hrruf SIau. Adapun "S,,ruj" tanpa wau adalatr jamak dari'Siraj.. Sabda
beliau'Di pintFpintu masjid" dengan jamak dalam riwayat (!), Az-Zowaid, At-
Toglab dm transkrip dengan hamrsy (t). Dalam Q d Al Masjid dengan kata
t'not*I, Sabda beliau di awal hadits "sayakunu fi- akhiri rrmmati .........,'
erdqlat sedikit kerancuan maln4 m€xrgumpemakad laki-laki dengan laki-laki
terjadi kerancuan dan pemaknaannya dipaksakan. Dalam riwayat hakim tidak
diENnukan pengumpnms4l ini, tetapi lafazbnya berbunyi "sayaht*ru fi Alihiri
HaMhil Ummah Rijalun Yotwbunal Matsayir hana ya'tu Abwaba
nasajidihin, nisa'ulrum k6uat oriat... " maknanya jelas. Dalam riwayat Ath-
Thabuani --sebagaimana yang.ditulis oleh Al Haitsami dal"m Az-Zawaid-
*Sayafuat fi Ummati Rijalun htrkibuna Nisa'uhum ala Swuj Kasybahirrijal
lafazh Yukibu dirubah oleh penerbit Majma' Az-?-awa'id -l<arenakcsembronoan dan kebodohannyr lalu dijadikan Yttrtibu- Secara ztrahir
menrrrdm yang benar addah "Yurkibuna Nisa'ahum." Apapu itu, maka apa

/ang dimeksud oleh hadits itu sudah jelas dan nyata dan telah terbukti di zaman
kia sekarang ini, bahkan sebelumnya. Adanya wanita-ryanita yang tidak
b€rpaloian yang mendapatkan laknat. Sabda behat "Ka'asnimatil Bukhti"
jamak dari kata "Sanam" yaitu punggung binatang yang paling atas. Ibnu Al
Atsir me,ngatakan, "Mereka adalatr wanita-wanita yang secara umum memakai
makani di atas kepala-kepala mereka, mereka membesarkannya dengan itu, dan
iq1 arlalah merupakan simbol para penyanyi." Al Buldtt adalah unta-unta yang
panjang lehernyq tafsirnya telah disebutkan pada (6325). Al ljaf jamak Ajfa
yaitu yang kurus.
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7084. AMullah'bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id

bin Abu Aynrb menceritakan kepada l€mi, Abu Al Aswad

menceritakan kepadaku dari "Il<rimatt Maula Ibnu Abbas, dali

Abdullah bin Amru bin Al Ash, ia berkata, et/{ku mendengar

Rasulullalr SAW bersabdao 'Bmangsiap terbwruh teraniaya karena

mempertahankan hartaryn ryaka basrn)M sttr ga' - "7 
N

ial . .. . . t
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7085. Muhammad bin lJbaid menceritakan kepada karni, Al

A'amsy menceritakan kepada kami dari Amru bin Murratr, dari Abu

Yaztd, dari Affiullah bin Amru, dia berkata "Rasulullah SAW

bersabda,,,Barangsiopa memperdengarkan kcpada manusia dengan

700 Sanadnya shahih. Abu Al Aswad: Dia adalah anak yatimnya Urwah, namanya

adalatr "Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal" pembuktiaannya telah

disebutkan (5900). Dalam At-Tahdzib @:7) pada biografi Sa'id bin Ahu Ayyttb

disebutkan: Diriwayatkan dari Abu Al Aswad dan Muhammad bin

Abdunatrman bin Naufal" huruf wau di antara nama dan julukan adalatt

merupakan kesalatran cetak yang menimbulkan anggapan bahwa itu adalatr dua

or*g, dun yang benar adalatr tanpa huruf wau. Ikrimah: Dia adalah Maulalbnu

Abb;, seoraog-tabi'i terkenal. Hadits ini telah dijelaskan maknanya berulang-

ulang dari siJi yang berbeda-bedq pertama pada (6522) dan telatr kami

tunjul*an di sana, dan yang terakhir pada (7055)'
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@t alanffya Allah okan memperdengarkanr dengannya yang

mendengarkmr mal&luk-Nya, dan menghinanya serta

merendahkonnya."To|
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7086. Mtrhammad bin Utaid'menceritakan kepada l€mi,
7a!*aria bin Amir menceritakan kepada karli, aku mendengar

AMullah bin Amru, aku me,ndengar Rasulullah SAW bersabda"

"Oranrg mulim adolah orang-orang yang selamat dari lisan dan

tang@tnry, fun orang yang berhijrah adalah orang yang meniauhkan

awryry diltang oteh Allah kcpadanya."7q2
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70r Sanadnyaslalii dan diulang (6509, 6839, 6986). Sabda beliau "samiu" dengan

rafa' adalah sifat Allah Ta'ala. Pada (rD diberi harakat fathah di atas huruf ain,

kami sudahjelaskan maksud kedua harakat tersebut pada (6509).
7o2 Sanadnya shohih. Amir: Dia addah Asy-Sya'bi. Hadisnya diulang (6983) dari

sisi ini dan disingkat (7017) dari sisi yang lain.
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7087. Arim' -"o*.ituk* kepada kami, Mu'tamir

menceritakan kepada ldmi dari ayabnya, Abu Al Ala' menceritakan

kepada lerni dari Mutharrif, dari Abu Rabi'ah, dali Abdullatt bin

Amru, dia berkata .'Aku menyebutkan tentang puasa kepada Nabi

SAW, lalu beliau berkata, "Berptnsalah satu hari dari setiap sepuluh

hari dan bagimu pahata yang sembilan" @ia berkata, "Lalu aku

berkata, .Aku lebih kuat dad itq' beliau berkat4 "Maka berpuasalah

satu hari dari setiap delapan hari dan bagiinu pahala yang delapan"

(Dia berkata, "Lalu aku b€rkat4 'Aku lebih luat dari itu,' beliau

berkatq "Maka berpnsalah satu hari dori setiap delapan hari dan

bagimu pahala yang tuiuhl'ia bertrata, "Dan terus demikian sampai

U"ii"o bersabdq ,Berptasalah sehmi dan berbukalah sehari'."?o3

7o3 Sana&rya sldrft dengan sebuah kekeliruan di dalamnya dan akan kami jelaskan

tnsya ittan. Telah disebutkan terdatrulu secara panjang lebar pada (6877) dari

ri*ayat Al Jariri dari Abu Al Ala', yaitu Yazid bin Abdullah bin Asy-Syakhir

dari saudaranya Mutharrif bin AMullah dari Abdullah bin Amr. Telah kami

sebutkan di sana bahwa An-Nasa'i meriwayatlrannya secara singkat dari sisi ini

dan menambahkan seseoraqg dalanr sanadnya yaitu Ib. nu Abu Rabi'ah," )/ang

disebutkan dalam sanad ini. Di sana tarrbahan ini kami bebankan kesalahannya

kepada An-Nasa',i atau salah seorang ahli sanad, itulatr yang diriwayatkan

Ahmad di sini dengan tambahan orang ini dalam sanad dari Adm dari Mu'tamar

bin Sulaiman dari ayatrnp, dan riwayat An-Nasa'i.itu adalah di dalam As'

Sunan (1:325) dari Muhammad bin Abdu Al A'la dari Al Mu'tamir dali

ayatrnya, kalau begitu kesalahan bukanlatr pada An-Nasa'i dan juga bukan pada

wuif.t V" yaitu Muhammad bin Abdu Al A'lq tetapi kesalahan ihr dibebahkan

tcepada Al Mu'tamir bin Sulaiman atau kepada ayabnya Sulaiman bin Tharkhan

.e,i-raimi. yang saya tarjih sekarang agatatr dari Al Mu'tamir bin Sulaiman,

karena ayalrnya Sulaiman At-Taimi adalah seorang ha{ztr dan hujiah, Su$an

Ats-Tsauri memasukkannya ke dalam salah seorang'dari tiga hafiztr kota

Bashratr. Ibnu Hibban mengatakan, "Dia adalah salah seorang ahli ibadah dan

orang shaleh di kota Bashmb tsiqah, berkompeten, hafizh dan mengerti

,*riuh.', Sedangkan Mu'tamar {engan ketsiqalwnya dan kehafizhannya-

tidaklah sebanding dengan ayahnya dalam hal ini. Ibnu Kharrasy berkata, "Dia

Musnrd Imam Ahmad - EI
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7088. Abu Sa'id maula Bani Hasyim menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman

bin Musa menceritakan kepada kami dari Amru bin Syr'aib, dari

ayahnyq dari kakekny4 sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda"

"Diyot syibhul amd (pembunuhan semi sengaia) adalah berat, sar.?ra

dengan diyat and (pembwruhan sengaia) tetapi orangnya tidak

dibunih dan boangsiapa membauta pedang terhttnus kcpada trami

(hanliE ;atslim) nuko bukonlah golongan koni do, tidak pula bagi

orfrig Wtg netdairon perompahan di ialan "Tu

'*i-t*'# $:r, 
",Ul, 

'i. fil $:-,, .v.Al

o$',tt crctirr /. )t' # l' * * it:.n i.l' ,r" 7i;ri7
adalah orang jujur yang salah dalam ingatannya dan jika ia menceritakan dari

kitabnya ia adalah orang yang tsiqah." Yahfra Al Qaththan mengatakan, "Jika
Mu'tamar menceritakaa sesuahr kepada kalian maka tolaklah karena ingatannya

jelek." Tambahan perintah berpuasa delapan dari sembilan kami pastikan dari

riwayat (rl p). Kenyataannya inr tidak terdapat dd* (d karena kelalian dari

pencatat atau penerbit. Hadits ini adalatr salah satu dari hadits paqiang tentrng
ijtihad Abdullah bin Amr dalam masalah ibadah yang telah disebutkan

terdahulu (6477)'dan di sana telah kami tmjukkan kebanyakan riwayat-

riwayatnya dalam MuruA. dan kami kehilangan sebagian darinya, dan ini
termasuk yang tidak kami singgung di sana.

SaOadnya shahih dan ini disingkat dari bagian kedua dengan bagian ketiga dari

hadits (7033)

EI - Musned Imam Ahmad
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. 7089. Azhar bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Al
Mutsanna, yaitr,r lbnu Sa'id menceritakan kepada kami Dari Qatadatr,

dari Abdullah bin Babalu dari Abdullah bin Amru bin Al Ash,

sesunggnhnya Nabi SAW bersabdq "Sesungguhnya Allah Azza wa

Jalla mengagungkan kepada poa malaikat-Nya waldu sore Arafah

bagi penduduk Arafah lalu berkatq 'Lilratlal, kcpafu lumba-hamba-

Ku, merelca datang kepadfut dengur ranbut yang lauut dan

berdcbu'."705

ir]X, $:", &tr'i.'r% $:t, "*, I e* .v. 1.
a. ,.

1. ?. \,'tt.t( r. .. f.. ..t. . .... . trc.Il st, El Jyt Ol 6oJ.? ,f Al A VA U. )P ,f ,gy C.
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m.' Sa"rA"Vo shahih. Al Mutsanna bin Sa'id Adh-Dhubai'i Al Basbri: tsiqah,
ditsiqahkaa oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in serta Abu Zar'ah dan lainnya. Al
Bukhari telah mencantumkan biografinya dalam Al Kabir (4111418). Adh-
Dhubai'i: Dinisbatkan ke Dhubai'ah bin Qais bin Tsa'labah dan dinisbatkan
kepada tempat yang didiami oleh Bani Dhubai'ah di kota Bashrah yang telah
disinggahi oleh selain mereka kemudian mereka menisba&an kepadanya.

Secara zhahir, Al Mutsanna adalah salah seorang dari mereka yang singgah di
sanq Al Butfiari mengatakan dalam Al Kabir, "Dikatakan, Dhubai'atr singgah

dan bukan termasuk dari mereka." Abdullah bin Babah: Pensiqahannya telatr

disebutkan pada riwayat (5360) dan kami telah sebutkan pula beberapa
pendapat tentang nama ayahny4 dan ini adalah pendapat keempat "Baba"
dengan alif tanpa hq sebagaimana yang terdapat dalam ketiga ushul di sini.
Dalam transkrip dengan hamtsy (J p) ditulis "Babay'' dengan yq sedangkan
pada hamisy (;) dinrlis *Babah" dengan ha sesudah alif. Hadits ini telah
disbbutkan oleh Al Haitsami dalan Mojma' Az-Zmvaid (3:251-252), dia
mengatakan,'Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam Ash-Shagir
dan Al Kabir, dan perawi-perawi Ahmad adalah tsiqah." Akan disebutkan nanti
yang sama dengan maknanya dari hadits Abu Hurairah (8033). Asy-Syu'ts
adalatr jamak dari Asy'ats yaitu rambut yang berdebu dan rambut yang jarang,

kering dan tidak berminyak.

Musnad Imam Ahmad 
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7090. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Mnhamrnad bin
Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan

kepada kami dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa terbunuh

lrnrena kekcliruan maka diyatnya adalah seratus ekor unta, tiga puluh

unta ibnatu makhadh, tiga puluh unta ibnatu labun, tiga ptluh unta
jazda'ah dan sepultrh unta bani labun yang laki-lakl" Rasulullah

SAW menilainya dengan delapan ekor unta, apabila murah beliau

mengurangi nilainya dan bila mahal beliau menaikkan nilainya sesuai

dengan kondisi zarnan, maka pada masa Rasulullatr SAW dapat

mencapai antara empat ratus sampai dengan delapan ratus dinar, atau

gantilatr dengan delapan ribu.-705

Lrli:" $:G .t-rt) ;.U $,L ;; I ,:;'.L.v. 1\
. J.
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Sanadnya shahih dan ringkasan riwayat (7033) di sana terdapat Al Qasamani
(6,5) dari hadits rcrsebut dan kami telah hmjullcan hal ini di sana.
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7091. Abu Sa'id menceritakan kepada karti, Muhammad bin

Rasyid menceritakan kepada lomi, Sulaiman bin Musa menceritakan

kepada kami dari Amru bin Snr'aib, dari ayahnyq dari kakeknya"

sesrxrgguhnya Rasulullah SAW memuhrskan batrwa diyat itu
diwariskan di antara para ahli waris korban sesuai dengan bagian-

bagian mereka.ToT
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7092. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Rasyid menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan

kepada kami dari Amru bin Syr'aib, dari ayatrnya, dari kakeknya"?o8

sesungguhnya Rasulullah SAW memutuskan pada hidung diyat

sempurna jika terpotong seltruhnya, dan separtrtr'diyat jika terpotong

ujung hidungnya,T@ pada mata sepanrtr diyat,7lo pada tangan sepanrh

707 Sanadnya shahih dan terdapat dalam Al Muntaqa (3356) dan dikatakan

, "Diriwayatkan oleh lima kecuali At-Tirmidzi."
Telah disebutkan terdahulu yang sama dengannya pada bagian (8) dari hadis
(7033) dan telah kami tunjukkan di sana.

Ini adalah singkatan hulom yang telah disebutkan pada bagian (9) dari hadits
tersebut. l
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diyat,Ttl pada kaki separuh diyaqT\z dan beliau meinutuskan agar

seseorang membayar diyat terhadap wanita yang terluka siapaptrn

mereka, dan mereka tidak mewarisi darinya apa yang lebih dari para

atrli warisnya" dan jika ia terbunuh maka diyat di antara ahli warisnya

dan mereka membunuh orang yang membunuhny1"3 d^r, beliau

memutuskan bahwa diyat ahli kitab sepanrh diyat orang-orang

muslim, dan mereka adalah orang-orang Yatrudi dan Nashrani.Tla

'a;;l, t'n'* $:r- t'6 4 JV * f $:L.v.1r
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t1 ,Pt y \t ;* lt Jh Ju :Ju ,);e

r ). a, a.

U.dtr + ,f
', ,i. 'o:,
l,.-l* lt ,y

.!qt i;i; ;'tlr':ty,r*i ht r t? *'f ryaa

7093. Abu Sai'd Maula bani Hasyim menceritakan kepada

karni, Syaddad Abu Thalhah Ar-Rasibi menceritakan kepada kami,

aku mendengar Abu Al Wazi' Jabir bin Amru menceritakan dari

Abdullah bin Amnr, ia berkat4 "Rasulullah SAW bersabd4 'TidaHah

suatu lroum duduk dalam sebuah majlis yang tidak menyebut nama

Attah di sana kecuati mereka alan melihatnya sebagai penyesalan

pada hari kiamat."7I5

"o Telah disebutkan terdattulu pada bagian (10) dari hadits tersebut.
7rr Tehtr disebutkan terdahulu pada bagian (10) dari hadits tersebut. '

"2 Diriwayatkan oleh Abu Daud (456414:313'314 Aun Al Ma'bud) dalam hadits

yang panjang melalui jalur.syaiban dari Muhammad bin Rasyid.dengan sanad

ini.
7t3 Hadits ini pengrrlangan riwayat (6716) dan rcrdapat dalam Al Muntaqa (3983)

dan disebutkan, "Diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah."
Sanadnya slzaftifr. Hadits ini memuat beberapa hukum, kami telah merincinya ke

dalam enam bagian agar mudah mettakhii tiap bagiannyq sebagimana yang

karni lakukan pada hadits yang panjang (7033).

Sanadnya shahih. Abu Thalhah Ar-Rasibi: Dia adalatr Syaddad bin Sa'id Al
Bashri, rclatr disebgtkan p€ntsiqahannya (1414) dan kami tarnbahkan di sini

7tl
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7094.I{anrmad bin Khalid menceritakan kepada karni, Hisyam

bin Saad menceritakan kepada l€mi dari Amru bin Syr'aib, dari

ayatrrya, dari kakeknya, dari AMullah bitr Amnr, Rasulutlah SAW

ditanya tentang seseorang yang masuk ke kebun (yang penuh buah)?

Beliau bersaMa" "Orong itu (boleh) memakan (asalkan) tidak

membaw anya di kantong bajwrya. "T 
t6

batrwa Al Bulfiari telah mencmhrmkan biografinya dalarn Al Kabir QD/228-
229), ia berkatq "AbdussHammad mendha'iftamy4" tetapi ia dan juga An-
Nasa'i tidak menyebutkannya dalam AilrDhz'a/a Muslim telah meriwayatkan

darinya doilam Ash-Shaltih dan Ibnu Hibban telatr menyebutkannya dalam .,{ls-

Tsiqat $rdcmraa 493). Ahma4 Ibnu Ma'in" An-Nasa'i dan Abu Khaitsamah
telah meilsrqalkannya- Ar-Rasibi: Dinisbatkan ke Bani Rasib, )raitu kabilatl
yang singgah di kota Bashrah. Abu ALWazi': Narnanya adalatr Jabir bin Amr,
seperti yang disebutkan di sini setelah laqabnya dan inilatt yang benar yang

terdapat dalam (C). Adapun yang terdapat dalam (t) maka disebutkan di sana

"Aku mendengar Abu Al Wazi' Jarra bin Amt'' diberi harakat fathah di atas ra!

Dan ini jelas-jelas salah. Sedatrgkan dalam cetakan (C) maka lebih salah lagi,

hampir-hamFir menrsak sanad! Disebutkan di sana: "Aku mendengar Abu Al-
Wazi' datang Amr menceritakan..."!!! Seandainya kebenarannya tidak
rcnrngkap dalam (J) maka akan dikira bahwa Abu Al Wazi' mendengar hadits
dari seseorang yang bernama "Am/' dan tidak diketahui sipakah dia!! Abu Al-
Wazi' dengan wau berharakat fathatr dan zai berharakat kasrah, Jabir bin Amr
Ar-Rasibi adalah seorang tabi'i yang tsiqah dan terkenal, Muslim telatr

meriwayatkan darinya dalam.Ash-Shahih dan ia telatr ditsiqahkan oleh Ahmad,

Yahya dan lain-lain serta telah diterjamahkan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir
(lDD09) dan telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalarn Ats-Tsiqat Qralanan
154. Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami dalam "Majma' Az-Zm,aid"
(10:80) dan dia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya

adalatr para perawi "Ash-Shahih" ;'
Sanadnya siranin dan telatr disebutkan terdahulu yang sama dengan maloranya

melalui hadits yang panjang dari riwayat Ibnu Ishak dari Amr bin Syu'aib
(6683, 6936) dan kami telah tunjukkan di awal keduanya.

Musnrd Imam Ahnad - @I
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7095. Abdurratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abu Al Waddhah menceritakan kepada kami, Al-Ala'
bin Abdullah bin Rafi' menceritakan kepadaktr, Hanan bin Kharijah

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amru, ia berkata,

"Datang seorang badui Alawi secara berani kepada Rasulullah SAW,

dia berkata, "Wahai rasulullah, Beritatru kami tentang hijrah,

kepadamu di manapun engkau berada atau kepada suatu kaum tertentu

atau ke suatu tempat yang sudah dikenal, jika aku mati apakah akan

terputus?" Beliau terdiam sejenak, kemudian berkata, "Di mana si

@l - Musnad Imam Ahmrd



penonya?" dia berkata, *Itu dia wabai Rasulullab' beliau bersaMa,
"Hijrah itu adalah kottu menghindoi perbuatan-perbuotan jelek

lnng zhahir moupttn W.ng batin mendirikan shalat dan menwtaikan

zalrat, kcmudian kamu (tetap dikotakan) berhijrah walaupun lcamu

ladlrar (tifuk berhijrah)" kemudian AMullah bin Amru berkata"

'lDatang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW lalu berkatq
"Wahai Rasulullat\ beritahu kami tcntang pakaian-pakaian para

penghrmi surgq apakah sesuatu yang diciptakan atau sesuatu yang

dirajut?' maka sebagian kaum tertawa, kemudian Rasutullah SAW
bersaMa, "Apa yang kalian tertawakor? Orang bodoh yang bertanya
kcryda seorang alim?" kemtrdian Rasrilullah SAW berpaling, lalu
berkatq 'Di mato si Tntwqn?"' dia menjawab, *Aku wahai
Rasutullah," belia! bcdrdq "h*frq tetapi buah surga merekah

karenonln, tiga kali.' f, r7

tf '* L#t €*'6)r oW-'i'# tt;:"r.v . 1 1
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7r7 Sanad"ya shahih dan hadie scjenisnya telah disehilkan (6E90) dari sisi yang

lain dari Al Ala' bin Rafi' dcngan s€buah kcsalahan yang tcrdap* dalam
sanadnya dan kami telah jcla*an tartang itu secara terircrinci dan tentang
riwayat ini di sana Ucapunya dalam riwayat ini "Datang seorang badui
Alawi...": inilah 1aqg t€rdapat dalam kcdla asal manuslaip (J p) "Alawi"
dengan ain, saya tidalc tahu alas an penisbatannya. As-Sam'ani tclatl
menyebu0can dalam Al-Ansab (embar 397) diikuti oleh Ibnu Al Atsit dalam
Al-Lubab (2:laE) bahwa ini dinisbatkan kepada qnpat orang; "Ali bin Abi
Thalib" dan marga dari Al Az4 merclo disebut "Bani Ali'dan anak *Ali bin
Sud" serta marga dari Maddnj, mercka juga disebut "Bani Ali". Adapun yang
pertama maka sudah pasti itr bukan yang dimaksu4 adapun tiga yang lain maka
mungkin saja. Dalaur Q) disebutkan'Malawf' dengan mim! Menurut saya
secara ?hahir ini adalah salalq saya tidak mengerti alasannya. Ucapannya ,,Jika

saya mati di Hadhar' dalam trarskri dt lrarrisy (J p) ditulis "Di Hadbramah"
seperti riwayat terdahulu. Ucapannya "Dari orqng bodoh" dalam translqip di
hamrsy (t) "ApakaU dari" dengan tambahan hamzah istiftam. Ketika ia dibuang
maka ihrlah maksud sebenarnya seperti png jelas terlihat.
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7096. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqqi menceritakan kgpada

l€rni, Al Hajjaj menceritakari kepada kami dari Amru bin Syu'aib,

dari ayatrnya dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabdq

"Barangsiapa yang di siksa atau dibakar malw io merdeka dan dia

adalah Maulanya Allah dan Rasul-Nya" ia berkata, "Lalu
didatangkan kepada beliau seorang laki-laki yang telah dikebiri, dia

dipanggil Sandar, lalu beliau membebaskanny4 kemudian ia

mendatangi Abu Bakar setelah Rasulullah SAW wafat, lalu dia

berbuat baik kepadany4 kemudian dia mendatangi Umar setelah Abu

Bakar, lalu dia berbuat baik kepadany4 kemudian dia ingin pergi ke

Mesir, maka Umar menuliskan untuknya kepada Amru bin Al Ash

agar berbuat baik kepadanya atau menjaga wasiat Rasulullatr SAW

tentang i1o.:r7t8

Sanadnya shahih dan telah disebutkan oleh Al Haisami dalam Maima' Az-
Zav'aid (4:239), dia mengatakan, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani,
para perawinya adalatr tsiqah dan di sana terdapat Al Hajjaj bin Afiha'ah, dia
mudallis tetqi tsiqah." Kisah yang lebih panjang dari ini ini teldl disebutkan
terdatrulu (6710) dari riwayat Ibnu luraij dari Amr bin Sytr'aib, kami telatt
hmjukkan riwayat ini di sana dan kami telah mcnralgignya

@t - ['[nsnxd Imam Ahmad
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7097. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqqi menceritakan kepada

kami, Al Haiiaj menceritakan kepada kami dari Amru bin Syu'aib,

dari ayatrnya, dari kakeknya, ia berkata, "Datang seorang laki-laki

kepada Nabi SAW ldu berkata, 'Wahai Rasulullab seorang laki-laki
yang aspermia apakah boleh mencampuri istrinya?'beliau menjawab,
tyOt.u719

a
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1re Sanadriya shahih. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalan As-Sunan Al Kubra
(l:218) melalui jalur Muammar bin Sulaiman dengan sanad ini. Disebutkan
oleh Al Haitsami dalan Majma' Az-Zaw,aid (L:263), dia berkat4 "Diriwayatkan
oleh Ahmad dan di sana rcrdapat Al Hajjaj bin Artha'atr, di sana terdapat
kelemahan tetapi dia tidak sengaja berbohong."
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7098. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Syu'batr menceritakan kepada karni dari Ziyad bin Fayyadh, aku

mendengar Abu Iyadh dari Abdullah bin Amru,
sesungguhnya Nabi SAW bersabde 'lBerpuasalah sehari dan bagimu
pahala yang tersisa, " ia bertata, "Aku mampu lebih dari itu," beliau
berkata, "Berpuasalah &u hoi dan bagimu pahala yang tersisa," ia
berkata, ec{h mampu lebih dari itrr'' beliau berkafq "Beryruasalah

tiga lwri dan bagimu palulayotg tersisa," dia berkata, *Aku nrampu

lebih dari itq" beliau berkata, "Beryruasalah empat hari dan bagimu
pahola yang tersisa," ia bertata, ecfiku mampu lebih dari itrr," bbliau
berkatA "Berpuasalah dengu puosa yang paling baik di sisi Allah,
berpusalah pusa fuu4 belian berpuasa sehari dan berbulw
sehari. "720

$:", ,,r]ir; iG ? $:rL i* $:L.v.11

Pt yht .*U,f*,6:;l'i?i\f ,rv,t *\t *
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?r20 Sanadnya shahih dan panjang (6915). Karni telah tunjukkan di sana bahwa
hadits ini diriwayatkan oleh Mrulim dan An-Nasa'i melalui jalur Muhammad
bin Ja'far dari Syu'bah" dan inilah riwayat Muhammad bin Ja'far. Ini adalah
salah satu riwayat untuk kisah AMullah bin Amr tentang ijtihadnya dalam
masalah ibadah yang telah kani tmjukkan sebagian besar riwayat-riwayatnya
pafu(6477) dan lomi tidak sempat menunjulkan sanad ini di sana.
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7}gg. Arin menceritakan kepada kami, Mu'tamir

menceritakan kepada kami, ia berkata" *Ayatrku berkata *Al

Hadhrami menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Mutrammad

dari Abdullah bin Amru bahwa seorang laki-laki dari kaum muslimin

meminta izin kepadaNabi SAW untuk menikahi seorang wanita yang

disebut Ummu Malgul, ia melakgkan Tina'da1r mensyaratkan padanya

untuk memberikan naftah kepadanya, dan Nabi SAW memberi izin

trntuk itu atau ia menyebutkan masalatrnya kgpadanya, lalu Nabi SAW

membaca "Wanita yutg berzina tidak menikahinya kccuali lela$

yang berzina atau letaki muryrik (Qs. An-Nugr pai: 3)." beliau

berkata, *Telalr turun ayat: Wuita yang berzina tidak menikahinya

lrccuali tetaki yng berzina atau lel&i muryrik"T2t

$:r, ,f,- U ,r*; V;1;-zfJ.3;l U.

