
ad

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

il$naM
I

Svarahl

Syaikh Ahmad'Muhammad Syakir

:f:t5iffi5ffi.

ig



&g
EEffi

ImamAhmad bin Muhammad bin
Ilanbal

Musnad
Imam

Ahmad

g
Penerblt Buku lslam Rahmatan

www.tedisobandi.blogspot.com



PerpustakaanNasional NI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ImmAhmad bin Muharunad bin Hanbal
lyfusna.d ImrmAlmad: ImamAhmad bin Mgharrrmadbin Hanbal ;paerjeneh, Anz

Noor, UlinNuha; editor, Multlis B Mukti. -Cet 1.- Jakarta: FustakaAzzam,2009.
l0jil.;23.5on

Judul asli : Al Munad lil imam Ahmad bin Muhannud bin Hanbat
ISBN 979-2651395 (no. jn tErghp)
xsBN 979-2661468 (iil 7)

l. Hadits I.AzizNoor
tr.[rlinNuha m.MuldlisBMukti

2n.4

Cetakan
Cover
Penerbit

Alamat
Telp
Fax

Perhm,November2009
A&M Desip
PI'STAI<AAZZAM
Anggota IKAPI DKI
Jl. IGryrmg Melayu Kecil IIVI 5 Jak-Sel 12840
(o2l) 830910s/831 1sl0
(02r)829968s

BMait pustaka_azzam@telkomnet
prstak"nrzan@gnail.6616

Web: www.pusbkaazzamcom

Dilarang merycrbanyak isi buhr ini tanpa izintcrtulis dari penerbit
@Ail Rights Resqved
Hak terjernahen dilindungi unrl^ng-undang

EI - MusnadlmamAhmad



PENGAIITARPEI\IERBIT

Al hmfulillah, kebesrm dan keagungan-Mu me,mbuat kmi selalu

ingin Meduh dan berlindrmg dari kesalahan serta kealpaan ymg telah kami
perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetatruan yang Engkat cipratkan

srmgguh sangat berarti, sebab denganrryra kami mampu menyisir hunrf-huruf,

kalimat-kalimat png tertuang an aiu laiwryadalam butu ini, png tentunla
merniliki tingfut kesulitan t€rs€ndiri dibandinglcn dengro kitab laimya-

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepadaAllah agu selalu

dicurahkan kepada seorang lelaki png sabdanya menj adi aj ran agua dm
tinglatr lakunya menj adi contoh kehidupan sempunn Ia adalah Muhmmad
sAw.

Inilah kitab Hasik png sehanrsnya kitajaga, kita dalmi maknanp,
dan kita s€balran isinla, agar segala macam yang tertuang di dalarnya secara

shahih dryattete lestari dm terej awantahkan dalarn kehidupm sehri-hai,
karena hal itu sama hal4ra dengan menj aga dan memperhatikan keislamm
jugakeimanmkita sehingga agamakitatetap terjagakmumim).a

Segala kemanpr rm telah kami kerahkar dan segala rpaya telah kami

curahkan untu menerbitkankitab ini, sebagai bentuk tmggungjawab ilmiah

kami laikrya seorang muslim png menghendaki [6!aikm terhadry 615lim
tainqa, dengan hrrym kitab ini drya meqiadi pmdrm ffi14 dalrn beragma
Nanrun pada sisi lain karri mengakui bahwa kami bukanlah sirya-sirya dan

semua )rang karf miliki bukanlah apa-apa dalam me,maharni isi kitab ini-
Karenarlna, murgfuin sajapenrbacamenerrui kesalabm, baik isi marym c€tah

maka dengro kerendalun hati kami selalu mentrar4km kontdbusi positifdari
penrbaca sekatiaA dengan tujuan agarpergerakan keislanan kitamakin hari

makinseinpurna

MusnadlmamAhmad - EI



Ilqrak€padaAllah SWTkmi memohonta'fikdmhidaJ,ah,s6ab
hanya orang-orang yang mendapatkan keduanya ymg akm m€qiadi umt
png selmd dan mengaloi bahwa dalam baHal ymg biasa t€d@ ffitmr
ymglurbiasa

Lillahil waahidil q ahhaar
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6 ,,rl G ok ,ttUjtf ,Jv ,y.'Aoe Lt zJu I di;f
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.1+t .rr, dJ4,

7lM. Muh"rnnad bin Ja'far meirceritakan kepada kami,

Syr,bah me,lrceritakan kepada kami, diabertata, eelku mendengar Al

Ala' meoceritakan dari ayabnp' dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW'

beliau bersabda, 'Tahukah kalian apakah ghibah itu?' Para sahabat

menjawab, 'Allah SWT dan Rasul-Nya yaorg lebih mengetahui.'Beliau

bersabda '(aitu) menceritakan saudaramu dengan sesuafii tidok ada

padanya.' Beliau bersabda, 'Bagaimana pendapatmu iika Pada

saudarahr ita teilapat aW yery afu katakon? Yalmi, beliau

bersabda" 'Jika pafu saudara itu terdapat aWyang engkau katakan,

malw tratian telah melahtkan ghibah tohadaptya. Tapiiika padanya

tidak terdapat apa yang mgkau katakan, maka engkau telah berbuat

finah kepadanya'."r

'-lr, iG ,137 €* ,.{* 'i. 'r3-, $:"; .v\ t1

iG *i g'1,, ir|;i ,f ;;:) ,r: ,? 4 *L:"x-itar
L{ oef '!f, :Jv .r*l t;;t hr ,rjti efgrr t1 ;tir\l ')a

I smad hadia in stuhih. Al Ala' adalah lbntr Abdnrabman Al Huraqi. Dia

adalah sosok yang Btqqat .pi" diqnggaP tsiqqah oleh Imarn llhad dan juga )'ang

laimya r-^- Muslim-mycmramya dalam kitab shahih-y4a, qP Abi Hatim
juga mnulis biognfnya dalm tub al Jarh wa al Ta'dil, (il& 3/1857-358).

Ayah Al Ala' "dilah 
bin Ya'qnb Al Iuhanl edrk Al Huraqi.

era"irm- bin Ya'qub adslah salah seorang Tabi'in yaoq terl1at. Ibmu Abi
rratin rcnnris biognfinSn dalam ldltglb Al Jarh wa At-Ta' dil' (Jld' 2nR0l-3a)'

Al Hrrrqah >"aog tep,d8"},a Abdrrrrabman dan prrtcranya dinisbatkan' adalah

kota yaog iit"rie"ti salah satu kabilah yang berasal tti !f":-. Kota itu
tcrfcaAanfaiscUrrt-iugs AI Huraqat HadiB ini akan discbutkan W deryan' sanad

dan rerr-r'qra padt badits no. 9903. Ddam hadits itri terdryat &a kalimt yang

mjadi bahao pcrtincamgao dan pcnelitian:-Perlmu; 
at Ghiyabh (t-.1ef-) Dcnftianlah redalrsi )'ang tcrtcra di t€ryat ini

dalam kiab Musnad Ar"'ad cetatao XataUipn dan !6 ydrni d€ogan

huruf alif di anura huruflu'dan Da 

" 
Sercntan )'eg t€rt€ra dalam Musnad Ahad

Mrlrld lmmAhnrd - tII



cetakan Al Katud1ah adalah .+ff fUi dargan bcnt* katl.yang sudah dikenal
secara luas.

, .Kedua: Sabda Rasulutlah SAW: Dzihtka akhafta bima laisa fihi
(penyebutaunu terhadap saudaramtr dengm sesuatr yang tidak ada padanya). Inilah
redaksi yang tertera di kedua sumber.

Adapu redaksi yang tertera dalam semua rinaft (yang lain), yang akan kami
sebutkan dal"m takhrij badits ini, adalah: Mbul(a alrtaka bima yabahu
(penyebutanmr tentang saudanum dengan sesuahr yang tidak disukairyra). Redaksi
inilah yang lebih sesuai de,ngan konteks hadits, grrna me,meaaun antara kalimat
ghiibah dzn Syft1a1n.

Imarn Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dalam tafsirnya Q6: S6) dari Ibnu
[l ]vtutsanna, dari Muhamrad bin Ja'far, dari Syr'bah. Sanad Ath-Thabari itu
adalah sanad ysng diguakaa ImamAbmad dalammerivrayatkan hadits ini dan juga
hadits no. 9903. Riwayat yaag dikelqrkan oleh Imam Ath-Thabari ini sesuai
dengan riwayat lainnya rmtuk dua kalimat ini.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh rmam Muslim dalam kitabqra (2: 285) dari
jahn Isrna'il bin Ja'far, dari Al Ala' dengan sanad ini. Redaksinya adalah: "Bahwa
Rasulullah SAW bersabd4 :fahukah kalian apatah ghibaft itu?' Para shahabfi
rrenjawab, 'Allah SWT dan Rasul-Nya lebih mc,ngctahui.'Bcliau bersabda, '(Yaitu)
membicarakan saudara kalian d6gas apa yang tidak disukairyra.' Ada yang
mengatakan, Bagaimana peirdapatnru jika pada diri saudaraku ihr terdapat apa yang
aku katakan?'Beliau Menjawab, Tika padanya terdapat apa )rang englcau katalran,
maka kalian telah berlaku Ghibdh terhadapnya. Tapi jika padanya tidak terdapat apa
yang engkau katakan tentangnya, maka engkau telah bcrbuat fitnah kepadanya-.'

Hadits ini juga oleh Abu Daud dalam htabnya (48?414: 420 Aun
Al Ma'bud), At-Tinnidzi (3: 126) dan Ad-Darimi (2: 299), dirnanr k*iganya
rneriwayatkan dari jalur Abdul Ai-tzbtt Muharrmad yaitr Ad-Darawardi, dari Al
Ala', dengan redaksi: 'Bahwa dikatakan (oleh salah soorang sahabat): Ya
RasulullalL t€raogkanlah kepada tami apakah ghibah itu? ...." Redaksi ful milik
Abu Daud. rmarn At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan shahih.',
Senrpa dengan riwayat inilah Ath-Thabari meriwaya&an hadits png telah
disebutkan di atas dalam tafsirnya (26: 86) melalui jalur Abdurrahrnan bin Ishaq Al
Amiri, dariAlAla'.

Hadits )rang sama dengan hadits inipun akan dikEmukakan pada hadits no. 8973
dan 8997 melalui jalu Abdunahman bin lbmhim Al Qash Al Madani dari Al Ata'.
Lihat juga dalamTafsir lbnu Katsir, (11d.8:22).

Adapun sabda Rasulullah SAW: "Bahattahu", kaa ini berasal dari at buhtan,
yang berarti kamu telah berbuat dusta kepadanya dan mengada-ada kebohongan
kepadanya.

El - [16fi lrrnArnd
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7147.Isma'il bin Ibrahim me'lrceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepadq kami dari Az-zvhi, dari sa'id bin Al

Musalyab, dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah'SAW menshalatkan

tl* r*lAn-Najasyi, lalu beliau bertakbir e'mpat kali'2

'u ? -e;; x ,i*6t H',F$ ,r*rAr *ri ll-',N-: ,*il
.?;n6piir;,rtl

, 
Sanad hadits ini shahih. Hadits iai akan beberrya tati dftqg+akan de'ngan

.redaksi yang pmjang, affira lain pada hadits no. 7763 d^ti Abrturrazak, dari

M"'*r.iih;t i"g" t"iio ro. 2292 dzm, 7 281.

Hadib iri$ diriwal,atkan oleh lrnarn ffilif dalarn 1,Ab Mqwa*ry'-:yy
dcogan redaksi yrog p*j*g $lrn 226227), yang bersumber dari Ibnu S)ftab

1laiu Az.Zuhi, dari Sa'id bin Al Musay5rab.- 
Iladits ini juga diriwayatkan oleh Imam Am-Thadisi dengan dga sanad dari

Az.?;rfui QZg6 dr" 2300). Hadits inipun diriwayatkan ole-h nara pemilik kitab

hrditslani e,nam, sebagaimana yang dijclaskan dalarr, kitab ll Muntaqa (1823).

li-Nijasyi: As-Suy,6i rengrrtip dalam kiab Syarh Al Mtmathtlu' (l:226)
dri Ibm iUail gar. is-Suyrthi b€rkata, "ArNajasyi ldalah gelar rmtuk semra

raja Ilabaq;ah, seperti Kisra dan Kaisar. Dalam bahasa Arab, kata tcrsebut bcrarti

a;rg.rah" gcls sdgkaua bcliau tcrhadap An-Najasyi itul€"j"di qad" tahrm 9 H.'
-Ibm Al Atsir bertota, 'Tlunrfya'tsralhir psda hmzh An-Najasyi b€rtasydid.

Tapi mrnt pcpdapat yang laiD, bahwa yang benar hnuf ya' tcmebut tidak

bcrtasydid"'

MumdInlnAln d - fi_I
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7 t48. Isma'il menceritakan kepada kami, Aynrb menceritakan
kepada kami dari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Ketika bulan Ramadhan tiba, Rasulullah SAW bersabdq

'Sesungguhnya telah datang pada kalian bulan Ramadhan, yaitu
bulan yang diberkahi. Allah SW telah meu,ajibkan kalian untuk
berpuasa pada bulan itu. Pada bulan itulah pintu-pintu surga dibuka,
pintu-pintu neraka ditutup, dan syetan dibelenggu. Pada bulan itulah
terdapat malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa
yang tidak diberikan kebaikan malam itu, maka sesungguhnya dia
tidak aknn diberikan (kebaikan).3

1 ". 4t t .. t #
Gl t cJ.c.>o ;re (q!_l

,)r-\, ,Ju)'*t ir h' iitt Jt-t|y, ott iG i;;
,.ia.LiJ>

J:"

,ka\$:i.v\rl

. - 
tl 

tt . . .

.$; Y-Jlrlf 'i6 \4:7; Gtl3Li
7 l4g. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan

kepada kami dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dia berkata,

3 Sanad hadits ini Shahih.Isma'il bin Ibrahim adalah Ibnu .AliySrah. Ayyub
adalah Ibnu Abi Tamimah Al Salfiti),ani. Abu Qilabah adalah Al Jurmi. Nama Abu
Qilabah adalah Abdullah bin Zaid. Penryataan tentang k-tsiqqah-atAbu Qilabah
telah dikemukakan pada hadits no.2l9l, Narnm demikian, terni tqmhqht rn disini,
bahwa biografinya ditulis olch Ibnu Sa'd .lalam kitab Art-T'habaqat (7llll33-l3i)
dan oleh Ibnru Abi 114i6 delem k:rtalb Al Jarh wa At-Tadil (212157-58).

Dalam At-Tahfuib disebutkan bahwa Abu Qilabah tidak p€rmah
hadits secara langsung dari Abu Hurairah. Narnm saya tidak m€,nsmrkan bukti atas
apa yang disebutkan dalam kitab At-Tahdzib itu. Abu eilabah sendiri tidak pemmh
diketahui melakukan Tadlis. Dalam hal ini keberadaan Abu Hurairah yang sezauran
dengan Abu Qilabah sudah cukup sebagai bukti bahwa sanad ini muttashil.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i (1: 299-300) dari jalur Abdul
Warits, dari Ya'qub deagan sanad ini. Ibnu Katsir juga mengutip hadits yang tertera
dalam kitab Musnad ini ke dalam tafsinrya (9: 255). Al Mundziri juga menuturkan
hadits ini dalam kitab At-Targhib wa At Tarhib Q: 69). Al Mundziri berkata,
"Hadits ini diriwayatkan oleh imam An-Nasa'i dan Al Baihaqi, rlimnna keduanya
rneriwayatkan hadits ini dari Abu Qilabah dari Abu Hurairah. Namun
sepengetahuan saya, Abu Qilabah itu tidak p€mah mendengar hadits secara
langsrmg dari Abu Hurairah."

EII - Musnrd rniin Attrid
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7150. Isma',il me,lrceritakan kepada kami, Ayyub me,lrceritakan

kepada kmi dei Muhamma4 dari Abu Hurairah, dia berkata'

.R.asulullah sAw bersabda,'sesungtthnya Keislaman Kabilah

Aslam, Ghiffar, dan sebagian Muztyanah dan Juhaynah" atou'

'sebagian Juhrynah dan Mttzayotah, adalah (kabilah) yang paling

baikdi sisi Allah." Abulllrlairahberkata' nsayakira Rasulullah SAW

bersabda, 'Pada hai Hamat, daripada kabilgh Asad, Ghathafan,

Hantazan, dan Tambi."s

1 .. 6a I ..

€) t sr':zo ;e
'bt:l',.!*J,rtei,r

t * ,ia.
cq,i l!J> ,lga\$:', .v\ o \

& rdr J jri,iri

..seseorang me,manggil Rasulullah sAw dan b€drata, 'Apakah salah

seorang d8i kami boleh shalat dengan hanya sahr pakaian?' Beliau

menjawab, 'Apakah masing-masing kalian mendapati dua pakaian?''"4

,il) '* ,ii Gt:", ,'Ea,\$:", .v\ o'1..
G) t

3wtp!,Pt iL ttr ,i..I- i' j;,-r)
,

JV iv ,i;)t
a a\a

erf )

'-z oz I
$-t-P

a.A,.r. a.a a,:d-: 4.le d$l

. Smad hadits ini Stuhih. Muharrnrnd adatah Ibnru Sirin" Hadits ini

ei",.Irrfu oleh Al Bultari (l: lo4) oelalui jatnr IImd bin Zaid' Imam

1,4t5t;1[ (rr ug *uroi iahr ibm1 'atiyy.u" Ke<hnva (Buleari-dan Muslim)

.*ir"rh aoi lyy,rt,-a"ri fmr Sirin acngan sana! Va$.fl.Hadit ini pn
atitrrio* olch para pc;d!ft ritar haaits )raog GryP kecusli At-TirEi&i. IIal ini

scbacai,*a rtiidasfan dalam fub Al Munuqa (6t0)'
-:ffitts-ioi 

"AfA. 
H.dits ini diriwaprtan olch 6am Mgslim (22 268)

dsi jeh Ih .Aliyyah d"l*qn sa,4 ini. .ryfu ini p diriwqnath oleh Al

B"ifu d-gp .*rrt-y-g rrir (Or 3yl) dri irtu IImd bin Zaid dri Avytb'

MrurdhnAtnd - fIl



So,,i(1 hr r,wf\\tpiir j[; ,i;-'Cu"#'"?@t;r
.G&irini;w,r*

7lsl.Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub -*.oit L*
kepada karni, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dia berkata, ..Abu

Qasim bersabda, 'sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu
waldu dimana tidaHah seorang hamba yang mrclim menunailcan
shalat seraya meminta kebailan kepada Allah sw bertepatan
dengan waldu tersebut, kecaali Altah sw akan memberikan lcebaikan
itu kepadanya.' Beliau me,rnberi isyarat dengan tangannya. Menurut
kami, beliau melnaksudkan singkatnya waktu tersebut, maka
bersungguh-sungguhlah meircarin5m.'{

. !,.'.tsrw

,1 
'J4

,i.r'\ $:L ,',br;t
rlu-irr if'l-l Ju.i
J:rt LL.,*i ;r,7,,aLl ;Lu e)|3

11r
)

Jl'

,P

$:L .Y\ oY

vrftk 6f,

* rra'
,,t,J.;it,;'rt):,,:{; frl jLW C,r,:i4;lt:i4 ?,itr
G c:r;itr ,frs ,t (, g;.L U "j p6;. pg*i'e ,g;t'St,

:ls2.Lsna'il menceritakan kepada kami, 
^-r, ^:nkepada kami dari Muhammad, dia berkat4 'Boleh jadi mereka saling

6 saoad hadits ini shahih. Hadits iui diriwayattan olch Jama'ah. Hal ini
yang diseburtan dalan kitab Al Mntaqa (1565). pcmilis ldtab At

ilhattaqa bcrtrat+ 'rlauya saja, At-Tirmi&i dm Abu Daud tidak myeburLrn lI
AA@n Gcrdid) dan 6dak pldra Taqlilihaa (mnyceel*an ibodah paOa 

"attutcrscbut)."

=Librt 
juga lctcrangroya dslam kitab lt-Toghib tn At-Tarhib (l: 250). rmern

Malik juga Elah criunprl""rqn dalao ldtab Al Mwartrta'Gal t0E) aari.luu
Zirorq dari Al A'raj, dari Abu Hurairah"

rjd ,"r1;-1 y
'rf ;;:; I ,sut
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berbangga-banggam dan boleh jadi pula me,reka saling mengingatkan:

(Apqtratr) laki-laki atau kaum perempuan yang paling banyak (meqiadi

p€nghmi surF? Abu Hurairah berkata: Bukankah Abu Qosim SAW

pernah UersaUOq "sesunggUhnya golongan yang pertama lali akan

mas* surga (adalah golongan yang waiahnya bersinar) seperti bulan

pada malan purnarna. Golongan yang berihtnya adalah golongan

yang beruhaln seterang bintang yang berkilauan di langit. Tiap'tiap

orang dari mereka memlrunyai dua istri yang bagian dalam betisnya

terlihat dari batik dagtng. Di surga tidak ada yang membuiang (tidak

memryryaipasurgan)."7

7 Sanad badi6 ini shohih. Hadits ini diri*qaAtm 0[6 ingm Muslim d"l"'r'
kitabnl/a (2: 350) dei jalur Ibmr 'Ali)ryah d€ogE 80rd fuL trlcqry hadits ymg

diriwayarkan Muslim adalah:."Apakah di suryr iB l$ih b@yak lmm lelaki atan

tanm 
-wanitaf" 

Deng& O"r"iUaq lfig-fri Al JM (& svge) tidak disebuttrilt

dalarn hadits ya"g ttOry"t dalarn kilab Al MrMd inl Narrrm &mrtiao' kata ini
.titeherdrlri dar dqrt @ahad hbaadamya dui ak ccrita hadits- Kata ini p
tErtEra Fdr riwalld rn l'Fng; yaitu hadiE no. 10601 -

A@ L'lirrat Wa fu fri At Jonati A'nbr. (di srqgB iu qdak ada ymg

Ermohdq ttia* ryni F"ngar{)t kalid iai alrrr {ielash bahc,a ia

bm-b@ ncrqe.h-ssdl Nabi sAW: "Dari M lmtg iinn lfrihmaod
ffi hIN ketarlrrra'igo, di Mn suga bL frd&. oda yoq m@baioq (fda*'

ryYaPqm)'" * to-7369.iladils,nq s@ dFagm hdits ini atan ail.lrrrrk"tm Padr hd
I{rdils dry rEdatd yq kb,ih pjaog dri hdits ini pm a&an rtikerrn'kakzn

prlr hdit m . 7 4X). hast jrrga d.lm hadits no. 7 I 65 do 8 I 83-

Editr ini p a*ru:r"or"n 6ffi Irram Al Bultri dm I\fustim, baik dengm

Ed*i yq pmiq mryu yq rhgras. Lfr" Kitab at-Tughib ws At-Tarhib,
(fld.4: Z2+245 dm263).

A'sb tdrhh cq yog tidak rrr"'r{luryai Ellei atao isti Scbagian ahli

Ehnru rrr.tgr"gtri ffia h@8h pada lafr?h iai' dan )rmg le?irn dipalrai

.d.lah Aziba. Tryi LEi !cl-t 611jekkan dalm tihb Al Isffiah hlrn 2061

ffirrg |6f,coa,e trq$.h huf hrwah pa1fu hfe't ini' dcogan h}1i
t*cnOlryr p.dr bcbcr?. h"tr yq s Mtih"
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7 1 53. Isma'il menceritakan kepada kami, Ayyub mengabarkan

kepada kami dari 'Ikrimah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullalt

SAW melarang sahabat minum dari mulut tempat air minun. Ayylb
berkat4 "Aku kemudian diberitahukan bahwa seorang lelaki minum
dari mulut tempat air minum, kerrudian keluarlatr seekor ular."t

t Saoad hadits ini shahih.Ikimah adalah budaknya Ibnu Abbas. Hadits ini
diriwayatkan oleh Imam Al Bulfiari (10: 79) dari Musadda{ dari Isma'il, dengan
sanad ini. Tetapi Al Bukhari tidak disebrutkan nama fiyyuf yang bcrada di alfiir
hadir.

Al Hafizh Ibnu Hajar memb€rikan isyarat bahwa redaksi tambrhan ini hanya
terdapat dalam kitab Ahmad dan.Isma'ili. Setelah itr\ Al Hafizh berkata, "Al Hakim
melakukan kesalahan karena dia mcngeluarkan hadits ini dalam kitab Al Mustadrak
berikut redaksi trapfoahan itu. Redaksi fsmbahan itu tidak msmcnuhi syarat yang
ditetapkaa daliam Shahih Al Bulrtai dan Muslim" Scbab identitas periwayahya
tidak disebutkan dan sanad iir pm tidak muttashil Walau begrtu, Ibru Majah
mengeluarkan/meriwayatkan rcdaksi tambahan itu dari riwayat Salanuh bin
Wahmm, dari lkimh, dcngan reda&si yang saoa dengan hiltts marf ini. Hanya
saja, pada bagian al&irrya tcrdapat "Seorang lelaki banguo pada tengah *lam
-setelah adaq"a pelarangan (mcminum dari rnrlut teryat air minum itrp utuk
menuju teryat air minum, lalu dia mimm langsmg dari mrlut t€ryat air minum
itu, lalu keluarlah seekor ular dari tenpat air mimrm itu."

Dalam bal ini Al Hafizh Ibnu Hajar telah bersikap $6a4'dalam nengkitik Al
Hakim Dalam hal ini, Hadits (yang refrescnatif) msturutn:n adatah hadits yang
terdapat dalam kitab Al Mustadrak (4: 140), yang bersumbcr dad jalur Musadda4
dari Isma'il. Hakin b€rkata, 'lladits im shahih karena telah rcme,nuhi ketentran
Al Bukbari, haqa saja Irn4rn Al Bul&ari dan Muslim tidak
mgrgeluarkan/rcriwayatkamya. Tapi yang nrargherankan dalarn hal ini a&lah
Adz-Dz,abbi morytetujui pcndapat Al Hakim ini.

Adapm hadits png disebutkar oleh Al Hafizh Ibrnu Hajar dari riwayat Ibnu
MajdC alur panbicanamya raengindikaqikan bahwa bahwa hadits terscbut adahh
hadits Abu Hurairah" Padahal yang tcrtera dalam Sunan IbEl Majah Q: l?5) adalah
dari riwayat Salamah bin Wabral!, dari lkrimalL dari Ibnu Abbas. Dalam hal ini, Al
Hafizh lbnu Hajar hrrang teliti ketika me,ayebutkan sebuah riwaya! hupa
nr,mberikan ketcrangan ymg jclas.

Hadit ini juga diriuayatkan oleh Imam Al But$ari dalam kitabnya (10: 78)
denganredaksi ymg sam4 mlalui jalur SuSanbinAypb.

tEI - Mrsrrd InrD Alnrt
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7154..Isma',il me,lrceritakan kepada kami, Aynrb menceritakan

kepadakami dari [rrimab dri Abu Hgrairah, diaberkata, "Rasulullah

SAwbersabde,Janganlahseseorangmelarangtetangganya
memasoag kaltwrya,' atau belim be'sabda, 'sqtotong kayu pada

dbdbgrln'.'e

a'ii rr$L 6',g t';1l; d"t-,*';. * €*'v\ oo

* f i;tb y r;"rdf II 
--{J2'l {p: *

u
a t ii'r .l- il' Jh i6 ,i6 ;;) ej

a

.:J;','n-Yg:,,rii-lr #t',y ? #h t:;rt,rb l*
7155. Yala bin ubaid menceri*m kEPada kami, AMul

Malik rnenceritakm k€pada kari ddi Afu." dili Ah Hursirah, dia

b€xkd4 "Rasulullah sAw bGrsab.L, r'# d4 (fu\niifui

,q6u) rubt lwroti doi orurgg bp tmtVul. Tangan

. try df aas (Pqnfui) tu t&ih btk dot@a Ws' W'g frbav'oh

'AnF hdits Ih Abbs @ larugp rnimrn ry-Try Eryat air

-g;rrG 
iDi Ehh rfs*Ehn*rutmg-tatl O.ommf -' lt ba'lits no' 1989

d- iii3, Oa paa" t,*dlt.-6a;so t 
"t 

m tiOr* e rsdalcsi tadahan itu"

-;-Sfitit*__-_- m shotd;H.tr irn diriwa5rfu olchinann Malik dalamkitzb

a M'tn* zls dd Ih syfr&, dni AI A'mj, dci Ah Iturairah' ae.gan

,*, {'\, ,k f, J;' iti 'j6 'i;}

redatriyog sama &n Pmjrng"
I

n"i*-ioi i"g diffi;&n obh Al Bulftari dalam kitabulrd (5: 79') dari jril'r
Inam ldalik pig."ti^-Unitr ini ptrI diriwayattan oleh -Al 

Bukhari dalam

noUrw" (10: 78) ai"iff,Ir $Stao, dari Ayyub, dari lkrimh, dm jama'ah kecudli

e*N"o'i UA ioi rd;g.M; dijeln*an O4am-Utal Al luhnnqa^-.(3015). Uhat

ttd InerA,lf,d, - Et



(penerima). Mulailah (memberikan sedekah) kepada lceluargamu
(tanggunganmu)'."ro

r0 Sanad hadits ini shahih. 'Abdul Malik adalah putra Abi Sulaiman Al
'Arzami. Pemyataan tentang ke-tsiqqah-amya tclah dikemrlcakan pada hadits no.
304. Namun demikian, lerni tambahkan disini bahwa Ibnu Sa'ad msnulis
biografinya dalam kitab Ath-Thabaqat (62 244) dan dia b€*ata, "Abdul Malik
adalah seorang yatg*iqqah, terperca1/ia, dan rsaDr (konsistelt)."

Ibnu Abi Hatim juga telah melrulis biografmya dalam kitab Al Jarh wa At-
Ta'dil Q/2/366-368). Adapun Atha' adalah puta Abu Ribah.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahnad -seperti yang rkan dikemrkakan
nanti- dari berbagai jalur periwayataq baik dengan redaksi s€p€rti yang tertera di
sini, dengan redaksi yang lebih panjang, mauprm dengan redaksi yang lebih ringkai.
Di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits no. 96ll dari riwayat 'Abdul Malik
dari 'Atha', hadits no. 9l I I dari riwayat Ayyub dari Ibnu Sirin, hadits no. 10175
dan 10228 dari riwayat Al A'masy dari Abu Shalih- Di antara hadis yang
redaksinya lebih panjang adalah hadits no. 10795 dan 10830 dari ricra),at Taid,bn
Aslam dari Abu Shalih. Di antara hadits yang redaksinya lebih ringkas adalah hadirc
ke 7342 dari riwayat Abu Az-Zin"d dari Al A'raj. Mereka sernra meriwayatkan dari
Abu Hurairah

Hadits ini pun diriwayatkan oleh imarn Al Bulfiari dalam kitab shahihnya (3:
235) dengan redalai yang ringkas rnslalui riwayat Az-Z)rfui, dari Sa'id bin Al
Musayyab, dari Abu Hurairah. Kemudian Al Bultari juga rneriwayatkan hadits ini
dengan redaksi ),ang paqiang dalam kitab shahitmya hlm. 235, seperti riwayat hadits
ini, dari riu,ayat Hisyam bin Urwab, dari aphnya, dari Abu Hurairah. Hmya saja,
Al Bul&ari tidak melryebtrtkan redaksinya dan justeru menggantinya dengan
(redalsi) hadits Hakim bin Hizam yang tertera sebelurmya. Al Bulfiari meqiadikan
redaksi awal hadits sebagai judul bab Olm 233), yaitu: "Tidak ada fteuajiban
mengeluarkan shadaqah) kecuali bagi orang kaya [manpu]."

.\lHafizh berkata dalam kitab Al Fath Al Bari, "rmam Ahmad menyaryaikan
hadits ini dari jahn Abu Shalih dengan redaksi: 'sesungguhnya shadaqah in
dikeluarkan oleh orang yang lcaya'[mampuJ,' dan redaksi inilah yang lebih
mendekati kesesuaian dengan lsdeksi hadits ini. Imam 19641 juga meriwayatkan
hadits ini dari jalur Ab&l Malik bin Abi Sulainan, dari Atha', dari Abu hrairah,
dengan redaksi hadits ini, yaitu: Nabi SAW bersabda, Tidak ada ftewajiban
mengeluarkan) shadaqah kec'rali dari orang )ang kaya lmaryB] ....."'

Hadits ini juga diriwayatkan oleh imam Al Bulfiari dalam kitab Al Adab Al
Mufrad Ol- 31) dengan redaksi yang panjang dari jahu Ashim bin Bahdalall dari
Abu Shalih. Hadits ini temast* hadits yang hanya dikeluarkan oleh Imam.Al
Bukhari saj4 dan bukan Imam Muslim; sebagairnana yang telah ditulis oleh Al
Hafiolr dalam pcnutry pernbahasan (3:299), dimana di sinilah Al Hafizh
morjclaskan hadits-hadits yang hanya diriwayatkan slsft Imam Al Butfiad di
bagian a116; setiap kitab-kitab shahih.

Sabda Rasulullah: An Zhahi Ghina (dai ormg ymg kaya [maryu]). Tafsir
lralimat ini telah dipaparkau pada hadits no. 5680. Hadits-hadit yang mcnjctaskan
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Tls;.MrrhammadbinFudhail.*"oiot^kepadakmidali
umrah, dari Abu z\t'alh,dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah

b€[kat4"JibrildatangkepadaNabisAw,lalubertata,slahai
Rasulullah SAW, inilah Iftadijah. Dia datang kepadamu dengan

me,mbawa wadah yang berisi lauk pauk, makanan' atau minrmm'

Apabila dia datang padamrl maka ucapkanlah salam kepadanya dari

Tuhannya dan berikanlah kabar gembira kepadaq'a dengm sebuah

rumah di surga yang terbuat dari permata yang luas' yang tidak ada

kegaftrhan dan keletihan di dalamnya''"I 
I

At1'Y,iJ?

AlYaddAl(Jlyaa(tarryandiatas)prmtelahdike'rlokanpadape'mbahasan
;d.h,,l,r aan sit"girmri telah kemi singgrmg pada BqiE AE IaIryh (7105)'-

u Sanad naais ini;;it, Umaruh u6t"n-lto" Al Qo'qo' bin Syabramah Adh-

Dhabi perqrataan *g€'Iai ke-tiqqah-aw-ya telah dike, rkalcn pada hadiB no.

4lgg. Nannn deffid hd t -dhk* ai sim, bahwa Ibmr- sa'id pun nF-rnrlis

il#"ya d"l-. }rhtTlr-tt 
"Uqot 

(6:-?A5) 
-d:rt 

w@km' trrffi1q ah-m'trya'
I---Abo'arr,ah adahh Ib@ Am bin Isir bin 'Ab&llah Al Bajliy' Pecn!@an

*g*.i l^a-ltiqqoh.orv" 44 {ik3ut!- psda hdiB- rro' 4198' Nmm
d'r;i';;;, t ',,i irrtunffi di sioi' bah'ra tbmt sa'ad rmprlis biografin:ra dalm

tub Art-Thabaqar (6: 208).

Hadits ini dirimyaGn obh rrrsm Al Bulrhri (7: 105| {9Imm Muslim (2:

ZC). iJrqa *rf;"Vr*- a"nf"t 
" 

Mrrbamad bin Fudhail dcngan smad int
- 'Ihdftt ir,.ip* dto;Ftu" orcn at ryt+P-datamtitrb 

l' Mu$aeak €: 185)

d*t Jalur yrtg 
"d. 

A"r""i ut u Al Musnod ini d€ngp smad ymg sama' Al llakim

ffiq=*"ale m ra"rrn-t"at yatgshahih,ls€"a alahrcrcn.hi keteffim Al
gilkh*i dao Muslim, ,^ t*di,an1la tidak.mengelu4oryql eq" ahlr ccrita

i"i.; p*dry"t Al llatdm ini aisltu;ui olch AdaDzahabl Dalam hal im'

,*Ingguhqr" Al Hatim dan Adz-Dzahabi telah relalorkan tetclirum -{Gmga

Allah me'mberih ""mt 
ttpuo' kcduanya-' sebab badits ini terEa dLlM g'Ghih

Al Bukttfri d8 Shohih Muslimdengan sanad dan ahr ccrita ),ang sama'

MusnedlnrnAhn d - I11 I
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7157. Mutraurmad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari

Umarah, dari Abu Zt$'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Allah SW telah menjamin memberikan pahala bagi

orang yang lceluar (berjihad) di jalan-Nya; "(Aht telah menjamin

memberilran pahala lcepada) Hamba-Ku yang tidak lceluar lcecttali

Al Hafizh telah menyinggung hal itu dalam bt^b Al Ishabah (8: 6l) ketika
rrrcnjelaskan biografi Khadijah! dan dia meirisbatkan hadie ini kepada rmam
Muslim saja. Boleh jadi lnilah yang me'ngelabui para pembaca -kecuali para peneliti
hadits- sehingga mereka berpendapat bahwa Al Butfiari tidak rcriwayatkau hadits
ini, padahal dia rrcriwayatlcannya.

Kabar gernbira untuk lfiadijah yang t€rt€ra dalam hadits ini, juga te,rdapat
dalam hadits riwa>,at AMullah bin Ja'far, sebagaimhoa telah disebutlcan pa& hadits
rro. 1757 . Kabar gembira ini ptm terdapat dalam hadits riwayat Ibnu Abi Aufa yang
tertera dalaa Shahih Al Bukhari dan Shahih Muslim.IGbar gembira rmtrk khadijah
inipun akan dikem*aken dalam lI Musnad (4: 355, 356, 381 II), dan juga dalam
hadits Aisyah yang tsrtera pada Shahih Al Buthari dan Shahih Muslim. Y'abar
g€rnbira ini prm terdapat daliln kitab Musnad Abmad (6: 58, 202,279 H).

Adapm meagenai pcnafsiran terhadap kalimat-kalimat asing yang terdapat
dalarn [adifs ini, scmn itu sudah dijelaskan pada hadits no. 1758. Lihattah
pcnjelasan rinci tarmg scnrn i$tltab Al Fath (7: l0a).

El - I}I6p{ [nrm Ahmd



mtuk beTiihod di jalan-Ka, bqiman kepad*Ku, don menpacayai

(kcbenaran) ufitsan-Ku. Maka, dia mendapatkan jaminan dai-Ktt

dengan memasufthannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke

tempat tinggal dimana ia keluar, dengan mendapatkan apa yang

sehantsnya dia peroleh berttpa pahala atau Ghanimah (harta

rampasan perang). Demi Dzat yang iiwa Muhammad berada di

tangan-Nya, tidak ada satupun luka yang didapatkan oleh orang yang

berjihad di jalan Allah sw, keanali dia datang Pada hari kiamat

nanti dengan keadaan yang sama saat dia terluka, darahnya

bentarna merah darah, dan aromanya sewangi minyak kasArt. Demi

Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya aka

tidak khawatir akan memberatkan kaum mttslimin, selamanya alat

tidak akan duduk saja di belakang pasuknn yang berperang di jalan

Allah. sayangnya, aht tidak mendapatkan kesempatan itu, yang bisa

membuat mereka -kaum muslimin- dapat mengilattiht, dan tidak akan

merasa bahagia sehingga berdiri -mengihii jejak- d.i belakanght.

Dan Demi Dzat yang iiwa Muhammad berada di tangan-Nya,

sungguh alat berharap untuk bisa berperang di ialan Allah SW lalu

terknuh, kemudian berpuang tagi di jalan Allah SWT lalu terbunuh,

lalu lremudian berperang lagi diialan Altah SW dan terbunuh."rz

'2 Sanad hadits ini shahih. rmam Muslim telah meriwayatkanqra dalam

kitabnya Q:9s-gQmelalui jahrr Iarfu, dari umalab, dengan sanad yang sama persis

dengan sanad ini.-Ke, rdian dia juga miwayatkaonya ,Tryy jalur Thariq bin

Fufrail de,ngan sanad j,ga, hPi redal*inlra tidak sam' b'9"" dia mengganti

redaksi tadits lrang Ait*al,.gi" Jarir. Ialu dia rcriwaya*amya lagi de,ngan

redaLsi yang padang dan ringlas melalui jarhn lain

Id, At Bukhari pun reriwaya&an hadits ini dalam kitabqra (1: 8Q dengan

rEdafsi yang sedikit titin ringtas, mlalui jalur Abdul Wahid bin Zya( <lari

Umarah-- Dia juga telah meriwayatkan bagian-bagian hadits ini dengan beberapa

jalur yang tain aatamutatq"a (6: 12'13, 13: 371 &?74)'- fu; An-Nasa'i juga telah reriwayatkan hadits ini secara t€rpisah ke dalam

tigahaditsdalamkitabq'aQ;54&sq'sebagianisikan&mganhadiBinijuga
tclah disehrfuo sebetrmya dalam hadits ke 5977 rivrayzt Ibnu Umar.

Lafa"h ,,fntodabd' ai"ga" mcnggmattan hunrf zrz, serta dibaca/athah furnfi

,a' dan dal-tyari6 ke1nbali-kqada iutyet. Dan mcnurut Ibnu AtsL artinl'a adalah

Allah rcnjimimya d.ogan- mc,mterlon anpuDan kepadaq'a Ada yang

Mrsnrd InlmAbnd - EI
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7158. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami,

Umarah menceritakan kepada kami, dari Abu Zt;dah, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Ya Allah,
ampunilah orang-orang yang menanhr botakrambutnya (saat umrah

atau haji)". Mereka 
-para 

sahabat- berkata" "Ya Rasulullah, dan

-mohonkantatr 
ampun juga unhrk- orang-orang )ang memotong

sedikit rarnbutrya?" Beliau berkata lagi, "ampunilah orang-orang

yang mencuhr botak rambutnya (saat umrah atau haji)". Mereka -
para satrabat- berkata, "Ya Rasulullah, dan -mohonkanlah ampun juga

unhrk- orang-orang yang memotong sedikit rambutnya?" Kemudian

beliau berkata, "Dan berikanlah ampunan juga -Ya Allah,- untuk

orang-orilng yang meurotong sedikit rarnbutnya."l3

mengatakan, itu juga berarti aku telah mengundangnyq lalu dia menjawab, yang
maksudnya adalah aku telah mengutusnya dan nengundangnya, lalu dia datang.

ggdangkan menurut dl llafizlr, artirya adalalC "Segera memberikan pahals
untuknya dan ganjaran yang baik baginya "

I-afazh al kalmu -Ai&raca fothah kaf-nya dan disuhm lam-nya-, artinya adalah
luka.

lafazh Khilafo Sirrfiryah, berarti dibelakanpya dan sesudahnya. Lihat juga
penjelasan detilnya dari apa yang telah kami sebutkan tadi dalam kjtab Al Fath dan
dalam kitab Syarah Mwlim karangan Imam Nawawi ( I 3 : I 9-23) .

'3 Sanad hadits ini shahih. Kedr.ra Syailfi -Al Bulfiari dan Muslin- juga
telah meriwayatkannya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al Munuqa (2615).
Kandungan makna hadits ini juga telah disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Urnar
secara berulang-ulang bagian athirnya pada hadits ke 6384.
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Tlsg.Muhammad bin Fudhail me,lrceritakan kepada kami, dari

umralu dari Abu ntah, dari Abu Hurairah, dia be,lkata seseofimg

datang kepada Rasulullah sAw dan bertanya, 'Ya Rasulullalu

-+€ritahukanlah kepada kami- Sedekah apakah yang paling ag1mg

pahalanya?", Beliau berkata "Apakah ayahmu tidak

memberitahukannya? Yaitu, kamu bersedeluh di saat kamu meniadi

tamak dan kikir, saat lamu talatt ianh miskin dan berharap

--lrekayaan tar- tidak akan hilang. Dan ianganlah kamu menunda-

nunda Aersedeknh- sampai aial menjelang, kamu berkata,'bagian

ini untuk Fulan, dan ini untuk Fulan. sementara si Fulan telah

mendapatkannya."r4

ra Sanad hadits ini shahih.Imam Al Bulfiari telah meriwaya*amya dalam

kitab,nlp (ild. 3: 22Q mlalui jalu Ab&l wahid bimziyz{ dan dalam (1ld- 5: ?!19-

280)relahri jahnSu$ru"
Bcgiu i,ga IDam Muslim, tlah mcriwa5nattam. va +l9-|,i-.{1:n (L: 282)-

,*frf,tl"f,ri flir, O- lrt* ttolq Ui"f..O"il, seru jamlf6n W-am- Abu Daud

j,rgddh;*"y"f"fur" dalam-titab 'Aun Al Ma'M Q2. tt2865) mlat*i jdur

Ab&lWaLid"
Kcscmn riwayat t€rscbut tadt diriwal'atkan dai U@ah d€ngan

,',e'.Sgt"', sanad ini. Nanti4ra jugp akan disebutkan rcdaksi yang hlrang lebft

r#a6- hEdi6 ke 7401 rcialgi ri*.yat Ibnu Jarir, dan dalam hadits ke 9367

rclalui riwayat Abdul Wahid
Irfi"l Va Ia Tamlul, bol€h dibaca dhanmah hunrf fc'-uya deirgan harakat

,rrt*, @nir! dan losrah pads hmlf' fra' (tunha;boleh juga fuafathah toruf
,'dd mim, ryarbotasvaidha'-n)'a' Adapun I'rab-n1'a' memmrt-Al l{a1ffi dqlem

lrrl0lb fiFart, dibaca srlrm seUag8i f il iahi, dan dibaca rafa' (dhomui) s€bagsi

iq, oa bolch dibaca Nashab Cot"tl -yang mksudnya- sebagai 'Athcf d,1
trhan tosluddaqa.
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7160. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari

dari Abu Zrt'ah, dia berkata, 'Dan aku tidak mengetahui

hadits ini selain dari Abu Hurairah, dia berkata: suatu ketika Jibril
duduk di dekat Nabi SAW. Lalu Jibril melihat ke langit, dan

kemudian turun salah satu malaikat. Lalu Jibril berkatq

"sesungguhnya malaikat ini tidak pernah turun -ke bumi- sejak dia

diciptakan satu jam yang lalu. Dan ketika turun, dia berkata, *Wahai

Muhammad, Tuhanmu telah me,ngutusku untuk datang kepadamu. Dia

berkata lagi, "Apakatr kamu menginginkan Allah SWT menjadikanmu

sebagai Nabi Allah -untuk golongan- Malaikat atau Rasul -unhrk-
manusia?", Jibril lalu berkata, "Ber-tawadlu'-latr karnu kepada

Tuhanmu wahai Muhammad." Kemudian Nabi SAW bersabda,
*Tetapi hamba dan utu-san Allah.-rs

Latazh wa ta'ammala al baqa', dalam kitab aslinya, berada pada pinggiran
(Hamisy) lafazh Al Ghina; dan bentuk seperti itu sesuai dengan sebagian riurayat
yang telah kita tunjuktan sebelurrmya, tetapi selain riwayat Ibnu Fudhail pada

hadits ini.
" Sanad hadits ini shahih. Al Haitsami rneiryebutkannya dalam kitab Majma'

Az-kwa'id (9: 18-19), dan berkata, "Imam Ahma4 AJBazzan, dan Abu Ya'la telah
rneriwayatkamya, dan kedua pcriwayat awAl nya adalah termasuk golongan
periwayat shahih." Tapi dia tidak menyebutkan perkataan Abu Zru'ah yang

berbunyi "Dan alflr tidak mengetahuinya kecuali dari Abu Hurairah", yang

dipertirakan bahwa dia -Abu Zur'ah- telah rrrragukan ke-maushul-an haditsnya;
mestipun ini sebenarqra tidak meryeng,aruhi ke-shahihan sebuah badits. Karena
dia meirceritakan bahwa pradugaq'a (zhann) yarig rajihhenx pada saat itu adalatt
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Tl6l.Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari

Umarab dari Abu Z|;d:ah, dia berkatq dari Abu Hurairah RA, dia

bertata: Akg me,lrde,lrgar Rasulullah sAw bersabda, "Tidak akan

datang hai Kiamat kcanli matahari telah terbit dari barat. Dan

kiltika matahari telah tqbit 4ari barat-, serta manusia telah

melihatuya, maka mereka -bara- mempercayainya. Itulah saat

dimana tidaHah 'bennanfaat tagr iman seseorang kepada diinya

sendiri yang belum beriman sebehtm ittt, atau dia (behm)

mengus ahalcan kebaiknn dalam mas a imanrtytt 3t6

yang lcbih mendekati keyakinan, dan penguasaan praduga seperti yang terjadi

dqlarn contoh ifir tclah di"rggap culup.--earp.- 
ketidakmauan-X Haits-ami menyebutkan perkataan Abu Zur'ah ini

rnenrmjuirkan bahwa hadi$ itl tclah diriwayatkan dengau pasti dari Abu Hurairah,

oleh Bazzar dqn Alu y.'L, aholch sdah satuo)E-

Ibmr Ks8ir jnga qnibdh stltls hadiB ini dd Al Munad dnlarn kitab lt-
Tarill (6:4E); inu'a saii rlia m&m ad. tcl6 asli dal"m Al Munad w
di-gg"i, gufi p.d. Afur UAis, dtuilai &ri rada&si *Jibril bcrlota' Merendah

diri-lah kaml".. (saryai'Llfir hsdiu)-
Ialu ltntr- Gtsir b€rlota -sstclah rcryebuth hadits itu bes€rta

kehrrangannya-, "sq)€,rti i"ilah ahr tcmrkan redrksi iur ada Padab yang dalam

tit"U ;I U|sia dffigkas (ddak ada), dan i11 adalah salah satg hal yang

.rm"Ort r.l" drri j.hrr ini '; Maksudnla, ddak adt salah satu prm d^ti Shahib Al

Ifut b' As-Sifrah yang roiwayath rcdahi ittt.
Adry- ."i"t -ioi trf"i .d.ei scry-urna da! balo. A zo Al Musnad

sebagafrna dijelaskan aaumtitat,ll ushul as-Tsalasah (tiga htab shahih) dat
tctab Mafiu',42-7awa'id.,. S;n d hadits ini stuhih.Imam Al Butsari telah meriwaya&amya dalam

kitabr)ra (8: 223\ melalui jahr Abdul wahid bin ayail dari umarah" Ialu
*ri",ly"rLq"'f"g t*t"L ri*lyat )'ang Pcrtama itu mlalui jahn yang lain,

,,#E*,ct
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7162. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami,
Umarah menceritakan kepada kami, dari Abu Ztx'ah" dari Abu
Hurairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Janganlah kalian
semua melahtlcan puasa Wishal (puasa sehari semalam penuh hingga
hari berilattnya)", dan Beliau mengulangnya tiga kali. Berkata para

sahabat, "Iapi Anda berpuasa, watrai Rasulullah?", Beliau berkata

lagS, *Kalian semua tidaHah sama denganht dalam masalah ttu. Aht
terjaga sepanjang malam, dan Allah SW selalu memberiht makan

dan minurn. Maka, laksatwkanlah pekerjaan sebatas kemampuan

kalian."rT

kemudian meriwapdramya untuk ketiga kalinyz dalm kitabnya itt, AOe-aOn1
melalui jalur yang tain.

'Ibnu Katsir me,maparkan beberapa riwayat Imam Al Butfrri ihr dalam
tafsirnf,a (3: 433), dan berkat4 '?ada riwayat yang p€,rtamq Jama'ah (Shahib Al
Kutttb As-Sittah) yang lain juga mcriwayatlan dqlam kitat rcreka kecuali At-
Timddzi, melalui beberapa jalur; dari Umrah bh Al @'qo' Ibru Syibrimah, dari
Abu Zur'ah bin Am bin Jah, dri Ahr Huarairah. "

As-Suyrthi juga me,ryehilkmlna dalam kitab Al Durr Al Mantsur (3: 57) dan
menambahtm pada AM bin Hamid, Abdurrazzaq, Ibn Al Mundzir,
Abu -Syaikh, Ibnu Mudawaih, dan Al Baihaqi dalam deretan periwayat.

" Sanad hadiE ini shahih. Imam Al Bukhari dan Muslim juga talah
meriwayatkamya, scbagaimana disebutkan dalam kitab Al Muntaqa (2159).
Kandtmgan makna hadi,ts ini juga telah diebutkan b€rulang-ulang, rclalui riwayat
Abfullah bin Um; dimtaranya, redalsi awalnya terdapat pada hadits ke 4721, d^n
redaksi allhirqra tsrdapat pda hadits ke 6413.

r aFztr lHafutr, dibaca fartah hrnuf laz-nya, .rcnunrt Ibnu Al A6ir adalah
Dikata&an dalq"n pcrcatapcn orang rab: alor telah t€6ebani dqan perkara yang
s€nangi ini jflra ru).comgi dn mencintainya " I;31hzh itu tcrnoasuk karcgori
ta'iba (tal^h), sebagaima d;lidasLao dalam kitab Al Mishfut dan yang laim1"a.
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7163. Muhammad bin Fudhail me,nceritakan kepada karri,

Umarah menceritakan kepada kami, dri Abu Z\t'ah' dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullafi SAW bersabda, "Barangsiapa yang

meminta-minta harta trcpada orang lain dengan maksud

memperbanyak hartanya, mal(a -sebenarnya' dia telah meminta bara

neralra. Maka silahftan persedekit bara nerafta itu atau

memperbanyabtya."rB

,-*-
';:; rk ,-; Jn ,;nt'u ,rt\r *rif et-rb;',

t
'4\t ,-Yk n1u uq

rs Smad hadits ini shahih. Imam Muslim telah meriwayatkanryra dalam

kitabqa (1: 2M), begrtu juga Ibnu Majah dalm kitabrqra (l: 289); keduanya

relalui Safrrr fUnr f.r&aiU ac"g* sanad ini. Hal itu dijelaskan dalam kitab lI
Muntqi(2049) dankitab/r-ftghiOwaAt-Tar*ib (2: a). Lihat jugapada hadib ke

1252 dan 5680.
Irfr2fo "Taftats6gran", b€trarti untgk berbangga dengan banyakrya hartanya,

atau berbangga dengan cara me,mberikan peme.tman dan b€rl€bih-lebihan dalam

rmiffi.
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71il. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami,

Umarah menceritakan kepada kami; dan Jarir dari Umaralu dari Abu

Zt;gJah, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'I(etika Rasulullah SAW telah

melakukan takbiratul ihrmr pada waktu shalat, beliau lantas berhenti

seje,nalc diantara takbiratul ihram dan bacaan Al Faatihah. Aktl

berkatao "D€mi bapak dan Ibuku, apakah yang kamu baca saat kamu

diam sejenak di antara takbiratul ihram dan membaca Al Faatihah?",

Abu Hnrairah be*ata, "Aht mentbaca: Ya Allah, iauhkanlah -iarak-
antara diifu dengan lcesalahan-kesalahanht, sebagaimana Engkau

menjauhlcan jarak antara timur dengan barat. Dan Ya Allah,

bersihkanlah dirtht dari kesalahan-lcesalahanlat, sebagaimana

Englrau menbersihkan baiu putih dari noda."

Jarir berkata, "sebagaimana baiu itu dibersihkan 4ari noda--

Ya Allah, siramlah kesalahan-hesalahanfu dengan as, air, dan air
dingin.-re

Abdullah bin Ahmad berkata: A1lahlu berkata, "Semua redaksi

hadits tersebut berasal dari Abu Zur'ah, kecuali ini. Karena itu berasal

dari Abu Shalih."

., 7c.* CA 6: *,i:r1" i?,Fa:i.'rZJ$:r' 'v\1o

,;:) J:rl i\,*,, t X" * it Jh JG :Jv ,i;-) ,sj

:?'$l e'et'*),';,:$tilI ?rr *.f';l'J'u
re Kedua sanad hadits in shahih. rmam lfuad meriwayatkan dari Al Butfiari

dan Muslim; melalui jatur Muhamrad bin F$hail dan Jarir bin AMul Hami4
kcdyarya dari Umarah bin Al Qo'qo'. Hadits ini diseblttan dalpm kitab lI
Mntaqa (860, dao discbrslrao, 'Tam'ah juga miwayatkan hadits ini kecuali At-
Tirmidzt " L,ilr. Keuangan yang telah lalu dalam Musnad 'Ali (729)
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7l65.Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari

Umarah, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr

SAW bersabd4 "sesrmgguhnya golongan yang Pertama ftali masuk

surga, -wajahnya- bercahrya terang laksana bulan pada malam

purnamy, lalu golongan selaniutnya adalah yang bercahaya seterang

bintang yang berkilatmn di langit dengan sangat terang, merela tidak

pernah buang air besar dan buang air lcecil, mereka tidak meludah

dan tidak pula membuang ingus, sisir rambutnya terbuat dari emas,

lreringatnya sewangi minyak knsturi, ntangannya berwangikan

wewangian dari d.upa yang dibakar, dan beristeiltan bidadari. Bentuk

tubuh merefta semua sama, seperti benUk Ufuh ayah merefta Adam

AS, yang tubuhnya setinggi enam puluh dzira'."2o

r Sanad hadits ini shahih. Abu Shalih adalah As-Saman Az-Ziyat Telah

ditetapkao k*tsiqqah-amya dalam hadi6 ke 4626, dan kami lambahkan di sini

bahwa Ib,m Abi if"ti- telah msrulis biografinya dalam kitab Al Jarh wa At-Ta'dil

oH4s0-4st).' 
euar["n bin Ahrred telah mcriwayatkan dari ayabnl"a dalam Al Musnad fui -

sebelum meriwayatkan hadiE itti- seblah hadits yang mengatakan bahwa itu b€nar

dari riwayat Um;rah, dari Abu ShalilU tarena dia telahmriwayatkanrya di t€nglh-

t€ngah ,i*"y"t U-arat, dari Abu 7f,g'ah, yang dikhawatirkan akan 6smbuat

Ui"S-g para pembaca atau p€nlalin hadits, lalu menganggapryra telah salab- Itu

"d.t 
h;ii"p kehati-hatian )'ang sangat ddam, karena Umarah meriwayatkan hadits

ini dari Abu Zur'ah juga, sebagaimana Abu Shalih meriwayatkannya dari Abu

Hurairah-
Hadi6 itr telah ditetapkan dalam riwapt lain selain umarah, sebagaimana

)rang akan fo16 jelaskan nanti dalam takhij hadits-nya, Iwya Allah' 
-- -Ib,nu 

Majah telah meriwayatkannya dalam kitabq'a (2: 306-307) melalui jalur

Mnhanrmad 6io foiah"it, aari Urnaran bin Al Qo'go', dari Abu Zrtt'ahb dari Abu

Hurairah-
Ibnu Fudhail adalah gunmya Ahnad dalam sonad kita kali ini, jadi dia telah

mendengar dari umarah a.u- ao" i"t r; dari Abu shalih dan Abu zvr'ah.Imam Al

Musnad Imam Ahmrd - ,W



Bnkhari juga meriwayatkaurya dalam kitabnya (96: 26G261) rclatui jahr Jarir,
fl31 Tmern Muslim meriwayatkamya dalem kitatmya (2: 350) melalui jalur AMul
Wahid bin Ayad dan Jarir; keduanya dari Unarah, dari Abu hfr'ah, dari Abu
Hurairah- Jadi, semra4ra ada tiga orang guu -termasuk Ibnu Fudhail se'lrdiri-, dan
mereka merixpyatkan dad Umarahr dari Abu Zur'ah-

Ini adalah sikap hati-hati yang sangat teliti dari rrnam Ahmad yang me,njelaskan
bahwa sanad yang dia riwayatkan dari Ibnu Fudhail. sebenarnya adalah jalur lain
yang diriwayatkan olehqra, dari Umarah, dari Abu Shalihb dari Abu Hurairah- Dan
itubukanlah sebuah kesalahan atau kealpaan"

Hujjah ini diperkuat lagi dengan fakta lain, bahwa Al 1A,'masy telah
meriwayatkan hadits ini juga dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah- Maka, rrnern

Ahmad prm akhimya meriwayatkannya -pada hadits ke 7429 yang akan disebutkan
nanti- dari Abu Mu'awiyalr, dari Al A'mas5 dari Abu Shalih, dari Abu Humirah.
Begitu juga rmam Muslim telah mcriwayatkan hadits ini dalam kitabnya (2: 350),
juga Ibnu Maj ah (2: 307) melalui jalur Abu Mu'awiya[ dari Al A'masy.

Ada juga hadits yang ditctapkan dengan redaksi senpa tanpa. melalui jalur
perantara tadi yang dari Abu Hurairah; dan rmrm Ahad meriwayatkannya pada

hadits ke &183, dari Abdurrazzaq, dari Ma'max, dari Haltmam bin Munabbab dari
Abu Hurairah- Begitu juga Imam Al Buktari dalam kitabnya (6: 23U232) dan At-
Tirmidzi dalam kitabqra (3: 327*328) telah mcriwayatkanrya. melalui jahr
Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar.

AlTirmidzi berkata" 'Ini adalah badtts shahih. " Imam Al Bukhari juga
meriwayatkan kandrmgan maknan)ra dalam kitabq,a (6:232) pada hadits riwayat
Abu Zna$ dari Al A'raj, dari Abu Hurairah" Dia juga meriwayatkannya seperti itu
dalam kitabnya (6: 233) pada hadits riwayat Hilal bin Abi Maimmab dari
Abdurrahman bin Abi 'Umah, dari Abu Hurairab- Lihat juga pada hadis ke 7152.
Kauri telah menrmjul&an hal ini pada hadits terscbut

I,afelzh Warasyfuuhum Al Misk. Ar-Risyfu adalah keringat karcna keluar dari
tubuh sedikit dcmi sedikil sebagaimana sebuah wadah yang kosong dipenuhi
tetesan dir. t"i adalah pendapat p4g dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.

Iafazh Wa Majamiruhum AI Wuwwah. Berkata Ibnu Al Abir, '7, Majamir
adalah bentuk jamak dzri Mijmar dzt Mujmar. Adapm Mijmar dbaca kasah mim
pertama dar- fartoh pada mim keduanlra-, adalah te,ryat bara api untuk
meunnggang (anglo). Sedangkan Mujmar -de,lrgan dhammah-, adalah yang

dipanggang diatas anglo dan dimatangl€n dengan bara api.
Makna kedua inilah yang dirqlrsudkan oleh hadits tersebut, yaitu yang artinya

bahwa wewangiao ruangan mereka menggrmakan drpa yang dfuakar. " Dia juga

berkata, Al Wttwwah, adalah kayu yang dibakar. Terkadang harnzstmya dibaca

dengan harakatfathah dar dhammah. Hawahnyalafaz/n Al Umnah adalah asli
kalimat, ada juga yang rcngatakanqra cuna harrtzeh tambahan " IAfazfi itu dibaca
dengan dhammah pada lam-nya dan diberi tasydid pada wau-nya yang berharakat

fathah.
IAfa?h 'Ala Khalqi Rajulin Wahid. Al Hafizfi berkata dalam kitab Al Fath (6:

2@-261), "liafazh itu dibaca dengan fathah huruf awalqa" Khalqi, dail b*an
dhammah. Dalam kitab l, Fath,lafazh itu ditetaptan hanya ada di Yunani (uz a
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7l66.Muhammad bin Fudhail me,nceritakan kepada kami, dari

umarah, dari Abu z.ty':ah, dia berkatq *Aku me,masuki rumalt

Marwan bin Al Hakam bersama Abu Hurairalu dan dia (Abu

Hurairah) melihat beberapa galnbar yang dipasang. Kernudian dia

berkata: Aktr pernah me,lrdengar Rasulullatr SAW bersabda *Allah

sw tetah berfirman &lam hadits @dsi-, Tidak ada orang yang

lebih zhalim daripada orang yang mernbuat makhluk menyerupai

malchluk ciptaan-Ku!, maka, hendaklah dia menciptakan benih,

menciptalran biji sanvi, atau menciptakan benih." Ke'lnudian dia (Abu

Hurairah) berwudhu' dan menrbasuh kedua tangannya sarnpai

melewati kedua sikunya. Dan ketika dia me,mbasuh kedua kakiny4,

hltn []/, cetakan Al Sulthad]5rah Kittb Shahih,nt nu*li'tl dalarn hadits riwayat

Umarah, dari Abu Zur'ah.t aa"p,- dalam kiab sh*hih ly{uslim,lafazh itu ditrtis pada kitab cetakan Al

ka"rn igr t4Gl47\ dalsm badits riwayat Umarah' dengan !t'491 dhammah pada

huruf tJra' dan lam. Dan dalam n"aitth*ay"t Al A'masy, dari Abu,shalih' lafazh

itu digunakan dalom dua wziab dikarenakan lafazh itu diriwayatkan dari Abu

Brkar; dari Abu Syaftalq arri lto Mu'awiyah 66n8ln.hafft dhammah pada

kedua'hnrufrya; a* arri'Abu Kgraib, dari Abu Mu'awiyah dengan fathah laht

disnhm. Nawawi be*ata dalarn tft1$ syarh Mtulim-nya (18: 172), 'Imam Muslim

.V"t"U" dalam kitabn)'a bahwa rcidapat perteaa-an antat Ibnu Abi Sfibah

dan Abu Kurajb datam meirtukan Jyakalnya, karcna Ibnu Abi Syaibah

meirrqratkam)ra dcogan dhanmah pada huruf hha' dzn' lan' sedangkan Abu

iur.15 t*gu"i.atnaniaaa ma' dan su/crn pada lam.Kedua-duanya benar. "
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I

dia membasuhnya sampai melewati kdria tumit dan betisnya- Lalu

aku berkat4 "Apa -maksud dari semua yang kamu lakukan- ini?." Dia

menjawab, "@etis) ini adalah batas akhir pertiasan (pergelangan

kaki;."2t

2' Sanad hadits ini shahih. rnurm Al Bulfiari rcriwayatkamya dengan redaksi
yang panjang, seperti pada hadits in (Shahih Al Bulrtari, l0: 323-325), melalui
jalnr Abdul Wahid bn Ziyzrds dari Umarah dengan sanad ini. rmam Muslim juga'
meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya Q: 163) d€ngan redaksi yang lebih ringlas
pada awalnya -tarya renyebutkan kisah wudhu'-, mclalui jahn Ibmr Fudhail. Imam
Al Butfiari juga meriwayatkanryra dalam kitabnya (13: 'U6) dengan meringkas pada

redaksi yarg marfu' (saryai kepada Rasul SAW), rclalui jalur Ibnu Fudhail,
dengan sanad ini.

tmam Muslim juga telah reriwayatkamya" s€eerd riwayatryra )rang p€rtama

dal"m kitabnya (2: 163-164) melalui jahn Jarir, dad Unsralt de'ngan sanad yang
sama, dan tidak mengguakan redaksi hadits sendiri, tctapi Ecnggantinya dengan

redalsi riwayat pertama.
lafazh 'Dzahaba...(saryai akhir [adils). " Berkata Al IIafizL malsudqra

adal"h berkehendak lafazh Ka hhalqi matsuAqa adatah meiryenpakan dalam
membuat gambar saja dan tidak semra segi.

Ibnu Batbal b€rrcata, Abu Hurairah nemahami bahwa yang dimaksudkan

dengan menciptakanbq$uk h$uh adalah mcncakrry apa),ang me,ryrmyai bayangan

dan tidak Karcoa inrlalr, ,naL' Abu Hurairah juga mginglari apa yang dipahat di
dinding.

Aku (Ibnu I{ajar) berkata, '?emahaman itu adalah berdasarkan dari ke-unnrm-
an lafazh- Dan ada kemmgkinan 'Tashwir' itu hanya terbatas pada apa yang

nreryunyai bayangan, berdasa*an firman Allah SWT, "Seperti makhluk-Ku",
karena makhluk yang dicip+akan oleh Allah SWT bukan t€rpahat di dinding,
melainkan makhluk )rang seryurna. Tetapi redaksi hadits selanjutrya mennr{tLkan
pada keumrman larangan membuat sesuatu. Yaitu lafhzh 'Maka, hendaklah ia
ciptakan biji, dan hendaklah ia ciptalcan atnuba" -d€ngan dbaca fathai Jim dan

tasydidpada rc'-.
Pemyataan ini dibantah, dengan mengatakan bahwa yang dimeksudkan adalah

menciptakan bebijian yang sebnanr)ra, bukan menggambar bentuknya. Dalam
hadits riwayat Ibnu Fudhail, terdapat tambahan redalsi 'Dan heirdaklah ia ciptakan
gaadum "

Yang dimaksud dengan biji adalah biji gandumr dengan alasan adanya

peqrebutan kata gandum setelahnya. Atau bisa juga rtimalrsudlran dengan bebijian
secara umuut. Sedangkan yang dimaksudkm dengan a'rqrba adalah se, rt Adapun
tujuan perintah nrembuat semua ihr adalah untuk mehryubkan mereka (para
pe,mbuat bentuk dan patu4g); sesekali dengan membebani mereka rmtuk
renciptakan binatang -dao itu lebih berat-, dan pada kali yang lain adalah rmtuk
ne,mbebani mereka mcnciptalon benda mati {an iu lobih mdah-, bersamaan

dengao itrt mprcka tidak mcryrm,y'ai lcekuatan untrk relakukan se,mraq,a.
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Al Hafizh telatr menerangkan panjang lebar sebelumnya tentang perbedaan

pendapat yang terjadi dalam ilasalrU i*; apakah pengharaman Tashwir (membuat

irr*i "tuu 
6""t*l itu hanya berlaku khusus kepada a-fa sall yang menrpunyai

6"yuog* atau berdm,r*-; serta mencakup membuat bentuk/rangka hewan dan

),ang laiDnya juga? dalam kitabnya (10: 322-323)'

Pada zaman kita sekarang, kita sering meirdengar dari oranS--orang dewasa

yang dianggap bcriknr -otlir orang-or8ng yang tidak p"*+ kita deogar

[l"i.n"r"ifr4."*" bopendapat dengan menryerUof eU<an T*, bentuk Tashwir ;

termasuk diantamqra t"U"rapa patug yang dilaknat delrgan tujuan untuk

mendekatkan diri kepada or-g-o"-g yang dibuatkan Pahmgnya rJu sebagai wujud

penghormatan k pud" nenet iyang-mcrJta yang sesa! dan penghormatan kepada

para penotong mereto yang berdosa serta kaumrnmafik'' aa" j"giy*e Uit ii." ,ntuk rnendekatkao diri kgqada -f+a*faha,n 
berhala

Eropa yanf dLeb-arkan ai Uesir dan negara-neg-ara.Islam laimya oleh mrsuh-

*r,irh p""ler.h dunia Islanr" Banyak yang meogikuti gereka dari. golongan para

Muqalli (i"i* atau pengikut t*i d." rar:at jelata sebagai p€ngihlt dat

u"tiog--u.iog ajaran, hr"gA akhirnvi negara-negara Islam sekarang prm penuh

dengai pe-unarogao patung-patmg yang berserakan, baik itu bcrupa pattmg atau

r"oi*" ""n* p*gilotm"t " atau pemujaan; dengan cara me'lrargh buga dan

minyak *"**gi"o diatasnya, serta mengUh[kan kedua tangamya . (untuk

menyembah) di-depan patud iersebug d6 fnhkan dengan menargh lilin api di

depan patung itu.- ' irlr.rd hujjah (dasar) yang di$makan oleh orang-orang yang melalsanakan

kemungkaran ini-sedari u*4, y*g mernbolebkan pembuatal.p-atuns-patung dengan

beberala fatwa yang -"ny"r"tt r" adalah: mereka menafsirkan teks-teks agary

dengan hujjah V-g tiart &rraU disebutkan oleh Allah SWT ialam Al Qur'an-,

dan-tidak meniaaitannya sebagai dasar pengharaman, yaitu -sejauh yang kita tahl-

dengan .rog"tu*ro, p*gh*.-r" itu hanya terjadi pada Ta1a;masa 
awal Islam

dikarenakan dekatrya -as" lst.n, *"tt itu dengan zaman berlalaisme.

Adapun untubmasa sekarang, zauran itu rclah lama bedahl maka dengan

.*Atiolo lslalh rn€nghapus alasan-utama p€ngbaraman'lt q*i"|<1rang tidak ada

tethawatiran l"d b"d mnpsia mtgk kernbali menyembah berhalz! Mereka telah

lupa akan akibat-yanfdidapat ]arcna fenomena berhalaisme ini, yaitu mereka justnr

rnalah mendekatkan-diri pada kegelapan dan teman-te'mamya -yang sesat-, serta

datang kepadaqra --"*i"t" pe"totonga"- di kala sedang tesusahan dm kesulitan-

4".*!g,rhq. ffu"-t"rt"t"ii-, i1, telah kedali mresap l." d4ag dada rereka

t ry"il*"fl sadari. Bahkao mreka telah mehrpakan tcks-tets hadits )rang jelas-

jAis cngtaramtan Tashwir dan alasenpargbaraman itu!'
Kami sendiri heran dengan pola pikir rereka yang tidakbcrguna ini datr rjtlad

m€relra yang melelrceng! K;ni iqgg"p rrcreka Elah mcociptake penafsirao sendiri

i*g U"i.r--pr-"t ad,i mskipu-itu salah dan saryat salah--H-qF" alfiirnyatami
ianu setcnt, itu mercka b€"aaa dalam kebaihilm dikarmtlrm ihrt-ikutan dalam

urusan ijtihad serta pe,ngambilan keputusannya. Mereka adalah pencui

M"ft4 ,*r,,d tiL ttat 6t Imam Al Hafizh Al Huiialq lbnu Daqiq Al Ai4
y-g *oi"ggat p.o" an- 702, remparkan kcmbali perkataan mereka yang

LrJot itu dan mcmbantabq'a dengan bantaban }lang paling bagus, dan dengan
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dalil yang sugat hnt, dalam kitabnryra lh*mrul Ahksn, Syarh 'Unfutil Ahknr,iw
I hlm 359-360, yang telah ditahqiq oleh Syaflrh llamid Al Fary dm bLh kita tBliti,
dan juz ) htn l7l-173 cetakan Al Mrniripal, pada wattu mjelash hadits
riwayat AiEah, bahwa Rasulullah SAUI bersabda, uMqe*a itu adalah, ii;ka ulah
meningal salah seorang yang slnlih dui kalmgm mereka, nwreka botgwt di atas
fub'aan itu sektah masjid, ksrudiln nembut ganltar-garnbe di dolomya;
merika iadah sebwuk-burdotya nakhh.k di sisi Allah SWT." klu Iblnr lhqiq Al
Aid b€rtat4 "Dalam badits terscbut, tqdspat dalil yaog rntujUrm kepada

p€,ngharaman pekerjaan ini (Tashwir), dm Elah jelas bagi kita bcb€r4a d"lil slar'i
yang relarang Toshwir (me,mbuat galfiar atal b€ntuk) dan g@bsr. S\Dgguh
sangattah salah orang yang berkata, 'sesmggrrhSna hadits ib hhtm
malcuh atas tashwh, dan pcnekanan larmgpn ini hanya lmtuk zrrrar fu ojq
dikarenakan dekatnla masa awal Islam d€ngm masa p€nycmbahan bcrtala- Adrym
masa sckarang ini {imana Islam telah uscbc luas dan kaidabkaidatmf,a telah
t€rb€ntaqg hns- tidaklah sama dengan rnaknd tandrmgan hadits itL rnalra dengan

ihr juga pcndcanan trangamya prm tidak sm juga! (inilah ucapm mrdra atau

hrang lebft sama d€ngan ini). Pandmgm ini remnut lrami stdah pasti salab,

karena tetah banyak disingguog dalam hadits pemteritaUun tffig unrsan alfiirat,
dimana para t*ang gambar itu disilsa dan mereka alah diperimh, 'Sekarang
hidrrytanlah aa yang telah kamr ciptah!. "

Ini adalah hujiah yang bertentangan dcngen aPa yang nerelra kata&an. Nabi
SAW jug3 Elah meiryebut rereka de'ogan jelas dalam haditsq'a de,rgan sebutan

"Orang+rug yang tclah rcryenpah tutthrlr Allsh SWT." Ini adalah dalil
rurum yang ind€p€od€n dan saogat scsuat yamg tidak dikhu$rdsn untrk satr
zamm drimymg lain-

Tidak sryograrya bagi kita unt* nc,rycrlahrhn teks-teks yang jelas dan kuat
dengan pematnaan hadan, yang bisa jadi memmglinkan rmtuk saryai kepada

makna yagg dimaksudkan hadits, ,nernun dengan melencengkan lafazh untuk
menjustifikasi malrna laimya, yaitu me,ryenpakan makhlulr Allah SWT. "

Inilah yang dilatakan oleh Ibnu Daqiq Al 'Aid. Sejak lebft dari 670 tahm ia
selalu membantah mereka yang selalu bermain-main dengan teks-teks hadits ini
baik pada masarya atau masa sebelunmya. Ke,mrdian, mmcullah pra mrfti yang

menfasadran, dm para p€ngilot frnatik rcreka yang bodoh, atau orangormg kafir
perusak, lang menc€rai-b€raikan umat mrslim dan bermain-min d€ngan teks

hadi8, sebagaimana omng{mng sebelum tamr m€ry€mainkan hadits!
Akibat yang ditimbulkan dari fatwa-frtwa sesat ini adalah aipemtiq'a ncgara

kita dengan @ bertalaimc secara rcnyehruh, lalu
bermmculan patmg-I,atrmg ne'menuhi sehruh pelosok negara d€ngan aduan
sebagai p€nghormtan dan pengagmgao rmrk rcngenang orang )rang dibuatkan
pat&8n),a.

Ke rdian mcreka mengatakan pada kita bahwa itu tidak didirikan selain rmtuk
pengagungan! Lalu mereka menjadi scmkin kafr dan pagan (p€nycdah bcrhala),
hingga rereka membuat mnulnsn dan rcndirikamya scbagai wujud
penghomatan kepada orang )ang dibuattan tmntnnen mtuk mnge,rangrya.
Monnme,n itr rereka aoggap tidaklah tcrmasuk dal"ra Tashwir, sehingga dapat

me,mbemartan p€Daftiran rreka Padabd s€$mgguhnf ImrutEn iu adalah
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7167. Muharnmad bin Fudhail me,lrceritakan ke'pada kami, dari

Umarah, dari Abu Ztiah,dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr

SAW bersabda "Ada dua latimat yang ringan di lisan -untuk
dilafadzkan-, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah SW; yaitu,

berhala yang telah dialihbe,ntukkan, dan Allah SWT telah melaranpya dalam Al
Qur,an d*g* menggrmakan nash (ayat) yang jelas, yang tidak perlu membutubkan

tahnil lagi.
Efek penganrh fatwa sesat ini adalah adanya usaha rmtuk mendirikan sebuah

negara -yang menurut mereka adalah negara Islam dalam komrmitas umat mrslim-,
yang di antam ciri-cirinya terdapat *Sekolah Kesenian yang Bagus" atau 'lnstitut
Kesenian yang Bagus"!!, dan dibangrrn juga lokalisasi untuk orang-orang tuna

susila dengan t t*g-t"tang*! yang telah cukup kuat rmtuk memberikan petunjuk

adanya lokalisasi itu agar dirnar"l4 p-*" pernrda-pemrda 4" - b"t itu laki-laki
ataupun pelerlpualr-, dengan bebai dan bercaryr menjadi satu' dan tidak ada

agat)a, kehormatan atau lainnya yang bisa mencegah mereka- 
Orrng-orarg sesat itu mrlai menarrpilkar wanita-wanita cantik yang tidak

puolta mlu utrk berdiri telaqiang, duduk telanjmg, dan tidur telanjang pada setiap

ieryat-tcryat k€malsiatan itu. Mereka meryerlihatkan serua anggota tubuhqta,

dan-semra rahasia-rahasia kewanitaanqra. Mereka tidak menutupi tububnya dengan

apapun, dan tidak me'ncegah apaprm -)'ang terjadi pada teryat itu-' Kemdian
nereka mengatakan kepada kita, '!ni adalah se,ni!!. " Semoga Allah SWT melaknat

mereka, dan melaknat siapa saja yang se-hrju d€ngan tabiat ini, atau siapa saja yang

hanya diam metilat scmra itu Inna Lillahi Wa hna llaihi Raji'un-
Adaprm wudhu-q,a Abu Hurairah' dan ucapaorya "Ini adalah batas akhir

petgelangan kaki", mclrurut Al Hafizfi dalam kitab Al Fath (10: 325), "Sepertinya
itu mc,nrmjrl-kan kepada hadits yang telah lalu t€nfang fnanarAl' bab Keutamaan

Meratakan Wudhu dan M€mbasuh Qslang Kaki dalam Bemnrdhu.

Hsdits ini juga diluatkan oleh haditsnya yang lain, "Batas aldir pergelangan

lraki seorang mu'miil adalah yang bisa digapai oleh ilhu." Pembahasan tentang

ini pun telsh cuh+ lengkap di sana, yakni dala'n bt,ib Al Fath (l:207-208).Dan
antara hadits yang menrmjukkar tc,lrtang pclarangen Tashwir dgngan hadits tarEng
wudhu-nya Abu Hurairah in1' tidak ada hubugm sma sekali. Akan tetapi, Abu

ar'ah hanyr sekadar rcngabarkan aPa )'ang dia lihd dan yang dia dengar tentang

scmra itr.

t6. t
J...*, $:"; .v \ 1v
r, , .
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Maha Suci Allah SW dan Segala hdi bagi-W Maha Suci Atlah

SW Yang Maha Agrrng.'*

'* ,#'i.rrG ti::", ,F:;.'rU $:";.v\ 1A

,4t; ,;.".t;r'i" ,k !' J;r i6 'i6 ';;; ,rj ,f 'Yj
.€;ky ori.itr 'ry gr r;i 1r:,sr ;,

i2,tar u$t #t c-lrhy ,q.J":r 17; ,#'$ ,ss:

.{A,';r, ;'*'*'u :"'-an:2t'

7168. Muhmd bin Fudhil mmeriakau kryada kami,

'Ashim memceritakm ke@a kn'ni, dai qah:ra, d[i Abu Hurairab
dia berlrda: Rasululh SAW tersabear "fuwgsiry yry telah

b*nlryi ndiWt &b frbqn mb &a telah bertanu

derrgnfu Koaa W fuk afu, Ftnta Hsa menrymar

men,reryndbil*n

Ibnu Frtrail md*km t k"t tagl *-Sldan tidak akan

pernah bi* mtayr.g*m g@ffi, ka-a mmgguhya
mimein1ra seormg hatrba ymg kd@1 juir dm" darih a&lah salatl

sah da dri trduh poluh tadaU&ia'a

2 Sarad ha& tui sdfi.l;m Al hthi *h rcir5ldlmya &
kitabqpe (lt: 173-175, 4Y3 tu L3r:. #1452), begfu juga rrmn hfrdim ddm
kitab,Eya (2: 310)6 lc&mya 'rcrhi jahn Ihr Fr&il Ae@ mgg@Ln sE .t
ini Dm iar,,lal* hdie 14 6fofo rmarr Al B&ci fijafu pcffip lrilrya
png fuI, Al.Istti' lI s/lrddh-

a Smad W fr sfuhih.'A*imbir Kulaib telah dimplmtrc*aqqatrlmya
dalmr hadiB ke t5 dan 6328. I(aod tadntrkan juga di sini babrra Ihr lda'in darr

An-Nasa'i juga elah mganggapuya tsiqqah.Ibnu Sa'd ffita dllun kitab'r5a (6:

238), 'Dia adalah seoruE yaog trqqah dm grkataamya- bisa dijnlfr'n hujjah. "

dipcrcal'a " Ayabn)/a .&Lh XEIsit' bin Syihab Al Jami 4furfaflrr,h Jim dan
disrftn ra'-nya-, da taLl. ffi kr-fsiqqolt.afrya dda h& kE 1378.
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'riun.M,ham,ad bin Fudhail menceritakan kepada kard, Al
.A'masy me,lrceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda'
..Seorang Imam shalat adalah penjamin -shalatnya ma'mum-, dan

seorang muadzin or:mg yang dapat dipercaya. Ya Allah, b€rikanlatt

pehrnjuk pada para Imam, dan b€rikanlah ampunan unhrk para

muhdzin.'n4

t(4litbahkenjugadisinibahwalbnrrsa'dtelahmgrulislonbiografqa
dalam kitab Ath-Thabaq-at (6: 84) dan beikata, 'Dia adalah seorang y?trlg tsiqqah

dan telah banyak meriwayatkan hadits. "
Begitu juga Abu Hatim telah me,nulis biografinfia 1al?m61"5-r l Jarh wa Ab

ra'al 1\tuiai1, a- rc-r" iqqah'antyadiriwayatkan dari Abu Zur'ah"

al n"itrn-i juga telah henvinigrmg Hadits ini dalam kitab'rya (7: 173) dan

berkata, "Imam ab-"a rcran meiiwal'attanqa daa diantara rYol"toro terdapat

Kulaib Li" svil"u; dia adalah reor*g yary*iqqatr, dan di <lalam_ladi5 ini terdapat

perkataan y."g ia* rn€mbaharka; -iviiqah-?"-S*,'- lia juga b€rkatl'
*Hadits ioi masr* tarcgori badits si ahih selanltfazh Sab'ina Juz'an'

Ini adalah pcrkataan )"ang tidak bisa disetarratkan -keshahihrm)ra. Karc'na

bagran awal hadiS l"i y-i berbrmyi, 'Barang siapa yan,g_mmiry-ikan aku dalam

ti6mya-.-(sqai alIhi; haiits)", t"iau aiti*"1'attaa oleh Imam 61 Bt'1536 dnlam

kiabq,a (iO: ill dan 12: 338i, dan rrnam Muslim Calam kitabrya Q:2Ol) rclalui
jalur laln, dengan redaksi yalrg sama dari Abu Huraiimh.- 

S"d;gk"" bagian atlir taAit* iai qlmn disehiltan k€mdian mclalui jahr yang

lain dalam-hadits-t" Ztgl, d€ngan redaksi avliryinya scorrang -mr'min 
adalah

salah satu tanda dali e,ryatpuhrh coam tantla kc,nabian " Dcngan r,cq{rsi se?erti ini,
Irnam dt Bulsari meriuralatkamya dalarn kitabqn (12: 331), bcgitl juga Irnam

Mnslim dalam kitabqra (Z: ZWZtit) dcngan bcbcr*a sanad. Lihat juga pada badits

ke 43O4, 6215, d^a7W
Lafazh -I-a Yailnl,,$16alu Bf', &t*La Yatakhayyalu 8d', artinln adalsh tidak

akan pcmah bisa mEn)reruPai Nabi SAW.
d S"ora f"aie ioi tr.hth, mcskipun pada lgarrya talihat sepcrti dha'if dn

inqitha' (ketctPlfiIsan samd), dikarenakan tidak dikctahuirya salah satu

poirrallatola. (;}munashd-an4a meqiadi jelas dcngan adanya bebcrapa riwayat

i"i4 r.b"g.l-""" yang alan kitabahas nanti, Insya Allah.
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Alcu tclah memerinci keteranganku di dalamya dal"m kitab syarh-tu atas At-
Tirmidzi juz I hlm 4p12406 pada hadits k 207. Kemrdian akg mcndapatkan
beberapa jalrn laiD, lalu aku ren-tahqiq-tya di sini dcngan sstcpat-tepatnla apa
yang telah arkrttahqrq disana" Iwya Allah.

Y-ang jelas bagiku adalah Al A'masy telah rcnde,ngurya dari seseorang yang
mubham (tidak jelas idermitasrya), dari Abu Shalih, dari Abu Hurairab dalr dia juga
mendpngar dari Abu Shalih sendiri, yang me,mbuatnya trrasa ragrr dengan
pendengarannya. Sehingga alfiinrya, dia meriwayatkan .lalam satr waktu dengan
'Dari seseorang, dari Abu Shalih", sebagairnane yang tcrscbut disini; dan dalam
waktu yang lain dengan *Alxr telah diccritakan dari Atu Shalih, dan dia tidak
meryerlihatkan kepadaku kecuali aku telah scndiril; serta .talam
waktu yang lain juga, tidak ada keraguan pada dirin:A dm dia rcriwayatkamya
dari Abu Shalih tarya ragu

Hadie ini sendiri tclah balu diriwayattan dari Abu Shalih I rfa ada ri*ayat Al
A'masy, dan hadits ini juga tdah bah edwat/'*." dri Abo Hwafuah sclain dari
riwayat Abo ShaIflL @an bGbcrea sud yog shotiri.

Ah Dtud telah miwaydm5a drlu tiEb 'An ll k'M (ll5l7:2O3-
204), dai Ahmd bi! Hadil, @alrncogg@h sudyqg.dr dbini.

Al Baihqi juge tch! EiwsradEaq,a (l: 430) dhi j.h Ah Dm4 dai
Almad" r'*.r Ll hfhi &hon kit$ l, Ksb Onnti eh uha6dmSn
dai YEstr bin Rrryi( dri Ibmr Fuelit dcqgm ,rs'ggt& sold ini. Dan
Yusuf bin Raryi{ guuql,a trlt' Al ffit ad.hh Ydbin lt[usa bin Rasyid AI
Qattthm, Elrh diolis tlogafir:n drle ldlrib ArT&ib (ll: 425), dan kitab
Tarikh B agh&d (14: 30'1-305).

At-Tirmidzi bc*',ta &l@ hLb smm.Eu (l: 403, dc'Er'n s)'arah kita l: 183,
Al Mubuahi} "Asbath bin Muhmd mira$lon dari AI

A'masy, dia bcdffi, alo diccritaee dari Ah Shd& dd Ablr ttrairat, dari Nahi
SAW. " Drn orry iEi (Ihqu FDdhail dao Asbanh) Eitrejre@Jra dei Al A'msy,
dan mreka rcnrtuta bahq,a Al A'msy t l-h mcqffi gurq,a yry tclah
meriuz5atLm5ra dd Abo Shalih"

Irnam 1{hp16 bin lldal juga miwa5latlcan d.hhadits tE P58 yang alon
datang dai AMulhh bfo Nl"'*fo, dari Al A'msy, ditbede, *Ab diceeitah
dari Abu Shlib, .dan dia tid't nreryrfrerlihdomf'a npaaU bguali ah sdiri
telah mendenga d{itrJra...(sqd al&ir h.dits)-" Ih s€p€rti itri jBgalah AbE
Daud reriwa5natkmya (dah hhlnr; 518) dri .Af, rlnraa bin Ali, dad Ibmr
Nrmh, dai Al A'Msyr, die ffifiq *Ah diberitahh dri Ahr Shahll dia
bcrkata' de dia t* merydihaitamya teea0aU bcuali alor seodiri tel-h
mdeng aair5a.{sary.i alIhh hadiB). " ,

Al Baihqi jqt dah Lieya (l: a30-A3t) alah rnariwayafiaqna Ehlui

pry:,tchh mir:tam dci A,l A'msy denlg"n @)ramilrtm guu)ra, keqdlm
,'p.glnttqa dcngm rygata&rlr bahwa dia tslah lqsung dari
Ah Sh8ht, acogmpqnrm yag dalan yang mlprrrysi d€!'9,. hcpssdan.

rrr n ll ht&ui dm hbnla Al ICaUr Wlnq tchh ryirymg ri*ayat
iri dcngp ffi cAh yng ti&k dischiltm s-ryrrrlta, &n bcdre, 'Al
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A'masy bcrkatq akg pendengnr dari .Abu Shalih -atau aku telah mendapatkad

darinya-, dari Abu Htrairab, dari Nabi SAW, hadits yang sarna "
Ke, rdian telah meriwayatkan dari Al A'rnasy dari Abu Shalih dengan tanpa

perantafa dan keragUan didalamya -untuk hadits yang bisa dihrupulkan dengan

-"tatui beberapa jalurryra- sauluh onng tsiqqah. yang sebagian besar dari mereka

adatah pua Hafidz yary Tsabit (yang bisa dipegang kebenarannya); dan diantara

mereka-adalalU SuE an Ats-tsarui. Mak4 Imam Ahrad lalu meriwayatkamya pada

hadits ke 7805 )rang akan datang nanti dari Abdurraazaq, pada hadits ke 9943 dari

Abdurrahqan bin Mahdi, dan pada hadic ke 10100 dari waki'; ketiga-tiganya dari

Al A'masy, dari Abu Shalih-
Termasnk diantara squluh onng tsiqqah tersebut adalah Ma'mar. fd3[4 Imam

Ahmad lalu rcriwayatkamya pada hadits ke 7805 yang akan datang nanti dari

Abdurrazzaq, dari Ma'mar -brsama AB-Tsauri-, dari Al A'masn dari Abu Shalih-

Termasuk di antara sepuluh orang tsiqqah tersebut adalah Sufyanbin'Ayinah.
Imern Syaf i lalu meriwayatkamya dalam kitab /{ I Umm (l: 141) dari Sufyan -

Ibn 'Ayinah-, dari Al A'masy, dari Abu Shalih.
Lalu diantara sepullh ot7111g tsiqqah tersebut adalah Taidah Ibnu Qrdamah. Al

Tbayalisiy lalu meriwayatkamya dalam kitab Al Musnadnya (1: 141) dari ZaidalL

dad Al A'masy, dari Abu Shalih" Dan ImamAbmad meriwayatkamya dalamhadits"

ke9473 M dari Mu'awiyahbinAm dari T*riduh, de,ngan sanadnya.

Diantara sepuluh onng tsiqqah tersebut lainrya adalah Mub'rrmad bin 'Ubaid
Al Thanafisi Al Ahdab. Imam 66636 lalu meriwayatkamya dalam hadits k 9412

dari Muharmad bin .ubai4 dari Al A'masy, dari Abu shalih- Al Baihaqi juga

meriwayatkannya dalam kitab As-Sunan At Kubra (l: a30) melalui jalur Am bin
AMul Ghiffar dari Muharnmad bin'Ubaid, delrg;m sanadnya.

Di antara sepuluh ol.,arrg Eiqqah png lainnya adalah Abu Al Ahwash S'lhm
bin Salim" At-Tirmidzi lalu mcriwayatkannya dalam kitabn)a (hdie rorer 2O'1,

delgan syarah hta) dari Hana{ dari Abu Al Ahwasll dari Al A'maqr, dari Abu

t-* 
affira sepuhfi ontg tsiqqahlaimya adalah Abu Mu'awiyah Mlha'n rnd

bin Khazim Adh-Dharh. At-TilEidzi reriwayat}amya juga dari dari Hana4 dari

Abu Mu'awiyah +ere@q Ahl Al Ahunshr dari Al A'masy, &ri Abu Shalih"

Di antara seprhh W Blqp1slt yqng lain adalah Syuik hin Abdulla} Ar
Nakh'iy. rrnam Ahmd ldu wriu,nyad(@)ra dalrm hsdits tc 9{73, dar-i Aswad bin
'Amir, dari Syarik, dariAlA'masy, driAbu S;hslih"

f,i."in dr*"* sepullh -rii siqq"h,tcrscbut dalah Abu Ilamah Al Sukad

Muharrnrrad bin Maimm Al Mirwazi Al Ba&aqi lahr miwayatkaqn dalam.

ldtabn:n ls-Sz tnn Al Kubra (l : 430) mlalui jahn Abdullah bin 'UtsmarL dari Abu
H"rzah Al Sulsd, dari Al A'masy, dari Abu Shalih. Al Ilafzl rc4rcbutkan dalam

}iutb Ar-Tolffirr (hal 74, bahwa Al Bazzar juga criwaptLrmya melalui jalur Abtt
Ha@ah dri Al A'masy, dari Abu Shalih"

Tcrmsnrtr di affia s€euhh onry tsiqqah tcrscb,ut adalah Suhail bin Abi
Shalih. Al Bsihaqi lalu mi*ayattamya dal"r' titabnln As-Strrtalr Al lfubra (l:
430) mlalui jahn Mgharrr'-d bin Ja'far bin Abi Ks8ir, dari Suhsil bin Abi Shalilt
dari Al A'msy, dari Abu ShrlilL lrrnrlr Al Buttsri dal"'n kitab Al Kabb W,J,8)
mnrmjuk kcesda rin,a}'at ini, dao bcltatL "subail bin Abi Shalih mriwayatkamya
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dari Al A'msy, dari Abu Shalib" " Dan Suhail adalah termasuk tc,mm-tcmmya Al
A'masy.

Mercka yang terscbut itulah sepuluh oraug )rang Biqqah, dan dimbahtm lagi
bcrsam rcreta satr nemr, Ha&h bin GhiyaB; alran ts@i, ahl tidak mcmkan
riwayat haditsrya dcngan sanad yang saryai kcpadau5a bahtan At-Tirmidzi
menyinggung4ia dengan catatan, bcrsamaan d@gan pcriwayamp ffiadap
hsdib. At-Tirmidzi b€rkab, 'Iladitsn}ra Abu Huairah tclah diriwayatkm oleh
Suryan Ats-Tsauri, dao Ha&h bin Ghiyats, orang bau:nk laimyq dai Al A'msy,
dadAbu Shalib dariAbuHurairaL dariNabi SAW."

Asy-Syaukani rcauturkan dalam kitab NaiM Anlnr Q: 13) dri A&
DaraErthi bahwa Ibrahim bin Hamid Ar-Ruasiy bcrlcatq Al A'msy bcrlotg "Aku
telah rendengarqra dari Ab'u Shalih-, dan Hasyim telah miwayattamp dari Al
A'msy, dia bcrkatq "Abu Shalih mcrita&an kcpada tami, dari Abu Hurairah. "

Asy-Syaukani lalu bcrkata, *Telah jelas staus jahr inl bahrva Al A'msy telah
mcnAmgaqta dari orang selain Abu Shtlih, kcmdim dia rendengru5n scndiri
dari Abu Shalih- Al Ya'mrri Hata, 'Sc,mra riwa)rat itu bcDr, dm hadits ini
Muttashil." K€, rdian ada koterangan lagi; bahu/a $fiail bin Abi Shalihiry telah
meriwayatkanryra langsrmg dari ayahp, mestipun dia jugu EIah miwalratkamya
uclatui p€rantan Al A'masy, sebagqimena )rmg Etah kmi schdm scbeh"t-5ra
Maka" Ilram Ahad prm latu rcriwryattamya dalam lndits b 9418, daii
Qutaibah bin Sa'i4 dari Abdul Afu,Un lvluhmd Al Darawudy, dci Suhail,
dariaphSa

Al Hafizh myehdm dntam kitab At-Tall:hish (hl-. 74, bahwa Ibnu Hibban
juga rcriwayadmya dari haditsn:a Ad-Darawardy, dari suhail, dcngan sanadnya.

Ibnu Khuzaimah juga Eeriwal,atlomln relalui jahn Ab&rra'han bin Ishaq
dan Muharn'ad bin Umrah, dari Suhail dcngtn suadrtlrr. fcmniar, Al Hafzh
renyinggtmg sefuya Ilrann fifusl drlm hadits lls 9418 d-' bcelcaa, 'Ibmt
Abdul Hadi ffitL 'IEm Muslim mgcluad(m hrdie dcngao Enggutrtbr
jalur se.d ini scbmy* cry.tbclas htdits

Imm Syaf i juga mcriwaf'atkm:aa dalm Al Mr.srmd (iuz l:5t dcrlgan

Gnggunakan umtamlra Al S)railh Muharrmad 'Abid As.Suodiy, cctahn Mesir
tahun l37O), dcogm jalur ].ang saoa, dari Ibrahimbin Mutmd bin Abi Yahya,
dari Suhail, dari aphya ncgiu jugr Al Baqi miwaytu dalm htab ls-
Swton Al K.bra (l: 430) mlalui jalu t"r.n Slnfi'l dcngo rmggmatan soad
ini.

Adryrn Ibrahim bin Ylhyq ctiPun Ecrclta telsh bmlpk'ncngffilltq
sesrmggu@aa dia adalah ormg ]reg boit dalm ffiiwayatlrm hadis rrtrnrdol
karcoa Inum Syaf i, yang mcnrpakan sdah satu mrifu),a dm yang paling
rcngcnal dia, pcrnah b€rtata, 'Srmgguh, kalau Ib,rahim jauh &ri kainggian iUt

lebih dicintainya daripada dia bcrtohoug. Dia adalah seorang yang Nqqah dalam
meriwayatkanhadits. "

Lihat jugE rircim pcod4at tarni turtangqn" dalam Syart kita tchadap kitab
Shahih lbru Hibbor (m 9f). Di lur dari scma.tetermgan ymg tcrscbut tad[
scbcora1ra Al A'nasy dm Sohsit tidak ssdiriao dalm miwayaih hadi6 dsri
Abu Shalih, tarto. rranr [fu$ jugB tclah ffiiwaydtm dalttn tadis ke 8896
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dan 10676, dari Mrlsa bin Dau4 dari afiair bin Mu'awiyalq dari Abu Ishaq Al

Sabi'iy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.
unrtan saoad (sanad) ini adalah ihahih, tidak ada cela nrauprm cacat di

dalarrmya. Abu Shalih et Sr."n juga telah meriwayatkanqra dari Aisyah'

sebagaimana dia meriuayatkamya dari Abu Hurairah
Imam Ahmad tatu mrAuayattamp dalam kitab Al Musnad (6: 65 cetakan Al

Halaby), dari Abu a6qrratrfun Al Muqri'; 'Ilaywah bin Sya-ril menceritakan

6"d;'i-rri, dia bcrkata, Nafi'bitr Sulairran rnenceritakan kepadaku, Muhal,rmad

uin au shalih telah mcnleritakan kepadanya dari aphnp' dia mcndengar Aisph"

istri Nabi SAW b€rsaM4 Rasulullah SaW UersaUda, !"'seorang Imam shalat adalah

orang yang urnjamin -snautolra makrrum-, dan seorang mradzin addah orang

y*ialp"t aipo"aya. Maka Allah SWT rncmbsrikao pettmjuk ke,pada para Imam'

dan mngaryrmi para mradzin "
al iaibaqi nreriwayatkamya dalam kitab sunan al Kubra (l: a3l) mlahri

jahrr Abu et Muqi', dengan meoggrmkan TY!. ini' Irmm Al
b.rro"ri juga telah reriwarrtamra dalam kitab Al kabir onnq dari Abdullah

bin Yazia +an ai" adalah Abu AMurrahman Al Muqi'-, dengan sanad ini, secara

ringkas sebagaimana kebiasaamfa dalam kitab I I Tarikh Al Kabir'
Kemrdian dia renrmjrklrai beberapa riwayat yang laln, dari Abu Shalih' dari

Abu Hurairah, sebagaimana yang telah kami paparkan a{np tadi. Lalrf scbagian

Imam hadits ."U"aiU" riwaft ini sebagai cacat tmtuk riwayatryraAbu Shalih dari

Abu Hurairah, sebagian ]'ang t"i" ncr6aaiun riwayat Abu s_halih dari Abu

Hurairah sebagai c"cat.-trk riwayatnya yang dari Aisfh' dan sebagian.)rang lain

malah ada y.n! -"ng*ggap dha'ifke&aiwayathadits ini bcrsama-sama!.

At-Timnidzi Uert<aa-aaU" kitab ls-Snnan, sctelah mriwayatkaa haditsqra

Abu Hurairah dan menrmj'kkan kepada haditsrya Aisyalr, 'Aku mndcngar Atu
Z)n'ahb€*ata, 'Tladitmia Abu Sh;lih png dari Abu Hurairah itg lebih shahih

daripada hadiurya Abu Shalih yang dari Aisyah.
'ektr 

mcndengar UuUamairaa -yakni liriam Al Bulfisri- berkata, 'lladitsnya
Abu Shalih y-g irri Aisyah itr lcbih shahih,. Dia -yakni Al Bul+Ti- m€nuturlon

daxi .Ali bd Al Madinl ian*a dia tidak meiretapkan haditsiya Abu Shalih yang

dari Abu Hurairah, dan taaitsq'a Abu Shalih yang dari Aisyah rlahrn kitab ini "
Ib,nu Abi Hatim bcltata Oat"- kitab Al 'Ital (to 2l7,juz I hhm 81), "Aku

mende,ngar bapaldq <lia wn:rctnrttan suhail bh Abi shalih dan 'Ibad. bin Abi

Shalih, 
-lalu {ia tol(gtt" "nl-eka adalah dga bersaudare tetapi ahl tidak

.-ga.U,ri kalau n€rel(8'tr-]" saudara tagi, kBcuali apa )'mg rclah diriwaya*an

oleh-Hayrvah bin Syarfi aari Nan' bin Sulaimn, dari Muharrmad bin Abi Shalib,

dari ayairnya, dari ;\isfh, dari Nabi SAW, beliau berkata, "seorang Imam shalat

adatah piiamtn -snibtnya mab?ntm-, dan seorang muadzin orang yang dapat

dpercaya. Ya Atlah, berilcanlah petuniuk pada para lttum dan berikanlah ampunan

""*oi\#;?l;*"*,* hadits ini dari Abu shalih, dari Abu H,rairah, dari

Nabi sAW. aku bertanya, "Iah1 maga yang lebih shahih dari keduanya?", dia

menjawab, ,.Haditsnlra Ai A'rnasy dan Nafi' bin Sulaiman tidalc kuat'', aku bertanya

ugi, 'raai, n'ruhamina bin Abi shalih adalah saudafim)'a Suhail dan 'Ibad?"' dia

rnenjawab, *Seperti itr,rhh rreka meriwayatkannya. 'i
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Dcmikian, sarysi-saryai Abu Hatim haryir saja mcragrrlan kcberadaan
Muhamnad bin Abi Shalih dalam konteks pcrmhman teks ymg diLisahkan oleh
anakqra dalam kitab Al 'Ilal. Alcan tetapi, dia mgetahirya sebagaimana yang
telah dikisabtan ana&nya dalam kitab Al Jarh wa At-Ta'dil (32ns2),lalu dia
mcnctapkan bahca Muhadnad adalah saudaraqra Suhail.

Al Buttari telah meirgetahui hal itu ketika dia rcrulisk8n biografiry,a dalam
Al . Kabir, sebagaim"na yang telah kita sebutkan tadi. Hasyim juga telah
mcriuayatkan darinp" sGbagaimqna yang disebutkan ddam kitab At-Tahbib (9:
157-158), dan di dalarmya juga terdapat rcdaksi 'Abu Daud juga telah
moryiqggmpya dalam kitab Al Ukhuwwai, begitr juga Abu Zrn'ah Ad-Dimasyqi.
Ibnu Hibban juga telah rcrirrayatkan haditsrya f'ang disebutkan dalam kitab
shahilmJaa badits ini-, dalam riwayat Ibmr W"hb, dari Haywab dcngan
sanadn5/a "

Al Hafizh juga berkata dalarq fol1$ At-Tallrtbh (hl- 77), 'lbnu Ilfuban
m€nganggap kedua hadits im shahih,lElu dia ffita, 'Abu Shalih telah mdc,ngar
keduabadits ini dari Aisyah danAbuHurairahbctrs@,sam "

Adapu Ibm Huzaimb, dia lebih rcoilih -tun ugunglpllon baditsqn
Abu Hurairabi dan berkata dalarn kihb At-Tah&l'b, 'Ibm Khzaimah berkata dalem
ffitag qhnhihnya; setclah dia morgeluartan hadt$Dra relalui ri*ayrt Al A'masy,
dari Abu Shatill dari Abu Hurariab "Muhanrmad bin Abi Sbalih miwayatkamya
dari ayabqn" dari Aisph

Al 'AEsy iu lcbih lcbih hut h'filernrrra dadpada dua ratus orang yaog scpsrti
Muha'r'mad bin Abi Shalih.,'

Alnr scrldiri lebih ccodcmng mgungguhu apE )'mg tclah,lirnggap rajih oleh
Ibnu llibbao, bahwr Abu Shalih tlah mdcngsnlnr dari Abu Hurairah dan
Aisyah" Du tidak ada riwayatqn scorang pcriwayat dari gunqla pog satu itr
reoafitan riwayatu5n pcrawi tu dari gunnya ymg laia kccuali bila ben riuaft
itu saling tcrteMngm dar bcftohffidakang; apabila Ujadi pcrtcntangm atau
kcsiryangsiuran dalsm tcdua riwayat itu lrpka kita harus r,r,tarrfililran
(mngmggunon) dcmgan bcrdasa*ao Hifdz (kckrttaa hafalan), atau jumlali hadits
yang telah diriwayatkan atau ]rang laimya.

Termasuk faktor yang menambah dan meryerhnt kcshahihan sebuah hadits
secara global adalah hadits ihr telah diriwayatkan juga oleh &ra sahabat )rang lain
Karena fgg Imam Ahad rerimyatkan dalam kitab Al Mtsrrad (5:2@ cetakan Al
Halaby), haditsrya Abu Umamah Al Bahily, dan Al Hai6amy juga menisbatlamya
dalan ldirab Majma' Az-Tan'a'id (2:2)keprrda Ath-Thabraui dalarn kitab Al Kabir,
dan ffitq'Rawi-periwayatnya adslah orang-orang yatg Biqqah. "

Al Baihaqi juga meriwayatlanrya dalan As-Sunan Al Kubra (1: a32). Ath-
Thabrani dalam kiab Al Kabir irya rcriwayatkamya relalui haditsqra Wailah bin
Al Asqa', sebagimana yang ditcrangkan dalamkiab Majma' Az-Zawa'id (2:2), dalr
berhtL 'Di dalarnnya terdapat Jqnah, budalorya Al Wali4 yang telah dianggap
dha'if oleh Al Azdiy, tetapi Ibnu Hibban m€masnktaDnlla ke dalpm golongan
oranS-orang yalry tsiqqart " Janah ini haqra ada dalam kit,b Ats-TsAa, O"l 157),
dan Al But$ari tclah rcmlis biografinya dalam kitab Al Kabir OnnU), bestu
juga Ibm Abi Hatim dahm kiab ll Jarh wa At-Ta'dil (llll537), scrta mcreLa
bcrdua tidat mu5rcbuttm adaoln cacat tcrtadsp dhi Jmah"
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d;'i.t,* & ,J;ri 'i 'iJJ 13", .v\ v'

,k ltJ;ri6 'iri ,;; *i*'A n!?
'l' n ?lui 6'j '''b ('+ti 6V4.0W ib i

7170. Muhammad bin Fudhail me,lrceritakalr kepada karni,

Yatrya -yaitu Ibnu Sa'id- menceritalcan kepada kami, dari Abu

Salamatr, dari Abu Hgrairab" dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda"

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dengan penuh iman dan

itrhlas -mengharaplcan pahala dai Allah swT', maka diampuni

segala dosanya yang telah lalu.'f,s

. Al Hafizh juga telah menulis biognfmya dalam kitab Lisan Al Mizan (2: 138-

139), dao tidaf inyeUutkan ke4ha'if-anya kecuali dad Al ;z.diy, dan anggapan

ani;y N e"aiy toUua.p Ianah itu tidak bisa ditsima serta tidak beralasan-

lof"rl.Ohr-io lpenjamin]', ment'ut Ibnu Al Atsir, 'Yang dimaksudkan

dengan jaminan aiti"i ia"i"f, minjaga dan rnerrelihara, b.kan j"rnina" k*g"o'
kar; &a -funam- telah menjamin -sah- shalatrya suatu kaum " Dikatakan juga,

'sesungguhnya shalatnya orang{rang yaog -coinr di belakangrya itu termhsuk

aa*r Gnggfog"*bo1,", aan iatn,a inaUt nereta it' mengitut sahq'a shalat

.*g i-d-ti*" aia -Imam. "a6an 
sep*ti orang yang m€naoggrmg sahrya

shalatrncreka s€mla "
Lafa^.Mu'taman [yang diberi kepercayaan]"; rnenunrt Ibnu {l Atsir,'oraag

diberi kepercap- oleh suatu kaum adalah mereka yang bisa_dipercaya, yanS

menj adilomyasebagai orang yang bisa rnenjaga kep ercaYaaa rerekt "
bUtutio rtalam percakaian-Arab, "Ses@tzng telah diberi kepercayaan, maka

dia telah mcnjadi o".r,g )"og'bisa dipcrcaya' Malsudnya dalarrr hadits ini adalah

fu; ,*r-! -rd;r-itt adalah i"ang >"ng selalu menjaga -m€ngiEBatkan-

manusia terhadap sbalat dan Puasa mercka

-.-s-"0 uaitr ioi tt-un. YaklE bin sa'id adalah seomng sahabat Anshar'

Sedang Abu S"lar"ah adalah Ibrnu Abdurrahman bin Auf'
n-aaru ini tclah diriwayatkan 6ls[ Imam Al Bulfiad seperti ini secara ringkas

dalam kitabnya (1: 8Q d.ri ttoo salaq dari Mtrharrrmad bin hrdhail, de'ngan

*rggr.rk* r.*a ioi. Imam Al Bulfiari juga telah meri-wayatbnnya secara

p-j;t dahm kitabnl"a (4: 98-99), dcngan,menyebutkan rcdaksj'Lailat,l Qada/',

,*rh"i-i"r* nisyam ia-bastuwaiy, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu salarnah.

Al ilafizn mcngnjulkan sebagian jalgrnya dalam kitab Al Fath, di antaranya
'adalah jalur Yahya bin Sa'id ini. Begitu juga Imam Muslim telah mcriwayatkannya

dala, fotabqra (t' ZtO-Zttl melalui 5alur ffisya, Ad-Dastuwaiy- 9ari Ibnu Abtt

Katsir. Iman-Albutfiad juga telah meriwayatkannya dengan redaksi yang panjmg

.{alarn kiabryra (4: 221)-;hhi jalur Az-zuhri, dari Abu salamah. Lihat juga

dalam kihb iorgiit wa At'Tarhib lcarangan Al Mundziri Q: $-6$'

Itlrnrd Imit Ahn.d - EI
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7171. Muhanunad bin Fudhail menceritakm kepada kmi,
Bapakku menceritakan kepada kami, dari Abu Hazrr, dri Abu

Hurairalt dia bertata: Rasulullah SAW Uersama, "Gandum kwalitas

rendah dengan gandum kwalitas rendah, gandum kwatitas bagus

dengan gandum lovalrtas bagus, begitu juga korma dengan korma,

garam dengan garam, sama takaran clan timbangan. Barangsiapa

yang menambahlan timbangan atau bertambah lebih banyak

-timbangailtAa-, 
maka dia telah melahtkmr riba, kquali terhadap

barmg yattg bdda j enis.'n

Diriwayadran dad Al Khatabl dira ffitq "Iafizh liqunan Wahtisaban,

matsn0qa adalah niat dan tc,inginm, yaitr seseorog bopuasa kareDa Tasdiq

trnede,narkm ajaran Allah] dan bertara rendapatkan secara sukarela

dari dirinl,a dan bukan pabaan serta merasa berat dengan Puasa yang dijaleninya,
juga tidak rrrssa bertambah panjang hari-hari yang dilaluirya, tetapi
me,rycrpnakan scpanjang harirya untrkmdapatkanpabala yang agung. "'r Sanad hadits ini stnhih. Fudhail bin Ghazc/an, yaitr ayahlnr Muhmad bin
Fudhail, telah ditetapkan k+tsiqqah-amya dalarn hadis ke 2036, dan kami-

tambahkan di sini bahwa ImamAl Bukhari telirh mrlis biogafr:ra rlalarn kitab ll
Kabir (4lll\22), bcgiu jWB Ibnu Hatim dala"' kitab ll Jwh wa At-Ta'dil (3U47),
dan telah diriwayattan k*tiqqahmya, dari Al'rmd bin Ilambal dan Yah)E bin
Ma'in

Scdong Abu Hqzirn adalah Al Asyja'i, dan nama aslin)ta adalah Satman,

sebagaimana tclah kita jehskm dalar', hadits ke7l36.
Hadits ini telah diriwayatkan rrnam Muslim dalam kitabrya (l:a6Q dri Abu

Kuraib dan Washil bin Ab&l A'14 begitu juga An-Nasa'i telah miwayatkamya
dalam kiabrya Q: ?21) dari Washil bin Abdul A'la; keduadunya dari Muha,r'mad
bin Fudhail, dari ayah$a, dari Abu Zgr'alu dari Abu HurairaL Kourdian, Imam

Muslim rcriwayatlcamya lagi sercIahmya, dsri Abu Sa'id Al Asyj, dari Al
Muhrabiy, dari hrdhail bin Ghazwan, dengan @ggunakan sanad ini; ya&ni dari
AbuZr'ah"

Ori bctcrrya riwayat rrrqrn Muslim dan Ar'Nasa'i sera riwayat Imam

Ahad di sini telah qirdi jchs bohwr Fudhail bin Ghazwm rclah rcndcngamf

.El - M.nilhdArmd
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' TlT2. Mutrammad bin Fudhail menceriteken kepada kami' Al

I A'masy menceritakan kepada kami, dri Abu shalilu dari Abu

I ff*airah. dia berkata: Rasulullah SAW bersabda' -SetiaP shalat ada -

I utus wa6u- awal dan aHirnya. Awal wa6u Zhuhur dimulai dai

ll meniauhnya matahari dan alchir wabturya adalah saat maxtk wabu

I z, nor. ioau Ashar dimulai dai saat tifu waHwrya dan berakhir

I in*" nntahai telah berwarna htning. V&, Maghrib dimulai diri

l\ ***amnya matahari dan beralhir saat manghilangnya cahaya

ll *not. ioau Isya yang terakhir dimulqi dari saat menghilangnya

| *haya merah dan berakhir pada pertengahan malam. sedangkan

tl

I

il
lr

dri Ahr Zur'ab dm dia juga mOcngamf doi AB IY* yang kequadum-),a

ll ffi;frr-ileh, d- irir-v", r.,roi"oi.a bin Fudhail tclah mcmdcngiar dan

;ffiil; ffiY'h'y" e-i* a* j"t*'
ll ---l +-"A" idod-, a"lrm l"iitt disc51ltm dcngan "Au.-Azada"' l11r

li *,** I*"lrh- ot t v-g sarg't ft"$--qP- r':" ncwert{t!'ya dcogm

ll ;ffi;d. ur-uo Aimd 
"Gbed 

el ua6isnh dao M. Lilu Ketcrang,

ll )-;'d"h ffiifii6,-rd1ti (t62,238,luiam 66tuMto,,,d Abaillah

t bin 'UM(58t5)

ll
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wafuu Shabuh berawal.lcetifta terbitnya walAu fajal:daf berakhir saat

mat ahari telah terbit."z1

27 S"nad hadits ini shahih. At-Tirmidzi telah meriwayatkarmya dalam kitabnya

(no'151, yang menurut'syarh kita ada pada juz 1: 141-142 Syarh Al Mubaraltrrry),

begitu juga Ibnu Hazim dalam kitab Al Muhalla (3: 168 dengan tahqiq dari ka{ni)l

aJ-oaraqutrni dalam ls-^sttnan (htm-.97), serta Al Baihaqi -d"try As-.sunan Al
Kubra' (i: 375-376): kesemuanya melalui jalur Mlharrrmad bin Fudahil dengan

saqadini. : .

Ath-Thahawi meriwayatkan dalam kitab Ma'ait Al Atsar, (1:89) sebagian dari

redaksi hadits ini juga melalui jalur Ibnu Fudhail. Mereka telah mengbitik hadits

ini dengan adaaya iaoat yang tidak terlalu berpengaruh; At-Tirmidzi berkata -
setelah meriwayatkannya-, "A.ku mendengar Muhanrnad -yakni Itrnm Al Bulfiaxi-

berkata, -"Hadits lang diriwayatkan Al-A'masy dari Mujahid tentang bebe.rapa

waktu shalat itu lebih shahih dari pada hadits riwayahya Muharnnnad bin Fudhail

dari Al A'masy.-
Adaprm dalam haditsnya Muhamrnad bin Fudhail itu terdapat kesalahan yang

lebih salah dibandingkan Muharnnad bin Fudbail ihr sendiri " Ke, rdian At-
Tinnidzi meriwayatkan liadits riwayat Al'A'urasy dari Mujahid png telah

ditunjuklon tadi dengan menyandarkan sanadnya kepada Abu Ishaq Al Fazariy.
;Dari Al A'masy, dari Mujahid, dia berkata, "Telah dikatakan deh Rasulullah

SAW, tiahwa shalat itu menpunyai waktu awal dan aLhir,.....kemudian dia

rnenyebutkan hadib seperti hadits Mrrhartr-ad bin Fudhail dari Al A'masy dengan

redaksi yang sama dengan kandrmgannya. "
Beginr juja Abu tlatim telah rnetetapkannya, lalu anaknya menuturkan dalam

krtub Al'^Ilal (to 273, jvz I hal 101), dia bertanya pada ayahnya tentang riwayat

Ibnu Fudhail pada hadits ini, ayahnya menjawab, "Riwayat ini salah; Ibnu Fudhail

telah berbuat keliru di dala.nrnya, yang telah diriwayatkan redaksinya oleh beberapa

muridnya Al A'rusy, dari Mujdhitl "
neiitrr prm yinya bin Ma'in telah berkata, *La14 Al Baihaqi meriwayatkan

dalam is-Sunan (l: 376) dari Al A'rnasy s6ltieh hadits yang sama. Atas dasar ttu,

Ad-Daraquthni telah menetapkan, dan berkata di sela-sela meriwayatkan hadits, 'ilni
tidak sah dijadikan musnad.karena Ibnu Fudhail telah kelinr dalam sanadnya, dan

yang lainnya meriwayatkan dari Al A'masy, dari Mujahi( sebagai Hadits Mursal
(sanadnya tidak bersambrmg karena ada nama periwayat dari kalangan sahabat yang

tidak disebutkan).
Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi telah meriwayatkaa sebuah riwayat Mujahid

yarrg mursal, seperti hadits riwayat At-Tirmidzi. Sernua ini handah sebuah

p"-ott tan sesuatri yang tidak ada dasamya; mereka tidak menyebutkan satr badits
iagi yang lebih baq,ak yang menyebutk6n bahwa para periwayat yang lain telah

miiayaOram:n dari Al A'masy, dari Mujahid secara mrrsal, den dari Abu Shalih,

dari Abu lirafoah secaraMl
Karcna ih+ Ibffi Ilezim refuah kitkan/oacat ini dengm bantahan yang

kcms &n Ucarra, "nemlffin, tidak ada yang oeduat kita tercch dikalenakan

kritikan pa& hidits Ah fuairah yrng mgatakanbahwa lvfuharrrmdtrin Fudahil

telah be,rtuat sahh &lE mirzyatamyq akan tel4i hadib itr nwuquf (hzdits

EI - Mrfitd'ffiam
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7173. Muhammad bin Fudhail me,nceritakan kepada kami,

Bapakku menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Al Qa'qa', dari

Abu Zgr'alr, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW

bersabda, *Ya allah, Jadikanlah rizH -yang Engkau berikan lrepado-

s eluruh keluargaht, makanan pokok."zt

yang sanadq'a terhenti hanlna saryai kepada sahabat atau tabi'in) ksPada Mujahi&
loiiog" anggaPm ),mg kelinr dan tidak rcndasar! Karcm tidak ada sapdqp oreg

)rug rngatuartru sanad itr rcrycog;anrhi pcogh€, ian saoad ymg mauquf "- -Ar-Zaiu'ry 
iuga rumrturtan dalam kitab Nashb Ar'Rayah Q: 231), baha

Iblnr Al Jauziy-tctat mcmumtn ra'Iil (kitik cacat schuh hdits) ht laq
rneirgatakao aaiamtat qlq-ry\ "Ibng Fudhail adalah scorary yaryUiqqah, bisa sajl
Al A'masy itu telah mdcngar Mujahid secan Munal dan dia -Ibmu Fudhail- telah

mendengarq,a dari Abu Shalih secara Mu.mad."
Oiri*"ftt " dari Ibnu Al Qarhthan, dia b€rtata" 'Tidsl mmrtrp

te, mgkinan Al A'rnasy mq,ryunyai dua jahr dalam periwayatan hadits ini; ymg
pertama adalah secara-mrsal dao yzng lain adalah mtfu'. Dan yang telah

manhratryra rurfu'adalah riwayatnya sesBorang yang diPcrca)'a para ahli ilrnu

baditt FiS tclah dianggae tsiqqah oleh Ibuu Ma'i& yaitr Muharfimad bin
Fndbril"

Ahr jrUa ffita dalam syarh-lu t€rhadry kitab At-Tirmidzi -setelah aku

mjelaslan- apa yaog dilcifik kccacatao4ra oleh metelra, dm rya yang telah
ait"trr,", dal@ sctiry botaban Ertadry trduhm Gc&a-, 'Ihn pcnd4at ygng

thl pnft sdshh ritrnrpt hedits png m'-ssl slau muquf inr justnr ralah
ffiper"t riwayat yang muttathil dm nqla\ tutam:nr "mtrh rcnjadiLm
ri{.id iur cacat Ufat jrry tacrogan dalam bdits te 3081, 33X2, 6966, den

lgn.a Smad hadie ini shahih. Irnam |,t Bul&ari telah mcriwayatkan dalam

tihbEtD (l l: 251), bcghr j'rga Im*m l\d6[i6 dalam kitabqa (2: 387), melalui jalur
tvtuhqd bin Frdhail dari ayahya" dcngan sanad inl dan reda&si badiS yang

sama Im !6lslin jug3 Elah miwayatkaouya rehlui jatur riwayat Al A'maqr,
dari 'IrErhb &ri Al Qo'qg'. At-TirEidzi do Ibm Itlaiah iugB tclah
mlcrrt&GJtr s*rgd"E"" frog dimaogtm &lrm, hlab At-T@Ehih t+s At
Tclib(:100).

r af-.*' '.Ailan tmakman kelntatanl", mlntr Ibmr Al Atsir, adalah sctara

d66gp Ldr mhm yog Empu diocrni olch badrn tudil( qiadi tcnaeal.
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7174. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami,

Dharar -yalod Abu Sinan- menceritakan ke,pada kami, dari Abu

Shalih, dari Abu Hgrairah dan Abu Sa'id, mereka berkata: Rasulullah

SAW bersabda, *Allah SW telah berfirman (dalam hadi* Sudri),
"sesungguhnya ibadah puasa adalah ffituk-Kra fun Afu akan

membalasnya 4engan memberikan pahala bagi orang yang telah

melah*annya. Sesungguhnya terdapat &n kebahagiaan yang akan

didapatkan oleh orang yang berpuasa; yaitu futika dia berktfu, dia

bahagia, dan kctika dia menemui Allah SW yang kenudian

membalasnya -dengan palulal dia iuga bahagia. Dan demi iiwa
Muhammad yang berada di tangan-Nya, Sesungguhnya bau mulut

Dalern kittb Al Fath, N Hafizh renuturkan dari Ibnu Balhnhal, dia b€rkata,
ili dalam hadits itu terdapat satu bukti keutaoaan Kafaf (ilzls yang ala kadarrya

rmtuk renyukupi kebutuban sehari-hari), dan mrasa cuhrp d€ngan p€nghasilan

yang didapatkan dari &mi4 serta bersikap zghud terhadap apa yang melebihi s€mua

itu;-tertarap rrrcnrlapatknn kenikmatan afffrat yang berlipat gaoda, dan lebih

mcngutanat m -mcmrineadra+ aPa yang tcrsiEa dariPada apa yang

t"t"U tcrt"*"q Scyogyasyl bagi gmat rcqoiloh Ndbi Mlham'rqd SAW dalam

scmnsilaphiep.
At aureubi bsd6ta, 'Kandrmgan yang tcrdapat dalam hadits ini adelsh di situ

atrryLan bcrsi@ Kdaf (rcrasa cuhP d€ngan apa yaag ada), karcm
sctmgguh1nr )rang dirrulqldkqtr dcngm rraltanan kehtahn adalall rya }tang

mjadi rcfruUn badan dan m,nytrhryi kcbubbm sefuri-hari. Kodisi scpsrti

inilah frms m)rcl@th scscoreg dri pcoydcir lrala dm rnirlcin sctaligts.

-El - uudlrln-armd
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orafig yang berpuasa itu tebih wangi daripada bau minyak kasturi di

sisi Allah SVT.'ne
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.$$t drtb+\i
\l\s.Mlhammad bin Salamah me,lrceritakalr kepada ;,

dari Hiqram, dari Ibnu Sirin, dia bertata, Aku mende,ngar Abu

Hurairah berkata: Rasulullah SAW telah melarang -umatnya- bertolak

pinggmg di datm shalat.3o

D Sanad hadits ini shahih. Dharar, adalah Dhar61 bin lvlarrah- Abu Sinen Al
Syaibany Al Akbar telah dit€tapkao ke-tsiqqah-anya dan biografirya dalam badits

ke 6557.
Hadits ini pada hakekatnya adalah dua hadits dinana hadits ini datang dari

riwayat sahabat; Abu Hgrairah dan Abu Sa'id- Akan disebuttan juga nantinya

dalamMranad Abu Sa'id deng;ansanad ini pada hadits ke ll022-
Imam Muslim telah meriwayatkan dalam kitab4ra (1: 317) melalui jalur

Muha rmad bin Fudhail, dan meldui jahu Abdul A^zbin, Muslb keduaduanya
dari Abu Sinan dengan sanad ini. rmarn Al Bulfiari juga telah mcriwayatkan hadits

Abu huairah dalam kitabq"a (4: 101) dengan kandrmgan makna hadits yang sam4

relatui riwayat Atha', dari Abu Shalih, dari Abu Hrnairah.
Bcgiu j,rg" ld Mrrslim telah meriwayatkan dalam kitabnya (l: 316317)

relalui riwayat ASa', do' dia juga telah miwayatkamya mclalui riwayat Al
A'ms5r, dai Abu Shalih, dai Atn lhrairah"

Somgm rrakna ha& ini tchh discbdno sebelumSn dalam hadic ke
4256 mlalui hadits ri*qrat Abfullah bin,Mas'ud.

Irezh Al Khuh$, dcogan dibaca dlranmort podl hruf efta' adalah perubahan

baumilrtrr Suad hadiB ini shahih. Muba:mrnad bin Salaoah adalah Al Bahiliy Al
Hrraniy. Sodang His)ram adalah Ibgtr Ilasan, dm Ibmr Sirin adalah Muharnmad.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud dalam tlrElb Awul Ma'bud
(94711:357) mlaluijahnMuharrnad bin Salamah d€ngen sanad ini.

rnann [t Bultari juga tclah rcriwaptkamya dalam kitabn:ia (3: 70), b€ghl
juga rrnam Muslim dalam htabnya (l: 153), juga At-Tirmi&i dalam kitabnya (353

munrt syarh kami, l:297 dari syarh Al Mubarakfirriy), serta An-Nasa'i dalam

kitabrya (l:142); tesemrann mclalui jaft5 Hisyam bin Hasaa Irnam .A,l Btilfiari
juga telah miwayatkamya mlalui riwayat A),yqb, dari lb,lru Sirin"
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. ' 7176. Muhammad bin Salamah menceritakan kppada kami,

dari Hisyam, dari Mtrhammad, dari Abu Hlrairatr. Dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, l'Apabila salah satu dari kalian

melaksanakan shalat di wafuu malam, hendabtya dia memulai dengan

-melals anaian shalat- &ta r&aat ringan."3r

',j.t Gl ,?, $:"; ,;i; '; 'rZJ $:", .v\vv

lu' & ht Jyr'J* ,ii ,i;; ,r: ,?*oiAt i.t * qta4

tt; tl{ ttY :ls tc,st:; ,):" A'Utt ,:tL ,f J-tt ,$
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7177. Muhammad bin Ja'far menceritalcan kepada kami,

Ma'mar me,nceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada

kami, dari Ibnu Al Musalyab, dari Abu Hurairalu dia berkata' suatu

hari Rasulullah SAW ditanyai tentang huhrm seekor tikus yang

terjatuh di minyak samin lalu mati. Beliau bers?fr,d4*Apabila minyak

samin itu telah membeht, maka ambillah tihts itu dan bagian yang

Ijf,azh al lffittishar, D3rilrnrt Abu Dau&sctelah reriwayatkan hadits ini-,

'balsudnya adalahrelctal*antangaa di atas pinggutrnya. "
Hhat juga kebrangpn yang telah lalu dalrm Mumail Akt Amr pada hadits ke

4M9 dan 5836.

'r Saoad hadits ini shahih. rmam [aft5[i6.telah meriwayatkamya dalam

kitabqra (l: 214), begib juga Abu Daud datam kitab 'Aun Al Ma'bud (1323/1: 508);

teduaq"a mlatui jahn Thariq bin Hisyan bin Hasan, dengan menggrmakan sanad

ini.

El - I}I6s{ rmrn Arnrd
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disekitarnya, kemudian malanlah apa yang tersisa. Tetapi apabila

minyak itu cair, maka janganlah kalian memakannya."t2
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7178. Muhammad bin Ja'far me,nceritakan kepada kami,

Ma'mar mengabarkan kepada kami, Yahya .bin Abi Katsir

mengabarkan kepadaku, dari Dhamdham, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW telah memerintahkan rmttrk me,mbunuh dua

binatang hitam pada waktu shalat. Kerrudian, aku bertanya kepada

Y"hy", "Apa png dimaksudkan dengan dua binatang hitam?", Yahya

berkat4'tllar dan Kalajengking."33

32 Sanad hadits ini shahih d31 ekan disebutkan sekali lagi dengan m€ngguakan
sanad ini pada hadits ke 10360. Akan disebutkan juga hadis yang srma dengan ini
pada hadits ke 7591 dari riwayat Abdunazzaq, dari lVIa'mar. Dan akan disebutkan

dua kali dalamhadits ke7l9l,yang akan l<a6i tunj 'kkan nati,Insya Allah.
Abu Daud telah meriwayatkamya dalam kitab 'Aun Al Ma'bud (384213: 429.

430), mclalui jalur Abdurrazaqr'dari Ma'mat, dengan sanad )rang sama.
3 Sanad hadits ini shahih. Dhamdham adalah Ibnu Jaus Al Hiftni AI Yamani.

DiE adalah soorang yalrrg tiqqah dao telah r{ianggrf biqqah oleh Ibnu Ma'in, Al
'AiU dan yang laiqn. Imam Al'But&ari telah mc,uulis biografinlra dalam kitab lI
Ikbb Qil338-339), b€gru juga Ibnu Sa'ad dahm ltub Ath-7;'habaqat (5:403),
s€rta lbmr Abi Hatim dalam klita;b Al Jarh wa At-Ta'dil (2111467468).

.tbmr ttibban rclah mcnyinggrmgnya dalam kiab Ats-Tsiqat @zl227) dengan

'rrri, Dhamdham bh Al Harts bin Jaus dan berkata, 'Barang siapa yang

rncngatakan Dham-Dham dengan nama Dham-Dham bin Jaus, berarti dia telah
mcnisbahlon nemaq,a k€,pada kakeknya "

lAfrr.& Dhamdhan dibaca dcngan harah.at fathah pada kedua huruf dlad dan

suhrn pada mim-rya. Scdangkan Lafazh "Jaus" dibaca dengan barakatfathah pada
Jim dao suhn pada, Wawu serta Sin-qa. Serta lafazh "Al Hiffani" dibaca dengan

harakat kasrah pada Ha' dan tasydid pada Fa'ilinisbahkan pada suku Hiffan; salah

satu dari g311i llenifah.
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7179. Abdul A'la bin Abdul A'la menceritakan kepada kami,

dari Ma'mar, dari Muhammad brn Ziyad, dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullatr SAW telah bersabda, "Apabila salah satu dai kalian

hendak memakai sandal, mala mulailah dengan yang kanan, dan

apabila hendak melepas sandal, malca mulailah dengan yang kii."
Beliau bersabda (datarn redaksi yag lain), "Mala lepaslcanlah kedua-

duany a b er s am a - s am a."3 
4

Hadits ini a&an disebutkan lagi secara benrlang-ulang pada hadits ke 7373,

7 463, 7 804, 10120, 10157 dan'10362.
Abu Daud telah msriwayatkaqra dalam kitab 'Aun Al Ma'bud (92lll:346),

begitu juga At.Tirmidzi dalarrr kitabq,a (1:301), serta Ibnu Majah dalarrr kitabnya
(l:194); kesemranya melalui jalur Yahya Bin Abi Katsir dad p[3m-dham' 

ei-tirmiazi b€rkata, ,'Ini adalah hadits hasan dan Shahih." a1 11akim juga

meriwyatkannya dalam kitab Al Mustadrak (l: 25Q dengan rcnggunalan dua

sana4 melalui jahu Suffan dari Ma'mar, dan melalui jalur Al Qathi'i dari Abfullah
bin Ahma4 dari ayahnya, dad Abdul A'la bin Abdul A'la, dad Ma'mer, dengan

sanad ini.
Al Hakim berkata, *Ini adalah hzdits shahih, hanya saja Al Butfiari dan Muslim

tidak mengeluarkannya. "
Dhamdham bin Jaus ini adalah termasuk omDg-orarrg tsiqqah penduduk

Yamamah; dia telah mendengar hadits daxi sebagian besar sahabag dan Yahya bin
Abi kaGir telah meriwayatkan hadits darinya" ser@ Imam fipa{ bin Hambali telah

m€nganggapnya ts iq q a h.
sanaa (rmrtan sanad) ini -yaitu riwayatqra Ahmad dari Abdul A'la- tidak ada

dalam mrsna4 kare,na itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah dari

ayahnya di luarmrsnad.- 
AJ ffafizU telah rneirisbahkan riural,at ini. dalam }atzrb AtTahdzib, pada

penjclasan biografi Dhomdhor kepada Ibnu Hibban dala"' kitab shahfuya juga.- -x 
Sanad hadits ini ihahih. rmam Muslim tclah meriwayatkan rlalam kitabnya

(2: 159) rclalui jalur Al Rabi' bin Muslim, dari Muhanrmad bin a)'a4 de6gan

redalci alrhir 'Dan tc,naanf dia rcmakai kedua sandalnya itr seLaligus, atau

relepasal'a s6rnra" " Ibml lfajah juga elah miwayatkan dalam kitabrya (2: 198)

,;;:) ,lV 6, /.*U,,l|o'J t tt\t
tilryi)l* !*l lst tiyr: .lil.'""
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7180. Abdul A'la me,lrceritakan kepada kami, dari Yunus, dari

Al Hasan, dari Abu Hqrairah, dia berkatq Nabi tercintaku SAW telah

bemrasiat kepadaku de,lrgan tiga perkara; yaitu berpuasa tiga hari di

setiap bulan, shalat witir sebelum tidlr, dan maqdi pada hari

Jum'at."35

*,-, f ,\e;^!Jt * ,-&'* ,J'\i'* $:tr.v\^\

7181. Abdul A'la menceritakan kepada kalni, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musalryab, dari Abu Hurairah,

Rasulullah SAW bersabda, *Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan

fitrah, naka kcdua orangttnnyalah yang telah membuatnya meniadi

Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana heu,an ternak melahirkan

* bin Ala{ 
"*. -*t*-," redaksi alihir

haditE ini.
Irfrzh 'In'alhuma, natsudnys adslah pakaikanlah sandal itr mhrk kedua

kakiul bcrsama-saDa. Dalam pgrcaloean lsab, uNa'ila, itr seperti Farafoa, yanig

rnc glte'rd pcrgbahan mcnjadi Tana'ala z151u Inn'ala tlafazl 'teisandal", itr
r.perti Ufazn'Satagia", yang rncngdami perubahan nrcnjadi'Memakai sandal dan

saling makaikan sandal], yang berarti nreoakai sandal' Lih' Ketcrangan yang

telah lalu &lamMusnad lbnu 'Abbas pada hadits ke 2950.
3t sanad hadits ini shahih' Hadits ini adalah pengul"ngan hadits ke 7138 dan

l5god tclah mc{claskan secara dctit di dalam5n, serta memmjuklon apa yang ada

po&bdiB inidi sua.
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hewan ternak juga. Apakah kalian merasakan heutan ternak itu ada

yang cacat?"t6

36 Sanad hadits ini shahih.Imarn Muslim telah meriwayatkan dalam kitabnya
(2: 301) melalui jalw Az-Zubaidi dari Az-Z;rhi dengan menggunakan sanad,

dengan redaksi yang panjang. Ibnu Hibban juga telah meriwayatkan dalam kitab
shalihnya (no 130 menurut tahqiq kami) melalui jalur Abdurazzaq, dari Ma'mar,
dari Az-Ztttrj,, dengan redaksi yang panjang juga.