E.ir **#/.f6tf 'e$rt * yJ ;';alit
lr {; iGl .v\..
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7100. Abdultah bin Ahmad berkate *Yatrya bin pf"'in

menceritakan kepada kami, Al Mu'tamar menceritakan kepada kami

dari ayatrnya, dari Al Hadhrami, dari Al Qarnu bin Muhammad, dari

Abdullah bin Amru yang sama dengawtya."Tn

sanadnya dha'if krena ketidaktahuan Al Hadhrami terhadap perawinya, dan

telah disebutkan terdatrulu dengan sanad ini (6480) dan kami rinci serta kami

hmjuld€n ini di sana.

sanadnya dha,tf karena mengulang yang sebelumnya. sanad ini adslah

tambahan dari Abdultah bin Ahmad, dia meriwayatkannya dari Yahya'bin

Ma,in, sebagaimana yang tertera dalam dua manuskrip (O ) dan dalam cetakan

72t
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7101. Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ayatrku

menceritakan kepada kami, aku mendengar Ash-shaq'ab bin Zuhair
menceritakan dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin yasar, dari Abdullah
bin Amru, dia berkat4 "Datang seorang badui kepada Nabi SAW
dengan jubatr dari thayalisah yarry ditutupi dengan batran dari sutra

(g) ditulis dari riwayat lmam .Ahmad sendiri dari yatrya bin Ma'in dan itu
salah. Kami juga rclatr tunjukkan ini pada (6480) dan kami sebutkan di sana dari
riwayat Ahmad dari Ibnu Ma'in. Kami letakkan dalam kesalahan ini apa yang
terdapat dalam cetakan (C), maka ini membenarkan itu di sana.
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atau batran yang dieratkan dcngan bahan yang dari sutra, ia berkatq

"sesungguhnya teman kalian ini ingln mengangkat setiap pemimpin

ptrtra pemimpin dan merendahkan setiap atrli penunggang kuda anak

ahli penunggang kuda! Nabi SAW b€rdiri dengan marah lalu;lp,$el

merapatkan ujung jubahnya dan menariknya lalu berkat& "AlA|tldat
melihat padamu p*aian-pakaian orang yang tidak beraliitlt'

kemudian Rasulullah SAW pulang lalu duduk, lalu beliau bed(sta,

"sestngguhnfu Nuh Aloihissalon ketikt kcnatian akor tiba dia

, memanggil l@&m putranya don berlwta, "Aht memberikan wasigt

ringkas kepada knlian berdua, aht perintahkan kalian dengan dw lwl
dan ahr larang kalian doi &n lul, aht loang kalian dori syirik dan

sombong dan ahr perintahkan kaliot dengan "I-a llaha lllallah"
sesungguhnya seandairyn langit dan btni beserta isinya diletalckan di

timbangan don "It llaho lllallah" diletafi*an di timbangan yang lain

malra ia tebih berat, dan seaidainya langit dm bwni adalah sebuah

lingkarur lalu 'La ltatu lllallah" diletakkott pada ke&taryn maka ia

lapat merobohkannln atmt memecahkannya, dan alru perintahlcan

kalion dengan 'sttblnrullahiwa Bihamdihi" knena ia adatah stwlat

(doa) setiap segola sesullt don denganrrya setiap segala sestmtu

mendqatkot ot:ugerah

tx'J,uti; !6*
I t ltt I
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ru Sanadnya shahih dan disingkat (6ffi). Kami telah sebutkan tatrhrijnya dart
kami nrnjuttcan ini di sana.
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7102. Hasyim dan Husain menceritakan kepada kami,
keduanya berkata" "Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami
dari sulaiman bin Musq dari Amru bin syu'aib, dari ayatrnya, dari
kakeknya, sesungguhnya Rasulullah sAw menolak kesalcsian
pengkhianat laki-laki, pengkhianat per€mpuan drn orang yang dengki
terhadap saudaranya, dan beliau menolak kesaksian orang yang
merendahkan kepada Ahlulbait serta menerimanya atas selain

'mereka'z
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7103. Atran menoeritakan kepada lcami, Abu Awanatl

menceritalon kepada lomi, Abu Basyr me,nceritakan kepada kami dari
Yusuf bin Mahak, dari Abdullah bin Amru, ia berkate "Rasulullah
sAw pergi meninggalkan kami dalam sebuah perjaranan yang kami
lakukan" dia berkata, "Dan beliau menemui karni dan kami merasa
kelelahan unttrk melaksanalcan shala! shalat ashar dan kami
berwudhu, maka kami mengusap kaki-kaki kami, kemudian beliau
berbicara dengan suara yang keras, dua atau tiga kali "celakalah bagi
tunit-tumit dori api neraka."D5

721 sanadnya shahih. Hasyim: Dia adalah Ibnu Ar easim, Abu An-Nadhr. Husain:
ia adalatr Ibnu Muhammad At Mirwadzi. Hadits ini telah disebutkan berulang
ulang, secara panjang mauplm secara singkag dengan sejenisnya melalui satu

-. lul*,-d"ri Muhammad bin Rasyid dengan sanad ini (669g, 6Egg,6940).
'D Sanadnya siaiitr dan diutang (697G) dengan sanad ini.
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Musnad terakhir Abdulleh bin Amm bin At ltsh Rodhiyallahu

Ta'ola Anhwna

Hadits Abu Rimtsah RA Dari Nabi SAW"

Musnad Abu Rimtsah )ang pertama

"Abu Rimtsahn seorang sahabat png terkc,nal dengan julukannya,dan terdapat
perbedaan yang nyata pada namanya sobagian merupakan kesalahan bahasa

dan sebagian dimenangkaq maka yang paling disukai dan benar menurut kami,
adalah yang dilcua*an oleh Imam Ahma4 )rang terdapat dalarrn musnad (17565,

disana AMultah Ibnu Ahmad b€*aoa" Bapaklstl berkata:Nama Abu Rimtsatt
adalah: Rih'ah bin Yatrribi' dan ini iuga ymg dihutkan Imam Al Bulttari
dalam kitab ll lkbir @r1293A94,I dan tr).
Rih'ah bin Yatsribi adalah Abu Rimtsah s€pcrti iulah Muhammad bin Laits
menamainya, ia tolah mcoOcog dri Abdullah bin Abdunahnan dan Ahmad
bin Hanbal telah mcnycbuhy., kcmudhnmcnrmjukkc hldits yang alcan datang
(71I l) secara singtd tceaaan scUapimana kcbiasaaonyadidalam hadits itu
'Dari Abu Rimsah At Taimi Taim Ar-Ribab" Im4m Al Buthari belum
me,nyehdon pcfutam ymg lain tentang nama,Abu Rimtsah kernudian

menuliskan biografin)ra sccua singkat dalnm kitab Al Kuna no: 251, ia berkata:

Ia ndalah Abu Rimtsah At-Taimi, .Taim Ar-Ribab, begltu juga Ibnu Hibban
memastikan nama Abu Rimtsah dalam kitab shahifurya (iilid: 3 hat 215 dari

manuslrip dketika ia meriwayatkan hadits 7109 png akm datang kemudian ia

hkata: nama Abu Rimtsah: Rifa'ah bin Yatsribi At-Taimi, Taim Ar-ribab, dan

siapa png m€ngatakan sesungguhnya Abu Rimtsah adalah Khakhas Al Anbari
telah kelinr, al<an tetapi Ibnu Hibban ketika menulis biografi tentangnya di
dalam kitab Tsiqah (hal63) menceritakan sebagian perbedaan tentang namanya,

maka ia berkata: Rifr'ah bin Yatsribi At-Taimi adalah Abu Rimtsah Taim tu-
Ribab mendatangi Nabi SAW bersama anaknya, dan dikatakan sesungguhnya

Abu Rimtsah adalah Khasykhas Al Anbari" maka ia menceritakan dalam kitab
Tsiqa perl<ataat yang diingkarinya &lam kitab shahihnya dan memastikan

bahwasanya itu keliru. Dan jelas dalam pandangan kami apa yang dilakukan
Ibnu Hibban dalam kitab-kitabnyq pertama dia mengarang kitab Ats-Tsiqat,
kedua kitab Adh-dfuafa t@r, Al Majnrtin Min Al Muhaddi*in, kemudian
disusun atas keduanya bt^b Ash-Shahih yangterdiri dari beberapa pembahasan

tanpa ada keterputusan di dalam sanadnya" dan ketiadaan bukti untuk
m€mpertatryakan para pe,nerjemahnya. Dan ini kitab yang kami keluarkan dari
jilid pertama yang disiapkan oleh Al Amir Ala'udin Al Farisi dan kami jadikan
judulnya Shahih lbnu Hibbot Ibnu Hibban berkata dalam mukaddimah

shahihnya 0ilid I hal I l8 berdasarkan penelitian kami)"Dan kami telah pegcayai

hadits Syaikh-syailfi menrpalon bentuk pelajaran yang sejalan dengan 4gama.

Maka siapa yang benar dari sisi kami termasuk mereka kejujuranlah yang kami
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jadikan alasan dan kami akan menerima apa yang diriwayatkannya dan karni
akan memasukkannya di datam kitab kami ini,dan siapa yang bjnar dari sisi
kami tapi.dia tidak adiujujur sesuai dengan png kami iamuaitcan, maka kami
tidak akan menjadikannya sebagai hujiah (alasan; aan tanri memasukkan dia
kedalanr krt^b (Al Majrwthin Minal Mutudditsid karena salah satu se6ab dari

99la/cacat dan selanjutnya. Pert@taan ini.memberikari keyakinan bahwa Ibnu
Hibban menulis kitab Ats-Tsiqat danAdh-Dh.afasebelum krtab As-shahih, dan
telah menceritskan sebagian perbedaan di dalam kitab Ats-Tsiqat dan
memastikannya dalam kiab As-srtaltih seperti yang dipastikan rmam 

-gukhari

satu p€rkataan dan belum me,nceritakan selainnya oleh karena itu karni

SerdulTg apa yang dilnratkan Imam 456a6 dan Buldari tentang Abu
Rimtsah dan Ibnu Hibban mengikuti keduanya. Berkata Ibnu Abu Hatim dalam
krtab Jtrh Wa AtTTa,dil QfA492) Rifr'ah bin yarribi adalah Abu Rimtsah At-
Taimi, dan dikatakan nama Abu Rimtsah adalah Habib Ibnu Hibban dan ia
rnempunyai seorang sahabat dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Ibnu
Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat dan perbedaan berkaitan dengan penulisan
"Habib Ibnu Hassan' atau bin Hibban perbcdaan yang lain hanya berkaitan
dengan penulisan semata" di dat"m sebagian referensi ditulis selain rtu" dan
kami sepakat unhrk menetitnya, Insya Allah. Dan berkata At-Timidzi dalam
kitab ls.,sznazr jilid 4 hal23 "Abu Rimtsah At-Taimi namanya Habib bin
Hayryan, dan dikatakan naman)ra Rifr'ah bin Yatsribi" dan banyak terdapat
perbedaan disini, apa yang dikaakan Al Mizzi dan diikuti Ibnu Hajar dalam
kitab At-Tataib (iilid 4 hal gT) keduanya b€rkara *Abu Rimtsatr Al Biwiy dan
dilcatakan At-Taraini dan ditntakan At-Taimi raim Ar-Ribab dan dikatakan
ni,nanva Rifa'ah bin Yatsribi dan dikatakan yatsribi bin Rifa'ah dan dikatakan
Ibnu Auf dan dikatakan ammarau bin yatsribi d.in dikatakan Hibban bin
wahab, dan dikatakan Habib bin Hibban, dan dilcatakan Khasyl<has. Kemudian
berkata Ibnu Hajar" Ibnu Abdul Bar membedakan antara Abu Rimtsah At-
Taimi dan Abu Rimtsah AI Balwiy dan ia menyebutkan sesungguhnya Al
Balwiy tinggal di Mesir dan meninggal di Afrikasedangkan perbedaan antara
Al Balwiy dan At-Taimi yang benar adalah peirdapat lnam At-Tirmidzi dan
Ibnu Abdul Bar dan selain keduanya dan ini dikuatkan oleh Al Hafidzdi dalam
ldtr.b Al Ishabah, dan telah keliru Imam Adz-Dzatrabi di dalam kitab Al
Mutytabih (hd 65) ia menjadikan keduanya satu, silahkan lil:urt referensi itu
semu4di dalam kitab Al Isti'ab (hal 126, 183, 668 dengan nomoi 493, 745,
2922, 2933) dan Al-Ishobah $ilid lt balztz,jilid vI hal 334 dan jilid vII hal
68) dan telah menulis Al Hafiztr dalarn Ishobah "Hayyan" daram salah satu
perkataan yang lalu "Dengan titik dua dibawahnya," Rimsatr dengan ra kasrah,
mim suhtn dengan rsa titik tigaberbarts fatha& 'yatsribir ya fathah rsa titik tiga
suhm kemudian 6a bertitik satu. At-Taimi ya titik dua berbaris/arftah, ya tit:*-
dua bagian bawatr sz/cnn setelahnya huruf min. Di dalam bangsa Arab banyak
suku-suku png benaama "Taim" dan yang dimaksud disini Taim Ar-Ribab
sebagaimana yang ditcrangkan Bulfiari dan lainnya. Dan telah ditctapkan secara
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7104. Waki' menceritakan kepada kami, Su&an menceritakan

kepada karni, dan Iyyadh bin Laqith As-Sadusi dari Abu Rimtsah, ia

berkata: Aku telatr keluar bersama Ayalku hingga kami mendatangi

Rasulullah SAW, maka aku melihat sisa wewangian di kepatanya.726

jetas di dalam hadits yang akan dalang (7lll), mercka addah Banu (Anak-

anak) Taim bin Abdul Munah bin Ad bin Thabihah" den "Ar-Ribab" dengan ra
kasrah dengan meringankan Da pcrtama, mereka adalah srku-sutu yang banyak

"Dhabbah,Tsatr,Uhtl, Taim dm Adi^Berl(e Ibnu Katsir &lm Lubab (ilid I
hal 457) mengapa mereka dijuluki demikian karena berselutu dengan Bani
Saad bin Zai4Munah bin Tamim dan membenamkan tangan-tangan mereka di
dalam sari buah png kental dalam persekutuan, maka mereka menamakan "Ar-
Ribab'dan terkenal dengan Taim Ar-Ribab. Di dalam Lisan Al AraD (ilid t hal:

388) berkata: Al A'smui dinamakan dengan itu karena mereke memasukkan

tangan-tangan mereka di dalam sari buah yang kental mereka berjanji dengan

bersumpah atas itu" dan berkata Tsa'lab dinamakan mereka Ribaban dengan ra
kosrah karena mereka berkumpul. lihat juga Al-Istiqaq karangan Ibnu Darid
halaman I I l. Dan untuk Abu Rimtsah dalea mtunad tni musnad yang lain. Dia
pada sebagian besarnya merupakan pengulangan musnad yang berada di sini,

dan akan datang (ilid I-al 163 dari cetakan Halaby dengan nomor 17564'
17s73).

726 Sanadnya shahih, Suryan Adalah Ats-Tsauri, Iyadh bin Laqith As-Sadusi, telah
lewat penulisannya(5694) kami menambahkan di sini batrwa Ibnu Abu Hatirn' 
telah menulis biografnyri di kitab Al Jarh Wa At-Ta'dil (Vll345). Hadits
diriwayatkan Abu Daud (Aun Al Ma'bud jrlid 4 hal 138 nomor 4208) secara

paqiang melalui Abdunahman bin Mahdi dari Sufyan, Hadits diriwayatkan An-
Nasa'I (ilid II hal279) secara ringkas dengan dua sanad melalui Ibnu Mahdi
Juga. Dan Abu Daudmeriwayatkan juga dalan(Aun Al Ma'bud) Juz 4 halaman

137-138 nomor 4206) secara Panjang melalui Ubaidillah bin Iyyad dari
bapaknya, akan datang secara panjang (17566) dari Waki'dengan sanad seperti

ini, akan datang artinya juga di dalam riwayat-riwayat lain (7109, 7lll,7116,
175il-17566, 17569-17571, 17573). Rad'u Hinnain "Ar-Rad'u' dengan ra
berbaris fathah,. dat suhrn dan akhirnya a'in tidak bertitik adalatr bekas

wewangian dan sejenisnya yang menempel ditubuh'
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7105. Amru bin At l{aieam Abu Qathan dan Abu Nadhr

menceritakan 'kepada kami, keduanya berkata Al Mas'udi

menceritakan kepada l€mi, dari Iyadh bin Laqith dari Abu Rimtsatr

dari Nabi SAW beliau bersabda: Tangan yang di atas adalah yang

memberikan, ibumq bapakmu, saudarimu, saudaramu kemudian yang

di bawatr-bayatr kamtl "Berkata seorang laki-laki" Watlai Rasulullah,

mereka adatah Banu Yarbu'yang membunuh fulan? beliau menjawab

:sesungguhnya tidak menanggung seseorang kesalalran orang lain.

@erkata Abdullah Ibnu Ahmad) dan ayatrku berkata: Abu Nadhr

berkata dalam haditsnya ketika aku memasuki masjid maka Rasulullatr

sedang berkhutbah dan berkata, "Tangan yang diatas adalah yang

memberikan.'fl27

7'7 sanadnya shahih: Abu Nadhr dia adalah Hasyim bin Qasim. Al Masu'di adalatr

Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud, telatr berlalu
penulisannya berulang-ulang, dan karri menambahkan di sini, sesungguhnya
Ibnu Hatim telah menulis biografinya di dalam kitab l, Jsh wa At-Ta'dil (M

hal 250-253) dan ia telah bergaul di akhir hidupnyq Ahmad berkata
"sesungguhnya Al Mas'udi telah bergaul di Baghdad, Barangsiapa yang
mendengar darinya di Kufah dan Bashrah maka pendengarannya adalah baik,
dan ia juga berkata 'Abu Nadhr dan Ashim sera yang lain-lain mendengar dari
Masu'di setelatr ia bergaul," dan mengapa kami menshattihkan sanad tni dan
riwayat Amru Ibnu Haytsam lorena ia penduduk Bashrah, maka haditsnya yang
berasal dari Masu'di adalah shahih. Sedanglcn Abu Nadhr ia penduduk

.i
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Baghdad dan mendcnglr dado}ra scelah bcrgail scbagaimans yang dikatalon
Ahmad Rahimahullah, dm hadi6 akan datang sekali lagi dalam musnad yvorg

lain kepunyaan Abu Rimtsah (l?563) dan Yazid bin Hanm dari Al Masudi
dengan sanad seperti ini. Dan akan datang lcbih panjang dari ini (7105) dari
riwayat Abdul Malik bin Umair bin lyyad bin Irqith dan (7108) dari riwayat
Ashim, keduanya berasal dari Abu Rimtsall dan hadits tcrbagi dua bagian:

Tangan yang di atas dan kebaikan terhadap kerabat dau sesungguhnya

seseorang tidak "karr menanggung kesalahan orang lain, sedangkan bagian yang

kedua akan datang benrlang-ulang dt musnad Abu Rimtsah. Sedangkan bagian
pertama: Al Haitsami telah menyebutnya di dalam Maima' Az-Zawa'id (iilid 3

hal: 9E) dan berkata: Ahmad Ath-Thabrani telah meriwayatkaonya di dalam ll
Kabir "Di dalamnya terdapat Al Masu'di dan ia tsiqah akaln tetapi setelah ia
bergaul, ain fami telah menerangkan sebelumny4 sesungguhnya Riwayat
Amru Ibnu Al Haitsam dari Masu'di adalah sebelum ia bergaul dan ini adalatt

alasan yang membingungkan. Dan Al Hakim rclah meriwayatkan secararingkas
dalam lI Musta&ak (iilid 4, hal: 150-l5l) melalui Ja'far bin Aun dan Al
Masu'd dengan sanad seperti ini, dengan lafaztr "Berbuat baiklah dengan

ibumu, bapakmu, saudarimu, saudaramu dan yang lebih di bawah kamu," dan

Al Hakim- dan Adz-Dzahabi belum berbicara tentangnya, karena Al Hakim
membawa hadits sebagai penguat untgk hadits yang lain. dan silahkan lihat
sebagian yang lewat tentang ,{I Yad Al Uya (4261, 4474, 5344, 5728 dan 6402).

Dan perkataan Rasulullah dan seseorang tidak menanggung kesalahan orang

lain"La Tajnii Nafsun Ala (Jkhrad" Ibnu Al Atsir berkata: Al Jinayah: Dosa dan

kejatratan yang dikerjakan manusia yang mengakibatkan hukuman dan qishas

baginya di dunia dan a*hirat Artinya sesungguhnya seseorang tidak akan

diminta pertanggung jawaban kesalahan orang lain dan kerabatnya yang dekat

maupun jauh, apabila salah seorang di antara keduanya berbuat kejatratan maka

yang lain tidak akan mendapat hukrmran sesuai firman Allah Ta'ala (dan tidak
menanggung seseorang dosa orang lain).
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7106. Yunus menceritakan kepada karni; Hammad

menceritakan kami yang dimaksud Ibnu salamah dan AMll Malik
bin umair Iyyad bin Laqith menceritalon kepada karni dari Abu
Rimtsah ia berkata aku menjrnpai Nabi sAw sedangkan di sisinya
sekelompok manusia dari Rabi'ah sedang bertengkar menuntut balas
kematian seseoriang, maka beliau bersabda, "Tangan yang memberi (di
atas), ibumu, bapalcrru, saudarimu, saudaramu, kemudi4n yang
dibawatr-bawatr kamu, berkata Abu Rimtsall maka Rasulullah melihat
seraya berkataj siapa yang bersamamu ini Abu Rimtsah? Aku
meqiawab "Anakku," Rasutullah bersabd4 "sesungguhnya ia tidak
mewarisi kesalatranmu dan engkau tidak mewarisi kesalahannya,.dan
Abu Rimtsatr menceritakan tanda kenabian. "728

ru sanadnya shahih, walaupun ada kesalahan pada sebagian periwayatnya,
sesungguhnya hadits-hadits Abu Rimtsatr ini, dalam &n mnsnidnya, baik di
musnad Ahmad dan selain musnad dari Dawawin, pada hakikatnya atau
sebagian besar pendapat adalah sahr kisah tetapi bermacam-macam penuturan
para periwayahya, sebagian besar periwayat mengatakan dalam cerita bahwa
Abu Rimtsah datang kepada Rasulullah bersama bapakny4 atau bapak Rimtsah
datang kepada Nabi sAW bersama anaknyq sebagian riwayat singkat belum
menyebut dalam riwayat ini dan rtu, maka hadits dicari dua diantara riwayat ini
yang paling benar. Apakah Abu Rimtsah hadir bersarna bapakny4 atau Abu
Rimtsah datang bersama anaknya? Maka aku meneliti apa yang bisa aku capai
dari sanad-sanad cerit4 maka aku mendapatkan berkisar diantara 3 Tabi'in
yang berasal dari Abu Rimtsah, kemudian berkembang atas riwayat sembilan
dan atbaaut-tabiin. 3 orang yang meriwayatkan cerita dari Abu Rimtsatr adalatr
Iyadh bin Laqith kebanyakan riwayat berakhir kepadanya. Tsabit bin Munqiz
dan Ashim. meriwayatkan Tsabit bin Munqiz dari Abu Rimtsah: sesungguhnya
Abu Rimtsah bersama bapaknya satu riwayat'di dalam musnad (7114) saya
belum mendapatkan selain dari itu, sedangkan Ashim meriwayatkan dari Abu
Rimtsah sebaliknya: Bahwa anak Abu Rimtsah bersama Abu Rimtsah, satu
riwayat juga dalam musnad (7108) saya belum mendapatkan selain dari ifu.
Berbeda para perawi dari Iyadh bin Laqith tentang Abu Rimtsah dalam hal itu,
maka meriwayatkan tlbaidillah bin Iyadh anak dari Iyadh bin Laqith
(7109,7116) dan SuSan Tsawi (7104,7107,17566) dan Ibnu Abjar
(7110,17565,17571) Dan Ali bin Shalih (71t2,17567) serta eais bin Rabi'
(7115,17569) mereka berlima meriwayatkan dari Iyadh bin Laqith dari Abu
Rimtsah: Sesungguhnya Abu Rimtsah bersama bapatcnyq Ibnu Umair
meriwayatkan tentang Abu Rimtsah (7106, 7lll,7ll3,7llg, 17564) dan

@ - 
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Syaibani (17562) keduanya meriwayatkan dari tyadh bin Laqith dari Abu

Rimtsah: Sesungguhnya anak Abu Rimtsah brsama Abu Rimtsah. Dari

riwayat-riwayat ini yang terdapat dr musnad sesuai dengan yang mereka

riwayatkan dalam diwot'diwor )'ang alcu telah sampai kepadanya' Maka kritik
adalah benar sesuai dengan metode yang dimiliki oleh orang yang kompeten

dalaln bidanpya, dan mereka adalah imam-imam dunia dalam mengkritik

riwayat-riwayat, dan kaidah-kaidah mereka dalam'hal itu adalah kaidah yang

paling tinggi hati-hati dan tepercaya, Pertama: mengu.tamakan hapalan dan

pembpltian, Kedua dengan banfk riwaya! kemudian meneliti kesesuaian

riwayat dan menguatkan riwayat ymg paliDg dekat dengan kesamaan bukan

yang bertolak belakang/bertcntangaD, yang bisa dipahami oleh akal, bukan

orang yang tidak pantas lagi mcragukan. Dan yang tclah tetap berdasarkan

l61itikar\ dan yang dipastiksn oleh pcogtritik yang kompetcn, dan yang paling

kuat ketika diperbandingkan: Bahwa Abu Rimtsah b€rsama bapaknyc d* yang

disebutkan dari riwayat selain itu addah keliru Sebagian besar riwayat berkisar

atas riwayat lyadh bin Laqi6 dari Abu Rimtsah" dan telah miriwayatkan

darinya 5 perawi: Sesrmgguhnya Abu Rimtsah bersama bapaknya, dan

meriwayatkan 2 pcrawi berlawanan dengan itu, dan cukup rmtuk menguatkan 5

penwi dan Iyaft dientan mGrckr rdrlfi Su$an As'Tsuni, pminpin orang'

orang muhin dalam hadits pada zamannyq sebagaimana digagbarkan

tentangnya oleh Imam yang Huftzh fitu Syubab Ibnu Uyapah, Abu

Ashim,Ibnu Ma'in dan selain mereka, babkan bertGta Ibnu Mahdi "Wuhaib

mendahulukan Su$an dalam masdah hapalan daripada Malllq" Yahya Al

Qaththan be*afta, .,suffan di atas Malik dalam segala hal,n dan Ia juga berkata:

tidat( ada o-rang )rang pating lusuloi dari Syubah dan tidak ada yang bisa

mengimbanginye di sisihl dan apabila SuSan berbeda pandangan atau

pendapat dengan Syrtah maka aku mengambil pendapat Su$an dan berkata

Syubah "Suffan lebih banyak hapalannya daripadaku," dan berkata Ibnu Ma'in
"dan tidak ada seorang f'ang berbeda pendapat de'ngan SuSan dalam suatu hal,

maka pendapat yang dipakai adalah pendapat Suffan" dan Syubah juga berkata

"Jika Suffan berbeda pendapat denganku dalam suahr hadits, maka hadits yang

dipakai adalah haditsnya" dan tclah mengikuti atas riwayat SuSan empat orang

ini satah seorang diantara mereka "Irbaidullah bin tyadh dia adalah seorang

yang hapal lagi terpercala, Abdullah Ibnu Mubarak sangat kagum denganny4

dan berkata Abu Nu'aim 'Ibnu Iyadh t€rperca)4a dan ia mempunyai lembaran

yang berisikan hadits-hadisnya" hal seperti ini dapat terpercaya dari apa-apa

yang diriwayatlonnya lcarcna dia telah menulis riwayat-riwayatlya dengan

tulisan dan kebanyakan dia lebih mengetatrui dengan hadits bapaknya daripada

orang lain. Kedua diantara m€rekq Ibnu Abjar: dia adalah: Abdul Malik bin

Sa'id bin Hayyan bin Abjar, bcrkata At A'jaliy' dia adalah orang terpercaya'

mantap dalam hadits, pemilik sunnah" dan Ibnu Abu Hatim telatr menulis

biografinya dalram Jarh wa At'Ta'dil Qn 351'352) dan Hayyan dengan fta

tanpa titik dan ya png dibawah" dn Abiu dcngan hanzah berbaris /arfz ah dm

it
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"r{:-aiantara arif dn-ba sufunbcrdtik sanr, kaiga dan keempat di antara merckaadElah Ali bin shalih dan eais bin R'bi *"a-irn,.*p""ilr., prd" ked.anya
3tl e€rc*'eao tcntrag sisi hapara ko&ranya dan mengikuti keduanpadalahbe 9* aapu aiterima searritcrn rug u"iu"a" p*dfi-d*il susmn danpelgihrrya addah lua orang: ]"ri pcrtama lbnu umair dia adatarr AbdurMalik Ibnu Umair lio Su"rd-aiaieoraig r"fiio y.ot 

"**r* [api meretamembicarakan haparaqnya, aan, n+aannva u.nrlu*'seuer"r i" ieninggar, iaNd,p selama r03 tahun. y"ng kedua asy-syaibani rrrg j"r* a" adarah AbuIshak Asy-syaibani seorang ,uiiah y*i *rp*."1r. dan tidar( ada perbedaan
dalam hal itq ar."n taapi dia aa" nnu rrd; tiarf um aru*atrr"r denganAts-Tsa,ri sendiri saiq aparagi dengan 4 orang yang lain png mongikuti Ats-T:"q'' Maka riwayai rl,.,, uio'r"qit ioi yang parfurg kut yang tamisebutkan,dengan ketetapan rng jslas i.o *r"! rrd h6d.*p"i kepada
kepastian dan kebenaran. Tchhhengikuti At-ti"il t uii, >""g lain yangtidak diketahui keadaannnya pitu rsabit bin Munqia a"i"r.r-i akan i
pTI"bI$- rytans $!.paaa rirolorrp gtt!)rnsya a[ah-aan ri*"l,atoy"boleh diikuti aan aryaaitan sebagai L,,kii d"; d* Alang ue*aa
dengannya kecuari tablin-yang tuin yaito (dia adarah arni,"i yrri:"ras bagiku
dia adalah Ashim bin Sulaiman Al-Ahwaiorang yang terp€rca),a lagi rcrkenal
almn tetapi scbagian mereka berbicara t*aot Lp"r*y" iuta. remuaian

riJqy*-nwavat trampil nasti bagi pemba&urp png p"riniJekat dengan
riwayat bahwa Abu Rimtsah E."r* uuprnyu a"i rriiirg" yan! alarari orenpembaca yang s,rma r"yo-qg" !!a gio.qirai Ff.i, a", t"l"rrg Ban perfrataan
Abu Rimtsah dalam. hadits "Daram riwayat 

-ini,' 
sekelompoi manusia dari

Rabiah "Menuntut ua3s rc-matian r"reor-i"u.p"rti i, t*a"p"i darlam riwayat
T-g nwayatyang akaa g*.g (10S) yllg tiraapat aafam riwayat png latu(7105) sesungguhnya mereka aari ganu-yar-u, a"i u"gih, jugu-i"og* y-g*T 9runq (lz56s) sesungg.hnya mereka dari Banu rJ"'r"drfiir, iu,bo,a-
mudah'mudahan ini yang paling benar, rcarena An-Nasai ,"ri'-"v.tr."o hadits-
hadits dengan sanad-sanad yang banyak e:25r) dari Tsa'rabah ii z,,ra*, n
lulu'i dengan seperti ini, sesungguhnya kejadian;r*; di BaniTsa'labah bin Yarbu' dan sesungguhnya NaUi 

-SAW 
UersaUaa, ,Dan

sesunggufurya (seseorang) tidak menoqgung dosa orang lain,, dan
meriwayatkan hal ini seorang lain dari Bani?arbu'mudah-mudahan dia adalatr
fs1'.tauan yang ini. Dan meriwayatrcan juga dari rhariq ar nr.rroiuiy, dan
lgaits rans diriwayatkan dari An-Nasui a.ri laki-laki y"ig u".^Jdari Bani
Yarbu' sangat ringkas, yainr pada makna rp2a sssrmggurpya r.r"o.rig'rlil[
menanggung dosa orang lain," akantetapi pada asarnp ta"gut purjurg. Ahmad
meriwayatkannya dalam musnad (s:377 )_arri asyuL uin Saum arrii.prr.nyu
dari laki-laki dari Bani yartu'berkata:-Aku menemui Nabi SAW, maka aku
mendengar dari beliau dan betiau 

ryaang mencerarnahi manusia "tangan yang
memberi adalah yang di atas, ibumu, bapahnu, ouaarir,r" ,"uau*mu,
kemudian yang lebih rendah darimu a- v.ng lebih rendarr iarimu, maka

I

I

I
I
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7107. Abu Nua'im menceritakan kepada kami, Su&an

menceritakan kqada l<ami dad Iyadh bin t^aqith As-saddusi berkata'

alcu mendcngar Abu Rimtsah berkata: Aku datang bersama bapakku

kepada Nabi SAW: maka beliau bcrsabda' "Apakah ini anabnu?"