Itu adalah hadits populer yang diketahui daxi hadits Abu Hurairalr, yang telah
diriwayatkan oleh lebih dari satu tabi'in, dalam dua btab shahih dan yang lainnya.
Lihat hadits 7 436-7 438.

Ibnu Hibban juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan tiga jalur sanad

yang lain (no 128, 129 dan 133), dan telah kami sebuttan sebagran banyak dari
jalurnya secara detil di sana, pada nomer 128.

Lihat juga keterangannya dalan Tafsir lbnu Katsir (6: 432), dan Fath Al Bari
(3: 196-200).

'Lafazh Tuntaju Al Bahiman Bahimatan dengan dibaca dhammah pada /a' yang
pertama dan fathah pada ta' yang kedua dalam lafaz,h tuntaju, digunakan untuk
sesuatu yang belum disebutkan subjeknya (Mabni Majhut), dan lafazh al Bahimatu
kedudukannya sebagai pengganti subjek (Na'ibul Fa'i[), serta lafazh "Bahimatan"
sebagai objek (maf'u[) kedua. Dikatakan dalam bangsa Arab, "Seseorang
menikahkan untanya dan menghasilkan anak", apabila orang itu mengikuti proses

kelahiran sarpai anak onta itu keluar; maka, orang itu telah meryerlakukannya
seperti sebuah kabilalL karena dia mendapatkan anak onta itu dan merawatxya.
Dengan begitu, orang itulah "$ang Penghasif', sedang hewan t€mak itu adalah
'Yang dihasilkan", dan anak hewan itu adalah "Hasil "

Lafazh't[ataja" ini termasuk Fi'il Tsulats, (kata kerja png terdiri dari tiga
hwuf), sesuai dengan bab "Dha-Ra-BaJ'. Apabila fi'il itu dihisbahkan kepada onta
itu sendiri, maka ia didirikan sebagai fi'il yang tidak disebutkan subjeknlr(MaDni
Majhut), hingga menjadi *Nutijat Al Naqahfonta itu telah dihasilkanl. "

Lafad,., "Al Jad'a"' berarti yang terpotong kuku-kukunya atau sebagian
anggota tubuhnya, seperti hidrmg, telinga, atau mulut. Tentang hal ini Ibnu Al Atsir
berkata, Jad'a' itu lebih lfiusus pada yang terpotong hidunpya, dan apabila
diucapkan dalam adat bangsa Arab, maka yang lunrah dipakai adalah yang
terpotmg hid'.ngrya itu "

Irfazfi 'Yuhawwidmahu Wa Ymashshiranahu Au Yrmoaiiizanahu", disebtrdcan

s€perti ini dcngen huruf 'athaf 'Wawu" pada lafaz:h pertama dan dengan huruf 'athaf
'Au' pada lafazh hdoa, &hr Musnad Ahmad cetakan Al Halbi)rah dan M.
dagfan dalan hfusord Atrnqd c€takao Al Kataniyah, digunakm redoksi "Au
Yrmshshirmahu", fugn lryrraao hunrf 'athaf "Au' pada lafazh pertrma jug:a.
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7182. Abdul A'la me,lrceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dart Az-Zufruj, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersaffi4 *TidaHah seorang bayi dilahirkan keanali syetan

menusuhrya sehingga bayi itu menangis kcncang karena tusultan

syetan itu, keanali Isa putra Maryam dan ibmya." Kemudian Abu

Hurairah berkata, "Apabila kamu berkehendalq bacalah: 'Dan

seswrgguhnya aht mohon perlindungan untubtya serta anak-anak

kcturunannya kcpaiia (pemeliharaan) Engkau dai syetan yang

terlatnk'."" (Qs.Aali '[nraan [3]: 36)

, .. I o'r. .. c.
*t*,, t cLS-PJt t ,* ,f ,p!i !r?tiir .v\Ar

€:3:Ju ,:,,.t;)?bt* 4t,f ,i;; ,rj 7ftt
.lAr'u ti;'6"?, *'a i; nit

,7 Saoad hadits ini.siaiill. rnum Muslim tclah mcriwal"atkan dalam kitabryra

Qz 2?.$ mlalui jahr Abeil A'la dsri Ma'mar dengan mcnggmatan sanad ini.
i,n"rn dt Bukhari juga tclah mcriwalatkan dalam kitabq,a (8: 159), 5qf1 Imam

Muslim melalui jahp Syr'aib dari Az-Zuhri. Lihat juga keterangan dalam Tafsir

Ibnu Kasir (2: 130), dan Tarikh lbnu Katsir Q:57).
llrfazIo.i ltidak ada yang dilahirkanl", yang dalam Musnad Ahmad cetakan Al

Halabiyah disebutkan dcngan redaksi ma min mu'minin mauludin [tidak ada seorang

mr"r'ii yang dilahirkan]", dengan adanyra tambahan lafarlh "Mu'min", adalah

sebuah tesatatan P€nambahao redaksi yang tidak 3fl3 rnaknaqra di sur, dan tidak

disebutkan aaUm krsnaa Ahad c€takan Al Halabiyah dan M. Karena itulah kami

me,mtuang tambahrn lafazh i61

Murnrd Imrm Ahmrdr.-- El



7183. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

d6t Az-Zlrhi, dari Sa'id bin Al Musalryab, dari Abu Hurairah, dari

Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Mimpi seorang Mu'min

adalah salah satu bagian dari empat puluh enarn bagian tanda

kenabian."ts

**' * ,ig-nlJt f ,-#'* ,;'\i iP $:"; .v\^t
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' 7184.Abdul ,q.'h *;. ;;*kepada kami, dari MarmaL

dali Az-z1hi, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hgrairatr,

Rasulullah SAW bersabda, "Jika sebuah dinasti telah runtuh, malm

tidak alran ada lagi dinasti setelahnya. Dan iika masa keknisaran

telah musnah, maka tidak akan ada lagi kaisar setelahnya. Demi jiwa

Muhammad yang berada di tangan-Nya, segala kelwyaan yang ada

pada lredua kerajaan tersebut pasti alcan digunalcan untuk -beriihad-
di jalan Allah SWT."3e

,t Sanad hadits ini shahih. Imam Al Buktari telah meriwayatkan dalam

kitabnya (12: 133) melalui jalur Ibrahimbin Sa'd dari Az-7f,frn.Imam Muslim juga

telah meriwayatkan dalam kitabnya (2: 200-201) melalui jahu Abdurrazzaq dari

Ma'mar dari Az-Zlfui, serta meriwayatkannya dengan menggunakan beberapa jalur

sanad yang lain dari Abu Hurairah. Lihat juga keterangannya dalamhadits ke 7168.

'e Sanad hadits ini shahih. Tmam Al Bdeari telah meriwayatkan dalam

kitabnya (6:460 dan ll:458) melalui jalur Az-Zubri dengan sanad ini. Dia juga

telah reriwayatkan dalamkitabnl"a (11: 154) melalui riwayat l$a Az'Zilrtd dari Al
A'raj dari Abu Hurairah.

Imam t tustim juga telah mcriwayatkannya dalam kitabnya (2:370-371) melalui
jalgr Abu Hurafuah. Begitr juga At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam kitabnya (3:

izol meuoi jalur suryan dili Az-zilfui dan berkatL "Ini adalah badits hasan

shahih."
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7185. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dart Az-zvbn, dari Sa'id bin Al Musalyab, dari Abu Hurairah,

Rasulullalr SAW bersabdq "shalat yang dilaksanakan secara

bersama-sama (jama'ah) iU lebih utama daripada shalat seseorang

yang dilalarkan sendiri dengan -keutamaan sebesar- dua puluh lima

derajat, serta berkumpulnya para malailcat penjaga walAu malam dan

siang hari pada waHu shalat Shubuh." Kerrudian Abu Hgrairatt

berkata, "Jika kamu mau, bacalah "-Dan dirikanlah pula' shalat

Shubuh. -lrarena- Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksilcan -oleh
para malaikat-.'n (Qs. Al Israa' [17]: 78)

# t ,ie;^!t * 1#'* ,&'!i'* tii;.v\^1
..4
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* Sanad hadits ini shahih.Imam Muslim rclah meriwayatkan dalam kitabnya

(l: 180) melalui jalur Abu Bakar bin Abi syaibah dari'Abdul A'la, de'ngan sanad ini.

feorraiao dia meriwayatkanqra melalui jalur Sytr'aib, dari Az-Zttffi', dari Sa'id

bh Al Musayyab dan Abu salamah, dari Abu Hurairah, dengan hadits yang sama.

Begitu juga, Inam Al Bul&ari telah meriwayatkan dalam kitabqra 2: ll5)
mclalui-jahrr 

-Syu'aib. 
Dia juga telah meriwayatkannya (8: 302) melalui jalur

euarrrazzaq, dari Ma'rnar, dari Az-zuhri, dari Abu salomah dan Ibnu Al
Mnsalyrb, aari etu Hurairah. Lih. Keteranganryra dalam Tafsir lbnu Katsir (5:

212).
Lihat juga tcterangan yang tclah lalu pada hadits Abdullah bin 'Umar dalam

hadits lre 46i10,5332,5921 dao 6455.
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7l86.Abdul A'la me'nceritakan kepada kami, U* ,.'-*
dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musal4yab, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Kiamat telah dekat, kebakhilan

telah telah mewabah, fitnah semakin tteluas, dan kekncauan semakin

merajalela." Abu Hurairah berkata, Para sahabat bertanya pada

Rasulullatr SAW, "Apa itu kekacauan wahai Rasulullah?" Beliau

berkata, " P embunuhan, p embunuhan."ar

at Sanad hadits ini shahih.Imam Al Bulfiari rclah meriwayatkarmya (13: 11)

dari 'Ayyasy bin Al Wali4 dari Abdul A'la dengan sanad ini sebuah hadits yang

sarna.
Imam Muslim juga telah meriwayatkannya (2:305) melalui jalu Abu Bakar bin

Abi Sfibah dad Abdul A'la, hanya saja dia tidak menggrmakan redaksi hadib ini,
tetapi menggantinya dengaa redaksi yang ada pada beberapa riwayat sebelumya.

Imam Al Bulfiari juga telah rneriwayatkan kandrmgan makna hadits ini (10:

383) melalui jahr hadits Syr'aib, dali Az-Zubd, dari Hamid bin Abdurrahman' dari

Abu Hurairah" Begitu juga Imam Muslim telah meriwayatkannya dari beberapa jalur
yang berbeda.

rmam {t Bul6ari juga telah meriwayratkan hadits yang sarra (1: 165) melalui
jalur riwayat Salim bin Abrlullah bin Umar dari Abu Hurairah'

Lihat juga keterangan yang telah lalu dalam Musnad lbnu Mas'ud pada hadits

ke 3695.
lafazh Yataqarrabu Az-Zaman, menurut Al Qadhi 'Iyyadh dal'm kitab

Masyariq Al Anwar (1: 176) dikatakan, "Mendekatnya hari Kiamat'', dan itu adalah

pendapat yang paling benar.
Disebutkan jugq "Tersingkatnya beberapa umur", 'Malan dan Siang menjadi

serrakin pendek", "Mendekatnya manusia dalam beberapa keadaan, minirm)ra

pengetahuan a}arrg., merebaknlra kebodohan, serta tidak adanya keutamaan dalam

kebaikan, Ilmu danlzar Ma'ruf Nahi Munlrar."
lAfaz/n mendelcat pada hadits ini bisa juga berarti menjadi lebih hina dan jelek

dikarenalsn disebutkannya lafazh yang mengatakan telah rerebak beberapa fitnah
png menrmjukkan kepadanya

Dalam riwayat Imam Al Bulfiari dan Muslim -png melalui jahu Abdul A'la-,
setelah kelirnat ini tcrdapat tambahan re&ksi'Dan berkurangpya Ilml", dan tidak
disebutkan ddr- teks asli mrsnad di ternpat ini.

hfazn lWa Yulqa AsySythh", menurtrt Ibnu Al Atsir yang meriwayatkan dari
Al Humaidi dalam htab An-Nihayah, dia b€rkata, 'Beberapa periwayat tidak
menyinggung lafazh inl dan kemrngkinan yang benar adalah Yulaqqa, yang berarti

disaqt"ilran, diajarkan, diwasiatkan" &P ai":"t kepada4ra bsrdasarkan firman

EI - Musmd Imrm Ahnid



Allah SWT, 'dan tidak diperoleh patrala itu kecuali oleh orang-orang yang satar",
yang berarti tidak diajarkan kepadanya dan diberikan peringatan kedatangarurya.

Berdasarkan firm.an Allah SWT, "Kemudian Adam menerima beberapa kalimat
dari Tuhannya. " Seutnpama lafazh itu dibaca "Yulqa", dengan diringankan qaf-nya,

maka artinya tlcan sangat jauh berbeda, karena kalau ia dilenrparkan, malca ia akan

fitinggalkan, dan akan menjadi tidak ada, sehingga akhirnya berubah menjadi
perbuatan terpuji; padahal hadits tersebut mengisyaratkan pencelaan. Kalau
seunpama lafazh tersebut dibaca dengan Yulfa dengaa huruf /a', yang berarti
ditemukan, maka ituprm tidak benar, karena kebalfiilan itu masih ada.

Al Qadhi Iyadh berkata dalam kitab Masyariq Al Anwar (iuz l: 362), 'Apabila
dibaca sukun padz lam-nya, maka artinya adalah dijadikan didalam hati dan dicetak
didalarmya, sebagaimana yang telah beliau katakan dalam haditsnya yang lain "Dan
kebodohan itu telah diturunkan "

Kami memberikan syakal padz lafazh itu sesuai dengan yang telah ditetapkan
oleh Abu Bafor Yulaqqa dengan tasydid pada hrruf qaf, yanrg berarti diberikan dan

digunakan oleh rranusia serta mereka diciptakan dengan keadaan seperti itu "
Al Hafiz;h berkata dalam kitab Fath Al Bari (10:383), '?ara ulama berbeda

pendapat dalam menetapkan lafazh Yulqa; sebagian besar dari mereka membacanya

dengan disukun lam-nya, yang berarti telah diletalJ<an sifat bakhil itu ke dalam
beberapa hati yang 

"ki,lr"f 
ienjadi semakin banyak. Dengan ini berarti rnereka

menetapkan i'rabnya sebagai rafa' -yaitl pada lafazh Asy-Sythh-.
Ada juga ulama yang membacanya dengan fathah pada huruf /az dan tasydid

qaf-nya, yang berarti hati itu telah diberikan -dipenuhi dengan- sifat bakhil; yang

berarti mereka membacanya sebagai nashab. Keterangan inilah yang dikatakan oleh
pengarang kitab Al Mathali'.

Kemudian Al Hafizh menuturkan ringkasan perkataan Al Humaidi, lalu berkata,

"Kedudukan huruf ga/itu telah disebutkan didalanmya- " lafazh itu telah ditetapkan
dalam beberapa kitab ushul yang telah dikuatkan oleh Al Bulfiari dau Muslim
dengan dibaca suhrn pada lam dan diringankan hrxuf q af-nya.

Sebagaimana yang tersebut dalam lembaran Yunani darikitab Al Bul:hari (8: 14

dan 9: 48 cetakan Al Sulthaniah), begitu juga seperti yang tersebut dalam lenrbaran

cetakanAstanah dari kitab,Srralih Muslim tahrm 1333 juz 8: 59.

Jadi, dengan ini kita rcngetahui bahwa para periwalat telah menetapkan syakal

atas lafazh ini, sebagaimrna yang diterangkan dalam beberapa daftar pust-ka dan
juga seperti yang telah diterangkan rmam A,l Qadhi Iyyadh serta Al Hafiz:h Ibnu
Hajar.

Ketcrangan tentang kedudukan lafaafi yang tercanhm dalam beberapa daftar
pustaka tadi tidak saryai pada Al Humaidi, dan dia juga tidat mengetahuinya.
TetapU bukan berarti keterangan tadi lantas menafikan aPa yang dikatakan Al
Humaidi dan menafikan bahwa pengehhuan dia tidak muttashil.

L$azhAyyuma ya Rasulullai [Apa itu kekacauan, Wahai Rasulullah?]", dalam
riwayat Al Bulfiari disebutkan dengan redaksi "Ya Rasulullah, Ayyuma Huwa

twahai Rasulullah, apa ihr kekacauan?]. "
Al Hafizh b€rkata dalam kitabnya, Al Fath (13: I l), "Iafazh itu dibaca de4gan

halakntlathah pada Ha@ah dan ditasydid ya' serta dibaca ringan nrira setelabnya.
Aslinya adalalL "Ayyt Syaiin HuwalApa itu?1. "

Musnld lpau Ahmad -
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7187. Abdul A'la menceritakan kepada ftami, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayy'ab, dari Abu Salamah bin
Abdunatrman, keduanya menceritakan dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullatr SAW bersabd4 "Apabila -bacaan- imam telah sampai

pada "Ghairil Maghdhuubi 'alaihimwala Al Dhaalliin (fukan-jalan-
merelra yang dimurlai [YahudiJ, dan buknn -pula jalan- merelu yang

sesat [Nasrani|)", maka -hendalurya- kalian semua mengucapkan,

"Amin." Karena para malaikat juga mengucapkan Amin, dan imam
juga me,ngucapkan Amin. Dan barangsiapa yang bacaan Amin-nya

sesuai berbarengan dengan bacaan Amin-nya para malaikat, maka

dosa-dosanya yang tetatr lanrpau diampuni oleh Allatr SWI."42

c

U

' 
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Dalam beberapa hadits riwayat Al Buklari, kebaqrakan disebutkan taapa
adanya fsslrhan Alif setelah zllzl. Sebagian mereka ada juga )rang menetapkarnya
dcngan dibaca ringan pada ya', sebagaimana mereka mingatakan *AiDl' sebagai
singkatan rmhrk kalimat *Ayyt Syai in Huwa?.

o2 Sanad hadits ini shahih. An-Nasa'i telah meriwayatkan dalam kitabnya (l:
148) melalui jalur Yazid bir. Tari', dari Ma'mar, dar^ Az-Zluftui, dari Sa'id bin Al
Musay5rab, dari Abu Hurairalc dengan tanpa menyebutkan Abu Salamah.

Imarn \dalik juga telah meriwayatkannya dalam kitab Al Muwatha' (hlm. 87)
melalui jalur Az-Zuhi, dri Ibmr Al Musayyab, dari Abu $alarnah, dari Abu
Hurairah, s@ara ringb$ &ngan redaksi "Apabila I'"r'n telah membaca Amiq
rnaka bacalah Amin....(saryai alhir hadits). " (Al Bukhari dan Muslim) dan >,ang
laimya juga telah meriwayadramya melalui jalu Malik Lih- Ket€raogam)ra dalam
btrrbAlMtntaqa (tt- gOl dar9g4).

Al Hafizn juga alah myaodarkan hadits ini dalam kitabrq,"a Al Fath' (2:218.
219), kepada riwayatMa'mrr ini.

El - fif-nrlmAr,.d
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718t. Amil A'h mcrmitakan kqada k{ni, dari Ma'mr,
dri Az-Zuhi, da'i Sa'id bin Al Musal'5nb, dri Abu Hurairab, dia

berta Rasulullah SAW bersaUaa, "fuurgsiqn yang nenslnlati
jqrd fiaorang, maka fuStnya san qita- Dot barangsiapa yorg

man1/rtga sonpai selesoi moko fugirrrn fu qirat," pta sahabat

bertmya, 'scbesr ryakah pahala fus qbd itu?', Beliau bcrtatq
*getifu*ya-fugrmgwtgfu!

i. #'*'rt.i!Jt * ,-i*'* ,,)Ltli'* €";.v\ 
^1

it, tt ,k ,;t ,jerry e'u >tli ol dit €: f c,..I--Jl
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€ Sd bdis ini sffi. raam llnslim U* nsiwarc dalm kiEbEJR

(l: 21ll) chlui Fhlr Ablhl A'lE fu Abrhrnaq; Ufu.tm:n dri lda'm
dc"qgn EEgprIm sud int Dh jugn telah rqiwa5rdrm5n scbcltm hadits itn
da scsfitqn rfthi jrih )lry lain dci Abu ltmfuah-

kE lr tU hlhi irgl ehh rcrlqadrm:n rhtrm ti[bn:n (l: 1(X), 3: 15&

trr) r.hhi bcbcrqo iahlr fui Ablr hrairah" I.ilr. Kcmmgru yang elah lalu
,- *nmaa 'Ab&rllah Ua 'url,ar peda hadits b 44153 dm 6305, de h:hat jqgs

trcG",EFm ymg tehh tmi @iuktm Ueoauyl dri be.bcrAa rhr4,lt hdits di
dalanrq.lEdGsctut

Idlarr 'rQd.')reg pcrer' tidsk rd8 dalar. titrb Mruosd AhEd cctah Al
Ilablrah, taru hi mddrtmp dari tit b }fnsoad Al'rf,d cctalo Al
KmiphdmM.
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7189. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dmt Az-hfin, dari.sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa

seseorang dari Bani Fazaratr mendatangi Nabi Muhammad SAW dan

berkata, "Wahai Nabi Allalu isteri saya telah melahirkan seorang anak

laki-laki yang hitam kulitnya.u Dan sepertinya dia tidak bisa menerima

hal itu!. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu,

"Kamu punya onta?", orang itu menjawfu,uYa." Beliau bertanya lagi,

"Apa warnanya?", dia me,lrjawab, "Merah." Beliau bertanya lagi,

"Apa ada yang muda dan ber'tvarna akt:qbu?", dia menjawab, "Ya,

ada yang berwarna abu-abu." Lalu'Beliau bertanya, 'lDari ,nana

warna-itu berasafl", dia menjawab, barangkali itu faktor genetik.

Kemudian Rasulullatr SAW bersabda, *Begitu juga dengan analonu,

bar angkali ada fafuor genetik.' #

,ri ul 6?l ,!*7 ev .v\ 1.

CurTG ,irrg e'u 6rt;f 'af ;;1 €j * ,,j,5t i ++-'

.ic1?i:'?l(* -;rrt €!tr\,,Sui *t *X', *

{ Sanad hadits ini shahih. Jama'ah (penvusun e,nam kitab hadits) telah

rneriwayatkamya, sebagaimana dit€rangtan dalam kitab I I Muntaq a (3780.
lataz.fr Al Dzaud, dcngan difrraca fathah pada dzal d^a Suktm pada- wau serb

hunrf dal teralfiir, adalah termasuk salah satu tmta )'ang benrmtr antara dua saqai
s€mbilan tahun- Ada juga yang renyebud<an bahwa ia adalah rmta yang berurnr
antara tiga saryai se,puluh tahun.

lafa"h'Al Agraq" adalah yang brwama kecokelatan. sedang lafazh'Naza'ahu
.kqrm 

[disebabkan faktor genctilc]", rremrut Al Qadhi 'I15;ladh dalam kitab Al
Masyariq (9: 2), artiqra adalah rrcmbuatnya meirjadi s€rupa deirgan orang yang

tcrlahir scnrya dcngamya "

El - M,rsrdID.rAtD.d



7lg}. Yazid menceritakan ke'pada kami, Ibnu Abi Dzi'b

mengabarkan kepada kami, dari Az-Ztthi, dari Sa'id bin Al

Musalyab, dari Abu Hwairah, bahwa seorang badui dari Bani Fazaratr

memanggil Nabi Muhammad sAw dan berkata, "Isteri saya telah

melahirkan seofang anak laki-laki yang hitam kulitlya'', dan redaksi

setenrsnya disebutkan sesuai dengan kandungan hadits sebelumnya.a5

# *,le ;^\t A,.#'*,,-&\i'* rrL . v \ 1 \

Tlgl.Abdul A'la me,nceritakan kepada kami, a"i tut"'*",
dari Az-zuhri, dari sa'id bin Al Musalyab, dari Abu Hurairah, bahwa

Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak boleh bersusah payah

berpergian treanli fte tiga masiid; Masiidil Haram, masiidht ini

(Majid nabmvi), dan masjid Al Aqsha.'#

45 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah bcntuk pqrgulangan dari hadits

sebelumya.s sanad hadits ini stuhih. Imam Al Bulsari telah miwaya&an dalam

kitabrnya (3: 5l-52), begtr juga Irna'n Muslim dalam kitab'rrya (1: 392), dan Atn

'Ayinah dali Az-Zuhri. Imam Mustim-juga telah meriwalatkamya mlalui jdur
.A6&l A'la dari Ma'mar dari Az-hhri. Al Mun&iri juga telahmpnisbahkanhadits

iri (1950) ke,pada An-Nasa'i dan lbnu Majah"
- 

I^t^^la tusya&lu ar-rihal,meninrt Al Hafizh dalam kitab Al Fath Al Bari itu
dibaca dhmmai hunrf awalrya dengan renggtmakan b€ntuk naf, yang artinya

adalah relarang bepergian ke teryat lainnya'
Alh-Tha)'ylbi 6ertata, "Kalimat itu lebih h;gt dari pada penggltnaan b€ntuk

mhi (lanodi yang jelas, seolah-olah beliau bcrkat4 '"TidaL akan me,njadi benar

niat scscoftog y."g ne"a* b€Nziamh kecuali ia pergr ke Qga rna-sjiQ ini

aifarenalon tetnususaurya dengan sesuatu yang tclah menjadi ciri khasnl'a' "
kfazh Ar-RihCl d€nga" tarya titik pada hunrf ,ra' adalah b€n$k phral dari

Rihlu, yang Lalau digUnaLm untrk unta, ia bermakna pelana hda. Lafazh ini di

Munrd Imn.Afnrd - El
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7192. Abdul A'la meoceritakm kcpds tut dri Ma,mr,
dd Az-Zuhri, dari Sa'id bin At Musayy&, dai Abu Hurairah,
Rmlullah sAw uersauaa, "Panonltcnaant seorong Dan'min itu ifuar
sektoh tanaman yang tidak henti-hentinyn selalu digolnng ongin,
seolang nfl'min senantiosa diuji nrusibah Adapn pertnnpnoan
seorang mmafiq itu ifuat Nw fu yotg tifuL bllp brgorrrs
karllikrtihoruburati}n-"#'

ibcaltn dqm rti tnb;f, ihpch to.h ini rlm.pcrjatm, trcoa ia
sclalu idcoft dqm *h.b pcrllmerdry.

Peoychtm laful id chh mgng@eo mpat h,rm yang scmti4ra
dEle tmggrgm 'Er-fir. I(ra, jilr tid r, ArtU"q *t"-tidatr .m "i"perbcdam 

-Tgqa t gtnen Flo., H., hrda tccil blcdat dm rq ymg
trerjalgn tnLi dah uti 1q diffi okh hadits tersctd.

Pertatra bcrio jqr rncqiro hI ymg terscLu fi datmbcbcr4a jahr
larn, scpcrd redaLsi "scspngguhya air s4 bcpcrde-, 1q terah ati",i6t-
6ls[ rnrrn ltNuslim rhhi tshlr Thriq IEe bin eri uwuq dci &laim Al
Aghr, dniAhrHu irah"

'7 Soed hadits itri strr,hfi.- rnE,, Mrrslh tchh n+TimFlta drl"n ffirJla
Q: !a$ rehhi jah'AbfrI A'ta dcrqgm r4gualzo saina ini Oi";q. ""r"tmhhi jalu'Abfurazzaq dri Ma'm, )ang +ar OstUrt"n
hadisu5lla 6i dah hadits he 7801. rrnmrAl Bdeili jry er-{rcimyal&u:n
qpq- 11da!y pqiA ryq ry hn r'rulF mb uair. ini a.UUdt qn trC
93 dar 13:3Tl) clabi jahrr Thh Hihthitr 'Ali bh'Afta' hin vacr tui ih
Iftrairah.

H.diB dryn;ah yry scpcrti id ryrtnlu fu dbcbrfu d.h hdit! h
1ffits.

'I' ll unnh, up1mil IbNn Al Ateir, adrhh hisa dbac8 srers pcdr rz'-r5nr
dm bt iutl &frrct/ridr, ymg bcrrti pohm em tayu 

""ao, 
yrno-rcurn uy,,

)'eg dh &tpl mrqraat t !e. Ada yug EyGt@Jla pfu cma
. . *FF- {"q y-g hh bcrpcodAt b.hn trfi-t tu dibrm &ng*n (dl

Atrizih-, Erogiltut bcml wrzo f ihh. Ah qi Abu .[rb.id EEhght
pcodq.t inl " Scdmgh &h Zbd ll ,Arsb, Abu .lJbddrh bcrbtL ll Unar,

EI - uq.dh.nahd
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Tlg3.Abdul A'la menceritakan kepada kami, * ,"'**
darl Az-bnhn, dari Sa'id bin Al Musalryab, dari Abu Hurairah,

Rasulullah SAW bersabda, "Mereka meninggalkan kota Madinah

dalam lreadaan yang bagus sebagaimana adanya, dan tidak ada yang

bisa menutupinya lcecttali orang-orang yang htat "'Abu Hurairah

berkat4 yang dimaksudkan orang-orang yang kuat oleh Nabi sAw
adalatr binatang buas dan burung. "Orang terakhir yang tenrsir {ari
kota itu- adalah dua orang penggernbala dari Muzapalr" yang sedang

merapatkan hewan gembalaanny4 dan mereka mendapati hewan itu

dalam keadaan buas (elek). Dan ketika mereka sampai pada tikungan

terakhir, kedua hewan itu mencakar wajah kedua gerrbala tadi." Atau

-dalam redaksi png lain- "Kedua hewan.itu bemk tepat di wajah

kedua ge,mbala tadi.'"|8 :

itr dibaca suhn pada ra'-frya, yang b€raIti pohon c€mara. Dan be,ntuk plural dari

lafazwa adralthAtzun."
dsuo"a hadits ini shahih.Ini adalah tiga hadits dengan satu sanad )rang sama.

Karena itulalr, lrami mssisehkann)'a dengan me'nggrmakan pengulangan nomor'

Adaprn hadits yang perhmq tentang meninggalkan maaryn 9@ zarun akhir,

rcun airimy"*ro oleh r-r- Al Butfiari dalam kitabnya (4: 77-78\ melalui jalur

Syu'aib dari Az.Zrhri aelrgan m€nggtmakan sanad ini.
tram l\rustim j,.go ttt h mcriwayatkan dalam kitabnya (1; 193) melalui jalur

Uqail bin Khalid aa; az-zulti Imam Malik rclah reriwayatkan sebagian

t""annga" mcknanya dahm kitab Al Muwatha' Ohn 888) nelalui jahn Ibnu

Hamrn4s dari pamamyt, dari Abu Hurairah"
Tenhg lgtfaca";Alo Khairi Ma Kanat ldabn keadaan sebagus yang- ada waktu

itul", Al H"firh dalm titabrya (4:78-79) bcrkatr, 'lbmr um mgingkari rcdat€i

o
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yang dikelua*an oleh Abu Hurairah yang berbunyi "'Ala Khairi Ma Kanat [dalam
keadaan sebagus yang ada waktu itu]", dan dia berkata, "Ses'ngguhnya redaksi
yang benar adalah "A'mara Ma Kanat fdalamkeadaan seramai waktu itu]. "

Umar bin Syubbah mengeluarkan hadits dengan redaksi itu pada bab "Akhbarul
Madinah" melalui jalur Masahiq bin Amr; waktu itu dia sedrng duduk di sarying
Ibnu 'Urnar, lalu Abu Hwariah datang, dan bertanya padanya, "Kenapa kamu
menolak hadits yang kuriwayatkan? Demi AllalU waktu itu aku dan karnu berada
dalam satu rumah, ketika Nabi SAW bersabda, '?enghuninya keluar dari Madinah
dalam keadaan yang sebagus waktu itu " Lalu Ibnu 'Umar menjawab, "Benar, tetapi
beliau tidak berkata "dalam keadaan yang sebagus waktu itu", melainkan beliau
berkata, "dalam keadaan seramai waktu itu", karena kalau seumpama beliau
rnengatakan "dalam keadaan yang sebagus waktu itu", trlaka beliau termasuk
penghuninya danjuga para sahabat "

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Kamu benar, Demi Allah" " Aku sendiri tidak
tahu jalur sanad-nya 'IJrnar bin Syubbah yang telah meriwayatkannya karena Al
Hafizh Ibnu Hajar tidak mengungkapkanryra. Akan tetapi, aku mengetahui bahwa
arti dari kedua hadits ihr berdekatan, sem€ntara maksud yang .liinginkan adalalq
dalam keadaan sebagus apa yang ada waktu ihr benrpa keramaian dan kekayaaq
dengan menggabungkan arti hadits Ibnu 'Umar.

Jadi, kedua lafazh itu berdekatan Petrmjuknya sangat jelas, bahwa
ini terjadi pada z-zran akhir, sesuai dengan haditsnya "Dan orang yang teralfiir
diusir adalah dua orang penggenrbala. " Ini adalah bagian dari tanda-tanda kenabian
yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, tentang apa yang akan
terjadi saat bera*tirnya drmia.

Lafazh Al 'Awafi adalah bentr.rk plural dari Al 'Afi d^n Al 'Afiyah", yang berarti
semua makhluk yang rnemohon rizki, baik itu oleh manusia, hewan ternak ataupun
burung. Al Hafi2h menuturkan dari Ibnu Al Jauzi dalarn kitab Al Fath, dia berkatg
'Yang termasuk dalam kategori makhluk yang memohon rizki ada dua macarn;
pertama, ia meminta untuk kekuatannya, seperti dalam ucapanmtr "Aku telah
meminta seseorang, maka aku telah meminta kepadanya. Jadi, aku adalah orang
yang memohon -"'aIin", dan bentuk pluralnya adalah "'LJfhh"-. Artinya adalah aku
datang dan memohon apa )rang telah diketahuinya. Yang kedua, adalah lafazh "Al
{a' fterusakanl, yaitu sebuah teryat yang kosong dan tidak berpenghuni oleh
manusiq karena burung dan juga binatang buas telah meneryatinya untuk menjaga
keamanan diri mereka di dalam terpat itu "

I'ataz.& "Yun'iqani Lighanamihima. " An-Na'Iq, berarti panegilan penggembala
terhadap hewan dan nreneriakinya serta membentaknya; itu dilakukan hanya
terhadap domba dan kambing. Kalimat yang hurrah dipakai adalah dengan
menggmakan tambahan huruf jar ba', yarrg berbrmyi 'Na'aqa Al Ra'iy bil Ghanam

[sang penggembala meneriaki dornbanya]. Akan tetapi, dalam hadits ini ia
ditetekan dengan menggunakan tambahan hunrf Jar pada lam sebagai pengganti
hunrf Ba', sebagairnana yang tersebut dalam kitab Musnad Ahmad cetakan Al
Habiyah danM.

Namun, dalam kitab Musnad Abmad cetakan All Kataniyah dan lembaran
catatan pinggrr (Hamisy) kitab Musnad Ahnad cetakan M tertulis
'BiShanamihime " Dan itulah yang scsuai dengan riwayat Al Bukhari dan Muslim

EI - Mwnrd Imrn Ahmrd
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7193 M (1). Redaksi pertama dengan isnad yang sama dengan

sebelnnrnya. Beliau SAW bersabda, "Barangsiapa yang Allah SW
menghendafinya dengan kebaikan, rnalca Allah SWT alan

menjadilmnnya paham akan agamoltlte3 
(t)

?n 6 6, -Y1.v\ rr
7193. M (2). Redaksi pertama dengan isnad yang sama dengan

sebelnmnya. Beliau SAW bersabdq "Adapun aht sendiri, hanya bisa

membagi, dan yang memberikan hanya Altah SWT.';lre3Q)

Akan tetapi, mereka juga telah menggunakan kalimat ihr dengan btrhahen lam

dalam hadits ke 2313 "Iila La Yan'iqu Ba'dhukum Li Ba'dhin [Dan sebagian dari

kalian tidak membentak sebagian yang lainl."
Lafazh Fayajidaha seperti inilah lafazh ini tertulis dalam Ushul Ats-Tsalatsah

dengan tanpa adanya zzn. Adapun datam riwayat dua kitab shahih' terhrlis

"Fayajidanaha
7te3(l) Sanad hadib ini shahih, dengan m€nggtmakan sanad yang sama dengan

sebelumya. Redatsi hadits ini telah masyhur dan baku dari hadits riwayat

Mu'awiyalq yang telah diriwayatkan oleh Dua Guru (Bulfiari dan Muslim) dan Ibhu

Hibban aaum titat sebagairnana yang telah kami keluarkan hadisryra di
sanapadahlm 89.

Begitu juga telah berlahmya hadits Ibnu Abbas dalam hadits ke 2791. Adapuu

>rang terasA aari Uaits riwayat Abu Hruairah, Ibnu Majah telah meriwayatkanryra

dalam kitabnya (1 : a9) mclalui jahn 'AbdtrlA'la deirgan -Tgq*d1a1 sanad ini.
AJ Haitsami meq,eburkamp dalam kitab Majma' Az-tuwa'id (l: 121) dan

berkata, ..Al Thabrani telah meriurayatkannya dalrrn kitab al shaghir, dan para

peperiwayatnya adalah periwa)rat yang shahih. " Tetapi pendapat Al Haitsami ini
perlu dibetulkan; p€f,tama, bahwa sesungguhya hadits ini tidak termasuk dalam

karcgori hadits Al Tawaid kalena Ibnu Majah telah meriwayatkannya. Kedua'

sesungguhqra Ibnu Majah msringkas hadits ini dan tidak memasuUonnya ke dalam

Musoad.
At-Timidzi sendiri m€mberi isyarat akan hal ini dcogan ucapamya, 'Dan di

dalamBab", sanpai kepada hadis Abu Hurairah (3: 369).
zts8(2) sanad hadi6 ini shahih dengan rnenggmakan sanad )rang sama dengan

sebelrnrr"ya. Irprn .Al Butfiari telah meriwayatkaa kan&mgan makna dal"m

kitabnya (6: 152-153) melalui jalur rivayat 'Abdurrahman bin Abi 'Umah dari Abu

Hurairab, deirgan redaksi'Aku tidak m€trfierikan -tizki- kepada kalian dan tidak
pula rcncegah lrali3s -{4'i mndapatkaa rizki-. Sesmggubnya ah banf"alah sang

,Y::??nt P.!-:
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7194. Muhammad bin Ja'far memceritakan kepada kami,
Hisyam bin Hasan Al Qtrdusi menceritakan kepada kami, dan Yazid
bin Harun berkat4 Hisyam mengabarkan kepada kami, dari

Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, Beliau

berkata, *Setiap kebailcan -mendapatkan pahala- dengan sepuluh

lrebailran yang sama. Ibadah pu$ta adalah milik-Ku, dan Alru sendiri
yang akan membalasnya, karena dia telah sengaja meninggalkan

malran dan minum karena-Ku",Yazid menambahkan -dalam redaksi

yang lain-, "Untuk-Ku, puasa adalah milik-Ku, dan Afu sendiri yang
alran membalasnya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa

itu lebih wangi di sisi Atlah SW daripada aroma minyak kasturt.'Ae

pernbagi, dan aku melchktan -rizki itu- sekiranya akr dip€rinbh" Al Hafizh
b€rkata, 'Abu Daud telah mcngelua*an h.dits ini melalui jalrr Thariq bin
Harrrmam dari Abu Hurairah, dengan redalsi "Aku bukanlah siapa-siapa, kecuali
hanya sang peqlaga gudang rizkl"

ne Sanad hadits ini shahih. Imam d[61d telah reriwayatkannya dari
Muhatnmad bin Ja'far Gandar dan dari Yazid bin Harun; keduanya dari Hisyam bin
Hasa. "Al Qrudusi", dengan dibaca dhammah padz qaf,, sulan pada ra', Dhorrmah
pada Dal dan Huruf Sin yang setelah Wau tidak bac4 adalah nisbah kepada keluarga
"Al Qaradis"; mereka adalah jantung kota Al Azad, lalu mreka pindah ke Bashrah,
kemudian nama .{l Mahallah dinisbatkan kepada mereka, hingga atfiimya Hisyam
bin Hasan pu dinisbahhn kepada Al Mahallah. Lih. Keteranganqra dalam [i16 71
Lubab karangan Ibnu Al Atsir (2: 252).

Hadits ini tclah diriurayatkan dari Abu Hurairah dengan beberapa bentuk yaag
ffida dan jalu saoad yang banyak; baik dcagan redalsi yang paqiang rnarprm
ringk$.
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Imnm 1$63d telah meriwayatkannya dalam kitab Al'Musnad lebih dari

tigapuluh kali. Imam Malik juga meriwaya&annya dalam kitab Al Muwatha' (hal

3 10) dari t$t Az-Zinaddari Al A'raj dari Abu Hurairah.
Hadits yang sama juga nanti akan disebutkan dalam kitab Al Musnad melalui

jalnr ffafik pada hadib ke 10000 dan 10704. Imam /\l Bulfiari juga

rrroiray"*"*p melalui jahn Malik (4: 87-91). Begitu Irnam Muslim telah

meriwayatkan dalam kitabnya (l: 316-317) dengan mengguakan beberapa jalur

sanad yang banyak.
Sebagian mak1a kandrmgan hadits ini telah disebutkan dalam hadits tte 7174,

melalui hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id bersama-sama. Begitu juga kandungan

makna yang sama dari hadits ini telah disebutkan dalam hadits ke 4256 melalui

hadits riwayatrya Ibnu Mas'ud dengan menggunakan sanad yang dha'if.

Adapun redaksi yang digunakan dalam hadits ini dimulai dari lafazh "Puasa

adalah untuk-Ku, dan Akulah yang membalasnya....(sarpai akhir hadits), adalah

hadits Qudsi. Sengaja tidak disebutkan dalam riwayat ini, dikarenakan kejelasannya,

dan bahwa tidak ada nrang lagi untuk tasybih (penyenrpaan).

Karena seperti itulah hadib ini disebutkan dalam riwayat Malik, lalu Al Hafizh

berkata dalam kitab AI Fath,'Tidak dijelaskan nisbahya kepada Allalt karena

Allah telah dan tidak ada mrsykilah (masalah) di dal"'nnya.
Kemrdian, Al Hafizh menunjukkan kepada beberapa rivrayat yang di dalatrmya

terdapat penjelasan bahwa itu adalah firman Allah.
llrfaifi 'Bijarray'', dengan dibaca fathah pada jim dan tasydid pada ra' dan

dibaafathah ya'yan1g sgelah ali[ adalah bermalcna rmtuk-Ku, sebagaimana yang

disebuflran dalam riwayat Yazid bin Hanm yang telah diterangkan secara detil oleh

ImamAhmad di dalarmya.
Boleh juga lafaT,h itu diberi tanrbahan hamzah pada huruf terakhir, sehingga

menjadi 'tsUarraiy'', dan lafazh ini lah yang digrmakan dalam kitab Musnad Ahmad

cetakan Al Katani1ah. Sedanghn dalam kitab Lban Al 'Arab (52 200), Iafaztr ini
digUnakan dengan arti'Ihrena", sqrerti perkataan orang Arab 'Dan alm melalukan

itu kare'na anakpereryuaml kareira tetanggamrl dankarenarru "
Di dalam Lisan Al 'Arab itga digtmakan Jaraka, deirgan tanpa rncngguakan

tasydid, datJaraakt dc,lrgm dibaca Panjang, sebagai isim mu'tal.
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7195. Muhammad bin Ja'far menceritakan ke,pada kami,

Hisyam menceritakan kepada kami, dari Muharrmad, dari Abu

Hruairah, dari Nabi SAW, beliau berkata" "Barangsiapa yang telah

berniat melahtkan sebuah kcbaikan dan belum semPat

melalrsanakannya, maka telah teratlis baginya satu kcbaikan. Dan

apabila dia telah melaksanakan kebaikan itu maka tertulis baginya

seprluh lrebaikan serupa, dan dilipatkan sampai fr$uh ratus kcbaikan,

dengan kelipatan tujuh.untuk setiap satu kebaikan yang seruW. Tetapi

opabila dia tidak melaksanakan kebaikan itu, maka baginya hanya

tertulis satu kebailan saja. Barangsiapa yang telah berniat

melalailran keburulan, namun belum sempat melaksanakannya, maka

tidak tertulis keburakan baginya. Apabila dia telah melahtkan

lr,eburulran -yang telah diniatkan- itu, maka baginya hanya tertulis

satu lrektrukan. Namttn, apabila dia tidak iadi melaksanakan

kcburulun itu, maka tidak rcratlis kckm*an bagiltya."fi

50 Sanad hadits ini sluhih. rrnqm Muslim telah rcriwayatkan dalam kitabnya
(l: a8) secara ringkas mlalui jalgr Abru Khalid Al Ahar dari Hisyam -Ibnu
Hasan-, dengan sanad ini. rrrurn i,t Bulfiari juga telah meriwayatkan dalam
kitabnya (13: 391) seciara ringtas juga melalui jalur Abr) Az-Zin d dari Al A'raj dari
AbuHruairah.

Begihr juga rrnarn Muslim telah mcriwayatkamya dcngan melalui jalur ini (1:

af; hanya saja redalsi awal yang a& dalam hadits riwayat Al A'raj 'A,llah SWT
telah bcrfiman, "Apabila hamba.Ku benriat hendak melakukao stratrr keburukan,
meka jangan catat niat itu atsnya.....(saryai akhir badits)", adalah redaksi haditsnya

Imam muslim saja. Irnam Muslim juga telah rcriwayatkamya dalern kitabn)'a (l'
4748) dengan renggrmakan redaksi yang panjang dao ringlos mlalui dua jalur
lain yaug berbeda dari Abu Hurairah. AL Suyuthi menpbutkan redaksi awd hadits

ini dalam kitab Al Durr Al Mantsur (3: 65), dengan rengguakan redaksi yang

harrrFir mirip dengan hadits riwayat Al Musnad ini sqta rcnisbahkamya hanya

kepada Ibnu Mardawaih- Kandungan makana )'ang sama dengan hadits ini telah

disebutkan sebehmya dalam hadits riwayatn-5ra Ibnu Abbas, baik deirgan redaksi
yang panjang nauprm ringkas dalam beberapa teryat, seperti pada hadits ke 2001,

2519,2828 d"n3402.
Isfazh "Dilipatgandaknt sampai tuiuh ranu kebaikan, dan dilipatfuil lagl

dengan fitjuh bbaikan yang sama", dalam riwayat Muslim tidak disebulkan kalimat

"dan dilipatkan lagi dengan n$uh kebaikan yahg sama." I.afait. ini telah meirjadi

bahr dalam potongan hadits yang dibeb€rkan oleh Al Sayuthi' kfazh ini juga ada
dalarn hadits riwalratnya Abu Dzar, yang diriwayafun olch Al Haitsami dal"m kitab
Majma' Zawaid (10: la5). Rcdaksi yang diptaiqna sama dcngan redalsi hadisuya
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7196. Abdul wahhab Ats-Tsaqafi me,nceritakan kepada kalrd,

Khalid menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabdg "sekelompok kaum

dari Bani Israel telah hilang, dan tidak diketahui apa yang mereka

lakukan sekarang. Dan aku tidak pemah diberitatru -tentang mereka-

kecuali pelarian (mereka). Apakah kalian tidak tahu?, apabila mereka

dihidangkan susu onta, mereka tidak meminumnya. Dan apabila

mereka disuguhkan susu domba, mereka malah metninumnya."

Berkata Abu Hurairah, "Aku telah membicarakan hadits ini deugan

Ka'ab," lalu dia bertanya, "Apakah kamu mendengarnya sendiri dari

Rasulullah SAW?," kemudian aku jawab, "Ya." Tetapi dia masih

Abu Hurairah ini, dan dia . -Al Haitsami- berkata, 'Al Thahani telah

meriwayatkannya dalam kitab Al Shaghir, dan para pep adalah orang-

or*g yrtg *iqqah." Padahal, redalci png terdapat dalam hadisnya Abu Dzar

aaf"i fotaU snunin Muslim (2:309) sebenamya adalah tidak ini dan menggunakan

redaksi yang lain. Kalirnat yang berada dalam bagian akhir hadits yang beftunyi

'Maka, 
"p"Uit" 

dia tidak melaksanakann>ra, maka jangan itu sebaqai catatan amal

jelek baginya", disobutkm ssp€rti ini dalom beberapa kitab Ushul,-dan itu adalah

u"nt * pengut*ga" malna lmg telah terkandrog dalam kalimat sebehumya.

l^ffi, '"ful@bu' disebdcan dengan adanya hunrf fz'pada awalnya 'talam
kftab fvfuslsd At"rad c€tah Al Halabiyah dan M, sedanglan dalam kitab Musnad

Almad c€takan Al ttalabiph disebutkan 'Yuldahr"; kedua b€n$k lafazn yang

terdapat delam fr11kitab ini sama luat dan benarnya
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bertanya lagi kepadaku dengan nada yang sarna beberapa kali, lalu

aku katakan, "Apakah kamu mernbaca kitab Taurat?."sl

5r sanad hadib ini shahih. Abdul wahhab Ats-Tsaqafi adalah Abdul wabhab
bin 'AMul Masjid. Telah ditetaptan k-tsiqqahamya drlam hadits ke 1616, dan
kami tambahkao disini bahwa Imam Al Bulfiari rclah renulis biognfnp dalam
klrab Ash-Shaghir @al 218), begitu juga Ibnu Sa'd dalam bt^b Ath-Thabaqat

QH44), dan Ibnu Abi Hatim dalam lafab Al Jarh wa At-?a'dil (YnD.
Khalid adalah Ibnu Mahran Al Khidza'. $sdanglcan Muba'nmad adalah Ibnu

Sirin-
Hadits ini diriwayatkan 6ls[ rmam Al Bukhari dalamkitabnya (6: 251) rclalui

jalur Wuhaib dari Khalid Al Khidza'.
Imam Muslim juga telah meriwayatkan dalam kitabnya (2: 292) rclalui jahn

'Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, guru Ahad dengan nenggunatan sanad ini.
Kermrdian, dia juga meriwayatkaoqra melalui jahu Hisyam -Ibnu Hasan- dari Ibnu
Sirin dengan hadits yang sama.

lafa?h Al Far, ini dalam sebagian besar kitab cetakan Yuani disebutkan
dengan tarya Hawa[ sebagaimana yang disebutkan dalam catatan pinggir cetakan
As-Sulthaniyah (a: I 28).

Akan tetapi Al Hafizh dan Al Qisthalani telah meiretapkan dengan barakat
suhtn padz Haruah- Dalam kitab l, Mishbah, lafacn Al Fa'rah terkadang disebut
dengan mcnggunatan haritzsh, dan terkad"ng tidak. Kedudukannya juga bisa
sebagai Mu&akkar dan Muannats. Adapu bentuk pluralnya adalah Faaran sepe{ti
lat^^Tamrah yang mcngalami perub"han plural Tawantn.

Yang lebih beirar msnrnrtku adalah asli lafiuh ini tidak renggunakan Hamzah.
Dalarr Lisan Al TraD disebutkan, '"Uqail telah menambahkan Hawah padalafazh
Al Fa'rah, Al Ju'nalu Al Mu'siy dan Al Hu'ti. "

Ucapan Abu Hurairah dalam bagian akhir hadits png berbuyi'lApakah karnr
membaca kitab taurae" telah ditetapkan seperti ini dalam Usul A*-Tsala*ah,yabi
"Tuqra'u" dengan rctrggunakan ,s'. Akan tetapi, penggunaan lafazh ini justru
menyebabkan ketidakharmonisan makna hadits dc,ngao konteks sebelumya. Dan
mugkin redaksi yang benar adalah 'tlara'rt'' d€ngan rcnggmatan nun, yurg
dimaksudkan adalah dirinya seirdiri.

Hadits riwayat rmarn |vtuslim yang melalui jalur 'Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi
menguatkan peirdapat ini dengan redaksi berbtmyi 'Apakah. ahr membaca Kitab
taurat?" Begitr juga riwayatryra yang melalui jalur Hisyam bin Hasan "Apakah tehh
ditrmmkan kepadaku Kitab taurat?", s€f,ta riwayat Imam Al Bulfiari yang bcrttmyi
"Apal@h aku mcmbaca Taurat?"

Al Hafizh b€rkata, 'Bsntuk Istifham yang dipakai dalam hadits itu adalah

bertujuan ingkar. Dari hadits itu bisa diambil kesiryulan bahwa Abu Hurairah tidak
pernah mendapatkan informasi dari Ahli Kitab, dan sahabat yang tidak melalukan
sepcrti itu (ti&k mcngambil hadits dari Ahli Kihb) ketika mengabarkan sesuatu
yang tidak mcogandmg kemmgkinan tmok dieksplorasi secara nalar dan
dipcrlutaa ijdhad umlc rcrnhamir5nr, rnal<l [3dis itt dihulomi nofu'.
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7197. Amru bin Al Haitsam bin Qathan menceritakan kepada

kami -dia adalah Abu Qathan-, Hisyam menceritakan kepada kami,

dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu Rafi" dari Abu Hurairah, Abu

Qathan berkata berkata dalam kitab secara marfu' (yang samFd

sanadnya kepada Nabi SAW), "Apabila seseorang duduk di antara

ernpat pe,lryangganya, kemudian bersung-sunguh (ini kiasan untuk

fuufoimgan intim), maka wajib baginya mandi junub."s2

Adapgn sikap diam Ka'b dalam membalas perkataan Abu lftrairah itu

menunjricka" sikap hormatnya kepada Abu Hurairah. Seolah-olah keduanya tidak

menerirna hadits dari Ibnu Mas'ud.
Abu Hurairah b€rkata, Nabi SAW menyebutkan kera dan babi, kemrdian

bersabda, "sesungguhnya Allah SW tidak meniadikan noda itu sebagai noda

keturtrnan dan lcarma, tetapi karena kera dan babi sudah denikian adanya dari

dulu." Berdasarkan keterangan ini ke, mgkinan arti yang dikandug oleh perkataan

beliau SAW, 'Aku tidak pemah diberitahu tentang rereka kecuali pelarian mereka"

adalah seolah-olah awalrya beliau menyangka, ke' rdian diberitahu bahwa yang

dimaksud bukanlah ihr. "
Hadits Ibnru IvIasM -yang telah ditunjut&an oleh Al Hafizh'ini adalah hadits

sbahih, dan t€lah diriwayafun oleh rmarn Muslim dalam l[g$ryra (2: 303)'

Hadits yang sama telah disebulh berkali-tali .lalam hadits ke 3700, 3925,

4llg, 4120, qiS+ dn 4441. Dan apa yang tcl8h dikatakan Al Hafiz.h dalam

-enrhkikLrn hadits ini adalah ulasan yang sangat bagrrs 'lan detil.
52 Sanad hadits ini shahih- Ilis)'am adalah Ad-Dastrwa'i' Abu Rafi' adalah Al

Sbaigh, Nafi' bin Rafi" Iradits ini tetah diriwal'atkan InlaP Al Bultari dalam

kitab,rryra (1: 337-338) relalui jaftrr Mu'a& bin Fudhalah dan Abu Nu'aim;

keduaqra dari Hisyamdengan me,nggunakan sanad ini.
rrnarn Muslim juga Elah mcriwayattan dalam kitabqra (l: 106) melatui jalur

Mu'adz bh llisya;.la-Oasn*a'i dri ayahp, dri Qatadah dan Mahar, dari Al
Ilasan"' Adaprm perkaaan Abu Qalhan'Bcliau b€rLatr dslam kitab secara marfu"" itt
adalah cirita-teeaaa Hisyam Ad-Dashrwa'i. Hisyamrngb€ndaki d€ngan tambahao

pcrkataan itu untuk w*Aiqqah}rrn scrta mengultan kenarfu'uhadits itr kepa&
Nabi SAW, baiL dari scgi hafrlan mrryrm tulisan"
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apa

dan

yang ada di hadapanht, maka

baguskanlah rtht' s*ta sujud

Lafazh'Diantara eryat penyanggabqra", renurut Ibnu Al Atsir adalah kedua
t ngan dan kedua kaki. Ada juga prg mcogartikannf dengan dua kaki dan dua
paha lalu kalimat itu lazim digrrnakan untuk bersenrbuh.

Ibnu Daqiq Al Id b€rkata dalam kitab Syarh Al 'Umdah (l: 104-105), ,M,kn4
yang lebih meirdekati kebemaran menunrtlu adalatr kedua t r g^" dan kaki, atau dua
kaki dan paha karena hubungan intim telah diibaratkan de,lrgan ltu, dan keterangan
yang telah dipaparkan tadi dirasa telah cukup merrahamkan, serta tidak perlu ida
per$elasan lagi."
Lafazh'r(emudian bersu4gguh-sunguh", menurxlt Ibnu Al Atsir, artinya adalah
menariknya dan menggaulinya. Dikatakan dalam percakapan bahasa Arab,
seseorang bersungguh-sungguh rnelahrkan sesuatu, apabila dia b€oar bersrmgguh-
srmgguh melakukannya dan b€rhasil. Ibnu daqiq Al Id berkata, 'yang dimaksudkan
dalam lafazh ini juga [p[6 makna aslinya, akan tetapi yang dirna]sudkan dari
hadits itu adalah kewajiban mandi junub disebabkan hubrmgan intim, meskipun
tidak mengeluarkan mani. Jadi, serua lafaz.h dalam hadits ini adalah
kinayah(peruryamaan), yang zudah bisa dipahami maknan)a taryra meinjelaskan arti
yang diinginkan"

t3 sanad hadits ini shahih. Ajlan, adalah seor:mg penduduk madinab, budaknya
Al Musma'il, dengan dibaca dhammah pada mim, suhn pada sin, kasrah pada ,ain,

dzn dii'tasydid lam-tya. Ajlan ini adalah seomng yarg *iqqah. Imam et gdaaxi
telah menulis biografmya dalam kitab al Kabir (41116l) dan tidak mcayebutkan ada
cacat padanya. Begitu juga Ibnu Khatim telah meuulis biografiry,a dalqrr. kitub Al
Jarh wa At-Ta'dil Ql2ll8) dan Ibnu Hibban juga relah menyingguognya dalam kitab
Ats-Tsiqqat. An-Nasa'i bertata, 'dia tidak cacat,' Didalam kitzb AF
Tahdzib Q:162) disebutkan bahwasaqra Ajlan adalah budakrya Hakin" Ada juga

'€.;,, t):# ,!,su- i;. c 4 *tf K Grr, 6 'k* ;L
.€;r.,,r&i:t#l3

7198. Amru bin Al Haitsaur menceritakan kepada kami, Ibnu
Abi Dza'ab menceritakan kepada kami, dari Ajlan, dari Abu HurairarL
dari Nabi SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya ahr melihaf,, ata'u

---dalam redaksi yang lain--, "sesungguhnya aht benar-benar bisa
melihat 4engan jelas- apa yang ada di belakanght, sebagaimana aht
bisa melihat 4engan jelas-
luraslcanlah barisan kalian,
kalian."sS
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yang Eo4gatakan bahwa dia adalah budaknya Hatrrnas. Menunrthr pendapat yang

i"*Itir ini adalah kesalaban dari orang yang rne,ngatatcanya. Inam Al Bulfiari dan

Ib,ru Abi Hatim telah meringlas redaksinya dengan hanya menggunakan'tudaknya

Al Musma',il", dan Ibnu Abl Dzi'b juga telah menjelaskan hal itu, didalam hadis

lain yang dirlvayattan olehnya pada .bagian y.+q +T datan-c_ 
-(7866) 

dengan

redhlsi .ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan d-i ajUo budaknya Al Musma'il.' Pada

hadits ketiga yang akan datang (9528)jrga disebutkan redalsi'Ibnu Abi Dzi'b

berkata, e[an tubkqa Al Musma'il menceritakan ke,padaku." Ajlan ini mirip

dengan sal-arh seoraqg Lti'io lain sebelgm dia. Dia telah meriwayatkan dari Abu

Humimh dan lgrnla, ),aiu Ajlan budaknya Fatimah binti utbah bin Rabi'ah Al
Midaoi. Dia adaiah ayabqra Muhamad bin Ajlan, terlebih lagi bahwasaq'a

Muharrrrnd bin Ajlan telah meriwayatlan hadits yang sama dengan ini.dari ayahya
dari Abu Hurairafi, sebagaimana I'ang afan aitcrugtrm ke'mdan dalan takhij
h.diB, wa attah. lunu ^lti llzi'b tclsb mjcra*m k r+ qt-Je scrndiri

bah*{i.r6y[ Ajh yog tui adatah hh Aih hddlrt6 f4msh" DiscDufm
dql' tibb ei ruAtr kraogp Imarn Al Blfiht Yah:/a Al Qath bcrlratq ahl
telah bcrbqra tspoda Attr Dd'b, 'hPakah dia ayahya Muharirnad?' Dia
qiawab "6d8k"

Add bin Abi lps berlota: dari Ibnu Abi Dzi'b, Ajlan ayahya Muhammad

tclah meoceritakan tfoaaa knrni, sebagaimana yang {i{nptkan iPam Al Bulfiari.

Ini adalah prasangka-yang salah dari Adam, sepsrti )ang )/ang dirmgkapkan oleh

Abu hatim dari 
"yam1'a, 

iVrh)ra bin Sa'id Al Qattan bsrtata, Ary Fhh bcrtanya

kepada Ibuu Abi bri'U, eprUl dia itg adalah ayahyaJvlubarnmad_bin Ailan?, lalu

aia meqiawab, "fidakn Adambin Abi Iyyas bcrkata: Ibnru Abi Dzi'b mnceritakan

k€pada 
-k"-i 

dia berkata: Ajlan -ayabnya Muharrrnad bin Ajlan- mcnc€ritakan

kqada kard. Dan Adam telah bcrbuat salah dalamhal ini.
Al Hafizh bsrfuta dalam }lab At-Tahdzib,'Mal**dtya adalah bahwa Ibnu Abi

Dzi'b tidak pernah bertennr dengaa Ajlan ayahya Muha'r,mad." {"diB fui akan

aisiUu*aoirr-ga nantirya melalui riuayat Hasyim bin Al Qasim dari Ibnu Abi Dzi'b
pada hadits ko 8238, dan mlalui riwayat Yazid bjn Hanm dari Ibnu Abi Dzi'b pada

i"aits te lOS72, d€ngan mggunskan sanad ini. Tidak ada seomng prm @ri ryra
penyu$m enam kitab hadiB )'ary mriwayatkm hadib ini melalui jalu ini $n
a*g*me'nggunakanrcdat(sirm,s€P€rtiapa)'Isgtelahkurykilisetclahreneliti
aan rencari-a- seeerti apa )Iqg ditmi r 

t'tran olch tets kiEib At-Tah4ri6 dal,'/nba;b

biografi Ajlan budakn5p Al Muqma'il, bahwasarrya dii meryrmyar sanr hadic
tentang t o"ga" me*ti orang yang prasa, dalu Sunan An-Nasa'i saja.

AJ UAt-.-i telah myinggrrngnya aatam uaina' Az-7awa'id (2: 89) dan

bertata: N Bt*u telah meriwayatkamya" dan para periwayatq'a adalah orang-

omng ]rang tstqqah. Malo, Al Hai$ad kar€na dia tidak

rcnistar*a'nla k€eada Al Musnad' Dia juga merycbutkan tiga sanad dalam

kitabrya it1 ieb.fi-4nF yang tclah krni sobutkan Cdi.
Irnarn 666361juga reriwafra*an hadits yang ssupa pada hadie ke 8914 dari

Arbibah dari lLiaits bin Sa'ad dari Ibnu Ajlan (Muhamad bin Ajlan) dari

ayamya &ri Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bcrsaMa kepada oralrg{ralrg,

';Perbaguslah shalat kalian semua, karena sewngahnya a!1bisa melihat kalian

t^r-j*g berada dibelalungfut, sebagaimaru aht bisa melihat siapa yang baada

Musnd ImrnAhnd - EI
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7199. Amru bin Al Haitsm menceritakm kepada kami,

Hisyam menceritalcan kepada kalni, dari Yahya, dri Abu Salmah,

d{i Abu Hurairdt bahwasmya Rasulullah SAW bersabde

"Janganlah kalian semun mendahului pnsa Ramadhan dengan pusa

di depanfu." .Sanad yang ini iurga shilih. Al Hafizh Al Haitsmi prm telah

meringkasnya sekali lag, karura dia tidak mqiukhn kePada riwayatnlna Al
Be;zar yang telah dia sebutkan, bahbuB scsung$rbfitn P?d" ryq" hadits ini
terdapat dalaaAsh-Shahlfraiz, sebagaimana tcbiasaam5n dal"m bal iu.

Dalam kit^b Al Munarttha'(hal 168) dicchdm, rrmarn ffilil miunayatkan
dad Abu Az-[i6d\ dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, tshvasasl6 Rasuttillah SAW
bersabda, *Apakth ktlian semtu melilwt arah kiblatht disil i? Dqni Allah, fidak
ada kckhusytknn dan ntla* kalian yang tidak aht lcetahui, karau sesungulmya fu
bisa melilut lcaliaz sqrua furi bal* pnggwgb." Iladib ini juga atan disebuikan

lagi nanti dalam Al Musnad pada hsdits ke 801 I dan 8t64, mlalui jalu Nlalik"
rmarn Al But&ad juga telah mcriwal'attamya dalam kitabnlna (1: 430 dat 2:

187), begitu juga rrnm Muslim (l: l2Q melalui jalur Malik Sebagian badits ini
juga allan disebutkan ke,mrdian rrccara ri4gkas pada hadits ke 8765, melalui riwayat
Sufyan bin Ufinah dari Abu Az-Zin d dari Al A'raj. Ke, rdiao, alcan disebutkan
juga hadits yang lebih paojang dari hadib ini dalam kisah ke 9795, rclalui ric/a)'at

Muhamaa bin Ishaq dari Sa'id Al Maqbari dari Abu Hurairah- Iqm Muslimjuga
rclah meriwayatkan hadits yang serupa dalam kitabqra (l: 126) mlalui riwayat Al
Walid bin Katsir dari Sa'id Al Maqburi dari ayahya dari Abu Hurairab-

kfazh ..sesmgguhya aku bisa rnelihat apa yang ada dibelahgfu..(saryai
alftir haditsl" m6nr'Iut Al Hafizh dalam kitab Fath al Bmi (l:430), dia berkata,
.?€ndapat yang benar daa terpilih adalah yang rcngatkan bahwasan5ra lafazh itu
diartikao mnunrt z,hahiq'a lafazh itr seirdiri. Bahwa pcnglihatan foi adalah

penglihatan hakiki yang haq'a khr.sus dirnilild oleh beliau SAW, dan keluar dari

kebiasaaa lccbanyakan manusia. Beliau SAW tclah mclihat 8pa ymg ada di
belakangrya dcngan tarya ncnghadapqn, kilcna sesrmgguh. )'a d€finisi
pengtitatan pqg benar rcnunrt Ablu Sumah adalah, pcogttatan iqr disyaratkao

hanS dengan mp1rygunakan anggota tubuh sccara akal, dan jWA tidak dislaratkan
harus EcNrgbadapqra, tidak juga banrs detat lorma semu syfiat itu adalah P€rlmra
kebiasaan" Penglihatan terhadap sesuatu bisa dihasilkan dengan tary rcnggUnatan
semn syarat tadi secara aLal. I(arc,na itulahwrekawnetapkanrelihatAllah SWT

di atfiirat nanti sangan bisa tcrjadi b€6eda deryan pada ahli bid'ah yang selalu

tsrpahr harya ke,pada tebiasaan " Ini adalah p€odryat yang be,nar dao tidak perlu

dcugrtubgi.
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satu atau dua hai, lcecuali orang yang telah -terbiasa' berpuasa

setiap harinya, maka sialakan ia berpuasa-."s4

6t I c. -c. ., . I . f I(l.*t,, ,.f ,gf i.t * ,lr5* ,fJ 'i \% $:",.vY' '
'glb 6L\*:t {'X" ;* !, J;t & ,ioi;:} ,rj f
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72W. Muhammad bin Abu Adi me,lrceritakan kepada kami,

dari Ibnu Aun, dari Muhamna{ dari Abu Hurairah, dia berkata, saat

itu Rasulullah SAW sedmg melaksanakm salah satu shalat -fardhu-
sore. Muhammad Ibnu Abi Adi be*ata, 'Abu Hrrairah

menyebutkannya -waktu shalat- t4i Mubammad lupa

me,lryebutkannya Beliau SAW ke,mudian shalat dua rakaat dan salam,

s Sanad hadit ini stuhih. His,'am, adalah Ad'Ihstuws'iy. Scdaagfu Yahya

adslah IbmrAbi Katsir.
Hsdito in telah diriwayattan olch Jamah, scbagsfuma yang ditcrangbn d.lam

Al Mutaqa Qzsl).Iladits ini iuga ada di drhm siairi al Buhhd (4: 109) dan

Shallilh Muslin (l: 299).
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lalu me,ndatangi mimbar kayu yang disediakan di masjid, dan berkata

sarnbil mengepalkan tangan di atas mimbar seolah-olah beliau sedang

marah, dan para jama'atr shalat keluar dari bebrapa pintu masjid

dengan tergesa-gesa. Para jama'ah shalat berkata, 'Apakah shalat ini

telah diringkas." Abu Hurairah berkatq diantara paa jama'ah shalat

waktu itu terdapat Abu Bakar dan Umar, dan me,reka tidalc berani

memgingatkan Nabi SAW. Akan tetapi dalam jama'ah itu terdapat

seseorang yang panjang kedua tangannya - hingga disebut DzzI

Yadain (si Dua Tangan)-, dan bertanya kepada Nabi SAW, rolvahai

Rasulullalt apakah Anda lupa -bilangan rakaat shalat-, ataukah Anda

me,ngqashar shalat?", Beliau meqiawab, 'Aku tidak lupa dm tidak

pula mengqashar shalat'', lalu Beliau balik bertanya, uBenarluh -tadi
aht shalat seperti- apa yang diknakan Dai-Yadain?', parajua'ah
menjawab, 'Benad'. Maka, ke,mudian Nabi SAW kobali *e tempat

imam-, dan melaqiutkan -*akaat- shalat ymg tersisa' ldu salam,

ke,mudim takbir lagi dan sujrd sebapimma sujud yang biasa -
babkan lebih lama-, ke,mudian meirgangkat kepalanya dan takbir lagi.

Muhammad Ibnu Adi bertata: waktu itu Mutrmmad bertanya kepada

Abu Hurairatr, 'I(e,mudian beliau mengucapkan salam?", Abu

Hlrairah berkata, aku diberitahu bahwa ftnran bin Husein pernah

berkata,'I(enoudian beliau mengucapkan salam.'rs

" Sanad badits ini shahih. Mubarrmrad bin Abi Addi adalah Muhammad bin
Ibrahim. Nam ayahrya adalah ftgabim dm gelarrya adalah Abu Addi
sebagaimana yang telah drtetapkra oteh Ibmr $s'ad drlarn Art-T'habaqat QH4q
dan Iblnr Abi Hatim dalarn Al Juh wa At-Ta'dil Qrul3q.

Telah dirctapkan ke-tsiqqahamlya dal""' hadiB kc 591 dan kad tambahtm di
sini rrnam Al But&ad telah rnulis biografinln ildl,n'n Al Ksbir (lll23r.

Ibnn sa,ad b€rkatc .T)ia adalah scoraog y8lltg Baqah, d2s rrrninggal di
Bashah pada tahn 194 Iv{, seroasa tfialihh Muhmd bin llanm-'

Ibnu Arm adalah Ab&rllah bin Arm bin Arthibon, tclah ditetapkan ke-

tlqqatmya datm hrdit kc 1826, de lwni lu tat&m lsgi di siEi bstcla lbtu
Sa;ad alah cmrlis hiognfiEtB dnlw Ath-Ihofuqa Onn+3O), bGgiu juga Ibmu

Ilstin dahm Al Juh wa AbTa'dil (UU l30-l3l).
Muhmd ymg airllralrsndkm dslrln hadir ini adrtlh lbm Sirin" Irnrn Al

Bulfisri tclah miwayath hadits ini dalsn kitabqn (1: a69) relalui jahn Ibmt

S),rmil dri IbmArn 0co$nmggu*o sed ini.

@I - 
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Imam Muslim juga telah imeriwayatkan dalam t*eU"ya (l: 160) rnelalui jalur

Su&an bin Uyainai dan jalg Thariq bin Han:mad, keduanya meriwayatkan dari

Ayyub dari lbnu Sirin. . i-- 
Im.- Malik telah meriwayatkan dalam Al Muwaththa' (hataman 93) dari

Ayyub. Imam Al Bulfiari. juga telah m9rirv.ly,attg1nya 9"1*- kitabnya(3: 78)

meialui jalur Malilq hanya saja dalam riwayart Malik tidak disebutldn perkataan

Ibnu Sirin yang ada-padabagian akhir hadits "Aku dibelitatrukan bahwa Inrran bin

Hushainberkata: kemrdianbeliau SAW salarn" i

Para penyusuo enarn.kitab hadits. telah meriwayatkmnya melalui banyak jalur,

baik dengan rldaksi yang panjang ataupuniingkas.
fiUt aaUm Slu inin-h n,rtlrori (3:79-81dan 10: 390), Shahih Muslim (l: 160),

Sunan Abu Daud (1008-l0l6l'Aun Al Malbud 1: 385-389), Sunan At-Tirmidzi (l:
307),SunanAn-Nasa'i (l: 181-183), dansunan lbnuMajah (h 189'190)' I

'Perkataan 
Muharmad Ibnu Sirin yang terdapat dalam bagran alfiir hadits,

awalnya menaryakkan adanya inqitha' (letetprrtusan sanad) dikarenakan

perkataiinya "Aku diberihhu dali Imran bin Hushain', akan tetapi perkataan itu
sen<liri teiah maushul melalui jalur riwayatrya; lalu Abu Daud meriwayatkan dalam

kitabnya (1039/ 'Aun Al Ma'bud l:401402), begitu juga At-Tirmidzi (l: 304-305),

An-Nasa'i (l: 183); Al Hakim (l: 323) durgan menggunakan dua jalur sana4 dan

Al Baihaqi (2: 354-355);
Kesennianya melalui jalur Asy'ats bin Abdul Malik Al Hirnrani, dari

Muhanmrad bin siri& dari- Khalid Al Khidza" dari Abu Qilabalr dari Abu Al
Muhallab, dari Imran bin Hushain.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits' hasan yang aneh dat shahih'"

Al Hakim juga berkata, 'Ini adalah hadrts shahih m€nunrt ketentuan dua syailfi
(Al Bultari a"" uusti-1, hanya saja mereka tidak mengeluarkannya dalam

kitabnya." Dalam hal ini, A&-Dzahabi sepakat dengan Al Hakino:

ai-tirmidzi juga berkata, "Muharnrnad bin Sirin telah meriwayatkan dari Abu

Al Muhallab -pamannya Abu Qilabah- selain hadits ini.

' Mnharmad telah meriwayatkan hadits ini dali Khalid NHadzdza'dari Abu

Qilabah dari Abu Al Muhallab." At-Tirmidzi mengif,ginkan dengan isyarat ini,

bahwa Ibmr Sirin telah tunm dalam unrun jalur sanadoya pada hadits ini' Ib'nu Sirin

telah meriwayatbn lansuhg dari Abu Al Muhallab' akan teapi dia t€lah

meriwayatkan darinya dengan melrggunakan dua perantara

Al Hafizn tehh misbatkan hsdits ini' dala',[ Al Fath (3:79) kepada Ibnu

Hibban, dan meriwayatkm darinya'bahwasanya dia b€rkatq 'lbnu Sirin tidak

pernah mcriwayatkan hddits dari Khalid sclain hadits ini."
Lalu Al liafizh b€rkata" 'Riurayat inr termasuk riwayat orang{rang tua dari

pqg lebih mrda.'i Dia juga berkata dalam kitab Al Fath (1: 469), "Riwayat ini
idJ"A tirggi bagi kita:dilo"' jru Adz-Dzuhali. Dengan ini, maka jelaslah bahwa

fUnri Sirin ntat n.mye-tmyito" tiga periwayat. Dan riwal,at yang dari Khalid itu

tcroasr& dari riwayat orang'cog yang lebih tua &iri'yang mlda."
Hadits riwayai Im"an bin IIuSdin akan disebutkan ke, rdian dalammrsnadq'a

(4: 327,h.1 440441), te@i rclalui jalur selain Ibnu Sirin. Isyarah kepada hadits ini
iUU Alr*u*r" ym! taU aaUnpeirjehsan Mwmd Abdulloh bin Umar,yaa,g6lah
diriwayatkan orcl Lr- Ahad (4951) dari Harrmad bin Usamah dari.Hisyao bin

Mxlrd,Inru-.Ahnrd - m
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7201. Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kanoi,

dari Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Hasar dan Ibnu Aun; keduanya dari Ihu Sirin, tetapi tida& diEchrtkan rcdatsi
hadig sccara scryurna.

Dalam pa{elasan Musnad Abdullah bin Umar itu kami tclah marycbdkan
bahwasanya karri tidak menemukam hadiB iu d"lam Al Mu$tad in, ymg b€rasal
dari riwayat Hisyam bin Hasan dari lhu Sirin, kecuali paOa UAts itu saja.
Makanya hadits itu prm digrmakan Uhat Leterangm yang telah lalu dslaln Musnad
Ibnru Mas'ud (4W 6, 417 O, 4431).

lAfa?h*Saldh satu shalat sore...(saryai altir hadits)", cmrut lb,tu Al Atsir,
dia berkata, 'Yang dirnatsurtlcan adalah shalat Znrhn atau Ashar, ktr€na wakhl
yang ,limulai dari setelah turumya maahari saryai telbcnam itr dinamatm waktu
to*l* 

jnga yang mgltakan bohua yang dimksud dengm Al 'Asyiyy (sore)
adalah dinmlai dari ttrnrmya maahati saryai uraktu pagi berihrqa.

l"afa"h Aa-Sara'an, dorgo dibaca fathah pada .Siz dan Ra', artiqra adalah
omng-orarg pcrttana yang bcrgegas-gcg8s menuju sc$ratu dan mcnerimaq'a
dengan ccpat. lafaz,h ini bolch juga dibaca suhrn pada Ra', sebagaimana yang

dikatkan oleh Ibru Al Atgir.
Idazh Qushirat Ash-Shalah, rcnunrt An-Nawawi dalarn kitab Syarh Mulim

(5: 68), adalah dibaca dhanmah pada qaf dan kasrah pda shad. Ada juga f,ane
meriwayatkannya dengan dftrr;a fathah pada qaf dat dha nmah pdz shad. Artinya,
bahwa lafazh ini disebutkan dalam b€xiluk mabni majhul datmabni nta'lun. Kefua-
duanya adalah pendapat pog benar, alran tetapi pcodapat ymg pertama lebih
msyhnr dan lebih shahih. Dalam cetrkao Ymari dari Kitab shahih Al Buklni,
lafazh ini disebutkan dengan dua bentut tadi. Al aasttatmi cnpbutkan dalart
kitabnya (l: 376), bahwasanya ymg bcnar adalah scbagai Mabni Majhul
sebagaimana yang terdapat dalarn tek asli Al Hafizh Al Mudziri. Al Hafizh Iblru
Hajar dalam kitab Al Fath (3: 80) lebih mrilih bcdttk Mabni Majhul ini.

Lafazh Danl Yadain, rrakqurlnya adalah Aesullami. AI Hafizl mngatskan
dalam loraib Al Ishabar, Q: 179\, "Dikatatan, dia adalah Al Khirbaq. Ibnu Ilibban
telah ncdcdatm dimtara ke&ranya." C6ita iai akan discbuttan kcmdiaa mclalui
riunyatq1m dahm Al Musoad (16?76 dnrc7n). Hbat juga kctcrangan hadits s€rta

I(etrEit "fuIm ttcnnAm bcliau !818{-, 3mg t€mdapat @ b.gian el&ir
hdit, tid.t ad8 dsh@ (d). iE "dahh tcsshhao cctat yog fril8I, d.o tclah tami

MdaletihbGc).
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Rasulullah SAW bersabda, "Telah datang kepada kalian bangsa

Yaman, mereka lebih lembut hatinya, Iman adalah banyak dimiliki

orang Yaman, Htlonah ada pada orang Yaman, dan pemahatnan ada

pqda orang Yaman."56
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7202. Muharrrmad bin Abu Adi menceritakan kepada kami,

dari Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

beliau bersabd4 *Tidak ada seorangptun diantara lmlian yang alcan

,ii;; y3,,1 &Li';,itt'&i *\t * dt,f i;:;

56 Sanad nudie i"i shahih. Lnam Muslim meriwayatkannya dalarn kitabnya (1:

30) melalui jalur Ibnu Addi dan Ishaq Al Azraq; keduanya meriwayatkan dari Ibnu
Aun dari Ibnu Sirin, dan mengganti redaksinya dengan riwayat sebelumnya yang

melalui jalur Hannnad Ibnu Zaid dari Ayyub dari Ibnu Sirin. Kamudian, Irtam
Muslim meriwayatkan hadits yang sama dengan beberapa jalur yang berbeda. Imam
Al Bulfiari juga telah mcriwayatkannya dalam kitabnya (8: 770), begitu juga At-
Tirmidzi (4:377-378) melalui beberapa jalur yang berbeda.

Hnnrf waz, yang terdapat pa& kalimat Wal fiqh tidak ada dalam kitab (6),

karena itu adalah kesalahan cctak, dan kami telah menetapkan yang benar dalam
cetakan Al Karaniyah dan M.

Lafazh Yaman dan Yano$ryah; keduaq'a dibaca ftthah pada ya: dan tidak
ditasydid mim sertz ya' yang t€ralfiir dari lafazh kedua. Disebutkan dalam kitab
Lisan Al 'Arab (17l.357), ucapan mmeka *Raiulun Yaman [Seorang Yaman]", itu
dinisbatkan kepada negara Yaman. Asli lafazbnya adalah "Yamaniy'',lalu mereka

menambahlcan Alif dan membuang ya' nisbat. Begitu juga perkataan rnereka

'Rajulua Syam [Penduduk Syam], lafazh asliq'a adalah S:ra'miyy, lalu mereka

-s1apfinhkan alif dan, menrbuang ya'nisbat. Begitu juga lafazh tihamatu, yang
aslin)ra adalah nhamai, lalu ditambabkan all sehingga jadilah taham.

Al Arihari berkata, Ini adalah perkataannya Khalil dan Syibawaih. Al jauhari

berkata, 'Yaman, adalatr salah satu negara di jazirah Arab, dan nisbat kepadanya

ialah Yamaniy dan Yaman dengan tarya tasydid. Jadi, Alif itu adalah pengganti ya'
nisbat, dan mereka tidak okan mungkin berkuupul. Syibawaih berkata, "Sebagian
dari mereka berkata: Yamaniyy dengan mc,lggtqakan tasydid.
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berhasil diselamatkan -pada hari kiamat- oleh amal.perbuatannya",
para satrabatbertany4 "Begitu juga Anda, wahai Rasulullah?". Beliau

menjawab, "Begitu juga ala4 hanya saja Allah SWT telah

melimpahlran kepadalu ampunan dan rahmat-Nya. Begitu juga alar,

hanya saja Allah SWT telah rnelimpahlwn kepadalu ampunan dan

rahmat-Nya". Beliau mengulangnya dua kali atau tiga kali.sT
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72}3.Ibnu Abu Adi menceritalcan kepada knni, dari Syr'bah,
dari Al Ala', dan Muhanrmad bin fa'far, dia berkata: Syr'bah
menceritakan ke,pada kami, dia berkata: Akn mendengar Al Ala'
menceritakan dari ayahnya, dari Abu Hurairall, diaberkata: Rasulullah

SAW bersabda, *Setiap hak (lcewenangan) akan diberikan kepada

pemilibtya pada hari Kiamat, bahkan hingga domba yang bertanduk

t' Sanad hadits ini shahih. knam Muslim telah meriwayatkannya dalam
kitabnya (l: 347) dari Muharrnad bin Al Mutsarma dari Ibnu Abi Addi, dengan
menggunakan sanad ini. Dia juga telah meriwayatkan hadits yang sama sebelum dan
sezudabnya riwayat tadi, melalui jalur yang bermacam-macam dari Abu Hurairab-
Imaln Al Buldari juga telah rneriwayatkan hadis yang sama dsngan redaksi yang
panjang, dengan rnelaui duajalur yang berbeda dari Abu Hurairah (10: 109-110 dan
ll: 252-256). Kandwgan makna haditsnya juga telah menjadi baku dan ditetapkan
dalam haditsnya AisyalU sebagaimana yang tersebut dalam kitab $hahihnya (11:
256), Imam Muslim dalam kitab Shahihtya (1: 347-348). Lihat juga d,lam kitab lr-
Targhib wa At-Tarhib (a: 200).

lafa?h Tuhan melimpahlun kepadaht RahmatNya, menurut Ibnu Al Atsir
artinya adalah Tuhan meliputinya dan menuhrpkannya kepadalcu. I-arfazln ini diaribil
dari ucapan Ghamada As-Saifu, yang berarti sarryulnya. fiingga dikatakan, "Pedang
telah disarunglan, dan ahl lah yang menyanrngkannya."
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alun dituntut oleh domba yang tidakbertanduk." Ibnu Ja'far berkata-

dalam haditsnya: akan dibalas dengan domba yang tidakbertanduk.ss
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72}4.Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Sytr'balu

dari Al Ala' dan Muhammad bin Ja'far, Syr'bah me,lrceritakan kepada

kami, dia berkata: aku mendengar Al Ala' menceritakan dari ayatrnya,

dari Abu Hurairalu dia berkata: Rasulullah SAW bersabda' "Dua

orang yang saling mencela akan mendapatkan aPa yang

dilcatalrannya, bagt yang memulainya mendapatkan cela atau dosa,

selama dia tidak meminta maaf kepada orang yang teraniaya

(dicela))'se

58 Ke&ra sanad hadits ini shahih.Imam Muslim telah meriwayatkan dalam

kitabqra Q: 283-28$ mclalui jalur Isma'il bin Ja'far, At-Tirmidzi juga telah
meriwayatkan dalam kitabqra Q: 292) melalui jalur Ad-Darawardi; keduaq"a

meriwayatkan dari Al Na' -IbEu Abdurrahmm, budakryra Al Hirqah-, melalui sanad

ini, sebuah hadits yang sama. At-Tirmitlzi b€rka a, 'Iladitsurya Abu Hurairah ini
adalah hadits yang hasan dtn shahih," Lihat jgga kct€rangen yang telah latu dal,m
Musnad Utsnan bin Atran (hal 520) dan' At-Targhib wa At-Tshib (4: 201).

I"afazh Al Jamma' artiq,a adalah yang tidak rcopual,ai tarfulq begitu juga

dengaq ltfazhAl Jalha'." Adaptm lafaz.h Al Qarna'adalah yang me,ryrmyai tanduk.

Yang di'naksud deugan Ibnu Ja'far dalarn redaksi al&ir hadits adalah

Muhaom;d bin Ja'far, Gfrmdar, g.unryra rmam .{[616] dalam sanad yang kedui'
Dalam kibb l, Ushul Ats-Tsalatsah, disebutkan 'Abu Ja'far b€rkata", itu adalah

kesalaban dari para penyalin kitab, dan kami rnelihatryra sebagai kewajiban utuk
rnembe,narkanqra, karena tidak ada dalam periwayat dalam dua sanad yang gelamya

adalah "Abu Ja'far."
5e Kedua sanad hadits ii shahih.Imam Al Bukhaxi telah meriwayatkarnya

dalar$ Al Adab Al Mufrad (62-63\, begitu juga Imam Muslim dalarn kitabnya (2:

285); keduanya mclalui jalur Isma'il bin Ja'far.
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7z65i.Ibnu Abu Adi menceritakan kepad" Uu*, dari Syu'bah,

dari ayahnyq dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda: 
-Abdullah 

bin Ahmad berkatq bapaklcu dan Muharnmad

bin Ja'far berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata,

"6hl mendengar dari Al Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW- *Tidak akan berhtrang sedikitpun harta itu karena

disedekahkan, dan tidaHah seorang mernaflcan atas kahaliman orang

lain melainknn Allah SW akan menambahkan lcepadanya kemuliaan,

begitu juga orang yang merendah diri kepada Altah (Tawadhu')."@

Abu Daud juga telah meriwayatkannya dalam kitabnya (48941 Aun Al Ma'bud
4: 425) melalui jalur Ad-Darawardi, begitu juga At-Tirmidzi telah rneriwayatkannya

dalam kitabnya (3: 139) melalui jalur Ad-Darawardi; keduanya meriwayatkan dari

Al Ala' melalui sanad ini sebuah hadits yang sama.

At-Tinnidzi berkata, "Ini adalah hadits png hasan dat shahih." Hadits ini juga

ada dalen At-Targhib wa At-Tarhib (3: 285).
Lafazh Al Mustabbani, dengan tasydid pada ba', adalah pekerjaan mencela,

baik berupa mencela atau memaki. ssdnngkan lafazh Ma Lam Ya'tadi, dalam

cetakan (O) disebutkan dengan ma lam Ya'tadi dengan adanya penarnbahan huruf

ya' pada akhit f il mu'tal ita.
. uo Kedua sanad hadits im shahih.Imam Muslim telah meriwayatkarmya dalam

kiabnya (2: 285) melalui jalur Isma'il bin Ja'far. At-Tirmidzi juga telah

meriwayatkannya dalam kitabnya (3: 155) melalui jalur Ad-Darawardi. Keduanya

meriwaya&an dari Al Ala', dengan sanad ini, hadits yang sama. At-Tirmidzi
berkata, "Ini adalah hadits yang hasan dan shahih." Keterangan ini ada dalam kitab
At-Targhib wa At-Tarhib (2: 20), dan disebutkan didalanmya, "Imarl Muslim dan

At-Tirmidzi telah meriawyatkannya, begitu Juga hllam Malik telah

meriwayatkannya secala mursal (ada salah satu periwayat dari sahabat yang tidak
disebutkan)."

@ - 
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7 2o6.rbnu Abu Adi menceri Ji; i*,t:#
dari Al Ala' dan Ibnu Ja'far, Syr'bah menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku me,lrde,ngar dari Al Ala', dari ayahnya, dari Abu

Hurairab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda; "sumpah palsu itu

melarislun barang dagangan, dan menghilangkan fteuntungan

(keberkahan)." Ibnu Ja'far berkata, "(maksudnya, me,nghilangkan)

keberkahan.'61

Lfiazh wa La Tmyadha'a [begitu pula orang yang mereirdah diri karena

Allah]", disebutkan seperti adanya ioi aa.nt 1Kllrab Al ushul a*-Tsalatsah, dengan

*"-br*g terusan daripada kalimat ini. Dalam catatan pinggir cetakan (3),

disebutkaq .,Seperti inilah yang terdapat dalam kedua kitab aslinya, dengan

meringkas'redaksinya menjadi "wa La Tawadha'a" saja. Adapun mentnrt Imam

Vfustir dan At-Tirmidzi, iedaksi akhir daripada hadits ini adalah 'Dan tidak ada

seorang plm yang merendah diri kepada Allah, kecuali Allah akan mengangkat

derajatnya."--- h r"a* sanad hadits int shahih. Selanjutrya, dalam hadits ke 7291 yang akan

datang disebutkan hadits riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Uyainah dari Al Ala',

melalui sanad ini. Imam Al g"Lh"ti telah meriwayatkannya dalam kitabnya (4:

266), begitu juga Imam Muslim (l:472),Abu Daud (33351 Aun Al-Ma',bud 3: 250),

aan'a"-irr*i'{12, ztll; kese, ranya melalui riwayat Az-Z;rfin dari Sa'id bin Al
Musayyab aari iUu UinairatU dengan m'ngg*alqn redalsi'S*nr*ah -palsu- itu

tl*'"i.gn"tiskan barang dagrogan, aan mcnghilangkan keberkahao", dan pada

r"t"gi- ]sd"t"i mereka Juga-teradapat 'he,nghilanglan kermtungan", sef,ta pada

sebalan )rang lain rcrdapliredaksi .henghilangkan pekerjaan.,' Lihat keterangan

yang-rclah lalu dalamMusnad Ibnu Mas'ud (4049)'' -ljrfazh 
"f,,Ianfaqah...(saryai akhit hadits)", menuf,ut Al Hafizh dalam Al Fath

adalah dibaca Atirafi pada mim dzn fa'serta diantaranya ada nun yang disuhn' itu

sesuai dengan wuzun mafatah dari iiim mas dar nafaqa iang berarti r^nelariskan.

Adaptin latazl,,q.s-sit'ah tdzlah berarti barang dagangan. ryfYfi mumhiqah,

mennnrtipradh adalah dibaca dhammah awalnya dan pnsrah ptda ha'. Al Mahqu

sendiri berarti hragg dan rnernbatalkan.

Al Qurthubi 
-bok"A, '?ara ahli hadits me,mbacanya dengan tasyqid

(Mumhiqqih), tetapi pendapat pertamalah yang lebih benar. Adapun tanrbahan ia'
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7207.Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, U* ,*'O*
dari Al Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullatt

SAW telah melarang untuk melakukan nailar, dan berkata,

"Sesungg;uhnya nazar itu tidak membeikan sesuatu apapun, tetapi

dilreluarlran oleh orang yang bakltil." Ibnu Ja'far berkata, "Barang

yang dikeluarkan karena laazar itu, 
-sebenarnya 

datang- dari orang

yang kikir.'62

pada alfiir lafazh itu adalah rmtuk tambahan penckanan saja. Kare,na itu, lafazh
Mumhiq ah sah jadi lrtabar-rya lafazh Al H alfu .

Dalam Shahih Muslim discbutkan dengan Al Yamin, dan di dalan Musnad
Ahmad detgaa Al Yamin Al Kaadzibarr, dan itu lcbih jelas/bcnar.

Al Hafizh meriwayatkan redaksi 'Al Yamin dari Imart Muslim yang justru tidak
aku dapatkan dalam kitab Shahih Muslim, karena redaksi yang dipakai di sana

adalah "Al Hdfu.' ALu lilatir ini adalah kesalahan dari Al Hafizh.
Lafazh'Abu Ja'far berkata" "(maksudnya, rnenghilangkan) Berkah", sesuai

dengan riwayat ImamAl Buttari 'hoenghilangkan keberlcahan "
Al Hafizh juga berkata dalan Al Fath, "'Atbasah bin Khalid me'ngikuti Al

Bul&ari {alam p€nggunaan redaksi 'Menghilangkan keberkaban"- pada hadits
riwayatrya Yunus (yaitu dari Az-brh$ dalam kitabqra Abu Daud. Sedangkan
dalam riwayatnya Ibnu V/ahb dan Abu Shofiran ()"aitu dari Yrmus datt Az-hrhn\
dalam Imam Muslim disebutkan 'tnenghilangkan kermtungan." Anas bin Iyyadh
mengikuti Ibnu Wahb dan Abu Shofwan dalam hadits riwayatrya Al lsma'ili,
dengan menggurakan redaksi "Menghapus kermtungan."

Ibnu Wahab pun mengikutinya dalam kitab An-Nasa'i. Akan tetapi, Al Isma'ili
cendenmg lebih mengunggulkan riwayat ini, dan mengatakan bahwa orang yang

meriwayatkan dengan redaksi "menghilangkan keberkahan" sebenarrya dia telah
meriwayatkan maknanya, karena apabila sebuah pekerjaan itu telah dihapus, maka
hilanglah keberkahannya.' Dalam hal ini Al Isma'ili telah berbeda pendapat dengan Al-Laits (yaitu
riwayatnya dari Yunus darri Az-Zlthri dalam kitab' Al Bul&ari), sebagaimana dia
telah berbeda pendapat dengan Yunus.

o' Sanad hadits ini shahih. Tambahan redaksi "dari ayahnya" ini tidak ada

dalam Musnad Ahmad cetakan M dan Al Halabiyah, karena itu adalah kesalahan

E - wtnsnx{ Imam Ahmad
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72}8.Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Syu'bah,

dari Al Ala', dari ayahnya, dari Abu HurairalU dia berkata: Rasulullah

sAw bersabda, "Maukah kalian alat nniukkan sesuatu yang bisa

membuat Altah SW menaikkan derajat mu'rnin dan menghapus

lresalahan-lresalahannya?, yaitu menyemputnalan wudhu saat cuaca

yang tidak disukai, memperbanyak ialan ke masjid, dan menanti

datangnya wafuu shalat setelah melalaanalcan shalat"'63

yang jelas dari para penyalin hadits. Tebpi, tambahan redatsi ini ada dalam Musnad

h-ia 
""t 

fro ,U f"i-iy"lr, Shahih 
-Muslim 

dan yang lainnya. Itu adalah hal

penting dalam unrsan sanad.' efup.- redalcsi "Ibmr Ja'far berkata" pada bagian ekhir hadits ini menrmjuktan

-meskipun tidak jelas- Imam fipafl telah meriwayatkannya juga dari Muhammad

binJa'fardari Syu'balr relalui sanad ini.
Imam Muslim juga telah meriwayatkannya dalam kitabnya (2: 12) melalui jalur

Muharrrmad bin Macna dan Ibnu Basyar; keduanya rneriwayatkan dari Muhamamd

bin Ja'far dari Syr'balq dengan redalsi yang sama.

Para Jama'ah juga rclah rcriwayatkan kandungan rnaknanya kecuali Abu Dau4

sebagaimana yang aierangkan d^lzm At Muntaqa (4895)j Lihat_juga keterangan

vans-telah lalu Aaim Musnad Ibnu (Jmarpada hadits ke 5275,5592 d^n'5994.' -6 
sanad hadits ini shahih. rmarr Muslim telah meriwayatkan dalam kitabnya

(1 : SQ melalui jalrr Muhaminrl bin Ja'far, dari SyulUalt, dari Al Ala::.' ri;- fr{usfim jog. t lah reriwayatkannya, begthl juga AGTirmidzi dalart

kitab4ra (l: 55-50 *iA"i jat* rsura'i1 bin Ja'far dad Al Ala', dengan sanad ini.

ai-tirmidzi jugameriwayatkannya rrelalui jalgr Ad-Daras,ardi dari Al Ala'.
Itnam Malik-meriwayatkan hadits ini dalan Al Muwaththa' (halaman 161) dari

Al Ala', dengan sanad ini. Imam Muslim, An-Nasa'i (l: 34) juga telah

rrrriwayatkamya lrelalui jalur Imam Malik.
et-rirmiari berkata,lIladits Abu Hurairah ini adalah hadits yang hasan dzt

shahih j'
Al Ala' bin AMurrahman adalah Ibnu Ya'qub Al Jubni. dia adalah seorang yang

tstqqah menunrt ahli hadits. Dalam kesemua riwayatnya terdapat tambalan redalcsi

p"a" umit hadi6 "Itrlah pegangan bagi kalian semtla", sekali atau dua loli atau tiga

kali.
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7209.Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Syt'balu

dari Al Ala', dari ayahnyq dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatt

SAW bersabda, "seorang mu'rnin itu -selalu cembunt, Seorang

mu'min itu selalu cembunt, dan Attah SW sangatlah pencemburtt.'fl

Ibnu Majah meriwyatkan landtmgan mqlrnanla dalam kitab'qra (l: 85) rnelalui
riwal,atAl WalidbinRibah dari Abu Hurairah,

Al Mudziri juga meyebutkau dua riwayat dafuAt-Targhib wa At-Tarhib (l:
97 dan 128).

I.ata"h Al Khutha, deng;ao,dibaca dhannah padra lha' adahh berfik plural dari
Krathwah.Ibnu Al Atsir b€rkata, "Al l(huthwalt, yang tcrlodang dibaca dhammoh
pada kllu'dan fatbah itu bcrarti jauhya jarak yang tctcipu dimtara kcdua lalci.'
' Bentnk phnal dari Al Khurtwart untrl isin lfrlalmh adalah Al Klrutha,

sedangkan tmhrk rslz Qillah adslah Kluthwat, d€ogan suhtn @a tha' dat
dhamnah atau fathah pada fJra'.fl Sanad hsdiB ini sluttih. rmem ffi1rsti6 Elah mcriwaptkan dalam kitabnya
(22 327) clalui jalur Muha"'n'ad bin Ja'far dari Syr'balr, dcngan sanad ini, hadits
yang sama. Sebelumlra dia juga tclah nreriwayatkan4ra melalui jalur Ad-
Darawudi dad Al Ah'.

Lihat kctcrangln yang tclah lalu dalamMusnad lbnu Mas'ud (4153).
Lafazh "seorang Mukmh itu selalu cemburu", disebutkan sekali dalam Mu$ad

Ahmad cetakan Al Kataniyah, daa dua kali dalam cctakan M dan ke&uq,a terdapat

tafr^keshahiian badits. Dalam Musnad Ahmad cetakan Al Halabiyah disebutkan
tiga kali, tetapi aku tidak menemrkan dalil yang ncnguatlannya, lalu aku buang
lralirnnt yr41g ketiga.

Dalam Shahih Mulim disebutkan dengan rcdaksi "Seorang Mukmin itu
cembunr, drn cembrmr selalu menge'nai kepada Muk"'in." Akan tetapi redaksi

"cemburu selalu meirgenai kepada Mukrrin" itu tidak disebutkan dalam cetalcan Al
Istanah (8: 101), dan ada pada catatan pinggir kedua naskah aslinya yang ada

bersamaku; naskah aslin),a Asy-Syathy dan nastah aslinya Asy-Syaikh Abid Al
Sanadi, serta tertulis tanda kesllaiifran hadits dalamkedua naskah itu.

IAfa?h Wallahu Asyaildu Ghairan, dengan dibaca fathah pada ehain dan sz&rr2

pada ya', dengan tanpa tambahan hllruf ha' pada akhirny4 malsudnya adalah

"Ghairah [cernburu]."
Dalam Lisan Al 'Arab (6:347) disebutkan, 'Ibnu Saidah berkta, "Seorang lelaki

cembunr terhadap isterinp, dan isterinya cembunr terhadap tmgangamya." bentuk
lain daripada lafazh ini adalah "Tagharu, Ghairah, Ghairan, Gharan, dan
Ghiyaran."
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Zzll.Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Humai4

dari Bakar, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah" dia berkat4 "Aku

berteuru dengan Nabi SAW, dan waktu itu aku sedang junub (hadats

besar). Lalu akg berjalan bersama Beliarl sehingga beliau dudlk.

Kemudian aku berjalan mengendap me,lruju ke'lrdaraan lalu aku mandi'

Lalu aktr kembati lagi, dan beliau waktu itu masih duduk. Ke'mudian

beliau bertanya, "Kamu tadi ke muila?",lalu ku jawab, "Anda berte'mu

saya tadi, sedangkan saya dalam keadaan junub (hadats besar), dan

saya tidak sgka jika dudtrk bersama andq sedangftan saya dalam

keadaan jgnub, lalu saya memutuskan untuk pergr dan mandi dulu."

Belian lalu berkata, "Maha Suci Allah SW!, sesungguhnya seorang

mu'min tidaknaiis.'6s

Wt'*l ol u *'* *t,P t-;r- Y*:? ;-l :;iui,\u

6 Sanad badit ini stuhih. Hunaid jututaqa adalah Ath-Thawil (yang

p*i."gi. Aa adalah Humsid bin Abi hri4 scorang tabitn yang tstqqah, dan telah

aitctekan fet iqqahawyt ddlr,l hadia kc 2 190'- Krd rarrrbohlran di sini bshwa Irmnr Al Butfiari tslah Euulis biografiqra

aAiin X"ti, lttzt3/}S-Uq, bcgihr juge ttg Abi I."S'rn Al Jmh wa At-Ta'dil

Q nn9),dan Ibmr Sa'ad dalam ,4 th-Thabaqa Q lU l7)'
'-.-i;; dimalrsrd dcngan Bak adalah ttmg amruan Al Muzni. Sedanglan Abu

Rafi" ],altu esu_staigh, adaLh Nafi, bh R66'. Dalam sanad ini terdapat tiga orang

tabi'in' yang ncriv'a)'alkmhadits satu sama lain
n"iitr ioi telah diriwayatkan oleh Imam Al Bulfiari dalam kitabnya (l: 333-

glc),-Mustim tlalam kiabnya (1: lll), Atu Daud dalam kitabnl'a (2311 Aun Al

Ua;6ua I : 92), dao At-Tirmidzi'dahm ktabnf'a (l : 1 16); kesemranya melalui hadits

riwayat Humaid Ath-Thawil, dengan sanad yang sama dengan ini'-.

it-fir.iOri be*atL "tiafits-nya Abu Hurairah ini adalah hadits yang hasan dan

shahih." An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga telah meriwayatkannya, sebagaimana yang

dikatakan oleh Al Mrmdziri (219).
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7211. Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Ibnu

Ishaq, daari Muhanrmad bin Ibrahim, dari Abu Salamalt dari Abu
Hnrairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Maukah kalian aht
beritahu siapa yang terbaik diantara kalian?", mereka para sahabat

menjawab, "Ya, wahai Rasulullaft", lalu Beliau berkata, "Sebaik-baik

lralian adalah yang paling panjang umurnya, dan paling bagw amal
perbtntanrrya."

Abu Abdurrahman 
-yalari 

Abdullatr bin Ahmad- berkata"

aku telah bertanya kepada bapakku, te,ntang Al Ala' bin
Abdunahman,.dari ayahnya, dan tentang Suhail, dari ayahnya?, lalu
bapakku berkata, refiku tidak pematr mendengar ada orang yang

Al Ala' kecuali -menyebutkan- tentang kebaikannya,

dan Abu $Aih itu lebih didahulukan -riwayatnya- dari pada Al
AIa'.6

* Sanad hadits ini shahih.Ibnu Isbaq adalah Muharqmd bin Ishaq bin Yasar,
p€ngaraqg As-Sirah. f6ffi kami jelaskan ke-siqqahannya dalam hadit ke 4874, dan
lami tambahtan di sini bahwa Ibnu Abi Hatim telah mcnulis biognfinya dalam
btab Al Jarh wa At-Ta'dil (3l2ll9l-194).

DalamAI Ushul Ats-Tsalatsah ini teradapat'Dari Abu Ishaq",.ini adalah sebuah
kesalalan yang fatal, karena tidak ada seoraqg periwayat prm yang bergelar "Abu
Ishad' yaag berhubrmgan dengan hadits ini, akan tetapi itu adalah hadits Ibnu Ishaq,
sebagaimana yang telah diketatrui dalamtulrtrij hadits, Insya Allah.

E - 
I{ngnxd Imam Ahmad



Kesalahan seperti ini pernah terjadi sebelurrmya pada sanad hadits ke 915, yang

kernrdian dibenarkan pada hadits ke 1333.

Muhanrma<l bin Ibrahim adalah At-Taimi. Sedangkan Abu salamah adalah Ib'nu

Abdunahman bin Auf. Hadits yang sama akan disebutkan kernudian dalam hadits ke

9224, rrela\n riwayat ttuUalninad bin Salamah dari Ibnu Ishaq, melalui sanad ini,

dengan menggrmalon redaksi "Orang yang pating panjang urumlxa diantara kalian,

dan paling bagus akhlaknya'"
bahil iaima'Az-*wa'id, Al Haitsami menyebutkan dua riwayat hadits, dan

berkata, "Imam Ahrnad telah meriwayatkan hadits ini, dan para periwayatnya adalah

orang-orang yatg s hahih.rr
Lit"t [jto."gan yang telah lalu dalam Musnad Abdullah bin Amr bin Ash

(6504) dtt At htidrak (27 42).' 
O"tu-,lt-Targhib wa At-Tarhib (3:259) Al Mun&iri menyebutkannya dcngan

redaksi,, Akhtaqai l&berapa akhlakl", dan dia berkat4 " N Bazzan dan lbnu Hibban

telah merivrayatkannya dalam kitab Shahih rnereka; keduaq'a dari riwayat Ibnu

Ishaq, dan tidak ada peiryebutan kab 'hsrceritakan" deirgan jelas'"

sebelurmya, et gaitsami juga tclah meiryebutkan dalam kitab Maima' Az-

?ana'id G: iZ) dengan redaksi "sebaik-baik kalian s€mra adalah yang paling

panjang ,i*r*1. aan pAUg bagrrs akhlaknya", dengan mingkas hanya pada

kalimat itu saja' dan tidak meiryebutkan redaksi awalq'a'
Al Muniziri b€rkat4 "N Bazz,at tclah meriwayatkarmya. Di dalam sanadnya

tcrdapat Ibnu Ishaq dan dia adalah soomng mldallis."
ierkataan eUiuUan tin Ahnad yang bcrtarya k pada ayahya dari Al Ala' dan

Suhail, terdapat dqrmAl Ushul Au-Tsalatsahpdztcryat ini.
Yang sibenamya lebih pantas lagi adalah bahwa pcrkataan itu disebutkan

setelah haditsqra AlAla', paaa naaits png ke 7209. All^Dtetapi beginilah yang ada

dalam kitab ini. Datam Musnad Ahmad cetakan Al Habiyah dan M terdapat kalimat

Sahal sebagai ganti Suhail. Tetapi ini adalah sebuah kesalahan fla1"i 5s$agian

penlalin hadits,-dan kami telah ncmbenarkannya dalam Musnad Ahmad cctakan Al
Halabiyah"

pcrtauan Abdullah 'Dan Abu shalih ihr lcbih dulu -masaq'a- daripaila Al
Ala.", rnatqrlnla adat h bahwa dia uodahglgtan riwayat s\fiail hh Abi sbalih

dari ayahrya aati paAa riwaft Al Al8' bin Ab&mahm dari ayahqra Inilah yang'

s"t O",r1r3 tenaaeat fi dalam At Musnad. Al3ar ffipi dale dwa)'at At-Tahdzib,

teotang tiogran Al Ala' disebufaD, 'Ab&rllghbin A$m.dbc*ata tgtilaog ayahya
.Dia adalah seoraDg yanlg Siqqah. d"n akn tidak neodeDgBr sescomtrg yang '

nembicarakmya dcngan tcjelelno."
Dia bcrLata, lalu aku b€rtaqta Lepada bapaktnr tcntaag Al Ala' dan Suhail? Dia

mjawab,'Al Ala' ihr di atasola Suhail.n

Ri*ofot ini adalah riwayatrya Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Ahad.
palarn Ai Jarh wa at-Ta,dil Qltl357) disebu&an, "Abdullah bin Ahmad bin

Hau$ali rcngabarkan kepada kami -sebagaimana )'ang tertulis kepadaku-' dia

berkata: bapaklu berkata, "Al Ala' bin Abdurra.bnran adalah seorang yang tsiqqah,

dan kami tiaat perran mendengar ada orang yang mayebut Al Ala' dengar

kejelekan Dia Grkata" lalu aku bcrtanya kppada bapakfu tentang Al Ala' dan

Sutaitt, bapa}&u menjawab, "Al Ala' itu diatasqa Suhail." Kemrdian Ibnu Abi
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72l2.Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Sulaiman

-At-Taimi-, dari Barakah, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah,

dia berkatq "Aku telah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua

tangannya, sehingga aku melihat putihnya kedua ketiaknya''.

Sulaiman berkata, itu terjadi pada waktu doa meminta hujan.67

Hatim meriwayatkan cerita yang sarna dari Harb bin Isma'il dari Ahmad, dan
berkata, "Harb bin Isma'il mengabarkaa kepada kami -sebagaimana yang tertulis
kepadaktr-, dia berkata: Ahmad bin Hanbat b€rkab, 'Menrnutkq Al Ala' itu
diatasqra Suhail dan Muharmad bi! 'Arnr.'

Harb bin lsma'il Al Kirmani ini adalah rcrmas* temannya Abu Hatim dan Abu
Ztx'ah. Ibnu Abi Hatim telah menulis biografmya dalan Al Jarh wa At-Ta'diI
(1121253), dan mengatakan bahwa dia adalah teman ayahnya sewaktu di Syarn, dia
telah meriwayatkan dari Almad bin Hambal, dan bahwa ayahnya -yaitu Abu Hatim-
telah menuliskan hadits darinya.

Ibnu Asakir telah menulis biografinya (Mulchtashar Tarilih Al Syam, jtuz 4
halaman 105) dan meriwayatkan dari Abu Ztr'ah, dia berkata, "Harb termasuk
orang-orang yan{ terhormat di mata manusia, dan dia ternasuk pencatat hadits
dariku.'

Menunrtkq riwayat Ibnu Abi Hatim yang dari Abdullah bin Ahmad itu lebih
rayrl (mggul) daripada riwayat ini. Mrmgkin saja inr adalah sebuah kealpaan dari
pada sebagian penyali4 terlebih lagi di dala:nnya terdapat kesalahan pada sebagian
teks, dan kalimatnya yang terdapat dalam perkataannya "Dan Abu Shalih itu lebih
didahulukan-riwayatrya- dari pada Al Ala"'tidak jelas dengan serpuma.

Kerrnrdian aku menguatkan riwayat Ibnu Abi Hatim dari Abdullah dari
ayabnya, dengan riwayat Harb bin Isma'il darinya.

67 Sanad hadits ini shahih. Barakah adalah Barakah bin Al 'Uryan Abu Al
Walid Al Majasyi'i. Telah ditetapkanke-*iqqahaarrya dan biografinya dalam hadis
ke222l.

Kami tambahkan di sini bahwa Ibnu Abi Hatim telah menulis biografinya dalam
Al Jarh Wa At-Ta'dil (llll432), dan telah diriwayatkan ke-*iqqahannya dari Abu
Ztx'ah.

Basyr bin Nahik As-Sadusi Abu Asy-Syi'sya' adalah seorang tabi'in yang
tsiqqah, dan telah ditetapkan ke-tsqohannya oelh Al Ajli, An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad
dalam At h- Th ab a q at (7 I | / I 62).

,l,s* €J Ut $v .vy \ y
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Imam Al Bulfiari telah menulis biografinya dalan Al Kabir (1t21105), begitu

juga Ibnu Abi Hatim dalam At Jarh wa At-Ta'dil (llll379-380). Al llafiztr berkata

dalam At-Tahdzib (l: 470), *At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Al Bulfiari
dalarnAt 'Ilal,bahvtadia berkata, Basyir tidak disebutkan telah mendengar dari Abu

Hurairah." Aku tidak tahu dfunana ada penjelasan sep€rti ini dalam l/ 'Ilal, dan alnr

pun telah melalarkan penelitian terhadapnya semarryu}u, tapi aku tidak menemlrkan

penjelasan itu.
Mernang benar, bahwa Al Hafizh telah nremberikan catatan setelah hadits ini

dengan ul"og"tut , bahwa Basyir itu seorang yang mardud (ditolak

periwayatannya), berdasarkan pada hadits riwayat Yahya Al Qathfhtan yang akan
-titu 

Uutas nanti. Akan tetapi, hanya berpegangan pada kebenaran hadits yang telah

Klena At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits yang lain dalam Al 'Ilal pada

bagian akhir ls-Szz an (4: 396), dan berkata, '.]vtabmgd bin Ghilan menceritakan

kepada kami, Waki' rneirceritakan kepada kami, dari Iman bin Hadir, dari Abu

tvtillaz, dari Basyir bin Nahik, dia berkata: Alar telah menulis sebuah kitab dari Abu

Huairah, lalu aktr berkata padanya, "Aku rclah meriwayatkanqra dari Anda."

Abu Hurairah renjawab, 'f6.tr rrn4m Al Bul&aii sendiri, telah berkata dalam

Tarilrt At Kabir p"a" ie,q"f"san tentang biografinlm Basyr lin Nahik, 'Uii telah

mendengar aari Atu Hurairah." Sedangkan atsar yang telah diriwayatkan oleh At-
Tirrddzi, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad secara detail, dan b€rkata, ''Affan bin
Muslim menagabarkan ke,pada kami, dia berkata: Yahya bin sa'id Al Qaththan, dia

bsrkata: Unran bin Judair menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Mijlaz
meoceritakan kepada kami dari Basyir bin Nahik, dia berkata: aktr datang kepada

Abu Hurairah dengan membawa yang telah kutulis, lalu ahr rembacakanya

dihadapan Abu Hurairah, dan aku bertanya, ini adalah hadit yang aku dengar

darirmr?, dia menjawab, ya.

Sanad ini dan sanaanya At-Tirmidzi, keduanya adalah srnad )ang Shahih dan

tidak ada cacat di dalamya. Al Khatib Al Baghdadi juga meriwayatkanya dalamAl

kifayah Q83) mlalui jalu Abu Ashim dari Urran bin I(trudair dari Abu Miilas dari
giiy[ i.ia Uerkata" "aUr Aatang meirgaji kepada Abu Hurairah dan menulis hadits

da"irlla. Ketika aku tclah selesai, aku meodatanginya dan bertanya, ini atlalah

haditsmr apakah aku bolch Mc€rihkailya darimu?, dia menja*ab, )'a.
Haditsini juga akan disebulkan kemrdian dilam lndits ke 8816 melalui hadits

riurayat .fuim-dari 14urt'rnir bin Sulaiman dari ayahya dengan ne,nggunakan

sanad ini.
Ibnu Majah juga renccritalan hadits ini dalam kitab'q'a (1:199) melalui jahn

Affan dari Mu'tamar bin Sulaiman dari ayabnya dengan menggunakan sanad ini
dengan beirtuk redalsi 'bahwa nabi Muharnrnad SAW berdoa memohon hujan,

,"higg" aku melihat putibnlra kedua ketiak beliau." Mu'tamir berkata, ak'
melihatqra pada waktu berdoa rcmohon hujan

Dalaln-riwayat hadits ini terdapat kesalahan redalsi, karena apabila dalam

hadif yang m;rfu' disebutkan redaksi "Istasqa", rnaka kalimatryra Mrr'tamir

rrenjadi tidak b€rarti, dikarenakan lafazh yang jelas artinl'a, tidak rnembutuhkan lagi

sangfffn atau pcngrmggulan
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72l3.Ibnu Abu Adi menceritakan ke,pada kard, dari Syu'bah,

dari Qatadah, daxi Abdurrahman bin Adam, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "sesungguhnya Allah SW telah

mewajiblran shalat Jum'at kepada umat sebelum kita, tetapi merela

berselisih tentang hari Jum'at itu. Lalu, Allah SWT memberi kita

petunjuk untuk melaksanakan shalat Jum'a4 dan orang-orang Pun
mengihuti ktta. Adapun hari besok -sabn- adalah hari ibadahnya

Aku llhawatir bahwa lafazh Istasqa itu adalah kesalahan dari salah satu penyalin
kitabnya, Ibnu Majah. Al haitami meuyebutkan dalanMajma'Az-Zawa'id (10:168),
dengan redaksi 'bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika
berdoa, saryai rcrlihat putihqa kedua ketiak belipu."

Al Haitsarni tidak rnenyebutkan perkataan Sulaiman At-Taimi setelah hadits ini,
yang dinisbatkan oleh Ibnu Majah kepada analnya Al Mu'tamir.

Al Haitsarri berkata, "Al Bazzar meriwayatkan hadits ini dari gurunya

Muhammad bin Yazi{ tctapi aku tidak mengetahuinya, dan para perawi haditsnya

adalah omng-orang yarg tsiqqah."
Dalam catatan pinggu kitzb Az-Zawa'rd terdapat tulisan Al Hafizh Ibnu Hajar,

'I(eterangan tarnbehan: Muhammad bin Yazid adalah Abu Hisyam Ar-Rifa'i." Yang
jelas memrutku adalah bahwasanya yang dirnaksud haditsnya N Bazzar adalah

hadits ini.
Apaprm inr yaug jelas adalah bahwasanya Al Hafizh telah menemukan redaksi

itu dalam Az-kwa'id, karena redaksi ihr sesuai dengan kandrmgan hadits atau

ringkasan hadits, maka hadits itu tidak termastrk dalam Az-7awa'id merurut Al
Hafizh.

Ibnu Majah juga telah meriwayatkan hadits ini. Adapun sangkaan Sulaiman At-
Taimi yang mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa hanya
dilah*an pada waktu shalat Isrrsqa' (shalat menrohon hujan), itu tidak bisa
dijadikan dalil atas pelarangan mengangkat kedua tangan dalam berdoa sec.ua

mutlak. Al Hafizh telah menjelaskan secara paniang lebar beberapa dalil yang

merrbolehkan mengangkat kedua tangan saat berdoa dan meriwayatkan beberapa

hadits shahih yang menunjukkan atas dibolehkannya mengangkat kedua tangan
(1 l:1 19-121).
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Tzl4.IbnuAbuAdimenceritakankepadakami,dari
Muharnmad bin Ishaq, Muhammad bin Ibrahim menceritakan

kepadaku, dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairatr, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabdq "sesungguhnya setiap orang pasti akan

)

6t Sanad hadits ini shahih. Abdunabrnan bin adam Al Basri, yang lebih dikenal

dengan sebutan Shahibus Siqoyah adalah budaknya Umrqu Blrtsrrn, dan nama

eOr- Ur*31rtah nama ayafnya. Ad-Daraqutni berkata, "Nama Aburahman bin

Adam sebenarnya dinisbitkan kepada'nabi Adam, ayahnya unat manusia, d,n

bukan ayahnya seseotang."
Al ivfaaaini bokaq "ceritanya waktu itu adalah -sebagaimana yang dituturkan

oleh Juwairyah bin Asma'-, bahwasarya Umr.u Burtsrm waktu itu adalah seorang

wanita yani baik, lalu tiba-tiba dia msnemrkan seorang anak kecil di jalan, dan

ke, rdian m"g"mbil anak itu serta merawatnya' Dia menamai anak kecil itu
de,ngannama AMurrabman

Ab&Eahman ini adalah seorang tabiSn yang tsiqqah. Ibnu Hibban telah

me4rebutkannya dalam kitab Ats-Tsiqat, dan Imam Muslim meriwayatkan hadits

darinya dalam kitab ShahihnYa.

ttadits ini oka" disebutkan lagi dalambadits ke 9029, 10367 dan 10624 melalui

riwayat Hamnam dari Qotadah dengan menggunakan s4l1! ini. Begitu juga Ath-

rulttisi telah meriwayatkanya dalarn kitabnya Q57l) dari H?Tlam dari Qotadab--f*a-g* 
makil hadits ini telah disebutkan dengan'redaksi yang panjalg dan

ringkas metatui banyak jalur dari Abu Hruairah; diantaranya dalam Shahih Al
ni*lat Q:292-2M) dzn Shahih Mustim (l: 23a-235). Kandungan mekna hadits ini
juga akan disebutkan berkali-kali dalam Al Mtunad, diantaranya pada hadits ke

7308, 7395, 8484 dan 10537.
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berbicara dengan lmlimat yang tidak diafahami sama sekali, dan dia

alran berlrelana selama tujuh puluh musim gugfi di dalam neraka."6e
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7215. Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id,

dari Qatadatr, dari Khilas, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairatr,

bahwasanya Rasulullah SAW bersabd4 "Apabila kamu telah

mendapatlran s atu raka' at shalat Shubuh s ebelum, terbitnya matahari,

malra shalatlah [sempurnakanlahJ satu rakaat yang lain."1o

6e Sanad hadits ini shahih. Muhanrrrad bin Ibrahim adalah At-Taimi. Sedangkan
Isa adalah Ibnu Thalhah bin Ubaidillah At-Taimi.

Hadits ini akan disebutkan sekali lagi dalam hadits ke 7945, dengan
menggunakan sanad ini. kemudian, akan disebutkan lagr dalam hadits ke 8643
melalui riwayatrya Al Hasan dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi meriwayatkannya
dalam kitabnya (3: 260) dari Mtrharnamd bin Basyar dari Ibnu Abi Addi, dengan
menggunakan sanad ini. Dia juga berkata, "Hadits ini adalah hzdits hasan yang aneh
dari jalur ini." Penulis syarh kitab At-Tirrnidzi berkata, "Ibnu Majah dan Al Hakim
juga meriwayatkan hadits ini." Kandungan makna hadits ini terdapat dalam Ash-
Shahihain dan yang lainnya, melalui beberapa jalur yang lain. Lihat keterangan yang

akan datang dalam hadits ke 8392, dalam Shahih Al Bukhari (ll: 265-267), shahih
Muslim (2: 390) dan At-Targhib wa At-Tarhib (4:9).

Lata?h "selama tujuh puluh musim gugur2', maksudnya adalah tujuh puluh
tahun. Ibnu Al Atsir berkata, "Al kharif, adalah satu musim tertentu dari beberapa
musim seliama sahr tahun, yang terjadi diantara musimpanas dan dingin."

'o Sanad hadits ini shahih. Sa'id, adalah Ibnu Abi Anftah. Sedanekan Khilas,
adalah Ibnu Aruu Al Hijri, dan telah ditetapkan ke-tsiqqahannya dalam hadits ke

4099.
Karri taurbahkan di sini bahwa Ibnu Sa'ad telah menulis biografinya dalamAth-

Thabaqat (7ll/108-rc9) dan Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (l/21402-
403). Diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad dari ayahnya, dia berkata, "Khilas
adalah seorang yang tsiqqah wa tsiqqah." Al Ajli berkata, "Dia adalah seorang
tabi'in yang tsiqqah", dan dia telah meriwayatkan dari Abu Hurairah secara langsung
ataupun dengan perantara, seperti yang terjadi pada hadits ini. Pada keterangan yang

akan datang pada hadits ke 10344, akan disebutkan hadits riwayat Muhammad bin
Ja'far dan Ruh; keduanya melalui jalur Sa'id bin Abi Anrbatr, dengan melalui sanad

EI - ['tnsnld Imam Ahmad
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ini. Al Baihaqi telah meriwayatkan hadits ini dalam kitab Sunan Al Kubra (1: 379)

melalui jalur Hamnam dari Qatadab, melalui sanad ini, dengan redaksi "Barang

siapa yang telah melaksanaken satu rakaat shalat Subub, kemudian matahari telah

terbit, maka hendaknya dia seryumakan shalatnya."

Sebelumya, A1 Baihaqi juga telah meriwayatkan hadits yang sama melalui
jalur Harmram dari Qatadah dari An-Nadhr Ibnu Anas dari Basyir bin Nahik dali
Abu Hurairah, secara marfu'. Kemudian Al Baihaqi berkata,

.I(edua sanad ini shahih, keduanya telah dianggap hujah oleh Khilas bin Amu
dalam kesaksiarmya."

Adz-Dzahabi juga berpendapat bahwa hadits ini telah sesuai dengan ketentuan

Ash-Shahihain (Al Buhkari dan Muslim).
Al Baihaqi juga telah.meriwayatkannya dalam kitabnya (!: 379) melalui jalur

Affan, 'Tl"rrrrnrm telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, "Suahr kali,

Qatadah ditanya tentang hukumnya seseorang yang melaksanakan shalat satu rakaat

Shubub" kemudian matahari telah terbit?",
Al Baihaqi berkata, lalu Qatadah berkata, 'Khilas menceritakan kepadaku dari

Abu Rafi', bahwa Abu Hurairah menceritakan kepadanya: Bahwa nabi SAW

bersabda, 'Maka hendaknya orang itu menyenpurnakan shalatrya.rr '

Hadits yang'serupa dengan ini juga akan disebutkan kemudian melalui beberapa

jalur yang diantaranyi telah diriwayatkan oleh Al Hakim dan Al Baihaqi (hadits ke

8042, 8551, 10364 dan 10761).
Imam Al Bul&ari juga telah meriwayatkan kandrmgan hadits yang sama,

dengan adanya tarrbahan keterangan sbalat Ashar dalarn kitabnya Q: 32) melalui
jalur Abu $alamah dari Abu Hurairah-- 

Kandrmg2l mal,rn? hadits yang asu terdapat dalam dua lstab shahih, melalui

beberapa jalu dari Abu Hrrairah; diantaranya dalatri kitab Shahih Al Bulfiari (2:

40 dan Stotit Muslim (1: 168-169). Lihat juga keterangaurya dalam kitab l/
Muntaqa (60l dan 602). Kandungan asli daripada hadits ini juga akan disebutkan

berkali-kali dalam Al Musna4 melalui beberapa jalur dari Abu Hurairah;

diantaraq'apada hadits ke 745L,7529,9955 dan 10133.

Ldfa^a,Maka, hendalorya dia menyeryurnakan satu rakaat yang lain", seperti

inlah yang terdapat dalam Al Musnad (cetakan Halabiyah dan M). sedangkan dalam

Al Musnad (cetakan Al Kataniyah) disebutkan redaksi "Hendaknya segela

melengkapi rakaatnya", sebagai ganti daripada redaksi 'tendahya dia

menysmpumal@n satu rakaat yang lain", dan redaksi yang teral&ir inilah yang

sesuai dingan beberapa riwayat lain yang mengandung lafazh ini dalam beberapa

hadits yang telahkami tunjukkan tadi.
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72L6. Abdurralrman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

dari Malik, dari Az-Zvhi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairatr,

batrwasanya ada dua orang wanita dari Bani Hudzail, dan salah

satunya telah melempar wanita yang lain, sehingga menggugurkan

janinnya. Makq Rasulullah memutuskan denda kepada wanita yang

melerrpar itu de,ngan me,nrbebaskan seomng budak laki-laki atau

wanita."Tl

* *;:e/}t * ,#y',* ,fi):'? gr, .vY \ v

'ot6r; 11 *lu;iw *fr'.) ,Ju iij ,rj c ,,,**!r ;.
.it; qI,.) ';{. t1 Jv;b, ;r'ht & ht J;)

Tzl\.Abdurratrman menceritakan kepada kami, A*i ft{a*,
dari Az-Zrfiri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairatr, dia

berkata, "Kalau aku melihat seekor kijang melintas di Madinah, maka

aku tidak akan menakut-nakutinya karena Rasulullah SAW bersabda"

"Apa yang ada diantara dua kawasan berbatu hitam adalah kawasan

haram."72

" Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam kitab Al Muwaththa' (hal
855). Imam Al Bulfiari telah meriwayatkannya dalam kitabnya (10: 184) melalui
jahu QutaibalL dan rmam Muslim telah meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya (2:
30) melalui jalur Yahya bin Yahya; keduanya dtr1i Imam Malib dengan sanad yang

sama. Lihat juga teterangan yang telah lalu dalam Musnad Ibnu Abbas (hadir ke
3439), dan dalam mrsnad Abdullah bin Armu bin Al Ash (hadits ke 7026).

Keterangan yang lain juga akan disebutkan dalam sebuah cerita, yang diriwayatkan
dari Abu Hurairah juga (7689).

" Sanad hadits ini shahih. hadits ini juga terdapat dalam kitab Al Muwaththa'
(hal 889). Imam Al Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya @:77)
dari Abdullah bin Yusufl begitu juga dengan Imam Muslim dalam kitabnya (l: 386)
dari Yahya bin Yahya; keduanya melalui Malilq dengan sanad yang sama. Lihat
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7218. Abdurralman menceritakan kePada kami, Malik

dari Az-Ztthi, daxi Sa'id bin Alme,nceritakan kepada

Musayyab, dari Abu dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Orang yang htat bukanlah orang yang berotot, orang Yang htat

oaoUi ,*i ron, mampu menguasai dirinya kctil@ marah''fl3

I c 5..
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7219. Abdunatrman me,lrceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Az-ztthi, dari Abu salamalu

bahwasanya Abu Hurairah mengucapkan takbir setiap kdi tunrn dan

d-rtPlu'
A
dll

keterangan yang telah futu dalnm Musoad Ali bin Abi Thalib (959 dan 1297) dar

mnsnad Sa'ad Ulo eti Waqqash (hadits Le 1457 dan 1573)'
- l^f^h Ma Dza'artnh;, bfu aku tidak akan menakut-nakutinya, dali akal

ka.6 Dzara'a, ),ang rerupakan bentuk variasi dari Nafa'a dN4dz:Dil'ir'" lafazh
Al-Labah, ;.i"rdry" ia"Un tanah volkanik. Itu adalah sebidang 'ar ^h yang

meneandrms banrakbatu hiam"
% s*ia n"Atr ioi shahih. Hadits ini terdapat dzlamAl Muwaththa'(halaman

eo6).
rmrm Al Bulfiari juga telah meriwayatkannya dalam kitabnya (lCI 431) melalui

jahn Abdullah ti" -V*"{ 
begitu juga Lnam Muslim (2: 289-290) telah

meriwayattar"ya melalui jalur Yahya bin Yahya dan Abdul A'la bin Hamurad;

t"tig"-tig*y" melalui riwayat Imam Malilq kepada merekl den-gan-sanad ini. Lihat

luga=teterangan yang telah ialu dalam Musnad Ibnu Mas'ud (hadits ke3626). Dalam
"t"L*g*tidits teiebut, kami juga telahmenafsirkan kataash-shara'ah disana'
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bangkit, dan berkata, "Sesunggrrhnya aku adalah orang yang paling

menyerupai shalatnya Rasulullah SAW. "T4
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7220. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami, darl. Az-Zuhi, dari Abu Idris, dari Abu
Hurairah, bahwasanya Nabi SAW telah berkata, "Barangsiapa yang

sedang berwudhu, maka hendalcnya dia memasukan air ke ujung

hidung dan menggerakalnya, dan barangsiapa istijmar (bersuci

dengan batu), maka hendalarya dia mengganjilkan -jumlah batu-nya.7s

'o Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalam kitab At Muwaththa' (hal
76). Imam Al Bulfiari telah meriwayatkannya dalam kitabq,a Q:224), melalui jalur
Abdulllah bin Yusui begtu juga Imam Muslim dalmkitabnya (l: 215) melalui jalur
Yahya bin Yahya; keduanya dari Malik, melalui sanad ini, dengan hadits yang sarna.

Lihat juga keterangan yang telah lalu dalam Musnad Ibnu Mas'ud (pada hadits
ke 4225), dan dalamMusnad Ibnu Umar (hadits ke 6397).

" Sanad hadits ini shahih. Abu Idris, adalah Al Khaulani, nama aslinya adalah
'aidzullah bin Abdullah. Dia adalah seorang yarrg tsiqqah dan bisa dijadikan hujjah.
Dia juga termasuk dari golongan tabi'in. Malfiul berkata, 'Aku tidak mengetahui

Imam Al Bulfiari telah menulis biografmya d^bm Al Kabir (4lll83), begitu
juga Ibnu Abi Hatim dalam kitab Al Jarh wa At-Ta'dil (312137-38),Ibnu Sa'ad
dalamAth-Thabaqat (7/2/157-158), Al Hafiz.h dalamAl Ishabah (5:257-258), Adz-
Dzahabi dalamTadzkirah Al Huffazh (1: 53-54), dan dalam Tarikh Al Islam (3:215-
216).

Hadits ini terdapat dalam Al Muwaththa' (halaman l9). Imam Muslim telah
meriwayatkannya dalam kitabnya (1: 83) melalui jalu Yahya bin Yahya dari Abu
Hwairab, dengan hadits yang sama. Irnam Al Bulfiari juga telah meriwayatkannya
dalam kitabnya (l: 229), dan knam Muslim dalam kitabnya (1: 84); keduanya
melalui jalur Yunus dari Az-Zuhri.

IAta?h Falyuntsir, bisa dibaca dhammah atau kasrah pada huruf fsa'-nya,
termasuk dari kedua bentuknya wazan Qatala dan Dharaba. Redaksi inilah yang
terdapat dalam Al Musnad (cetakan Halabiah dan M) dan pada naskah asli catatan
pinggir Al Musnad (cetakan Kataniah).
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7221. Abdurrahfiran menceritakan ke,pada kami, dari Malik,

dari sa,id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang

beriman kepada Allah SW dan hari akhir untuk bepergian selama

sehai semalam keanali ada anggota keluarga semahram yang ilai
menyertainya."T6

Dalam naskah asli catatan pinggir Al Musnad (cetakan M), disebutkan redaksi

"Falyantatsir." Sedangkan dalam cetakan Katanialf disebutkan "Falyastantsir."

Lafazh yang ter&lir inilah yang sesuai dengan apa yang terlebut dalag0fr Al
Muwaththa'a- A* ]htAb shaith. Arti dari semua benhrk redaksi lafazh tadi

berdekatan dan tidakjauh berbeda.
Lafazh,,wa mai Istaimara [barangsiapa yang istijmar]", menunrt Ibnu Al Atsir,

dia berkata, "Istijmar, artirya aaaUn flrengUsap dengan batu kerikil, yaitu batu yang

kecil. Karena iti,tO dalam pelaksanaan ibadah haji, ia disebut jumahnya haji,

dikarenakan batu yang dilenparkan itu."
Latain,, F alyuAi fuerldz}nlya dia mengganj ilkan (iumtah batu)1", menurut lbnu

Al Atsir, dia beikata,-'Malsudnya adalah, buatlah bilangan batu yang kamu boat

rmhrk ber-istinja' itu menjadi ganjil; bisa satu, tiga atau lima." Aku katakaD, 'Ini
adalah arti dari- lafazh Al inr teit 

" 
bah"sa. Adapun dalam urusan bab Istijrnar, Nabi

SAW telah melarang untrk ber-Istijmar dengan lurang dari tiga batu. Lihat

keterangannya dalrrm Al Muntaqa (l 5 l'l 52).

ladI, yang dimaksud me{a6Un gaqiil bilangan bat, dalam Istijmar a{a!!
dengan ffiggr"rk* tiga batu atau dengan bilangan ganjil lainq,a yang lebih

banyak dari tiga.-,u 
Saoad-hadits mi shahih. Hadits ini terdapat dzlamAl Muu,aththa'(hr'laman

979).Panperiwayat-nya rmarn Malik dalam hadits ini aipgrya9A$fuu apakah itu

dari'Sa'id at Uaqtari aari Abu Hurairah, atau dari Sa'id Al Maqburi dari ayahnya

dari Abu Hruairah. Begitu juga para periwayat sa'id dalam hadits ini juga

*'ffiffiLarr 
menyebutkan unrtan sanad sa'id ini dalam o,tab At-Taqashi

(halaman 125) dengan tnmhahan "dari ayahnya", tanpa menylnqqlg peryasalalan

itu tadi. ah, p* tidak mengerti, kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal sebagian

besar periwayat At Muwaththa' tidak menyebutkan adanya tambahan ini,

sebagaimana dalam keterangan yang akan datang nanti'

Sangat keciikemungkinannya -menurutku- kalau hal ini sanpai tidak diketahui

oleh Ibnu Abdil Barr; karena kalau seumpama Ibnu Abdil Bar1 menyebutkan
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riwayat yang lain dan hanya terbatas menyebutkan riwayat itu, maka itu justu akan
lebih be,nar.