Aku menjawab, "Ya,' b€liau "Apnkah kamu

mencintainya? " aku menjawab "Yqn belial bersabda, "Sesungguhnya

ia tidak menanggtmg dosamu dan €ngkau tidak menanggung

dosanya."29

f;C';; ,U- i;),,*- ,:'tl.3 $lr, U; €"- .v\ 'A

l;si,*t *lyil,,,k !, J;."4,Ju,ii, ai *
|*1, ,:ltf;t'cl,f |si'$ ,F, f ,;,tt:**:- -qI

berkata seorang lelaki Ya Rasulullah mereka Banu Tsa'labah bin Yarbu yang

melukai seseormg? maka Rasulullah menjawab dan sesunggUhnya tidak

menanggung scseorang dosa orang lain dan ini adalah hadis shahih. Al
Uaytsami menyebut dr Majma' Az-Zav,aid (3:98) di antara awalnya "tangan

yang memberi adalah yang di atas sampai berakhirnya hadits, dan berkata
;Hraits riwayat Ahma4 dan para perawinya adalah perawi shahih, dan hadits

ini serupa urutann},a dengan hadits Abu Rimtsah mudatr.mudalran keduanya

berada dalam majiis ittt" Abu Rimtsah dan lelaki dari Bani Yarbu' dari ini

selurtrhnya kami menguatkan sesungguhnya kisah ini terdapat-pada Bani Yarbu'

butan pida Rabi'ah.dan perkataannya di athir hadits"dan menyebutkan kisah

khatam dan.ini menunjukkan akan tanda kenabian dan akan datang secara

temerinci di sebagian riwayat yang akan daong Insya Allah'

" . Sanadnya shahih: dan lebih ringkas dari sebelumnya.
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7108. Yunus menceritakan kepada karni, Hammad

menceritakan kepada kami yang dirnaksud adalah Ibnu Salamah dari

A'shim dari Abu Rimtsah berkata: Aku menemui RasulullahsAW dan

di sekitanrya manusia dari Rabi'ah sedang berselisih. tentang
pembunuhan yang disengaja, maka aku nendengar beliau be.rsaMa,

"Ibumu, bapahnu, saudqimu, santduattu, kemudian yang di
bautahmu dan yang di bawalana, " kemudian sambil berpating betiau

bersabda, "Siapa yang bersonanu ini Abu Rimtsah?" aku menjawab,

"Anakku," beliau bersabda, "Sentngguhryn ia tidak menanggung

dosonu, dan engkau' tidak meruMggung dosanya,"'Abtl Rimtsah

berkata: maka aku melihat di prmdaknya yang tebal daging lebih
maka aku berkata: apakah aku boleh mengobatimu darinya wahai

Rasulullah SAW, sesugguhnya lomi adalah kiluarga tabib? maka

beliau bersaMa, "Y@tg nerytembuhkan adatah yang tetah

meletakkhornln.Tso

m Sanadnya shahih: Ashim:Ibnu Kasir memastikan dalam At-Toiktt (6:27)
bahwa ia adalah Ibnu Bahdalah dan dia adalah jauh, dan yang paling ku*
.m€nunrt saya dia addah Ashim bin Sulaiman Al Ahwal seonng tabi'i png
terPercaya lagi te*enal, aknn lstapi ia keliru ddam hadirc, mudah-mudahan
kesalahan berasal dari Hammad bin Salamalu lcarena keduanya menyebut dalam
hadits bahwa Abu Rimtsah bersama anaknp, yang benar Abu Rimtsah bersama
bapaknya seperti yang kami jelaskan dengan ketcrangan png cukup dalam
hadits (7106), dan Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan di dalam Tlrubaqat (l:2:132)
secara singkat dari Yat<ub bin Ishak Al Hadramy dari Hanrmad bin Satamatr

dengan sanad seperti ini. Perkataannya "Pernbunuhan disengaja (Fi Damil Amd)
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dalam sebuatr naskalr, di catatan pinggir kitab G) png disengaia (fil amd).

"Nughdul Kat/i" dengan nzn berbaris dhammah ata:u fathah bersalrn ghain
suhrn dan akhirnya dhad. Dan naaghiduhu, Ibnu Katsir berkata, "Pundak
bagian atas," atau daging lembut yang terdapat di pojok pundak dan Khatamun
Nubuwwah telatr tetap dengan hadits-hadits yang banyak lagi shahih dan di
dalamnya terdapat riwayat-riwayat dan penjelasan yang banyak, dan para ulama
Rahimahumullah telah mencukupkan perkataan pada hal itu dan sebagian besar

mereka telah mengumpulkan riwayat yang berkaitan dengan itu, lihat sebagian

dari itu dalam TariWt lbnu Katsir (6:26-2E), Fath Al Bari (6:409411) dan Syarh
Al Mawahib Al Ladunnia karangan Az-Taqani (l:185-196) dan lihat apa yang

telalr lalu dalam munad Ibnu Abbas (1945).
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7109. Hisyam bin Abdul Malik dan Atran menceritakan
kepada kami, keduanya berkata, ubaidullah bin Iyadh menceritakan
kepada kami, Iyadh menceritakan kepada kami dari Abu Rimtsah, ia
berkata: Alu pergi bersama bapakktr menemui Rasulullah sAw,
ketika aku melihatnya" bapakku berkata kepadaku, "Apakatr engkau
mengetatrui siapa ini?" flftu menjawab, ..Tidak,,, maka bapakku
berkata kepadaku, "Ini adalah Rasulullah sAw,' maka tubuhku
menggigil ketika bapakku mengatakan hal itu dan aku menduga
batrwa Rasulullatr sAw sesuatu yang tidak menyerupai manusia! akan
tetapi ia manusia yang mempunyai rambut yang sampai ke telinga
bagian bawah, Afran berkata dalaur haditsnya rambut yang panjang
yang sampai ke telinga bagran bawah, keluar aroma wewangian,
beliau mengenakan dua baju berwarna hijau, maka bapakku
mengucapkan salaur atasnyq kemudian kami dudtrk dan berbicara
sebentar, kemudian Rasulultah berkata kepada bapakku, ,Apaknh ini
anahnu? " bapakku menjawab, *Yq demi pemilik ka'bah,. Rasulullatt
berkata, !'Sunggph?" bapakku berk"tq *Aku bersaksi demi dirinya",,
maka Rasulullah tersenyum sambil tertawa setelah memastikan
kemiripanku dengan bapakku dan sumpah bapakku atas dirikrt
kemudian Rasulullah bersaMa, "sesungguhnya ia tidak menonggung
dosamu, dan engkau tidak menanggung dosanya,- bapakku berkata,
*Maka Rasulullatr SAW membaca "Dan seorang yang berdosa tidak
alran memilwl dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: l6a). (Abu
Rimtsah) berkata: kemudian bapaklcu melihat seperti dagrng tumbuh
di antara dua pundaknya, dan berkata "Watrai Rasulullah SAW,
sesungguhnya aku adalah sebaik-baik dokter, bolehkatr aku
mengobatinya untukmu?" Rasulullah menjawab, ..Tidak, yang

mengobatinya adalatr yang menciptakannya."T3 I

Rr . sanadnya shahih, Hisyam bin Abdul Malik adalatr Abul walid Ath-Thayalisi,
dan hadits telah diriwayatkan Ibnu Hibban dalarn shahihnya (3:215.c) aari
Fadhil bin Habab AI Jumahiy dari Abul walid Ath-Thayalisi dengan-sanad

@l - Musnad Imam Ahmad
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7l10. Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,

Husain bin Ali menceritakan kepada l<ami dad Ibnu Atjar dari Iyadh

bin Laqith dari Abu Rimtsah berkata: Aku pergi bersama bapakku

menuju Nabi SAW ketika aku masih anak-anak, maka bapakku

berkata kepada Nabi SAW, "sesungguhnya aku adalatr tabib, maka

tunjul*antah kepadaku dagrng ttrmbuh yang berada di prurggungmu!"

Rasutullah bersabd4 'AW yang alw, ftau perbuat dengawtya?"

bapakku berkata "[kll akan memotongnyq" Rasulullah SAW

bersaffia,,l'Engkag bukan seofang tabib,,teapi l66mu seorang teman

seperti ini. Baihaqi meriwayarkan dalam Sraran Al-Ktbra (S:3a5) melalui Ismail

bin Ishak At Qa,{d dari Abul Walid dengan sanad seperti ini, dan Ibnu Saad

meriwayatkan dalam Ath-Tttabaqat (lD:132) secara singkat dari Affan bin

Muslim dan Hisyam bin Abul watid Ah-Thadisi serta sa'id Ibnu Mansyur

mereka bertiga dari LJbaidilah bin lyadl\ dan tcrdapat di dalamnya'Sa'ad bin

Mansur pengganti l(8ta sa'id' dan ini adalah kesalahan cetakan yang jelas. Al
Baihaqi meriwayatkan juga (S:23) melalui Ashim bin Ali dari Ubaidillah bin

Iyadh, Abu Daud meriwaya4kan dalam Sznan terpisah di antara -tiga tempat

(4065,4206,495), (4:91,13?'13t,287 Au Al Ma'buil dari Ahmad bin Yunus

dari ubaidillatl bin lrdh, dan At-Tirmidzi meriwayatkan (a:23) dan An-Nasa'i

(l:233) petikan hadits dari Muhanmad bin Basyar dari Abdunatrman bin Mahdi

dari utaidilah bin lyadh. "Perkataannya" Lahu wafrah Al-watiah dengan

wawu fathah datfa st*un. Berkafa Ibnu Atsir: Rambut kepala yang mencapai

telinga bagian bawah. Perkataannya "Dia menye'lupaiku dengan bapal*u, dalam

catatan pinggir (t) aku serupa dengan bapat&u dan ini tidak sesuai. As-Sila'h:

sin kasiah tanpa titik dm lam suhn.Ibnu Atsir berkata artinya kelenjar yang

tampak antara kulit dan daging bila disentrrh dengan tangan akan bergerak.
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12 sanadnya shahih,Abu Bakar bin Abu saibah adahh Abdullah bin Muhammad

bin lbrahim" dia orang yang dapat dipercala tcrmasuk generasi atau teman
Imam Ahma4 dia lebih ara drinya, Ahnad dan 

-analarya 
AMullah

meriwaya&an darinya, dan yang tetap dari pokok yang tiga disini, berkata Al
Qathi'iy Abdullah menceritakan kepada kami, dan 

-uapa*tu 
menceritakan

kepadalcq maka hadits berasal dari riwayat inam Ahmad Dari Abu Bakar bin
Abu saibah "Akan rctapi ddam pinggiran Htab lvtuslim yang naskatrnya
"P-erkataann-y4" bapaliku kepadakq tidak benar dari naskatr yang
asli, kaliau benar naskah ini maka hadits berasal dri penarrbatran auautunl
akal tetapi lcami belum memastikan rtu, dan kami menguatlon apa yang telatr
p*I dlP tigapokolq dalam keadaan apa saja, maka sanadnya snanin, ipakah
hadits ini berasal dari riwayat Abdullah dari bapaknya aan aari Abu Balar, atau
dari riwayat AMullah langsung. Husein bin Ali dia adarah Al Ju'fi Al kufi,
telah berlalu penulisannya (1284), dan kami menambahkan di sini
sesmgguhnya Al Bukhari telah menulis biografinya daram Ar Kabir (lD:37g)
dan lbnu Abu Hatim dalam Juh wa At-Ta'dil (lD:55-56). Ibnu Abjar ia AMui
Malik bin Sa'id bin Ha1ryan bin Abjar telah berlalu biografinya gan3rca1al,r
hadits al<an datang socara panjang (lzs65) dari sufian lbnu uyainah dari Ibnu

lbj*r dan AsSyafii meriwayarkannya dairan At-Umn (6:4) secara panjang
il-g" arri Ibnu uyainah dan dia dalem musnad As-Syafii dalam urutarsfifttr
Atid As-sanadi (2:98 nomor 325), dan Al Baihaqi meriwayatlcannya dahm
sun*t Al Kubra (8:27) melatui As-srfii dengan sanad seperti ini. Dan Abu
Daud meriwayatkannya(420714:138 Aun Al Ma'budlsecara ringkas, seperti yang
disini dari Muhammad bin AIa dari bin ldris dan dia abdullatr Uin tarii AI Audi
dari Ibnu Abjar. "Perkataannya" walakimaka Rafiiq dn dengan huruf/a dan
akhirnya Bag:. Ibnu Atsir berkata: Engkau seorang yang lembut dengan pasien
akan tetapi Allah yang menyembuhkan dan menyehatkan.
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7lll. (Abdullah bin Ahmad berkata) menceritakan kepadaku,

sa,id bin Ar-Rabi' As-saman (ayarrlnr) menoeritakan kepadaku, Abu

Uwanah menceritakan kepada kami, dafi Abdul Matik bin Umair dari

Iyadh bin laqith Al 'Ijilli dari Abu Rimtsatt At-Taimi Taim Ar-Ribab

ia berkata: A}U me,lremui Rasulullatl SAW dan anaklstl bersamaku,

maka aku memperlihatkan ia kepada Rasulullatr SAW, maka aku

berkata kepada anakku: ini Rasulullah SAW, maka tubuhku

menggigll honnat kepada Rasulullah SAW, maka akg berkata

kepadanya: Ya Nabi Atlah sesunggtrhnya aku seorang tabib dali

keturunan keluarga tabib, tunjulkan punggungmu kepadaku, apabila

itu daging lebih aku akan membedahnya, jika selain itu aku akan

mengabarkarrmu, sesunggubnya tidak ada seseorang yang lebih

mengetahui dengan pembedahan atau bisul daripadaku, Rasulullah

SAW bersabda, "Allah pen\rembuhnya," di atas punggungnya dua

selendang hijau, rambut atasnya bennarna putih dan ubannya agak

memerah, beliau bertanya, *Apakah ini anaknru?" Aku jawab, *Ya"

demi pemilik kabatr," beliau bersabda, "Analonu sendiri (landung)?"

Aku menjawab, refiku bersaksi dengannya." Beliau bersabda,
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"sesunggulurya ia tidak meoanggung dosarnu, dan engkau tidak
m€nanggung dosanya,,R3

nr Sanadnya slwhth,tcrdapat kesalahan -.,
telah menoranlkan sebelumnya sccara terpennci dalam hadib (2106) aan karni
akan menrmjukkan kemudian Ins)ra Allah. Sa,id lbnu Ar-Rabii As-Samnan ia
l$"t sa'id bin As/as nama ayahnya As/as dan panggilannya "Abu Ar-Rabi,,,'
dalam iiwayat e) tertulis sa'id bin Ar-Rabi'; aan ini [e[nr kami ;hh
mcnshahihkannya dalam rirrald (t 4 aan sunrbcr biografi, dan sa,id yang ini
tsiqah teladn dihrlis biografinya dalam lhnal dn At-iafil saa Juh wa At-
Ta'dil (2lll5), dan Ibnu Abu Huim meriwayatkana"ri auaru"t bin Ahmad bin
Hanbal, ia borlota: Aku mendcngar bapakku menyebut Ibnu Abu Ar-Rabi,i As-
sam4n, maka ia b€rtata: Aku tidak msrihat ia kecuali orang yang jujur di dalam
At'Talil. dan Ibnu Hibban maryebutnya datam kitab ,lts-isiq-i, ian u.*"a,
"Dia diberi gclar {!u Bakt dianggap haditsnya bukan bdsai dari riwayai
bapaknya"" dan hadits tcLh discbut Bulfiari aatam n Kabir (2:l:294) dat m
biografi "Rifr'.h bin Ysribi'sebogaimana biasanya dalam kilab lijaz,-rclalui
Yahya dan dia ad'lah lbnu Hammad Asy-Spibani, ipar lclaki Abu Uwanah dari
Abu uwanah dcngrn saord sacfti ini kcpada Abu Rimtsah dia bertotu Aku
menemui tlabi sAw dan bcnamaku eakkrt dan lbnu saad meriwayatkan

paajang ,talamrhabqot(r2:r3z-r33) melatui t baidulrah bin Amnr, ia
adalrh Al razari Ar-Ruqqi dari Ab&l Marik bin umair, dan An-Nasa.i
merirvaydon darinya "Rasulullah SAW kcluar menuju lcami dan memakai dua
baju hijau Q:29s) melalui Jabir bin Hazim dari Abdul Malik bin Umair, datr Al
I{akim mcriwayatkan darinya diddgmrt ll 1461a6,op "aku menemui Nabi SAW
beliau mengcnakan dua selendang hijaq mempunyai rambut yang sebagian
besar beruban mcrah png bcrasal dari pohon pacar (2:602j mehlui Abi
Harrzah dia adalah As-sakariy Muhamnad bin Maimun dari dari AMul Malik
bin Umair dan bedota: hadis sanartnya shahih dan keduanya belum
mcriwayatkannya Dan Adz-DzEhabi t"u[ menyepakatinya, dan kesalatran
hadits dari Abdul Malik bin umdr kar€na ia nenjadikan Abu Rimtsah yang
bcsar (kakak) dan rnak Abu RimBah uersamanpo akan t€api 

-ca;
pGn$ugkapann)ra dalrrn hadits ada sesuanr }arg menaiukkan kesalahannya,

9"ogy pertataannya "dan anakku bersamaku," maka aku menrurjuklqan- ia
kepadanya dan setenrsny4 dan ini adarah urutan png terbalik lang jclas
keraguannya dan hadits sacrti ini dalam pokok-pokok yang tigq aan aia
menulis dalam pinggiran O* Q) lang nashnya berbunyi: ,"perti ini saya
melihat dalam dua asalnya, dan mendiamkan aras yang tainnia, dan dalam
pokok yang lain "Maka aku mempcrlihatkannya,,'! dan ini sesuai dengan
perkataannya "Apakah engkau meugetahui siapa ini?" bila pcrmasalatran
pengenai pokok-pokok perbcdaan judul maka permasalahannya akan mudah,
bisa jadi kesalahan ini dari salah satu naskah, akan tetapi tiap riwayat yang
paqiang yang bersumber dari Abdul Malik bin umair, didalamnya terdapai ini,

@l - Musnrd Imam Ahmrd



7112. (Abdullatr bin Ahmad b€rkata) Abu Bakar bin Abu

Syaibah menceritakkan kepadahl Muhammad bin Basyar'bin Ali

menceritakan kepada karni, Iyadh bin Laqith menceritakan kepadaku

dari Abu Rimtsatr berkata: Aku melaksanakan hqii, maka aku

menyaksikan seorang telaki duduk datam naungan Ka'bah, maka

berkata bapakktl "Apakah engkau mengetahui siapa ini? Ini adalah

Rasulullatr SAW," maka ketika kami sanrpai kepadanya' (t@mi

melihat, beliau adalah) letaki yang mempunyai banyak kebaikan dan

beliau mengenakan dua baju berwarna hijau'734

,,sesunggubnya Abu Rimtsah bersama anaknya, seperti yang karni jelaskan

aatam 6Oei. p.rtut ,orr>r. Abutluha "Membedahnya," dikatakan "Membedah

hka" jika ia membedahnya" dan alcu membedah luka yang ringan' "Alm

membedahnya''danperkataanya''Denganlrrkaataubisul.''AlJuhterkenal
a"nerr..oa*umf*,IiI:danpaala$lnVahurufhl'danterdapatdidalam
il;il () eikhriin) dengan iry a^riyty dan ini adalah penulisan percetakan

fami teif memUenarkannya dari (kaf nin) dan (1, I(htraa) {engan

mendhammahlcanKhabertitikdantanpamentasydidkanhurufra,hrmoryang
keluar dari dalam tubuh dan umumnya diucapkan dengan qelelfkan ra dan ini

;;il keliru, dan hadits merupakan penambahan Abdullatr bin Ahmad, dan

ditulis pada pokoknya -* G) tanda (ef) tiga kali, yang menunjukkan hal

tersebui dan ini Uetum menlgugurkan-dari sanadnya penyebutan riwayat

Abdullah dari baPaknYa.

". 
'S-ud"yu 

shahii,f*,f"ft -.tA bin Bisyr bin Farafishatr Al Abd: terpercaya lagi

fton*t, ielatr berialu biografinya (299i, dan ka,i menambahkan di sini bahwa

ei girh*i telaU menufs biografin,a 6o1,am Al Kabir (lll:45) dan Ibnu Abu

hatim dalam a ninii tt-T;,dil (in:noant). Ali bin shalih bin shslih bin

ir"yl. 
-Jr" 

adalah saudara Hasan bin shalih ia terpercayq telatr berlalu

L-i#"n"V" (Tt1,Sin1|dan hadis akan tiba secara ringlas (17567) dari riwayat

Musnad Imam Ahmad - @l
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7.113. (AMullatr bin Ahmad berkata) Amru bin Mutrammad

bin Bukair An-Naqid menceritakan kepadaktr, Husyaim menceritakan
kepada kami lebih dari sekali, ia berkata: AMul Malik bin umair dari
Iyadh bin Laqith dari Abu Rimtsah At-Taimi mengkhabarkan
kepadaku: Aku mendatangi Nabi SAW, dan anakku bersamaku, maka
Rasulullah SAW bersabda, "Ini anakmu?' Aku menjawab, ..Aku

bersa}si demi dirinya," Rasulullah b€rsaMa "Dia tidak menanggung
dosamu, dan engkau tidak menanggung dosanya"" Abu Rimtsatr
berkat4 ccr{ku melihat uban yang berwarna -era.t1.,,735

a*l

,r7? p $:", ts.tit fJ
:'ult*t oj *y /:vL.
r(:.ii tr.ii :l!.r ,Jui ,,).'i.t

srf i.it* 4'L :flsf 
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Imam Ahmad dari waki dari Ali bin shalih, sedangkan sanad ini menrpakan
penambahan-penambatran dari Abdullah bin Ahmad dan telatr berlalu 

"itiny.berulang-ulang dalam kelompok hadits-hadits yang lalu.
sanadnya shahih: Ada kesalahan Abdul Malik bin umair di dalamny4 karena
Abu Rimtsah bersama analoya, sebagaimana yang kami jelaskan di dalam
(7106,7111). Amru bin Muhammad bin Bukair an-Naqid: telah berlalu
penulisan biografinya (1231) dan kami menambahkan di sini sesungguhnya
Ibnu Abu Hatim telah menulis biografinya dalatn Al Jarh wa At-Ta'dil
Q/!/?62). Hysyaim dengan bentuk tasghir: ia adalah anak Basyir dengar ba
fathah dan syin berkasrah dan hadits merupakan penambarran iuaunil, aan
akan-tiba sekali lagi (17564) dari riwayat Imam Ahmad dari flusyaim dengan
sanad ini, dan telah berlalu artinya bcrulang kali.

@l - Musnad Imrm Ahmad
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7|14.(AbdullahbinAbmadberkata):SyaibanbinAbu

Syaibah menceritakan kepadakq Yazid menceritakan kepada kami,

yangdimaksudlbnulbratrimAt-Tustari,shadqatrbinAbulmran
menceritakan kepada kami dali seorang lelaki, ia adalah Tsabit bin

Munqiz dari Abu Rimtsah, berkata: Aku dan bapaklar berangkat

menemui Rasulullalt SAW, ketika kami di tengatr jalan kami

menjumpainy4 maka bapakku berkata kepadaku, watrai anakku ini

adalah Rasulullah SAW, ia berkata:dan aku mengira batrwa

Rasulullatr SAW tidak menyerupai manusia' akan tetapi ia seorang

yang berkeringat yang keluil bau wewangian dari tubutrnya'

mengenakan dua selendang hijau, ia berkata: seakan-akan aku melihat

kedua patranya, ia berkata: Maka Rasutullah berkata kepada bapakku:

siapa yang bersamamu ini? Bapaklnr meqiawab: Demi Allah ini

anakku, ia berkata: Maka Rasulultah tertawa atas sumpah bapaklal

kepadaku,kemudianbeliaubersabda:engkaubenar'sesungguhnya
engkau tidak menanggung dosanya" dan dia tidak menanggung

Musnrd Imam Ahmad - @I



dosamu, ia berkata: maka Rasulullah sAw membacakan "Dan tidak
menanggung seseorang dosa orang lain ',. (es. Al An,aam [6]:
t64)."'

I
e sanadnya hastt, syaiban bin Abu syaibah: ia adatah syaiban bin Furukh Al

Fuoi dengan memfohahkan ta dan ba, gerar bapoknya"Abu syaibatr," terah
berlalu penulisannya (t89), dm kami menambahkan disini batrwa imam Ahmad
dan lainnya telah mempc,rcayainyq dan Al Bu*fiari telah menulis biografinya
daJlaa, Al-Kabir (212D55), dm Ibnu Abu Hatim dal*n 11 Joh wa At_Ta,dil
(4w57). Yazid bin lbrahim At-Tustari terah berlalu penulisannya (t726), daa
kami menambahkan di sini bahwa Ar Burfiari rclah mlnu[s biografinya aahm
Al Kabir @nBrc), dan Adz-Dzahabi dalam Tadzkiranl nu6un 1t:taz-taa1
dan terdapat namanya dalam riwapt (7) "?aid dan ini iaaan kesalahan
percetakan dan kami rclah membenarkainya dalam (J p). Shadqatr bin Abi
fqran ru Kufi Qadhi Al Ahwaz: Al Hafizh Ibnu Hajar telatr lupa menulis
bioirafinya dalain At-Tah&ib, tu*adcElg ia tcrmasr* keiompok perawi futubus
sittah,lmam Muslim meriwaptlon drinya dalem Ash-shaiih.lLnu Majatr danAl Bukhari mengomentarinya do/,ao, Ash-shahih arrfi rctapi ia menulis
biografinya dalam Taqrib dan memberinya simbol dengan simbol orang yang
tiga, dan memindahkan penulis At-Tahdzib biografinya dalamfoonote *uugui
ringkasan, dan Ibnu Thahir Al Maqdisiy menulis biografinya denjan
mengumpulkaonya dalam kelompok rijol as-shahihaini (Bukttri Muslim) (hal
225), dia adalah tstqah,Ibnu Hibban menyebutnya dalam Ats-Tsiqat (hal4g9)
Ibnu Abu Hatim telah menulis biografinya dalam al Juh wa At-Ta,dit
Q111432433) ia berkata "Diriwayatkan dari Abu Ishalq Abu ya'fur, Iyadh bin
Laqith dan Aun bin Abu Juhaifrh, dan meriwayatkan darinya Abu usamah dan
sa'dan bin Yatrya kemudian lbnu Abu Hatim berkata: Ayahku menyebutnya
dari Ishak bin Mansur dari Yahya bin Ma'in : sesungguhnya ia ditanya tentang
Shadqah bin Abu knran, maka ia berkata: Aku tidak mengetahuinya, Abu
Muhammad Qbnu Abu Hatim) berkata: maksudnya aku tidak mengetahui
kondisinya yang sebenaray4" kemudian dia juga meriwayatkan dari bapalarya
yang berkat4 *shaduq, syaikh png shalih tapi tidak terkenal. Dan AI Bulfiari
telah menulis biografinya dalam l/ Kabir eDDgS-296) ia berkat4 'lshadqatl
bin Abu Imrarl Muhaurmad bin Anru menceritakan kepadaku, Amru bin
Ashim menceritakan kepada lomi, yazid bin Ibrahim At-Tustari menceritakan
kepada kami, shadqah bin Abu Imran menceritakan kepada kami dari Abu
Rimtsah: Aku keluar bersama (bapakku) maka aku bertemu dengan Nabi sAW,
dan ini mursal" ini adalah isyarat Al Bukhari, kernudian 1i meriwayatkan
daiinya hadits yang lain dari Aun bin Abu Juhaifah, kemudian ia berlota";Irhuk
berkata kepada l€mi dari Abu usamah: shadqah bin Abu Imran eadhi Al
Ahwaz menceritakan kepadaku ia mendengar Abu ya'fur.u rsabit bin Munqidz:
rabili yang tidak jelas keberadaannya" Al Husaini menulis biografinya dalarn At
Ibnal (hal: 15) dan belum mengatakan sesuatu serain "tidakierkenal,' dan Al.
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Hafiztr belum menanrbabkan dalam At-Ta'iiI (hal: 63) selain menunjulkan

t"p"au hadits yang ini, melalui riwayat Abdullatr bin Ahmad. Aku belum

.J"J"pu** ULgrun tentanpya dalam referensi kecuali yang itu, dan ini

adalatr Tabiin y*! tia*3"las-keberadaannya, dan dia samar-samar sampai jelas

keadaannya oien tcarena ini kami meng-ftasaz-kan haditsnya. Dan terdapat

namanya- dalam At-Tdhdzib (12:97) dalam perawi-perarri dari Abu

Rimtsatr'Tsabit bin Abu Munqidz "Penambahan kata 'bapakku' dipastikan

merupakan kesalahan penulisan atau cetakan yang telah dihapus. HSl" melalui

sisi ini belum aku dapatkan kecuali d?illgm At Mttsnad, kecuali isyarat Al

Bukhari kepadanya yang telah kami sebu&an dan itu melalui riwayat Shadqatt

bin Abu d"r, l*i a[u Rim*ah. Dan Al Bukhari telah mengomentarinya

balrwa itll Mursal, batrwa hadis terputus antara Shadqah dan Abu Rimtsah,

mudah-mudatran Bukhari memilih riwayat ini karena didalamnya terdapat

p"n"nrUrn* "Tsabit bin Munqidz" antara."Shadqah" dan "Abu Rimtsah" maka

ia memunrskan sanadnya terputus, dan ia mengakhirkan biografi Tsabit bin

Munqidz sampai ia mengetahui keadaannya dan belum didapatkannya hingga ia

mrninggutt un penulisari biografinya. Arti hadits Tsabit pada keseluruhannya

;";;"6p ngrt'e-hadits voig tiu"t . dan sesudahnya' Dan hadits ini

merupakan penambatran dari Abdullah bin Ahmad'
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7lls.(Abdullah bin Ahmad berkata) Muhammad bin Bakar.