Inr juga bisa menjadi dalil kebenarannya Ibnu Abdil Barr. Imam Muslim telatr
meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya (1: 380) melalui jalur Yahya bin Yahya dari
Abu Hurairah, dengan menyebutkan tambahan redaksi tadi.

Tambahan redaksi ini telah baku dalam semua naskah Imam Muslim yang a}u
tahu baik dari naskah asli kitabnya atau dari cetakannya.

Ifir adalah riwayat yang telah dijelaskan oleh An-Nawawi dan disebutkan oleh
sebagian.besar ularna. Tetapi, yang patut diperhatikan juga adalah perkataan Al
Hafizh dalam Fath Al Bari -yang akan kami jelaskan nanti-, yang mengatakan
bahwa urutan sanad hadits ini menunrtnya ada dalam Shahih Muslim melalui
riwayat Malik, dengan tanpa adanya tambahan redalsi.

Al Qadhi Iy5radh berkata dalam Masynk AI Anqar (2: 384), setelah
meurmjukkan adanya laafoahan sanad yang terdapat dalam riwayat Muslim, "Seperti
inilah yang termaktub dalam Shahih Muslim, pada hadits Al-Iaits, Malik dan Ibnu
Jtuatj (seperti ini frang disebutkan dalam kitab Masyariq Al Anwar, yang

mengandung kemrmgkinan ini adalah kesalahan si penydip Yang benar adalah Ibnu
Abi Dzi'b, sebagaimana yang termaktub dalap,Shahih Muslin).

Ad-Daraquthni berkata, '?enyebutan tambahan redaksi "dari ayahnya" dalrm
hadits ini adalah sebuah kesalahan. Karena sebagain besar para periwayat lI
Muwaththa'dan yang lainnya tidak mengatakan adaq"a taqbahan ini.

Al Jiyani berkata, 'S€p€rti inilah yang tcrjadi dalam Shahih Muslim. Yary
benar adalah peniadaan tambahan "dari ayabnya", sebagaimana yang disaryaikan
oleh Ad-Damsyiqi dari rrnam lvtlsliq

Ad-Daraquthni berkata, "Az-furani dan Al Farawi telah meriwayatkannya dari
Malih dan mereka mcnetapkan ta.nhahan "dari ayahnya."

Al Qadhi Ilyadh berkata: Dalam kitab salinannya Ibnu Al Asal tidak disebutkan
adanya penambahan redaksi "dari ayahnya" pada riwayat dari Al Hadzdza'.

Abu Daud telah meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya (1724: Aun Al Ma'bud
2: 72-73) dengan dua sanad sekaligus; yaitu melalui jalur Al Qa'nabi dan An-Nafili
dari Malik dari Sa'id dari Abu Hurairah, dan rnelalui jalur Al Hasan bin Ali dari
Basyr bin Urnar dari Malik dari Sa'id dari ayabnya dari Abu Hurairab"

Abu Daud telah rnenjelaskan kedua sauadnya itu dengan penjelasan yang rinci,
dan berkata, "Al Qa'nabi dan An-Nafili tidak menyebutkan redaksi "dari a;/ahnya."
Ibnu Wahb dan Utsman bin Uinax telah meriwayatkanrya juga dari Mahlc
sebagaimana dikatakan oleh Al Qa'nabi. "

At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya (2: 207) dengan
menggunakan salah satu sanad Abu Daud; dia rneriwayatlrannya dari Hasan bin Ali
dari Basyr bin Urnar dari Malih dengan adanya tanrbahan "dari ayahnya." Hanya
saj4 ia tidak menunjul&an permasalahan sekitar lambahan redaksi itu qe,perti yang
telah dilakukan oleh Abu Daud

An-Nawawi berkata dalam karyanya, Syarah Muslim (9: 107-109), "seperti
inilalr, hadits ini ditetapkan dalam kitab Shahih Muslln; diriwayatkan dari Sa'id dari
ayahnya." Kemudian An-Nawawi menuturkan perkatan Al Qadhi lyy.adh dalam
Syarah Muslim, persis sar:ra dengan perkataau Al Qadhi yang tersebut dalarn Al
Masyariq. Lalu dia juga menyebutkan riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan
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berkata, '"Telah terjadi.satu perbedaan yang jelas diantara para pengbafaVpeqaryai

hadits dalam menyebutkan "dari ayahnya. "
Mungkin saii, Sa'id telah mendengarnya dari ayahnya, dari Abu Hurairah, lalu

kemudian- dia mcndengamya sendiri langsung dari Abu Hurairah, dan

meriwayatkannl,a dalam satg waktu seperti ini (menggunakan salah satu sanad),

serta dalam *"ttu t"in seperti ini (dengan mengguakan sanad yang lain). Sa'id

mendegarnya langsung dari Abu Hgrairah dan sudah diketahui khalayak." Adapm

Imam Al B-ul&ari, dia telah meriwayatkan hadits ini dalam kitabnya (2: a6$ melalui
jalur Ibnu Abi Dzi'b dari Sa'id dari ayahnya.

Imam Al Bulfiari berkata, 'Yahya bin Yahya telah mengikuti jejak Ibnu Abi
Dzi'b, begihr juga suhail dan Malik yang meriwayatkan dari Al Maqburi dari Abu

Hurairah."
Al Hafizh rnengambil kesiryulan dari keterangan ini, bahwa ketiga periwayat,

yaihr Yahya, suhail dan Malih telah mengikuti jalur sanadq,a Ibnu Abi Dzi'b
dalam riwayat nrereka, hanya saja mereka tidak menyebutkan bmbahan "dari

ayabnya."- 
Al fUfrn berkatL 'Maksudqra adalah meteka tidak menyebutkan dalart

redaksi 'dari ayahnya.' Dengan demikiaq rnaka hadits mereka handah mengikuti

dari sisi mata[ (mgatan) hadits saja, dan bukan dalam sanad, dikarenakan adanya

perbe&an dengan isi hadits Suhail dan Malik. Dengan ini' menrmjukkan bahwa

ieolah-olah riwayat yang telah ditetaplan oleh Mushaonif (Lam Al Bulfiari) itu
lebth shahih dibandingkan riwayat mereka. "

Kemndian, Al Hafizh menjelaskan dimana sisi ke-muttashil-an ivtayat Yahya

bin Abi Katsr, yang telah dikomentari Al Bulfiari dalam memmjuklcan hadits ini
sebagai hadits Mutabi'ah (hadits penguat dari jahr riwayat lain)t dia berkata,
,Adipun riwayat yrhy", sisr:nggubnya Inam Ahmad telah mengeluarkan hadits

riuayat dari Hasan bin Musa dari Syaiban dari Yahya. Aku tidak meiremukan

adanfra ikhtilaf(perbedaan pendapaO tenAng hadits itu. Hanya saja, redaksinya yang

berbunyi ,Bepergian selama sehari kecuali bersarna anggola keluarga png
Mahram"" tni mengandtrng kernrmgkinan bahwa yang dimaksud dengan "sehari"

adalah embuurlra (sanq.ai keesokan hariqa). Ini berarti, bahwa riwayat Yahya ini
senada dengan riwapt Ibnu Abi Dzi'b.

Sunggplt ini adalah peagatihan p€mEhaoan )rang sangat hebat dari Al Hafizb,

aan menjaai pembenaran rcrsendiri sctelah pembenaran yang lain! Bagaimana tidak?

Coba bayanglan! pertamakali Al Hafizh menafsiri pembahasan mutaba'ah bzdits

itq hanya iebagai mutuba'ah dalam matan hadits. B€rbeda dengan peirdapat

kebanyakan periwayat. Al Bulfiali juga yang mengatakan bahwa sisi Mutaba'ah

dahm hadits itrr adalah Mutaba'ah dalam sanad. Apalagi perbedaan yang terdapat

dalam pe,mbahasan hadits ini pada dasamya adalah perbedaan dalam sanad yang

telah dijelaskan olebqra pada bagian a}fiir penjelasan hadits dengan mengatakan

"Dari Al Maqburi dariAbu Hurairah."
hi bsrarti bahwa asumsi Al Hafizh yang meirgatakan bahwa ini hanyalatt

Mutaba'ah dalam matan sangat tidak mendasar. Tetapi ketika Al Hafizn

berpendapat bahwa dalam hadits ihr terdapat per-bedaan matan (muatan) hadits anar
riwayat Yahya dan Ibnu Abi Dzib, serta merta Al Hafizh menjelaskan hal yang
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sebenanrya, sehingga Mutaba'ah matan hadits sebagaimana yang dia malsudkan
adalah benar adanya!

Perfienaran yang kedua adalah bisa jadi Al Hafizh telah mernandang urutan
sanad dalam riwayat Yahya pada Al Musnad dengan pandangan yang terbunr-buru,
lalu dia mengatakan pendapatrya dengan tanpa meinpelajari sanad itu terlebih dulu.
Tenrtama, setelah dia tidak menambahkan riwayat Yahya kepada periwayat selain
Imam Ahmad, dan menjelaskan bahwa dia tidak menemrkan adanya perbedaan
sanad dalam riwayat Yahya; karena dia tidak rnene drhtar Al Musnad.

Riwayat Yahya bin Abi Katsir sendiri aken disebutkan kemrdian dalam Al
Mucnad pada hadits ke 9462, dengan redaksi seperti ini, "Hasan menceritakan
kepada kami, dia berkata: Syaiban rnenceriAkan kepada kami, dari Yahya, dari
Sa'id bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya, bahwa dia telah mendengar Abu
Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, *Tidak dihalalkan bagi seorang
wanita untuk bepergian selama sehai dan lebih, lceanli ada lceluarga semahram
yang menyertainya."

Dalam riwayat ini, ada penjelasan jelas -yang tidak memerlukan ta'wil- bahwa
Sa'id Al Maqburi telah mengabarkan kepada Yahya, dia meirdengar ayahgyq Abu
Sa'id Al Maqburi, yang rengabarkan kepadau5ra bahq/a dia telah mendengar
langsung dari Abu Huairah. Ini berarti, bahwa ddamhadit ini terdapatMztaba'ah
yang sangat jelas dan persis srrna deogan riwayrt Iblru Abi Dzi'b d"hm sanad
(urutan sanad).

Ini dibuktikan bahwa kedua periwayat itu telah mcriwayatlan badits dari Sa'id
dari ayahnya. Jadi, zudah jelas ini butanlah Mutaba'ah dalam matan hadits
sebagaimana yang diasumikan Al Hafizfu. Dengan begtu, malcsud dad
perkataannya Imam Al Bukhari, sebagairnana kebiasaarmya dalam menunjgkkan
sesuatu yang penting d€ngnn ucapan singkaq adalah seperti ini; pertarna, dia
mengatakan'Yahyz bin Abi Katsir telah mengiluti Ibnu Abi Dzi'b.' Perkataan Al
Bulfiari tentang rnasalah Mutaba'ah ini telah selesai pada kalimat itu. LahI" Al
Bul&ari menrbuka percakapan baru yang mengarah pada perbedaan sanad dengari
mengatakan'!an Suhail ser0a Malik telah meriwayatkan dari Al Maqburi dari Abu
Hurairah."

Jadi, dalam hal ini knam Al Buktari telah menyebuttan dua jahu sanad;
pertama adalalL riwayatnya Ibnu Abi Dzi'b dan Ibnu Abi Kasir, yang di dalamya
ads lssfonhan "dari ayahnya." Sedangkan yang kedua adalah riwayat Suhail dan
Malik yang tidak renyebutkan redaksi tarnbahan ihr. Dengan ini, maka keterangan
ini telah meirjadi jclas dan benat Segala Puji bagi Allah atas Taufiq yang telah
dib*ilcan-Nya.

Yang dimaksud dengan riwayat Malik -yang dikatalan Imam Al Bulfiari-
adalah riwayatnya yang terdapat d"lqmAl Musnad iat. Adapun riwayat Suhail -yang
dikatalgr stsfo rrn m Al Bulfiari juga, itu" telah diriwayatkan oleh Abu Daud dalam
kitabrya (17251 Aun Al Ma'bud 2: 73'), dan Al Hakim dalam Al Mustadrak Q: aa2)
melalui jalur Jari bin Abdul Hartid dari Suhail dari Sa'id dari Abu Hurairah, dengan
redalsi "Tidak diperbolehlcan saorang wanita bqergian semalaman [sehari
semalamJ kectali ada kcluarga semahram yang menyertainya.'!
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Redaksi hadits tesebut adalah yang terdapat dalam kitab Al Hakhr, dan dia

berkata, 'Ini adalah badr9 shahih sesuai ketentuan Imam Muslin\ hanya saja dia

tidak rneriwayatkannya dengan redaksi ini."
Suhail juga telai meriwaya*an hadits ini dari ayahnya, Abu Shalih, dari Abu

Hurairah, titali aengan redaksi "selama tiga hari." Hadits tersebut

akan disebutkan ternraian, aaUm nadie ke 8545 melalui riwayat Hammad bin

Salamah dari Suhail. Begitu juga, Ima:n Muslim telah meriwayatkan dalarn kitabnya

(1: 380) melalui riwayat Basyr bin Al Mufadhdhal dari suhail dari ayahnya.' 
Dan Abu Shalih, sebagaimana dia telah mendengar hadif dari Abu Hlrairah,

dia juga telah mendengar hadits dari Abu Sa'ad. tnarn Muslim telah meriwayatkan

hadits-riwayatnya itu datam kitaUnya (l : 380), begitu juga Abu Daud dalam kitabnya

(l746t ,tui ,U-Ma'bud 2:73-74) melalui jalgr riwayat Abu Mu'awiyah dan Waki';

keduanya meriwayatkan dari Al A'rnasy dari Abu Shalih.

Karena itulab, maka sebagian ulama' -diantaranya Ibnu Abdul ban- menjadikan

ini sebagai keragu-raguan Suhail dalam sanad dan matan hadits, sebagaimana yang

telah dijelaskan Al Hafizh dalam Fath Al Bari (2: 469).

Menanggapi ini, Al Hafizh berkata, "Ada kemungkinan kedua hadits

diriwayatkan-semua oleh Suhail -yaitu hadits Abu Hrnairah dan Abu Sa'id-, yang

alfiirn1,a kedua jalur ini dianggap shahih oleh Ibnu Hibban. Akan tetapi, hadits yang

lebih bisa diperlaya ke-shahihattyz adalah yang diriwayatkan dari Abu Shalih dari

Abu Sa'id.
Pendapat yang benar untuk semua penjelasan ini, yang telah ditunjr.kkan

dengan biberapa bukti dar dikuatkan dengan dasar-dasar yang benar, serta

berdasarkan penelitian terhadap jalu sanadnya -maksudqra adalah hadits yang telah

memenghi pirsyaratan- adalah, hadits riwayat Malik itu sesunggUbnya adalah hadits

yang diriu/ayatlon dari Sa'id dari Abu Hurairah. Di sarying Sa'id telah mendengar

iar[s,mg dari Abu Hurairab dia juga telah mendengar dari ayahnya, dari Abu

Huairah. Karena rh1 Sa'i.d telah meriwayatkannya dengan dua jalur'

Kebenaran )rang lain adalah di samping srrhail telah mendengar hadits dari

Sa'id dari Abu Hlrairah, dan dia juga telah mendenganrya dari ayahnya, dari Abu

Shaliln, dari Abu hrairah, dia juga temyata telah mendengar hadits dari ayahryza,

dari Abu Sa'id Al Khudd. Hadits ihr akal disebutkan kemrdian dalamAl Musna4

yang dari Abu Hurariah secara berkali-kali di lnar hadits yang telah kami sebutkan

Lai aisini; fitu akan disebutkan dalamhadits ke 8470 dan 10406, melalui jalur Al-
Laits.

Juga dalam hadits ke 7408,9628,9739 diln 10583, melalui jalur Ibnu Abi
Dzi'b; keduanya melalui jalur sa'id'dari ayahq'a, dari Abu Hurairah' Al Hakim

telah rneriwayatkannya dtlas, Al Mttstadrak $: aA\ melalui jahu yang lain daxi

rrnam trfus6d yang tidak aku tem*an dalamAl Musnad.
Al.Hakim meriwayattanry"a dad Al Qathi'i dari Abdullah bin Ahmad bin

Hambal dari ayabnya aari eU HisyamAl Makhzumi dari Wuhaib dari Muhammad

bin Ajlan dari Sa'id dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Al Hakim juga telah

menganggapnya shahih sesuai ketentuan Imam Musliro, dan telah disepakati oleh

Adz-bzahabi.
Lihat keterangan yang telah lalu dalam Musnad Abdullah bin Umar (4615,

4696, 6289 dan 6290), serta dalam Musnad Abdullah bin Amu bin Al Ash (6712).
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7222. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada karni, dari Khubaib bin Abdunahman, dari Hafs

bin Ashim, dari Abu HurairalU dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Terdapat sebuah taman dari taman surga di antara ramah dan

mimbarht. Dan mimbarht berada di atas telagaht.'f,l

7 Sanad hadits ini shahih.I(hubaib bin Abdurrahmn telah ditetapkan ke-
tsiqqah-amya dalam hadits ke 4858. Kami tambahlon di sini bahwa Iblnr Abi Hatim
telah meirulis biografinya dil"n, Al Jarh wa At-Ta'dil QnB87). Hafsh bin Ashim
bin Umr bin Al Khaththab telah ditetapkao kctsiqqahamp dalam badits 4761, daa
lcami tambahkan di sini bahwa Ibru Abi Hatim telah morulis biografi4n (ll2ll84).

Sepcrti inilah rmam Ahad rcriutayatkan hadiE ini di sini, dari AMurrahman
bin Mahdi dari Malik, harya &ri haditsqa Abu Hurairah.

Dalam,Al Mmathrf,a"(helaman 197) disebutkan, 'Dari Abu Hurairah atau dari
Abu Sa?id Al I(hudri", mcngisyaratkan keraguan. Hadits )ang sama akan disebutkan
kcrnrdian (hadits kc 10009) melalui jalur riwayat Abdunahan bin Mahdi dari
!y[alik, dengan ada4ra keraguan sepcrti dalam riwayat Al Mmtaththa'. Dalam
Musoadnya, Abu Sa'id Al Khudri juga akan disebutkan pada hadits kc 11016,
riua>rat Ruh dari Malilq dcngan menggunakan sanad ini yang berbunyi'Dari Abu
Hurairah dan Abu Sa'id! deogan mcnggunakan taada samhmg ('athat).

Ibuu Abdul Barr berkata d^lum At-Taqaslshi (halaman 49), Tladits ini
diriwayatkan oleh Rtrh bin lJbadalu Ma'an bin Isa, dan Abdunahan bin Mahdi;
ketigaqra dari Malik dari Khabib dari Hafsh dari Abu Huairah dan Abu Sa'i4
sekaligus dengan mcnggabungkan kedua periwapt tersebut dan trnFa ada keraguan
pada salah satm)ra. Para pcriwayat lain dalam Al Muwaththo'telah rcriwayatkan
hadits ini dengm kcragu-raguan di dalamya, scbagrimnna Yahya telah
rrcriwayatkamya.

IJbaidillah bin Umar tclah mcriwayatkan dari Khabib bin Ab&rrabman dari
Hafsh bin Ashim dari Abu Hwairah -saja- dari Nabi SAIV. Ubaidillah bin [Imar
adalah salah sahr imam kota madinah )rang mcqguasai hadits. Riwayatryra
tlbaidillah bin Umar Al Umi dari Khabib, yang telah dinmjr*kan oleh Ibnu Abdul
Barr, akan disebutkan ksnnrdian dalam hadits k 8872, mclalui jalur riwayat dari
Muharn aad bin lJbaid dan dalam hadits ke 9639 melalui jalur riwayat dari Yahya;
keduanya dari Llbaidillah, dengan hadits yang sama. Begittr juga rmnm Al Bukhari

El - Ivl6n1fl Imam Ahmad
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7223. Abdrrrrahman menceritakan kepada kaud, dari Malik,

dari Isma,il biir*'Ab, Hakim, dari Abidah bin Suffan, dari Abu

Huairalr. Dari Nabi SAW, beliau bersabda" "setiap h*q? buas yang

berhrht taiam, mala haram untuk dimakan 4agingnya-'1$

,i;:) oj* ,fp
'*1flr'*
lo' &U'*a,fir ,j6'&'r#

I tl((f ,#y $:"; .vt Y t

ffi4 dan 4: 85) melalui jal,r riwal'at Musaddad dari

YabB. ,. ^Ar\ _--t-r--::^r-.--
rrnnm Muslim juga telah meriwayatkanqra (l: 391) me.lalui jalur 

T*rnat 
Zlfr^ir

bin Harb dan f"fuUmaa tio ftfott"ri* a"ri Vuiry" bin Sa'i4 dan dari Ibnu Numair

dariaphqa;ke&raq,adarilJbaidillah" ^r, r-_: ^-,*-irfi;eunie 
iii ,h"hn.-b-",i1bin Abi Hakim [l [d.rlani, rclah ditetapkan

keciqqahanqra arfr- f"aitt ke 1757' tr(ami tambahkan di smu bahwa Ahad bin

shalih tclah b6kata, 'ur.ru" ."rra Isms'il bh Abi llakim dari ubaidah bin susan

adalaU sebagus-Uagtr$D'a sanaa pcnardut Madinah"n

Ibnu Abi Hatim;ilffi,1i, biografirya rlakm kitab At Jarh wa At-Ta'dil

(ilut63).
Abidahbin Su8ranbhAl HarB Al Hadhami, D€flrurutAlejE adalah seomng

p*Ara* ftfuairrU dari golongtan aUJin f1q *'qqa-h,
Ibnu sa,ad rcuu#G-uiog"f"r a^l^m,ltn-nabaqat (5: 187), begitu juga

IbnuAbu Hatim dabrn Al Jarhwa At-Ta'dil (3lll9l)'
. Hadits ini <tisebutkl- art^ n Muwatitha' p1qryr-r"-2l9.rnqrn Syaf i

"f.l#r.y",lrq. 
a.ri-ftf"fit O.fr- Ar'Risaiah (halaman 562 menunrt tahqiq

kami) dan dalam At Unn (2: 219)'
rmern Muslim j"g"-;l"h rreriwayatkannya (2: 109'110). melalui jahr

Abd'rrahoan Ui" fr,f.nai-a"i5,* fUo" wunU; dau"o1,a menlaftkan dad Mdih

dengan sanad yang ,;-Jdr"gk* redatsi hadits l"ang ter-da_pat dalam Shahih

Muslimsama dengan,"a"Li haditi yang diriwayatkan dalamAl Mttsnad im.
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7224. Abdurrahman menceritakan kepada katni, dari Malik,
dari Sumaly, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Bqtergian jauh adalah merupakan bagian dai azab

(pendeitaan) yang membtnt salah satu dai knlian sulit makan,

minum dan tidur. Maka, apabila salah seorang dari lcalian telah

menunaikan hajatnya (pulang) dari bepergian jauh, hendalorya dia

s egera lrembali kc keluarganya.';7 e

D Sanad hadits ili shahih. Slrmayfh adalah budak Abu Bakar bin
Abdurrahman bin Al Harts bin Hisf,am Al Mal&zumi. Dia adalah seorang yang

tsiqqah, dan telah ditulis biografinl,a oleh Imam Al Buktari dalaa Al Kabir
(2lU2M), oleh Ibnu AbI Hatim ddam kitab Al Jarh wa At-Ta'dil Qlll3ls), d^a
telah dirinayatkan ketsiqqahanrya dari Ahmad bin Harnbal dan dari ayahnya, Abu
Hatim.

$sdangkan dSu Shalih adalah Dzahran Al Sa'nman, ayahnya Suhail.
Hadits ini terdapat juga dalam Al Mwtaththa' pada halarnan 90. rmam Al

Bukhari telah meri-wayatkamya Q: a95a9Q rrelalui jalur Abdullah Sia lvftslimah,
b€gtu juga Imam Muslim telah meriwayatkanryra (2: lO7) mlalui jalur Abdullah
bin Muslimah dan Isna'il bin Abi Uwais dan Abu Mush'ab dan Manshur bin Abi
Muzahim dan Qutaibah bin Sa'id s€rta Yahf"a bin Yahya; kesernranya
rrriwayatkan dad Malik.

I,,afazh Nahmatahu dengan dibaca fatbah pada nun dzr suhrn palda ia ', menunrt
Ibnu Al Atsir, "Nahmah, artiryra adalah tercapainya kcinginan terhadap sesuatu."

Al Qadhi Ilfdh berkata dalam kitab Maryariq Al Anwar (2: 30), "ArtinYlr
'Nahmah' adalah Keingrnann)ra dan hasratrya." Sedanglan rcnunrt 41 l{3fi2h, ia
berarti 'I(ebutuhamya waktu itu" maksudnla adalah ksinginan$,a." Keterangan

tentang lafaz.h ini terdapat datan hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu

'Addi, dengan redalrsi "Apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan

nrjuannya dari bepergian", dan dalam riwayat Rawwad bin Al Janah dengan redaksi
'Apabila salah seorang dari kalian telah menunaikan hajatnya."

LAtaz'h Falyu'ajjil, dengan tasydid padajim yang dibaca kasralu adalah bentuk

fi'il bn n'jil. I-afazh ini ditetapkan susunan seperti ini dalam Al Bukhari cetakan
Yuniniatr, dengan tanpa adanya perbedaan pendapat di dalarmrya.

@ - 
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7225. Abdurrabman mencerilakan kepada kanri, dad Malik,

dari strmalyah, dari Abu Shalih, dari Abu lllrairalu dia berkata:

Rasulullah SAW

keutamaan yang

-kantamaatr di

(,\& *,it'tbr

mendapatlrannya lceanali dengan undian, maka mereka pasti akan

mengundinya. Dan apabila merelu mengetahui -keutamaan 
yang

didapat- dari menyegeralwn shalat [datang lebih dulu sebelum

wafuunya pada shalat ZhuhurJ, mereka Pasti berlomba'lomba

melalrsanakannya. Dan apabila mereka mengetahui keuatamaan yang

didapat dari melaftsanakan shalat Isya' dan shubtrt 4aiamaah .di

masjid-, maka mereka pasti aknn melaksanakannya mesH harus

dengan merangkak."so

bersabda,

didapat dari

,fJt

rtA G 6 t;,t; _)'t ,* tt:1L'lL 
t Jil"'l

"Kalau saja manusia mengetahui

-memenuhi- Panggilan adzan dan

barisan pertama shalat, kemudian tidak

s sanad hadia ini stuhih. Hadits ini telah disebutkan dalan al Muwarttha'

(hrlamr, 6E), dan ini addah matan ketiga dari tiga matan hadits yang ada dalamll

Muwaththa' Pa&halaman 131.---'il; 
Al gule; tohh reriwal"atkannya sebagaimana Imam Malik

-oi""rtt"*r; Al Bukhari sendirian (2: 79-80) melalui jalur

Ab&dh ti, iu"rf dad Malik, kemrdian dia mcriwayatkan ketiga matan hadits

tersebut (2: 1lQ melalui jalur Qutaibah dari Malik'
Al Hafi2t tia*."iyoa.ri hal int ketika dia n€'mb€rikan komentar terhadap

,rrtoa" yang dipakai Al gulfiari dalam matan kedua deirgan b"tF9, "seolah-olah

aGt",[tefih menceriukan ketiga hadits tT-d"ti Malik se'perti iqi sekaligus, hingga

iulwnmif (pengarang) kitab ini (Al Buttari) tidak 9qbagrn11 sebagaimana

kebiasaan Al B,rlfirri 
-d"fu- 

nEringkas hadits." Padahal, rmam [l Bukhari hanya

melakukan apa yang rclah dibuatlmamMalik'
Jadi, daiam n"f i"i Al Bulfiari tidak meriwayatkan hadi-q autailah langsrmg,

.t* i"tupi Al Bulfiari meriwayatkan apa yang ada dalamAl Muwaththa" Adapm

Musnad Imam Ahmad - @



;,, ,2ri7r oj * ,#!',* ,*7r !* $:", .vYYI
:aut 

irx t ,pi ia i,t * 
"ft f ,i;t) oJ* ,g-ii\i

.irJteJ * 4i i,J"+ilhl, h,y,st';,p
7226. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik,

dari Abu Zinad, dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,
beliau bersabd4 *Tidak akan datang hari kiamat sampai seseorang

berjalan melswati htburan orang lain, sambil berkata, 'Andai saja

aht berada di tempatmu sekarang'."8r

Imam |ytpslim, dia telah merinayatkan rnatan hadits ini sendirian (1: 128) melalui
jalur Yahya bin Yaya dari Malik. Kemudiarq Imem ffi1rsll6 meriwayatkan lagi dua
matan yang sebelumya -tersebut dalan riwayat png panjang dzlam Al
Muwaththa'- sendiri (2: 105) melalui jalur Yahfa dari Malilc

Yang rlimaksud dengan lafazh "An-Nida"' di sini adalah Adzan" Yasnhimu
berarti meurbuat undian. "At-Tahjf'mnrnrt Ibnu Al Atsir adalah bersegera dalarr
melahrkan senua hal. Dikatakan dalam percakapan bangsa Arab 'Bersegera,
rnenyegerakan, dan dengan segera,. mnka dia adalah orang yang senang
menyegerakan sesuahl", ini adalah bahasa $angsa Hijaz. Dan yang dimalsud dengan
bersegera di sini adalahbersegera datang pada awal waktu shalat.

Lafazh "Walau Ya'lamu [Dan apabila rnereka mengetahui]" -tanpa rnemakai
nun jarnak- png disebutkan dua kali ini sarna dengan yang terdapat dalam Al
Musnad cetakan Halabiyah dan M, hanya saja dalam cptakan M dituliskan sebuah
tanda yang menunjulkanbahwa seperti inilah lafazh ini ditetapkan-

Sedangkan dalam Al Musnad cetakan kuoiy"lU disebutkan "l[alau
Ya'lamuna" dengan memakai nun jarnzk Lafazh yang tersetut dalam cetakan
Kataniyallah yang sesuai dengan Al Muwaththc' dan Ash-Shahihalz. Pendapat
pertama yang menetapkan tanpa nun jamzk mengatakan bahwa men$:uang nun
jamak itu diperbolehkan dengan alasan untuk meringankan bacaan, sebagaimana
yang telah dilakul€n oleh Al Kirmani dalam menpertahankan pendapatrya bahwa
dalam sebagian riwayat banyak disebutkan "Tsumma La Yajidu", dengan membuang
nun jamakpadaakhlrf il.

Lafazh "Walau Habwan", menurut Ibnu Al Atsir, adalah berjalan dengan
bertopang pada kedua tangan dan lututnya atau bokonpya. Seperti dalam kalimat
"lVafuabal Ba'if' yang berarti keadaan dimana onta sedang menderum lalu berjalan
merangkak karena kecapekan. Adapun merangkaknya bayi adalah ketika dia
berjalan dengan bernuryu pada bokongpya.

8r Sanad hadis ini shahih. Hadits ini tersebut dalam At Muwaththa' pada
halaman 241. Imam Al Bulfiari telah meriwayatkaunya (13: 65) melalui jalur
Isma'il, putranya Abu Uwais. Begitu juga Imam Muslim telah meriwayatkatrrya (2:
368) melalui jalur Qutaibah bin Sa'id. Keduanya diriwayatkan dari Malik.

@I - ffiugnd Imam Ahmad
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7227. Abdurrahman bin Matldi menceritakan kepada kami,

dari Matik, dari Abu ztnad, dari Al A'raj, dari Abu Hgrairatr, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, 
*Tidak alran datang hari kiamat sampai

diutus para Dajjal pendusta, iumlah mereka mendekati tiga puluh,

dan masing-masing mengaht bahwa Qirinya adalah utasan (nabi atau

rasul) Allah.-Bz
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s2 sanad hadits ini shahih. Hadits ini tidak disebutkan d^lam al Muwaththa"

karena hadits ini rcrmasr* salah satr hadits yan8 diriwayatkan 
"1+ Pr- Malik di

\w Al Muwaththo" atau diriwayatkan dal,EftAl Ml,Iyrtaththa'selzm dari riwayat

i.U. Ui. Vahya Al Andal,si periwayat kiiat Al Muwathth,' yang tercetak.
'Irr- U*6- t"f.n.oi*"p*-,,ya Q:372) melalui jalu Z.hair bin Harb

a* Irn"q bin Manshu; keduanya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi,

;;rg; ,'-ra ioi. Imam Al lirmrri juga telah meriwayatkan dalam hadits

;"il;F). ai: 7z-7s) melalui jal,r Syu'!1b dari Abu Az-Zia d dari Abdurrahman

if i'rii arri eU, Ht'airab. Imam Al Bulfiad juga t91$ menwalatlon bersamaan

J"rg*"U"aitr yang lain (13: 454) rnelalui jalw 'Abdunauaq dati Ma'mar dari

g"ir** Uio Uu*UUil airi eUo-tt*aiiah. Lihat juga keterangan ,,ng telah lalu

d^t*,, M**d Abduttah bin umar bin Al Khaththab (hadits ke 5694,5695, 5808

dan 5985).
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7228. Abdurratrman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

dari Malik, dd Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Janganlah lcalian semuo

berpuasa wishal (puasa sepanjang sehari semalam tanpa buka)".

Seperti itulah yang ku tatu, lalu mereka para sahabat bertanya, '"Iapi
Anda juga melakukan puasa wishal?', kernudian beliau bersabdq

"Aha tidailah seperti kalian. Karena aka tidur sementara Allah SW
memberiht malean dan minum.'st

.VYY1

1o, tc O,.(y.l ,f cg->)l

* i :#t ,f ,*uY, t ,|s# i).t $:L

v 'iti *:r;v?rt *Utf ,i;:; ,rl *
di &;'f d:^1.rrt#,t-ril d;fi i:r,iibt|itl

.t*tEuv,
7229.Ibnu Mahdi menceritakan kepada kami, dari Malik, dari

Al Ala' bin Abdurrahman, dari ayalnya, dari Abu Hurairatr, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Janganlah kalian mendatangi shalat,

t' Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat kitab At Muwaththa'halaman
301. Imam Muslim telah meriwayatkannya (l: 304) melalui jalur Al Mughirah -
putra Abdurrahman Al Hizami- dari Abu Az-Zinad,, dengan sanbil ini dan hadits ini
dengan redaksi yang panjang.

Imam Al Bukhari juga telah meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang (4:
179-181) melalui jalur 'Abdurrazzaq, dari Ma'mar, d6i flammam, dari Abu
Hurairah. Riwayat yang panjang dari hadits ini telah disebutkan dalam hadits ke
7162, melalui riwayat Umarah dari Abu Zw'au4. dari Abu Hurairah.

Adaprm redalsi "Sqrerti itdah yang ku tahu", yang terdapat pada pertengahan

hadits addah pcrkataan Abdurahman bin mahdi, karena dulam Al Muwaththa'
hanya terdapat redalsi "Janganlah kalian semua berpuasa wishal, Janganlah kalian
semua berpuasa wishal." Jadi, mungkin saja Ibnu Mahdi telah mendenganrya dari
Malik hanya diucapkan satu kali, tanpa ada pengulangan, dan Ibnu Mahdi juga
mendengar riwayat yang lain diucapkan dengan pengulangan. Maka, dengan ini bisa
diketahui bahwa badits yang telah didengar oleh Ibnu Mahdi dari Malik, adalah
hadits ini, yang disebutkan tanpa ada pengulangan *Janganlah kalian semua
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(berjamaah) dengan berlari-lari kccil, datangilah shalat dengan

tenang. Apa (rakaat) yang lcalian dapati maka shalatlah, sementara

(rakaat) yang terlewatkan maka s empurnakanlah'"84

,f *!! * L't't) ,#t'* ,*l;t * $:t' 'vYr'
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7230. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik.

Dan Rauh me,nceritakan, dari Malik, dari (Abdullah bin)

Abdllrrahman, -Rauh 
berkata, Abdullatr bin Abdurrahman adalah

Ibnu Ma'mar-, dari sa'id bin Yasar, -Rauh 
berkat4 sa'id bin

Yasar adalah Abu Al Hubab-, dari Abu Hurairatr, dari Nabi sAw,

beliau bersabda, "sesungguhnya Altah SWT telah berfirman -Rauh

berkata- pada hari Hamat,'Dimanakah orang-orang yang saling

mencintai karena keagungan-Ku? pada hai ini, Aht akan menaungi

merela dengan naungan-Ku; hai dimana tidak ada naungan -yang

bis a menaungi manus ia' s el ain naungan-Kt."85

e Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dilern Al Mtnaththa'halarnan

68-69, dengan redaksi yang sedikit lebih paqiaog dali hsdiE ini, relalui jalu
il)", u"fu a.ti er aia' uin 'tuarrarman dari ayahq'a dari Isbaq bin Abdullalu

["J*,,Vu diriwayatkan dari Abu Ht'airah. Irnam Muslim telah mcriwayatkannya (1:

167) melalui jalur Isma'il bin Ja'far dari Al Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah.

Lnam Al nuf,Lari iuga telah meriwayatkan hadits png sama (2: ?1-g8l melalui jalur

Az-hfin aari SL'ia bin Al Musayyab, dan dari Abu Salamah; keduanya

diriwayatkan dari Abu Hurairah-
h"- Muslim juga telah meriwaya&an hadits ini melalui jalur yang terdapat

dalamAl Musnad ini.
t' Sanad hadits ini shahih. Abdullah bin Abdunahman bin Ma'mar adalah Abu

ThiwalalL dan telah ditetapkan ketsiqqahann),a dalam hadits ke 
- 

12142. Kami

tarnbahkan di sini bahwa Ibnu Abi Hatim telah menulis biografinya dalam Al Jarh
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wa At-Ta'dil W9+95), dan telah diriwayatkan kctsiqqahamya dari Ahmad bin
Hambal dan Yahya bin Ma'in Di s€butksn dalmr Al Mumad cctakan Halabiah
rcdaksi "'Abdurrahman", dengan membuang Dama "AMullah bin'', akan tetapi hal
ini telah dikoreksi dalam lI Mumad cetakan Kataniah dan M, dan' dalan Al
Muwaththa' serta bebcrapa referensi t€rjemah.

I'afa?h "Rauh berkata, yaitu Ibmr Ma'rtrat'' ini mengandrmg arti bahwa dalam

riwayat Abdurrahman bin Mahdi fu1i \,telik, tidak ada pengangkatan nisbatrya
Abdullah bin Ab&rahrran kepada kakekq'a, yaitu Ma'mar' Dalam riwayat Rauh

bin LJbadah dari Malik terdapat pelrgangkatan nisbatryra Abfullah bin Abdurrahman

kepada kekeknl'a, de,qgan menggunakan redaksi "Ibnu Ma'mar.' Peirisbatan ini pu
terdapat dalam Al Muwaththa' irya.

Sa'id bin Yasar Abu Al Hubab adalah seorang tabiln yang tsiqqah dan terkenal.

Telah ditetapkan ketsiqqahannya dalam hadits ke 2038. *rr1 1"-6ahkan di sini
bahnra Tmam Al Bulfiari telah meirulis biografq'a dalam Al Kabir (2111476), begihr
juga Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil Qnn2\, dan Ibnu Sa'ad dala6
Ath-Thabaqar (5: 209-210)

Yang dimaksud dahm trafazh'Rauh berkata, ]raitu Abu Al Hubab adalalU Rauh

telah renyebutkan julukan (hmiyah)-nya Sa'id bin Yasar dalam hadits riwayat yang

dari Malik, tapi Rauh tidak melakukannya pada Abdurrabman bin Mahdi."
Hal ini juga tclah ditetapkan dalam Al Muwaththa' . Disebutkan di sini dalam Al

Musnad cetakan Halabiah redaksi "Ibnu Al Hubab.' Ini adalah redaksi yang salall
dan telah kami koreksi dalam Al Musnad cetakan Katani)"ah dan M dan Al
Muwaththa' serta yang lainnya..Tidak ada seorarg prm yang rnenyebutkan narna

kakek Sa'id dalam terjemah biografinya, tetapi haoya menyebutkan julukannya saja.

I,,ataz/n 'Al Hubab" dibaca dengan dhammah pada ha'dan bnpa adz tasydid
pada kedua hnnrf Da'. Hadits ini terdapat dzlamAl Muwaththa'to.lamian 952.

Imam Muslim telah meriwayatkqnnya (2: 280) melalui jahu Qutaibah bin Sa'id
dari Malik.

Tambahan ls.laksi '?ada Hari Kiamat'' yang terdapat dalam riwayat Rauh bin
Ubadah, juga terdapat dalam kitab ll Muwaththa' dat Shahih Muslim. Sedangkan

lafazh"Bijataa&', sesuai dengan apa yang ada dalamSlahih Muslim, karena redaksi
yang terdapat dalam Al Muwaththa' adalah "Liialaalf'; Maksud kedua redalai ini
sama, yaitu karena keagrrngan-Ku, sebagai wujud penghormatan kepada Allah dan

taat serta ilfilas kepada-Nya; dan bukan karena disebabkan gemerlap perhiasan

dunia. Maka" Allah prm mencintai omng )rang mencintai-Nya, dan membenci orang
yang tidak taat kepada-Nya serta berpaling dari perintatrNya.
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7231. Abdunahman menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Yasar,

dari Abu Hnrairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Alat

diperintahkan -untuk mendiami- sebuah desa

beberapa desa. Merela para sahabat berkata,

Yatsrib, dan itu adalah Madinah, sebuah

yang

'Desa

desa

menguasai

itu adalah

yang akan

melenyaplcan manusia, sebagaimana ubupan (alat peniup api) tukang

besi yang menghilanglan kotoran besi."86

,# /. ot:* ,f ,*vt'* ,*!)t:* $a";.vYrY
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7232. Abdurrabman menceritakan kepada kami, dari Malik,

dari Shafiilan bin Sulaim, dari Sa'id bin Salamah Az'Ztxaqi, dari Al

s Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalarn Al Muwaththa' halaman

887. Imam Al Bulfiaii telah meriwayatkannya @: 75-76) dari AMullah bin Yusuf.

Imam Muslim juga alah mcriwayatkannya (1: 3889) dari Qutaibah bin Sa'id.

Keduaqra diriwayatkandar,l Maldq dengaa sanadyang sama.

IAi^rh Umirtu Btqaryah artirya adalah aku dipcrintatkan oleh Ttrhanku rmtuk

berhijrah ke tota itu atau untuk ne,ndiaminya. Sedangkan lafazh"Ta'htl Al fura
tmematan beberapa desa]" artirya sdalah beberapa desa yang telah berhasil

ait ttrt*r" oleh penduduknya, dan meranpas bewan t€rnaknya. I.atazh*Al AH

[makanJ" digrmakan sebagai Hnayab/kiasan dari menguasai kar€na olang ]ang
memakan itu berarti telah renguasai png dimakan.

Ibnu Bathal berkata, 'Ini adalah termasuk dari perkataan yang paling

fasfulwjaz, dikarenakan orang Arab biasaq'a berkata setelah menakluklcan suatu

negen, "Kita telah memakan negeri ini", apabila rnereka telah melihat kemenangan

ihr'.
I.afirzh *Tanfi An-Nas [melenyapkan manusia]", maksudnya adalah

melenyapkan or.mg-orang yang jahat dan mrnafik. Sedangkan lafazh *Al Kir)"

dengan dibaca lasrah pada twf, menunrt Ibnu Al Atsir, adalah ubupan tukang besi

y*g te"b*t dali tanah. Dikatakan juga ia bisa berarti kantong yang biasa digunakan

untuk meniup/memadarnkan api oleh tukang pandai besi.
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Mughirah bin Abu Burdatr, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau
berkata tentang hukum air laut; "Laut itu suci airnya dan bangkai

-yang mati didalam-nya juga halal."81

t' Sanad hadits ini shahih. Shafivan bin Sulaim telah ditetapkan ketsiqqahannya
dalam hadits ke 7992. Kanri ta:nbahkan di sini bahwa Imam Al Bulfiari telah
menulis biografinya dalam Al Kabir (2t2/308-309). Dikisahkan dari Sufian bin
Uyainah, dia berkata, "Apabila aku melihat Shafimn bin Sulaim, aku bisa langsrmg
mengetahui bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah.'

Ibnu Abi Hatim juga telah menulis biografinya dalam Al Jarh wa At-Ta'dil
(2111423-424), dan diriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, dia
berkata, "Shafwan bin Sulaim adalah seoraug yarlg tsiqqah, dia termasuk harhba
Allah yang shalih.'

Dalam hadits ke 9088 yang akan datang disebutkan bahwa Shafwan bin Sulaim
adalah budak Hamid bin Abdunahman bi4 Auf. gsdangkan Sa'id bin Salamah,
adalah terrrasuk keluarga besar Bani Al Araq; dia adalah seomng yangtsiqqah, dqn
telah dianggap tsiqqah oleh An-Nasa'i dan yang lainnya.

Imam Al Bulfiari juga telah mEnulis biografinya dzlam Al Kabir Q111423424),
begitu juga Ibnu Abi Hatim dalan Al Jarh wa At-Ta'dil (2lll29); keduanya tidak
menyebutkan ada cacat dalam pribadi Sa'id bin Salamah, dan beberapa ulama besar
telah menganggap hadits ini sebagai hadtts shahih, sebagaimana yang akan
diterangkan nanti.

Dalam Ushul Al Musnad rclah ditetapkan nisbat "Az-Zuraqf' kepada Sa'id bin
Salamah dalam meriwayatkan hadits ini, yang seolah-olah mengatakan bahwa nama
Sa',id telah dinig!3tkan kepada keluarga besar Bani zwaiq. Ini adalah sebuah
kesalahan besar, karena setiap orang yang menulis dan menrbaca biografinya serta
menyebutkan nisbat keluarganya, pasti akan berkata bahwa dia adalah termasuk
keturunan 'Bani Al Anaq', atau termasuk puta Ibnu Al Azraq, yang merupakan
keturunan dari Bani Makhzum Al Quraisyi. Inilah keterangan yang benar,
sebagaimana yang telah disebutkan dalamAl Muwaththa'.

Adapun 'Bani Zuraiq", ly'ang lazim dinisbatkan dengan "Az-Ztxaq7" adalah
termasuk golongan Anshar yang berasal dari sular Khazraj.

Al Mugbirah bin Abi Burdah Al Kannani, salah seorang keturunan Bani
Abduddar bin Qushayy, adalah seorang tabi'in yang tsiqqah, dan telah dianggap
tsiqqah oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban serta yang lainnya.

Ibnu Sa'ad nrenyebutkan dalanAl Tabaqat (5: 178) dengan tanfa menuliskan
biografinya. Tetapi, Imam Al Bukhari telah menulis biografinya dalam Al Kabir
(4111323-324) dan disebutkan bahwa Al Mughirah telah mendeirgar hadits dari Abu
Hurairah.

Abu Al Amb At-Tamimi juga telah menulis biografinya dalam Thabaqat
Wama' Ifnqfua (hal22-23), da" berkata, "Al Mughirah adalah temasuk orang
yang mendiarri tanah Afrika, dan menpunyai wajah Afrika. Dia pemah ikut
berperang melawan Konstantinopel membela tentara Afrika yang sedang berperang
melawan Konstantinopel."
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Abu Al Amb At-Tardmi juga menunjul&an hadib Al Mughirah ini dalam l/
Muwaththa'.Abu Bakar Al frf".Ufr jrg" rnenulis biografinya dalamRiyadh An-Nafs

Cfrf.rr- 8o-Sl) a*g- p""gg*itui"1 yang bagus, dan-berkata"'Dia terrnasuk

Jr"rgl*g .elalu rnelinrkan kiSaikan, dan tergolong datam !elo1+ok tabi'in."

bi ,iio irrgu disebutkan balwa Al Mughimh pernah ikut berperang bersa,a

Ibnu Nashir- ri""q"arrkk"" Magbribi (Vtaroto) dan Andalusia. Jlqa disebutkan

6o*9 haditsnya ini yang diridyatkan dari Malik. Abu Bakar Al Maliki berkata,

;a;tiki yazid'bin Abi-Muslim, gubernur Afrika waktu itu terbunuh, serrua

penduduk Afrika, termasuk di antaranya para pernuka agama dan negara berkurryul

mengadakan musyawarah. Mereka r"p"t*t unttrk mengangkat Al Ivftrghirah menjadi

g"t;; Afrika, dikarenakan mereka mengetahui kapasitasnya dllu-* pengetahyl

Ig**yu dan keteguhannya beragama'--Akan tetapi' Al M"ghi'"h menolak

tlp"r"oyo* ini dengan aaiin teUf memmn rmtuk menjaga teselamatan negara

dengan berperang sebagai warga biasa.

i"*y"t" p"ia"p"6y" i"i"tlisetriui oleh anaknya yangfgbih Tq-lih untuk tidak

."ogrrbro j;bata;itu.; Hadir ini disebutkan dzlarn At Muwaththa' (halaman 22)

denian,"d"[ri yang panjang. luga +al disebutkan hadits dengan redaksi yang

n*i^g dalam hadils Lilio, rri"t"toi riwayat Abu Salanrah -yaitu Mansh,r bin

Salamah Al Khuza'i- dari Malik.
Kamijugaakanmenyebutkantal&rijatashaditsyangpanjangitusekalian,yang

alrfiinrya meibuat Itor-'Sy"n'i meriwayatkannya aari tr,taUt 9a1am 
Al Umm (l: 2)'

rrnam Al Buhari juia telah m"ri*ayatk* dala* lI Kabir (2111437438)

mefaui jalur Mali! den;; memberikan arafan mendetil dan ringkas sebagaimana

kebiasaarurya. I-r", 41 b*frari lalu menunjulkan kepada jalur yang lain darinya'

er o*i-i juga telah meriwayatkannya (1: 1b6), begitujuga_Abu Da.uld (83/ Aun Al

Ma'bud il1_lz.1,at-tirmiiri 1t: iz-i+1, AtNaas'i (l:21),Ibnu Majah (l:79),
15nu 41 Jarud (hal 30-31) dan Al Hakini (1: 1a0-141); kesemuanya melalui jalur

riwayatrya Malili.
i<"*rdirr, Al Hakim menyebutkan bebcrapa jalur lain yaqg ban- f'ak darirya (l:

141-143). et-iirmiazi b€"katL *Ini adalah hadits yo,g hasan dan slafuIr'" Al

Hafizh berkata dalam At-Tahdzib (4: 42), ketib menjclaskan bl"q.q Salia !i1
SalamalL salah satu poio|alotlo Al Mugbir-ab, "Imart Al- Bukhari telah

.."g*ig"p shahih uait ,r, sebagaimna yang diceritakan oleh At-Tirmidzi

dalan Al 'Ilal Al Mufrad;'- 
el Hutrh juga f,erkata dalrrrrt At-Tahdzib (10:257), ketika- meirjelaskan biografi

AJ fvfugniran UL-ati burdall 'DalamAl Bahri,badiet yang diriuglatkan dari Ab1

i;rt ini telah ai*ggop' shahih oleh Ibnu Huzairnab' Ibnu Hibban, Ibnu Al

ffidrto, Al Khaththaai-aa-rn n"*i, Ibnu Mandah, Al Hakim, l$ntr 1lazrn, Al

Baihaqi, dan Abdul Haq serta ularna lainnya''
=--ni*uy.t hadits ini 1'ang lebih singkat akan disebutkan t"rydP dalam hadits

ke 9089, yang luga airiwa:yatkan a*i eU,nt"trr,- bin Mahdi. kcrmdian' akan

disebutkan naaits yang lebih panjang, melalui dua jalur rrang berbqda dalam hadits

ke 8899 dan 9088.
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7233. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik,
dari Nu'aim bin Abdullah, dia mendengar dari Abu Hurair.ah, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Pada setiap pintu masuk yang
ada di Madinah, terdapat beberapa malaikat -yang menjaga-, yang
mana Dajjal tidak alan bisa masuh begitupun juga penyafit tha'un
(epra)."88

8t Sanad hadits ini stuhih. Nu'aim bin AHullah Al Mujmir Al Madani, budak
keluarga Umar bin Khaththab, adalah seorang bbi'in yang tsiqqah, dan telah
diteArpkan ketsiqqahamya olch Ibnu Ma'in dan Abu Hatim serta Ibnu Sa'id d,n
yang lainrya.

rmam Al Bulihari tclah rnenulis biografinya dalam ll Kabir (412196), begitu
juga Ibnu Sa'ad dalam Ath.Tkabaqat (5:227).Iafhzh Nu'aim, adalah dibaca dengan
tashgrr (demunitifl. Scdaogkan gelar Al Mujmir, yang terkadang bisa dibaca dengan
dhammahpadamim pertama, ka$ah padamim kedua danszhnpada Jirn, serta bisa
dibaca dengan fatbah pada Jim dza tasydid pada mim "Al Mujammal', ini biasanya
dise, tkan kepada bapak Nu'airn, ),aitu Abdullall dikarenakan dialah yang telah
menguryulkan orang di masjid Rasulullah SAW de,ngan menggmakan asap

[rnengharumkan m"sjid Rasulullah dengan bau wangi kayu gaharu yang dibakar,
sshingga orang-orang menyukainya dan berduyun-duyun datang ke rnasjid].

Kemudian, gelar ini pun disematkan kepada Nu'aim sebagai penghargaan
tunmar dari ayabnya. Hadits ini terdapat dalam Al Muwaththa'pada halam"n 892.
Imam Al Bulfiaxi telah meriwayatkannya (4: 82), begihr juga Imam Muslim (l:
389), melalui jalur }vlalik.

Iafazh "Anqab" adalah bentuk'phual dari 'Naqb", yang berarti jalan setapak di
antara dua Burung.

Al Qadhi Iyyadh menuturkan dari Ibnu Wahb'dalam Masyariq Al Anwar (2:
23), dia berkata, 'Yang di-alsudkan dengan Anqab disini, adalah beberapa pintu
masuk 16612 ffildinah, yaitu pintu depan dan permulaaan jalan yang selalu dilalui
oleh orang-orang yang masuk ke dalam Madinah."
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7 234. Abdqrrahman menceritakan

dari Muhammad bin Abdullah bin Abu
yasar, dari Abu Hurairah, _d.q Nabi sAw, beliau ber,sabda

" Barangsiapa yang dikehendaki Attah SwT-;mmdapatknn- lrpbaikall,

makndia akanmendapatl<ankebaiknn itu.u89.,' - i .,' .,

Ee Sanad hadits ini shahih. Muhammad bin Atdullah, adalah, Muhammad bin

Abdullah bin.Abduqahman binAbi Sha'sha'ah A1A*hT, An-Najjari Al Madani.

Nu* 
"V"n"y" 

dinisbatkan kepada kakeknya. Muharirmad ini adalah seorang yang

tsiqqah,'dzn'akmarcrangtan'aabmal iusnad pada haditl ke 11836. Ibnu Ishaq

1di;""."pt*npe-*tqiqhdnrrya,begitu' juga Ib-nu Sa'ld ilan yang lainnya. qr",
AJ solfiuri t"lah rrenulis biogra'fidya 

-aaUin?t Kabir (llltl40-141), dan juga Ibnu

Abi Hatim dalanAl Jarh wa At-Ta'dil (3111299).

Imam Maiik berkata, "Waktu itq keluarga Abu Sha'sha'ah mempunyai t"9yfi
halaqah di rnasjid. Mereka adalah ahli ihlu dan tulisan' dan mereka semua adalah

mufti,"
Hadits ini terdapat dilam Al Muwaththa'halaman 9+t. rTlT At Bulfiari telah

meriwayatkannya (lb: 93-9a) melalui jalur riwayat Abdullah bin Yusuf {T M1ft
Lihat keterangannya dalam hadits ke 1487, 1492, 1531, dan 1575). Lihat juga

kercrangan yaig lain pada hadi6 ke 1690 dan 1701. Lihat juga keterangan yang ada

pada hadits ke7l92.' 
IAfa^,,Yushabbu Minhu", m€nunrt Ibnu Al Atsir, adalah mcndapat cob4an

benrpa t'nr,"ibah, suPaya dia mendapat pahala 1ry ry.?Prtryy" -et-" men'edma

cobaan itu. Dikatakan arrn t"U- lrab,lafaZh ini digunakin dalamtiga bentuk

'Mwhibah, Mashubah, dan Muhaba&.'l Bentuk jamak dad lafazh ini adalah

'iiin"yiO; dan "Moshmvib.' Muiibah adaleh perkara yang itibenci yang menirya
manusia,"

Al Hafizh berkata dalam lI Fafi, "Kebanyakan d,tri Lafazh ini -maksudnya
yang digunakan oleh para periwayatrya Shahih Al Bukhari- digunakan dengan

LriU pua" 
"}a 

d *Mtuhibah;, dan pelaku (subjek)-nya adalah AllaL"-
etu Utaiaan Al Harawi pernah berkata, "Artinya adalah Allah menrberikan-

cobaan kepada seseorang dengan beberapa musibah untuk menggania:nrya dengan

pahala atas kesabaran orang itu dalam menerima cobaan itu'"
ularna yang lain berkata, "Artinys adalatr Allah rnenghadapkan orang itu pada

cobaan, lalu mencobanya dengan memberikan musibah."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Kebanyakan para periwayat hadits meriwayatkan lafazh

ini dengan membaca kasrah pada shad (Mushibah), tetapi alu mendengar Ibnu Al
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7235. Abdurrabman menceritakan kepada kami, dari Malik,
dari Daud bin Al Hushein, dari Abu Sufyan, dari Abu Hurairah,
bahwa Nabi SAW telah me,lnberikan keringanan pada masalah komra
pemberian untuk dijual dengan cara taksir (estimasi) setiap lima
wasaqs, atau kurang dari lima wasaq.''l

Kbasfb rcriwayattamya dcngan msdaca frthah pada sfiad (Musbabah), dan
tcrnyata lafazh iulah yang seborarayr lcbih pautas dau lcbih bagrrs digrmakaa."
rnilah pcrtatsan Ibru Al Jauzi!!, kalaupm yrog bcoar adalsh ymg scbatfu3n tpitu
png dibaca krsrah padn shadl, rmka sudah posti iU adalah @8pat ),ang paling
utama. Wallahul'lan.

AtbTbsyfti bcrdalih mcmbqurkan png dibaca fathah'Mushabah"" Itulah
yang lebih pantaE p€Dggunsarya dcngm Aika, dikarenakan firman Alla[ .Dan
apabila aku s8kit, Didah Yaog mc,nyembutrtan aku.n Aku bertata [naksudnya
adalah Al Hafizh Ibnu llajarl, "Adapun yang berpendapat dengan losrah ptda shad
'Mushibah", rereka ncrujuk dalil pada hadits riwayat Imam 6hm16 dari Mabmud
bin Labi{ yang telah dianggap marfu'kepada Nabi SAW, "Apabila Allah telah
mencintai seseorang, m"ka Dia akan mencoba orang itu. Maka, barangsiapa yang
bersabar dcngan senrua cobaan musibah ltu, dia akan rrcn&patkan pahala
kesabaran4ra itu. Dm barangsiapa yaag mcngeluh de4gan cobaan itq maka diaprm
akan mendapat balasan dari keluhannya itu."

Para periwayat haditr tsrsebut adalah orang{raog yary tseqah, hanya saja
Mah''rud bin labid tclah diragukan pendargaranqra dari Nabi sAW, karena waktu
dia mendengarkan hadits tersebut dari Nabi SAW, dia 61sih Lanak-lanak. Tetapi,
dia meqrmyai hadits penguat yaag berasal dari haditsnya Anas, yang terdapat
dalamShahih At-Tirmidzi dan rclah dianggap sebagai hadila hasan oleh At-Tirmidzi.

Dalam beberapa hadirc yang telah disebutkan ini terdapat sebuah kabar gernbira
yang sengat agung rmtuk setiap nruknrin, yaitu semua ,nak kctrnman Adam
lazimya tidak akon pemah menjadi lemah dikarenakan rasa sakit, tidak alcan lemah
disebabkan penyakit atau wabah petaka atau )ang sejeuisnya. Karena semua
penyakig wabah rnalaperaka, dan rasa sakit; baik itg secara badaniah maup1m
rohanialL sesungguhnya malah bisa dosadosa orang yang terkena
musibah itu."

Hadits Mabmrd bin Labid ini, yang telah ditrmj"Lkan Al Hafizfi Ibnu Hajar,
akan disebutkan kennrdian dalamAl Musnad (5:427 sstakenEalabiah).s 

1 (satn) wasaq : 60 sha'. L sha' = q mid. l. mud : 544 gram, -id.

. ' { ' 'l' ' o7' '
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7236. A1 Walid bin Muslim Abu Al Abbas menceritakan

kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Hasan bin

Athiyyah menceritakan kepadaku, Mutrammad bin Abu Aisyah

menceritakan ke,padaku, dia telah mendengar Abi Hurairah berkata:

Rasulullalr SAW bersabda, "Apabila salah satu dari kalian telah

selesai tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan dari empat hal;

er Sanad hadits ini shahih. Daud bin Hushein Al Madani, budaknya Amru bin
Utsman, telah ditetapkan ketsiqqaharurya pada hadits ke 614. Karri tambabkan juga

di sini bahwa Imam Al Bulfiari telah menulis biografinya dalan Al Kabir (2lll2ll),
begitu juga Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (L/21408409). Sedangkan

ya"g ai*rl*ud dengan Abu Suffan dalam hadits ini adalah budaknya Abdullah bin
Abi Ahmad bin Jahsy, seorang tabi'in yang tsiqqah, dan telah ditetapkan
ketsiqqahannya oleh Ibnu Sa'ad danAd-Daraquthni serta yang lainnya.

ImamAl Bukhari juga telah menulis biografinya dalamAl Kuna (halaman323),

, begitu juga Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat (5: 226). Telah diriwayatkan dengan

sanad Abu Su8/an 4ari Daud bin Al Hushein, "Abu Suffan pemah menjadi imam

shalat Bani Abdul Asybal di masjid mereka pada bulan namaman, sedangkan dia

adalah seomng b:udark mukttaD [budak yang akan re4adi merdeka dengan

kebebasan bersyarat/perjanjian], dan di antara makrurmya terdapat para sahabat

yang menyalsikan perang Badar dan Aqabah (ini semua menunjukkan keutamaan

Abu Su$an)."
Hadits ini terdapat dalamAl Muwaththa'(halaman 620). ImamAl Bukhari telah

meriwayatkannya (4: 323), begitu juga Imam Muslim (1: 450), melalui jalur Malik.
Lihat keterangan yang telah lalu dalam Musnad Abdullah bin Umar (4490,4528,
4541dan4590).

Lihat juga keterangan yang terdapat dalam Ar-Risalah karangan Imam Syaf i
yang telah kami syarah pada halaman 908 dan 909.

. Penafsiran hadits ini juga telah disebutkan sebelunrnya dalam hadits ke M90.
Begitu juga penafsiran Al Wasaq yang telah disebutkan sebelurmya pada hadits ke

4732.
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dari silrsa neraka Jahanam, siksa htbur, fitnah kehidupan dan

lrematian, dan darifitnah Al Masih Ad-Dajjal."e2
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7237. Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i

menceritakan kepada kami, Az-hhn menceritakan kepadaku, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Telah tiba waktu

melaksanakan shalat, dan orang-orang pun berbaris pada sha/f
(barisan shalaQ masing-masing, lalu Rasulullah SAW keluar {ari
rumah- dan menempati tempat imam beliau, kemudian beliau

menrberi isyarat dengan tangannya sarnbil berkata, 'Tetaplah pada

e2 Sanad hadits ini shahih. Hasan bin Athiyyah dt pimasyql telah ditetapkan
ketsiqqahannya dalam hadits ke 5 I 14. Kami tambahkan juga di sini bahwa Ibnu Abi
Hatim telah menulis biografinya dalatnAl Jarh wa At-Ta'dil (1121236).

|ylrrhammad bin Abi Aisyah Al Madani, Bani Umaf'yalf adalah
seorang tabi'in yang *iqqah dan telah ditetapkan ketsiqqahannya oleh Ibnu Ma'in
dan yang lainrya.

Irnam Al Bulfiari telah menulis biografinya dzlamAl Kabir (llL/2O7).
Hadits ini sendiri telah diriwayatkan oleh Abu Daud (983/ Aun Al Ma'bud l:

373), dari Ahmad bin Harrbal, dengan sanad ini. Imam Muslim (l: l6a) dan Ibnu
Majah (l: 152) juga telah meriwayatkannya melalui jahr Al Walid bin Muslirq
dengan sanad ini.

knam Muslim dan An-Nasa'i ( l : 1 93) juga telah meriwayatkannya melalui jalur
Al Auza'i dengan sanad ini.

Hadits yang serupa dengan ini juga telah disebutkan sebelumnya pada hadits ke
2342 di tengah-tengah periwayatan hadrts Musnad Ibnu 'Abbad melalui jahu
riwayat Malik dari /$n Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairab, dengan sanad
yang sama. Begitu juga, kandungan yang serupa dengan hadits Ibnu Abbas, telah
disebutkau sebelunmya berkali-kali; diantaranya pada hadits ke 2168, 2343 dan
2839. Lihat juga keterangan yang telah lalu dalam Musnad Abdullah bin Al Ash
(6734).
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tempat kalian'. Tak lama kemudian beliau keluar lagi setelah:elesai

mandi dan ranrbutrya -waktu itu- masih meneteskan air, dan

kemudian beliau shalat bersama-sama para jama'ah.'e3

di r Afit ;.L ,l€t:'r'ti 6:L ''$t $:ri 'vYr^
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7238. Al Walid menceritakan kepada kami, Al Atza'i

menceritakan kepada kami, Az-hthn menceritakan kepadaku, dari

Abu Salamah, dari Abu Htsairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, *Tidak ada seorang nabi atau wali kecuali dia mendapatlcan

dua kelompok -di sgtiap dalovahnya-; kelompok

menyuruhnya berbuat kebaiikan, dan kelompok yang

hentinya (menimbullmn) kemudharatan bagtnya. Barangsiapa yang

dilindungi dari kejetekan keduanya, maka dia telah dilindungi -oleh
Allah SW-, dan dia akan bersama-sama dengan kelompok yang

menang dari kedua kelompok tadi."e4

e3 Sanad hadits ini shahih. rmsm Muslim telah meriwayatkamya (1: 168)

melalui Zahir bh Hartj dari Al Walid bin Muslim, dengan sanad ini. Abu Daud juga

telah meriwayathnnya (2351 Aun Al Ma'bud 1: 94), begitu juga An-Nasa'i (1: 128)

de4gan beberapa sanad, relalui jahu A1 walid bin Muslim dari Al Auza'i, dan

rnelalui jalur png lain dai Az-bfui
Imam Al Bulfiari juga telah meriwayatkannya (2: 201), melalui jalur

Muhanr:oad bin Yusuf dari Al Auza'i. Selain itq Imam Al Bukhari juga telah

meriwayatkannya (l: 329 dar- 2: 101) melalui dua jalur sanad yang lain dari Az-
Zuhri. Kandungan hadits yang serupa dengan hadits ini telah disebutkan sebelumnya

pada hadits Ali bin Abi Thalib (668, 669 dm777).
Lafazh "Yanthufu", baik dibaca dhammah atau kasrah pada huruf Tha"nya,

berarti menetes.
eo Sanad hadits ini shahih. Dalam hadits ke 7874 nanti juga akan disebutkan

hadits riwayat Bard bin Sinnan dari Az-zuhri dengan menggunakan sanad ini.

yang selalu

tidak henti-
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Imam An-Nasa'i telah meriwayatkannya (2: 186-187) melalui jalur riwayat
Mu'awiyah bin Salam datt Az-brhn

Imam Al Bukhari pun telah meriwayatkannya dalam Al Adab Al Mufrad
(halaman 40) dengan redaksi yang panjang dalambentuk sebuah kisah.

At-Tinnidzi juga telah meriwayatkannya (3: 274-276) dengan redaksi yang

labih panjang dari riwayat Imam Al Bukhari, begihr juga Al Hakim yang telah
meriwayatkannya dalam Al Mustadrak (4: l3l) dengan redaksi yang lebih panjang
dari Imam Al Bulfiari dan At-Tirmidzi; ketiganya melalui jalur Abdul Malik bin
Umair dari Abu SalamahbinAbdurrabrnan dari Abu Hurairah.

At-Tinnidzi berkata, 'rni adalah hadits yang hasan dan shahih tebpi gharib
(aneh)." At-Tirmidzi lalu menyebutkan hadits yang sama dengan jah.u sanad yang

lain melalui jalur Abdul Malik bin Umair dari Abu Salarnah, secara mursal.
Kemudian ia mennunggulkan hadits perta:na yargmaushul.

[l f{akim berkata, "Ini adalah hadits yang san4dnya shahih menrrrut ketentuan

Al Bulfiari dan Muslinu hanya saja mereka tidak meriwayatkannya."
Adz-Dz^babi sepakat dengan pendapat Al Hakim ini.
Imam Al Bukhari telah meriwayatkan hadits dengan kandungan yang sama

dengan hadits ini (13: 164-166) melalui jalur Yunus dari Ibnu Syihab -yaitu Az-
Zuhri- dari Abu Salamah dari Abu Sa'id Al Khudri.

Imam Al Bulfiari kemrdian berkata, 'Al Auza'i dan Mu'awiyah bin Salam

berkata, Az-Zuhn rnenceritakan kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadaku,

dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.'
Al Hafizh menyebutkan dalam Fathul Bari bahwa riwayat Al Auza'i -yaitu

riwayat yang disebutkan dzlam Al Musnad ini- telah diriwayatkan Ahmad, Ibnu
Hibban, Al Hakim dan Al Isma'ili, melalui jaltr riwayat Al Walid bin Muslim -
maksudnya adalah Al Auza'i-. Tetapi aku tidak mendapatkan riwayat ini dalam l/
Mustadrak. Disebutkan juga bahwa riwayat Mu'awiyah bin Salam telah
diriwayatkan An-Nasa'i dan Al Isma'ili. Adapun hadits Abu Sa'i4 akan disebutkan
kemudian dilamAl Musnadinipada hadir ke 11362 dan 11857.

Inam Al Bukhari juga menunjukkan setelah itu (166), bahwa hadits itu telah
diriwayatkan oleh Shafi*,an bin Sulaim dari Abu Salamah dari Abu Ayub, dia
berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW." [t [I3fi2] menyebutkan dalam Fath Al
Bari bahwa rirvayat Abu Ayyub ini telah diriwayatkan An-Nasa'i dan Al Ismaili.
Yaitu An-Nasa' i juz 2 halantrin 187 .

Imam Al But&ari juga menunjukkan bahwa bersamaan dengan periwayatannya

dari Abu Sa'id Al Khudri, terdapat perbedaan pendapat dengan sbtus marfu' dan
mauquf hadits hanya sarryai pada Abu Sa'id.

Al Hafizh berkata, 'l{dapun perbedaan dalam masalah' marfu' dan mauquf
hadits ini, fidak ada pengaruhnya sama sekali, karena hal png serupa dengan itu
tidak akan diperdebatkan setelah melakukan ijtihad. Pada dasarcnya, hadits itu adalah

dihukumi mauquf secara lafazh (redaksi) dan dihulumi marfu' secara huh:m Ini
adalatr perkataan yang pantas danjelas-jelas benar. Ibnu Katsir menyebutkan dalam
tafsirnya (2:226-227} hadits riwayat tiga sahabat, dan berkata, "Ada kemungkinan
bahwa hadits ini diriwayatkan Abu Salamah dari tiga orang sahabat." Pendapat ini
pun benarjuga.
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7239. Al Walid menceritakan kepada kami, Al Auza'i

menceritakan ke,pada kami, Az-bahnmenceritakan kepada kami, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairafu, dia berkata: Rasulullah sAw

bersabda" "Dimulai dari besok, kita aftan memulai hari pertumpahan

darah. Yaitu dimulai dai Mina, besok kita akan singgah di

perlrampungan Bani Kinanah, dilurenakan merefta telah telah

berselronglrol atas kelcafiran, yaitu; antara kafir Quraisy dan Bani

Kinanah telah berselattu mengadaka:n pemboikotan terhadap Bani

Hasyim dan Bani Muthalib, dengan tidak menikahi keluarga mereka

dan tidak mengadaknn transalcsi iuat beli dengan bani Hasyim dbn

Muthalib, sehingga merefta -Bani Hasyim dan Muthalib'

meny*ahlran Rasulullah SAW tr'epada mereka."eS

Lafazh La Ta'.luhu Khdala [yang tidak he,ntise,ntinya (menimluttan)

kcmrdharaun bagiryral, maksudqB adalah Janganlah tsnry 99P hanyut dalam

nsaha rerusak t*a"q" itu Ibnu Al Atsir berbta, '[;afa"h'Al Khabal' d^t'Al
Kublu", artiryra adalah ftqusnkan. Laf8zh "Wa Fi $)arriha", rnaksudnya adalah

prsabya kejelekan' 
Oitamietat<an Halabilryah disebutkan dengan redaksi "Syarrihima." Itu adalah

sebnah kesalahan cetak, yang telah kami benarkan dalarn Al Musnad cetakan

HalabinahdanM.
e5 Sanad hadits ini shahih.Imam Al Bukhari telah meriwayatkannya (3: 361-

362) melalui Al Hamidi dari Al Walid dengan menggunakan sanad ini. Begitu juga

Imarr Muslim telah meriwayatkannya (1: 371) melalui Zrlhart bin Harb dari Al
watid. Dalam riwayat Imam Al Bultari, terdapat redalsi "Mereka membuat

perjanjian untuk Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, atau Bani Muthalib",

dengan adanya keraguan pada Bani Muthalib.
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Imam Al Bulfiari berkata setelah meriwayatkan hadits tersebut 'Salamah
nreriwayatkan dari Uqail dan Yahya bin Adh-Dhahak dad Al Atza'i,Ibnu Syihab
mengabarkan kepadaku, mereka berkata, "Bani Hasyim dan Bani Muhalib." Atu
Abdullah -malsudnya adalah Al Bukhari sendiri- berkata, "lani |\duthalib itu lebih
cocok"

Beginilah keraguan yang terdapat dalam riwayat lmam Al Bulfiari, hanya ada
pada hadits riwayat Al Walid bin Muslim dari Al Auza'i. Karena itulah Imam Al
Bukhari menunjulrkan kepada kita hadits riwayat Salamah bin Uqail da;. Az'Zltbi,
dan kepada hadits riwayat Yahya bin Adh-Dhahak dari Al Auza'i dari Az-Ztrbn,

Al Hafizlr pu menjadi ragu dan bergeming dalam perkataanya; adakalanya dia
lebih mengikuti Imam Al Bukhari dalam menunjul&an bahwa sebenarnya letak
kesalahan ihr ada pada hadits Al Walid bin Muslinq dan adakalanya juga dia
mengatakan bahwa kesalahan itu terletak pada Imam Al Bulfiari sendiri. Pada
awalnya, dia mengatakan bahwa riwayat Salamah bin Uqail dari Az-Zuhi telah
dianggap maushul oleh ibnu Huzaimah dalam kitab Shahihya. I^alu yang kedua, dia
mengatakan bahwa hadits riwayat Yahf.a bin Adh-Dhahak dari Al Auza'i telah
dianggap maushul oleh Abu Awanah dalam kitab shahihnya dan oleh Al Khatib
dalqrnAl Mudanaj.

Kerudian dia -Al Hafizh- berkata" ada beberapa riuq'at frang telah mengikuti

-metode Ibnu Dahak dalam menggunakan- jahu riwayat Al Jaa dengan
ucapannya, "Bani Hasyim dan Bani Muthalib", riwayat Muhamamd bin Mush'ab
dari Al Auza'i, yrang telah diriwayatkau olsfu rmrm {566 dan Abu Awanalr

Ini adalah isyarat dari Al Hafzh bahwa letak kesalaban itu terdapat dalam Al
Walid bin Muslim Atan tetapi, Al Hafizh berkata sebelum itu -ketika menyebutkan
keraguan yang terdapat dalr"r hadig Imarrr Al Bukhari-, "Seperti inilah terdapat
keraguan fl31i rmam Al Bulbari. Begitu juga dalam hadits Al Baihaqi melalui jalu
lain dad Al Wali{ terdapat redalsi "Banu Muthalib" dengan tarya keraguan
sedikitpuo Ini berarti monunjulftan bahwa seolah-olah keraguan itu ada pada hadits
ImamAlBukhari."

Tetapi, menurutku, Al Hafizh telah menjauhkan harapan yang sebenarnya!
Karena sebenanrya pada riwayat Imam AIImad di srni, dari Al Qalid bin Muslinl
dan riwayat Muslim dari Zuhari bin Harb dari Al Walis, terdapat redaksi'Dan Baou
Muthalib" dengan t T'a keraguan.

Begihr juga yang terdapat dalam riwayat Al Walid bin Mazid Al Bairuti dari Al
Auza'i, dalarn Sunan Al Kubra karya Al Baihaqi (5: 160) yang menrpakan riwa>rat

sebagaimana telah disinyalirAl Hafi2h tadi.
Jadi, keraguan ini bisajadi berasal dari Imam Al Bulfiari sendiri atau berasal

dari gurunya, Al Humaidi. Adapu kesalahan yang berasal dari Al Wali4 maka itu
tidak ada.

Lafazh"Bil&aifi Bani Kinanalr", dengan dibaca fathah pada /r.ft4'menmrt Ibnu
Al Atsir, dia berkata, "Khaif adalah segala sesuatu yang lebih t'nggi dari aliran air
dan lebih rendah dari l<aki grmrmg, dan rnasjid yang terletak di Mina disebut dengan
'Masjid Al Khaif' dikarenakan ia terletak di kaki bukitrya." l,atacn "Haitsu
Taqasamu", yang dimaksudkan adalah "Tahalafir [membuat perjanjian]", merupakan
bentukf t7 dari masdar "Al Qasm", yang berarti janji atau surrpah.

@ - 
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7240. Al Walid Al Auza'i menceritakan kepada kami, Qurah

menceritakan kepadaku, dari Az-Zrthi, dari Abu Salamatr, dari Abu

Hurairatu dari Rasulullah SAW, beliau bersabdq *Allah SWT

berfirman, 'sesungguhnya. hamba-Ku yang paling Ku cintai adalah

mereka yang -p aling menyegerokan b erktka 1)uas a."e6

Redaksi, 'Yaitu; antara kafir Quaisy dan Bmi Kiranah telah berselutu
nengadakan pemboikotan...(saryai alfiir hadits)", m€nurut Al Hafizlt, dia berkaa,

'"Tirnbul keraguan dalam benaktcq bahwa eemn r€daksi tersebut setelah 'Yaitu;
antara tafir Quraisy dan Bani Kinanah tclah bersekutu m€ogadakan

pemboikotan...(sanpai aklir hadits)" adalah perkataan Az-Afinyang dia masul&an
ke dalamhadits

Syu'aib telah meriwa:natkan hadits ini sebagairnana png terdapat dalaur bab ini,
begitu juga Ibrahim bin Sa'ad, sebagaimana yang akan disebutkan dalam As-Sirah,
serta Yunus, sebagaimana ]ang ekan disebutkan dalam kitab tauhid; kesernuanya

meriwayatkan dari Ibnu Syihab dengan hanya meriwapfkan redaksi hadits yang

maushul, sanpai pada redaksi "'Ala al Kufrl', begitu juga Imarn Muslim tidak
menyebutkan satupun redaksi yang setelah itu. Inilah pcndapat Al Hafizh.

Adapun sangkaan Al Hafizh tentang perkataan Az'Zilhn yang dimasukJar ke

dalam redalai hadits, bisa jadi itu memang benar adanya. Akan tetapt,

keterbatasannya sebagian periwayat de'ngan hanya meriwayatkan sebagian redaltsi
hadits tersebut tidak serta m€rta menmjtrkkan bahwa dalam hadits tersebut terdapat
tambahan redaksi yang disisipkaa

Adaprm pendapat Al Hafizh yang mcgatakan bahwa Imam Muslim sarma sekali
tidak rrenyebutkan redaksi tersebut, itu adalah salah. Kareoa dalam hadis riwayat
Imam Muslim dad Zuhair bin Harb dari Al Walid bin Muslim disebutkan redaksi
yang lengkap seperti riwayzt Al Musnad ini dan seperti riwayat Irnam Al Bukhaxi
dalam kitab shahihnya, dengan tanpa mernbuang redaksi yang menrnrt Al Hafizh
adalah perkataan Az-Zuhri yang disisipkan ke dalam hadits.tr Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksud dengan aurrah adalah Ibnu
Abdunahman bin Hayuwil. Dia adalah seorang yanrg tsiqqah, dan kami telah
menjelaskan tentanpya pada penjelasan hadits ke I dari Ibnu Hibban" serta kami
tambahkan juga di sini bahwa Ibnu Hlbban telah menyebutkan tentangnya dalam
A* -Ts iq q at (halaman 5 5 8).

Hadits ini telah diriwaya&an oleh At-Tirmidzi (2:38) dari Ishaq bin Musa Al
Anshari dari Al Walid bin Muslim dengan menggunakan sanad ini. Kemudian, At-
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Tinnidzi meriwayatkannya dari Abdullah bin Abdurrahman -)raitu Al Darimi- dari
Abu Ashim dan Abu Al Mughirah dari Al Auza'i, dengan hadits yang sama.

At-Tinnidzi berkata, "Ini adalah hadits iasaz yang gharib." Alu tidak talta
kenapa At-Tirmidzi tidak menganggapnya shahih? dan kenapa dia mengatakannya
sebagai hadits yang ghanb? Quroh tidak sendirian dalam rneriwayatkan hadits dari
Al Auza'i, tetapi ada dua orang hafidz dan tsiqqah lagi )rang juga meriwayatkan dari
Al Auza'i; yaitu Abu Ashim Al Nail dan Abu Al Mughirah Abdul Quddus, dan telah
meriwayatkan dari mereka berdua seorang ulama besar, )raitu Al Darimi.

Dengan ini, tidak ada hal yang rnernberatkan kia lagi untuk mengatakan,
"Bahwa dengan kebeiadaan sanad yang kedua ini, hadits ini termasuk hadtts shohih
menurut ketentuan Al Bulfiari dan Muslim

Al Mun&iri menyebutkan hadits ini dalamAt-Targhib wa At-Tarhib (2:94) dan
menisbatkannya kepada Ibnu Huzairnah dan Ibnu Hibban ke dalam k;iab shahih
mereka.

@I - ['[nsnfi Imam Ahmad
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7241. Al Walid menceritalcan kepada kami, Al Auza'i

menceritakan kepada kami, Yatrya menceritakan kcpada kami, dari

Abu Salamah, dari Abu Hwairah, -Abdullah bin Ahmad berkata:

bapalJ<u berkata: dan Abu Daud juga berkata: Harb menceritakan

kepada karri, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Abu Salamatt

me,nceritakan kepadaku, Abu Hurairall menceritakan kepada karni

Gesuai dengan kandungan hadits),- dia berkata: Ketika Allah SWT

telah me,rnb€rikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dengan

dibukanya kota Makkah (fathul Makkah), Rasulullah SAW berdiri di

te,ngah-tengah kaum muslimin, dan mengucapkan puji'spkur kepada

Allah serta merruji-Nya. I"alu beliau bersabdq *Sesungguhnya Allah

SW telah menjaga Maklmh dari serbuan tentara gajah, dan memberi

kclansaan kepada Rasul-Nya MW dan kaum mu'min. Adapun

-pertempuran dan perturnpahan darah di Makkah ini- telah

dihalatkan bagifu hanya untuk beberapa saat saja di stang hari ini,
kemudian diharamlun sampai hari Hamat nanti; tidak boleh ditebang

pohonnya, tidak boleh dibura hsnan buntannya, dan tidak dihalalkan

memiliki barang temuannya (Luqathah) kcanali bagt orang yang

mengumumkannya. Barangsiapa yang -kedapatan- telah melahtkan

pembunuhan, maka dia harus memilih salah satu dari dua ketetapan;

membayarfidyah atau dibunnft." Kemudian salah seorang dari Yaman

berdiri -ada yang mengatakan dia adalah Abu Syah-, dan berkata,

'lMahai Rasulullah, mohon mereka menuliskan -ketetapan Anda tadi-

untutku", lalu Beliau berkata, "Tuliskanlah untulorya". Kemudian

paman Rasulullah SAW berkat4 kecuali tanaman ldzWtir (sejenis

ilalang), karena itu disediakan untuk kubuan dan rumah kita.

Rasnlullah SAW bersabda lagi,"Kecuali tanaman ldzkh#'.

Musnad Imam Ahmad 
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Lalu. aku bertanya kepada Al Auza'i, apa yang dimaksud

dengan kalimat "Tuliskanlah untuk Abu Syah"?, dan apa yang ditulis

untuknya? Al Auza'i berkat4 Rasulullatr SAW bersabda, "Tuliskanlah

untuk Abu Syah khutbah yang telah didengarnya."n

" Sanad hadits ini shahih.Imam Ahlad telah mcriwayatkan dari dua orang
gurunya; yaitu Al Walid bin Muslim dari Al Atrza'i dan Abu Daud Ath-Thayalisi
dari Harb bin Syidad; keduanya dari Yahya Abu Kasir. Harb adalah

Ibnu Syidad Al Yasykari, salah seorang yarrg tsiqqai, yang haditsnya telah
diriwayatkan oleh Al Bulfiad dan Muslirn, dan Abdusshamad telah menganggapn)'a

tsiqqah.
knam Ahmad berkata "Ketsiqqahan Ha$ telah ditetapkan oleh semua

gunr/syaikh" lmarn Al Bulfiari telah menulis biografinya dalam Al Kabir (2lll57-
58), begitu juga Ibnu Abi Hatim dalamAl Jarh wa At-Ta'dil (1121250-251).

Hadits ini telah diriwayatkan Abu Daud Q0l7l lun Al Ma'bud 2: 160-161) dari

Abmad bin Hambal dari Al Walid bin'Muslirn, dengan menggunakan sanad yang

perhma dalam hadits ini, hanya saja Abu Daud tidak me,qabutkan permintaan Abu
Syalu begitu juga perhnlaan Al Walid kcpada Al Auza'i scrta jawabamya. Akan
teapi, dalam alfiir hadits Abu Daud b€rkata, 'Ibnr Al Mushafra nenambat*an
redak"i dalam hadits ini dari Al Walid", lalu dia meiryrebutkan apa yang telah kita
tunjul*an tadi. Yang jelas, Abu Daud telah mcndengar hadit ini dari Irnern Ahmad

dengan tanpa adanya redaksi yang terbuang ini, darr dia mendengar redaksi yang

hrang tadi dari Ibnr Al Mushafra, yang berati bahwa bukan Abu Daudlah png
telah rreringlas h.dit ini.

Adaprm grrnr Abu Dau4 Ibnu Al Mushaffa, adalah Mubanmad bin Al
Mushaffa bin Bahlul Al Qurasyi Al Hafizh. knam Al Bulfiari telah meriwayatkan
hadits ini (5: 63-6a) dari Yahya bin Musa. Sedangkan Imam Muslim (1: 384) telah
meriwayatkan dari Z\h^ti bin Harb dan Ubaidillah bin Sa'id; ketiganya
meriwayatkan dari Al Walid bin Musliq dengan menggunakan sanad yang pertanra

dalzmAl Musnad inr dengan redaksi hadits yang sama.
rmem .A,l Bulfiari juga telah meriwayatkan (12: 18G184) dari Abdullah bin

Raja' dari Harb, dengan rnenggunakan sanad yang kedua dalam Al Musnad ini,
kandrmgan hadits yang sama dengan hadits ini.

ImalnAI Bukhari juga telahrneriwayatkan (1: 183-184 dznl2:180-184 dengan

sanad yang lalu), begitrr juga Lnam Muslim (1: 384); melalui jalur Syaiban -yaitu
Ibnu Abdurahnun Abu Mu'awiyah- dari Yahya bin Abi Kasir, kandungan hadits

yang sama. Telah disebutkan dalam keterangan yang telah lewa! kandungan hadits

yang sama dengan hadits ini, dalam hadits Ibnu Abbas (2279,2353, 2898 dan 3235).
Lihat juga kandungan redaksi hadits yang telah lalu dalam hadits Abdullah bin
Amru bin Al Ash (6510).

I-atazh"Innallaha Habisa 'An MalclmtallFil [Sesungguhya Allah SWT telah

menjaga Mal*ah dari -serbuan sekelonpok- gajahl':, yang dimaksud dengan habisa

adalah mencegab-
Al Hafizfi berkata dalam Fath Al Bari (l: 183), 'Yang dimakeud dengan

mencegah gajah adalah dari sekelonpok gajah. Hal ini telah ditunjulftan dengan

@ - 
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kisah tcrk€nal tenhry Al Habsyalr, saat mcreka rcny€rang Malftah dengan

sckeloryok tentara gajalL lalu Allah meirjaga Mal*ah dari penyerangan ittt, dan

ganti mclryerang m6eka deirgan menggrmakan sekawanan bunmg Ababil, meskipm
ruaktu itu pcnduduk Mnkkah masih meqiadi katrm Kaft. Maka,

melindungi/meirghormati penduduk Makkah setelatr datanpya Islam itu meirjadi

lebih ditekankan lagi.
Akao tetapi, p€Nukluklon Nabi SAW atas Mal&ah adalah salah sahr kejadian

lfiusus yang hanya dilahkan oleh Nabi. Ini berdasarkan apa yang tersirat dari hadits

ini dan yang lainnya."
IAfazfr la Yu'dhadu Syajantha, artinya adalah tidak boleh ditebang pohonnya.

Adaprm'Abu Syah', pada atfiirnya dibaca dengan taurbahan ia'.
Al Hafiz,h berkata dzlarrlFath Al Bari (12: 183), "As-Salafi me'ngisahkan bahwa

sebagian ulama menguctpkan,Abu Syah dengathuruf ra' marbuthah pada akhir:rya,

dan ini adalah salah.
As-Salafi juga berkata, "Abu Syah ini adalah salah seorang pasukan

ponrnggang kuda Persia yang pandai, YmB dikirim oleh kaisarnya ke negeri

Yaman.tt
Tambrhan redalsi "Lalu Beliau berkata, "T\rliskanlah mtuknya", itu lrami

1"16[ahkan dari kitab Al Musnad cetakan Kataniyall yang tidak terdapat dalarn

cetakan Halabiyah dan M.
Peniadaan redaksi ini seperti yang terdapat dalam cetakan Halabiyah dan M

adalah sebuah kesalahan" karena sebehrlnya redaksi ini terdapat dalam beberapa

riwayat hadits yang lain dan telah ditunjuldran dalam hadits ini dalam cerita tentang

p€rtanyaan Al Walid bin Muslim kcpada Al Auza'i 'Apa yang dimaksud dengan

kalimat 'Tuliskanlah rmtuk Abu Syah?...(sanpai zkhir hadits).rr

Adaptrn lafazh 'I(emudian paman Rasulullah SAW bersabda", rnaksudnya

adalah Abbas bin Abdul Muthalib, sebagaimana yang dirctapkan dal"m beberapa

riurayat hadits yang lain. Disebutkan di sini, dzlam Al Musnad cetakan Kataniyalf
sebuah redaksi 'Maka seorang dari suku Quraisy berkata: dan dituliskan di atasnya

hrrang lebih duabaris Al Abbas."
Gt rl, At ldzlchir, dengan dibaca kasarah pada Hamzah den kha', set15 suhn

ptdz dzal, menunrt Al Hafizh dalam Fath Al Bari @z 24) adalah sebuah ttmbuhan
yang populer di talangan penduduk Mal&ah, berbau wangi ne,ryu56i batang
yang terp€ndam dalam tanah serta ranting yang kecil dan tmbuh dengan mrdah-- -eau'p* 

renunrt penduduk Maroko, ia aAdat Uagian d+ri mereka" sebagaimena

yang dikatakan Ibnu Al Baithar, dia berkata, 'Yang tcrdapat di Mal&ah adalah

tumbuhan yang paling baik dari [l [dz]hir. P€ndu&* Ma&loh n€oggunakannya

sebagai atap, dan menjadikamya sebagai peirutup liang lahat kuburan, serh
rncnggwakamf sebagai ganti' naman alfa dalamkayrbakar."

Pertanyaan Al Walid kepada Al Auza'i iWa Ma Yabubu Lahu [Aga yarrg

ditulis rmtuknyal?", disebutkan seperti ini dalam beberapa kitab Ushul dengan

nrcmbuang huruf anr pada lafazh 'Yalf,ubrma", taupa ada perantara yang

rcmbuabya aos hab ata'u j an t:.

Adaprm perkataan Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad yang terdapat dalam

bagian alfiir hadits "Ma Sami'a Abu Syah Khutbatahu [khutbah yang telah dideirgar

olehAbu S)rahl",

Musnad Imam Ahmad - EI
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menjawab, 'Yq wahai Rasulullatr". Kernudian beliau bensabd4

"Bacalah setiap usai shalat takbir sebanyak tiga puluh tiga kali,

tasbih sebanyak tiga puluh tiga luli, tahmid sebanyak tiga puluh tiga

lwli, dan tutuplah dengan bacaan 'Laa llaaha lllallah Wahdahu Laa

Syarilra lah, Lahu Al Mulht Walahu Al Hamdu, Wa Huwa Ata' Kutli

Sya'in Qadiir' @dak ada Tuhan yang berhak disembah kecualiAllah

SW. Maha Esa lagi tidak ada sehttu bagi-Nya. Hanya mitik-Nya

semua kerajaan dan segala Puji bagi-Nya. Dia Maha Kuasa atas

segala sesuatu)."e8

e8 Sanad hadits ini shahih. Abu Daud telah meriwayatkannya (1504/ Aun Al
Ma'bud l: 557) dari Abdunahman bin Ibrahim dari Al Walid bin ]vtsslim, dengan

sanad ini. Ditambabkan juga dalam bagran aktir hadits redalsi
"Ghufirot Lahu Drunubuhu, Walau Kanat Mi*lu Zabadil Babri [A]an diaryuni
segala dosadosanya meskipun banyak buih dilautan]."

Imam Al Bulfiari telah meriwayatkan (2: 269-275). dan juga Imam Muslim (1:

166) kandungan mahanya,melalui riwayat Sumayyah dari Abu Shalih dari Abu
Huairah.

Dalam hadits tersebut juga disebutkan bahwa para orang fakir daxi golongan

Muhajirin mengatakan demikian, dengan tanpa menyebutkan nama Abu Dzar di
dalanmya.

Imam Muslim juga telah meriwayatkan kandungan malomn1la melalui riwayat
Suhail bin Abi Shalih dari ayah4ra.

Imam Al Bukhari pun telah rneriwayatkannya (11: 113-115) melalui riwayat
Waraqa' dari Sumay5rah dari Abu Shalih. Di dalamya juga disebutkan anjuran

bertasbiL Uertatmi4 dan bertakbir sebanyak sepduh-sepuluh kali.
Imam Al Bulfiari juga me,nunjullcan kepada beberapa riwayatnya, dan telah

ditakhrij oleh Al Hafidr Sebagian kandrmgan rnaloanf akan disebutkan kemudian
dalam hadits ke 8830 dut 10272 melalui riwayat Suhail bin Abi Shalih dai Abu
Utaid dari Atba'bin Yazid dari Abu Htrairah.

Riwayat ini juga terdapat dalamshahih Muslim (l: 166167).
Al Mrmdziri ffita (1449) setelah mc'lryebutkan riwayat Abu Dau4 "Imm

Muslim telah meriwayattan sebagian hadits ini dalan hadits Abu Al Aswad Ad-
Daili dari Abu Dzar. Di dalamya juga tadapat P€oanbahan scfia pemtongan
reda&si.n

Adaprm riwa)"at ymg ditrqi 'kknn tadi terdapat dalam Srtorrrr, Muslim (l:27Q.
Lihat keteranganryra dalaa At-Targhib wa At-Tarhib (2: 259-260).

Lihat juga keterangan yang lalu dalanMusnad lr, (838) danMusnad Abdullah
bin Amnt (6498 & 6910).

IAfa?h Ad-Dutsur, dengan dibaca dhammah pada dal dan lra', adalah b€otuk
plural dari Datsrun.

Ibnu Al Atsir berkata, 'Maknanya adalah harta yang banyalq dan ini bisa
berlaku untuk satu orang, dua orang ataupun baqrak.

Musnad Imam Ahmad - Et
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7243. Su&an bin Uyainah menceritalcan kepada kami, dia

berkata, kami menghafalkannya dari Az-Zuhri, dd Sa'id, dari Abu
Hurairatr, dan sampai kepada Nabi SAW, *Apabila Imam shalat
mengucapkan 'Amin', maka ifutlah mengucapkan 'Atnin', karena

sesungguhnya pala malaikat juga mengucapkan 'Amin'. Barangsiapa
yang bacaan 'Amin'-nya berbarengan dengan bacaan 'Amin' para
malaikat, maka akan diamptni dosa-dosanya yang telah lalu.-ee
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72M. Suffan menceritakan kepada kami, dmt Az-Ztthi, dari

Sa'i{ dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq
*Allah SW berfirman, 'Anak keturanan Adam ielah menyakiti-Ku,

llrfa;in*La Syarika Lahu" datluga setclahnya, "lahu Al Mulht",kab"Lahu"
duJam Al .Musnad ceta&an Halabiyah dan M hanya disebutkan sekali dan ini
menrpakan kesalahan para penyalin kitab. AI€n tctapi, dalam Al Musnad cetakan
Kataniyab kalinat itu disebutkan berulang-ulang. Hiryunan kalirnat itu sendiri
tidak akan menjadi benar tanpa ada pcngrlangan kalimat "Lahu."

ry Sanad hadits ini shahih. Sa'id adalah Ibnu Al Musay5ab. Hadits ini adalah
versi redalci ringl€s hadits ke 7187, yang disebutkan dengan redalai lebih panjang,
nrelalu riwayat Az-Zubti dari Sa'id bin Al Musaylab dan Abu Salamah bir
Abdurabman; keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah-

Lafazh 'Yablughu Bihi An-Nabi SAW [sanpai kepada Nabi SAW], nraksudnya
adalah hadits ini telah dihukumi marfu', kepada Rasulullah SAW, dan ini sama
kuatnya dengan redaksi'Rasulullah SAW bersabda", dan yang sejenisnya.
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dengan mencela masa. Padahal Aku-lah -.sang penguasb masa- Di

tangan-Ku, segola sesuatu, dan Aht bisa memutar malam dengan

. rrl(X)snng.

ro Sanad hadits ini shahih. toam Al Bulsari tclah rrriwayattran4ra (8: 441 &
13: 389) dari Al Hnmaidi dari surym -pitu Ib'mr u)'ainah- dcngao rnenggunakan

sanad ini.
Inram Muslim juga tclah nrriwayatkannya (2: 196) dari Ishaq bin IbT ahim dan

Ibnu Abu umar; keduanya dari sutran Abu Daud telah rncriwayatkannya (5274!

Aun Al Ma'bud lz Sll-iu) dari Muhanrnad bin Ash-shabah dan Ibnu As-Seraj;

kednanya dari Su$ran. Itu;dahh hadits terakhir yang terdapat dalaro Sunan Abu

Daud.
Iafa/[ Yu'dzini lbnu Adam, sebagaimna yang tclah dituttlrkan Al Hafzh dari

Al Qnrthubi dalam Fath Al Bari, rnaknanya adalah rcrytrdebatkan suatu

p"-ti.* yang bisa renpkitkan orang yang ryhanrsnyl leb.i! laVak memhrikan

ily"td, itu'D; erUn rri*a Suci &ri segala penyakir" Alanun re!1\i.ryne
eg.io.k,o dalam hadits ini adalah dengan tujuan mengajarkan sikap tawadhu' dalam

bcrbicara.
Jadi, maksud sebenamya redaksi hadits tcrsebut adalah siapa saja yang telah

nrclakr*an pe,rbuatan terseUut, ma*a dia a}an rncndapatkan rnurka Allah SWT'

Adaptm takwilan aari Ufa* Yasubbu Ad-Dahr, meounrt Al Khaththabi &lam

Al Ma',ilrm (5113 dari Tahdzib sunan'), adalah kebiasaan bangsa Arab ketika

mencela masa adalah nrcngandgng arti Dialah pcnyebab segala kcsusahan dan

musibah yang menimpa rnereka, lalu mereka mcn)tandarkan pekerjaan yang

menyeU*lan-mereka nrcndapatkan rngsibah itu kepada-Nya, dan rnencela Sang

i"i"lq yang &lam hal ini 
"a"Un 

AUah. Mak4 maksud dari rnakiandan celaan itu

sebenamya-atr;rt " 
kepada AllalL yang merupakan subjek utama dari semla itu.

Maha Suci Allah dan Maba Luhur dari segala makian itu'
Dalem hadits ini" kaum muslimin diajarkan rmtuk berperilaku dengan perilaht

yang telah diajarkan Allah dan rasul-Nya, sshingga nnmcullah generasi rrnda

i"6-g, lrang teun memilih mengekor nengiluti kesesatan buda,a Eropa dan

paganb;'deka. Budaya dan paianis6e itu telah menguasai gaya berfikh dan

i"I" niarrp pemuda ."k"oog, yamg rcrcermin dalam pengagungan dan trmduk pada

leluaayaan fropa dalam semua tingkah lakunya'

M;ra jadilah generasi muda ittr sebagai budak kebudayaan binatang yang liar

dan sesat. Mulut mereka penuh dengan ucapan dan makian kotor, dan mereka telah

rcrbius dengan kesesatan itu.
Ti<hk f,anya pada generasi rn.da, bahkan para pe-ngajq dan pcndidik prm tidak

,rr.ry; rnenjala'4iri i"t* tia* mengucapkan kalimat-kalirnat yang mcngarah

t p"ifu t"trn"rrr, seperti mencela nasib, nreucela takdir, dan merna}nai takdir

Ouirg* pengertian sefehendalc akal dan nafsu mereka. Mereka adalah orang-orang'

V*i tiafu iengetahui agama.dan tidak berakal, dan apabila mereka dinasihati atau

lUp"ri"g"tkuo, iereka tidak mendengarkamya dengan sornbong dan lebih merasa

mulia dengan dosa yang telah mereka perbuat.
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'' 7245. Sufyan menceritakan kepada kuqi, dafl lv,-Ztrhn, dari

Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila cilaca sangat panas, maka tala*anlah shalat saat cuaca

dingin. Karena sesungguhnya panas yang menyengat itu adalah

gej olak p anas neraka j ahanam."l0l

i,c,t I o. , c / ) clt, , '..,o-) ./rf,,
ci'l-,-P €.,1 * cp ,f V-PJI ;2 c,Jl*i-' Li-t> .VY tl
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7246. Suffan menceritakan kepada kami, dari Az-Z;'rhri, dari

Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Neraka mengadu pada Tuhannya, dan berkata, 'Sebagian dirilcu

telah memakan sebagian yang lain', maka Allah SW kcmudian

mengizinlrannnya untuk memisahlan dirinya menjadi dua; sebagian

berada pada waWu musim dingin, dan sebagian lagi pada musim

panas. Malm panas yang menyengat berasal dari gejolak panasnya

api Jahanam."r@

r0r sanad hadits ini shahih. Ini adalah pcngulangan hadits ke 7130, dari segi

kandrmgan malna. I-rrfacn"Faihu Jahanam", m€lilmrt Ibmr Al Atsir adalah gejolak
api neraka lahanam dan scnrburannya.

roz Sanad hadits ini shahih.Imam Al Bukhari telah meriwayatkannya (2: 15)

bersama dengan hadits yang sebehun ini, dalam satu konteks )rang sama, dari Ali bin
Abdullah -yaitu Ibnu Al Madini- dari Su$ran -yaitu Ibnu Uyainah-, dengan

mengguakan sanad ini.
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7247. Su&an me,nceritakan kepada kami, Az'Z;.fin

menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musalryab, dari Abu

Hgrairah, bahwa Rasulullah sAw melarang pe'ndudgk kota

melalnrkan jual beti 
-yang 

tidak adil- dengan penduduk des4 atau

menawar untuk menipu orang lain agar harga barang bertanrbafu, juga

melarang seseorang melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang

lain, atau menjual barang yang sudah dijual oleh orang lain, dan

janganlah seoralrg wanita me,llmtut perceraian saudarinya, untuk

merrenuhi wadatr dan bejananya (maksudnya agat iadapat me'lrempati

Al Hafzh b€rkata, 'Tladits yang diriwayatkan I'"am Al Bultari adalah hadits

ini dengan sanad yang tclah discbu*8n sebelumya. Dan orang yang,rcnganggap

bahwa n"aie ioi ia"m hfiits nuuquf alg6 nru'allaq adalah keliru lrnam fiftpa{
telah meriwayatkan hadits ini mlalui jatur Sufyan s6lrffi dalam Al Musnadaya."

Yang dirnaksud Al Hafizh adalah riura)'at ini' IEam Malik telah meriwayatkan

a,/l^ .el Ur*oriria' (halaman 16), hadits yang sama dengan redaksi yang lebih

ringkas, bersamaan de"g"- periwayatan badits yang sebetum ini 
'rclalui jdur

euiou"t bin yazid -uga*-ru Aswwad bin Suryan- dari Abu Salamah bin

Abdurranman, dan melalui jalur Muhanmad bin Abdurrahman bin Tsauban;

keduan;a meriwayatkan dari Abu Hurairah.
rrl- r.,r*ri. telah meriuayatkan hsdits ini (l: 172), relalui jahr Malik.

rrnam Al Bulfiari juga telah mcriwayatkaonya scodiri tarya myebutkan hadits

yang sebclumya 6: zlq rnclalui jahrr syu'aib, bcgitu juga tryg \tustin (l: 172)

l*riroi jalur yuus; ke&raqra neriwayatkan dad Az-afiri dari Abu Salamah bin

Abdurrahman dari Abu Hurairalf de'ngan hadi6 )'ang sana'

IbnuMajahjugatelahrncriwal,atkanhaditsyangs"ma(2:3o4)melaluijalurAl
A,rnasy aari itu Statit, dari Abu Hurairall dengan sanad yang sama juga.
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posisi isti pertama), menikatrlah sesungguhnya riz.ki dijamin Allah
91ry1..rr103

ro3 Sanad hadits ini shahih.Imam Al Bulfiari telah meriwayatkannya @: 295)
dari Ali bin Abdullah -yaitu Ibnu Al Madini-, begitu juga Imam Muslim (1: 399)
dari Amu An-Naqid dan Zuhafu bin Harb dan Ibnu Umar; kesemuanya
meriwayatkan dari Su$an bin Uyainah, dengan sanad ini. Akan tetapi, hadits
riwayat Al Bukhari dan Muslim ini, dalam bagian altinrya tidak terdapat redalsi
*Wal Tunkih Menikahlahl...(sampai alfiir hadits).'

Kedua syaikh ini juga telah meriwayatkan kandungan maknanya secara terpisah
dalam beberapa bab, melalui beberapa jalur yang berbeda. Lihat keterangannya
dzlam Al Muntaqa (2839,2846, 3425, dan 3507). Lihat juga keterangannya dalam
Fath Al Bai (4:312 & 9: 190-191).

Sebagian kandungan makna hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam
hadits Abdulah bin Umar (4722), dan sebagian.f,andungan mat<nanya yang lain
dalam hadirc Abdullah bin Amru Al Ash (6il7).

Lafazh "Naha 'An Bai'i Haadhirin Li Baadin tRasulullah SAW melarang
penduduk kota untuk melahrkan jual beli -yang ddak adil- dengan penduduk desal",
m€nurut Ib:ru Al Atsir, yang dimaksud dengan *Hadhif', adalah orang yang tinggal
di koa. $sdangkan yang dimaksud dcngan'Baadin", adalah orang )rang tinggal di
pedalaman (Badui).

Adapu perdagangan ),ang dilaxang oleh Rasulullah adalah seorang badui pergi
ke kota dengan membawa barang dagangan dengan harga murah agar cepat terjual.
Lalu, begihr penduduk kota mengetahui maksud kedatangan para Badui, mereka
berkata kepada Badui, '"Tinggalkanlah barang daganganmu di sini dan aku akan
menjrialryra dengan barga tinggi.'l

Perbuatan ini diharanrkan oleh agama dikarenakan di dalarrnya terdapat unsur
merugikan dan penipuan kepada orang lain. Telah disebutkan sebelumya dalam
Musnad lbnu Abbas (3482) perkataan Thawus yang bcrkata, "Aku bertanya kepada
Ibnu Abbas; Apa png rlimalrsud dengan'Jual bcli penduduk kota dengan Badui?
Ibnu Abbas lalu menjawab, '"Tidak boleh ada makelar (broker) dintara keduanya."

lAfazh "Au Yatanaajaryt [menawar barang untrrk meiripu orang lain agar
hargan)ra bertambahl", telah diterangkan sebelumya tentang penafsiran An-Najsy
dalamhadis ke 4531.

Adapun lafazh "Liuk'tafi'a Ma Fi Shahfatiha Au Inaiha", rnenunrt Ibnu Al
Atsir, kalim4t *Litaldafi'a" itu mengilut wa,iaan Tafia'ilu daif il Kafa'tu Al Qa&|',
yaitu ketika aku mcnutupnya untukmcngetahui apa yang ada di dalamya

Dikatakan dalam adat orang Arab, *Aku telah mcmeinrhi wadah, jadi aku telah
rreinbuatnya penub ketika alor tclah berhasil monrtuprya dan mengisinya."

.Ini adalah perumpamaan untuk istri madu (kedua atau ketiga) )raog rnenmtut
hak-hak dari suaminya yang ada pada istrirya (Ir€rtama) dengan mcmintanya agar
dicerai (istri pertarnanya)

Ibnu Al Atsir berkata, "Yang dimalsud deirgan Ash-Shahfoh adalah sebuah
uradah yang seperti mangla* besar yang disediakan dan sejcnisqra. Bentuk plural
dari kalirnat ini adalahSrrahaaf,"
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7248. Suffan menceritakan kepada kami, datt Az-znhi, dari

Sa'id, dari Abu Hurairatr, dari Rasulullah sAw, beliau bersabda,

,,Sangat dianjurkan bepergian ke tiga masiid; yaitu Masiid Al Haram'

masjidht (Madinah), dan Masjid Al Aqsha'" sutran berkata -dengan

redaksi yang lain-, "Dan tidak dianjurkan bepergian, kecuali ke tiga

masjid itu." Keduaredaksi itu sama.lm

I c3,ql,
*v\teUt*

Penyebutan seperti ini samo dengan menghgiDkan berjalannya sebuah nasihat

aengan il*g**rk* rrediuumya, sehingga jadilah ia seperti seseorang yang telah

**inif*gti lerrbaran lainnya, serta memindahkan semua yang berada dalam

wadabnya ke dalam wadah dia sendiri.-- ror 'Sanad 
hadits im shahih.Ini adalah beatuk pengulangan dari hadits ke 7191).

Telah kami hmjul*an fi sana bahwa Syaikhani (Al Bdeari dan M1slim) ini telah

,"oio.y"*r""V" melalui jatur Su$an bin Uyainah. Jadi, hadits ini adalah hadits

riwayat'Su$an. Su$an tetat mcriwayattrannlra di sini de,ngan dua redaksi; yaitu
..Sangat diaqiurkan iepergian ke tiga masjid' dan "Tidak dianjrrkan seseorang

bepeigia& kecuali ke tiga buah masjid berdekatan'"' 
k ril Al Bulfiari-menyebutkan bahwa kedua redaksi itu adalah sarna, dan

keduanya juga telah ditetapkan pendengarannya'

feaua ioikh (Al Bulfiari dan Muslim) juga telah rneriwayatkamya rnelalui

So&ao yaitudengan ncnggrmakan redaksi.la fitsyaddu,

Ri,nl1aiy-g telih talu Guaio ke 7191), yaitu hadits Abdul A'la dari Ma'mar dai

fs,Ztfrijuga menggunakan redaksi La Tusyaddu. Kalirnat ini juga terdapat dalam

shahih uustim melalui jalur riwayat Abu Balcar bin Abi syaibah dari Abdul A'la,

a*g* m€,nggunakan redaksi "tgsyaddu." Kedua riwayat tersebut diriwayatkan dari

Sudan dart Az-Athn, serta dari Abdul A'la dari Ma'mar dai Az-2.frn'
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7249. Su$ran menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari

Sa'id, dari Abu Hurairah, -ada 
yang mempertanyakan, apakah

haditsnya datang- dari Rasulullah SAW, dia menjawab, "Ya": Jika
lralian mendatangi shalat (berjamaah), makn janganlah

mendatanginya dengan berlari-lari kecil,_ tapi datangilah dengan

tenang. Apa (rakaat) yang kalian dapati maka shalatlah, dan apa

(rakaat) yang kalian tertinggal, maka gantilah (s empurnakanl ah) ."ros

,i;:) €j r c*L'* ,lrt.byr ; ,Lr,L s:*.vYo.

r05 5,nad hadits ini shahih.Ini adalah pe,ngulangan dad hadits ke 7229,hznya
saja di sana disebutkan redaksi *Wa Ma Fatahrm Fa'atimmu [Dan terhadap rakaat
yang tertinggal, rnaka sempumakanlah]" yang tidak disebutkan disini. Para ulama
telah paqjang lebar menjelaskan pendapat mereka dalam mengunggulkan salah satu
lafazh dibanding lafazh yang lain, serta dalam mengkorryromiikan kedua lafazh itu;
di antaranya adalah seperti yang dilakukan Al Hafizh dalan Fath Al Bari (2:99\.

Menurutku, sernua lafbzh ini sesuai secara konteks hadits dengan beberapa
istilah yang dikeluarkan para ahli fikih, dan itu tidak hanya terbulti ketika
Rasulullah SAW mengatakan hadits ini, dan tidak juga ketika Abu Hwairah
meriwayatkan hadits ini. Pada dasarnya, kedua lafaz.h itu berdekatan secara makna,
dan yang dimaksudkan juga sama, yaitu menyerrpurnakan shalat. Sebagaimana
firman Allah SWT, "Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di
muka bumi."
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7250. Suffan menceritakan kepada kami, dari Az-zulEi, dari

Sa'i4 dari Abu Hurairah, seseorang bertanya, "wahai Rasulullah,

apakah salah seorang dari kami boleh shalat dengan mengenakan satu

pakaian?" Beliau qrenjawab, "Apaknh masing'masing kalian

mempunyai dua palraian?" Abu Hurairah berkata ftepada sa'id),
..Apakah karru kenal Abu Htrrairah? Dia shalat mengenakan satu

palcaian saja" dan pakaiannya tergantung pada gantungan'"106

to A r.U *f;u.l .i,r '.t? tl?f o16r)y $:", .vy o \

'* * €J * ,iv4!lr iL ,i21, €j 'i iH $;l q'.rc
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t6 Sanad hadits ini shahih. Kandrmgan hadits yang marfu' telah disebutkan

pada hadits ke 7149, melalui riwayat eV: ! dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah'

i-"- U"tit telah rneriwayatkanrya dalam Al Muwaththa' (halaman 140) dari Az-

Ztrhri dengan menggunakan sanad ini.
Imam- at g,rLhari telah meriwayatkannya (1: 397-398), begitu juga Irnam

Muslim (1 : 145) melalui jalur knam Malilc, dengan sanad yang sama'

earp* p"it"tu* AUu ff*airan yang disebutkan setelah hadits marfu'di atas,_

kandrmgan ;"k " yang sama telah diriwayatkan oleh Irnam Malik dalam l/
Muwatitha'Gatamun 140), serclah Imam Malik rneriwayatkan hadits marfa', dm

dengan sanad yang khusus, "Irnam Malik meriwayatkan dari lbnu

syrn* arri-s"'ia ui" x Musayyab, bahwa dia berkata, suatu hari Abu Hurairah

dlt oy", ..Apakah sah.shalatnya seseorang yang hanya qqesun@ sat, baju

saja?.,-AblHgrairah menjawab,'Ya." Lalu Abu Hurairah ditanya lagi, "Apakah

kannu pernah melakukannya", Abu Hgrairah menjawab, 'Ya, karena sesungguhnya

ator slalat dengan hanya menggrmakan satu baju, dan bajuhr itu tergantung di

ganttmgan baju."- 
,.";f^*, it An"yioU, dibaca kasrah padz mim, suhtn pada syin dan fathah padz

jim, menurlt Ibnu Al Atsir adalah dua buah paku yang menautkan ujug kepalanya

dan menrbuka penyangganya, diatasnya sering digantungkan bajtl dan terkadang

juga digantungkan ernber rmtuk mendinginkan air.- - lxarn itg berasal dari kalimat 'Menggantungkan sesuatu", apabila telah

bercaryur.

.t*SAu
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7251. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kaud, Abdullatr

-yaitu Ibnu Al Mubarak- mengabarkan kepada kami, Mutrammad

bin Abu Hafshatr mengabarkan kepada kami, dafl Az-Ztihri, dari Abu
Salamalr, dari Abu Hurairah, Itasulullatr SAW. bersabda, "Janganlah
lralian mendatangi shalat dengan berlari-lari kecil, tetapi berjalanlah
dengan bersikap tenang. Apa (rakaat) yang lalian dapati maka

shalatlah, dan apa (ralwat) yang kalian terlewatkan, maka

sempurnakanlah."ro7
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T2sz.sugan menceritakan *:#t ::::
Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "shalat
satu lrali di masjidlu ini -Madinah- lebih utama dari melaluanakan

seribu trali shalat di masjid lainnya, kecuali Masjid Al Haram."roB

r07 Sa"rd hadits ini slza hih . lrri adalah pengutangan dari hadits ke 7249 .
toE Sanad hadits ini shahih. Sa'id, a&lah fUnu Al Musalyab. Hadits ini telah

diriwayatlon Imam Muslim (1: 391) melalui jalur Suffan bin Uyainah dengan
menggunakan sanad ini. Kemudian, Abu Daud meriwayatkan juga setelahnya
deng;an menggunakan jalur yang lain. Imam Al Bukhari telah meriwayatkannya (3:
54) molalui jalur Imam Malilg dengan hadits yang lain dari Abu Hurairah.

Al Qisthilani menyebutkan (2: 283) bahwa At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu
Majah juga telah meriwayatkannya. Kandungan mahra hadits ini telah disebutkan
berkali-kali dalam hadits Abdullah bin Umar; di antaranya pada hadits ke 4646 dan
6436.

@ - 
['fusnxd Imam Ahmad



'* ,i* olt #'* ,:rt.bt|t f ,ot31'Y";.vYoY
t.) .zl ct 'tV V-r ,'j- oti.L..JJl :Ju & ,Y"

cr.o

.r llr ,t* Ct * ,i;-) ,rj; ?s ;t Ut f ,ii-) ,t)()

.$it )s')r Gr,3t:i lti i,?;)P()
7253. Suffan menceritakan kepada kami, dai Az'Znhri, dari

Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Htrairah, daxi Nabi SAW, beliau

bersabda, *Melulcai binatang ternak tidak adaiaminannya, teriatuh di

pertambangan tidak ada jaminannya, teriatuh di galian sumur tidak

ada jaminannya. Adapun harta karun zakatnya adalah seperlima-"r0e

,r;:) €j C ,S-,,'* ,:rt"irt ; ,iq^L t:J"r.vY o t
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7254. Su&an menceritakan kepada kami, darr Az-Ztfrri, dari

Sa'id, dari Abu Hurairalu bahwa seorang Arab badui memasuki

masji{ lalu shalat dua rakaat, dan kemudian berdoa" "Ya Allah,

sayangilah alat dan Muhammad, dan janganlah Englau menyayangi

yang lain selain kamit.." Lalu Nabi SAW menoleh kepadanya dan

bersabd4 "Kamu telah mempersempit rahmat Allah yang begrtu

luasl." Tidak larna kemudian orang badui itu buang air kecil di

masjid, dan orang-orang pun bergegas mencegahnya. Lalu Rasulullafu

SAW bersabda kepada orang-orang, "Sesungguhnya kalian semua

'@ Sanad hadits ini slahih.lntadalah pengulangan dari badits ke7120.
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diutus untuk mempermudah dan ktkan mempersulit. Siramlah ia

dengan seember air, atau segayng air."rro

tro Sanad hadits ini shahih. Abu Daud telah meriwayatkannya (3801 Aun Al
Ma'bud l: 145-146), begitu juga At-Tirmidzi (l: 137-138); keduanya melalui jalw
Suffan bin Uyainah dengan sanad ini. At-Tinnidzi berkata, "Ini adalah hadits yang

hasan dan shahih." Hadits yang suna juga akan disebutkan dengan redaksi yang

sedikit lebih panjmg dalam hadits ke 10540, melalui riwayat Muhamnad bin Amnt
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Jalur ini, yaitu jalur Muhamamd bin Amru,
telah dtiwayatkan oleh Ibnu Majah (1: 98).

hnam Al Bukhari telah meriwayatkannya secara terpisah dalam dua terrpat;
pertama riwayat tentang kisah doa (10: 376) yang diriwayatkan melalui jalur
Syr'aib dai Az-Znbti dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan yang kedua riwayat
tentang hukum kencing di dalam masjid (l: 278-279), yang diriwayatkan melalui
jalur Syr'aib dari Az-Z;rfin dari LJbaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Abu
Hurairah.

Riwayat hadits tentang kencrng di dalam mesjid itu akan rlisebutkan secara

terpisah nanti dalam hadits ke 7786 dao 7787 melalui riwayat Az-Zuitri dari
ubaidillatr bin Abdullah.

An-Nasa'i juga tclah (l:20- 36) mclalui jahn ini. Sedangkan

Abu Daud meriwayatkan hadits tentang doa secara teeisah (8821 Aun Al Ma'bud l:
329) melalui jalu Az-Zuhri dari Abu Sahrnah bin Abdurahman dari Abu Hurairah.
Hadits tentang doa ini, telah disebutkan sendiri dengan redaksi yang ringkas, dalam
hadits riwayat Abdullah bin Amru bin Al Ash (6590, 6849 dan 7059).

lAfazIn"Kamu telah mempersempit rahmat Allah yang begitu luasl" maksudnya

adalah merpersempit apa yang telah dilapangkan Allah SWT dengan hanya

mengktususkan doa untuk dua orang saja. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu.

Dikatakan dalam suahr bahasa, "Kamu telah menghancurkan batu dan

membelahnya", apabila kamu memukulnya dengan membuat tanda yang bisa

menghalangi orang lain. Sedangkan lafazh "Ahriqu", artinya adalah tuangkanlah,

berasal darikata Al lraaqah."
Ibnu Al Atsir berkata, "Huruf ia' padz lafazh Haraq adalah gantinya Hamzah

pada Araq, Dikatakan dalam percakapss [angsa Arab, "Araqal Ma' Yuriquhu lDia
telah mengalirkan air]", dan "Haraqahu Yuhriquhu", dengan dibaca fothah pada
hunrf [a'.

Dikatakan juga, "Ahraqtul Ma', Ahriquhu liraqan." Dengan ini, berarti antara

badal Qrcrgganti) darmubdal minhu (yangdiganti) telah dikornbinasikan jadi satu.

LafazhAs-Sajl, dengan drbacafathah pada 
^Si'z 

dansuhnpadaiim,berarti timba

lang berisi air. Bentuk pluralnya adalah Syal. Dalam hadits ini, kandungannya

sangat jelas dalam menggambarkan sosok badui yang lomal dan tidak tahu agailna,

yang datang dari pedalarnan dengan kebodohan dan kepolosannya, lalu melakukan
perbuatan yang dilahrkan orang-orang yang bodoh, sehingga Rasulullah SAW
mengajarkannya tata cara yang benar. Siapa saja yang membaca hadits ini atau

mendengarnya; baik itu adalah orang bodoh atau pintar, orang yang cerdas ataupun

bodoh, dan orang Arab ataupun tidak, pasti tidak ada )rang ragu dalam menrahami

kebodohan dan kepolosan badui itu. Apakah tidak malah menjadi aneh -setelah
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mengetahui kejadian ini- kalau hawa nafsu orang masih saja mendominasi dan

membenci Islarn, sebagaimana yang terjadi pada seorang orientalis besar -yang

sebelumnya kita mengira dia adalah seorang orientalis yang paling berusaha

menjauhi bisikan hawa nafsg, dan dia adalah sebaik-baiknya orang-orang sesat-,

yaitu Brochelman, pengarang sebuah bulu yang sangat bagus dan bermanfaat,
"Taril* Al Adab Al 'Arabi (Sejarah Sasra Arab)." Dia berusaha melalorkan

penelitian terhadap beberapa pengalang Arab, termasuk juga terhadap dirinya
sendiri, dengan menrmjukkan beberapa kalimat langka dan telah tertulis dalam bular

sejarah sasta Arab.
Sang orientalis itu -yang kita anggap memiliki keistimewaan karena

menggunakan rretode kontoversial dengan beberapa orientalis lainnya, telah

mengarang sebuah kitab lain yang be{udul Tailih Asy-Syu'ub Al Islamiyyah

[sejarah bangsa-bangsa arab], yang telah diterjemahkan oleh dua orang doktor dari

Beirut; yaitu DR Nabi Amin Faris dan DR Mlmir A1 Ba',labaki, ke dalam lima jilid
buku besar.

Buku terjernahan ini dicetak di Beiru! dan edisi pertamanya dicetak pada tahun

1948 M. Sang orientalis ini, yang sebelururya kita anggap sebagai orang )rang
berpendidikan dan berakal, berkata dalarn jilid pertama dari bulcrmya (halaman 16

menurut terjemahan Anb), ketika berbicara tentang kondisi negara Arab sebelum

Islam, dan tentang kondisi masyarakatnya yang berada di bagian utara Jazirah Arab,

dia berkata dengan satu rmgkapan, "Kautrl Badui adalah kaum yang mengisolasikan

diri dan mempunyai fanatisme yang berlebihan dibanding yang lain. Yang

mengherankan adalah pada sebagian hadits masih membolebkan seorang badui yang

telah masuk Islam untuk berdoa dalam shalatrya dengan doa "Ya Allab, sayangilah

alor dan Muhamma4 dan langanlah Engkau menyayangi yang lain."
Seperti inilah orientalis itu berkata setelah melatukan penelitian yang sangat

mendalam terhadap beberapa btrlo berbahasa Arab dan terhadap pengarang-

pengarang Islaml Padahal dia bukanlah orang yang bodoh tentang bahasa Arab, dan
juga bukanlah orang dungu yang tidak mengetahui malsud dari bacaan yang telah

dia baca. Padahal hadits itu dengan jelas telah disebutkan secara lengkap dalam

beberapa kitab hadits, dan dituturkan lafazh demi lafazh" akan tetapi sang orientalis

itu telah melupakan lafazh yang dia baca sebelumnya dan sesudahnya!! Justnr sang

orientalis inilah yang telah jelas-jelas mengungkapkan dendam dan fanatisme pelang

salib dari dalam dadanya, serta menuhrp mata dan nalar logisnya.
Hadits tentang kisah seseorang yang datang dari suku badui yang polos ini,

yang tidak begitu saja diterima tanpa ada bantahan dari orang-orang dan

sepengetahuan nabi SAW; telah membuat sang orientalis ini menennrkan kaidah

llrnum dalam menggambarkan sifat kaum badui! Sang orientalis ini telah

menjadikan kejadian ktusus ini sebagai kaidah unurl Sunggrr[ ini adalah sebuah

istinbath (pengambilan) hukum yang sangat aneh sejauh pengetahuan dan

pengamatan karni selama ini! !

Alot tidak tahu kenapa dia tidak bisa menerima kaum badui dan kenapa tidak
sekalian saja dia membuat satu kaidah lagi; yaitu bahwa termasuk salah satu dari

sifat dan perilalar suku badui adalah ketika mereka memasuki masjid atau

menghadiri sebuah komunitas ramai, serta merta mereka kencing di dalam masjid

atau dihadapan komunitas manusia itu. Tentu saja, kalau sang orientalis itu membuat
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7255. Suffan menceritakan kepada kami, dui Az-Znhi, dari
Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW telatr berkata,"Tidak ada

kaidah ini malah akan semakin memperkuat argumennya; Badui yang menjadi
subjek dalam hadits ini telah melalarkan dua hal sekaligus (fanatik dan bodoh)!

$ang orientalis ini tidak berhenti sarryai di sini saja, bahkan kemudian dia
menciptakan kebohongan besar dalam Islarn; yaitu ketika dia menganggap bahwa
pada sebagian hadits Nabi masih saja terdapat pemboleban kepada kaum badui yang
masuk Islam untuk berdoa seperti ini dalam shalatnya.

Apakah ini menrpakan sebuah pemyataan yang benar atau bohong belaka? Hal
yang lebih mengherankan lagi dampak dari penryataan orientalis ini adalah bahwa
DR Umar Fanrkh tidak memberikan laitikan atau komentar sama sekali terhadap
ucapan orientalis sang pembohong besar ini! Al<an tetapi, kedua Doktor penerjernah
buku sang orentalis ini malah hanya memberikan komentar atas hadits ini dengan
menjelaskan status ketetapan hadits ini dalam beberapa kitab hadits, dengan cara
menuturkan komentar para orientalis.

Memang benar, kedua penerjemah ini telah mengatakan dalam mukaddimah
terjernahan kitab (halaman 7), "Apabila terdapat beberapa pendapat dalam kitab ini,
khususnya pendapat sang pengarang yang betentangan dengan pandangan Islarrl
maka kami telah menyerahkan kepada DR Umar Faruldr, Dosen Filsafat pada
fakultas Pendidikan Islam di Beirut dan anggota Persekutuan llmuwan Arab di
Damaskus untuk memberikan kritikan dan komentar atasnya."

Mereka juga menegaskan, "Bahwa mereka tidak perlu mengatakan, "Hal ini
sama sekali tidak ada hubungannya dengan kesesuaian pandangan mereka terhadap
oandangan sang orientalis atau tidalq karena kami tidak bermaksud untuk
memberikan komentar, kecuali terhadap beberapa pendapat yang berhub"ngan
dengan kehidupan Rasul SAW dan pendidikan Islam"

Apakah kedua penerjemah ini tidak membaca hadits ini pada awal buhrnya
yang telah mereka bahas ketika merierjemahkan dan memberikan komentar? Aktr
inrpir bisa memastikan bahwa mereka pasti telah membacanya ket'ka mereka
rnenerjernahkan teks doa yang terdapat dalam hadits itu dengan terjemahan yang
benar. Hanya saja, aku tidak yakin kalau mereka telah rnenghafal teks doa itu dalam
ingatan mereka. Karena, apabila mereka telah menghafalnya, sudah pasti mereka
tidak akan membuat kesalahan seperti ini. Apakah mereka dan juga DR Unrar
Farukh tidak menyadari sebelumnya sesuai dengan ajaran agama yang mereka
ketahui, bahwa sangat tidak masuk akal apabila ada sebagian hadits yang masih saja
rnembolehkan badui yang masuk Islam untuk berdoa seperti ini.
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7256. Suffan menceritakan kepada kami, dari Az-ZIJhi,

dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda:

-lalu ditanyakan kepada Abu Hurairatr-, *Apakah kamu

menganggapnya marfu' (sampai pada Rasululllah)", dia menjawab,

'Ya." Lalu dia berkata lagi, "Beliau telah menyampaikan hadits ini."

orang-orang menamakan kurma dengan al kann, padahal al karm

[yang berarti Kerruliaan], adala]r hati orang yang berim*'r:rl2

r,, sanad hadits ini shahih. Ini adalah pengulangan dari hadits ke 7135 dengan

sanad yang sarna. Penjelasannya telah kasri paparkan dtiT^' fdapun YanB

airo*r"a tuArl ,at Faia'ah "d"t"t 
sama dengan lafazh Al Fara'a, yang telah

diielaskan penafsirannya pada hadits sebelurnnya.it S"*a hadits ini inonin.Imam Al Bulfiari telah meriwayatkannya (10: a67)

dari Ibnu Al Madini dari suffan bin Uyainah dengan sanad ini. Begitu juga Imam

Muslim telah meriwayatkannya Q: 197) dari Amru bin An-Naqid dan Ibnu Abu

umar dari Ibnu Uyainrah dengan sanadnya, dengan menggunakan redaksi'Janganlah

katian mengatakan huma- sebagai ftarm tyang berarti kemuliaan], karena

sesunggubnya tarm lfi adalah hati orang mtrhrrin'"
i{"pd redaksi "-td, ditanyakan kepada Abu H,rairah-, Apakah kamu

*"ogorg'gp*yu marfu,(sarryai pada Rasululllah)" dia menjawab, Ya'. Lalu dia

U*Jta-tigi, tseliau teUn ."oya-paikan hadits ini.'," adalah perkataannya Ibnu

Uyaina\ iang telah diisyaratkan dengan sikap Az-Zuhri dalam mengangkat hadits

# *Uug"i idrts nadu' kepada Nabi SAW; yaitu, terkadang dia me,ngangkat hadits

ini denfan menggunakan redaksi 'T.asulullah SAW bersabda" -sebagaimaoa yang

biasa diakukan oleh Imam Al Bulfiali dalarn meriwayatkan haidts-, dan terkadang

juga dia menyebutkan ke-marfu'an htdits ini secara tidak jelas, hingga akhirnya pu'a

:"irrn yanj mendengar haditsnya bertanya, "Apakah hadits itu marfu'?" Dia

meqiawab,'Ya."-Terkadang juga dia mengangkat stahrs hadits ini menjadi marfu' dengan

menggunakani.-Artri "Yang sarryai kepada Nabi SAW", maksudnya adalah bahwa
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Abu Hurairah telah meriwayatkan hadits ini sampai dari yang di atasnya, dan

menyandarkarmya kepada Rasulullah SAW.
Semua redaksi tersebut adalah redaksi yang jelas dalam menghukumi suatu

hadits itu *odu'menurut para pakar hadits. Lihat keterangannya dalarn Al Ba'its Al
Hatsits, kitab syarh kami atas kttab Ikhtishar 'Uum Al Hadits halarnan 50 cetakan

kedua.
Redaksi, "Orang-orang menamakan kuma dengan al lcarm, padahal al karm

[yang berarti Kanuliaan], adalah itu hati orang yang b€rfunan.", menunrt Al Hafizh
dalam Fath Al Bari, "seperti inilah redaksi hadit$ ini tersebut dalam riwayat ini,
rnelalui jalur Suffan bin Uyainah, dia berkata: Az'Zttbrj telah menceritakan kepada

*;lffi"f 
,"urrr*y" hadits ini juga disebutran mclalui jalur riwayat Ma'mar

dati Az-Zubri dari Abu Salama\ dengan redaksi "Janganlah kalian memberi nama

pohon anggur dengan l(arm." Ihr adalah riwayat lbnu Sirin dari Abu Hruairah dalam
Shahih Muslim.

Imam Muslim juga memiliki jalur riwayat Hammam dari Abu Hurairah, dengan

redaksi "Janganlah salah seorang dari kalian menyebut anggur sebagai karm.Karcna
sssrrngguhnya lrarm itu hanya rmtuk kaum muknrin. Ibnu Al Atsir berkata,

"Dikatakan, kenapa anggur itu dinamakan karm, dik'arenakan lfiamer yang dibuat

dari anggur itu sendiri selalu diidentikan dengan kehormatan, maka dipakailah nama

itu. Akan tetapi, Nabi tidak suka mnyebut anggur dengan nama ihr, dan

rnenjadikannya lebih pantas untuk disandang oleh muhnin'
Dikatakan, "Raiilun karam", maksudnya adalah seorang yang mulia, dengan

rnenerapkan isim masdar sebagai kata sifat, sebagairnana yang dipakai unnrk

sebutan "Rajulun 'Adlun wa Dhaifun fLelakr' yang adil atau seorang tamu].'
Az-Zamal&syari berkata dalam Al Faiq (2: 407), "Yang dimakzudkan dalam

hadits ini adalah untuk lebih menetapkan dan menekankart sebagaimana yang telah
disebutkan dalam frman Allah "sesungguhnya orang yang paling mulia di antara

kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu", dengan cdrayanrg

halus dan metode yang lerrbut serta nrmus yang cantik.
Dengan begitu janganlah gunakan narn ini untuk benda selain manusia, dan

nremberikannya narna dengan sebuah iluna yang dianibil dali kalimat al karm.

Karena, sesunggutmya kalianlah yang lebih berhak menyandang nama itu, dan
jangan menyebut anggur dengan nama ini, tidak menamakannya dengan nama ini,
dan tidak memberikan nama ini untuk selain muslim yang bertahra. Ikutkanlah

kaum muslim yang bertalcrva dengan menggrmakan nama yang telah disebutkan

Allah dan menjadikannya sebagai sifatrya kaum mukmin. Yang demikian itu adalah

lebih baik, dari pada menjadikan r1ama Al Kaim untuk orang yang bukan muslim.