menceritakan kepada kami, Qais bin Rabi' Al Asadi menceritakan

kepada kami dari Iyadh bin Laqith dari Abu Rfuntsah, ia berkata: aku
pergi bersama bapakku ketika aku masih anak-anak, maka kami
mendatangi seorang lelaki yang berasal dari daerah yang panas,

sedang duduk di serambi rumatrnya, mengenakan dua selendang hrjau
dan rambutnya lebat dan di kepalanya tercium wewangian, ia berkata:

bapakku berkata kepadab "Apakah engkau mengetatrui siapa ini?"
Alu berkata, "Tidak." bapaklsu berkata ini adalah Rasulutlatr SAW,"
maka kami berbicara sangat larna, kemudian bapakku berkata

kepadanya, "sesungguhnya alu adalah lelaki yang berasal dari

keluarga tabib, maka tunjukkan kepadaku punggung luarmu! apabila

itu mertrpakan dagi"g lebih maka aku alcan membedatrnya, apabila

selain itu maka aku akan memberitatrumu," Beliau bersabda,

"Tabibnya adalah yang menciptakannya" kemudian Rasulullatr SAW
melihat ke arahku, maka beliau bertanya kepada bapakku, *Apakatr ini
anakrnu?" ia menjawab, *Aku bersaksi demi dirinya," maka

Rasulullah SAW bersabda kppadany4 "Lihat perkataanmu!" Ia
berkata "Ya demi pemilik ka'bah,': maka Rasulullatr SAW tertawa

karena melihat kemiripanku dengan bapakku dan sumpatr bapakku

atas diriku! Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Yang ini tidak
merumggung dosamu dan engkau tidak menanggung dosanya."131

R7 . Sanadnyt shahih: Qais bin Rabi' Al Asadi, kami telah memastikan biografinya
(661,1550), dan kami menambahkan di sini batrwa biografi-biografi beliau
terdapat di lbnu Sa'ad (6:262-263), Al Jarh wa At-Ta'dil (3D196-98, dan hadits
ini artinya termasr* dalam kelompok hadits-hadits yang lalu dan yang
sesudahnya dari hadits Abu Rimtsah, dan ini menrpakan penanrbahan dari
Abdullatr bin Ahmad, dan akan datang seperti ini dengan sanad seperti ini
(17569). Kalimat "rajulan" ditrlis dalam riwayat (?) "rajulun" tanpa alif, dan

@ - 
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7116. (Abdullah bin Ahmad berkata) Ja'far bin Humaid Al

Kufi menceritakan kepadaku, Ubaidullah bin Iyadh bin Laqith dari

bapaknya dari Abu Rimtsatr menceritakan kepada kami: ia berkata:

Aku pergi bersama bapakku menemui Rasututlah SAW, ketika aku

melihatrya berkata bapakku, apakah engkau mengetatrui siapa ini?

dihrlis dengan old dzlam riwayat (c rl), dan kalimat "Jaalisan" ditulis dalam

riwayat ($ 7),,jaalisur,' tanpa aldi\gc dan diletakkan diyatasnya dalam riwayat

G) dua fathat dan tanda shahih, dan ini menunjuk*an bahwa ini mansub

(fathat), dan penulisan ini datam dua kalimat diperbolehkan dalam bahasa

Rabtah karena mereka berhenti pada mansuD dengan sz&zn sebagaimana

mereka berhenti tas dhanmah dan' kosrah.
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aku menjawab tidalq ia berkata: ini Rasulullah SAW, ia berkata: maka

aku menggigil ketika ia mengatakan itu, dan aku mengira Rasulullatr

SAW sesuatu yang tidak menyerupai manusi4 akan tetapi ia seorang

manusia yang berkeringat, memakai wewangian dan dua selendang

hijau, maka bapakku mengucapkan salam kepadany4 kemudian kami
duduk dan berbicara panjang, kemudian Rasulullah SAW berkata

kepada bapakku, "Ini analonu?" ia berkata, *Ya/demi pemilik
ka'bah," beliau bersabda, "sungguh?' Ia berkata, "Aku bersaksi demi

dirinya, maka Rasulullah SAW tersenyum demi melihat kemiripanku

dengan bapakku, dan dari sumpah bapakku kepadaku, kemudian
beliau bersabda" "Dia tidak menanggung dosamu, dan engkau pun

tidak menanggung dosanya," sambil Rasulullah SAW membaca "Dan
seseorang tidak menanggung dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]:
164) kemudian ia melihat seperti daging lebih di antara dua

pundaknya, maka ia berkata, "Ya Rasulullah, Sesungguhnya aku

adalah tabib lglaki terbaik, apakatr aku boleh mengobatimu?" beliau
bersabda, *Tidak, tabibnya adalah yang menciptakannya.T3s

lotl 'z'o, 4, . \. l.- '.'t#3 -^:+ n:, ;) ;:* :l:\Lf ,- i' * iv1 .v\ \ v
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,*; Y h, * it Jh'4,JG,*t nJ * yJ',r y
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738 Sanadnya shahih: Ja'far bin Humaid Al Quraisy Al Kufi, telah berlalu
biografinya (5695) dan kami menambahkan di sini bahwa Ibnu Abu Hatim telatr
menulis biografinya dalan Al Jarh wa At-Ta'dil (lll/477) dan hadits termasuk
dalam kelompok arti yang lalu juga. Perkataanya "Sesungguhnya Rasulullah
SAW adalah sesuatu" seperti ini tertulis Y,atz "Slaian" dalam riwayat (g )
dengan nashab (fathah) dan mungkin bisa kia aralrkan secara ilnu bahasa
manslrub dengau norran dan ditulis dalam (J) Syaiun dengan rafa'. danhadits
merupakan penmrbahan dari Abdullah bin Abmad.
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7117. (Abdullah bin Ahmad berlde) Bapakku dan Abu

Khaitsamatr h)hair bin Harb menceritakan kepadaku, keduanya

berkata, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

Ubaidillah bin Iyadh bin Laqith dari bapaknya dari Abu Rirntsah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menemui Rasulullatr

SAW dan beliau mengenakan dua selendang hijau.73e
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7118. (Abdullah bin Ahmad berkata) Syaiban bin Abu Syaibah

menceritakan kepadaku, Jarir bin menceritakan kepada kami yaitu

Ibnu Hazim, Abdul Malik bin Umair dari Iyadh bin Laqith dari Abu

73e Sanadnya shahih, dan ini merupakan ringkasan dari hadits yang sebelumnya
dan ini merupakan riwayat Abdullah bin Ahmad dari bapaknya dari Zuhair bin
Harb keduanya berasal dari Ibnu Mahdi.
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Rimtsatr menceritakan kepada lemi, ia berkata: aku datang ke

Madinah, dan aku belum melihat Rasulullah SAW, maka beliau keluar

dengan mengenakan dua baju hijau, maka aktr berkata kepada anakku:

Demi Altah ini Rasutullah SAW, maka anakku gemetar, ta'drim

kepada Rasulullah SAW, maka aku berkata" "Ya Rasulullatr,

sesungguhnya aku adalah tabib lelaki dan bapakku seorang tabib dan

kami berasal daxi keluarga tabib, demi Allah tidak ada keringat dan

tulang suatu tubuh yang tersembunyi dari kami, tunjukkanlatt

kepadaku yang ada di pundalanu, apabila daging lebih, maka aku akan

memotongnya dan mengobatinyd?" beliau bersabda: "Tidak tabibnya

adatah Allah," kemudian beliau berkata, "Siapa ini yang

bersamamu?" aku menjawab, *Demi pemilik Ka'bah ini anakku,"

maka beliau berkata, "Anahnu?" ia berkata, "Anakku, aku bersaksi

demi dirinya, beliau bersabda, "Analonu ini tidak menanggung

dos amu dan engkau tidak menanggung dosanya."T N

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha

Penyayang

Segala puji bagi Allah yang memberikan kami petunjuk,

dan kami tidak mendapat petunjuk bila Allatr tidak memberikan kami

hidayah-Nya. Dan Altah bershalawat atas sebaik-baik ciptaannya,

penghulu anak Adam, Mutrammad bin AMullatr, hamba Allah dan

Rasul-Nya, pila keluarga dan sahabatnya dan siapa yang mengikuti

mereka dengan baik hingga hari akhir.

Selanjutnya, ini adalah permulaan Musnad "Abu Hurairah."

Sanadnya shahih,terdapat kesalahan di dalannya dari Abdut Malik bin Umair,
sebagaimana yang rclah kami tunjul&an (7106,71I l) dan hadits tcturasuk dalam
arti hadits-hadits sebelumnya dari hadis Abu Rimtsah.
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Dari kitab yang mulia, musnad Imart Ahmad bin Hanbal. Aku

telah menetapkan datam penshahihannya berdasarkan pokok-pokok

yang tigq yang telatr aku sebutkan dua dari padanya dalam halarnan

L6 $tz satu), dan yang ketiga dalam permulaan (uz ketujuh).,Dan

khusus dalam "Musnad Abu Hurairah" ditambahkan pokok keempat

dui manuslaip yang terpercaya bagran dad. (musna{ ymg ditulis

tahun 837. Telatr aku temukan jilid ini lebih dari dua puluh tahun yang

lalu, yang aku dapatkan dalam cetakan (C), serta aku berikan catatan

pinggir dalam naskatrku disebuatr buku khusus, yang kutetapkan

merupakan bagian pekerjaanku sebelurn mengembalikan jilid itu
kepada seseorang yang meminjamiku karena itu merupakan amanah

baginya, dan inilah teks yang aku tulis pada saat itu dengan satu

ungkapan:

"Kudapatkan bagian dari musnad, yang tertulis padanya ini

merupakan (ilid kedelapan) yang terbagi dalam iv-irtz kecil

berjumtatr(29) ini semua musnad Abu Hr.uairah, penulis telah

menyelesaikan penulisannya Gada hari Kamis, 06 Ramadhan yang

mulia tahun 837), dan belum tertulis namanya dan ini adalah shahih

dan sesuai dengan aslinya .

"4I(u mulai meneliti naskatr musnad yang tercetak

dalatn(Mus nad /*bu Hurairah)sesuai deng arr manus la ip iri, berkenaan

dengan hadits-hadits yang kurang jelas didalamnya, atau kesalatran

yang berasal dari penulis atau perqetakan, telatr aku benarkan sebagian

kesalatran berdasarkan naskah asli yang tercetak, sambil aku tuliskan

sebagian catatan-catatan pinggir dalam buku ini bersama aslinya pada

pencetakan buku, Insya Allah'.

'Telah kumutai penelitian ini, pada hari Jum'at 27 Shafar tahun

l35l I 0l Juli tahun 1932, aku memohon kepada Allah kemudahan

dan taufik-Nya," Kemudian kutulis setelatr itu, ketika menyelesaikan

penelitian ini yang berbunyi sebagai berikut: "Telah kuselesaikan
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penelitian yang aku kira ada kesalahan dan kesamaran didalamnya,
dari (Musnad Abu Hurairah) yang tercetak pada naskatr manuskrip
yang telatr larsebutkan, Alhamdulilatr dan itu pada selasa pagi awal
Rabi'ul Awwal tahun l35l I 0s Juli 1932, Alhamdulilatr dan
Alhamdulillah dan kami memohon kepada-Nya taufik dan hidayah.,,
Kami beri rumus manuskrip pada cetakan ini Insya Allah dengan
huruf (shail. serta kumemohon kepada Allah perlindungan dan
kebenaran serta taufik sehingga bisa menyempurnakan Musnad yang
mulia dan kitab yang agurrg sehingga bisa menjadi ,'Imam bagi
manusia" seperti yang diinginkan oleh penulisnya yang mulia,
pemimpin Ahlus sunnatr, Amirul Mukminin dalam hadits ratrmat
Allah dan ridha-Nya tercurah baginya

Abu Hurairah'

_sahabat 
yang hafrzh,yang paling banyak riwayatnya dari Rasulullah sAw,

Imam Ahmad meriwayatkan darinya daram mtunad ini(3848)hadits dari
nomor(7119)sampai(10997) dengan pengulangan yang banyak baik dengan

lafun 1talu arti,sebagaimana kebiasaan munad selalu mengulang-ulang hadits
kemudian beliau menyrsunnya setelah menghapus yang diulang-ulang dan ini
merupakan suatu kebaikan yang tak temilai.bagaimanapun juga dia (Abu
Hurairah) sahabat yang paling banyak riwayahya. Dia seorang ,iDanysi': dari
kehrrunan dm,s bin udtsan sebuah suku yang besar dari tauitatr Azd. Da+,s
dengan dal fathah dan sin rnFa titik diantara keduanya wanu suhtn. Dan
"'udtsan" dengan 'ain dhotmah dan dal suhtntak bertitik kemudian tsa bertitik.
Lrhat Lubab Ibnu Auir{l:429 dan 2:125-126) Al lvtusytabah Adz-Dzahabieral
352)dan Mu'jam Qaba'il Al Arab(ha1394,761).
Abu Hurairah masuk Islam tahun kehrjuh dari Hurah menemani dan
mempergauli Rasulullatr sAW hingga alihir hayatnya yang baik dan penuh
berkah sAW dan beliau ridha dengan satrabat-satrabaorya. 

-Berbeda 
pendapat

mengenai tahun wafatnya Abu Hurairah, dan yang paling kuat beliiu wafat
tatrun 59, _berbeda pendapat juga mengenai namanya dan nama bapaknya
dengan gerbelaan yang besar, dan yang paling benar beriau dinamakan paia
masa iahiliah "'Abdu syams bin 'Amir" dan dinamakan pada masa lilam
dengan "Abdullah.l' Di dalaur Tahdzib lbnu Khttzaimaft meriwayatkan melalui
Muhalnmad bin Amnr dari Abu Salmah dari Abu Hurairahu iaaan namaku
Atdu Syam" kemudian Al Hafizh Ibnu Hajiar berkata "*r"uyut y*g
diuqkapkan Ibnu Huzaimah lebih benar berkenaan dengan hal-itu,-dai
sebaiknya kita tidak berpating dari itu, karena dia meriwayatkan itu dari Fadhl
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bin Musa As-Sannani dari Muhammmad bin Amru dan ini adalah sanad yang
benar lagi bersambung, sedangkan sebagian perkataan yang lain sanadnya
lemah lagi terpnUs. Dan ia terkenal dengan julukannya "Abu Hwairah" hingga
mengalahkan naman),a bahkan hampir t€rlupakan. Al Halcim meriwayadcan
darinya dalam Al lufusta&ak ia berkata: Rasulullah SAW memanggillu "Abu
Hirrin" dan orang-orang memanggilku dengan "Abu Hurairah," dan
meriwayatkan darinya juga, ia berkata: mereka memanggilku dengan
mudzak*s lebih aku cintai dari pada memanggillu dengan mutsarrna. Dan kita
di sini bukan berkaitan dengan pembahasan biognfi Abu Hurairah karena itu
terlalu panjang, tetapi kita di sini akan me,ntrnjut<kan kepada referensinya dan
ini sangat banyak 6udah-6udnhrn itu bcrmanfrat bagi siapa-siapa yang Allatr
berikan hidayah.:
Thabaqot lbnu Sa'ad (Jtl:2 Bag: 2 haL I l7-l19, dan lik 4 Bag: 2ha/- 52-ilr.
Al Juh wa At-Ta'dil Ibru Abu Hdun (JiL 3 Bag: I hd 49-50).
At-Toikh AsbSlughir Imon Bulhoi t d: 52)
Al Kuna Wa Al A.sma Ad-Dauldfl(l:61)
Ats-Tsiqa Ibru Hibbn $al: 9l)
Al Musta&oklmon Hakim (3:50G514)
Al Isti'ab IbruAb&tl Bo (hah 718-719)
Usudul Ghayah Ibru Auir (5:315-317)
Tahdzihi Asma' Wa Al-Lugha An-Navavi Q:270)
Toilh Al Islarzrt Adz-Dzahabi Q:333-339)
Tadzkiraul Huffadz A&-Dzalrabi (l :3 l-35)
Tsilih Ibru l(asir (8: 103-l I 5)
Al Ishabah Ibru Hajo Q:199-207)
Tahdzib At-Tarrdzib Ibru Hajo (12:262-267)
Sl adz o aadzahob Ibru Ahm ad ( I : 63 {a)
Dan senantiasa senang musuh-musuh As-Swmah yaitu musuh-musuh Islam
pada zaman kita untuk mencemarkan dan memfitnah Abu Hrnaira[ serta
membimbanglan manusia dalam hal kejujuran dan riwayatrya sesuai dengan
yang mereka inginkan dan sesungguhnya mereka bermaksud membimbangkan
manusia dengan islam sesuai dengan ftsinginan pendahulu-pendahulu mereka
para misionaris, dan mereka pura-pura mengambil langsung dari Al Qur'an atau
hadi* yang shahih menurut pandangan mereka. Hadits yang shahih menurut
pendapat mereka bila sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka dan syiar-
syiar Eropa. Tidak akan berpaling seorang?un dari mereka dari penafsiran AI
Qur'an yang sesuai dengan apa yang dirmgkapkan bahasa Al Qur'an sehingga
penafsiran mereka selaras dengan keinginan dan hawa nafsu merekall Dan
bukanlah mereka orang yang pertama kali memusuhi tslam dari sisi ini bahkan
mereka telatr mempunyai pendahulu dari kelompok sesat sedangkan Islam
berjalan di jalannya sementara mereka berteriak semaunya hampir-hampir Islam
tidak mendengar teriakan mereka batrkan mengabaikan dan tidak
memperhatikan mereka hingga membinasakannya. Yang mengherankan apa
yang dikatakan orang-orang pada zerll'an ini baik pokok-pokok dan artinya
hampir serupa dengan pendahulunya! dengan satu perbedaan, bahwa orang-
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orang terdahulu baik yang kafir ataupun menyimpang adalah para ilmuwan
yang Allah sesdon mereka dengan ilmuny4 sedangkan orang-orang pada
z?trrtilt fui adelalr orang bodoh, pemberani yang tidak memahami apa yang
dikatakann5ra tcrjerrmus dalam kekafiran bahkan mereka berusaha menjauhkan
diri mereka fui jalm yang lurus!!. Dan aku mendapatkan Al Hakim Abu
Abdultah, yang meninggal tahrm 405, menceritakan dalam kitabnya l/
Musta&ah (3:513 Mataan guru-gurunya, pemimpin para [mam, Abu Bakar
Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah yang meninggal tahun 3ll, membantah
ucapan yang berkaioan dengan Abu Hurairah, seakan-alon ia ingin membantah
orang-orang pada zqman kita, dan inihh naskah perkataannya:
Sesungguhnya yang berbicara mengenai Abu Hurairatr dengan menolak hadits-
haditsnya arlelah orang-orang yang Allah butakan hatinya dan mereka tidak
memahami arti-di hadits
"Bisa jadi merdo orang kafir yang masam, mendengar, memandang hadits-
haditsnya berbcda dengan madzhab mereka yang kafir, sehingga mencaci,
memfitnah Abu Hurairah walaupun Allah SWT menjauhkannya dari hAI Hal
yang keji, berrryo penyimpangan, kehinaan dan mengatakan batrwa hadits-
haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjahlb*ti.
"Khrijl(mrnlad,), yang selalu menggunakan pedang atas umat Muhammad
SAW, dan berp€ndryat tidak ada ketaatan terhadap khalifatr ataupun pemimpin,
jika mendengarhadiB Abu Hurairah dari Nabi SAW, yang bertentrngan dengan
madzhab mereka )rang sesat, dan tidak ada alasan untuk membantah haditsnya
dengan dalil de bukti maka mereka dengan memfitnah Abu
Hurairah atau alire Qoduiah, yang mengucilkan tslam dan pengikutrya serta
mengafirkan umd Islam,mereka berpaham dengan takdir yang lalu yang telah
Allah takdi*an dm tentukan sebelum didapat oleh hamba-hambanya, bila
melihat hadits+adits Abu Hurairah yang diriwayatkan dari Nabi SAW
berkaitan d€ngm penetapan qadar,:mah,a tidak ada bukti yang membenarkan
serta me,nshahihkan yang kafir lagi syirik maka alasan untuk
membelr frhamn)ra: bahwa hadits-hadits Abu Hurairatr tidak bisa dijadikan
hujjah dan bukti.
Atau orang bodoh, yang mengambil fiqh dan mendapatkan bukan dari
tempatnya, jika mendengar hadits Abu Hurairah yang bertentangan dengan apa
yang ditetaph dan dipilih oleh madzhabnya serta mengikutinya secara
membabi buta tanpa bukti dan petunjukmaka dia berbicara tentang Abu
Hurairah d.n menolak haditsnya yang berbeda dengan madzhabnya,tetapi
menggunakan haditsnya sebagai hujjah terhadap para penentangrya bila sesuai
dengan pendapat ma&habrya.
"Sebagian kelompok-kelompok ini telah mengingkari Abu Hurairah beserta
hadits-hadiS yang mereka belum memahaminya!! dengan izin Allah Azza wa
Jal I a akon aku sebutkan sebagiannya'
Kemudian AI IIakim berkat4 Imam Abu Bakar ratrimatrullah Taalla berkaitan
dengan pembahasan ini menyebut Hadits Aisyah yang telah aku. sebutkan
terdahulu dan hadits Abu Hurairah "Tentang seorang wanita yang disiksa
karena kucing" scrta seorang yang shalat setelah jrrm'trt atau yang berlawanan

@I - Mu$rd Imrm Ahmad
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7119. Hasyim bin Basyir mengabarkan kepada karni, AMullah
bin Abi Shalih Dzakwan mengabarkan kepada kami dari bapaknya

dari Abu Hurairatr, berkat4 "Rasulullah SAW bersabda, 'Sumpahmu

adalah apa yang dibenarkon oleh temawnut.itlt

dengannya dari hadits Ibnu Umar "Tentang berryudhu bagi yang terkena api"
dan Al Hakim rclah menyebutnya dan pembicaraan tentang itr sangat panjang.
Dan hadits fusyah tcrsebut, yang diriwayatkan Hakim sebelum itu (3:509) dari
Aisyatr:Bahwasarya dia memanggil Abu Hurairah dan berkata kepadany4
wahai Abu Hurairah bagaimana tentang hadits-hadits yang telah sampai kepada '

kami bahwa engkau m€Nrgatakannya berasal dari Nabi SAW? apakah engkau
mendengar apa )rang tidak lcami dengar? engkau melihat apa yang tidak kami
lihat? ia berkata:Wahai lbu, sesungguhnya berhias, menggunakan sifat mata dan
berkerja untuk Rasulullah SAW menfibul*an. dirimu darinya, demi Allah
sedangkan saya tidak ada sesuatupun yang menyibullcan diriku darinya.
Al Hakim berkat4 "Hadits sanadnya shahih, dan ia belum meriwayatkan dari
keduanya, sedangkan Adz-Dzahabi telah menyepakatinya dan apa-apa yang
kami katakan mudah-mudahan bisa memberikan kepuasan bagi siapa yang
diberi hidayah oleh Allah.

71t Sanadnya tt ot th Abdullah bin Abu Shalih, ia adalah 'Ibad bin Abu Shalih"
dikenal dengan dua nama: "Ibad" dan'rAbdullah" terpercaya,Ibnu Ma'in dan
lainnya mempercayainya sedangkan Ali bin Al Madini telah
mendhaifl<annyqlmam Muslim dalam Ash-Shahih telah meriwayatkan darinya
hadis ini, dan tidak ada selainnya dalam kunbus sittah Dia merupakan saudara

"Suhail bin Abu Shalih,'bapak keduanya'Abu Shalih As-Saman" dan namanya

"Dukwan" dan Abdullah ini dalam segi nama dan keturunan serupa dengan
Abu Zinad seorang Tabi'i terkenal yang namanya juga "Abdullah bin Dzakwan"
sedangkan Abdullah yang ini bukan Abdullah yang itu. Sedangkan hadits
diriwayatkan Muslim (2:I7)dengan dua sanad. Abu Daud(3255/3:218 Axn Al
Ma'bud) Turmu&i Q:285) Ibnu Majah (l:333), dengan dua sanad tiap-tiap
mereka melalui Husyaim dengan sanad ini, didalam salah satu sanad Muslim,
Abu Daud,dan Ibmr Majatr ''Ibad bin Abi Shalih" dan yang lainnya "Abdullah
bin Abi Shalih', berkata Abu Daud "keduanya sdtu: Abdullah bin Abi Shalih
dan'Ibad bin Abi Shdih'. Berkata Tirmidzi: ini hadits hasan ghuib,kami tidak
mengenalnya kecuali dari hadits Husyaim bin Abdullatr bin Abi Shalih. Dan
Abdullatr adalah saudara dari Suhail bin Abi Shalih.

Musnad Imam Ahmad - [8T1;f
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7120. Husfim menceritakan kepada l@mi, Mansur dan
Hisyam dari Ibnu sirin menceritakan l<ami dari Abu Hurairatr berkata:
Rasulullah SAW UcrsaUa "surnur sia-sia, boang tambang sia-sia,
haryan ternak sia-sia dan di dalam rikaz(barang tambang temuan)
sep,erlima.ulaz

,i;; rrj t'-rJ- \rrf 
'*'rs.i!J, *';ig?t.y\y\

t t t :.' .

d-t-.t *,r
,.
U.

,-.u.
-4., t. . t. -4+e Jl>) :dlr;r;,*ryb, * lt

,t u) ui .l' i;:, $'n!i i ,'i Sui ,r!,L jl * M
,*t yh, * it J;, ;lut t';:ral ii| c ,!;#

7121. HtrsJraim dari Zuhri dari Abu Salamah mengabarkan

kepada kami dari Abu HurairalU ia berkata: Uyainah bin Hishn
menemui p6sulrrllah SA\M, maka ia melihatnya sedang mencium
Hasan atau Husain, maka ia berkata kepadanyajangan engkau cium

712 
Sanadnya shahih:Manshur: Dia adalah Ibnu Zadzan, Hisyam: dia Ibnu Hassan,
Ibnu Sirin: dia Muhammad dan hadits diriwayatkan oleh pengarang-pengarang
futubus sd/taft, sebagaimana dalam Al Muntaqa (2013). "Al Jubar', dengan Jim
didhammahkam den tidak mentasydidkan ba. Al Hadru berarti luka yang
berasal dari segala hal tersebut di atas adalah sia-sia tidak ada diyat (ganti rugi
pembunuhan) 6i aahmr,rYa. Al Ma'dinutempat sumber keluamya barang-barang
bumi seperti emas, perdk, perunggu dan selain itu. Berkata Ibnu Atsir l/ Ujama
binatang ternak, dinamakan itu karena ia tidak berbicara segala sesuatu yang
tidak bisa berbicua dinamakan A'jam wa Mtuta'jam (bhs arab)" Ar-Rikaz telah
berlalu hukumryra didnlani hadits-hadits yang banyak di antaranya Q871,6936).
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dia ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mernpruryai s€puluh anak,

dan tidak akrr cium s€orangrm diantara mereka! lv{aka Rasulullah

SAW bersabda, 
''SW yng tidok mentotangi maka tidak .gkan

disalwtgif,'3
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"3 Sanrdnyr sWtih Abu SdmaL db ank Ab&nreman bin Aui, Al Bukhari
tcl& ncdwal&o hdiE (lG3t9-360 Ffrt Al Bci) relalui S!'u'aib. Muslim
Q:213) rehbi lboNt UF&th dp ftuannri Abu Datd (521814:524 Au Al
Il{a'bud\ At-Tirmftlzi (3:119) ko&tmya mclalui Ibnu Uyainah juge {an
kaipya dui Zuki dcogln sand ini dan dalam riwal,at mer,clca semua ll
Aqra' bh llabis galnfi dari "Ul,ain h bin Hishn " bcgiul juga akan tiba dalam
nusnad7287) dari riwayat Ibnu Uyainah dan (7636)dari riwayat Muammar dan
(lffit4)dri riwalrat Muhammad bin Abu Hafshah dan ketiganya dari Zuhri
de,ngannya dan di dal'mnya t€rdapat "Al Aqra bin Habis" Uyatnh dan Al Aqra
keduanya termasuk orang yang dilembutkan hati mereka"dan keduanya
mempuyai sepuluh analg akan tetapi riwayat yang empat: Syu'aib, Ibnu
UyainalU Muammar dan Ibnu HaBhah lebih benar dari riwayat yang terpisah
dari Hasyim, dia seorang hafizrr yang terkenal lagi terpercaya, didalamnya dari
Zuhri sebuah per*ataan, bahwa ia tidak menuliS apa yang didengar darinya atau
menulisnya delam sebuah strahifrh di Meldoh, kemudian terbawa dan terbuang
angin dan mereka belum mendapatlcannya. Ia menghapal dari riwayat itu
sembilan hadie mudah-mudahan kesalahannya itu terdapat diriwayat ini,
sungguh mengherankan bahwa Hafidz belum hati menunjuk riwayit'Hasyim
ini! Meskipun ia sangat t€liti dan hati-hati serta sungguh-sungguh dalam
menunjukkan fierbedaan riway*.
Perkataannya:"Man la Yuhmt la Ytrhan" berkaa Al l{afi& dalarn Al Fath:
dengan dhonnah pada keduanya terhadap klnbu.
Berkata lyad[ "Artinya untt* jamak. Abu Al Baqa: "man" ntaushulah dan
boleh menjadi Syothiyyahmaka dibacajczz 6ufun) pada keduanya.
Citatan: Telah keliru Al Qasthalani dalan Syarh Al Bulhoi (9:14) ia
menganggap hadits ini dari kelrtususan Bukfiari, dan hadits ini ada di Muslim,
Abu Daud dan Tirmidzi seperti yang kami sebutkan.