Camkanlah itu baik-baik!
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7257. Su$an menceritakan kepada karni, dari Az-Zuhri, dari

Sa'id, dari Abu Hurairah, dan sampai -isnadnyr kepada Rasulullatl

SAW, beliau b€rsabda, "Pada setiap hai Jwn'at para malaikat

berada pada setiap pintu mosjid. Merelu mencatat siapa yang datang

lce masjid satu p*satu. Jika imam telah keluar, maka buht catatan

-para malaikat- itupun ditutup.ur r3
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7258. Su&an menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhd, dari

Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang

yang berangkat ke masjid pagt-pagt sekali untuk melaksanakan shalat

Jum'at, maka dia seperti orang yang berlatrban dengan seekor onta

gemuk Kemudian yang datang selaniutnya, maka dia seperti orang

tr3 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dm hadits serclahnln (7258), telah
diriwayatkan oleh Imam Al Bullhari Q: 33Q dan Muslim (L 235) dalam satr hadis,
rnelatui jalur Az-Ztfrn dari Abu Abdullah Al Aghalr dari Abu Hurairab- Kemdian,
Imarn Muslim meriwayattan setelah itu sebuah hadits lagi relalui jahn Ibnu
U),ainah d^ri Az-Zfin dari Sa'id bin Al MusaSrab dari Abu Hurairall dengan

redalsi yang sama; maksudnya adalah Imam \duslim tidak meiryebutkan redalsi
haditnya, tetapi menggantinya dengan redalsi yang sebehmya. Kedua hadits itu
akan disebutkan kennrdian da'l:rm Al Musnad, dalam satu konfieks (7510, 7511,

7753-7753 M) melalui jalur Az-Zn}ridari Al Aghar dari Abu Hurairah"
Kandrmgan malna hadits ini juga rclah diriwayatkan dari Abu Hurairah melalui

beberapa jalur dengan beberapa sanad yang berrnacam-macam Insya Allah,
beberapa hadits tersebut akan disebutkan kemudian dalam Al Musnad. Lihat
keterangan yang telah lalu dalaml/ Musnad Ali bin Abi Thalib (719)
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yang berhtrban dengan seekor sapi. Dan yang datang selaniutnya,

sepeiti dia berlaiban dengan seekbr knmbing." Sarrpai aktrimya

.dis.ehutkan.berkurban dengan seekor ayam dan sebutir telur.lla
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. 7259. . Sufyan ,ryenceritakan kepada kami, Az-Ztrhn
\!'

menceritakan kgpada liarni,' dari Sa'id, dari'Abu Hurafuah, dia' berkata,

liTatkala Rasulullah' $AW mengangkat ke,palauya pada rakaat, terakhir

shalat Shubuh, beliau berdoa, 'Ya Allah, selamatkanlah At Watid bin

At Waltd, Sai;iamah bin Hisyam, AlStasy bin Abu Rabi'ah, dan kaum

dhu'afo 'kota Makkah. Ya'Allah, keraskanlah hukuman-Mu kepada

kabilah Mudhatr, dan'berikanlah hulatman untuk merekn seperti

hulatman yang mendera kaum Yusuf."tls

rra Sanad hadits ini shahih. Kami telah men-taktrij hadits ini bersama dengan

hadits yang gebelumnya. Lafazh':Al Muhaijir-, denga! dibaca dhammah pada mim,

fathah pada ha' dan Tasydid padajim yang dikasrah, adalah bentuk isim fa'il dari
*'At-Tahjir", yang berarti datang pagi-pagi dan bersegera rnenuju sesuatu. Lihat
keterangannyi dadranAl Uasyariq iarangu"Al Qadhi Iyyadh (2:265).

rrs Sa"ad liadits ini shahih.Ibnu Sa'ad telah meriwayatkan d^lamAth-Thabaqat
(4tllg6) dari Al Fadhl bin Dakin dari Suffan bin Uyainah, dengan menggtmakan

sanad ini. Imam Muslim juga telah meriwayatkannya (l: 187) dengan redalsi yang

panjang melalui jalur Yunus dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dan Abu
Salamah bin Abdunabman daari Abu Hr:rairah.

Kemudian Imtrm Muslim juga meriwayatkarmya sendiri melalui jalur Ibnu
Uyainah dari Az-Zu.hri dari Ibnu Al Musa1ryab, hanya saja dia tidak menyebutkan

redaksinya sendiri, melainkan menggantinya dengan redaksi yang sebelurmya.
Disebutkan dalam hadits itu, hanya sampai kepada redaksi, "Dan berikanlah
hukuman kepada mereka, seperti yang bertahun-tahun (mendera) Yusuf," tanpa

menyebutkan redalcsi yang setelahnya

@ - 
Musnad Imam Ahmad
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726O.SuSan me,nceritakan kepada kami, dmt Az-hfin, dari

Sa'id, dari Abu Hurairah, bafuwa Rasulullatr sAw bersabda 
-sufyan

juga pernatr ber\ata dala6 sutu riwayat-, "Lima perlcara mertpaftan

fitrah; Khitan, mencahrr rambut kemaluan, menanhtr kumis,

memotong latht, dan mencabut bulu kctiak--rr6

1to.t 1r. - . ..
L|J-P €.,, f q# ,f

':u3;r'1" *,4,'ol lt'tfq*f';?* ei *if
.;At -eL$,p$'"f; rSu

7261. Su$an menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari

Sa'id, dari Abu Hurairah, atau dari Abu Salamah --dari salah satunya,

atau kedua-duanya-: bafuwa Nabi SAW bersabda, "Anak (yang lahir

dai pernikahan resmi) itu dinisbatkan kcpada suami. Adapun

pelaanr, baginya huhtm raiam.rr7

Imam Al Brrkhari telah meriwayatkannya melalui jalur yang banyak dari Abu

Huairah; di antaranya sebagimana yang terdapat dalam kitabqra jld. 2 : 242 danild.
8: 170.

Hadits png seperti ini juga akan disebutkan kemudian berkali-kali melalui

beberapa jalur. Lihat keterangan yang telah lalu dalm hadib Ibnu Abbas (2746,-

3716) dan hadits Abdullah bin Amu bin Al Ash (6350).
i'6 Sa"rd hadits ini shahih. Telah disebutkaa sebelumya pada hadits ke7139,

melalui riwayat Ma'mar dfii Az'Zrobn.
Adaprm redalsi Dalam satu riwayat, adalah r-ne,ngangkat hsdits itu menjadi

marfu'.Redaksi itu sama kelautannya dengan redalsi"Rasulullah sAW bersabda."
rr7 Sanad hadits ini shahih. Jamaatr telah meriwayatkannya kecuali Abu Daud,

sebagaimana yang dijelaskan dalam Al'Muntaqa (3788) d^n Al Fath Al Kabir (3:

Musnad Imam Ahmad - @I
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7262. Sufyan menceritakan kepada kami, dart Az-hfin, dari

Sa'id, dari Abu Hurairatr, yang sampai kepada nabi SAW, beliau

bersabda, *Tidak akan datang hari kiamat sampai tiba waktunya

lmlian memerangi satu kaum, seolah-olah wajah-waiah merekn baiu

besi yang d.ipulatl dan sandal mereka adalah lencananya."rr8

308). Kandrurgan malmanya telah disebutkan berkali-kali dalam beberapa hadits,

seperti pada hadits ke 173, 416, 567, 820, 668 1 - 6933).
rrt Sanad hadits ini shahih. Lnam Al Butfiari telah meriwayatkannya (6: 76)

dari Ibnu Al Madini dari Su&an, dengan saoad ini. Akrn tetapi, redaksinya

menunjukkan bahwa mereka adalah dua golongan oanusig dan bUkan satu

golongan, setagairnana yang bisa langsrmg difahami dari lafazh ini- 
Redaksi Imam Al Sulfiari adalah, 'Tidak akan datang hari kiamat saqai tiba

waktunya kalian mearrerangi satu kaum seolah-olah sandal mereka adalah

lencananya dan tidak akan datang hari kiamat saryai tiba waktunya kalian

*6ps1angi beberapa kaurn, seolah-olah wajah mereka baju besi yang diserang."

Begitu juga yang terdapat dalamriwayat Imam Muslim (2:369) dari Abu Bakar

bin Abi Syaibah dan lbnu Abu umar; keduanya dari Suffan, dengan redaksi yang

sama seperti disebutkan Imam Al Bukhari, tetapi redaksi tentang sandal mereka

diakhtukan.
Redaksi yang terdapat dalam riwayat syailfiani (Al Bulfiaxi dan Muslim)

(Bulfiari dan Musli6) inilah yang sesuai dengan beberapa riwayat hadits lain yang

terdapat dalamAsh-Shahihain dan kitab lainnya. Lihat keterangannya dalam Al Fath

Al Kabir (3:33a).
Kandungan makna hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam hadits Abu

Bakar Al Shiddiq (12 - 33).
l-afazh Al Majann adalah bentuk jamak dai Miian, yang berarti perisai. Ibnu Al

Atsir berkata, 'Maksudnya adalah perisai." Telah disebutkan sebelumnya dalam

hadits Abu Bakar, bahwa mereka adalahpengilartnya Dajjal.
Lafazh Al Muthraqai, dengan dibaca dhammah pada mim rteln- sulan padt tha',

menurut Ibnu Al Atsir adalatr perisai yang dipakai di prmggrmg sebagai rangkapan

perisai yang lain. Maksud dari lafaztr itu bisa juga berarti, mernukul sandal, apabila

dia memukulnya dengan keluatan di atas rata-rata,dan menail:kan sebagiannya di

atas sebagian yang lain. Sebagian ahli hadits yang lain rneriwayatkannya dengan

dibaca tasydtdpadarc' sebagai jamak taksir. Akan tetapi, pendapat yang pertamalah

yang lebih masyhur.

EI - Musnad Imam Ahmad
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7263.Surym meirceritalru kcpada tmi, dli Az-Zuhri, dfii
Sa'i4 dri Abu Hurairah, bahwa seseormg dri bmi Ferah
memdatagi mbi sAw dm bqtata, 'sesrmgguhya isEiku tctah

melahirtm scormg mak lelaki yang hitm lulitnyia", lalu Nabi

tcrsatdg "Apkah lcanu menryryai seelor wttl?." Dia menjawab,

'Y&" Kemndim Nabi bertanya, "Apa wonorya?!', dia mcojawab,

'Mctah." Beliau bertmya largi,, "Arytcah ada 1mg bttoru abu-

abu?n, dia menjawab, "Ya, ada." Ialu beliu bc[*ata, uM maru

datangryu worru abu4bu ituf, dia mcnjaud, aUrmglin faktor

geirctik"- kemudim beliau Uersaba8, "seperti itu iuga otabilu,

semoga saja itu falaor genetik."r re

,r;; ,r: * ,g'* ,|si!t ; ,Lti. €*.vYlt
.aaOea* lrt,'u'.il; F. Lfr 't,pirP ir' * 4r \ e

'rj,llfo!.,o'
72il. Surym melrceritakan kepada kmi, dri Az-Zuhi, dari

sa'iq dri Abu Hurairah, yog -isnadnya- sepsi kcpada Rasulullah

tre Surd hldi6 im shahih.Ini a&lah ringlnsu dri hsdir tc 7l t9 dEn 7190.
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SAW, beliau bersabda, *TidaHah seorang muslim yang ditinggal mati

tiga anabrya lalu ia melintas api neraka keanli hanya sesaat."r2o

'20 Sanad hadib ini shahih. Lnam Bukari telah rncriwayatkanrya (3: 98-99) dari
Ibnu Al Madini dari Ibnu U)rainaL deirgan sanad ini. Irnarn \,tffi jugl
meriwayatkannya d^larr.Al Mrwathrta'Galaman 235) dari Az-hrfui dengan sanad

yang sama. Hadits itu disebutkan kemrdian pada hadits ke 10123, melalui jalur
Imam Malik. Begitu juga knam Al Butfiari (ll: 472) d31 rmam Muslim (2: 29a\
telah meriwayatkannya melalui jalur rrnarn Malik"

Tmam Muslim juga telah meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Uyainah, han)ra

saja dia tidak renyebutkan redakinya dengan ssmPrlrna, karena dia telah
mcnggantin),a denganredaksi hadits yang diriwayatkan dari Imam Malik

I*rfail "Tahillatal Qasam", deogan dbacafathah pada ta' dan kasrah pada ha'
sertafathah pada I-am yang ditasydi{ rcnurut Al Hafid dalam Fath Al Bari adalah

apa yangmembuat srpahituterbebas, yaitu stryah itu sentirit
Lafrrzh iri adalah bcot* msdat dari 'Ilalhla [l Jirnin", yang b€rarti

me,mbebaskan srryah itr. Dikatakm ivgar"Hallala, Yuhallilu, Tahlilan, Tahillatan,
dan, Tahillan " I{anya saja, $cl1ttft Essdar yang kctiga "Tahillan", yang dibaca tanpa

ha', adalzrh mcnrpatan lafirzh yang syae.lbu Al Atsir b€rkatC 'Dikatakan, yang

dimalrtudkqn adalah sr"nrU'ah, scbagainanm dalam firman Allah iDan tidak ada

seomngprm darimr relaiokan wrdatangi ncraka itu" , , .

Orang Arab b€rkata, 'Di8 tclah lr.uuln{qra scbagai huhnan, dia telah

rer:m*ulnya sebagai pehjeru, ryabila dia 6dak tersungSt-srmgguh dalam

%r"r- lafr"r scpcrti ini sangat sedikit dan jarang teriadi dalam ianak
qillah, yaitu lang$mg mjadihn Ji'til [pekerjaan] yaug digunakan suryah itu
sebagai kadar yang bisa mmbcbskan stryahla itu. SePerti omng yang

bersuryah akan tmm pada suatu teryat misalqra, apabila dia telah tunm pada

teryat itu, reskipun cuma sebentar sajq maka srryahya iu tclah t€rp€ouhi.

Itulah yang dinamrtqn dcngan pembcbasan suryab" Jadq arti dari hadits ini adalalU

"Dia tidak akan merasakan api neraka kecuali hanya sesaat sajq sebagaimana yang

tcrjadi dalam pqnbebasan suryahya seseorang. n

Yang dimeksudkan dengan pe,mbebasannlna adalah, melewati neraka lalu
kemrdian "nmyekrangin)'a. Seaangkan huruf ,a' pada laftJg'TahillaH' adalah

hrrtrf tambahan.
P€m&iran lafazh itu dengan malrna 'mclewati', alcan disebutkan setelah ini

dalarn hadits ke 770? melalui riwayat Abernazzaq dari lvla'mar d^ti Az-Z;ttrj..

Di bagiao al&ir hadits terdapat rcdaksi 'Maksudaya adalah melewati'" Ini
adalah penaftiran dari Az-Zuhri.

Ath-Tbalalisi telah rcriwaptLmnya (2303) dari Zum'ah dari Az-Zuhri, dan di
bagim athir terdapat r€ddcsi "Azrzt,&,!j b€rkatL "scpertiqra yang dimaksudkan

dalam hadits ini adalah tyat "Dan tidok ado seorang)un dari padamu melainknn

mendatangi neraka itu. Hal iU bagi Tuhanmu adalah suatu kzmestian yang sudah

ditetapkan." Hadits )rang sama d€ngan ini jWa "lran disebutkan kemrdian dalam

hadits ke 10213, relalui riwayat Waki' dari Am'ah dzri Az'/;tfui. Han)'a saja, di
sihr tidak dischilh r€dEl*i taeir Az-hhi. Lihat ke&rary@ya Aelern Tafsir lbnu

EtrI - Mrtndlr.nAb.d
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7265. SuEru menceritakm kepada k@i, dari Az-Zuhi, dari

Abu Hurairah, yang saryai kqada Nabi SA\M, beliau bersaM4

"&lunrt pemrukaan kuni telah diiadikan wttukht sebagai masiid dan

alat bersuci." Sufye b€d@tq 'lladits ini dikatakan telah

diriwayatkm dari Sa'id, dri Abu Hurairalr."lzt

Karrrir (5; l9l-3y2). Liha jugr lcuogm ymg tclah hlu ddmbdiB lbm Ms'ud
(4313).

rzr s!o"6 hadits ini sluldh EBtiFrn dilihat dri dhehirqra, rlelerr hedits iri
tctdryrfi, inqttlra', sebagrimm lug rten !s6i jclasL" mnti, IDs1la AllaL

Ddam Al Mtsnad cctah Ilalabiyalt pcda h.diB iri tcrdryat tacrptrm
sanad dcngan relihat @ila 'fi'hi" hdi6 ini )'eg Engis)'r8th bahwa hadits

ini adalah hadits yang sam dcngm hadits scsudah5a KEEoa itulab' rnalrn trerrrl

mjadikamya dellrn satr n@r, saat lc"'r'i rcngmUran hadits Al Musnad ini
dc,ngan norcr dari pcrtam kali lrlrni 6fu!u[61,s.

Lahr dstrog Al Musoad c€fiean M yaag scsuai dcnge cctakan htab ini yeng

memrut lcstcrputrsao sanad. Nmrq sctelah inr ahirayr tami mcoeouh hadia
yang bcnar ddrlrn ccta&m Kahiall f'mg mcdae.km dua hadits ini dcogan &n
srn d.

aH*uya, hilenigleh hcmctfiilu soad dari &ra hadits ini yog remboatt'rni
harus misahlm5;a do tnG4r'csit"r. D(mn uscodiri Poda h.ditE fqg kqtu,
sebagri ulqgm thribditlPcr- .

Dalm hadits ymg pc(@ dischdm rcdalci'Scluuh Pcmlkae bumi ini
telah dijadih -oteh Allah- mHor scbsg3i "'nqjid dm Euci tcnelmya." Hadits ini
diriwayattao olch Ahad dri Srm bin U1ratuah dli Zrfui (dui Abu Iturairah),
yang saryai kepoda Nabi SAW.' Dalam etakan Ildabiyah de M, rGdalrsi (dari Abu Hurairah) tidaL discbtrlkao"

Tapi dalam c€takan lktadyah, rcdaksi Escbut ada" dm iaileh yanf, bcoar. Ivlakq
kamiprn renamUanUmf d"h'n hadits t€rscbul Socra zhahir, dalam hadits ini
tadryt lrsal/Munal (ada sdah satr periwayat dari sahabat yang digugurkan) antara

Az-Zltbi dan Abu Hurairah- lvlatra" Suqran bcrkata scolah miwayatbn hadiB ini,
'Aku relihat haditr ini diriwayattan dari Sa'id dsri Abu Hurairab"" Maksudr.lra

adatalf bahwa Iblmr U1lainrh bh lrpq alg ts@i dia lcbih rcmilih
mgunggumOon hadits iubohuE hadits itu diri*a1'attan dad Az-Aftri daripada
dri Sa'id bin Al Musayyab dri Abtr Hurairah"

.i;;,r: r,g;t'f
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Kalau saja ini adalah hadits satu-satunya, mata itu meirjadi keraguan dalam
pe'netapan ke,shahihan sanad. Akan tetapi, hadits ini juga teinyata diriwayatkan dari
Abu Hurairah di luar sanad ini.

Ibnu Majah telah reriwayatlcannya Q: u7) rnelalui jalur AMul Aziz bin Abi
H,a4n, dan melatui jalur Ismri'il bin Ja'far; keduanya dari Al Ala' -)raitu Ibnu
Abdurrahmanbin Ya'qub Al Hruqi- dari ayahnya dari AbuHurairah.

Imam Muslim juga telah meriwayatkannya' (l: 147) mclalui jalur Isma'il bin
Ja'far dari Al Ala', dengan sanad ini. pada hadits deirgan redaksi yang panjang

19nurut riwayat Imam Lduslim ini, pada bagran awalnya terdapat rcdaLsi ,.Aku telah
diberikan keutarnaan melebihi para nabi dengan enan perkara", lalu disebutkan di
dalamya redaksi "seluruh permrtaan bumi ini telah dijadikan --oleh Allah- suci
tanahn)ra rmhrklnr d"n sebagai masjid."

Hadits yang panjang ini disebutkan dzlam Al Musnad (9326) melalui jalur Al
Ala'. Imam Muslim kemudian nrriwal,atkan lagi setelah itu, sebagian isi hadits ini,
nrelalui jalur Yrmus dari Az-zuhi dari Sa'id bin Al MusalSrab aari etu Hurairah
secan marfu'ke,pada Nabi SAW. Han)'a saja, dia tidak menyebutkan di data-ya
redaksi "Dan bumi telah dijadikan untul:ku."

Menunrtkrr yang paling jelas adalah bahvra Az-zubj- lah yang telah ragu
dengan psdnksi ini, dia telah mendengarqra dad Ibou Al Musay5ab. ferena itutat,
rmarn Muslim'mc,lrolak tmtuk moryrebutkan rcdaksi itu dalam sanad ini dan sanad
yang setelahya, padahal di saat yang lain dia tetah meryrebutkan seluruh redaksi itu
lalam bebcrapa hadits )'ang m€ncrangtao teotang dibuatrya bumi sebagai rnasjid.
Karcna ihr juga" 'nlka hadits ini ddak pantas disebutkan dalam bab ini kecuali

matan ini.
Apaprm itr yang jelas hadits ini adalah hadiy shahih yang diriwayatkan dari

Abu Hurairah- ranaungan -rt'anya juga terdapat daram beberapa hadi* para
sahabar

Al Hafizh As-Suyrthi telah melakukan kesalahan, ketika menyebutkan redalsi
hadits ini sendirian dalarn al Jami' al shagir (3s94), dan menisbatkannya kepada
Ibnu Majab, hadits Abu Hurairah, lalu rcmbcrilan wda, dha'ifkepada hadits ini.

Al Manawi juga telah lupa rmtuk memberikan komeirtar abs As-Suyuthi dalarn
penjelasannya atas As-Suyrthi. Merujuk berdasarkan zhahirnp kedua sanad Ibnu
Majah, karena dia telah meriwayatkan4ra dari Syaikhani (Al Buffiari dan Muslim),
$ a*T-:au terdapat penjelasan yang tidak b€rarti aPa-a{,a. Karena syaiknani (Al
B"theri dan Muslim) ini; sal"h satunya telah mcriwayatkan dari Abdul Aziz Ibnu
Abu Hazi,n, dan yang satm]ra lagi qreriu/a),atkar dari Isma'il bin Ja'far; keduanya
meriwayatkan dari Al Ala'.

Jadi As-Sunrthi dan Al Manawi telah ketinggalan parjclasan bahwa hadits ini
pu frdapat dalam hadits dcngan redqtsi panjang Imam Muslim, melalui jalpr ini,
ss[egimana ]rang telah lrnmi sebutkan tadi.

Imam 1461i- juga telah meriwayatkanqra dari tiga orang guru tsiqqah, dzri
Isma'il bin Ja'fu. Kandungan rnalrna hadits ini juga akan disebutkau kemrdian,
rclalui hadits Abu Hurairah, baik dcngan redald yang panjang rnaupun ringkas
pada hadic ke7397,9703 - 10524.

@I - Mumd rnPn Ahmrd



1.. . a.
qt f q*,f $:r, -;.YY 1o

o{s ,ll'. .rllt i$lr:$i ,uk i,ti bf ;sllti bf €tfu tiit :gj1 ,a:i
z'aaa

LLf zi oj?

I oAt. . t,,.t.l
c€-PJt ,f, (oLr.,

aa

,Pt Y'}l * ,4t I;*- t.allf -,-

t-z a. t

[;i:'*"3#"uaf; ci ;tk

,o?l i7 lei
lf.t ;ol ;;';.tpllt tlt ;ir;.it,

7265 M). Su$,an menceritakan kepada kami, *'*''*',
dari Sa'i{ dari Abu Hurairab, Nabi SAW b€rsabda dalam satu riwayat

hadits, "Bersegeralah kalian dalam menbawa ienaz-ah 4e htburan-,

apabila sang nayyit itu fulah orang baik, maka kalian telah

meryegerakawrya menuju kcbaikan. Dan apabila sang mayyit itu

adolat, selain orarrg fuih n ata kalian telah melaal*ott kebwulcot di

atas purfuk l@lian set tlw."

Ke,nrudian Suf)ran berkata lagi dengan isnad yang juga santPai

kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda "Berseg*alah kalian

dalam ruembmva jenazah, knrena apabila jenazah itu adalah orang

yang baik, maka kalian telah mendahufulcan kebaikantya untuk sang

mawit.'ffisG/)

7'55 (M) saoad hadits ini slutih. rmam .Al Bulfiari telah mriwayattamya (3:

147-l4t), bcgitu juga rrnm Musrlim (l: 258); kcenlrya rclalui jaftn Ibru Uyainall
d.nf s@ad ini jgg& Bsgie awal saoad hadits ini tclah digrrgu*an/tfulak

dis$rdq rlelrn Al Musnad c€tah Halibiyah dan M. Akan tetryli dalam cetakan

Kahiyah dischrdrao- Karcna ibhlt, t'mi reretqllomn hrcoa kami telah

rcmraslan bahwa ymg terryat dalam cctakankmiyah lahymg benar. Dalilqa
adalah, bahwasan5ra Syalrtani (|l Bufetri dan Muslim) juga telah meriwaya&an

dengan mc,nggunatan sanad ini. Serryama mgtlti apa )ang terdapat dalam

sanad sebclrrnrnya, ymg didah5n Erdapat keragrrm Su$an alas ke-muttashilan'

saradtrlra, sudah pasti Syailtani (Al Bufead dan Mrulim) tidak al€n meriwayatkan

hadit relalui jahr iq scbagaimana mereka tidak mqngeluarlan hadis sebclumya
*sehrnrh bumi tclah dijadfts utrtiliku", mclalui jalur ini )'ang
me,nganAmg keragrrm atas kc-rnurrashilan-tyt (kebersambmgannya), meskipun

telah ditrtaplon ke-shahilaayt mlalui bebcrapo jahr lain yang banya\
sebagaimna yang telah lrarni jclaslan scbelum5ra. Adaptn riwayat yaog kedua dari

Su$,ao, ymg bcrtunyi *Apabils dia a&lah oreg )raog bailq nota Lalian telah
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7266. Su$tan menceritakan k pe kami, dari Az-Zuhri, dari

Abu HnrairalU dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Apabila sebuah

dinasti telah rtntuh, maka tidak akan ada lagi dinasti yang lain

setelahnya, dan apabila keluisaran telah ntntuh, maka tiadak alwn

ada lasr keknisaran saelahnya. Dan Demi Allah, yang jiwa
Muhammad berada di tangan-Nya, swrggui Allah akan mengeluarkan

lrekayaan dari kedua kcrajaan itu unfi* 4epenttngan- berperang di
jalan Atlah.rn

cti'* ,lrt.blJt * ,iti, tii; .vrrvl.c.t ( r.$J-p €.., t
tk €t'i.t'eif ;rl |+;,*t ;r' ?" *,4, y, &-

menyegerakamya k€pada ks$aikan", disebutkan s€prti ini dalarn Al Ushul Ats-
Tsala8,ah.

Dalam catatan pinggir yang terdapat d^lam Al Mustad cetakan Kataniydl,
disebntkan redalsi * Tuqaddimunilw."

Dalam riwayat Imam A.l Buktari, disebutkan redaksi "Apabila dia adalah orang
yang barlC mata talian telah moryeg€rakamya kepada kebaikan " dan dalam
riwayat rrnam Muslim, disebutkan redaksi'Maka kalian telah memberikan kebaikan
atas omng itr." Hadits ini juga qtan disebrdtan kemdian dalam hadits ke 7269,
7270, 77 59, 77 &, 77 6l - 10337.

Lihat kc@rangan yang telah lalu dala"' Musnad lbnu Mas'ud (3734, 3939,
3978, - 4l l0).
Lihat juga keterangan Aaten Musnad Abu Hurairah (74n,7901,7916,7845, 10141

- I 0498), dar d^lm Ath-Thabaq at kznngan Ibnu Sa' ad (4Dl 62).t' Sanad hadits ini shahih.Ini adalah pc,neutmgan dari hsdits kc7l8/.
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Ju;lt Wr,-eflt e;,r4t|fi:t,latist * ry

Abu Hurairah, yang

"Hampir saja pttra

me,nceritakan kepada [ami, dari Az-Zultri, dari

sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda,

maryam Isa AS tuntn kepada kalian untuk

.L;l'..t!t) ,L

menjadi hakim yang adil dan menghancurkan salib, serta membasmi

babi, menetapkan pajak-untt* non Muslim-, dan berlimpahan harta,

sehingo tidak ada orang yang menerima (sdekah).-r23

ra Sanad hadits ini shahih. rrnam Al Bul&ri tclah miwayatkamlna (5: 80
dari lb,nu Al Madini dari SuE1m bin Ufinah, dcngm samd ini. Begitu juga rma'n

Muslim (l: 5a) telah meriwayatkamya dengan beberapa sanad rclalui jahr Ib,nu

Ufinab hanya saja dia tidak menyebutkan redaksirya dengan lengkap, tetapi
me,nggantinya dengan redaksi yang sebelumnya.

Imam Al Butfiari (4: 343) dan juga Imam Muslim rclah meriwayatkamya
melalui jalur Al-I-aits dari Az-Zuhri. Hadits tersebut "tan disebutkan berkali-kali
dengan redaksi yang panjang dan ringlas, di antararya pada hadits ke7665,7890 -
10957.

Lihat keterangan yang telah lalu dabrn Musd lbnu Mas'ud (3550 dan dalam

Musnad Abdullah bin Amnr bin Al Ash (6555).
Para Mujaddid (orang-orang modemr) atau orang-orang penganut faham

kebebasam, yang hidW pada masa kita.sekarang inq telah baryak m€ryermafukan
hadits ini yang dengan jelas mnmjnkkan ttmumya nabi Isa bin Maryam AS pada
athh zarpn sebelum baacumya dnnia ini; dengan me,mbuat tahril yang memrat
pe,rgingtaran samr, dan juga nyab terhadap kejadian yang

diispratmhadits int
Ib seiura dikarenahn 'rl"rcka tidak neryerca:rai hl ghaib, atau baqir tidak

rrFrrrpeca5nai hal gt'"ib ih- Padahal hedits ini aelah'hsdits auralrru tr secara

hsekrrhaq ymg isi kandrmgmf bisa dipermggurgiawabkan oleh agama tarya
mgguaU takwil. Maka dad ihl sangatlah tidak layak bagi mcreka rmttrk
rnEftEt"ri hadits ini ataummtakwil haditsnya.

Al HafizI Ibnu katsir telah mcnyebutkan sekeloryok hadits siahlr yang

m:rctuttran kejadian i6 rtnlam kitab tafsirnya (3: 15-23), dan berkata, "Ini semla
adalah hadits mutawatir yatg datang dari Rasulullah SAW, melalui riwayat Abu
Htnairah, Ibnu Mas'u4 Utsman bin Abi Al AslL Abu Umanuh, An-Nawwas bin
Sam'an, AMullah bin Amu bin Al Ash, Majma' bin jariyah, dan Hudzaifah bin
Usaid RA: Di daleffiiya juga terdapat dalil akan kearlaan waktu tunmrya Isa AS dan

tEryat 0lnmya; yang rcngatalan bahwa itu di negara Syam, bahlcan ada frang
nengatakm di D*maskus, Epe)ra di mara bagie tim[, dan nabi Isa d$ atrn
trrnpada wattu *alat Shuhfi ditmaikan
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7268. Suffan menceritakan kepada kami, dari Az-Ztfrri, dra

mendengar Ibnu Ukaimah menceritakaq kepada Sa'id bin Al
Musay5rab, dan berkata: ator mendengar dari Abu Hurairalr, dia

berkata: Suatu waktu, Nabi SAW melaksanakan shalat bersama karni

--dia memperkirakan waktu itu shalat Shubuf. Ketika beliau telatr

selesai melaksanakan shalat, beliau bertanyrA *Adakah salah satu dari
lralian yang membaca surah Al Quran 4engan keras, waWu aht
membaca tadi-?", Salah seorarrg jama'ah berkata" uSaya, Wahai

Pada masa-masa sekamng inC tepatnyz pada tahun 741 M, telah dibangun
sebuah rrnara tmnrk masjd Jami'Al Umavry yang berwarna putih dan rcrbuat dari
bahr yang diukir, sebagai ganti dari rrnara png telah roboh disebabkan kebakaran
mrsal )raag telah dilakukan kaum Nasrani. Semoga karm Nasrani mcndapatkan
lalcnat dari Allah saryai Hari Kiamatnanti

Pembangman urrcusuar itu b€rasal dari dana rnasjid trmat Islam Peirdapat ini
se,makin retrguat de,[gan mengatakan bahwa pada me,nara inilah a3[i Isa AS akan

tunm; lalu dia memhmuh semra babi, menghaocurkan salib, menetapkan pajak atas
non Muslim, dan tidak meirerima agama selain Islaq sebagimana yang telah
dijelaskan d^$mshahih Al Buh:hari dan Mt,.slim.

Ini adalah salah satu berita rahasia dari Nabi SAIV tentang kejadian rtrt d4n
juga memryakan pcnetapan serta justifikasi kebe,oaran kejadian rtq pada masa itu,
ketika tidak ada lagi bantahan yang mcngcmrka dan tslah hilang keraguan pada diri
Eer".ka" I(arcoa iif scmn rmt mrmria pada waLtu itr reluk Islam d8n
Engilnrti apa yeg diajarken oleh I8a AS.

Dalam hal ini, Allah SWT tcrtman, "fuh oda seorangnm dari Ahli Kitab,
kcnali akan bqinm @aaoAa Qsa) sebelwt kcnntiamya...(sampai alchb ayat)."
Uhat juga tacraogamf drJiam Fath Al Bari (6: 355-358), din&a Imem [l
Bulfiari alah mcriuayattan hsdit ini d€ogan rcdald yang pqiang relalui jalur
lain
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Rasutullah." Beliau lalu bersabdq " janganlah ada yang mendebatku

dalam membaca Al Qru'an (maksudnya, tidak ada yang ikut membaca

Al Qur'an di saat aku me,mbaca Al Qur'an dengan keras)'" Ma'mar

meriwayatkan dari Maka, orang'orang Pun kemudian

berhenti membaca sgratr Al Qur'an yang telatr dibaca dengan keras

oleh Rasulullah SAAW -saat melalcsanakan shalat-. Su$an berkata,

'Redalsi hadits -yang terakhir ini-, tidak ada dalam riwayatku."t2a

rr Sanad hadits ini shahih. t!61 {Jfuimah adalalL Umarah bin Ukaimah Al-
Laitsi Al Junda'i Al Madani. Dia adalah seomng tabi'in png tsiqqah.Ibnu Hibban

elah myinggtmg31la delen l1s-Tsiq qat.

Ibm 
-sa'ad 

uertata dzlam Ath-Thabaqat (5: 185), '"ukaimah meninggal pada

tahrm l0l, dan gmrmya waltu itu srlalah 79 tahm. Dia telah meriwayatlan dari

Abu Hurairab, dan Az-Zuhd telah meriwayathn satu hadits darinya. Di antara

Ilam4, ada juga yang tidak m€,nganggapnya tsiqqah, dan mengatakan' "Dia adalah

guru )"ang 
-bo-doi." -Ibnu Abi Hatim renyebutkan .lalarn al Jarh wa At-Ta',dil

6nnq- bahwa dia menanyakan tentang Ukainah pada ayahnya, ayahya

-er5""rau, "Dia telah meriwayatkan hadrts shahih, dau haditsryra adalah maqbul

(dapat diterima)."
Yahf,a bin Ma'in berkata" "Cukrp bagiml de,ngan berpegag pada ucapan Az-

Zuhri; aku mendengar Ibnu ukaimah rirenceritakan kepada sa'id bm AI Musalyab."

Yang dimaksud deOgan perkataan Ibnu Ma'in ini adalah bahwa Sa'id bin Al
Musa1ryab, salah satg ulama besar tabi'i& dan orary yang paling tahu hadits Abu

Huxairah, telah menceritakan sebelum hadits ini dari Ibnu Ukainah dan mendengar

darirya di badapan muridnya, Ibnu Syihab Az-}ghti. Dan orkrry pula bagimu rmtuk

-"ryo"ay", ke-*iqqahanlftaimah ini dari sebuah bukti yang rcngatakan bahwa

tm- n{Ait telah meriwayatkan hadits ini d^n Az-Zttfu1" sebagaimana yang akan

kami jelaslzn dalam takhrij hadits.
rrrE'n Malik adalah oreg )Fang paling tahu t€ffing peiduArk tUaainaU, paling

6fo1 trutsng cacatnya riwalnt ehli ldadimh dar bisa mnge&hri mana orang yang

lrrtqCah 66 'r'ana lrang hrlan tiqqah. Tentaog nara l[s1 Irk ry ini terd46t
pcrscti.ta" pcdaFr Yaug bcnar adalsh baha oorya l:t1qry 4"t+'almarah",
dm n*rrn i"ilah ).mg dipalci olch Ibnu Sa'ad dh" Ib6lr Abi Ilatim" T-am Muslim
EE rJ,Ebrflsamya dEll,m'Al Mw{arfulat wa Al wiMan (halnman ll) masuk [s drlam

gololgro para periwayat yang harya diriwayatkan oleh Az-Zuhi dan mcngatakan,

'Dia adalah Ibnu Ukaimah Al-Laigi dan namanya adalah Umarab""
Irnarn Muslim tidak meiryrebtrtkan pe,ndapat yang lain tentang llkainah. I,afazh

..[Jlraimah' dibaca dhamuh pada Hamah dengan rengalami perubahan bentuk

pola tashghir (dcmmiti$. SeAangtan lafazh*Al Junda't'dibaca deirgan dhammah

padzjim, whtngadtnun, danfathah atrrtt dhammahpada dal,
Ihru Duraid b€rkata delen Al Isytiqaq (halaman 105), 'Dia termasuk fnrtanla

Jrmda' bin Laib. Tcrtadang dftatalon dengan no-a ftmdu' atau juga Jrmda', bentuk

mfiad dsri Al Janadi'." Adapm Al Janaadi', artinl'a adalah segerombolan singa
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kecil yang biasarya tclihat pada teryat persernbuyian kadal dan pada beberapa
teryat perembuyian lain.

Al Khalil berkata, "Apabila hunrf kedua lsin ihr yang mengilot wazan Fu'-La-
Lun adalahnun atrruHarza\rnaka Anda boleh membacmyafathah abadhammah,
seperti pada lafazh "Jandab" atau "Jundub', jad Anda bisa membacanya "Junda"'
atau Jundu'.tl

As-Sam'ani tclah menulis dalaa ltab Al Ansab, begitr flrga Ib,nu Al Atsir ddam
Al-Lubab, bahwa nama "Jsftr"' adalah sebutan ktas untuk Laits bin Bakar bin
'Abd Munah bin Kinanah Ulama yary men-tashhih At-Tahdzib telah melakulan
kesalahan (7: 410), ketika dia nsrulis nama Jundu' ini dengan "Al KhaHza'i"!!,
dan renetapkanryra dalam catatan pinggir kitab, sebagaimana yang tcrdapat dalam
kamu, bahwa nama itu mengikuti wazdn "Ja'fat''.

Dia juga mengaakan bahwa itu adalah scbuah nama untuk kakek moyangqra
sebuah kabilah dari Bani Hamdan, yaitu Ibnu Malik bin Dzi Bariq. Ini adalah sebuah
kesalahan besar, karena 'Ibnu Llkaimh" ymg disebutkan di sini addah anggota
keluarga 'I-aits", meinrut kesepakatan ulama tarya ada perbedaan

Adaprm 'Al Khabdza'i", maka itu baarti ailalah keluarga 'Tlamdan" dan
'Bariq." Bagairnana dia bisa rengatakan namn "{l Kbabdza'i" ini untuk 'Abu
Ukaimah"? Sangat tidak. masuk akal. Dan bagaimma rmmglrin sang pengamng

kamus bisa renetapkan "Al Khabdza'i" ini mc,ngikut wa,zan "Ja'fat''? Ini adalah

sebuah kesalahan bcsar. Yang benar adalah, mcstiryra itu dibaca dengan kasrah pada

/rla', sehingga menjadi 'Al Khl:bdz8'i." Keterangan ini telah dijelaskan oleh As-
936'ani dal"o, Al AnsaD, dan olch Ibntr Al Atsir dalarn Al Lubab, begiur juga Adz-
Dzahabi telah mcntapkamya dalamAl MusytaDr.r, (hslaman 120).

Adapun redaksi yang mcngatakan t€ntang sanad yang berbrmyi "Dari Az-Zuhri,
dia mendengar Ibmr Ukaimah rcnceritakan kepada Sa'id bin Al Musalyab" adalah

redaksi yang bemar. Maksudrya adalah bahwa Az-Zrttri suatu ketika menghadiri
majlis Sa'id bin Al Mrua11nb, ketika Ibnu llkaimah menccritakan kepada Sa'id
tentang hadits ini dari Abu hrairah.

Jadi, hadits ini adalah hadits Ibnu LJkaimah dari Abu Hurairah langsung, dan
Sa'id bin Al Musaryab serta Az-Zubri telah rendengarqra dari Ibru Ukaimah, lalu
Az-htfui rcnceritalamya I&rcna inilabo malca dicetaklah beb€rea riwayat hadits
ini yang ekan kami sebu*an ke, rdian dengan redatsi Dari Az-Zuhri, dari ibnu
Utaimt, dari Abu Hurairah-"

Ketcrangan saoad inihh Fng ditujuktan oleh Tsana' bin Ma'in -yang telah
kami tufikan tadi- ketfta mengatakan t€,ntang Ibnu lJkaimah, "Cukup bagimt
dcngan berpegang paaa ucapan Az-Ztbi; aku codengiar Ibmu ukaimah
rcnceritakan k4ada Sa'id bin Al Musay5ab.'

Disebuttan dalam ketiga salinan Al Mund di sini, abm LJkainah
rcncerita&an dari Sa'id bin Al Musa;r5nb", dcogm sdaqn - -nahan "'AD (dari)",
yang a&tiran malrh mmbcrikan satr pcimhmm ymg sdah bahc/a Aa-Zllfoj'
tclah modcogg dari lb,till ulqimah dsri lbtru Al Musagnrb. Ini adahh scbuah

kcsalahan bcsar, scbagaimma yarg telah lmmi jclasllan sebelumya. Redaksi yang

bcnar ada pada cls ash Al Munad cctakan (S), yug ffitrpsh hryulan
potongan dar'i Al Munad; di anuao5nr Mteud Akt Hwairah yang Elah kami
sch&n gadramya (iuz 6 halmn 519).
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Hadits ini telah diriwayatkan Abu Daud (8271 Aun Al Ma'bud 1: 306) dari

Musadda4 Ahad bin Muhamnad Al Manrzi Muhamnad bin Ahnad bin Abi
Khalf, Abdullah bin Mgharmad Az-Zilhi, dan Ibnu As-saraj; kesemganya

rneriwalatkan dari Ibnu U)'ainah dari Az-Zuhri, dia berkata "Aku mendengar Ibnu

Ukaimah menceritakan kepada Sa'id bin Al Musayrab", lalu dia menyebutkan

hadits yang sama.
Kemrdian Abu Daud b€rkatL "Musaddad berkata dalam fufifsay3, Ma'max

berkata: Mak4 orang-orang pm kemrdian berhenti mernbaca surah Al Qur'an yang

telah dibaca dengan keras oleh Rasulullah SAAliiI -saat melaksanakan shalat-."

Ibnu As-Saraj b€rkata datam haditsaya, Ma'mar berkata, meriwayatkan dari Az-
ZuhL Abu Hurairah bcrkata, '.Ma!a, orang{mng prm kemrdian berhenti."

AMnllah bin Muhanrmad Az-Zrrfui bertata, t€xmasuk juga beberapa di antara

merek4 Su$ian bffkat4 'I(e, rdian Az-/;fin tn€ngucapkan sesuatu dengan kalimat

yang tidak aku de,ngar dengan jelas. Lalu Ma'rnar b€*aa, "Seungguhya Az'Z)hti
berkatL'IVlalca, orang-orang ptm ke,mrdim berhenti."

Al Baibaqi telah meriyrayatkamya (1: 157-158) melalui jahr Abu Daud dengan

beberapa sanad ini, dan rclalui jahr Ibmr Al Madini dengan redalsi sanad "Suffan
rrcnceritakan kepada kami, Az-Ztrhri me,nceritakan kepada kami, yang telah aku

hafalkan apa yang keluar dari mrlutrya... (sanpai akhir hadits)."
Al Baihaqi berkata pada bagian alfiir hadits 

('Ali bin Al Madini berkata,

Su&an bcrkata, kemrdian Az-Ztrhri meingatakan sesgatu y.ang tidak aku hafal,

sehingga hafalanlu hanya saryai pada redaksi ini saja; maksudnya adalah saryai
pada redaksi "Tidak ada yang mcndebadnr dalammembaca Al Qur'an"r'
. Ma'mat berkata meriwayatkan dari Az-Zuhi, 'Maka" omng-orang pun

kemrdian berhenti urembaca a)'at Al Qur'an pada saat Rasulullah SAW membaca

Al Qur'an dengau keras."
Ali -Ibnu Al Madini- bcrkata, suatu hari Su8'an b€rkata ke'padaku, kemtdian

aku melihat lagi k€,pada diriku dan ahirnya aku ketahtri dengan pasti tanpa keraguan

bahwa Rasulullah SAW waltu itu shalat Shubuhbersama kaml.
Ibnn Majah telah mriwayatkan4a (l: 144'145) dari Abu Bakar bin Abi

S),aibah dan Hisyam bin 'Arrrmar; ke&ranya mcriwayatkan dri Ib'nu Ufinalq
dengan samd ini. Han)'a sajC dia tidak rcryebutkan perkataan [d4'rnar. Kenndian,
Ibmr Majah meriwayarkan lsgi sctclah iq1 dad J@il bin Al Hasm dari Ab&rl A'la
dari Ma'mar datt Az-Zr:fuj, dcngan sead ini Kemrdian baru dira menyebutkan
redaksi )ang salna dan rcnambahh redaksi l4gt "I\'Ialq orang-otang prm

kenndian dierr mnde,ngartan, ketika sang Imam scdang me,mbaca Al Qw'an
dengan suaf,a k€,tas."

S€mra riwayat yang telah kemi sebu&an tadi rcojelaskan statrs sanad ini, dan

rctrghilangkan ketida\ielasan 41"-' h"die ini bagi omng ).mg belum bersentuhan

langsmg pada saat periwayatao hadits.
Adaprm yang pfitam4 1raitu m€qielaskan stahu sanad ipi adalah perkataan Ibnu

Al Madini yang mngatakan tcstang Suqno, bahca Sufian melihat/mengingat
k€mbali kepada dirinya sendiri, ocnrmj'kkan bahwa kcragum yang terdapat dal"rn

redaksi "Dia mogira walnr iu adalah shdat Shubuh", itr adalah dari Suq/an-

Kemrdian dia rcndryati dalam kitabrya sebuah lcpastian bahwa itr1 adalah

shalat Shftoh, rnetrr hilEnglah kcragrrm inr. Scdaogl@ Lesiryulan yang kedua
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yang rnenghilangkan ketidalielasan datam hadits ini adalah hadits ini menrmjukkan
bahwa redalsi yang terdapat pada bagian alfiir sanad hadits 'Ma'mar berkata dari
Az-Zuhri...(saryai alfiir hadits)", sebenarnya adalah perkataan Su$ran, ketika dia
mendengar hadis ini bersama ma'mar dfii Az-Z.r}ri.

Pada hakikatnya" Su$ran tid* mendengar bagran alhir hadib ini, yaitu redaksi

"Maka orang-orang prm kernudian berhenti," karena redaksi ini tidak jelas

didengarnya, sebagaimana yang telah dia katakan, lalu Ma'mar memberi-tahukan

kepadanya redalsi alfiir ini, yang tidak s€ryat dia dengar dengan jelas.

Su$,an tidak rela dan tidak saryai hati utuk nrnyama*an (tadlb) hadits ini
dan msriwayatkannya dari Az-Zubri, bahwa dia telah meirde'lrgarqra langsung.

Maka, diaprm memberitahukan bahwa dia telah mendengar redaksi aLhir itu dad
Ma'rirar d"ri Az-Z;iftn, dan meiryambrmpya langsrmg setelah hadis png telah dia
riwayatkan Begihr juga, banyak pcriwayat selain Sufran yang meriwpyatkannya
dari Ma'mar. Mereka meriwayatkan redalcsi al&ir ini sebagai sambungan langsmg
dari hadits tanpa ada pemisahaq sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu As-
Saraj, gunr Abu Daud ketika meriwayatkan Ibnu Uy'ainah"

As-Saraj meriwayatkan dari Ibnu U)'lainalL dia'berlota" 'Ma'mar b€rkata dari
Az-Zvhri, Abu Hurairah b€rkata, 'Maka orang-orang pm kemrdian berhenti."
Maksudnya adalah bahwa Ma'mar menceritakan kepada Suryan rcdaksi alfiir hadits
ini dalam majelis Az-Zthi, karena Su$ran tidak mc,ndeirgamya. Jadi redalsi aldir
ini dengan sendiriqra menyambung (muttashit) dengan sanadnya, dan bukan
terpisah dari perkataan Az-Z\fui, scbagaimana yang telah disindir sebagian orang.

Hadits ini juga tidak t€rpuils (mmqathi) sanadqaL dari riwayat Az'brfui dzri
Abu Hqrairah, karcna Ma'mar tclah menceritakan bagian akhir hadits ini langsung

kepada Su$ran di dalam majelis Az-Ztlfrrj. Bcgitu juga yang telah menganggap

kebersarrbrmgan hadits ini adalah Abdul A'la, sebagaimana yang telah kami
sebutkan tadi aahm riryafrat Ibnu Majah.

Abdunazzaq juga tclah m€oganggap hadits ini muttashil dari Ma'mar dari Az-
Zubri, dengan saoad ini, pada penjelasan hadits jang akan tami sebutkan ke' rdian
dalam Al Musnad (7800. Begitu juga yang telah rnenganggap hadits ini muttashil
daii Az-Zuhi adalah Imam Malik. Maka Imam Malik ptm meriwayatkan hadits ini
dalam Al Mnvaththa' O"laman 8687) dari Az-Afiri, deirgan sanad ini, de,lrgan

redaksi alihir 'Lalu Rasulullah SAW b€rsabda,'Saunguhnya sekarang aht
leatakan, jangan ada yang mendebatht dalam manbaca Al Qur'on.'Maka, orang-

orang prm kemrdian berhenti dari msnbaca Al Qur'an berbareirgau dengan

Rasulullah SAW, pada waktu Rasulullah SAIV membacaqra de,ngan keras, ketika
rnereka mcndengar sendiri dari Rasulullah SAW."

Tidak ada kcraguan lagi bahwa kontcks yang diis)raratkan dal"m hadits inijelas
memmj-klren bahwa redaksi aktir itu addah bagian daripada hadits itu s€odiri, tidak
t€rpisah &n tidaL puls tcrputs. Bcrdasartan tcEragan ini, baulrak para imnrn

hadits yq rcri*zyalkamya relalui jahn lr'um Malilc Di amrauya adalah; Imarn

Ahad miwayatlonnp, dalam hsdit! tc 7994, ytmg akao dahg, dari

Ab&nm,hm bin Mahdi deri rrnem Malilc.
Bcgihr juga Abu Dard (t2d Au Al Ma'bud l: 305-30Q rriwaptkanrya dari

Al Qa'nabi. At-Tirmidzi juga miwayaem:n (lz 25+255) dari Al Anshari &ri
Ma:in. An.Nasa'i jugs ffiiwt)'sd@ln (l: laQ dari Qmdbah" Bctihr juga Al
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Baibaqi telah meriwaya*amya (2: t57) mclalui jalu Isna'il bin Isbaq Al Qadhi,
dan melalui jalur Abu Daud kcduaqra dari Al Qa'nabi.

Semra riwayat para Imm hadits itu diriwayatkan dari Imam Malik dari Az-
Znhri, de,ngan sanadqra. M€relra semra telah menetapkan ke-muttashilat periwayat

Az-Z-trbti; )raitu rmam Malik, kemrdian Ma'mar dan Ibnu Uyaina[ bahwa ketiga
periwayat itu telah meriurayatkan secata muttashil dart Az'Z;thti. Lalu" rnasih

adakah periwayat yang lain seblah mereka?
Harb berkata, "Aku bertan)ra kepada Ahna{ Yang rnqnakah yang lebih bagus

dalam meriwayatkan hadits dad Az-Ztrbri, Imam Malik atau Ibnu Uyainah?,"
Ahmad medawab, "Idam Malik." Lalu aku bertanya lagi, "Kalau dibandingkan
Ma'm4r?" Irnarn Ahmad lebih memilih Imam Malik, hanya saja Ma'mar lebih tua

umrnJ/a." Abdullah bin Ahr-d berkata, "Alu bertanya kepada bapal&r1 'Siapa
diantara periyayat Az-htfui yang paling tsabitlshahih?'. Dia menjawab, 'Malik
adalah periwayat Az-Zttfuiyang paling tsabit dal"m segala hal."

Al Husein bin Hasan Al Razi berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Ma'in, "Siapa
di antara periwayat Az-Zrthi yang paling tsabit?", dia me'njawab, "Imam Malik "
Lalu aku bertanya lagi, "selanjutrya siapa?", dia meirjawab, '.IVIa'mar."

Sedangkan Ibnu U)"ainah dal"m riwayat badits ini, meski terlihat seolah-olah
dia telah mende,nganrya tangstmg dari Az-Zuhri, rcskiptm sebenanrya dia tidak
mendengar perkataan Az-Zttbi dengan jelas, harya saia Ma'mat telah

rnernberitahukannya di dalam rnajelis Az-Zttti secara langsung, sehingga terkesau

sepcrti ada pengulangan ucapan gunmya, meskipun gunm)ra waktu itu juga ada di
sana. Ba4rak periwayat hadits yang mengikuti mereka; di antaraqra adalah Yunus

danUsamahbmTaid,.
Abu Daud berkata, setelah meriwayatkan hadits relalui jalur rmarn Malik, 'Di

antara periwayat yang meriwayatkan hadits Ibnu Ukaimah ini adalah; Ma'mar,
Yunus, dan Usamah bin?:liddari Az-Z-iJhri, dengan mel€grtnakan kandungan sanad

knam Matik' Akan btapi datang pengakuan kisah dari Ibnu Uyainah, png
menyebudon bahwa Ma'mar telah mcnyebutkan sendiri redaksi badits ini yaog

akhiqra menimbultan syubhat pada sebagian ulama bahwa redaksi ini adalah

rcdaksi yang t€rpisah dari mtao asli hadits Az-7-nhi; terutama s€telah ada sebagian
periwayat yang menyebu&amya dcngan redaksi ynng mcnimbulkan kcraguan itu'
ketika meriwayatkan dengm rcdaksi 'Az-Z;frti bcf,kataln, padahal maksud dari
redaksi ini sudah jelas, Ma'mr m€,mb€ritahukan L€eada Su&an P€rlotaan Az-Zlt}rj'
yang qambrmg/zruttashil dengan matan asli hadits, yang sebelumya tidak dide'ngar
jelas oleh Su$an dalam majelis Az-Zuhi.

Jadi, maksud redaksi ial hkan rmtuk rentmjulkan bahwa redaksi itu adalah
perkataan )rang hdiri s€Ddiri dan tsrpisah dari matan asli hadits. Bukti yang

rcnuqi'lrkan kepada maksud asli redaksi tersebut adalah, bahwa hadits riwayat
Ma'mar sendiri yang diriwayatkan mclalui jalur selain Suqno, di dalamya tidak
terdapatpe,misah yang nemisahlonkedua redaksi hsdi6 itt

Begitr juga dalam riwayat Ibnu Al Sara[ yang diriwayatkaa oleh Abu Dau4 di
dalanmya tcrdapat penjelasan pasti yaag rnenctapkan kenuttashilaa redalai itu
dengan hadits dan mcnafikan semua tahril ymg ada. Yaitu' ketika dia berkata,

'Ma'rnar bcrtata datt Az-Zuhi" Abu Hurairah b€rtatq 'Mak4 orang-orang pun
kermrdian bcrtenti."
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Para penduhmg adaqra syrbhat dalam hadits i6 ppl3mfoahkan argumen

mereka, bahwa Ibnu Juraij dan Abdurrahman bin Ishaq telah meriwayatkan dari Az-
Zuhri, dan m€reka tidak menyebutkan redaksi athir hadits ini dan mengakhiri
matan hadits hanya saryai pada redalai "Tidak ada png mendebattu dalarn

membaca Al Qur'an."
Hadits nwayat Ibnu Juraij akar dis6futlan kemudian dalam hadits ke 7820,

begitu juga riwayat Abdurrabman bin Ishaq pada hadits ke 10323. Dalam kedua

hadits riwayat mereka, tidak ada sesuatu yang dapat membuat cacat riwayat Imam
Malrlc Ma'mar, dan riwayat Su$ran dari Ma'nrar dalam majelis Az'Ztthi, karena

ketiga ulama hadits itu adalah termasuk ularna yang tsiqqah. Dan tambahan yang

berasal dari ulama yzng tsiqqah itu diterima dalam periwayatan hadits.

Hanya saja, para ulama sekarang/masa kini, kebanyakan dari mereka

berpedoman pada perkataan sebagian ulama salaf dengan tarya hujjah dan dalil yang

kuat. Di antara perkataan ulama salaf adalah apa yang diucapkan Abu Daud setelah

rneriwayatkan haditsnya melalui dua jalur, "Abdurrahman bin Ishaq rneriwayatkan
hadits ini d^ri Az-Zrrbi dan mengalfiiri matan haditsnya hanya saryai pada

redaksi, Tidak ada yang mendebatku dalammcmbacb Al Qur'an'.'
Begitu juga Al Auza'i telah meriwayatkan dart Az-Znbi dia berkata dalam

haditsnya, Az-hthn berkata, '\dal6g orang-orang narkmin pu tersadar setelah itq
dan mereka tidak lagi membaca Al Qur'an berbarcngan dengan waktu Rasulullah

SAW membacanya deirgan k€,ras. "
Abu Daud b€rketa, "Atu mendengar Mlharrmad bin Yahya bin Faris berkata,

redaksi Maka orang-orang prm kemrdian berhenti' adalah ucapan Az'Zttbi."
At-Tirmidzi kemrdian berkata, setclah meriwayatkan hadits, "Sebagian

periwayatryra Az-Z;)hi mcriwayattan hadits ini, dan menyebutkan redaksi ini.
Perawi berkata: Az-ZtJhn berkata, Maka orang-orang pun kemrdian berhenti

membaca Al Qur'an ketlo mcreka mendengar bacaan itu dari Rasulullah SAW.'
Al Hafizh rrenuturkan dalam At-Tallfirsi (halarran 87) dari Imam Al Bukhari,

bahwa rmem lt Buldari berpeirdapat -dalam Al Tarikh-, redaksi ini adalah redaksi
yang terpisah yang berasal dari ucapan Az-hfrn seirdiri. Sedangkan bagian dari
Tarilrh Al Kabir yang memrat biografi Ibnu Ukaimah tidak dicetak Akan tetapi,
ucapan Imam Al Bul&ari ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnya (2:

185). Dia berkata, '!.sdaksi ini adalah ucapan Az-Ztfui." Juga riwayat Al Auza'i,
yang telah ditrmjnlrkan oleh Abu Daud tadi, diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2: 185)

melalui jaftr Al Walid bin Mazid dari Al Auza'i, dengan redaksi "Az-Z\hri
menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Al MusalSrab, bahwa dia mendengar Abu
Hurairah b€rkata", lalu dia mory,ebutkan redaksi badits dan rcnyebutkan pada

bagian al6ir hadits "Az-Zlfui b€rkatC 'I\ldakq fuss rrruslimin tcrsadar setelah itq
dan mereka prm tidak mcmbaca lagi setclah itu.' Padahal, zudah mcnjadi kepastian

1arum Fng tidak airaguton lngi, bahwa dalm riwayat ini terd4at kesalahan dari
Al Auza'i dari orang yang telah miwayattan dari Al Auza'i. Akan tctapi, Al
Baihaqi {@ga A[ah rcngaryrminf m€ngsnggap,rrya tidak ada masalah mtuk
mctaetm kcsalahm ini dalsn s8a4 dm lebih pmilihya utuk mcde'nartan
pcndryatqn yang reogrtah bahwa uoe@ Az-Zltfui itr adalah redsksi t€rPisah

dan sisipan )raog tidak nlllrttoshil dcogm hrdits. kht Al Bafraqi batatr' 'Al Auza'i
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meryhafihn r€daksi ini sebagai ucapan Az-7f,fui, maka diapu rrre6isahkemya
dari hadts, haaya saja Al Auza'i tidak msngbafal sanadqra!.

Peodapat yang be,nar, sdalah apa yang diriwayattan oleh Ibnu Uyainah dad Az-
Zuhi dia b€rkata, 'Ahr msrdengar Ibnu Ukaimah renceritakan kcpada Sa'id bin
Al MusalSrab! Ikmdian, yang mcmbuatku masih saja heran dengan dugaan
'tedabi 1trsfoahnn dr" sisrpan" ini adalaL bahwa )aqg dimaksud dengan'Redaksi
tambahan/sisipan' adalah kaika pcriwayat hadits mnyebutkan ucapaDnya scndiri
atau ucapan orang lain yang telah disipkan ke dalam matan/redaksi hadits. Ialu,
apakah yang terjadi dalam hadits ini adalah sperti itr? Sama sekali tidak! Karena
sesmgguhya redaksi )rang ada disini -kalau m€,mary pendapat mereka yang
m€ngatakannya sebagai redalsi sisrpan itu benar- inijustnr menjadi sebuah riwayat
pada permdaan hadits dengan sanad yang muttashil, dan menjadi sebuah riwayat
pada akhir haditsqra dengan sanad yang mursal. Karena sesrmggubry"a, kalau
m€lnasg ini adalah uc,apan Az-ZtJhri, malca itu b€rarti makna hadits tersebut ihr
adalah, *Bahwa Az-hfiri telah meriwayatkan kejadian ini, bahwasanya orang-orang
pm berhenti me,mbaca Al Qur'an setelah itu ketika Rasulullah SAIV membacaqra
dengan lceras. Itu berarti, bagian dari hadits ini -kalau memng pendapat mereka itu
benar- telah diriwayatkan dari Az-Zuhri secara muntal, dan diriwayatkan darinya
melalui jahn yang lain swara maushul.

Padahal rcdaksi maushul )rang merupakan tarnbahan dari periwayat yang
tsiqqah $ahkan dari beberapa periwayat yarrg tsiqqah, tidak dipungkiri lagi ihr pasti
diterima; apalagr kalau kita juga mengambil metode tarjih hadits, dengan
mengunggulkankan hadits riwayat rmam Malik dan yang $66amanya. Ini adalah
ketentuan dasar yang tidak bisa diragukan lagi. Siapa saja yang
hadits ini kepada taklif (beban) dan kesulitan, akan n€ngira bahwa redalsi hadib ini
telah rcnyanggah pendapat ulama yang mengatakan bahwa membaca Al Faatihah
h*trmj|a adalah wajib bagi makrmlm secara rnrtlak, baik sang Imam membaca.Al

Qur'an dengan lirih atau keras.
Dalam hal ini, At-Tirmidzi telah meinberikan peindapat yang bagus, deirgan

tidak rpncrimr p€ncacatan terhadap redaksi tarnbahan ini, dan tidak relihat adanya
redalsi yang msnqfilran kewajiban nembaca Al Faatihah 36s makrrnrm; dia berkata,
'"Tidak ada dalil )rang ncrryBhilkan dalarn hadits ini yang orang )/ang
membaca Al Faatihah atau ayat Al Qur'an di b€lakaog Imam (ap6s scsmgguh)a
Abu Hurairahlah orang )rang telah meriwayatkan hadits ini sendiri dari Nabi SAW,
dan Abu llrrairah juga merimyatkan dari Nabi SAW, bahc/a be$u telah b€*ata,
'tsarangsirya yang melalrsanakan sbalat tarya membaca Uitttrul Qur'an (Al
Faatihah), maka shalsfay1 sia-sia dan tidak se,ryrrna."

Lalu Abu ftrairah bertanya kepada Nabi SAIY, T"tnpU saya terkadang b€rada
ffislakang Tmam?" Rasulullah SAW me,njawab, "Kalant begiht, bacalah di dalam
hatimu."

Abrrr Utsman Al Nahdi meriwayatkan dari Abu hrairah, dia berkata: Suahr hari
Rasulullah SAW meirymrhku mtuk mengummkanbahwa'"Tidak ada shalat yang
sah atau s€ryurna, kecuali didalmya ada bacaan Al Faatihah-n

Ini adalahpendapat )rang bcnar yang mcnerryati porsi utama dpJ,an tahqe.
Iafazh "Maoli Unu.a'u Al Qur'an"; dcngan dibaca fathah pada zai,

kedufulramya addah sebagai mabni atas fa'il yang tidak disebutkan (Mabni
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7269. Ali bin Ishaq me,nceritakari ke,pada [nmi, Abdullah

-yaitu Ibnu Al Mubarak- menceritakan kepada kami, Yunus

me,ngabarkan kepada kami, dari Az-Ztfrri, Abu Umamah bin Sahl

menceritakan kepada kami, Abu Hurairah berkata: Aku me,ndengar

Rasulullah SAW bersabda, "Bersegeralah kalian semua dalarn

membawa jenazah, karena apabila dia adalah orangyang baik, maka

lulian telah mendekatkannya kepada kebaikan. Dan apabila dia

bukanlah orang baih malw kalian telah meletaklran kebuntlan di
pundak lcalian."

Abdullah bin Ahmad berkata: bapakku berkatq 'Dan hadits

yang diriwayatkan oleh Ma'mar dan Abu Hafshah sesuai dengan apa

yang diriwayatkan oleh Suffan."l2s

Majhul). Maksudnya adalah terganggu kekhusyrkalr4ra karena bacaan itrr, karena
apabila seseomng yang berada dibelakang rmam membaca Al Qur'an dengan suara
keras, maka ihr bisa mengganggu kelfiusyukan rmarn flbs$3bkan bacaan tnalsnum

itn. Lafazh "Unazo'u" adalah b€ntuk f il dzrt mashdr "An-Naz'u", yang berarti
me,mikat dan me,ncabut konsentrasi.t' Sanad hadits ini shahih. Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, telah disebutkan
biografn)"a dalarn hadiS ke 6520. Hadits ini adalah pengul,rngan daripada hadits ke
7265 M, yang telah diriwayattan oleh rrnam Ahmad dari Sufiran dari Az-Ztrhri dari
IbnuAl Musagnb dari AbuHurairah"

Al Hafizn b€rkata dalmn Fart Al Bari (3: |4/),.S€perti inilah yang dikatakan
Suqran" Dan Ma'mar sera lb,mr Abi Hafshah rclah rcngikutirya daler'r Shahih
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7270. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Al
Mubarak, dari Ibnu Abi Hafshah.t26
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7271. Su&an menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari

Handzalah Al Aslami, dia mendengar Abu Hurairah berkata:

Rasulullah SAW bersabd4 "Demi Allah, yang iiwa Muhamrnad.

Muslim. Tetapi Yunus berbeda jalur dengan mereka, dan bertata: Diriwayatkan dari

Az-Ztfui, Abu Umamah bin Sahal me,lrceritakan kepadaktr dari Abu Hurairah.

B€rarti ini mengandrmg kenmmgkinan bahwa Az-Zlffi'm€m$n1,ai dua orang guru.!'

Ini adalah pendapat yang benar.'Adapun riuayzt yang disebutkan disini adalah

riwayat Yrmns dari Az-Z;fin dari Abu Ummah-
Imarn.[fuat1 pernah berkata, setelah meriwayatkan hadits ini, 'Riwayat St8/an

cocok dengan riwayatnya Ma'Eat dan Ibnu Abi Hafshah." Riwayat Ibnu Abi
Hafshah "tan disebutkan kcmUdian setelah riwayat hadits ini, dan alran disebutkan
sekali lagi pada hadits ke 7760.

Begtu juga riwayat lvla'mf,, "tm disebutkan kcmdian dal"m badits ke 7759.
Scdangkan riwayat Yunus, akan disebutkan sekali lagi s€eerti dalam riwal,at ini
pada hadi6 ke776l.

Imam Muslim juga telah meriwayatkannya seperti itu (1: 258-259) melalui jalur
Ma'mar, dan melalui jahr Ibnu Abi Hafshah; keduanya reriwayatkan dari Az-Zuhri
dari Ibgu Al Musap,ab. Imam Muslim juga telah msriwayatkannya melalui jalur
Yrmns bin Yazid dari Az-Z;r}rj dari Abu Umamah. Hadis ini juga meryrmyai
sanad lain yarg shahih, melalui jahr lain dari Abu Hwairalq dan akan disebutlan
ke,rudian dalam hadits ke 10337, melalui riwayatqra Ayyttb dari Nafi' dari Abu
Hrrairah. Akan t€tapi, Al Hafizh tidak meq,ebutkan hadib yang dari jalur ini.% Sanad hadits ini shahih. Ini adalah pengukingan dari badits yang

sebelgrr".ya, ymg dirnatsudlerr sebagai peirjelas sanad lb,nu Abi Hafthah dad Az-
afui &i sa'id bin Al Musayrab, sebagimana yarg tehh ditunjrlkan oleh Imam

Ahad pada saat meriwayattan hadits yang oebelurrrrJla.
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berada di tangan-Nya, sungguh -turunnya- putra Maryam, Isa AS,

akan tampak jelas seperti kemilau permata yang nampak dari segala

penjuru bagi orang-orang yang melahtkan ibadah haji atau umrah,

atau -nampak jelas- bagi orang yang melahrkan ibadah haji dan

umr ah b ers arn a- s am a." | 27
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7272. Su$an me,nceritakan kepada'kami, dari Az-Zfiri, dari

Abu Salarnah dan Sulaiman bin Yasar, mereka me,ndengar dari Abu
Hurairah, yang sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasrani tidak memikok jenggot,

malra selisihilah mereka (tampit beda dari mereka)."r2B

r27 Saoad hadits ini stuhih. Hanzhalah Al Aslami adalah Han&lah bin Ali bin
Al Asqa' Al Aslami Al Madani. Dia adalah seorang tabitn yang tsiqqah dan telah
ditetapkan ketsiqqahanqra oleh An-Nasa'i dan yang lainnya.

Imarn [l Bukhari telah rneirulis biografinya d^lan Al Kabir (211135-36), begitu
juga Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (t121239-240), dan Ibnu Sa'ad
Mlam Ath-Thabaq at (5 : 186).

Hadits ini telah diriwayatkan ql6[ rmatn Muslim (1: 35C357) melalui jalur
Su$ran bin Ufinah dengan sanad ini. Kerrudian, rmam Muslim juga telah
meriwayatkan4ra melalui jalur Al-Laits, dan rclalui jahr Yrmus; keduanya
meriwaya.tkan dari Az-Z.tffi,, dengan sanad yang sama.

Hadits ini juga akan disebutkan kemrdian melalui jalu lain, dengan rcdaksi
yang panjang dan ringkas dalam hadits ke 7 667, 7 890, 1067 I - I 0987.

Ibnu Katsir juga telah menuftrkan hadits ini dalam tafsir (3: 15) dari Al
Musnad. Lihat ketcrangan tentang turunnya nabi Isa AS dalam hadits png lalu
(7267).