Musnad Imam Ahmad 
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.' 7122. Hasyim dari s)4laib dari Muhammaa bin zi,ra
menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah ia berkata: ia merewati
kaum yang sedang bernudhu, maka ia berkata:sempurnakanlah wudhu
kalian, sesungrrhnya saya mendengar Abal easim sAW bersabde
"Celakalah tumit-tumit dari api neraka-,il$
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, ' ,'7123. Hasyim rienceritakan kepada keqi, euu Basyar dari

Abdulah bin syaqiq menceritakan kepada l<ami dari Abu Hurairatr ia
berkata: Rasulullah sAw bersabda, "sebaik-baik umatht adalah
?nilran dimana aht diuttts wdo mereka, kcmudian setelah mereka,
kcmudian setelah merek4- hanya Auah yang tatru apakatr beliau
mengucapkan tiga kali atau tidah kemudian dat rrg suatu kaum

sanadnya shahih,Muhammad bin Ziyad: dia seorang euraisy Al Jumarri,
pemuka merekq Abu Al Harts, Al rvladani menetap a B,irar, iro.*g tuuiin
ryr.g F p"rye& pengarang-pengarmg tc'attttu.Stttan 

- 
meriwiyatkan

darinya,dan At gr*nari. nenulis biognfin}a dalam Al-Kabi, OnEii-A73) danIbnu Abu Hatim datam Al Juh wi At-Ta'dileDf25z)dan-'ai" urt o
]Y*glmt bn Ziyad 4l Alhaniy Al Himshi yang telah UJria" Uiog.nny"
(6851)qT__s),aikhani(Butfiari Muslim) berum meriwayatkan darinya, akan
tetapi Al Hafizh telah keliru daram ar Fath (r:233) oi"og r*""rnp*t ,
keduanya ketika dia menerangkan hadits ini dia Al lurii,v ei-rvradani arAlhani Al Himshiy"!!! dan ia lupa dengannyq mua*rlmuaanan auarr
merahmatinya. Al Bukhari meriwayatkan hadits (t,zls Futh) d^ Muslim(l :84:85),keduanya- mplalui syrbah dari Muhammad bin zivadi dan- Al Majdi
menisbatlonnya dalarn Al Muntaqa (277) untuk muslim ru;u"'piat J sehma ini
lerada pada Ahmad dan Al Bulihari dan ia repur."i air*r mJmberikan
Isthilahnya" dan telah berlalu artinya dari Musnad e'uauuat bin Amru bin Ash
berulang-ulang dan akhirnya(l tOZi.
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mereka mencintai Assg,qtgltah (mengrrmpulkhn harta) merelca

bersynhadat sebelum mereka menyulaikanlas
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llz4.IIasyim mcncedtakan kepada kami, Yahya bin Sa'id

dari Abi Bakar bin Muhammad yaitu lbnu Amnru bin I{aa dari

Urnar bin Abdul Aaz dari Abu Bakar bin Abdtrratrman bin Harts

menceritakan kepada kami dad Abu Htrairalu ia berkata: Rasutullatr

SAW bersaMa, "Buotgsiapn yang mendapatkan pokok hartanya

pddo seseorohg yang telah bongfuut maka ia berluk atas dirinya

dibandingkan orang lain'f, 6

Sanadnya shahih, Atu Bisyr, adalah Ja'far bin Abu Wahsyiyah nama bapalcqya

"Iyas" telah berlalu biognfinya (6259), kami menambahkan di sini bahwa Ibnu
Abu Hatim menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (llllaB) dan
tertnlis di sini dalam riwayat Q)(haddatsana bwyar)dengan menghapus "Abu"
dan ini adalah l6ssa[nhan percetakan yang jelas. Abdullah bin Syaqiql dia Al
Aqili Al Basbri. Muslim meriwayatkan haditsnya Q:271) dengan dua sanad

melalui Hasyim dan meriwayatkannya dengan dua sanad juga melalui Syubah
dan Abu Uwanah, dan ketiga dari mereka berasal dari Abu Basyar dengan sanad

ini dan akan tiba melalui Syubah (9307,10214} lihat yang telah lalu dalam
Ivlusnad lbnu Mas'ud (4217) dan yang akan tiba dalam Musnad Abu Hurairah
(8464,88,14). (Assananah) dengan sin fathaft dan menipiskdn mim,, mashdar
assimandengan sin kasrah dan min fuhai, yakni anti kurus.
Sanadnya shahih, Yahya bin Sa'id bin Qais bin Amru seorang Anshar dari bani
Najar Al Madani, berlalu biografinya (992,5828), Abu Bakar bin Muhammad
bin Amru bin Hazm seorang Anshar dari suku l(hazraj bani Najar Al Madani Al
Qadhi, Imam yang terpercaya yang memiliki banyak hadits, berkata Malik tidak '

Musnad Imam Ahmad - @l
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7125. Hasy-jm dan zalo.ia ifari Asy'sy"ti .*rrrit"to'

kepada kami dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah sAw bersabd4
"Apabila binatang digadaikou ,nako bagi,yang menerima gadai
henilaklah memberikan. na*ouwtlu dan. wsu wrg nengolir biso
dtmiruan bagi Wttg nteminnt t;"rrrry bioya perau,atonn)p serta
b o I eh nu n@ tdooiryn" .1 

a7

ada sascoonEnm diantara kami di ldadinah yang mmgaahui itrnu peradilan
seperti-Alru Bakar bin Muharq4ad bin Amru bin rtazn -umar 

bin Abdul Aziz
menjadikannya 

-sebagai 
gubernur dan memcrintahkannya untuk menuliskan

ilnu unnrknya dari Amrah bimi AMnrahman 6"r,q."i, uio M**,.ad dan
I{al< "d" 

soorang gubernw pm di rv[adinah rng b€"nd a.ri e*n ,,etain Abu
Balor bin Hazm.Bukhari mcnulistiografmya d"t^^ ,at Xua(nomorSgiU;
bin Abdut Aziz bin lvlarrvaa bin ttatcam: Amftut Mutninin, p..ir"pi" yang adil
salah seorang Khulafrtr-Rasyrdln, pemimpin rang terpercaia ragi aminan, arrri
dalam fiqh, alim dan wara' dia tiaar nemuututrtan- poji- ain pengenatan.
Ibunya "lummu Ashim binti Ashim bin umar uio Krurtat. Abu- gakar bin
Abdurrahman bin Harrs.bin-Hispm bin Mughirah: Al Makhzumi Al euraisy;bcrlalu biografinya (1240)dan i,a-i ."oadu.*"n disini bahwa Al Bukhari
TTItis- biognfin),a dalam al rKrna (nomor i l)dan Ibnu sa, ad dzlam Thab aq at
(2121133 dan 5/153-154) dan Adz-Dzahabi aah- Toith At Istan 1l:ilz-tz1 dn
hadits dirirvayatkanoleh j'mnah dalamAt Mutaqalif f.y.
sanadnya shahih, 7akado.: Ibnu Abu zlndah berralu uiogr"f,n)r" lzossy, rrrni
menambahkan disini bahwa lbnu Abu Hatim mcnulis uiografrnya i^ta^et,run
wa At'Ta'dil onl593-s94), Al Bukhari meriwayatkan hadis dengrn yang
:e_rypa 

(5101-102) dari riwayat Abu Na'im dan dari riwayat ebauilah tbnu
Yu!*d keduanya berasal- dari zarrru;ia dengan sanad inidan meriwayatkan
hadits deagan y.ang serupa jamaah kecuali uustim a- an-iv"rui sebagiimana
dalam Al Mwtaqa Q976), sedangkan riwayat ini, riwayat tlasyim dari zakrria
telah menisbattan shahibul Muntaqa eg77)kepada Ahmad semata, sedangkanAl .Hafizh menunjulckan dalam Al Fath 

-(s:loz) 
bahwa etn-manawi

meriwayatkannya melalui Ismail bin salim Ashshaigtrdai Hasyim sedangkan
Ibnu Haa karena Ismail telah-.e."a.p-r-ya deigan
mengomentari batrwa Ahmad meriwayatkannya seperti itu daiam riwayat-ini
$elu jusa dengm Ad-Daraquthni melalui- ziad' bin Ayub dari Hasyim.
"Addor" berkata Al Hafidr dengan memfathahkan dal yani tidak bertitik dan

@I - Musnad Imrm Ahmad



.. f., .7 t I I c t t,-z -zza ( loz I ..:4.
+e 4rl ,f Sl k)-,t ;P'$t> Ur.*1 frl^ t:iJ>
',J$"&i ybt*:, $rlf ,;;rj €j r

.Y\Y1

,o'i,it d/ il

7126. Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid dari Yusuf
atau dari bapaknya Abdullatr bin Harts memberitatrukan kepada kami

dari Abu Hurairah berkata: Sesungguhnya Rasulullatr SAW bersabda,

"Bila mereka berselisih mengenai jalan maka dibebaskan dari mereka

tujuh hAstu."74s
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menebalkan ra, moshdar berarti "Addauratu" yang mengalir, dan perkataannya

"Laboud Dwr" adalah menambabkan sesuatu kepada dirinya-
Sanadnya shahih, Khalid dia Ibnu Mahran AlHadzza berlalu biografrrya (1454)
kami menambahkan disini bahwa Al Bulfiari menulis biografinya dalam Al
Kabir Q/l/159) Ibnu Abu Hatim dalan Al Jwh wa At-Ta'dil (lDl352-353).
Yusuf dia Ibnu Abdullah bin Harts al-Anshariy keponakan laki-laki
Muhammad bin Sirin, berlalu biografinya Q4ll), bapaknya Abdullatr bin Al
Harts berlalu biografinya (2138), dan kami menambahkan disini bahwa Ibnu
Abu Hatim menulis biografinya dalam Al Jarh Wat- Ta'dil (2l2l3l),
meriwayatkan Khalid Al Hadzza dari Yusuf dari bapatcnya Abdullah bin Al
Harts dan disini terjadi keraguan, hanya saja dia menurut saya telah keliru
terhadap salah satu perawi-perawi Musnad, sesunsguhnya Yusuf bin Abdullah
belum meriwayatkan dari salatr seorang sahabat kecuali Anas bin Malik akan
tetapi meriwayatkan hadits ini dari bapalatya dari Abu Hurairah. Muslim telah
meriwayatkan dalam Shatrihnya(l/474) melalui Abdul Aziz bin Mukhtar secara
M arfu de4gan lafazh " I dz a I kht al afun fi t ht h ar i q j o a l a' ir dhahu s ab' a adzr u i n, "
dan akan tiba dari jalan-jalan yang lain dari Abu Hurairah yang serupa
(9533, I 00 I 3, 10139,10422). begitu juga meriwayatkannya Jamaatr kecuali An-
Nasa'i, sebagaimana dalan Al Muntaqa (3018) hhat Fathut Bari (5:85) dan
yang telah lalu dalam Musnad Ibnu Abbas (2914).

Musnad Irq, Ahnad IAOfl
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7l27..Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Al Jahim Al
Wasithi dari Zuhri dari Abu Salamatr menceritakan kepada kami, dari
Abu Hurairah ia berkata" Rasulullah SAW bersabda, "Amru Al Qais
adalah pemegang panji pwa Wnyair kc neraka-'ilae

71e 
Sanadnya Dhaif sekali, Abu Al Jahim Al Wasithi, seecrti ini ditetaplon dalam
pokok-pokok yary tiga "Abal Jahim"(uab) dengan tashghir dinasabkan
wasithiyyut, dalam naskah catatan kaki (nim)"Abul Jahm{'(oab)dengan takbir,
sbsuai dengan kebanyakan referensi sebagaimana yang kami sebutkan, .Insya
Allah. Dtkebanyakan referensi juga disebut Al lyadhi dalam keadaan bagaimana
pun ini dhaif sekali. Bukhari dalnm Al Kzza (nomor 154) Abu Al Jatrmi Al
Iyadhi. Musaddad berkata: tlasyin menceritakan kepada kami, ia berkata,
menceritakan seorang syaikh dipanggil Aba Jahm dsri Zuhri dari Abu Salamah
dari Abu Hurairatr ia berkata, "Pernimpin penyair-penyair ke neraka adalatl
Umnrul Qais, karena dia pertama kali yang menciptakan Syair." Ada perawi
lain yang bernama "Shabih bin Abdultah" atau Ibnul Qasim Al Iyadhi
panggilannya "Abu Al Jahmi." Ad-Daulabi bed@ta dalan Al Kuna.(l:136)
"Abu Al Jatrmi Shabih bin Qasim Al Kufi, dari Sa'id Ibnu Al Musalryib dan
Sa'id bin Jubair, Abu Muawiyah meriwayatkan darinya, dan ia juga berkata
(l:137) "Abbas bin Muhammad menccritakan kepada lcami ia berkata: Aku
mendengar Yahya bin Muayran berlota: Hasyim telah meriwayatkan dari
Shabih dan dia Abul Jahm dan bukannya dia Abu Al Jahm yang meriwayatkan
darinya hadits Umruul Q&," dan ini menrmjuklcan bahwa Hasyim
meriwayatkan dari Abi Jahm Shabib sebagaimana dia disini meriwayatlcan dari
Abul Jahm png lain periwaya hadits Umnrul Qais,maka mereka disini berada
dalam kebimb.ngrn sebagian ada yang menjadilcannya satu perawi, Adz-
Dzahabi menyebutnya ddam AI Mbot (l;453), nama Shablh, dan memastikan
bahwa ia mempunyai hadits Umruul Qais, kemudian ia berpaling ke pintu
kabah, bahkan ia menyebut di dalamnya (3:352) anpa menyetut namanya
"Shabih dan Al Hafidl mengihfin],a dpJran Lisan Al Arab (l:l8l) dalam
nama-namq kemudian (3:359-3CI) dalam Al Kuna, ah,m tetapi Al Hafidr
meralat itu dan menulis bahwa mereka ada dua serta mengakui bahwa ia
mengikuti Adz-Dzahabi dan memisahlcan perkataan padanya ddam At-Ta'jil
(nal. 472473) dan yang benar sesungguhnya "Shabih bin Qasim," dan
panggilannya uAbu Al Jahm" perawi yang lain bukan yang ada di sini, Al
Bukhari menulis biografinya Mlmt Al Kabir QtU3l9), Ibnu Abu hatim dalam
Al Jth wa At-Ta'dil Qlll4il) dan belum menunjukkan salatr satu di antara
keduanya kemiripan antara dia dan perawi yang di sini. Sesungguhnya "Shabih
bin Qasim" bukan "Shabih bin AMullah' dan Al Bukhari telah membedakan
keduanya kemudian menulis 'Bin Abdullatr" sebelum "Bin Qasim," serta
menulls keduanya bersamaan dalam "Bab shubih" dengan shad berdhammatr. Ia
menceritakan dalam "bin Qasim'dari Ali bin Madini bahwa ia menyebutnya
dengan frthah, dan Ibnu Abu Hatim telah membedakan keduanya lebih dari ini,
maka ia mcnyebut "Shabih bin Abdullah" dengan shad dhammah Qlll449\ dar
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"shabih bin Qasim'dcngan shad fatrah sera belum menyebutf,an salah satunya.
Dan tidak menyebutkan Ad-Daulabi dalan Al Kuna bahv.a "Shabih bin
Abdullah" gelarnya "Abu Jahm" hingga t€rcampur bersama "Shabih bio Qasi^
Abil Jatm"!!f 'Abu Al Iahm" perawi hadits ini Abu Zalah Al-Razi berkata
tentangnya "lemalL" Ibnu Adi b€rkata "S)railfi Majhul, tidak rcrkenal namany4
dan haditsnya munkar dan aku tidak mengenal selain dia" Ibnu Abdil barr
berkata, "Haditsnya tidak sah." Ibnu Hibban telah menulis biografinya dalam
(Kitab Al Majnrtin Min Al lutuhadditstn) yang terkenal dengan kttab (Adh-
Dhuafa)daatelah menulis biografinya dengan baik dan meriwayatkan hadits ini
di dalamnya (Al Musnad)sanrbil berlota "Abu Al Jahm: Syaikh dari keluarga
Wasith meriwayarkan dari Znhri png bukan haditsnya, Hasyim bin Basyir
meriwayatkan darinya tidak boleh medadikan hadits ini sebagai hujjah bila
sendiri, meriwaptkan dari Zuhri dari Abi Salamah dari Abu Hurairah ia
berkata:Rasulullah SAW bersabda, 'tlmnrul Qais pemimpin penyair-penyair ke
neraka." Muhammad bin Abdurrahman As-Sami menceritakan kepada karni,
Yahya bin Mualryan menceritalcan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada

kami, dan hadits telah disebut oleh Ibnu Katsir dalam At-Tarilh (2:l 18) tentang
judul ini dari musnad akan tetapi terdapat pergantian dalam percetakan,

kemudian Ibnu Kitsir bertata: rclah meriwayatlon hadits ini dari Hasyim
jarnaah )rang banfk di antaranya, Basyar bin Hakam, Hasan bin Arafah,
Abdullah bin Hanrn, Amirul Mukminin Ma'mun saudara AI-Amin dan Yahya
bin Mualyan. Ibnu Adiy mengeluarkannya melalui Abdul Razak dari Zuhri
dengannya dan ini terputus dan dibalilkan dari sisi yang lain yaitu Abu
Hurairah dan tidd( shahih kecuali dari sisi ini. Al Haytsmiy memindahkannya
dalam Majmauz Zan'aid (8:ll9) t€ntang judul ini dan berkata: Ahmad dan

Bazzar meriwayatkannya di dalam sanadnya Abul Juhaym guru Hasyim bin
Basyir dan saya belum mengenalnya dan sebagian dalnya adalatr rtjal yang
shahitr, dan Al-suyuthi menulis dalam Al Jami' Ash-Shaghi (nomor 1624) dan
menisbahlcannya ke Ahmad serta tidak berbicara t€ntangnya. Al Munawi telah
mendhaiftannya, menukil dari Al Haitsami dan Adz-Dzahabi. Sisi yang lain
berasal dari Abu Hurairah itu yang ditunjuk Ibnu Katsir: sesuai dengan yang
diriwayatkan oleh Al-Khatib ddam Ttikh Baghdad (9:370) melalui Junaid bin
Hakim Ad-Daqaq dari Abu Haffan Asy-Sya'ir dari Al Ashmu'i dari Ibnu Aun
dari Muhammad dia Ibnu Sirin dari Abu Hurairah dan sanad ini juga lematr.

Abu Haffan Asy-Sya'ir: Dia Abdullah bin Ahmad bin Harb Al Mihzami,
sebagaimana kami sebutkan Al Khatib menulis biografttya, Al Hafidr menulis
biografnya dalam Lisot Al Arab (3:249-2,50) ia berkata:"ia mempunyai
kedudukan yang besar dalam adab tetapi ia menemui AI Ashmu'i dengan hadits

batil" kemudian menyebutkan hadits ini dan menyebutkannya dalam Al Kuna
berasal dari Lisan juga (6:2149) begittt juga Adz-Dzahabi menyebutkannya
dalam lI Kuna yang berasal d*i Mizan (3:385),dan berkata:menceritakan dari
Al Ashmui hadits batil" berkata Al Jauzi "tidak bisa dipercaya" dan "Haffan"
dengan ha fathah,dikatakan dengan mengkasrahkannya sebagaimana dalam
Syarhul Qamus (6:275). Al Mihzami mim kasrah, ha sukun dan zay fathah,

sebagaimana Ibnu Atsir menuliskannya dalam Al Lubab (3:194), akan tetapi dia
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7128. Husyaim menceritakan kepada lomi, dari Sayyar dari
Jabr bin Abidah dari Abu Hrrairatr, ia berkata: Rasulullatr sAw
menjanjikan kami dalam peperangan di India" jika aku mati syatrid
maka aku termasuk dalarn sebaik-baik syahid, jika aku kembali maka
alor Abu Hurairah yang dibebaskan.Tso

meriwayatkaonya dari Abu Haftn Asy-Syair, dan dia adalah Jmaid bin Hakim
bin Junaid Abu Bakar Al Azdi Ad-Daqaq, di dalamnya ada perkataan jug4
sebagaimana disebutkan oleh Daraquthni: "Ia tidaklah kuat' lihat biognfinya
dalam Tarilch Baghdad (7:241), Lisut Al Mizar, (2:lal) rlan disana ada cerita
yang disebutkan oleh sastrawan yang didalamnya ada arti ini juga dan mereka
menisbahkan ke Rasulullah sAW, bahwa beliau berbicara tentang umruut eais
"Lelaki yang terkenal di dunia lagi muliaterlupakan dan hina di akhirat, ia akan
datang pada hari qiamat bersamanya bendera para penyair ke neraka" dan Ibnu
Qutaibatr telah menukilkmtyl derlam Wn Al Akhba, (l:la3-laa) dari Ibnu Al
Kalbi, dan ia menyehalfonya juga dalaur Syi,ir dan Sytta{74-
7S)berdasarkan penelitian kaml, shahibul Aghani telah menukilkannya --dia
tidak terpercaya- dalam kisah png tain. Dan yaqut telah menukilkannya
dalan Mu'jontul Buldu g:a21422)dn berkata: ini adalah cerita yang paling
terkenal!!! Dan komentarku tentang Asy-Syu'ara dia tidak dikenal menurut para
ahli hadits dan telah keliru bukti yang menisbahkan hadits kepada nasututtatr
SAW,dan aku telah mendapati Al Hafizh menyebutnya dalamAt-Tuikhe:219)
sssrmgguhnya Ibnu Asakir meriwayatlonnya melalui Ibnu Al Kalbi yang
sanadnya ke "Afif Al Kindi' dan Al Haitsami menyebutnya dpdlam Majmatu
Zmtaid (l:ll9)dari Afif Al Kindi: "Kemudian berkata,Ath-Thabrani
meriwayatkannya ddam Al Kabir melalui sa'ad bin Farwatr dari Afi dari
bapaknya dari kakekny4 dan aku belum menemukan biografi mereka!!!! Al
Hafizh telah menunjukkan dalam Al-Ishabah @:249) dari riwayat Ibnu Al Kalbi
jug:, dan ini sebagaimana yang kamu lihat merupakan sanad yang buram yang
tidak bisa dUadikan bukti dan pegangan dan ini semua merupakan riwayat yang
lemah lagi melemahkan sebagian melemahkan yang lain.

?$ 
Sanadnya shahih, Salyar dengan sin difathahkan aro a*gro mentasydidkan ya
bertitik ia adalah Abu Bakar Al wasithi, telah berlatu biografinya (3552), dan
kami menambahkan di sini bahwa Al Bukhari menulis biografinya daram At
Kabir (2Dll62), Ibnu Abu Hatim (2lln54-255) dan rcraapat dalam riwayat e)
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"Yassar' dan ini kesalahan pcrcctakan drn ksmi tclah membenarkannya dari (C

0.
Jabr bin Abidah: ia penyair scolang tabi'i yang tcrp€rcqa, Al Bukhari menulis
biografinya &l"p Al Kabb (ll2n0) dm tidak menyebut aib di dalamnyq lbnu
Abu Hatim (llll533) belum mcnyebrt aibnya juga dan Ibnu Hibban
menyebutnya dalam lrs-Isrqat (hutl: 157). Adz-Dzahabi memastikan dalam lI
Mizan (l:lEO) sesungguhnya ia membawa hadis yang munkar )ang tidak
dikenal siapa ini!!, dan Haditsnya "Menjanjikan kami dengan perang India!!,
dan Al Hafiztr telah menukil dalam At Tahdzib (2:59) mengapa ia membaca

tulisan tangan Adz-Dzahabi dan aku tidak mengetabui mengapa Adz-Dzahabi
mengingkari hadits ini? sedangkan Al Bukhari tidalc mcngingkarinya dan yang

lain-lain sebelum ia dan mcreka bclum mengaibkan tabi'i ini dengan sesuatu!

dan ini merupakan suatu pcnghakiman.

"Jabar" Jim yang dihthahlon, ba yang disukunkan dan itu yang aku sepakati
dalam pokok-pokok musnad disini" begitu juga Al Bukhari dan Ibnu Abu Hatim
telatr menyebutnya dalam "Babu Jabar." An-Nasa'i menyebut dalan As-Sunan

dala6 salah satu sanad hadits ini- bahwa salah satu perawinya berkata "J1bair"
dengan tashghir, dan Al Hafidl menukil dalam Tahdzib dari Ibnu Asakir
sesungguhnya ia menceritakan ini dari sebagian naskatr dalam bab Jihad dari

An-Nasa'i!! Padahal bukan seperti itu akan tetapi salah satu perawi ada di
dalamnya sebagaimana yang kami sebutkan.

"Abidah" dengan memfathahkan ain sebagaimana Al Hafiz.h menulis dalam At-
Taqrib dan catatan kaki salah satu 'Dask4t. yang serupa yang tertulis,

sebagaimana ia menyebut catatan kaki yang tercetak (hal: 342), ia menukil dari

Al Mizzi. Hadits yang diriwayafkan Al Hakim ddamAl Mustadrak (3:514) dari

musnad, melalui Abdullah bin Ahmad dari bapaknya dengan sanad ini
sedangkan ia dan Adz-Dzahabi tidak berbicara tentangnya.Sedangkan An-
Nasa'i meriwayatkan melalui Zaid bin Abi Anisatr dari Sa1ryar, dan melalui

Husyaim dari Sa1ryar dengan sejenisnya, dan menunjukkan bahwa metode yang

pertama "Jubair" ganti "Jabr" dan Al Bukhari menunjuk dalam lI Kabir sepefti

di Al ljaz, ia berkata, "Jabr bin Abidah' dari Abu Hurairatr berkata, "Rasulullah
SAW menjairjikan kepada kami perang Hind, Husyaim mengatakannya dari

Sayryar Abu Al Hakam, dan akan tiba dengan arti serupa lagi panjang melalui

sisi lain(8809) dari Riwayat Hasan dari Abu Hurairatr. Perkataannya Al
Muharraratr seperti ini dengan ha dibelakangrya dalam riwayat (C l) dan

menulis dalam catatan kaki didua naskah seperti itu, di dalam riwayat (tl) dua

riwayat Al Hakim dan An-Nasa'i Al Muhurt.tanpa h4 dalam An-Nihayah Al
Muhurar atatr Al Mtlaq dan dalam riwayat yang akan datang (8809) 'Aku
kembali dan aku adalah Abu Hurairah seseorang yang dibebaskan, dan aku telah

dibebaskan dari neralc4" dan tidak apa me,nambahkan ha supaya lebih mengena

sebagaimana dalam "Alamah" dan sejenisnya.
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7129. Husyaim menceritakan kepada kami, Al Awwam bin

Hausyab dari Abdullah bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami dari
Abu Hurairalu ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,,Shalat lima
walou lrc shalat yang sesufuhnya penghapus dosa di antara lceduanya,

Jum'at ke Jum'at, Bulan l@ Bulan makrudnya Romadhan t@

Ramadhan penghopus di antara kcduanya," ia berkata, ..Kemudian

berkata setelatr itu: kecuali dari tiga perkara, ia berkata: maka aku
mengetahui bahwa perkara itu akan terjadi, kecuali dari Syirik kepada
Allah, melanggar bai'at dan meninggdkan Sunnah, ia bersabda:

sedangkan melanggar baiat adalah engkau berbaiat kepada seseorang

kemudian mengingkarinya dan membunuhnya dengan pedangmu,

sedangkan meninggalkan sunnah adalah keluar dari jamaah."75l

751 Sanadnya shahih. Al Awwam bin Hausyab: terkenal terpercaya, Ashhab Al
hrtubrcsittah meriwayatkan darinya, telah berlalu biografinya (1228,5469).
Abdullah bin Sa'ib: adalah Al Kindi, telah berlalu biografinya (3666), dan kami
menambahkan disini, Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan lainnya telah
mempercayainya, sesungguhnya Muslim meriwayatkan darinya dalam
shahihnya hadits tentang Muzua'ah (l:455) dan An-Nasa'i hadits yang lain
tentang penyampaian Nabi keselamatan umatnya (l:189) dan ini hadits yang
lalu dan dia tidak mempunyai dalan httubussittah selain dua hadits ini. Dalam
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At-Tahdzib perka&ran lain sesungguhnya ia "Asy-syaibani," ini adalatt

kesalahan, liarena Syriibani yang ini adalah lain, Ibnu Abu Hatim menuliskan

biogratrya eDi6S) ti.u auri yang lima dinamakan "A6ullah bin Sa'ib" dan

menyeuu*an aaam "Asy-syaibani sesungguhnya ia meriwayatkan dari

bapaknya dari Abdullah bin Amru dan menyebutkan bahwa dia majhul, dalam

i-roi*to mengenai biografi Al-Kindi sesgngguhnya ia meriwayatkan dari

Abu Hurairah atau dari seseoran& dan ini menunjuldran kepada alasan yang

akan kami sebutkan dan jelaskan kelemahannya, Ibnu Abu Hatim menulis

biografi tentang Al Kindi dan menyebut pengesatrannya, kglnudian menulis

biognfi yang iain dan ini diiluti oleh shahibut Tah&ib. Ibnu Abu Hatim

berfata: 
-Abdullatr 

bin As-Sa'ib, meriwaya&an dari seseorang dari Abu

Hurairah, meriwayatkan darinya At-Awwuin bin Hausyab, aku mendengar

bapa}iku berkata itu dan berkat4 mereka berlsata: Al Kindi dan ini biografi yang

lain yang berdasarkan riwayat yang lematr yang meninggikan hadits ini dan

yang beiar bahwa ia satu orang lelaki meriwayatkan langsung dari Abu

if"*iof, hadits ini dan tidak ada perantara di antara keduanya, oleh sebab itu

Ibnu Hibban menulis dalam lrs-Isrqd (h^l 240) sanr biografi dan tidak

menyebut pengulangan yang disebut Ibnu Abu Hatim yaBg diiluti oleh penulis

kit,.i At-iah&6. Sea-gU" pertotaan Hakim yang akan kami sebutkan

kemudian, bahwa muslinmengakui dengan Abdullah bin saib bin Abu Sa'ib

Al Anshari dan persetujuan Adz-Dzahabi kepadanya sesunggulrnya ini adalah

kelalaian keduanya!, tarena yang diakui Muslim disini adalah Abdullah bin

saib Al Kindi, dan tidak terdapat perawi-perawi >ang bemama "Abdullah bin

Saib bin Abu Sa'ib Al Anshari" mclainkan "Abdullah bin Saib bin Abu Salib Al

Maffiztrmi qari koa Maldoh" dan dia berasal dari suku Quraisy, dia dan

bapaknyamempun),alsahabatdanhaditsakantibadenganyangserupa
(rosa+j.66.6-meriwayatlcan dari Yazid bin Hanrn dari Al Awwam bin

if"*yuU "Affiullah bin Sa'ib menccritakan kepadaku dari lelaki anshar dari

eUu fnrrairatr" Al Haitsami menyebutnya dalam Majma' Az-Zawa'id (5:22a)

secara ringkas, dan berkata, "Dalant shahih sebagiannyq" dan berkata Ahmad

-eriwayJkannya, dan di dalamnyarcrdapat seorang lelaki yang belum dinamai

maka ia menurliorr."r, t" sanad (10584), maka ini menjadi jelas "sesungguhnya

Abdultah bin Saib belum meriwayatkan dari Abu Hurairah, tetapi dia

meriwayatkan dari seorang lelaki yang samar berasal dari Anshar dari Abu

Hurairair, akan tetapi p"nelitiao riwayat-riwayat menunjukkan kepada kami ini,

penambatran seorang ielaki yang saurar dalam sanad merupakan kesalahan atau

paing tidak menyJbabkan keraguan png besar dalam keshatrihannya!. Al

i{rki. telatr meriwayatkan dalam At Musta&ak (1:ll9-120) hadits ini dengan

lafaztr seperti ini melalui sa'id bin Masud"Yazid bin Han[r menceritakan

kepada t uroi, al-lo,*am bin Hausyab dari Abdutlah bin sa'ib Al Anshari

mimberitahuian kepada kami dari Abu l{urairatr maka ia menyebutnya.

Kemudian Hakim berkata "[ni hadits shahih atas syarat Muslim," dan Muslim

mengakui Abdullah bin Sa'ib bin Abu Sa'ib Al Anshari dan aku tidak
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mengetahui s€babnya/cacahya dan Adz-Dz*habi menyetujuinya, kemudian AI
f{akim meriwayatkan ragi (4:2s9) secara ringkas aa" iiaar< ;6;; ;i;i;
hadits kata "Jum'ah" dan "Ramadhan," melarui Amru bin au"ai wasithi:tshakbin Yusuf menceritakan kepada kami, AI Awwam bin Hausyab dari Abdullahbin sa'ib, ia menceritakan kepada l<ami dari ebu guralatr,;-d.ng-rryu,
kemudian Hakim berkata" 'Hadits ini sanadnya shahih aan teaurnya u"tummeriwayatkannyq" Ay:?4*i tefah menyetuluinya pula. Maka sanad yangpertarna berasar dari Hakim dia merarui yadd bin Hrirr\ guru-Ahmaa aararntr?d.1101s4) vang di daramnva terdapat p"namuarrrn r"hdt;;;.*ar antaraAhdullatr bin saib dan Abu Hurairah, meskipun u"gr*-"ir"pi-penyebutan
lelaki yang s1mar, jit* kita rnengetahui biografi perafo aari vazia bin Harun
menurut Hakim, dan dia "Sa'id bin Masud'ikita-bisa meyakini,"r*ggrrrvu
terdapat perbedaan dalam sanad ini terhadap yazid ;ian-tara dua perawi
tentangnya dan keduanya:Imam Ahmad aan si'id bin Masud meskipun kita
belum bisa memastikan dengan menguatkan riwayat itu "sa,id iin vtas'ua, atus
lyry_" Ahmad tetapi ungkapannyJbisa memberikan gambaran bahwa yazid
bin Hanrn ragu atau lupa dalam sanad maka ia meriwi'yatkannya ielalui dua
sisi: sekali 9*g- menarnbahkan reraki yang samar dankali yang rain dengan
menghapuskannya, akan tetapi "sa'id bin MLud" ini saya beiumtenaapa*an
biografi dan penyeb.tan baginya didalam referensi y-i urr"au ai-g* *y"
dan yva-1idak mengetahui siapa dia?Maka saya tidak Siru ."""tuptan untuk
membandingkan antara riJvayatnya dan riwayat Ima. Ahmad, kecuari riwayat
Ip-v* yang disini (7l2g)mengikuti "sa'idLin Masud" ini denlan menghapuslelaki yang samar diantara Abdullah bin Saib dengan Abu- Hurairah,dan
Husyaim sederajat dengan Hanrn bin yazid daram iapaan a"" r.""rir""
walaupun belum melebihinya dan ini dibuktikan dengan kesalcsian Imam-imam
besar. Al Bukhari meriwayatkannya daram At Kablr @DD42) d; Abdullatr
Ibnu Mubarak berkata,-wakt, bisa mengubatr hapalan ,"r"oLg-*,.pi tidak
bisa merubah hapalan Husyaim," datamht-rah*it 1l:60-6rj iuaurr"rr**
bin Mahdi berkatq "Husyaim rebih hapar hadits dibandi"gk; sugran ets-
Tsauri,"Bapakku ditanya tentang Husyaim dan yazid bin-Haruni maka ia
menjawab Husyaim rebih hafiztr diantara keduanya" dan masih irnyrt yang
lain-lain dan cukuplatr orang-orang itu sebagai saksi dan bukti. Bila berbeda
Husyaim dan Yazid dalam sanad ini apakatr dia bersambung auri euaruah bin
saib dari Abu Hurairah atau terputus dengan masuknya leliki samar di antara
keduanya? maka kami memutuskan untuk menguatkan riwayat Husyaim yang
bersambung walaupun dia berbeda dengan yazid dalam ri*uyutnvu-t 

"pa 
kami

mengetahui keadaan perawi yang rain karena riwayat Husyaim menguattan
riwayatnya, kemudian &gg riJvlVa! Hakim yang tain rr-*** fenguatanapa yang telah kami kuatkan dari riwayat Husyaim ketika dia meriwayatkan
melalui hafizh yang terpercaya dia adalah lshak bin yusuf AI Azraq dia
meriwayatkan dari AI Awwam bin Hausyab bersambung ,.p"rti riwayat
Husyaim maka sanadnya sah dengan bersambung tnsya lilah.berkataannya
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7130. Husyaiq menceritakan kqada kad, dari Hisyam dari

Ibnu Sirin menceritakan kepada kami dari Abu Hurairatr, dari Nabi

SAS/ bersabda, "Panasnya api berasal doi hembusu qpi neralu

raka dinginknnlah dcngan sMat.'f,fl

.6A: tiJ r* :;G 4-x 4t iLii't Ji.' G-,8,:r'tr;'

'... 7131., Husyaim dari Umar bin Abu Salamatr dari bapakriya

menceritakan kepada katrf, dari Abu Hucairatl berkata: Rasululah

SAW bersaMa" "Perawan itu dimintakan izinryn dan Janda diaiak

musyau,arah," ditanyakan kepada beliau, "Wahai Rasulutlah SAW,

'faoSa una dzalikal anrt ludusa" dfr. sepcrti ini dalam pokok-pokok yang

tiga Al Amnr dengan alif dan laur dalam riwayat yang akan datang (1058a):

"Fa'arafna annahu amntn hadatsa," dan dalam riwayat Hakim yang pertarna

"failafru anna dzalika min onrin hadatsa" dan belum tersebut kalimat ini
dalam riwayat kedua. Dan perkataanya "Amma naksn Ashshafaqah, dalam

riwayat (a) "Amma min nabsi Ash'shafqah" dan penambahan (1) kurang tepat

dan belum tersebut dalam (J p) maka kami menghapuskannya.
752 Sanadnya shahih,Hisyam: Ibnu Hissan Al Azdi Al Qurdusi, salah seorang yang

alim, terpercaya lagi hafizlL Al Bukfiari menulis biografinya dalam Al Kabir
(42ll97-l9S) dan Adz-Duhabi Mm Tadzkhan Al Hufazh (1:154). Ibnu

Sirin: dia adalah Muhammad. Hadits diriwayatkan oleh jamaah dengan yang

semisal sebagaimana drJlam Al thtntaqa (534).
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sesungguturya perawan itu pemalu? Beliau bersabda, "Diamnya
adalah ridhotya"Ts'
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7132. Husyaim dari Umar bin Abu Salarnah (dari bapaknya)
menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah berkata:Rasulultah
SAW ber,sabda, "Cuhrlal, htmis-ta,,is, dary perpanjuglatt
jengot.'ilsa

?s3 Sanadnya shahih,Umar bin Abi Salamah
berlalu kami menguatkan biografinya dalam rinrayat (1674), dan kami
menambahkan di sini, bahwa Ibnu Abu Hatim menulis biografinya dalarn AlJrh wa At-Ta'dil (3/l/l lz-il8), dan hadits diriwayatkai iirct ,arnnomt
{"Pry sinahbnpaperantara, dari Abu Hurairah dengan yang serupa, lihat Al
Bukhari (9:164-165 Fath), Mr;slim (l:400), At-Tirmidzi -e:t7b) 

dan Al
Mwttaqa (3463), dan Al Hafid menunjuk dalam Al-Fath kepada riwayat umar
bin Abu Salamah ini tetapi dia lupa menisbahkan kepada tbnu uundzir dan ke
Musnad, lihat juga yangtelah lalq dalam Musnad Ibnu Abbas (3421).

Hurairah" dengan menghapus (dari bapaknya)dan ini kejalatran percetakan yang
jelas, dan kami telah menshahihkannya dalam (J p), As-suyuthi menyebut
hadits dalam Al Jani' Ash-shoghir (6127), dan menisbahkan kepada Ahmad
semata, Al Haitsami menyebut dalam Majma' Az-Zmta'rd (5:166) secara
panjang dengan lafaz:h,'sesungguhnya orang-orang musyrik memanjangkan
kumis-kumis mereka dan menghilangkan jenggot mereka, maka bedakanlatr
mereka dengan memanjangkan jenggot aan- me-nghitangl<ar kumis,. Kemudian

,berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan dua sana4 pada salatr satunya
umar bin Abi Salamah, Ibnu Ma'in .lan selainnya telarr mempercayainy4
sedangkan syubah dan lainnya melemalrloonyq sebagian perawinya
terpercaya." kemudian menyebutnya secara panjang didalam hadits yang lain
(hal: 168) dan menisbatrkan kepada Ath-Thabrani dengan sanad yang lain lagi
lemah. Dan telatr berlalu artinya secara berulang-ulang dengan sanad-sanad
yang shahih dari hadits Ibnu Umar yang ak\irnya (6456).
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7133. Husyaim dari Umar bin Abu Salamah dari bapaknya

menceritakankepada kami, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW,'seperti

ini ia berkata: Sesrmgguhnya Rasulullah SAW melarang menikahi

perempuan kepada saudara perempuan bapalrrya atau lrenada 
siudata

perempuan ibrinyaTss

,ri 'i'* 6?l p $:"; 'v\ r
,Pt ybt ,k ytJ;ii6 'i6 i;:)

.*.3i ,F i6 ,i:;i6 '!' f')t
7134. Husyaim menceritakan kepada l€mi, Umar bin Abu

Salamah dari bapakrya mengabarkan kepada t<ami dari Abu Hurairah

ia berkata: Rasulullah SAW Uersaffia' "Hari'hqi Taryrik adalah lwri-

hari untuk makan dan mengingat Allah," dan berkata sekali, uHari-

hari makan dan minum."756

Sanadnya shahih, dan jamaah meriwayatkannya dari berbagai sisi dari Abu

tt*ir"ir. Lthat Al pnitoqa (3513) lihat juga apa yang lalu dalam musnad

Abdullatr bin Amru bin Ash dalam hadits (6933, 69n).
SanaO"ya shahih, Ibnu Majah meriwayatkannya (1: 270) melalui.Muhammad

bi, fun* dari Abu Salamah dengannya, dengan lafaz,h "Hari-hari makan dan

*inun, dan As-sanadi menukil dari Zawaid Al Bushairi seraya berkata"
is*odryo shahih atas syarat syaikhaini," lihat yang lalu dalam Musnad Ibnu

Umar (4970)
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7135. H.syaim mcoccritakan kcpoda kami, ia be*ata jika aku
bclum mcndcngar &rirya yaiar Az-ztfii, su$nan bin Husain dsri
Zuhri dari Sa'id lbnu Musalyib mcnocritakan k€eadah dari Abu
Hurairah, be*ata, Rasululah sAw bcrsabd4 ,frelok & Atirah fun
foa'&lan 7t1*';t57

,:,:;; n! * ils ej * F'*'#$:L.v\r1
*-rtiJl;'{'€ i,*:*b, * i, J;r,sv:sG

.if ii:ri;-::S t;
'57 smdnya shahih, keraguan Husyaim apakah dia mendengar dari zuhri tidak

,. F?r!.ogryh meskipun_ia-bel,m me,rrdengar darinya" karenl dia jeras mengakui
telah mendengar dari su$an bin Husain darinya. Dan ini perpinaana" aari
tsiqahke tsiqah.
sufran bin Husain Al wasithi: telah berlalu biografinya, menuqiuk kepada
pembicaraan mereka dalam rirvayatnya dari zuhri 1+ali, iaozl aan ini bukan
ucaqan yang berpengarub, jika mereka menyebut bahwa dia mendengar pada
musim haji!, seakan-akan mercka tidat< meyalcini riwayat darinya, ,"auo!t-
yang salah didalamnya- atau banyak )rang bertcntangan alog-oyu ito 

"d"1"[ 
yn,

jika keseluruhan adalah tidak lcar€na dia dalam naaits ini tiarr.iaf, salah karena
yang lainnya telatr mengilarti dia dari Zuhri, seb4gaimana akan tiba takhrijnya
Insya Allah. Ibnu Abu Hatim telah menuris biografinya dalarrr- Al ttn wi it-
Ta'dil (2llD27-22s) dan hadits akan tiba dengan yang serupa secara panjang

9q .irgt . (72ss),.dari riwayat suffan uin uyain*r aari Zunri, aai eisa,
9290, 10361) dari riwayat Muamar dari zutrd. Bulfiari meriwayatkan (i:sts-
516) dari dua riwayat Muamar dan Ibnu uyarnah, Muslim 1z:tiganriwayat
Muamar. Dan telah lalu penaftiran dari "Al Atirah,' dan ,'Famau daum najits
Abdullah bin Anru bin Ash (67t3) dan tihat juga (6759).
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7136. Husyaim dari Sayyar dad Abi Hazim menceritakan

kepada ka6i dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa berhaji, kemrdian tidak berbuat rafats dalfasik, maka

ia akan kembali dalam keadaan sqerti dia bartldilahirkan ibunya."758

tliC lo
J+r

l.o.l fr. .
.or-P €r, ;r uy i.t * ,? -r P $:"' 'v\rv
i.r-l, y U .illtiu *- t'J*l z::it:>irL* i6 ,i6
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7137. Husyaim dari Hisyam dari Ibnu Sirin menceritakan

kepada tomi dari Abu Hurairah berkata: Sulaiman bin Daud berkata:

-aa.

i:tt'o\tut

?5t Sanadnya sichift, Salryar: Abu Al llal<am Al Anazi. Abu Hazim: dia Salman Al
Asvjaiy tuan lzzah li asyja'iyan s€orang tabi'i yang tgrpercaya, Ahmad Ibnu

M;;rq-Abu Daryud dan selain mereka telah mempercayainya dan-dia teman

Abu Hurairatr menemaninya selama lima tahun, sebagaimarla yang akan d"t*q
tentangnya dalam Musnad Qg47), Al Bulfiari menulis biografinya dzlam Al
XaOitQ,Ut38), Ibnu Abu Hatim d,;,am Al Juh wa At-Ta'dil QllD91-
298)b;rkata et fUnrl dalfim Fath Al Bsi (3:302)_ "Perkataannya aku

-rodrog.r Abu Hezim ia Sulaiman, sedangkan Abu Hazim Salamah Ibnu

Dinar tJman Sahal bin Sa'ad dan'belum mendengar dari Abu Hurairah, dan

hadits diriwayatkan oleh Mrslim ((1:382-383) dari Sa'id -bin Mansur dari

Husyaim dengan sanad ini, dan Al Burfiari (3:302-303) melalui Syubah dari

Sayyar Abu,{l Hakam dengan sanad ini jug" d- 4 Prlq"T meriwayatkannya

iug" i+,f Z), Muslim (t: 382) keduanya dari Syubatr, dari Suffan,.keduanya dari

M;nstII' at, eUo Hazim. Muslim meriwayatkan juga melalui Jarir dari Mansur'
iUiti, perkataannya "falan yaftu." 'rAqafatsu, nama yang mencakup segala

sesuatu yang diinginkan lelaki dari wanita. Kemudian Al Hafizh menjelaskan

malsud i'Dengannla" dalam hadits mencakup yang lebih dari bersetubuh

dan sejenisnya" dan ia berkata 'Faidah" Fa arrafrtsu" bertitik tiga dalam madhi

a* 
"riraf,rri 

dan yang paling:fasih, fathatr dala6 bentuk madhi dan dhammah

dalam bentgk muitatUat. Dan perkataanya Wa lam yafsuq Al Hafizh berkata,

"Belum mengedakan suanr kejahatan atau maksiat."
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aku mengelilingi seratus wanita di malam hari, setiap orang dari
mereka melatrirkan seorang anak yang berjuang di jalan Allah dan
tidak mengatakan Insya Allah, dan tidak melahirkan kecuali satu dari
mereka setengatr manusia, ia (Abu Hurairah) berkata: Rasulullatr
sAw bersabda, "Jika ia mengucapkan Insya Attah maka ia akan
mempunyai seratus anakyang semuanya berjtnng di jalan Allah.,f,se

,f ';;'* e^;J.'i E-, # $:"r.Y\r^
$ zi,ii JG 94 * ,igrt :Jtt ;;_; €j * ,frt
,!4, F ,1 $ y C*; ''tpt,F;*,:-i *W,;

.a;:it ?; ,1A,,
7138. Husyaim dan Ismail bin Ibrahim dariyunus dari Hasan

menceritakan kepdda kami, dari abu Hurairah berkata: Kekasihku
berwasiat kepadaku dengan tiga hal: Husyaim berkata, q,Maka 

aku
tidak meninggalkannya sampai aku meninggal, pertama mengerjakan
witir sebelum tidur, kedua puasa tiga hari tiap-tiap bulan dan ketiga
mandi pada hari Jum'at."750

_s.arydny1 shahih, Hisyam: dia Ibnu Hissan. Ibnu Sirin:dia Muhammad, dan
Hadits diriwayatkan Bulfiari dan Muslim dari banyak sisi. Lihat At Fath
(6:26,330, ll:460, 524, dan 13: 327) Muslim (2: l7-lg) Al Hafizh
menunjukkan dalam Al Fath (6: 330) kepada riwayat musnad ini. Dan
perkataannya "wa lam yastatsni" belum mengatakan Insya Allah. perkataannya
"Bisyiqqi Insanin" atau setengabnya, maksudnya dia lemah tidak bisa
berperang. Wallohu A'lom.
sanadnya shahih, Al Hasan: ia adalatr Al Bashri, pemimpin tabiin yang mulia
lagi terpercaya, dia Al Hasan bin Abu Hasan Abu sa'id penghutu oraog-or"ng
Anshar, bapaknya bernama "Yassar" dan ibunya 'I(hiyrali tuannya ummu
salamah. Biografinya sangat luas, membutuhkan kitab besar yang menjadi
panutan"dan perkataan Qatadah: "Aku tidak melihat dengan mataku seorang
lelaki yang lebih faqih dibandingkan Hasan. Serta perkataan Bakar AI Muzani:

I'Siapl,yang senang melihat orang yang paling alim di zamannya, maka
hendaklah ia melihat kepada Hasan" Hasan dilahirkan pada tahun jl H, dua

@ - 
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tahun sebelum kematian Umar, dan ia meninggal pada tahrm I l0 H, dan sumber

biografinya sangat banyak diantaranya: Thabaqat lbnu !a'ad (lllll_4--129), Al
Xaiir Uirya eigulfiari ettDBT-2SS') Al Joh wa At-Ta'dil Ibnu Abu Hatim

(UZ\4O4;), Marasil Ibnu Abu Hatim (hal l2-17r, Tadzkirau Al Hufazh Adz-

ir"t uUi (i:6647), Tarith Al Istam Adz-Dzatrabi (3 :98-106), Tarikh Ibnu

Katsir (9:266-267 dN 265-274) Adz.Dzatrabi mengatakan dengan jelas

mengkhususkan biografinya dalam juz terpisah. Para ulama banyak berbicara

t nt"irg pendengaran Hasan dari sebagian satrabag dan kami telah menyebut

sebagiin tentang itu berulang-ulang diantaranya dalarn hadits-hadits (521,940'

n39|,2}lg), diantara yang berbicara tentang pendengaran Hasan dari sahabat

r*got banyak Abu H-urairatr, dan kami akan minyebut perkataan-perkataan

,no:rtu dan yang meriwayatkannya di antaranya adalah: Ib_nu Sa'ad

meriwayatkan aahm fnataqat (7lltll5) dari Ali bin Zaid bin Jad'an dari

Yunus 
-"Hasan 

belum mendengarkan dari Abu Hurairah." Ibmr Abu Hatim

meriwayatkan dalam Msasr, (hal 13-14) dari syubatr, 'Aku 9!*y" kepada

yunus 6io auiar apakah Hasan mendengar dari Abu Hurairah? ia menjawab

tidak, dan aku tidak-melihatnya sama sekali." Dan diriwayatkan dari Ayyub dan

A1i 6in Zaid keduanya berkata: Hasan be6m mendengarkan dari Abu

Hurairatr." Diriwayatkan dari Batrz: dia ditanya tentang Hasan: "siapa yang

bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sAw? ia menjawab: Ab! Hurairah

mendengar niaits aari Ibnu Umar, dan belum mende,lrgarkan dari Abu Hurairatt

serta akitidak melihatnya." Ibnu Abu Hatim berkhtq "Aku mendengar bapakku

berkata: Hasan belum mendengar dari Abu Hurairah, dan Aku mendengar Abu

Zur,ah berkata, I{Asan belum mendengar dari Abu Hurairah dan tidak

melihatnya. lto Uettarrya kepadanya? siapa yang berkata: Abu Hurairatr

menceritakan kepada kami? ia mer{awab "Telah salah" kemudian Ibnu Abu

Hatim menunjukkan kepada riwayat 'Rabi'ah bin Kultsum" kepada hadits ini

(7138) yang akan kami tunjukkan dalam Takhrij Insya Allah, ia berkata

aiauUrrnyu-"Alu mendengar Hasan berkata: Abu Hurairatr menceritakan

kepada ku*i,, d* selanjutnya" meskiprm bapaknya dan-Apu Hatim berkata:

noUirf, bin Kuttsum tiaat mitatutcan sesuatu! dan Hasan belum mendengarkan

dari Abu Hurairah sesuatu! kemudian berkata, aku bertanya kepada bapakku:

Sesungguhnya Salim bin Khayyath meriwayatkan dari llasan, ia berkata:

epatfr-eku mendengar Abu Hurairah? ia menjawab inilarr y_ang menjelaskan

kelemahan Salirn'! Ibiu Abu Hatim meriwayatkan dalam Al Juhwa At-Ta'dil

(l?t4l) dari bapaknya jug4 sesungguhnya ia meniadakan pendengaran Hasan

auri a6o Hurairatr, 
-nnu 

auu hatim juga meriwayatkan dalan Marasil, ia

berkata: shalih bin Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

berkata: Sebagian mereka berbicara dari Hasan, Abu Hurairatr menceritakan

kepada kami!-Ibnu Abu Hatim berkata, pengingkaran atasnya sesungguhnya

iasan Uetum mendengar dari Abu Hurairah. Ibnu Hibban berkata dalam Adh'

ii"'o1o 6,alZ2g) mengenai biografi "Abdullah bin Salim Al Khayyath," suka

memutarbalikkan-hadits serta menambahkan apa yang bukan bagian darinya

d.ng* menjadikan riwayat-riwayat- Hasan dari Abu Hurairatr sebagai

p.ni.ogru1, sedangkan ia belum mendengarkan sesuatu dari Abu Hurairah dan
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Irebanvakan nwayat-riwayat ini dinukil da,.i. At-Tahdzib mengenai biografi
Hasan. Dan ini menurutrnr-pe*ataan-perkataan mwsar yur,g ti:a"k jeras asal
Trca.lnyc sebagian mereka mengikuti sebagian yang ffi t 

"p" melihatriwayat-riwayat-yang memastikao penaenpran lrasai aui auu ufriran tanpa
memandang kaidah-rcaidah yug shahih mengenai ,i*uv"t, i."g rajih(kuat)
m€nunrt ahli ihnu hadis: sesrmequhnlaa yang- semasa aenga' drannya bisadihukumkan bemiamb,rng, kecuali aipai aiuunikan dafi; t"&t, a*gr,
matanlNa sendiri bahwa perawi tidak mendengartcan darinr 

-"pu-up. 
y*rg

diriwayatkan darinya atau dib.ktikan bahwa ia uivat ."oipil auo'or*g-or*g
ng_p^1Tg,I:*,r1Pe$ .Al- Bukhari, mensyarattcan p"rjff.rr,, atau perawi
o,'a membuktikan bahwidiabertemu dcngan orang yang menceritakan d*ioy",
meskipun dib*tikan dengan sebuah hadits saja,-jilo iiurr,tili*, la bertcmu
maka semua riwayat aianggap berslgbung, r".p"i.a" h"dit, it ;;;dirt d;membuktikan bahwa dia tidat< mendengartonnyi" sesunggunnva p"r"*i G;terpcrca)'a, jika berkata dalam riwaFtnya, "Mlnceritakai-kep'adJkauri" atau
aku mendengar dan yang sejenisnya inr bisa memastikan bahwa dia bertemu
oengan orang_ )rang meriwayatkan darinya atau mendengarkan darinya dan itu
cukup menjadikan semua riwayat darinyi berdasart<an p"ia*g.*. *pa harusmenunjuldon bukti yang lain kecuali dapat dibuicikan i.Ir;; ia tidak
mendeagar darinya, dan ini adalah sesuatu lang masuk akal karena seorangperawi jika merirvayatkan sesungguhnya aia ieoa"n!", *;; dengan
menegaskan itu jika belun mendengar aarin-v-a mat<a L uumn 

-perawi 
yirrg

t€rp€rcaya tetapi seorang-pegbohong yang tidak dapat dipercryi s"aa"!r."i
Hasan sezaman dengan Abu H,rairah-dan sara-tidak ;""y;gk";A seseorangyls lqu dengan riwayat-riwayatnya sedangkan ebu iruiiratr wafat padl
tahun 57 tI, sedangkan usia Hasan pada saat it, go tanun, r"a-gtu" v-gmjnganggap bahwa Hasan belum berjurnpa dengan Abu Hurairah n*ar*ut i"
dapat membuktikannya!! berarti ia nemastit<anLenolaknya secara mutlak danini bertentangan dengan- rir,ayat-riwayat yang pasti a"o tet"p bila ditelaah
:3q- objektif dan t"npa beban tidak akan aaa [eraguan di dalamnya. Ibnu Abu
Hatim_meriwayatkan dalam Msasr, (hal 13) denga; tnua,nonii'ar.i syr,uut
dari Qatadah,. ia berkata: Hasan berkata:-o"mi eu"n sesunlguhnya tcami
menemui sahabat-sahab.l .-yPq.ua yang pertama. eatadarr berkata,
"Mengapa Hlsan mengambil ilmu aari aUu gurai"an, a*u fS-l,uUatrl bertanya
kepadany4" 'Ziyad 

Al- {,lap mgaqanggap bahwa ff** Uetum'Ueriumia
dengan Abu Hurairah! Ia berkata: "Aku [dak tahu" dan qataaatr:seorang tauiinjuga lebih muda dari _{^- meninggar tujuh tatrun i"rua"myu- a*, ,'oi"
termasuk teman-teman 

{asan-ranq paring mengenalnya.,, sebagaimana yang
dikatakan Abu Zur'ah, dan Abu Hatim birkata- aaui ,u Jarh-wa At-Ta,dil
Q/2/135) "Sahabat-sahabat Hasan yang paling banyak ,"ngrn"tny. adalah
Qatadah, sahabat-sahabut.Anr yang parulg dikinar: 2urni r.rriuauriqut"a*,,
dan Qatadatr ini memastikan batrwi uasan b"tai"r dari Abu H,*i..h-a"ng*
kalimat umum lagi mutlak, yang mmendengari.ro memahami bahwa gasan
mengambil dari Abu Hurailah berupa ilmu dan bukan hanya mengambil satu
hadits atau banyak hadits dan qataaan manusia yang pdin! meffia nasan
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bagaimana bisa berpenganh perkataan Ziyad bn Hasan Al-A'lam yang
bertentangan dengan Spbah walaupun dengan bentuk yang lemah?! oleh
karena itu Qatadah tidak dapat memberikan jawaban kecuali ia berkata, "Aku
tidak tahu," dan ini tidak dimalcsudkan bahwa ia ragu dengan apa yang
diketatrui dari gurunya tetapi ia meragulcan ucapan Ziyad Al A'lam dan
mengingkarinya, dan yang memahami selain ini berarti ia telah keliru
memalrami kedudtrkan perkataan!, kemudian ada riwayat-riwayat shahih yang
menegaskan pende,ngaran Hasan dari Abu Hurairah yang kesemuanya tidak
diragukan lagi walauprm para ulama memisahkannya dalam berbagai tempat,
dan sebagian mereka berusaha menakrrilkan apa yang terdapat di dalarmya
dengan menetapkan jiwa-jiwa merelo untuk menafilcannya secara mutlak
hingga mereka menganggap cacat sebagian para perawi sebagaimana yang
diperbuat Ibnu Hibban yang telah kami c€ritakan sebelumnyao mengenai Salim
bin Khalryath akan btapi Al Hafiz.h Ibnu Hajar tidak berkomentar berkenaan

dengan hadits-hadits )aag pasti ini kecuali menolak menafikan secara mutlak
dengan sebueh hadits yang tidak ada jalao ketuamp" maka ia berkata dalart
Tahdzib Q:269-270) setelah menyebut hadits itu hadits ini tidak ada cacat pada

salah satu dari perawinya" dan ia menguatkan sesungguhnya Hasan mendengar
dari Abu Hurairah secara keselurulran dan berkata dalan Fath (9:354) hadis
mengenai dirinya: apakatr seslratu yang mencegph dia mendengar darinya
semata?! dan kami alcan menyebut pembicaraannya secara terperinci dengan

memperbaiki atasnyq dan insya Atlah akan tiba pada pernbahasan ini. Aku
telatr mengumpullon semampuku sesuatu yang berke,naan dengan pendengaran

Hasan dari Abu Hurairah dan tidak aku lorangi dan ini sesuai dengan

kemampuanku dan Insya Allatr apa-apa yang akan kusebutkan bisa memberikan
kepuasan bagi yang ingin, mudalr-mudahan Allahmemberikan taufik:
t. Hadits teNrtang bab yang kami terangkan ini (7138>-Ibnu Sa'ad

meriwayatkannya dalan Thabaqat Qlllll5) "Muslim bin Ibrahim
mengabarkan kepada kami, ia bcrkata: Rabi'ah bin Kultsum
menceritakan kepada kami, ia berkaa: Alnr mendengar seorang lelaki
berkata kepada Hasan: Wahai Abu Sa'id, hari Jum'at hari berembun
penuh lumpur lagi hujan? Maka Hasan menolaloya, kecuali mandi,
ketika menolalmya Hasan berkata: Abu Hurairah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Rasulullah SAW berwasiat kepadaku tiga hal: pertama:

mandi hari Jum'a! kedua: Shalat \Mitir sebelum tidur, dan ketiga: Puasa

tiga hari tiap-tiap bulan." Ini adalah hadits yang ditunjuk Ibnu Abu
Hatim dalam Marasil yang tadi kami nukil darinya, sesungguhnya ia

bertanya tentang Hasan kepada bapaknya? maka bapaknya Abu Hatim
berkat4 'Rabi'dl bin Kultsum belum mengerjakan sesuatu, dan Hasan

belum mendengarkan dari Abu Htuairah sesuatu"!! Bagaimana seperti

ini?!! aku tidak tahu dan ini merupakan pengingkaran secara mutlak dan

ini pendapat yang datang setelah pendapat yang lain!. Sedangka Rabi'ah
Ibnu Kultsum bin Jabar: terpercaya lbnu Ma'in, Al Ajaliy dan selain
keduanya telah mempercayainya- Ahmad bin Hanbal berkata: "Shalih
An-Nasa'i tentangrrya ada dua perkataan yang berdekatan "Tidak ada
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apa-apa (cela) baginpn dm "sanarlnya tidak kuat * Al Buktrari telah
menulis biografinya dqtam Al Kabir elll22o dan belum menyebut aib
padanya. Ibnu Abu Hfim Qf/477475) meriwayatkan p"netapan ryu
dari Ibnu Ma'in dan Ibnu Hibban dalan rsiqot (trit +oo-
461) Muslim meriwayafikan darinya aa.- rnunmya ini' san-al yung

{ahi! bukti yang menegaskan bahwa Hasan mendengarkan dari Abu
Hurairah bahkan ada kisatr yang menetapkan para pirawinya dalam
P*mk pertanyaan seorang lelaki kepada Hasan, dan jawaban Hasan
kepadanya. dan Al Bulfiari telah menyebumya dalam ,li Kabtr e12fi7)
riwayat Rabiah ini dengan isyarat yang teliti iesuai dengan kebiasaannya
ketika menyebut riwayat-riwayat hadits ini. Dan perbedaan diantara
perawinya mengenai penyebutan "Mandi hari Jum'at, atau ',Shalat
Dhuha" dan itu dalam biografi Sulaiman bin Abu sulaiman "Maka ia
berkata, berkata Musa: "Rabiah menceritakan kepada kami dari Hasan',
Abu Huairah menceritakan kepada kami atau sejenisnyq dan berkata
tentang mandi hari Jum'at. sedangkan Musq dia adalah lbnu Ismail Ath-
Thabukfii, Guru Imam Bukhari dan Rabiah: dia adalatr Ibnu Kultsum
dan riwayat yang ada pada Al Bukhari menguatkan pendapat kami
tentang kebenaran pendengaran Hasan dari Abu Hurairalr,-dari liebiasaan
Bukhari selalu menunjukkan kepada Aib dalam sanad atau perawi jika ia
melihat ada didalamnya dan ia telah mengarahkan sanad ini- yang
menegaskan bahwa Hasan mendengar dari Abu Hurairah aan'belum
mengomentarinya dan ini menunjukkan kebenaran Hasan mendengarkan
dari Abu Hurairah menurut Bukhari.
Ibnu Sa'ad meriwayat&an juga, "Muslim bin Ibrahim menceritakan
kepada kami, ia berkata: Abu Hilal Muhammad bin Sarim menceritakan
kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hasan berkata:Nabi Musa As
tidak mandi kecuali dalam keadaan tertutup, ia berkat4 Abdullatr bin
Buraidah bertanya kepadanya" wahai Abu Sa,id, dari siapa engkau
mendengar ini? ia meqiawab aku mendengamya dari Abu Hurairal dan

-tm 
sanad yang shahih. Abu Hilal Ar-Rasibi Muharnmad bin salim,

berlalu biografinya (sa7)dan disana kami nukil perkataan Ibnu Abu
Hatim mengenai biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta,dil et2l273-274)
ia berkata Bukhari memasulckannya dalam Adh-Dhuafa, aku mendengar
bapilrku berkata: ia menrbah dari kitab adtbDhuafo dan perkataan-el
Bukhari dalam Adh-Dlruafa merupakan perkataannf dalam Al Kabir
(l/l/105) yang berbunyi:adalah Yahya bin Sa'id tidak meriwayatkan
darinya sedangkan Ibnu Mahdi meriwayatkan darinya," menurutku siapa
yang berbicara tentangnya sesungguhnya berbicara tentang hapalannya

lerkenaan periwayatannya dari Qatadah semat4 telah meriwayatkan
Ibnu Abu Hatim dari Abu Bakar Al Atsram, ia berkata: Aku bertanya
kepada Abu Abdullatr Ahmad bin Hanbal tentang Abu Hilal Ar-Rasibi?
ia menjawab haditsnya kuat tetapi ia bertentangan dengan Hadits
Qatadalr, haditsnya mudhthwib dari eatadah," dan sanad ini tidak bisa
dijadikan huiiatr batrwa Hasan mendengarkan dari Abu Hurairah, karena
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3.

perawinya addah Abu Hilal Ar-Rasibi belum meriwayatkan dari

Qatadalr yang mudhthoib haditmya bahlon ia meriwayatkan dari Abu

Hurairah, susunan riwayat menunjukkan bahwa ia menghapal kisah dan

menyebutnya secara terperinci sedangkan ia menyaksikan Abdullah bin
Buraidah menanyakan Hasan" dari siapa engkau mendengarkan ini? dan

ia mendengar jawabannya"aku mendengarnya dari Abu Huraira[ dan

penjelasan seperti ini menrmjukkan akan ketsiqatran perawi dari apa

yang ia denlar dan hapal darinYa

ibnu Sa'ad juga meriwayatkan "Ma'an bin Isa memberitahukan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar Hasan berkata: Aku mendengar Abu Hwairatt

berkata: Wudhu bisa merubah api" maka Hasan berkata:aku tidak akan

meninggalkan selamaoya" dan ini adalah sanad yang baik yang tidak

bisa dijadikan salai atau diikuti karena perawinya Muhammad bi1

seorang Anshar yang mewakafl<an Abu Sahal. Yahya bin Qathan dan

lainnya telah melernalrkannya, akan tetapi At . Butfiari menulis

biografinya dalam /I Kabir (lllll94) dan belum menyebutkan aib

didalamnya dan begitu juga An-Nasa'i dalam .Adh'Dhu'{a, dan Ibnu

Hibban bimbang texrtangnya, maka ia menyebutnya dalam Tsiqat

kemudian mengaurbalikanya kembali dalam Dhirafa sebagaimana dalam

Tahdzib sedangkan Ibnu Hazm telah memastikan pengesahannnya dalam

Al Mahalli (i:256) dan meriwayatkan hadits yang lain melaluinya".

kemudian bertcata:dan Abu S,hal Muhammad bin Amru Al Anshari,

Tsiqah, Ibnu Mahdi, Wff', Muamar, Auullah Ibnu Mubarak dan Selain

mereka telah meriwayatkan darinya"
Imam Ahmad meriwayatkan dalnm Musnad (8727) "Abu Sa'id penghulu

Bani Hasyim menceritakan kepada kami, Ibad bin Rasyid menceritakan

kepada tomi, Hasan me,nceritakan kepada kami, Abu Hurairah

111in"oitutot lepada lcami dan ketika itu l11mi b€rada di Madinah "Maka

ia menyebut sebuah hadits, kemudian Abdullah bin Ahmad berkata

setelatr selesai riwayahya 'Ibad bin Rasyld tsiqatr akan tetapi Hasan

belum mendengar dari Abu Hurairah!!, dan lbnu Katsir menukil dalam

tafsir (2:18&l8l) Thadisiy meriwayatkan potongan darinya dalam

musnadnya Q472) ia berkata: Ibad bin Rasyld menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hasan menceritakan kepada lcami, Abu Hurairatt

menceritakan kepada kami dan kami ketika itu berada di Madinah "Dan

Ath-Thayalisi belum memperbaiki komentarnya dengan sesuatu

sedangkan pembetulan dattng dari AMullah bin Ahmad dan yang

sezaman dengannya yang akan tiba' yang paling mengherankan dari

yang aku saksikan pemb€tulan An-Nasa'i tanpa bukti hanya berdasarkan

ialctid sematal!! Ibad bin Rssyid At-Tamimi Al Bashari: Tbrpercayq

Ahmad bin Hanbal berkata "Ia adalah syaikh yang toryercaya lagi

shalih," Al Ajilli, Barzt dan selirin keduanya telah mempercayainya

sedangkan Abu Daud dan lainnya telah melemabkannya" dan Al Bukhari

tehh Lenyebutnya dalam AdIFDhuaIa @d: 23) dan ia berlcatq Ibnu

4.
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Mahdi meri*a),atka &rinya dan t€lah melakukan suatu kesalahan
sedangkan Yahya Al Qathftan telah meninggalkannyq Ibnu Abu Hatim
berkata dal,,n Al Jarh wa At-Ta,dil elln9D "Aku bertanya kepada
bapakku tentang Ibad bin Rasyid?. ia menjawab: Shatih ll ni&*,
se'langkan Al Bukhari mengingkari pemasukan namanya dalam kitab
adh-Dhu'a/a "Sambil berkata hendaklatr dihapus dari sana, walaupun
begitu Bukhari telah meriwayatkan darinya dalam shatrihnya sedangfoan
Hafizh telah memastikan dalam Tatrdzib (5:92) sesunggutrnya- aia
meriwayatkan dqinya "dengan ditemani yang lainnya,'!!-sedangkan
haditsnya dalam Al Bukhari (8:143) tanpa ditemani yrng laint, l,l H;fiztr
telah mengubatr ungkapannya dalam Mukaddimah ll ratn @al al0)
yang berbunf:ia mempunyai satu hadits dalam Ash-shahih berv,aitan
dengan penaftiran surat Al Baqarah, yang disetujui oleh yunus!!
persetujuan yang ditunjuld<an Bulfiari datang setelah mengkomentari
riwayat Ibad dan bukanlah komentar menunrt Bukhari seperti Mawshul
dan riwayat Bulfiari baginya adalah pokok. sedangkan para perawi
terperca),a menurut Ahmad dan anaknya AbdunalL meriwayatkan dari
Hasan dengan mendengarkan bahwa ia b€rkata:Abu Hurairah
menceritakan kepada lcami ketilca lcami di Madinah, dan dia tidak
sendirian dalam me,lregaskan bahwa Hasan mendengarkan dari Abu
Hurairatr akan tetapi diikuti orang{rang t€rpercaya lainnya seperti yang
kami sebutkan sebelumnya dan siapa-siapa )rang kami 

- 
sebutkan

sesudahnya--{<emudian ditanyakan Hurairah!! Aku ddak tahu apa yang
harus saya katakan? kecuali aku meminta ampunan untuk siapa yang
melakukan ini kemudian melakukan kesalahan mudah-mudatran Allah
melimpahkan kasih sayanpya kepada kami dan mereka.

5. An-Nasa'i meriwayad<an Q:lo4) tshak bin Ibrahim menceritakan kepada
kami kemudian bertat4 Al Malfizumi memberitahukan kepada kami,
dan ia adalah Al Mughirah bin Salamah ia berkata: Wahib aari eyyuU
dari Hasan menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah dari Nabi sAW
sesmgguhnya beliau bersabda, "Wanitqwanita yutg melepaskan
pakaim dan warita-wanita ymg bertelorjotg adalah-wanita-wanita
muna/ik" Hasan berkatq "Alar belum mendengarnya kecuali dari Abu
Hurairab," kemudian An-Nasa'i mengomentari hadits ini dengan
perkataannyq "Abu Abdurrahman (yalod An-Nasa'i sendiri) berkata
Hasan belum mendengar sesuahr dari Abu Hurairah!, dan ini rnerupakan
pembetulan yang berlebihan yang kami sebutkan tadi!!, Hadits sanidnya
shatrih berdasarkan Syarat Syaikhani tidak ada cacat pada para
perawinya dan Hasan menegaskan disini bahwa ia belum
mendengarkannya selain dari Abu Hurairah, kemudian dikatakan tanpa
bukti dan alasan: "Hasan belum mendengar sesuatu dari Abu Hurairah!!
Dan hadits akan datang pada musnad (9347), Ahmad meriwayatkannya
dari Affan dari wahib dengan sanad seperti ini dan berum menyebut
sesudalrnya perkataan Hasan, dan perkataan Hasan dalam riwayat Nasai
memastikan bahwa Hasan mendengarkan dari Abu Hwairah tanpa
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membutuhkan bukti yang lain. meskipun begtu keshahihan hadits telatt

didukung oleh riwayat-riwayat sebelumnya yang kami kemukakan yang

terdapat dalam cetakan Mesir dan c€taken Hindia (hal 5a7) dan dua

manuskrip yang herada pada saya, salah safirnya nasloh Syaikh Abid As-

Sindiy yang kesahihannya telah terbukti sebagaimana yang kami

kemukakan berulang-ulang, dan ini dinukil oleh dua Hafidr besar dari

An-Nasa'i dengan penggubahan berbeda dengan naskah ini! dan

penggubahan mereka tidak menafikan pendengaran Hasan dari Abu

Ifurairan bahkan menguatkannya sebagaimana yang kami sebut hingga

salah satu diantara keduanya yaitu Hafiztr Ibnu Hajar tidak me'lremukan

jalan keluar kecuali dengan mengatakan bahwa ia mendengamya dan

membatalkan penafian secara umum yang berdasarkan taklid semata

yang dilakukan .sebagian )'ang lain' Ibnu Haa menukil dalam Al
-Muiatta 

(10:236) ketika dia meriwayatkan hadits dari An-Nasa'i dan

menyebutnya dengan lafrzh, "Hasan berkata: Aku belum mendengarnya

dari Abu HurairaL," kemudian ia mengatakan bahwa hadits ini tidak

shahih B€,lrurutnya- Maka ia berkata: maka ketika ia keliru dengan

perkataan Hasan ini maka kita bisa berhujiah dengan kabar ini. $w1Vat-ini 
merupakan perkataan Hasan yang ada pada Ibnu Hazrn berdasarkan

kalimat yang dinukilnya, mudah-mudahan kesalahan yang terdapat

didalam riwayat bersumber dari seb4gian penulis atau. perawi yang

mempelajari Kitab An-Nasa'i oleh karena itu mereka berdalil dengan

UAzi yang t€rdapat di dalamnya dengan mengatakan hadits ini dha'if
dengarpeNnyataan Hasan sendki bahwa ia belum me'ndengar dari Abu

Huraira6,-ain,i" telah me,ln*il dari Kitab An-Nasa'i yang shahih

sebagaimana yang telah,-lrami nukilkan, walaupun demikian la!1!.Vang
airnif-*i lUnu Uaalika benar b€rasal dari Hasan ini bisa menjadi bukti

bahwa ia (Hasan) mendeirgar dari Abu Hurairah secara implisit karena ia

mengatalcan behrm mendengar dari Abu Hurairah secara langsung,

sedanglan apa yang diriwayatkan dariqra a diriwayatkan

d."g* pendeng;aran oleh kare,na itu ia mengatakan dalanr hadits 
_b-ah'wa

ia beh; mendlngarnya dan terdapat pe*ataan llasan pada Al Hafidt
Ibnu Hajar d€Nxgan bunyi: ',Hasan b€*ata, 'Aku belum mendengar dari

Abu Hurairah Jehin hadiS 'Dan ia menukilnya dalam Fath (9354) da1.

Tahdzib At-Tahdzib Q:269A7D dan mengkomentari keduanya batrwa

Hasan mendengar dari Abu Hurairah, dan ia berl€ta dalam Tahdzib: An-

Nasa.i meriwiyarkan dari Ishak bin Rahawaih dari Mughriah Ibnu

Salamah aari WaniU dari Ayyub dan sanad ini tiitak ada cacat pada salatr

satu perawinya, dan ini mengUatkan secara keseluruhan bahwa Hasan

."nd"ng* aari eUu Hurairah", dan berkata dalam Fath: nSebagian

orang tetatr menafsirkan bahwa ia ingin melgatakan belum

menlengarkan ini kecuali dari tladie Abu Huairatr dan ini merupakan

kepnra-puraan!! apakah ada yang mencegah batrwa ia mendengar

daiinyrjuga, sehingga selain'ihr bisa menjadi mgrsal?!" dan Haftztt

(nnu Hijar) belum bisa meneliti isyarat perkaaan Hasan berdasarkan
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kalimat )ang ada p.futtr sehingga m€,m.ksa dia menerima bahwa
Hasan mendengar dri Abu Hurairah secara keseluruhan. Dan lafazh
yang terdapat dalam An-Nasa'i jelas dan nyat4 mengisyaratkan bahwa
Hasan belnm mendengr hadits l, Il,hickali'qt, dari salah seorang
sahabat kecuali Abu Hurairah dan pendeqgilan dia dari Abu Hurairah
sudatr dikenal dan tidak ada keraguan padanya
Yang jelas menunrtku bahwa Al Bultfiari tidalc mengikuti orang-orang
yang memastikatrbahwaHasanbelum meirdengar dari Abu Hurairah dan
dia tidak menunjuk ini dalam biografi Hasan di dalam Tarikh Al Kabir,
sebagaimena kebiasaannya yang amat teliti dalam menunjukkan Washl
daa Mursal, Ta'lil dan Jart bila tqbukti hd itu padanya bahkan ia telatt
menunjuk dengan isyard yang amat teliti sehingga bisa kita fahami tanpa
ragu batrwa ia berpendapat bahwa Hasan mendengar darinya. Ath-
Thayalisi telah meriwayatkan dalam musnadnya Q465) sebuah hadits
dari Abu Al Ashab ia adalah Ja'far bin Hayyan dari Hasan be*at4
"seorang lelaki tiba di I\,Iadinab maka ia bertemu dingan Abu Hurairalr,
maka Abu Hurairah bo*ata: seakan-akan engkau bukan penduduk negeri
ini," dan selaqirrnya, kemudian. Ath-Thadisi berkata "Dan Aku
mendengar seormg syaikh dari Masjidil Haram mengatakan hadits ini,
maka berkata tlasan sedangkan ia berada di majlis Abu Hurairah ketika
dia mengaukan hadits ini: demi Allab, oleh karena ini untuk anak Adam
lebih baik dari dunia dan apa ),ang ada didalarnnya". Dan hadits akan
tiba dalam musnad de4gan yang sejenisnya (7889) dari riwayat Ali bin
T:rid dmi Anas bin Hakiq Adh-Dhibbi, dan (9490) dari riwayat Hasan

dari Anas bin Haldm dri Abu Hurairah dm para perawi didalamnya
beft€da tentang Hasan dengan pqbedaan yang besar, mudah-mudahan
lcami bisa menunjuklon pada tempatnya Insya AllelU maka Bukhari
menrmjulckan dalam lI KaDir mengenai biografi Anas bin Hakim
(1U34-36) dengan menyebufl<an sanad-sanadnya dan perbedaan

didalamnya berkenaan dengan Hasan, dan menunjukkan kedalam
riwayat Abil Asyhab yang dimiliki Ath-Thayatisiy, maka ia berkata,

'Amru bin Manshru Al Qaisi berkata kepadaku, Abul Asyhab
me,nceritakan kepada kami, Hasan menceritakan kepada kami, Abu
Hurairah menemui soorang lelaki di Madindl maka ia berkat4 "Aku
mendengar Nabi SAW, dan lafazh ini sangat dekat dengan ungkapan

Ath-Thayalisi dan diduga Hasan menyaksikm kisah ini dan mendengar

haditsnya dari Abu Hurairah, akan tetapi Al Bukhari belum menuqiuk
kepada riwayat Ath-Thayalisi dari Syaikh ).ang tidak dikenal di Masjidil
Haram yang menegaslon bahwa Hasan menyaksikan kisah ini dan ini
adalah riwayat yang lemah karena perawi yang meriwayatkan dari Ath-
Thayalisi hrang jelas bahkan ia membuang dan berpaling darinya
kemudian menunjukkan riwayat-riwayat lain yang menyimpulkan batrwa

Hasan meriwayatkan hadits itu dari Abu Hurairah dengan perantara dan

ss5unggulmya dia belum mendengar darinya. kemudian Bukhari
mengatakan dengan pertataan png teliti lagi menengahi"dan tidak sah

- 
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pendcngaft[r Hasan dari Abu Hurairah dalam hadie ini, dan tida
menafikan pendengarannya dari Abu Hurairah s€cara mutlalq yang.bisa
dipahami dari ungkapannya bahwa Al Bukhari berpendapat [trpsan
mendengar dari Abu Hurairah ini addah pokok dalam riwayat-riwayat
yang berkenaan dengannya kecuali ada bulcd yarrg shahih dalam hadits
ihr sendiri.bahwa ia belum mendcngar dari Abu Hurairah dan ini
dikualkan oleh pcrbuatan beliau yang telah lebih datrulu kami sebutkan,
kaika ia meriwayatlran riwayat Rabiah bin Kultsum dari Hasan, Abu
Hurairah menccritakan kqada karlri Al Kabir QDllT) dan belum
meogomentarinya dengan cacat rnarryun ingkar dan ini menunjukkan
keshatrihan riwayat m€nunInya, bersamaan dengan bukti-bukti yang

kami kemukakan secara jelas )rang tidak perlu airagutan lagi
Alrrandulillah.

Selanjutnya" iika kita telah m€netapkan kebcnaran pcndengaran Hasan dari Abu
Hurairah dan bersambungrya riwayat-riwayat darirya kecuali bila ada bukti
yang meirunjrrkkan bahwa ia belum mendengar darinya. lvlaka sekarang kita
mulai pembahasan tcntang hadits (7138) dan taldrijnya, dan hadits ini akan

datang benrlang-ulang dalem Mtrsna4 para penulis Ktttub Al Khansah dan
selain mereka telah meriwayafkannya dari Hasan sebagian besar sahabat-

sahabatnya, dm meriway*annya dari Abu Hurairah selain tlasan sebagian

b€sar tabiin. pada scbagian rirvalrat dari Hasan dan lainnya "Mandi hari Jum'at,"
dan pada sebagim riwayat darinya dan dari yang lainnya "Shdat dhuh4" dan

alcan lcami lcumpulkan dari riwayat-riwapflnya sesuai kemampuan kami, Insya
Allah: sedangkan riwayat yang terdapat kalimat "Mandi hari Jum'at" merupakan
riwayat Ahmad melatui Yunus dari }Iasan dari Abu Hurairab, dan akan tiba lagi
(7180,7527) melalui Yunus, dan juga akan tiba rlalam musnad melalui Jarir dan

dia Ibnu Haa dari Hasan (7a52) melalui Imran Abu Bakar, dan dia adalatt

Imran bin Muslim Al Qashir dari Hasan (l0ll5) melalui Mubarak dan dia
adalah Ibnu Fadhalah dari Hasan (8339). dan Abu Daud Ath-Thayalisi
meriwayatkannya (nomor 2471) dan Hasan, dan ini menurut saya merupakan
kesalahan pe,nulis atau percetakan dalam Musnad Ath-Thayalisiy dan yang

benar adalah "Mubarak bin Fadhalah" I(arena tidak ada pada perawi-perawi
yang tersebut dalam kitabur Rijal >rang sarrpai kepadaku yang bernama "Ibad
bih Fadhalah", Ibnu Sa'ad telah meriwayatkannya dalam Ath-Thabaqat
(7lllll5) dari Muslim bin lbrahim Al Azdi Al Farahidi dari Rabi'ah bin
Kultsun dari Hasano dan di dalamnya penegasan Rabi'ah bahwa ia mendengar

dari Hasan dan Hasan mendengar dari Abu Hurairah sebagaimana yang kami
jelaskan tadi dan ini sanadnya shahih. Ahmad meriwayatkannya juga (8366)
melalui Syaiban dari Ashim dan ia adalah Ibnu Bahdalah dari Aswad bin Hilal
dari Abu Hurairatr dan ini sanadnya shahih. dan begitu juga An-Nasa'i
meriwayatkannya'(l:327) melalui Abu Muawiyah dan ia adalah Syaiban dari
Ashim dengan sanad seperti ini dan sebelum itu ia telah meriwayatkannya
melalui Abu Hamzah As-Sukari dari Ashim {engannya- akan tetapi ia
meriwayatkan diantara dua sanad ini melalui Abu Uwanah dari Ashim bin
Bahdatah dari seorang lelaki dari Aswad bin Hilal dari Abu Hurairah, dan aku
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belum mendapatlon rirvayat lain yang menguatkan penambahan lelaki yang
tidalc jelas antara Ashim dan Aswad bqhalon ia tidak menyebutnya dalam
Tatt&ib dan cabmg{abangn}ra dalam bab orang-orang yang tidak jelas!! Dan
aku tidak mengetahui m€ngrya mengapa mer€ka bisa meninggalkan ini?
Mudah-mudahan alcu bisa mencocoldcannya dalan penelitian sanad ini dalam
Musnad Insya AllalU akan tetapi alcu berpendapat dua perawi adalah terpercaya
keduanya Abu Muawiyah dan Abu Hamzah As-Sakariy lebih utarra
dimenangtan dari pada satu orang. Sedangl€n riwayat yang didalamnya
perkataan "Shalat Dhuha" sebagai pengganti "Mandi hari Jum'al'
sesungguhnya hadits ini berasal dari kebanyakan tabiin dari Abu Hurairah:
Ahmad meriwayatkannya 1ang akan &tang (9918,9919) melalui Abu Utsman
An-Nahdi dari Abu Hurairah begiu juga Ath-Thayalisiy meriwayatkan juga
darinya(nomor 2392), Al Bukhari Q:47,4:197), Muslim (1:200), Ad-Darimi
(l:399,2:19), An-Nasa'i (l:246247), Al Baihaqi dalarr Sunan Al Kubra (3:36).
begitu juga Al Bukhari meriwayatkannya dalam lI Kabir QDll6-17) dengan
isyarat yang ringkas sebagaimana kebiasaannya. Ahmad meriwayatkannya juga
(9087) melalui Abu Rafi' Ash-Sha'igh dari Abu Hurairah begitu juga Ath-
Thayalisi meriwal,atkan darinya dalaur musnadnya (2447), Muslim (l:200).
Ahmad meriwayatkan juga (10566) melalui $ulaiman bin Abu Sulaiman Mawla
(penghulu) Bani hasyim dari Abu Hurairah, begltu juga meriwayatkan darinya
Ad-Darimi (2: 18-19), Al Butfiari dalam Al Kabir (2Dll6) kemudian Al Butfiari
menunjukkan banyaknya car&gara periwalatan hadits dalam bab ini. Ahmad
meriwayatkan juga (7586) melalui Awwam bin Hawsyab"menceritakan
kepadaku siapa-siapa yang mendengar dari Abu Hurairah "Dan ini samtr1,rr itr
adalah Sulaiman bin Abu guhiman, sebagaimana ditunjuukkan riwayat-riwayat
musnad dan Ad-Darimi serta Al Bulfiari dalam Al Kabr sesungguhnya riwayat'
riwayat mereka melalui Awwam dari Sulaiman. Ahmad meriwayatkan
jue477ll) melalui Sammak bin Ha$ dari Abu Rabi' dari Abu Hurairah begitu
juga Ath-Thayalisi meriwayatkannya 8396), Turmu&i (2:59) dan Al Bukhari
dalam Al Kabir (2f2ll6) serta Ahmad meriwayatkan (10824) melalui Mabad
bin Abdullah bin Hisyam Al Quraisy dari Abu HurairalL begitu juga Bulfiari
meriwayatkan melaluinya dalamAl Kabir QDll62), Ahmad juga meriwayatkan
(8091) melalui Syarik dari Yazid bin Abi Ziyaddari Mujahid dari Abu Hurairatr
dengan penambahan diakhirnya mengenai pelarangan tiga perkara begitu juga ia
meriwayatkan dengan semisalnya (7585) dari Muhammad bin Fudhail dari
Yazid bin Abu Ziyad "Menceritakiin kepadaku siapa yang mendengar dari Abu
Hurairah 'Maka ia mensamarkan tabii, begitu juga Ath-Thayalisi
meriwayatkannya Q594) dengan mensamarkan tabii, dari Abi Uwanah dari
Yazid bin Abu Ziyad" dari siapa lang mendengar dari Abu Hurairah "riwayat
yang pertama menjelaskan bahwa tabii yang samar adalah Mujahid dan Ahmad
meriwayatkannya secara ringkas tanpa penanrbahan sesuai-dengan riwayat yang
lalu (10488), dari Ali bin Ashim dari Laits bin Abi Salim dari Mujahid, dan
(10454) dari Mu'tamar bin Sulaiman dari laits bin Abi Salim dari Mujahid dan
Syatr bin Hawsyab keduanya dari Abu Hurairah. Ahmad meriwayatkan juga
(9206) melalui Thariq bin Abdunahman dart?*rdzan dari Abu Hurairah, Ahmad
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7l3g.Mu'tarnir menceritakan kepada kanri, dari Ma'mar dari

Zuhri dari Sa'id Ibnu Musayyib dari Abu Hurairatr berkata,
*Rasulullah SAW bersabda, 'Lima dari Fitrah: mencuhtr htmis,

meriwayatkan juga (7503), melalui Abdunahman bin Asham dari Abu
Hurairah. sera Ahmad juga meriwayatkan secara ringkas tentang wasiat
mengerjakan Witir saja (8555) melalui Hammam dari Muhammad bin Wasi'
dari Ma'ruf Al Azdi dari Abu Hurairah. Riwayat Al Bukhari dalan Al Kabir
telatr menuqiukkan kcpadanya QUl6) melalui cara ini dengan keseluruhan
hadits termasuk didalamnya "Shalat Dhuha." Abu Daud As-Sdistani
meriwayatkan dalam Sunan (1432,1:539 Arot Al Ma'bud) melalui Qatadah dari
Abu Sa'id dari Azd Syanuah dari Abu Hurairab, begitu juga Bukhari
meriwayatkan dalam Al Kabir QDll6) melalui cara ini, dm Al Bukhari telah
menunjukkan dalam Al Kabir (2Dll6) kepada lima cara/metode periwayatan
hadits ini dengan menyebtrt "Shalat Dhuha" dan kami tidak perlu untuk
menyebut secara panjang dan mendetail. Ahmad meriwayatkan hadits ini juga
(7658) melalui Muamar dari Qatadah dari Hasan dari Abu Hurairah dengan
menyebut "Dua rakaat Dhuha' dan didalamnya berkata Qatadah: Hasan telah
keliru dengan menjadikan kedudukan "I)huhatr dengan mandi haxi Jum'at"
begitu juga Al Bukfiari meriwayatkan dalan Al Kabir Q/2/17) kemudian
Ahmad meriwayatkan dengan yang serupa (10437) melalui Sa'id bin Abu
Arubah dari Qatadah dan kedua riwayat ini berasal dari Qatadah dengan dua
sanad yang shahih, dan riwayat-riwayat yang banyak yang berasal dari tabiin
dari Abu Hurairatr telah menguatkan penyebutan "Shalat Dhuha" sebagaimana
yang lain meriwayatkan dari Abu Hurairah dan keduanya menunjukkan bahwa
Hasan telah keliru dan lupa dengan menjadikan tempatnya "mandi hari Jum'at"
seperti yang diduga Qatadah dan bisa jadi inilah yang rajih (kuat) walaupun
Hasan tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits:"mandi Hari Jum'at"ini, dan
dua tabi'in yang lain telah meriwayatkannya dari Abu Hurairah yaitu: Al Aswad
bin Hilal dan Abu Ayub Mawla Utsman pada Ahmad dengan dua sanad yang

shahih (8366,10278) melalui dua cara dan Hasan juga mendengarkan darinya,
maka Qatadatr menduga ketika ia mendengar riwayat yang lain bahwa Hasan
telah keliru dan lupa. Wallatru A'lam, segala puji bagi Allah atas taufik-Nya.
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memotong htlan, mencabut bulu kptialc, mencuhtr lcemaluan dengan

benda tajam dan lchitan'.'fl6r

sri c f.r * d)i $:L i:;t U * $"L .v\ r.
,fi :4t ib Jv'sf z:5l)t ;V ei;; €j e'4b Ju et,

vt'# Jt"i ,i;'; tl u |JT ctei'i*i l:#, itAi 6l

.;6f ;L6l.;l Jtf )n,*ryiit& rdt o.('a;
7140. Mu'tamar bin Sutaiman menceritakan kepada kami,

bapakku dari Bakar dari Abu Rafi' menceritakan kepada k4mi, ia
berkata: Aku shalat malam bersama Abu Hurairah atau ia
berkata:shalat Isya, maka ia membaca (idza Assama'un Syaqqat)

maka ia sujud padanya, maka aku berkata, "Ya Abu Hurairah," maka

ia menjawab: Aku sujud didalamnya di belakang Abil Qasim SAW,

dan aku senantiasa sujud di dalamnya sampai aku menjumpainya.T62
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761 Sanadnya shahih, Mu'tamar dia Ibnu Sulaiman At-Taimi. Muamar:dia Ibnu

Rasyid Al Huddaniy, hadits diriwayatkan oleh jamaah, sebagaimana dalam
Muntaqa (nomor 184). Al Istihdad, Ibnu Atsir berkata "Memotong bulu
kemaluan dengan besi yang tajam."
Sanadnya shahih. Bakar: ia Ibnu Abdullah Al Muzaniy. Abu Rafi':Nafi bin Rafi'
Ash-Shaigh, tabii besar yang hidup di zaman jahiliyyah, Ibnu Sa'ad, Al Ajali
dan selain keduanya telah mempercayainya. Ibnu Sa'ad menulis biografinya
dalam Ath-Thabaqat (7/l/88-89), Hafiztt Al Ishabah (7:71-72) dan hadits juga
diriwayatkan oleh Syaikhani sebagaimana dalam Muntaqa (1307), Ibnu Katsir
menyebutnya dalam tafsir (9:149) dan menambah penisbahannya kepada Abu
Daud dan An-Nasa'i.
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7141. Bisyr bin Mufadhdhal dari Ibnu Ajlan dari Sa'id Al
Maqburi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairatr berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Apabila lalat jatuh di beiana salah

seorang diantara kamu, sesungguhnya pada salah satu sayapnya

penyakit dan penyembuh berada di perufirya sesungguhnya ia

berlindung dengan sayap yang ada penyakiturya, maka hendaklah

lramu t e n gge l amkan s emuanya. "T 
63

753 Sanadnya shahih, Bisyr bin Al Mufadhdhal bin Lahiq Ar-Riqasyi, gtru Ahmad,

telah berlalu biografinya (908) kami menambahkan di sini Bukhari menulis

biografinya dalam Al Kabir (l/2/84), Ibnu Abu Hatim dalam Al Jarh wa At-
Ta'dil (l/11366). Ibnu Ajlan: dia adalah Muhammad, telah berlalu biografurya
(6518). Sa'id Al Maqburi: dia adalah Sa'id bin Abu Sa'id, telah berlalu

biografinya (6225) tabi'i yang tsftenal meriwayatkan dari Abu Hurairah dan

mendengarkan darinya dan juga meriwayatkan dari bapalarya dan Abu Hurairah

dan hadits akan tiba berulang-ulang dalam musnad dengan yang serupa melalui

cara ini atau lainnya (7353,7562,84616,8il2,9024,9157,9719) Abu Daud

meriwayatkannya (3844, 3: 430 Aun Al Ma'bud) dari Ahmad bin Hanbal

dengan sanad seperti ini, Baihaqi meriwayatkan dalam Sunan Al Kubra (l:252)
melalui Hasan bin Arafah dari Basyar bin Mufadhal, dengannya, Al Hafizh

menunjuk dalarr. Fath (10:213) kepada riwayat ini, riwayat Sa'id Al Maqbwi
yang didalamnya terdapat penanrbahan "sesungguhnya lalat berlindung dengan

sayap yang ada penyakitnya" dan Ibnu Hibban menshahihkannya. Bukhari

meriwayatkannya tanpa penambahan ini (6:256, dan 10: 213-214),Ibnu Majah
(2: 185) melalui utbah bin Muslim dari ubaid bin Hunain dari Abu Hurairah

serta Baihaqi meriwayatkannya melalui cara ini dan akan tiba dalam Musnad
(9157), Al Hafiztr Ibnu Qayrn Rahimahullah telah keliru dengan

menambahkanya dalam Zad Al Ma'ad Q:209, 347) dn Shahihain sedangkan

dapat dipastikan bahwa Muslim belum meriwayatkannya walaupun dia telah

melahrkan penelitian secara mendalam, dan Al Hafiztr menegaskan itu dalam

Fath (6:257) dalam penutupan kitab penciptaan makhluk walaupun ia lupa

berkata dalam kitab Thibb (10:215): "Dan hadits ini termasuk bahan permainan

orang-orang yang sezaman dengan kami, baik bagi yang berilmu tetapi ia keliru,
maupun yang berilmu tetapi ia sengaja memusuhi Sunnah, ataupun orang yang

bodoh namun berani di antara mereka ada yang menyalahkan Abu Hurairah,

dengan mencaci riwayat-riwayat dan [4palannya babkan ada di antara mereka

yang berani meragukan kebenaran apa yang diriwayatkannya sehingga sebagian

mereka berbuat melampaui batas dengan mengatakan bahwa dalam Shahihain
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terdapat hadits-hadits yang tidak shahih walaupun mereka belum mengatakan
tidak ada asalnya! l. karena mereka melihat keraguan dengan sedikitrya
laitikan sebagian Imam terhadap sanad-sanad keduanya karena belum
memahami perbedaan orang-orang terdahulu yang menginginkan dari kitikan
mereka bahwa sebagian sanad keduanya keluar dari tingkatan paling tinggi dari
shahih yang dilazimkan Syaikhani, dan mereka belum berpendapat bahwa
hadits-hadits itu dhaif yang paling mengherankan hadits Dzubab (lalat) tidak
termasuk yang dibetulkan oleh salah seorang imam hadits terhadap Al Bukhari
akan tetapi menurut mereka semua hadits ini termasuk kelompok yang paling
tinggi kesahihannya berdasarkan syarat Bukhari.
Yang mengherankan orang-orang yang menyerang Abu Hurairah, mereka
mempunyai ilmu dan wawalian yang luas tentang Sunnah, mudah-mudahan
Allah merahmati mereka, mereka lupa atau pura-pura lupa bahwa Abu Hurairah
RA tidak meriwayatkan hadits ini sendirian bahkan Abu Sa'id Al Khudri juga
meriwayatkan dari Nabi SAW menurut Ahmad dalam musnad (11207,11666),
Nasai (2:193), Ibnu Majah (2:185) dan Baihaqi (l:253) dengan sanad-sanad
yang shahih, serta Anas bin Malik juga meriwayatkannya sebagaimana disebut
oleh Al Haitsamiy dalan Majma' Az-Zawa'rd (5:38) ia berkata:Bazzar
meriwayatkannya dan rijal-rijalnya adalah rijal yang shahih, Ath-Thabrani
meriwayatkan dalam Al Ausath, Al Hafiztr menyebutnya dalam Fath (10:213)
dan berkata:Bazzan meriwayatkannya dan rijalnya terpercaya" dan Abu
Hurairah tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits ini dari Nabi SAW, akan
tetapi ia sendirian mendapat serangan dari mereka" sedangkan mereka lupa
bahwa hadits ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat selainny4 yang jelas
hadir ini tidak mengherankan mereka, karena hati-hati mereka telah
mengingkari penemuan-penemuan modem dari bakteri dan sejenisnya, apalagi
keimanan mereka mencegah mereka berbuat berani terhadap orang yang
mempunyai kedudukan tinggi maka mereka melemabkan Abu Hurairah dan
sesungguhnya mereka percaya dengan penemuan modern melebihi kepercayaan
mereka terhadap yang ghaib tetapi mereka tidak berani menyatakannya!!
Kemudian mereka menyusun langkah-langkah yang menakjubkan yang
didahulukan atas segala sesuafir dan mereka berusaha menafsirkan Al Qur'an
keluar dari pengertian arabnya jika bertentangan dengan apa yang mereka
namakan "Penerhuan ilmiah,' dan menolak sunnah yang shahih yang mereka
anggap bertentangan dengan kenyataan ilmiatr ini, berbohong terhadap Allah
demi cintanya kepada modernisasi!! bahkan ada di antara mereka yang percaya
dengan legenda Eropa kemudian menafsirkannya tetapi mengingkari kebenaran
Islam. Diantara mereka ada yang percaya legenda mendatangkan roh tetapi
mengingkari keberadaan malaikat dan jin.berdasarkan penafsiran ilmu modern,
bahkan ada yang percaya dengan legenda kuno dan apa yang dinisbahkan
kepada "Dewa-Dewi"!!, tetapi mereka mengingkari Mu'jizat Rasulullatr SAW
seluruhnya dan mereka berusaha menafsirkan apa yang terdapat dalam Kitab
dan Sunnah dari MuJizat nabi-nabi yang lalu dan mengeluarkan seluruhnya dari
pengertian Mu'jizat!! dan selanjutryardan selanjutny4 pada zarnan modern ini
kami mempunyai teman seorang penulis, sastrawan yang luas wawasannya
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kami kagum dengan hrlisan, ihnu dan wawatrumya kemudian muncul aib
darinya pada halaman koran-koran dan majalah-majalah dengan menyerang

Sunnah dan mencemarkan para perawinya dari para sahabat maupun sesudah

mereka, dia berpegangan dengan perkataan orang-orang terdahulu dalam sanad-

sanad tertentu menjadikannya kaidah umum sebagaimana yang diperbuat para
orientalis dengan memperluas jangkauannya dan mengeluarkannya sesuai

dengan keinginan para pembicaranya, dan telah terjadi debat terbuka diantara
kami serta korespondenii khusus, karena saya ingin menyelamatkan agama dan

aqidahnya. kemudian dia menulis dalam sebuah majalah lebih dari dua tahun
perkataan yang semakin berlebihan sesuai dengan keinginannya, maka aku
menulis tulisan yang panjang untuknya pada bulan Jumadil Ula tahun 1370 H,

seperti yang aku katakannyq tanpa saya harus menamakannya disini atau nama
majalah yang ia menulis didalamnya, maka aku berkata kepadanya, aku telah

membaca tulisanmu lebih dua minggu yang lalu, yang masih ada dihatimu
dalam mencari aib dan cacat pada hadig-hadits yang shahih dan aku tidak bisa

memastikan dapat memuaskanmu sehingga bisa membebaskanmu dari apa yang

kamu ada didalamnya "Sungguh celaka engkau wahai saudaraku, kagru

mempelajari ilmu-ilmu hadits dan cara periwayatannya dengan cukup tetapi
engkau lebih terpengaruh dengan ketololan (seseorang) mudah-mudahan Allatr
merahmatinya, dan yang semisalnya siapa-siapa yang mengikuti mereka dan

siapa-siapa yang mereka ikuti, engkau mencari dan meneliti suatu ilmu yang

sebelumnya telah menetap dalam hatimu, penelitian yang tidak lepas dari hawa
nafsu, "percayalah kepadaku sesungguhnya aku seorang penasihat yang mukhlis
dan dapat dipercaya dan tidak penting bagiku serta tidak membuatku marah apa

yang ingin engkau katakan tentang Sunnah, karena aku telah membaca yang

serupa dengan tulisanmu lebih banyak dari yang aku baca, akan tetapi kamu
memutarbalikkan sebagian perkataan dengan perkataan yang lain. "Percayalah
wahai saudaraku, bahwa kaum orientalis melakukan seperti itu dalam sunnah

dan perkataanmu seperti perkataan mereka dan engkau terheran dengan
pendapat mereka, akan tetapi engkau lupa bahwa mereka melakukan seperti itu
lebih banyak lagi dalam Al Qur'an tetapi perbuatan mereka sedikitpun tidak
membahayakan Al Qur'an dan Sunnah." Sebelum mereka telah mencoba

berpikiran layaknya pemikiran Mu'tazilah, kebanya[g4
menggunakan akal dan hawa nafsunya dan mereke afiau

sebagiannya melainkan Sunnah semakin totrnr yang kokoh
dan mereka merasa lelatr dan capai sondirlrb&kan kami belum menyaksikan

orang-orang berilmu yang berani mengatakan batrwa dalam shahihain banyak

hadits-hadits palsu melebihi cercaan yang terdapat dalam perkataanmu sehingga

orang-orang yang tertipu dan bodoh menganggap bahwa apa yang terdapat

dalam sunnah adalah palsu lagi lemah!! dan ini adalah perkataan para orientalis.

terlebih apa yang dikatakan para ilmuan berkaitan dengan kritikan mereka

terhadap hadits-hadits shahihain berdasarkan penglihatan mereka semata bukan

berdasarkan kedudukannya, Naudzu biltatr dan bukan berdasar dhaiftrya hadits,

tetapi mereka mengkitik keduanya terhadap hadits-hadits yang mereka anggap

tidak sampai pada tingkatan shatrih sebagaimana yang dilazimkan keduanya
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"Dan ini sebagian kesalahan yang diperbuat sebagian orang termasuk guru kita

Sayid Rasyid Ridha mudah-mudahan Allah merahmatinya walaupun dia

mengetahui dan memahami sunnah tetapi dia tidak bisa membuktikan apapun

dari pendapatnya akan tetapi dia lebih terpengaruh dengan Jamaludin dan

Muhammad AMuh sedangkan keduanya tidak mengetahui sedikitpun tentang

hadits bahkan dia lebih alim dari keduany4 lebih tinggi kedudukannya dan

lebih tetap pendapatnya tetapi pengaruh itu telah tertanam dalam hatinya,

mudatr-mudatran Allah mengampuni kita dan dia. "sesungguhnya apa yang aku

katakan kepadamu berkenaan dengan ini karena aku takut perhitungan Allah
atasmu sedangkan orang-omng pada zaman ini tidak ada perhitungan atas

mereka karena tidak mendatrulukan dan membelakangkan itu, sesungguhnya

pendidikan Barat yang laknat telah menjadikan mereka tidak rela dengan Al
qur'an, diantara mereka ada yang terang-terangan, bahkan ada diantara mereka

yang menafsirkan Al Qur'an dan Sunnah sesuai dengan keinginan akal bukan

untuk menjaga keduanya dari orang-orang yang suka mencemarkan keduanyq

dan sebenarnya met'eka tidak beriman tetapi takut mengatakan sehingga mereka

menjadi bengkok dan seperti inilah hingga Allah memutuskan urusannya. "Hati-
hatilah terhadap dirimu dari perhittrngan Allah pada hari kiamat dan aku telah

menasihatimu dan tidak menyembunyikannya" Alhamdulillah." Sedangkan

orang-orang yang bodoh dan disewa sangat banyak pada zaman ini, dan paling

mengherankan dari yang aku sal$ikan dari ketololan dan keberanian mereka,

seorang dokter menulis dalam salah sahr majalah kedokteran, dia tidak

berpendapat kecuali hadits ini belum membuat dia kagum dan dia meniadakan

keilmiahannya!! apalagi hadits ini diriwayatkan seorang pengaxang yang

bernama Al Bukhari!!, tidak ada ruang baginya kecuali mencemarkan Buldari
dengan menuduhnya berdusta terhadap Rasulullah SAW sedangkan dia tidak

mengetahui sedikipun tentarg Al Bulfiari, bahkan aku mengira ia tidak

mengenal namanya, z;1malmyaapalagi bukunya! ! melainkan dia meriwayatkan

sesuatu yang menurut pendapatnya atau dengan ilnunya yang luas sesuatu yang

tidak shatrih(benar)!! maka ia me'nuduhnya sesuai keinginannya, dan Allah akan

membalas ia dengan balasan yang arnat besar, bukanlah orang-orang yang

berani menentang yang pertama kali berbicara tentang ini, tetapi orang-orang

terdatrulu semisal mereka telah mendahuluinyq tetapi orang-orang yang

sekarang ini lebih sopan dari sebelumny4 berkata Al-Khithabi dalam Maalimis

Sunan (nomor 3695 dari Tatrdzibus Sunan), telah berbicara tentang hadits ini

orang yang tidak ada adabnya "Bagaimana bisa seBerti ini? bagaimana mungkin

bersatu obat dan penyakit dalam dua sayap lalat? dan bagaimana engkau

mengetahui itu dari dirinya sampai engkau mendahulukan sayap penyakit dan

."ngrklrirk* sayap penyembuh? Serta bagaimana mengumpulkan itu? aku

menlawab(pembiiara:Al-xhithabi)ini adalah soal yang bodoh lagi

membodohkan, sesungguhnya yang menjadikan dirinya dan jiwa semua

binatang, telah dikumpulkan padanya panas dan dingin,basah dan kering dan ini

adalah Jisuatu yang binentangan kemudian dia menyaksikan bahwa Allah telah

menyatukan diantaranya dan memaksanya untuk bersatu,dan menjadikan

darinya kekuatan binatang yang murjamin keberadaan dan kehidupannya' "dan
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tepat untuk tidak diingkari batrwa berkumpulnya penyakit dan obat dalam dua
bagian pada satu binatang, siapakah yang mengilhamkan lebatr untuk membuat
rumah yang hebat buatannya sehingga ia bisa menghasilkan madu didalamnya,
dan siapa yang mengilhamkan jagurg untuk mengambil dan menyimpan
kekuatannya sampai batas waktu yang dibutuhkannya-:dialatr zat yang
menciptakan lalat, dan dialatr yang memberikan hidayatr untuk mendahulukan
sayap dan membelakangkan sayap yang lain ketika Allatr ingin memberikan
cobaan yang merupakan bagian dari tingkatan ibadah dan ujian yang merupakan
akhir dari kewajiban, dan pada tiap sesuatu ada hikmah dan ibrah dan tidak akan
mengingat kecuali orang-oraog yang berilmu". Sedangkan menurut arti
kedokteran, Ibnu Qayyim berkat4 mengenai kedokteran *uno dalam Zad Al
Ma'ad (3:210-2ll): "Dan ketahuilah bahwa lalat mempunyai racun yang kuat
ini dapat dibuktikan dengan bengkak dan gaal yang timbul akibat sengatannya
dan dia serupa dengan senjat4 ketika ia terjatnh akibat sesuatu yang
menyakitinya maka ia berlindung dengan sdnjatanya" maka nabi SAW
memerintahkan untuk menghadapi racun itu dengan apa yang Allatr telah
titipkan pada sayap lain yang berisi penyembuh. maka ditenggelamkan
seluruhnya baik dalam makanan dan air, maka bertemulah materi yang beracun
itu dengan materi yang bermanfaat sehingga hilanglah bahayanya, dan
pengobatan ini tidak berasal dari dokter-dokter yang besar tetapi dia berasal dari
cahaya kenabian, oleh karena itu dokter yang berilmu, bijaksana 6* *sndapat
taufik tunduk dengan pengobatan ini dan menetapkan apa yang dia bawa batrwa
dia makhluk yang paling sempurna yang didukung oleh wahyu ilahiah yang
diluar batas kekuatan manusia "Dan aku berkata mengenai kedokleran
ms6sm;sssungguhnya manusia selalu dikotori oleh lalat dan akan benci jika ia
terjatuh di dalam makanan atau minuman sehingga mereka rela
mengorbankannya dan dalam hal ini merupakan pemborosan, jika manusia
terlalu berlebihan, karena lalat senantiasa menghampiri manusia dalam
makanan dan minuman merek4 dalam tidur dan keterjagaan mereka dan dalam
segala urusan merek4 para dokter dan itnuan telah menemukan bakteri yang
berbatraya dan bermanfaat dan mereka terlalu berlebihan dengan menerangkan
apa yang dibawa oleh lalat dari bakteri yang berbalrayq sehingga mereka
hampir merusak dan menghancurkan kehidupan manusia jika mereka menaati
secara membabi but4 dan kami telah melihat langsung banyak manusia makan
dan minum dari bekas jatuhnya lalat, rctapi mereka tidak tertimpa sesuatu
musibah kecuali sedikit sekali, dan barangsiapa yang membesar-besarkan ini
berarti ia telah menipu dirinya dan manusia, karena kami juga melihat
bahayanya lalat amat besar ketika terjadi wabah penyakit, dan tidak ada
seorangpun yang membantah hal itu. oleh karena itu ada dua hal yang saling
bertentangan, di antara keduanya perbedaan yang besar, pertama:keadaan
bencana (wabatr), yang tidak diragukan lagi kita harus berhati-hati terhadap lalat
dan macam-macamnya yang memindahkan bakteri, dan apabila bencana telah
berakfiir, maka kehidupan berjalan sebagaimana biasanya, tidak ada artinya kita
untuk berjaga-jaga, pengamatan telah mengingkari orang-orang yang berlebihan
terhadap makanan yang terkena lalat dengan menghancurkan semua makanan
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7142. Bisyr menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan dari

Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairatr berkata: Rasulullatr SAW
bersabd4 "Bila sdmpai salah seorang di antara kalian kc suatu majlis
malra hendaHah ia mengucapkan salam, jil@ ia hendak meninggallan
mala herdaHah ia mengucaplan salom, dan bukanlah yang pertama

lebih berhak (merryampaikan salam) dui yang lairt"T&

dan minuman, dan barangsiapa yang membesar-besarkan ini sesungguhnya ia
telah menentang dengan ucapan bukan dengan perbuatan dan mengikuti orang-
orang yang mengajak kepada kemewahan dan kecantikan dan aku tidak yakin ia
bisa mengikuti dengan teliti dan kebanyakan mereka mengatakan tetapi tidak
mengerjakan
Sanadnya shahih, dan akan tiba dengan dua sanad dari Ibnu Ajlan (7839,9662),
Abu Daud meriwayatkannya (520814:520 Aun Al Ma'bud), dari Ahmad bin
Hanbal dan Musaddad dari Basyar bin Mufadhdhal dengan sanad ini, At-
Tirmidzi meriwayatkannya (3:389) melalui Laits bin Sa'ad dari Ibnu Ajlan,
berkata Turmudzi" ini hadits hasan, dan telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu
Ajlan juga dari Sa'id Al Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi
SAW, dan Al Bulfiari telah meriwayatkannya dalarn Adab Al Mufrad Qral
I48)dengan dua sanad dari Ibnu Ajlan dengan ini, dan dia meriwayatkannya
juga diantara keduanya, dari Ibnu Al Mutsanna dari Shafuan bin Isa dari Ibnu
Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari bapalarya dari Abu Hurairah, dan riwayat
inilah yang ditunjukkan oleh At-Tirmidzi. Al Bukhari telah meriwayatkan
dalam Adab Al Mufrad (hal 145) secara panjang dalam bentuk cerita, melalui
Yakub bin Zaid At-Taimi dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, dan
sanadnya juga shahih, dan Suyuthi telah menisbatrkan dalam Jami' Ash-Shaghir
(a97) juga kepada Ibnu Hibban dan Hakim.
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dari Suhail bin Abu Shalih dari bapaknya menceritakan kepada kami,

dan Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW .bcrsabda: "Tidak
membalas seorang anak akan bapalorya, kocuati dia mendaptlcatnya
dalam kcadaan menjadi budak kemudian ia rytembelitry@ don

.. .. o /t t oz ! ?.t?. .c. t. t.b'..ia.* tf I y * #' :**, it} trs .Y\tt
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7144. Abbad bin Muhallabi dari

Abu Salamah menceritakankepddakami dari abu Hurairah dari Nabi

SAW, sesungguhnya ia bersabda, "sesungguhnya dijadikan Imam itu
untuk diihtti, jitra ia bertakbir 

"irk" 
bertakbirlah lcalian semua, jika ia

ruhtk malra ruhtHah kolian semua, jila ia berkata samiallahhuliman

765 
Sanadnya shahih, Su$an: ia adalatr Ats-Tsauri. Suhail bin Abu Shalih As-
Samman: berlalu biografinya (3916) datr kalni menambahkan disini bahwa Al
Bukhari menulis biografinya dalam Al Kabir QDll05-106), Ibnu Abu Hatim
dalam Al Joh wa At-Ta'dil QllD46-U7) dan hadits diriwayatkan oleh Muslim
Q:a$) dengan sanad-sanad, melalui riwayat Suhail bin Abi Shalih, dengannya,
juga meriwayatkannya Abu Dau4 T\rmudzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah
sebagaimana dalarnTughibwaAt-Tshib (3:213). l

Musnad Imam Ahnrd - @I

.,&;t'd':' _11

,,ij

dari



(..
€;t f
uu^

,takmlah oleh lulian rabbanon lakal lumdu, jika ia
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Al Maqburi memberitahukan

Rasulullah SAW bersabda" "Siapa

iii,* flIlm{ mamrsia, maka ia telah disembelih
t

1" d,ri"i* {i

bitr Abbad Al Muhallabi, telah berlalu biografinya
di sini b&wa lbnu Abu Hatim menulis biografinya

'dl (3lll82-83), dan Ibnu Sa'ad dalan Thabaqat
Amrrr: h Muhammad bin Amru bin Alqamah bin

biogre;la (1405), hadits diriwayatkan oleh
lihat.,f, Ifitntqa (1375) dan Tahdzibus Sunan

.,t h,
Sa'id, bb'
bahwa ,ft[bt,.J[+[i

,,(A?nV?$, bndiu diriWqttm'ADu Prtd (35718323:324 Aun Al Ma'bud),
AtrTirmidzi (22X5), mclalui Amru bin Abu Ann dari Sa'id Al Maqburi, Abu
nand jugo meriwayatkan (3572) melalui Ustnan bin Muhammad Al Akhnasi

" fui Maqburi dan Ataj keduanya dari Abtt Hruairah, Ibnu Majatr
I r ncrirraydonnya (2:26\, Hakim dalam Al Muta&dc (4:91) koftmnya melalui

'' ,Ufirrin bin Muhammad dari Maqbwiy saja, b€,rlctt&:l.A].Tirmi&i nlni
,,ffiupakan htdits hasan ghuib dari sisi ini, dan rclah mqfiryidFp jqgo solain

dtri eid ini dari Abu Hurairah dari Nabi SAw, Haldil,i&lffir: fud.hsdits
' rirheya shahih dan keduanya belum meriwayatkannya drdlildrr,hdebielah

ucnyepakatinya

ilffi,*,,"llhstd Iurm Ahmad

S [u:

Cm ti" bF A&Au[ri Al Qassam: telah berlalu

r:FTu E oidffiflt Eq.b*yL-!f, l!r..{"$.
,#,t|[qild*{rrTa' dil (21 I I 42s). Abdullah bin

,gqqs), .k"T . PgaYrbatrkal $sinidrlfri Al Jsh wa At-Ta'dil

!.jri ,

.1, lt '

pt+efu fi
ftuu.r'.r,..6 i

menceritalcan kepada kami, Abdullatr
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ll43.Ishak bin Yusuf menceritakan kepada kami, $o&an
dari Suhait bin Abu Shalih dari bapaknya menceritakan kepada kami,

dan Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak
membalas seorang anak akan bapalotya, kcuali dia mendoptltwnln
dalam kcadaan meniadi budak kcmudian . ia Wfreliryq dan

membebaskanwa."T" .' .i.'S '
i. ,::'; ,' ,i

o. .. o trt 
i'I'' ;1" ;i"r"'

* ti; i y'*Wt:&d'ir.F ttt*.v\rr
cy.,iv'fi,;.,tyht *Utf ,i;:; €l **,i
h,'q Jv tiy., ,thru €3 tit, d:K 3 ,ty ,!r'€A.iu)i

LrL $i u:; & tty,i:;jr i €" riin,:t1* d,

Tl#..Abbad bin Muhallabi dari on "#,,ffi *
Abu Satamatr menceritakan krpudu kami dari Abu Hirriirah' dari Nabi

SAW, sesnnggubnya ia bersabda, 'Sesungguhnya dtjadikm Imam itu

untuk diihtti, jika ia bertakbir maka bertakbirlah kalian semtta, jika ia
rulwk malra ruhtHah kalian semua, jika ia berkata samiallahhuliman

765 Sqradnya shahih, Sufran: ia adalatr Ats-Tsauri. Suhail bin Abu Shalih As-
Samman: berlalu biografinya (3916) da[ kami menambahkan disini batrwa Al
Bukhari metulis biografinya dalam Al l<abir QDll05-106), Ibnu Abu Hatim
dalam Al Jthwa At-Ta'dil Qllt246-U7) dan hadits diriwayatkan oleh Muslim
(l:rg3) dengan sanad-sana{ melalui riwayat Suhail bin Abi Shalih, dengannya,
juga meriwayatkannya Abu Dau4 Tumudzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah
sebagaimana do/iam Tughib wa At-Tarhib Q:213).
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Iwnidah tlaka futakanlah oleh kalian rabboun lalcal hamdu, iika ia

slwlat duduknaka slalat fufuktah kalian semua."76
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ffi mencentakan kepada AMullah

dri Sa'id Al Maqburi memberitahukan

;i6ilub, Rasulullah SAW bersabdq "SiaW

'fid$:.iif frW mamtsia, maka ia telah disembelih
I

bin Abbsd Al Muhallabi, telah berlalu biografinya
di sinr bahwa bnrr Abu Hatim menulis biografinya

'iB 8lllt2-83), dan Ibnu Sa'ad dalam Thabaqat

Aryrr: h Muhmmad bin Amru bin Alqamah bin
biogr&ya (1405), hadis diriwayatkan oleh

anyq lihdrfl l&orqa (1375) dan Tahdzibus Sunan

r i;ir, i i:", i
Al Qassam: telah berlalu

disini bahwa Ibnu Abu Hatin
,Ta'dil (2111425). Abdullah bin

kami menambattkao disini
dalarn l, Joh wa At-Ta'dil

{i

Sa'id bh,

,.W?V?l\hrditc diri*a0.{t1flCI Ntu F,rua 6571F32?'324 Aun Alrvra.'buQ,
At'Tirmidzi Q275\, mchiui futru bin Abu Amnr dari Sa'id Al Maqburi, Abu
Dild juga meriwayatkan (35?2) melalui Ustnan bin Muhammad Al Akhnasi

",,d$i' Maqhri dan A'raj keduanya dari Abu ttuniralU Ibstu Majatt
, i'moriwaldannya (2:26), Hakim dalam Al Musta&dr. (a:91) kodnagyr melalui
, ,IJ*Eatr bin Muhammad dari Maqbtriy saja, batkrla:lult"i[lm&dzi- rlni

,'ffiupakan hrdie hasan lharib dari sisi ini, dan telah mniqrffi$firytclain
ari iisi ini dari Abu Hurairah dari Nabi sAw, Hakim+ffi*r: ini,hadits

, - riAaaya shahihdan keduanya belum meriwayatkannya Al**df0n**fr,,qlfh
monyopakatinya

ffil- ,ffisl{ Imrm Ahmad
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