IAfazh "Fajj Ar-Rauhan', menunrt Yaqut adalah sebuah t€ryat di antara
Maltah dan Madinah. Itu adalah teryat yang dilalui Rasulullah SAW ketika perang
Badar, dan menuju l4akkah pada saat Fath Al Mal&ah dan tahm Haji.tr Sanad hadits ini shahih. Sulaiman bin Yasar, telah ditulis biogratrnya dalam
hadits ke 6189. Kami ladbahken juga di sini bahwa Ibnu Abi Hatim telah= rnenulis
biografirya dalan Al Jarh wa At-Ta'dil (Ulll4g), begitu juga Ibmr Sa'ad dzlamAth-
Ilnbaqat (AAB2 - 5: 130), dan bcrkata, 'lDia adalah soomng yang tsiqqah, mrlia"

\,{:# ',661

@I - [{61fi Imrm Ahmrd



g?\i *1t * ,r ,irt-,^!Jt ,f a6 6Y.vYVY

,>#t * r;;6 ol oiiy'&\,i;i;; (:'.-; i,Sv

t1,*?;r* it+'r;:t\ttt,rrt {'\t ,)* ytJ;t ,*
orT{Jr okt,rt.iU * pi rlr}it* it;-'lii
|4)tl,* ipt'j;;;.t-)tu\i uk'r,1t?\urlL:t'&.
iitlrr'u'.i u :Ju" ,tA;.; *:t rlL}it *Ut n'c,,:ft;

i *t'^*';4e;Fl &c -, .. o-€ a.'.*;., .t,) ry t*,#'* ili 4 7 Aw}F
cli Lr oJt zz4Y v*;,f e{rtUtu'r e$i'jg;;t* e e',*'-;';.

c

.:+'4ofu.6
7273. Su&an menceritakan kepada l6ami, dfii Az-Zuhri, dari

Abdtrahman Al A'mj, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairatt

berkatq "sesungguhnya kalian semua telah rnenganggap bahwa Abu

Hurairatr telah banyak meriwayatkan hadits dali Rasulullah SAW,

(Demi Allah Yang Maha Menepati Janji, sesungguhnya aku hanyalah

orang bias4 yang selalu menemani Rasulullah SAIV) yang -sqerti-
telah memenuhi isi penrtku. -Karena sebenarnya- Waktu itu, para

karim Muhajirin telah disibukkan de,lrgan perdagangan di pasar, dan

kaurn Anshar juga disibtrkkan dengan menafkabkan hartanya, maka

aku mendatangi salah satu Mqjelis Nabi SAW dan beliau bersabdq

agrmg dan faqih (elim dalam unrsan agama), serta telah banfrak meriwayatkan

hadits."
HadiE ini telah diriwayatkan oleh Imam Al Bultari (10: 299) fl21 lrnam

Muslim (2: 160) relalui jalur Su$ran bin Ufindt dengan sanad ini.
Imam Al Bukhari juga tclah mcriwaya*amya (6: 361-362) melalui jalur

Ibrahnn bin Sa'ad dari Shatih dari Ibnu Syihab -Az-Zu}rj- dari Abu Salamah bin
AbdruralarU dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga akan disebutkan kemrdian dengan beberapa sanad dari Az-Zuhri
pada hadits ke7533,8069 - 9198. Lihat juga ketcrangan yang telah latu dalamhadits

ke 1415, 2470 - 4672.
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"Barangsiapa yang menggelar surbannya sampai aht menyelesaikan

ceramahht, lalu dia memegang 4engan memakaikan surban- nya

lagi, maka dia tidak akan melupakan apapun yang telah didenganrya

dariht." Lalu aku menggelar selimut, sarnpai beliau selesai

mernberikan haditsnya, dan kerrudian aku pegang kerrbali selimut itu.

Dan Demi Allah yang menguasai jiwaku, aku tidak pemah melupd<an

apapun lags apayang telah kudengar dari beliau."l2e

rp Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksud deirgan Al A'raj adalah
Abdurrabman bin Hurmz. Telah ditetaplan ketsiqqahanrya pada hadits ke 6163.
Kami tanrbalrkan juga di sini bahwa Ibnu Abi Hatim telah me,nulis biografmya
dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (A21297), begtu juga Ibnu Sa'ad dalam Ath-Tlwbaqat
(5:209).

Hadits ini telah diriwayatkan Imarn {l Bulfiari (13: 271-272) dari Ibnu Al
Madini dari Su$an bin U),ainah, dengan saoad ini. bcgrtu juga Imam Muslim telah
meriwayatkannya (2:261) melalui jalur Su$nan, deirgan saoad yang sama.

Hadits yang sama juga akan disebuttan kemdian (7691) dcngan redaksi yang
panjang, melalui riurayat Ma'mar dari Az-Zuhi. Lihat kedua badiB yang disebutkan
setelah hadits ini.

Lihat juga ketcrangamya dalam badib kc E390 - 10733. Lihat juga keterangan
yang telah lalu dalam Musoad Ab&llah bin Amn (4453).

Adaptm redaksi ' 'nhahan yang terdapat fi dalam r"da hrnmg "Demi Allah
Yang Maha Meoepati Imji...", telah dihilaugtan karena kesalahan para peqralin l/
Musnad dalam cetakan Halabiyah dan M. Sedang dalam cetakan Kataniydq telah
ditulis judulnya dengan nenggunakan redaksi "Dan aku adalah orang bias4 png
selalu meiremani Rasulullah SAW", kemudian penulis naskah Al Musnad
menulisnya, daq mcnetapkan sebuah teks png larfi tasfuahkan tadi dalam catatan
ping$ kitab Al Musnad cetakan katanifh, s€rta mcrnb€dkam)na afra shahih.
Maka, kami pun memilih untuk mentarjih-kan bahwa ini lah yang berrar,
dikarenakan apa yang terdapat dalam cetakan Kataniyah tadi dan dikare, akm hadits
yang terdapat dalam cetalan Katani)rah lah y*g sesuai dengan riwayat lrnarn [l
Bul&ari dari Ibnu At Madini dari Su$ran, de,ngan sanad ini, huruf d€mi huruf.

I.afa?h\ "Wallahul Mau'id tD€mi Allah Yang Maha Menepati Janjil", dengan
dibaca fothah pada mim dzll. suhtn pada wau, serta kasrah padz 'ain, renurut Al
Qadhi Iyyadh dalan Al Masyariq (2: 290), adalah "Di tangan Allahlah
nasib suatu kaum, atau hanya kepada Allah lah diserahkan nasib suatu kaum, atau
bisa juga berarti serua janji pada hakikatol,a adalah janji AllalU atau bisa juga
berarti- di sana telah teftuka semla rahasia, atau setiap oraag akan drtalas
berdasarlon ucaparmya dan pengakuan dari pemiliknya. I:facn ini juga
mengandung kemmgkinan bahwa yang dimaksudkan dengan ucapan "Wallahul
Mau'id' adalalL jaoji akan balasannya atau pertemr4mya."

Al Hafizh b€rtata d"lan Fath Al Ban (5: 2l), ketika mcnyebutkan hadits
riwayat lrmrn Ll Bukhari relalui jalu lbrahim bin Sa'ad dad Az-Zuhri, dengan
rcdaksi yang panjeng, rpi rhlaur hadits ini tcrdapat p€mhungao lalhztr, dan
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7274. Ishaq bin Isa me,lrceritakan kepada kami, Malik

me,ngabarkan kepada kami, dzr- Az-ztftn, dari A1 A',raj, dari Abu

Huarairab bahwa dia berkata: Sesungguhnya orang-orang berkata:

Abu Hurairah telah memperbanyak -meriwayatkan hadits-, dan Demi

Allah, kalau bukan kare,na dua ayat yang ada dalam Kitab Allah SWT,

maka aku tidak akan meriwayatkan sebuah hadits." Ke'lnudian mereka

membaca dua ayat ltu, Sesungguhnya orang-orang yang

menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa lceterangan-

lreterangan (yang ielas) dan petuniuh lalu dia melanjutkan

haditsnya.l30

t I a t... c .cr5€ ,J o*\9 c!,. .
tt5;ttjt ge

,iGj I ,:F1'titil3rly,Jvfi ,i;:.i €j ,? ,gfl\ *
Ltlf,i,iG fip ,o-* l;V c bt qr5 G )q vl 1';

$:r, .vyv t

ajt, y$t'u wll Y o|&:- ul"

,|56 6?l

perkiraan susunannya adalah wa 'Indaltahil Mau'id [Dan di dalam keluasaan Allah

lah semra janji itu terPenuhil
f"r"* t^t rl,rllUou'tdiArbisa sebagai mashdar, danbisa juga sebagai zhuaf

makan(ketemngan t€rya| ataazharaf hman Getetarrgaa wattu);.!an kesemua itu

."-toit Lrt 
" 

U"n*" itl, arri mrn SW.I.. Jadi malsudnya adalah bahwa Allah

iWf .m apabila t€rbukti aku rclah sengaja berbohong, dan

menyitsa orang yang 'rrrn^ndang alrr dengan kebunrkao'"

iS.a**r" i"O"r, *'Ala Mifi Barizi ftehhmemen,hi isi penrtkul,'l renunrt Al
Hafiz,h a"t - tit"t Fath At Boi (4:247) adallnh a{ene'ryel dengan tt'"! 

"91
.r*"d"y" adalah tidak p€mah hilang daxinya." Adapun-laf_az.h "ash-shafaq bil

aswaq",rclah disebu*an p,t""tit q,a-adr- haditsnya Abdullah bin Umar (4453)'
- lh'sanad hadits ini iahih.Ini adalah salah satr riwayat hadits yang disebutkan

sebelumya. Han),a sajq rmam Ahad tidak m1'ebu&an fda$inya di sini

d;;r" t-ry.rrr". foi juga s"f* sahr hadits yTg ELh $try:"}* rrnam Malik di

li tlt'iuwaththa\ k re"" di dalam Al Muwathfia', rmann Malik tidak

mcqreburean rimyat Vab'a Uio yrnyr" sehingga "kt'tigk 
satupm

;-f, ),-g -*/uoo31o uul*" hadits ini telah diriwayatkan pcriwayat lain dalam

beberapa riwayat Al Muwarttha' -

roi,- rtai"ri- juga telah mcriwayatkanqra Qz zftl- sclelah hadits yang

scbelump" dengar dga saoa4 melalui jalgr Irnem Malik, dan jatur Ma'mar;

trArr-lo'-oi""itt " 
dari Az-Afiri. Haqra saja" Ilqg Malik ti9+ meq'ebutkan

t arkiiy" i"gt, tetapi rcnggantin)'a dengan redatsi hadis yang sebelumya'
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7275. Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syr'aib
mengabarkan kepada kami, darl Az-Zrilti, Sa'id bin Al Musalyab dan

Abu Salamatr bin Abdunahman mengabarkan kepada kami, bahwa

Abu Hurairah berkata, 'I(alian semua telah berkat4 'sesungguhnya
Abu Hurairatr telatr banyak meriwayatkan hadits'. Kemudian dia
melanjutkan hadits -yang sama dengan sebelumnya.l3l

Adapun riwayat Ma'mar, akan disebutkan ke,mrdian deirgan redalsi png
panjang dalam hadits ke 7691, sebag"imana yang telah tarni trp3 'kka" dalam hadits
yang lalu. Sedangkan riwayat Imam \,lalft, aku tidak mcnsmrkannya di dal"rn AI
Musnad sslain pada hadits ini. Jadi hadiB ini tidsk discbutkan redaksinya dengan
serryuma. Ibnu Sa'ad telah mcriayatkarnya dalam Ath-Thabagat (2Ull8), dui
Ma'in bin Isa dari Mdik dan ini adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim
melalui jalur Malilc-

Imam Al Brrkhari telah meriwayatkannya (l: 190-191) dari Abdul Aziz bn
Abdullah AI Uwaisi dari Malik. Makq lcami mennrtuskao untuk menyebutkan
redaksinya secara lengkap dari riwayat Imam Al Bukbari, dikarcnakan tels
redaksiryra tidak disebutkan dal3g,Al Musnad.

Imarn {t Bukhad b€rkata, "AMul Aziz bil Abdullah me,nceritakan kepada
l<ami dia bertab: Imam Malik renceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Al
A'raj, dari Abu Hurairah, dia b€rkat4 "Sesrmgguhnya orang{mng berkata: Abu
Hurairah telah banyak reriwayatkan hadits. Demi Alalq kalau bulan karcna dua
ayat yang ada dalam Kitab Allah SWT, maka alcu tidak akan meriwayatkan sebuah
hadits." Kemdiao rereka membaca dua ayat lfio Sasungguhnya orang<rrang yang
menyembunyikan apa yang telah Kami turtnkan berya ketuangan-kcterangan
(yang jelas) dan peanjuk..(sampai kpada finnan Allah "Ar-Rahim (agi Maha
Penyayang). Sesrmgguhnya para kaum Muhajirin telah disibul&an deirgan
perdagangan di pasar, dan kaum Anshar juga disibul&an dengan rne,naftabkan
hartanya, sedangkan Abu Hurairah selalu menemani Rasulullah SAW karena
perutn),a telah merasa kenyang, dan msnghadiri majelis Rasulullah SAW, yang
dihadiri para sahabat serta renghafal hadits yang tidak rnereka hafalkan-"

Riwayat Ibnu Sa'id juga sama dengan ini, hanya saja pada bagian alfiir hadits
terdapat redaksi "\Malilr Abu Hurairah menemani Rasulullah SAriiI sepanjang
harinya, dengan mendengarkan apa yang tidak didengar oleh mereka, dan menghafal
apa ]xang tidak dihafal olehmgreka."

r3r Sanad hadits ini shahih.Ini adalah salah satu riqxayat dari kedua hadits png
sebelurrmya, hanya saja rmarn ftmsfl 6dak melryebutkan redaksi hadits dengan

.iTi .*i;;6'ut ortt:
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tsngkap di sini. Begitu juga, Imim Muslim telah meriwayatkan (2: 262) dari Ad-

Darimi dari Abu Al Yaman, dengan sanad ini'
Imam Al Bulfiari tidak menyebutkan redaksinya, tetapi rrenggantinya dengan

rer{aksi hadits yang sebelurmya. Hadits yang disebutkan di tT- ?d"l'h termasuk

riwayat Az-Zrfrn d*i S"'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bir Abdurrahman

dari Abu Hurairah.
Adaprm kedua riwayat yang sebelumya adalah riwayat Az-Zljfrtrj' yang dali Al

A,raj. Al Prafizh berkata dalan Fath Al Bai, 'Ini adalah hadits s}aifi yang

diriwayatkan dari Az-Zf,fin dari setiap periwayat."

Imr- n Bilfiari telah meriwayatkannya dengan redaksi yang lengkap (4: 246-

247) dar- Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi" gUnr tnam angad di sini, dengan

sanad ini. Aku juga tidalc rnenemukannya dalam Al Musnad pada posisi ini. Maka,

aku melihat keserryatan untuk meriwayatkannya dari riwayat ITry A Bulfiari'

Imam Al BulfiaIi berkata, Sytra'ib menceritakan kepada kand, dari Az-7'tthri, dta

berkata: Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salarnah bin Abdurrahman menceritakan

kepadaku, Abu Hurairah ne bok"tat Kalian seruga telah berkata, 'Sesunggubnrya

mu ftgrairan tehh banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW! Dan kalian

sernra juga berkata: Kenapa kaum Muhajirin dan Anshal tidak menceritakan hadits

aari nasufuUah SAIV sebagaimana yang telah dilakukan Abu Hurairah?' Lalu Abu

Hurairah menjawab, 'Sesrmgguhnya para saudaraku dari golongan Muhajirin telah

disibul&an d"ng* urusan trar".tsi p."aagangan di Psil, ssdangken aku selalu

meire,mani Rasulu[ah SAW'dim'nT.rrn aku berada, rnaka aku menyaksikan ketika

mereka tidak hadir dalam suatr -oj,rti. dan aku mengUfatUn hadits yang mereka

tclah mclupakanrya.
Ad"pfu para saudaraku dari golongan Anshar, mercka telah disibutkan dengan

membefija6n hartarya dengan b€rinIbk, ssd*ngkan ahr termasuk oraog miskin

para ahli- Al Shutrdl maka ailnr pun ingat kgtika mereka relupakannl'a.'

Rasuluuah SAW bcrsabda" "Tidak ada seorangnnt-yorg menggelar

swbailya iht go aht tetah selesoi mqtberikan ceramahht ini, lalu dia menakai

surbaniya tagi,-keanlt dia alan selalu ingat apa yang t94h-ary.\!!akan'' Maka,

rr. g"l* rrtrot, di dspaohl schingga kaika Rasulullah sAw telah sclesai

--d.r'il"" ceramah,)Il, .tu ta"rl su$aoku bdi ke dadaku' dan sejak itu aku tidak

p.*"U f,e" lagi s€Nlila-frrataan Rssulullah SAW.,' 
tcrscbut ai aaU---at o hadiB Irrnrn Al Bul&ari )'og terc€tak pada catatan

pitrfggir Fath Al Ban, redalsi "Ash.Shafqu Bil Awaq"; ini adalah kesalahan cctak,

i.t-" yang bcoar adatah s€ecrd yaog tari tctaplen d9ngry Fry" t€"ggtt+-
Atif da; Ilirn"sl*1qu', sebagaimna yang telah dittaPkan dalr" salinm cetakan

Yrminiah (3: 52), dm dalam S),ari I I Qasthaloi (4:3a)'
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7276. Suffan menceritakan kepada kami, dar: Az-hfin, dari
Al A'raj, dari Abu Hurairalr --{an dibacakan dihadapan Al A'raj-,
dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Apabila ada tetangga yang
memeinta izin kepada salah seorang dari kalian untuk memasag kayu

pada dinding ntmahnya, malwjanganlah dia melarangnya."

Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadits ini kepada mereka,

mereka menundukkan kepalq lalu dia berkata, "Apa yang

menyebabkan kalian menolaknya?, dan De,rni Allah SWT, aku pasti

akan melemparkan kayr itu pada pundak kalian."l32

r32 Sanad hadib ini shahih. Abu Daud tclah mcriwayatlamya (3634t Aun Al
Ma'bud 3: 351), begitu juga At-Tirmi&i (2: 285) dan Iblru Mqiah (2: 30);
kesemuanya melalui jalur Su$an bin U1lainab dengan sanad ini. Akan tetapi
rnereka tidak me,nyebutkan redaksi 'Dan dibacakan dihadapanrya.rr Imam Muslim
juga telah meriwayatkamya (l: 473) melalui jalur Su$nn, tetapi Lnam Muslim
tidak menyertakan redalciryra, bahken mcnggantinf dengan redaksi hadits yang
sebelnrmya melalui riwayat Malik dari Az-ZDhn.

Sebelunmya juga telah disebutkan dalam hadits ke 7154, riwayat Ikirnah dari
Abu Hurairab" Al Hafizh telah menunjukkan dalam Fath Al Bari (5: 80) hadits
riwayat Al Mnsnad ini.

Adapu redaksi 'Dan dibacakan di hadapannya", yang disebutkan di sini adalah
perkataan Az-Zubi yang mcngindikasikan bahwa hadits ini telah dibacakan kepada
Al A'raj. Pendapat ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan 15ro 53'1d dalam
Ath-Thabaqat (5: 209) saat menjelaskan biografi Al A'raj, dengan menisbatkan
sanadqra kepada Ubman bin Utaidillah bin Abi Rafi', dia b€rkata, "Aku melihat
sendiri siapa yang telah meinbacakan kepada Al A'raj, haditsrya yang dari Abu
Hurairah dari Rasulullah SAW.

Ialu Abu Rafi' bertanya, "Apakah ini hadie-mr Wahai Abu Daud?", dia
mer$awab, 'Ya", lalu Abu Rafi' b€rkata (k€mdian aku bertaqra tentang redaksi
Abdurralutan mqceriuktn kepadaht), "Apakah ini juga telah dibacakan
kepadamu?", dia meirjawab, "Ya", kalau begrfu katakanlah "Abdurrahman telah
menceritakan kcpadaku.'

f,.sdetsi hadits ini juga mcnrmjukkan bahun sesungguhnya pe,nulisan badits
waktu itr juga tehh marak pada "'osa tabi'iq seGlah ada ketetapan pcnulisan hadits
pada masa Rasulullah SAW, dan kemdian pada masa sahabat Bahkan, redalsi ini
juga meirunj'rlrkan bahwa hadits Al A'raj waktu inr juga tclah ditrlis, jauh sebelum
dibacakan pcmbaca hadits.

EI' - Mulnd Inrm Abnd



,i;:) oJ? a)xi'* ,:G-blrt ; ,i6' t3"";.vYVV

G?f ,is s'"t;i-!i ;ui ,if l;at ;-bY ib '^A:L tlt ' it;
't:F" ,;+\i At ;i ^;ir tuir' 7 i;; oj V ,e?\i

.{;;tht ,# uiiT"st rV I ui,fcst

Ini berarti, bahwa hadits tersebut tidak ditulis paaa walltu berada dalam majelis

pendengaran hadits, tarena kalau menulisnya pada waktu dia mendengarkan hadits,

;.k" ;".t "y"r" 
ini tidak ada faedabnya. Yang jelas adalah bahwa sebagian

periwayat t"Un rnenulisnya dari At A'taj, kemudian para periwayat

memindal*annya.
Di antara para periwayat tersebut, ada yang datang k9 Safelis pendengaran

hadits dengan ri"-fi",a c"t"t o h"ditt itu dan msnbacqkan di hadapan gurunya apa

yang telah ditulis dalsmkitab ittr.' -IAfain,,La armiyanna Biha Baina Aktafihtn [Dia pasti 1!an mele'ryarkan

tuy,. ito pada prmdak-kalian]", renunrt Al Hafiz} dalamFath Al Bari (5: 80), Ibnu

.ltdof g..rr berkata, "Kro,i telah meriwayatkan dalam Al Muwaththa' dengan

menggmakan ta "' Afuafhtnr" dzt tun * Alotafihm''r
Ia"p,- l^t rl *.ni Ahaf adalah bentuk jnmak dari ,-ftad "Kanafun", ya,.g

berarti sisi."
Ibnu Al Atsir berkata, lafazh ini diriwayatkan dengan 14' dqn- znz. Adaprm

redalcsi yang menggunakan ta', rnaka artiqra adalah P4.*" kayu itu alan

ditirryakin d'i 
"t". 

pr-gglmg kalian dan di antara prmdak kaliaq yang tidak akan

;;6;;*"hLo).a, t"r"* -o"t" telah menrbawanya, dan kayr itu telah bersama

,"r"i. serta tidakbisa dipisahkan. Sedangkan arti rcdaksi yang menggunakan zzz

"Aknafihm" adalah kayrritr dilc,ryarkan-ke sisi dan sebelah kalian, m'ka aPabila

rereka lewat, ."r"t" pasti melihatnya, dan tidak akan m4mFu rmtuk

relupakamya.
Para ulama fikih berMa pc'ndapa! apakah halcrya seorang tetangga terhadap

tetangganya ini adalah sebuah kewaiiban? Atallah itp hanya sebagai tata lxama

oj"r]a,r i<n"tt"ti berkata dal^@, At Ma'alim (3487), \"fr Tahdzib As$unan,

"debagian besal ulama bependapat dalam usaha p€oahdtan me'!cka, bahwa itu

tidak-ne,nunj.ktantqladatewaSiuanmenepatihak-hak.hdgta.nggaitusecara
h,rkq akan-te@i ini iaahnbgian dari gaya bahasa )rmg bgus dan lobi t€tangga

ymgbagus.n' -ya;g bcrhda pcndryat dcogan ini adalah Irnnm Ah.4 ,6ng rungatakan

bahwa ii curqufim f.p.A" hrkn- wajib. rnurn Ahd juga bcrtsta' 'Slajib
lutum:n bagi ilorang haiim gntr* ncrysrtamn h*-ha[ Ucrtetangga ini, dan

mbta;hmya apabila scscormg tidak mu mcrim;n''
pcodspsf fig t-"r rd-lah scbagaimm ymg telah dikstat.n 6tsf, Imarn

Ah.dRA.

mffdInr.Atrd - ttrI



. 7277. Suffan menceritakan kepada kami, dai /u-Ztfrri, dari

Al A'raj, dari Abu Hurairah. Suffan berkat4 aku bertanya ke,pada Az-

Zrtri )rang meriwayatkan dari Al A'oj, "Apa makanan itu?

Maksudny4 makanan orang-orang kaya?" DiU Az-Z;furi berkata: A1

A'raj mengabarkan kepadaku, dari Abu Hurairah, "Bahwa sebunrk-

buruknya makanan adalah hidangan walimah, yang hanya

mengundang orang-orang kaya dan melupakan orang-orang miskin.

Maka, barangsiapa yang tidak menghadiri undangan, maka dia telah

berbuat maksiat kepada Allah SWT dan rasul-Nya.l33

'3' sanad hadits ini shahih. Yang dimeksud dengan su$'an di sini adalah

Su&an Ibnu Uyainah. Hadits ini telah diriwayatkan oleh rmem Muslim (l: 407) dari

Ibnu Abi Urmr dari SuEaD, dcng3n m€misahkan.antara p€rtanlaan dan sebabnya,

dengan redaksi "Dia berkata, aku b€rkata kspada Az-|.;tfut" Wahai Abu Bakar,

Uagiimana pendapaffitr tentang hadit "scjclek-jclckryra mnk man adalah

makanannla orang-orang }rryai?" Lalu dia tertawa dan bcrkatL '"Tid8k ada hadits

yang mengatakan "sejclek-jelckryra uralranm adalah maksnnrm)ra omng-orang
.k"yr" SuSRn berkata, 'tsapaktu adalah scorang yang taya, rnqkn hadits ini telah

rnembuatku tahrt ketka aku rcade gamla, lalu aku meoanyakaonya kepada Az-
Zubri, kernrdian Az-htH,bsrrcatL "Abdrrrahan Al A'raj menceritakan kepadakq

bahwa dia rnendengar Abu Htrairah bcrkata, "Seiel*-ielelorya malcanan adalah

makanan walimah ...."
Bentlk lahir redaksi hadits ini mcnunjuHon bahwa status hadits ini adalah

mauquf kepada Abu Hurairah, s€e€rti riwayat Al Musnad ini. Padahal, sejatinya

hadits ini adalahnarfu', sebagaimana /ang akan ftzgl jelaskan nanti.

Imam Malik juga telah mcriwayatkannya dalam Al Mtn'arttha' (halarnan 546)

dari Ibnn Syihab dari Al A'raj dari Abu Hgrairab dengan redaksi yatgnauquf, dan

tidak disebutkan di dalamya c€rita tortang peTtanyaan Suqian" Begittt juga Irnam

Al Bulfiari telah meriwayatkanqra (9: 2ll-212), dan Muslim (l: 407), melalui jalur
Imam Melik-

Hadits ini juga akan disebutkan b€rkali-ka[ dalam Al Musnad.

Al Mrm&iri b€rkab dalam At-Targhib wa At-Tarhib Q: lZQ, "Imam Al
Bulfiari telah meriwayat}amya, bggitu juga Irnarn Muslim, Abu Dau{' An-Nasa'i

dan Ib,nu Majah seeana mauquf kqadra Abu Hurairah" Ima'n Muslim juga telah

meriwayatkannya secaa mada' kepada Nabi SAIM.

Al,-Hafiolr b€rkata dalElm Fath Al Bai (9: 212),'?ermrlaan hadits ini adalah

nauqtf, tetapi bagian alfiir hadits ini menrmj.kkan bahwa ini adalah badis yang

norfu'."
Ibnu Bathal juga alah mlrcbutkan bagim atfiir badits tersebut B"gion altir

hadie yang dinakaud adalah lcdal$i '\d{ka dia tclah bcrdosa kcpada Allah dan

rrsul-N,'a.'
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Al Hafizh juga berkat4 i'Ada 
luga badits yang seperti hadits ini, yaitu hadits

Abu Asy-Sya'tsa', yang meiryebutkan bahwa Abru Hgrairah rclah melihat seorang

lelaki yang keluar dari masjid setelah Ammandangtan adza\ lalu dia b€,rkata,

adaprm perbuatan yang scperti inilah rnaka dia telah berbuat dosa terhadap Abu Al
QasimSAW.

Abu Hurairah b€rkata, 'Iladits yang seperti ini tidak bisa dijadikan pedoman-

Karena hal inilah para rrna'n hadits memasul&amya ke dalam Musnad m€treka."

Ibnu Abdul Balr menyebutkan kernrliaan para periwayat Imam Malik tidak
menjelaskan stafiske-marfu'-an hadits ini, dan Rauh bin Al Qasim mengatakan dari
MahlC dengan redaksi sanad'Rasulullah SAW bettabda,"

Ad-Daraqutbni telah meriwayatkan hadits ini dalam bebempa hadits ghari@a
Mahlc melalui jalur Isma'il bin maslamah bin Qa'nab dari Malik"

Imam N,tuslim juga telah meriwayatkannya Q: aO\ melalui riuxay?t Ma'mar
dan Su$"an bin U)raimh dari Az-hfin, guru Imam Mdik, sebagaimana yang telah
dikatalm rrtum Malflr; dan melalui jalur Abu Az-ZiD^d dari Al A'raj. Al A'raj yang

disebutkaa di situ sebapi gunr Az-Zuhri, adalah Abdurrahman, sebagaimana yang

telah disetiruth dalam riwayatnya Su$ran. Su$ran berkatL aku telah bermya
kepada Az-Zlffit hlu die mnjawab, "AMurrahman Al A'rdj rcnceritakan
kepadakrl bahvra dia telah rcndengar dari Ahr Hurairah-... (lalu dia rcnyebutkan
haditsrya).

Suryan juga me,ryuryai guru ]rang lai& daa d€ogEn sanad lain yaag saryai
kepada Abu Hurairah, yang deirgan lantary mgatakan bahwa hadits ini adalah

marfu'lrrydtNabi SAI[.-IEad 
Muslim juga telah rcriwayatkamya (l: aO7) relalui jahn Su$ran, yang

rcngatakm "Ahr mndcngtr ayad bin Sa'ad bcrLata, aku rcndcngar Al A'raj
dcngan jclas norccritakm5n dari Abu HurEirah, baftx/a Nabi SAW basabda, ...

lalu dia myebuttm hadits yug sama.

Bcdtu juga Abu Asy$Fikh tclah rcriwayadm5n relalui jahr Muhamad
bin Sirin dari Abu Hurairah, roc,ara marfu'dan jclae.

kfrzh nYud'a lloihd dalam ll Muaad cct*an M, discbuttan rcdalgi
"Ilaiha." Libst jugp tcmogan tcotang kewajiban rrprrghadiri undogan, dalam
hadic yang 36ffi [16 rhlrm Lfusd lhu Unor (5766).
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7278. Suffan me,nceritakan kepada kami, dari Az-hthi, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabdq

"Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan iWtlas

mengharapkan pahala -lurena Allah SWT-, maka akan diampuni

dosanya yang telah lalu."

Abdullah bin Ahmad berkata, bryatkt berkat4 rer{ku

mendengar hadits ini sebanyak errpat kali dari Suryan. Dan Nabi

SAW bersabda sekali dengan redaksi, "Barangsiapa yang berpuasa

Ramadhan " Lalu kali berikutrya dengan redaksi lain "Barangsiapa

yang melaksanakan ibadah." Juga kali berikutnya de,lrgan redaksi

"Barangsiapa yang melal<sanakan ibadah pada malam lailatul Qadr
larena Iman dan ll:hlas mengharapkan pahala -larena Allah-, maka

akan diampuni dosanya yang telah lalu.-r3a

'n Sanad hadits ini shahih. Telah disebutkan sebclumya, hadits yang sama
pada hadits ke 7l7O melalui riwayat Muharrrr-d bin Fudhail dari Yahya bin Sa'id
dari Abu Salamah daari Abu lfurairah, dcagm redalsi "Barangsiapa yaag berpuosa
ramadhan... (saryai alLir hadits)."

Hanya saja, pada hadits kali ini mam Ahmad meiryebutkan bahwasanya dia
-telah mende,ngamya dari Ibnu Ulainah sebanyak e,ryat kali dengan 6ga lsdaksi;
yang pertama adalah dengm redalsi "Barangsiapa yang berpuasa Ratnadhan", dan
yaug kedua adalah dcngao r€daksi "Barangsiapa yang mangisi/melaksanalran
ibadah pada bulan Ramadhai', sedangkan dua hadits lagi yang lain menggunakan
redalsi "Barangsiapd yang melaksanalun ibadah pada malam lailatul qadar."

Semua redakgi hadits tcrsebut adalah shahih dan telah tsabit (hrat/pasti) dari
Rasulullah SAW melalui riwayat Abu Hurairah. Karena itrlab, rmam Al Butfiari
pun telah meriwayatkan haditr "Barangstapa yang berpuasa Ranadhan" dalam
kitabnya (1: 8Q rclalui jalw Muhamnad bin Fudhail, sebagaimana yang telah kami

tunjuflkan tadi.
Imam Al Butfiari juga Elah rcriwayatkannya (4: 221) dari Ibnu Al Madini,

"Su$an menc€ritakan kepada kami, dia berkata: kami telah me,rgbafaln)ra dan

hanya menghafalnya dari Az-Z;Jhi, dari Abu $alamah, dari Abu Hurairah"..(saryai
athir hadits)," ke, rdian dia berkata, "Sulairnan juga m€ogihti jalur yang diteryuh
Ibru Al Madini @gan meriwayatkan dari Az-Zuhri."

Imam Muslim juga telah meriwayatkan (1: 21G211) melalui jalur Mu'adz bin
Hisyam dari ayhrya, dari Yahya bin Abi Katsr, Abu Salamah bin Aberrahmag
mcoceritakan kepa& kami bahwa Abu Hurairahtelah rcnceritakan kepada mcreka
RrsuluUah SAIV bersabda, "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan karena ilnan
dan ilrhlas mangharapfun Pahala -lurena Allah SW'T-, nalu alun dianpui
dosanya yang telah lalu, dan Boangsiapa yang melaksar,akot ibadah pada malam
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alcot dianptni dosanya yang teW lalu."
lrnam Muslim juga telah miwayatkannya (1: 210) melalui jalur Abdunazzaq

dari Ma'mr dari Az-Zfui dari Abu Salamatr dari Abu Hurairah secarz marfu'
k€eada Nabi SA$I, dcngao rcdaksi 'Barangsiapa yang melaksanakan ibadah di
bulan Ramadhan .."

Begitr juga rmarn Al Bukhd telah mcriwayatkannya @: 217) melalui jalur
Uqail dari Az-}1tfui. Begitu j .gE, Irnnm [l Bu]fiari (4:217-218) d41 Imam Muslim
(1r 210) telah mcriwayatkamya mlalui riwayat Imam Malik dad Az-Zubri, dari

Humaid bin Abdurrabman, dari Abu Humirah.
Hadits ini terdapat juga dalan Al Mmtaththa' (halaman 123) mclahi riwayat

rmam Malik dmi Az-ZrrM" dari Abu Salarnah bin Abdunabman, dati Abu Hurairah-
Aku tidak menemrkan satrym dari para pensyarah Ash-Shahihain )rmg
memmj'kkan adanya perbedaaa antara hadits riwayzt Syaikhani (Al Bulfiaxi dan

Mrulim) melalui jalur rmam Malik dari Az-Ztfri, dari Humaid bin Abdunabman,
dan hadits yang terdapat dal"rn Al Mnyaihtha' relalui riwayat Imam Malik dari Az-
Zuhri' dari Abu Salamah bin Abdt[rahman Akan tetapr, ketika Al Hefizlr
meinyebutkan hadis.riwal,at Uqail dari Az'Zttbj dari Abu Salamah, dia berkate
'S€P€rti inilah Uqail telah rcriwayatkan hadits ini, ilan jaluqra ini diikuti dan

dikuatkan (mutaba'ah) oleh Yumrs, Syu'aib, Ibnu Abi Dzi'b, Ma'mar dan yang

lainnya.
ietapi Imam Malik telah rcngambil jalur yang berbeda dengan Uqail. Karena

itu" Imam Malik rcngatakan, 'T)ari Ibnu Syihab dali Hlmaid bin Abdurahan"
sebagai ganti "Dari Abu Salamah-" Kedua jahu yang dipakai Uqail dan Ma1ik ini
telah dianggap shahih oleh Imam Al Buldari" karcna itu Imam Al Bu&hari
meriwayatkannya secara bertntrt-tunrt

An-Nasa'i juga telah meri*ayatkannya melalui jalrr Juwairiyah bin Asma' dari
Malik dari Az-Zuhri dari ke&ra pcriwayat (Uqail dan Abu Salamah) sekaligus.

Ad-Daraquthi meirpbu&an &myaperbedaan dalamhadits itt, akan tetapi dia
telah mcnganggap shahih ke&la jalur itu.'

Pendapat Al Hafizh ini adalah perkataan yrrrrg shahih dan benar- atan tetapL
bcrdasarkan perkaaamya ta,li, Al Hafizn belum meinmjultan kepada badits yang

terdapat daln, Al Muwartilu', yarg sesuai dengan riwayat Su$an dan Uqail s€rta

yanglaimya
Di sisi lain, teinyata Ihnr Abftl Barr telah rcryebrilh hadits l, Mtnathtln'

i1i dalam }1ab At-Taqashsftsi halerran 392, mclalui riwayat Malik dad Az-/;1ffb
dari Abu galnmah, dan tidak rcayebrutkan riwaft Malik dari Az-hfiri, dari
Humaid binAbdurrabman

As-suynthi telah mngingEltm dalam syarh Al Muwaththa' (l: 135) "ken
adaqra perbedaan ini" ldu ^ts-Srryrilhi 

mnuturkm pertata.n Ibmr Abdul Bar yang

disebrdran daJramAt-Tartid,T)mdalm h8dits riunal,at Al Qa'nabi, Mathaf, Asy-
Syaf i, Ib,mr Nafi', Ibtru Butair dm Abu Mush'8b, dri Malik, t€rdspat haditg

riwayat Malik yang dari Ibmr Sltfreb dari Humaid bin Abdunahm bin Auf dari
Ahr Hurairab, bahxn Rasulnllah SAW bcrsaMa" "Boangsiapa yang melaksanalun
ibadah di bulan Ranadhot dangn iman dm ihhlas manglurap palula hotya
lcareru Allah, nab abr, @i segala dosa4osorya ywry telah lalu."
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7279.Isma'il bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi

Dzi'b mengabarkan kepada . kami, dari Ibnu Syrhab, dad Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, *Aku me,nde,ngar bahwa

Rasulullah SAW selalu meotivasi untuk melaksanakm ibadah selama

bulan Rmdhan."l35

Seperti inilah yang scbenarq/a diriway,attan hlern 117 Mntarttha', dan bt*an
yang terdapat dalam riwayat Y&f,a. Imern Syaf i harya mcrymyai badits riwayat
Humai{ dan tidak nerymyai hadiu ri*ayat Abu Salamah"'l

Keterangan ini telah mcnjelaskm sebab kee,ngganan Ibuu Abdul Bar
rnenrmjrrtkan adanya per*aaan ini, di daln At-Taqashshi, krtna & daltm At-
Taqashshi ini Ibnu Abdul Barr bcrpcdomra pada apa yang terdapat d"btn Al
Muwaththa'melalui riw&ft Yahya bin Yahlna saja, sebagaimna yang telah Ibnu
Abdul Barr jelaskan paaa permUam hadits. Adapm hal yang lebih mengherankan
lagi adalalu apa yang telah diperbuat oleh Az-Zarqani dalm syarh Al Muwaththa'
(l: 212), ketika masalahya telah bercaryrn, lalu dia meinrturkan p€*ataan Al
Hafizh yang terdapat dalam Fath Al Bqri secara terbalik/berlawanan, tanpa
menisbatkan perkataan itu kepada Al Hafizh!

I.alq Az-Tarqani mengorneirtari rirayat Mdik daxi Ibnu Syihab dad Abu
Salamah bin Abdurrahman bin Auf dengan ucapan, 'Dan Uqail telah
meriwayatkanryra, begitu juga Yrmus' Syu'aib dan yang lainrya dari Az-afui dai
Humai{ sebagai ganti dari Abu Satamah! Padahal yang terjadi sebemm5ra adalah
bahwa riwa>rat Uqail dan oraag ),"dng mengitutiqa -sebagaimna yang telah kami
tutu*an sebelurrmya- tidak lain adalah'Dari Abu Salamah" sebagaimana iwayatAl
Muwaththa' relalui jalw riwayat Yahfra.

Adaprm riwayat Humi4 sesungguhq,a itu adalah riwayat Yahya dalzn 11
Muwaththa', dan bukan riwayat Uqail, Yunus, Syr.'aib, Ibnu Abi Dzi'b, Ma'mar dan
yang lainnya! Terryrata soorang ulamapun tidak akan pemah luput dari h4pa atarqprm

salah"
rl5 Sar'"d hadits ini shahih. Isma'il bin Umar Al Wasithi telah dite@kan

ketsiqqahamya pada hadits ke 1462, dan kami 6sfinhkan di sini, bahwa Ibnu Abi
Hatim telah rrrurlis biografinya dalamAl Juh wa At-Ta'dil (lllll89).

Iladits ini adalah bagian drri hadfts ymg sebelr"""ya, di dalam riwayat Malik
(halarrm 113), dm rhr1lat tmq Muslim (l: 210) pry melalui jahn Ma'mar;
lrcdrrauya miwayatlan dari Az-afiri.
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7280. Su$ran me,lrceritakan kepada kami, dari A,z-Zuhri, dari

Abu SalamalU dari Abu Hurairah, dalam sebuah riwayat hadits,
*Apabila salah seorang dari kalian telah bangun dari tidurnya,

hend&rya dia tidak membenamkan tangannya ke dalam wadah air.

Kare4a sesungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya berada saat

tidur."136

,rj ,p ,a:L ,l * ,lrt-blJt * ,L6 $:r, .vY^\
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7281. Su$an menceritakan kepada kami, datt Az'Z;thn, dari

Abu Salamalu dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah SAW

mende,ngar raja Najasyr telah meninggal, beliau memberitahukannya

rs Sanad hadits ini sluldh.l:rfazh Dalam sanr riwayaf, )xang dinaksudkan
adalah bahwa hadits ini mtrfu' k€Pada Nabi SAW' Imam Muslim telah
meriwayatkamya (l:29) melatui jahn Suryan dad Az-Zuhri dari Abu $alarrah, dan

melalui jahu Ma'mar dari Az-Ztthi, dari Ibnu Al Mrisa>':rab; keduanya

meriwayatkan dari Abu Hurirah.
rnrr- Muslim juga telah meriwaya&an sebehmya dcogan beberapa sanad

hnr-
Imam Malik telah mcriwayatkanryra dalg"r' Al Muwaththa'(hal 2l) dari Abu

Az-Zin d, dad Al A'raj, dari Abu Hurairah" rr'am Al Butfiari juga telah
meriwaya&amya (l: 229-231) dalam matan sebuah hadits yang diriwayaftan
mclalui jahr Malik dari Abu Az-Zinad"

Begitr juga Jamah telah rcriwayatkamya, sebagainana yang disebutkan dalam

Al Munnqa(229).

t
Musnrd ImmAhnd - EI



j

el

"*

kepada para sahabat, lalu para sahabat prm memohonkm ampman

untuknlral3?

'i; ,:r1 ,:it3, $:.r, .vYAY

.:r[\l

7282. Sufi/an me,nceritakan kepada f,ami, dfir Az-Zrfrti, dari

Abu Salamalu dari Abu Hurairab, dan isnadnya sampai kepada

Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang telah

mendapatkan satu rakaat shalat dai shal.cit yang ia jalani, maka dia

telah mendapatkan shalat itu (tidok bingalan wahu)."r3t
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r37 Samd badib ini shahih. rmam Muslim tclah reriwayatkan kandugan hadits

ini dalarn matan sebuah hadib yang redalsiryra panjang (1: 261) melalui jahn Uqail,
dan melahri jahn Shalih; keduaq"a meriwayatkan dzri Az-Zltbj, dari Sa'id bin Al
Musayab den d$u gslameh dari Abu ftrairah. Lihat keterangamya dalam badits
1re7l47,dan lihat juga dalznn Al Muntaqa,padahaditske 1824.

r3t Silad hadits ini shahih. Redahi'Yang saryai k€pada Nabi..." maksudnya
adalah bahu/a hadits itu marfu ' kepda Nabi SAIV.

rmarn Malik telah meriwayatkaonya (hlarnen 10) dari Az-Z.futb dc,ngan sanad

ini, dan dEllgan redaksi *Faqad Adrah,a Ash-Slwlah Maka dia telah mendapati
shalat itrl."

Begitu juga Irrum Al Bulfiari Qz aHT dan Irram Muslim (l: 168-169) telah
rneriwaya&amya rclalui jahn rm*m Malilc lrnam Muslim juga reriwayatkan lagi
(l: 169) setelah mriwayatlan hadits itu dengan beberrya sanad yang banyak; di
antaranya melalui jalur Sufinn bin Uyainah dari Az-Zuhri" yang telah diriwayatkan
olehlrramAh:rd di sini.

Lihat kcterangan )rang Elah lalu dalarn hadits tc7215 dan dalam hadits ke7529
- 10133 )'lang 'tm datanS.
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7283. Suffan meoc€ritakan ke,pada kaini, dia berkata, aku

meirdengar dari Az-Ztthi. dari Abu Salarnah, dari Abu.Hurairah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, *Mengucapkan tasbih'adalah untuk laki-

laki 4lam mengingatJran imam yang lupa dalam shalat-. Adapun

benepuk tangan adalah untuk j ama' ah wanita."r3e

r3e Sanad hadits ini shahih. Tmam .Al Bulfiaxi telah meriwayatkannya Q: 62)
dari Ibnu Al Madini, begitu juga Muslim (: 126) telah meriwayatkan dari Ibnu Abi
S)"aibab dan Amru An-Naqid serta Zuhair bin Har; keerrpat periwayat itu
mriwayatkan dari Suffan Ibnu Ufinah"

rrnern Muslim juga telah meriwayatkan lagi setelah itu dengan beberapa sanad

lain-
Adaprm tambahan (Sut/an) itu beftlsal dfii Al Musnod cetakan Kataoi),ab, &h

itr renrpakan hal yang pmting .ddam sanad. Akan tetapi, tambahan itu telah
grrgur/dibuang dikarenalcan kesalahan sebagian pen)ralin kitah dari ulama terdahulu;
karsna i1qf2\ 1a11bahan itu tidak terdapat dalam Al Musnad cetakzt Hatabiyah dan
M.

Alfiirnya, kalau dilihat d2f zllahir redaksi snnad hadits, maka itu menrmjukkql
bahwa Imam Ahmad lah yang telah meirgatakan "Aku mende,ngar dari Az-Zthti."
Tentu saja ini tidak mtngkin terjadi dan rnrstahil, karena rmam 65s16 6611
mengatakannya.

llfazh "At-Tashfih", menurut Ibnu Al Atsir, maknaryra sama dengan '71-
Tashfiq", yaitu merrnrlarlkan telapak bagian dalam telapak tangar ke atas telapak
t ngan yang lain. Maksudnya adalalf apabila sang Imam telah lupa, maka Makmum
barus meirgingatkannya; Apabila rnahm itu adalah lelaki, maka ucapkanlah
"Subhanallah", dan apabila makmum itu adalah wanita, maka caranya adalah
denganmeimrlarlkan telapak angan atas pada telapak tangamya yang dibawab-

Kalau dibandingkan dengan sekarang, sungguh telah jauh berbeda. Lihatlah
para pendrkung gerakan emansipasi wmib pada msa kita sekaang ini; baik itt
berasal dari para afteis, omng{rang bodoh, yang selalu m€ngtmrokan sebuah ikmr
yang tidak dia ketahui, yary karc,nanya telah banyak wanita mrslim yang telah
keluar dari garis kodratryra, dengan trnm ke jalan-jalan, perkuliahan, pabrit dan
beberapa teryat hiburan, yang bertujuan mcrusiik attlak islami dal"m diri seorang
mu^qlirn, dan meryermainkan Allah dan Rasul-Np, dengan morgatakan bahwa
Islam itr datang p€rsamaan ge,nder mtara lclaki dan wanita" dan tidak

rmhrk bercaryur baur dalam pergaulan antara lelaki dan craoib!
Sehanrsryra mcreka melihat bagaimana Allah dan Rasul-Nya menjaga u/anita
mrslinah de,ngan baik, dengan relarangn)'a untuk rcngehrartan suara pada waktu
shala! tetapi masyarakat sekitanrya tidak mcrasa @lu!! Scmoga Allah melaknati
mereka dikarcnakan msreka telafi bcrpaling dari-Nya.

Redabi yang terdapat dalen Shahih Al Bukhori fun Muslim -sebag:aimana
yang telahkami tmjul-t an tadi- adalah "Tashfiq" scbagai gtni"At-Tashfih."
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7284. Su&an menceritakm kepada k@i, dri Az-Zuhri, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dm isrrarln)ra sampai kepada Nabi

SAW. "syetan telah mendatangi lulian seurabu kalian shalat, dan

menjadikm orang itu bingmg fungan slulatrya, sehinga dia tidak

tahu sudah boapa raleaatluh slulat 1mg dia labonakorr? Maka

barongsiapa y@rg mandqati keiaes seperti i* hendabryn dia

bersqiud lagi dua kali Wda saot. fra du&.k -setelah
tasytrud akttir-."r$

,hr ,rr o\'& ,r: r ,lv4!lt * ,i6 $:rr.YYAo

ee.t3t1)t'Hr rl9*#*3*bt * 14,,f ;;;,r: ,f

menbaca

ro Suad hadib ini shatfih. rrnarn lf,alik miwayaltm delan Al Muwaththa'
(hehmen 100) dari Az-Arhi, d€ngu saoad ]rdog sam-

ftrann [l Bukhari jgga telah rcriwaf'atl*.":n (3: 84), begrfu juga Irnam

Mrulim (l: 158) relalui jalur Llalfl(, dcngan sansdqra. Ke, rdian, rmam lduglim
miwayatkan lagi rclilui jahr S$ran bia Ufinab daa Al-I-aits bin Sa'a4
tcanaryl miwayatlon dari Az-/;nfoj. Hmfra saja, Irrmrn Muslim tidak
mycbuth reaaksin]ra, tetapi renggdiqn dc"gan rcdaksi badits riwayat Mdft
yang discbrslrm sebclumlra

'Lafazh'Fayalbiw 'Alaihf adalah t€rm$hr'r, t$laui; dfutatan juga dalam

bahasa lrlatb'Itbisa 'Alaihf', Vaiu mngiht bab'Dlurabd', yang b€rarti caryutr
atan salah" Boleh juga lafazh ini d$aca dcngan tosydid tffiik t$um mc,ryerbanyak
dan pmtmn Alm tctapi, pcriwayatam5n scbagri ,'r, mdhi dalam l,
Mwnrttha' dzt Ash-Shahihoh dibeca dngm W tasydid dm bqtent* Jtfl
e,{,laai.
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728,5. Suffan menceritakan kepada kami, da'i- Az'Zrthn, dari

Abu salamalu yang Insya Allah dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw,

beliau bersabda, "Hendabtya kalian mengambil manfaat Habbah

Sauda' (iinten hinm) ini, karena di dalamnya mengandung obat untuk

segala rnacam penyakit, keanali as'saam fte,rnatian)."

Suffan berkata, 'Yang dimaksud dengan QS-saaril adalah

kematian. Daa, habbah sauda'ini adalah sejenis tanaman adas (fennel

fl*n)-'ol

J.t-,
/

(Jlr\t *,:16*
9 c 5,.

LL1-PJl t$'r, . vy AI

,rt+ljl ,f *t i!"st .e '&', ,J)? hr , i,J+ i' i;:' ,#Jh A:irrtr;:)6'a;
. Cut t*t r ri;; I i i:t,.a"2'ji,i'61,*;|it t

7286. Suffan me,lrceritakan kepada [ami, dati Az-Zvhn' dari

Abu Salamah atau Sa'i4. aku mend*gT Abu Hurairah berkata

trt 9*"6 hadits ini stutrih. At-Tirmidzi rclah meriwayatkamya (3: 158-159)

melalui jahu Sufyanbinu,rainah dcngan sanad ini-
At-Tirmidzi beralcta, 'Ini adatah hadib yellrg hosot dan' sluhih-r
Imam Al Bulfiari telah criwayatkamya (10: l22)'melalui jahuqlil dari Az-

Zuhi" dari Abu Salamh d"n Sa'id''bin Al Mgsayfab, dri Abu H6airah, dengan

sanad yang sam- Begihr juga, Imam Muslim (2: l8Q telah rcriwayatkanrya
melatui jahnUqail.

Kemrdian Imam Muslim meriwayatkannya lagi relatui beberapa jalur lain
yang banyak; di antaraqra adalah jahr Suryan bin Ufinah yang ada dalatn Al
Muiladw.

Adryun redaksi p€naeiran lafazh *As-Saon" dar "Al H&batus Sduda"'
disebudon di sini bahwa ifir adahh pc*ataan Suryan" Tc@i dalam riwayat rrnam

Al Bulhari, disebutkan bahwa iu sdalah p€*ataan Az-Zrnhj'.
Permasalahan ini tidatlah jauh bcrbeda, jadi tidak perlurcrcrlukan penjelasan

yang le,bih panjang. Lihat ketermgamya detxn Zad Al Ma'd (3:339-340) daa Fath

At Bui(10: l2l-122)
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'S,asulullah SAW melrmg menyimpan sai hrrra di bejma llmg
tertuat dari labu dan bejana yarg dilaprsi tcr." Abu Hurairatt

me,nmbahkan, 'T)an hindarilah oteh kalim bejana ymg te6uat dari

teah, rambut dan darah.'142

,rj c ,t{. ,r: ,} ,lvi;l f ,iW $:"r.YT^Y

,):Jui ,LL ,h't;*i *i ip b' * ,i, A ,;;;
.?;r ?;r iil 'iri 

,E';|bl'J$c. t$ u?;;
7287. Su$Eo mweritatm kepada kmi, dai Az-Zuhi, dili

Abu Salmalu dri Abu Hrnairah: bahwa'Al Aqra' P€Nmah melihd

Nabi SAW mencium Hasm(sustnjn), dis lalu b€dda, *Aku memiliki

sepuluh ormg an k, tat scupn dri ffitea ftmg *u cium.'
Kemudim Nabi SAW bcrtabdq 'hwrgsiry y@g fid*
meryayangi, nako &a frfuk ofre, disayotgi.nr0

,,#!)t * c; #'* ,it.i'Jt ; ,i# $:rr.YY^^

,,5u, ;-,,, * }n' & 4t ,J *; :Jv :!6 r;; ,r: *
ro Smed h.dit ini slrohih.I"nn lrtuelin tchh ciwqnd@lra 922 l2Q

relalui jrltr Sr$to, dcogo lmrd ini. ALm r4i, Iffim Itlulfu

taliarl, req,bryo soi knh hona di bcjou doi lohl," da rysu Wg dqisi
oleh tq." Kcmdim, r,rrern lfuslim mgfuingi dc'Ea'r rc&bi "Ikmdim Abu
Hunirsh bcrt t , 'Dor jaahfuiloh doi bQoa yorg ,qhd doi ,aah tmfu dot
fuzh.'

LrtryA -Al Hanton" adahh bcotil( jl'rnk fui nfl@ttann", ymg bcrrti jumg.
Tchh dijclaskm ta&ir atas hntrini d.lm h.dir pg trpinh dai riuyat lbmr
lh (5t91). l,Ut jWr facrugsn Fdr hdir tc 5678.

t€ Smd h.dib ini shaldh. td .dalih ecogulugD dri hrdiB hc 7121. All0

iugt tchh Lmi tqiuth LcDcErd.E hdiB rhrFa inl dm bl8h tmi jchsern
b.hxn hsdis ini rdalah lebih rajfr Qrat) daripnda badir yog lalu
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7288. Sufjran me,lrceritakm kepada kami, dari Az-Zrfrn, dari

Affiurrabman, dari Abu Hgrairah, bafiwa dia berkata: seseorang telah

datang kepada Rasulrllah SAW, dan berkata, "Cealaka saya, Wahai

Rasulullalr", lalu beliau bertanyq "Apa yang telah membuatmu

celalu?- Dia menjawab, *Aku telah menyetubuhi isteriku pada +iang
hari- bulan Ramadhan," kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu

mempunyai budak?" Dia jawab, '"fidak" Lalu Rasulullah bertanya

lag6, "Apakah kamu mampu berptusa selama {ua htlan buatntt'
tuntt?" Dia jawab, '"fidak." Dan beliau bertanya lagi, "Apakah kamu

mamlru membqi makan enam puluh orang miskin?" Dia jawab,

'"Iidak." Ke,mudim beliau bertda kepada orang itt\"lrtduklah" dan

beliau me,nrbawakannya sebuah 'Irq -kernjang- yang berisi kurma -
'Irq adalah sebuah keranjang besar-. Kgmudian beliau berkata,

"Berikanlah sedekah dengan irci." Orang itu bertanya *Apakah ada

orang yang lebih miskin dari kami di lembah bebatuan ini?."

Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW terseiryrm, d4n

berkata, "Beri makmlah kcluargamu dengan htrma ifii." Abu

Hurairah berkata lagi, 'Mak4 Rsulullah prm tersenyum sehingga
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nampak gigi taringnya dan berkata, "Beri makanlah kcluargamu

dengan hrma itu."r$

r{ Sanad hadits ini shahih. Hanya saja, terdapat problem (i:tykat) dalam
saaadnya, tetapi kami dapat meir@ihrya, bahlan kami juga daFat memastikan
bahwa itu addah kesalahan dari para p€nyalin hadits, sebagaimana yang akan [s6i
jelaskan nanti dalam takhrij hadits. Insya Allah-

Imam Al Brrkhari telah meriwayatkamya (11: 516), begtu juga Imem [\afuslim
(l: 306), dan Abu Daud (2390/ Aun Al Ma'bud 2: 286), At-Tirmidzi (2: 45-46), Ibnu
Majah (1671), Iblrrr Al Janrd dalam Al Muntaqa (l9cl97), Ad-Daraqutbni (251),
serta Al Baibaqi (4:221); semun)ra mcriwayatkan nclalui jahu Su$"an bin Uyainah
-gnnr Imam Ahmad fi rhlarn Al Musnad ini- dari Az-7f,ifui, dari Humaid bin
Abdurahman, dari Abu lrrrairah, de,ngan sanad yang sama dan dengan redaksi
yaag parfaug scrta ringkas.

Bahkan, dalam riwayat rrnzrm Al Butfiari (11: 51Q dari Ibnu AI Madini
disebutkan 'Su8ran menccritakan kepada lrami, d3ri Az-hfui, dia berkata: Aku
mcnde4gar dari orang yang b€rada dalam majelis ltl dari Humaid bin
Ab&rrahan" Jadi, scmua riwal,at adi sepakat menyebu&an bahwa Suryan bin
Uyainah menceritalomya datt Az-?f,fut\ dari Huoaid bin AMurrahman

Adapu dalm riwayat yang ditetaplan di sini, di dalem riwayat tiga ulama
mlsrnd tnt yang moryrebtrtlon "SuSEn rnGoccritalon dai Az-htfui dari
Abdutrabman", adalah mrni kcsabhan dari para pcqtalh badits masa ldu" )rang
al:himya disebu&an dnlem tslc, Al *fusnad. Karcoa bni telah rcmandang bahwa
ini adalah kcsalahan para pcryatin masa lalq rmkr [ssi qtan mnjslas*anim),a,
bahwa adakalanla kesalahaa itu terjadi karcna mrnri kesalahan mereka, adakalanya
itu adalah riwayat lain yang b€rasal dari Su$ru,

Banyak rrlam4 ytrng telah m@claskan riwayat Ibnu Uyainah, di antaranya
adaloh Al Hafizh Ibnu Hajar, teNtang adaqra perbed"m sebagian redaksi yang
terdapat dalem matan hadits. Kalau saja di dalam riwayat para ulama tersebut
tcrdapat perbedan dalarn saad selurubnya, te,lrtr me,reka akan m€mnqirr-lrannya dan
tidak membiarkamya t€rjadi. Akan tetapi, yang terjadi adalall mereka
mengerucutkan pqbedaan sanad ini" haqra pada Az-7-uM; apakah )lang dimaksud
adalah "Az-Zuhri meriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahrnan", ataukah *Az-Zttbri

meriwayatkan dari Abu $alamah bin Abdrrrahman"? sebagaimana )rang akan [36i
jelaskan 126i.

rrnarn Malik telah meriwayatkannya &lam Al Muwaththa'Oalam,n 29tG29l)
dengan sanad yang sam4 dari Ibnu Syihab (Az-hfui) dari Humaid bin
Abdurrabman bin Auf dari Abu llrrrairab" Begihr juga rm,m Ahmad telah
mcriwayatkaml'a dalern Al Musnad (hadits ke 10698), dan Imnrn Muslim (l: 307),
Ad-Darimi (2: ll), Abu Daud Q392), Ad-Daraquthi (251) s€rb Al Baihaqi (4:
225); semraqza mclalui jalgr lrnamMalik, dcnganmsg,nakan sanadnya.

rmm Al-Iaits juga telah meriwayathmya drri Az-Zuhj, dari Humaid dari
Abu Hurairah, sebagaimana yang tcrdapat dda,r, Shahih Al Bukhari (12: 117), dan
kitab Shahih Muslim (l: 307) serta Al Baihaqi (4:222).

Begitu juga Ma'mar telah rerivrayatkamya dari Az-Zuhri sebagaimana yang
discbutkan oleh rrnarn tr[616 dalam Al Munad (hadits ke 7772), rrnam Al Bulfiari
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(5: 164 - 11: 517), rmam Muslim (1: 307), Abu Daud (2391) danAl Baihaqi (4:222'
223).

Begitu juga Ibnu Juraij telah meriwayatkamya dari Az-Zuhri, sebagaimana

yang diseUutkan Imam l[pld (hadits ks 7678),Irnarn Muslim (l: 307) dan Al
Baihaqi (4:225).

gigitu juga Maoshur telah meriwayatkanryra dmt Az-Zrthris sebagaimana yang

disebutkan i-amAl Bul&ari (4: l5l), Imem Muslim (l: 307), Ad-Daraquthni (251-

252) dau Al Baihaqi (4:221-222).
Begitu juga Syr'aib telah meriwayatkannya dari Az-Zuhri, sebagaimana yang

disebuikan ;leh r-"- Al Bulfiari (4: 141-150) daq di da,dlm Al Munad ini yang

telah dijelaskan Cyarah) oleh Al Hafizh dnJialmFath Al Bari dengan penjelasan yang

bagus, serta bagaimana yang disebutkan Al Baihsqi @:22$. Begrau juga Al Auza'i
rclih meriwayatkannya aa; ez-Zt;tr6i, sebagaimna yang disebutkan sls[ Irn 

"n Al
Bulsari ( 1 : 457), Ad-Daraqrtbri Q42), drm' N Baifrr4i @: 2U) -

Begitu juga Ibrahim bin Sa'ad telah rcriwayadomya dari Az-Arhri,
sebagaimana disebutkan Imarn Aj Butsari (9: 450 - 10: 420), dan Ad-Darimi (2:

1l). Begitu juga Abu uwais telah rcriwayatkamya dari Az-hhi' sebagaimana

yang disebutkan oleh Ad-Daraquthi (251) dan Al Baihaqi $:226).- 
Begitu juga Muhanmad bin Abi Hafshah telah mcriuayatkamya dari Az-athri,

sebagaimana yang disebutkan oleh Imarn Ahmad (hadits ke 10699) dan Ad-
Daraquthni (252). Akan tetapi dalrm riwayat Al Mus6ad dari Muharrmad bin Abi
Hafsah itr disebutkan dengan redaksi 'Dari Mtrba'nmad bin AMurralrman-"

Ini adalah sebuah kesalahan, kar€na yang benar adalah 'Ilumaid bin
Abdurabman." Begitu juga Yrmus t€lah miwayatkamya dari Az-/;ifoi
sebagaimana yang discbutkan oleh Al Baihaqi (:22$.

begnr juga Ibrahim bin Amfu telah miwayatkamya dart Az-hrfuib

sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahad dahm [36i1t yang telah lalu pada

tttwiaa ltauuah btn Amru (hadits ke 6944\, dan oleh Al Baihaqi @:226). Mereka

semra telah reriwayatkan dari Az-Zrtbi dari Hunaid bin Abdurrahman biu Auf
dari Abu hmirab, dan jalur ini juga telah diikuti para periwayat png laia yang

tidak kami sebutkan riwayatqa, tcEpi telah discbutkan oleh bebcrapa u'ema

pengbapal hadis dalam kitab mcrcka.- -oi--t 
ra mereka adalah Iraq bh Malik Al Ghifrri, scorang tabi'in yang lebih

tua dari Az-Zfii' tetapi terkadang dirr reriwa1'atlan dmt Az-Zr;foj" sebagaimana

' 
fen3etasan feterangan periwal'atan ini telah disebutkan Abu Daud, Ibnu AI

Jaru4 Ad-Daraqutbni dan Al'Baihaqi' Di antara mereka )'ang telsh meriwayatkan

duti Az-Z;n@ adalah Isna'il bin Umaryah dan Yahya bin Sa'id Al Anshari; t€trtang

kedrui periwayat ini, Ib,nu Al Janrd danAd-Damquthi telah mcnyebutkannya.

Ad-Daraquthni juga mcnyebutkan sebagian dari mreka (lataman 251), di
antamn)'a adalah Abdullah bin Abi Bakar, Fulaib bin Sulaimao, Umar bin Utsman

Al Matfizumi, Musa bin Aqabah dan yang laimya.
Al Baihaqi (4:224)juga meiryebutkan sekeloryok dari nercka di antaranya

adalah Ibnu Abi Dzi'b, Muhartrmad bin Ishaq, Abdurrahman bn Khalid bin Musafir,

Abdurrabrnan bin Nam, Abdullah bin Isa dan yang lainnya. Akau tetapi Hisyatn

bin Sa'ad Al Madani be'rbeda jalu dcnganmereka.
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Mengenai ini, Al Baihaqi berkata (4:226), "Hisyam telah rneriwayadonnya dari
Az-Ztfrri. hanya saja Hisyam berbeda jalu dengan mereka dalam sanadryra, dengan
mengatakan, Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah'."

Ad-Daraquthi juga meirunjukkan perbedaan ini dalam htabnya (halaman 252).
Adaprm riwayat Hisyam bin Sa'ad ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (2393)

danAd-Daraquthni (2a3) mclalui jalur Ibnu Abu Fudaik
Ad-Daraquthi juga telah miwayatkanqra (252) melalui jalur Abu Amir Al

Aqdi. Begitr juga Al Baihaqi @: 226) telah reriwayatkamya melalui jalur Al
Ilusein bin Hafsh Al Ashbahani.

Ketiga jalur riwayat itr sc,mranya diriwayatkan dari Hisyambin Sa'ad dai Az-
Zuhri dari Abu Salamah bin AMunahan dari Abu Hurairah- Hisyam bin S'ad ini
telah ditetapkan ketsiqqabannya dal"m hadits ke 213, haqra saja dia tidak t€rmasuk
dalam golongan Al Hafizlt scbagaimana yang dijelaskan oleh rrnam 4[624

Para ulama hadits meirgingkari lceshahihan hadits Hisyam, larena selryama
m€mang terjadi ae,mtiaq tenhr kami akan me,ngatakan bahwa ada kemmgkinan
Az-Afin me,nae,nger hadits ini dari dua orang sa.pdara; yaitu Humaid dan Abu
gstameh, yang kcduarya mnpqlcnn pruta AMutrahan bin Auf.

Dirjelaskan dp.lrryn At-Tahdzib (11: 40 - 41) dalam biografinya, 'lbnu Addi telah
meriwayatkan beb€rqo hadis; di antaran)'a adalah hadimya yang dari Az-Zvfui,
dari Abu galannh, dari Abtr Hurairab dcngan redaksi: Seseorang datang rcngadu
kepada Nabi SAW, bahwa die telah ncmbatalkan puasa Ramadhanrya. Lalu Nabi
SAW b€rsabda feeaOanya" %gastantaU (rcmcraeUUu) soorang budak.. (saryai
affiir hadits)." Ibnu Addi bcrkata sekali lagt dari AZ-ZrifrrJ, dari Anas. Disebutkan
dzlam At-Tahdzib, kedua riwayat ini adalah salalf karena yang telah diriwayatkan
oleh para ul"rrrl yang tsiqqah adalalL 'Dari Az-Zubri dad Hunaid dari Abu
Hurairah. Adapm Hisyam dalam hal ini telah me,neryuh jalur yang berbeda dengan
orang{rang }ang lain-r

Al Khalili b€doti, '?ara ulama hadits yang nofiaz re@gkart lreshahiham
hadis Hiq'am yang mngisabkan tentang pasa Raoadhan, yang tclah diriurayatkaa
olch Az-Zrhi dari Abu Salaoah" Mcreka b€rtah, 'Yang b€nar adalah bahvra hadits
ini telah diriwaya&n oleh Az-htfuidari Humaid""

Abdurahan tclah mengabartan kepadaku", maksrdnya adalah Ibnu Auf. S€perti
inileh sanad yang disebutkan para periwayat hadi6 Az-htfui. Alu telah
mengtrryulkan sernua riwayat mereka dalam satr juz tersendiri ),ang m€, rat
beberapa jahn hadis ini lebih dari eryat phh periwayat (Kemdian Al Hafzl
meoyebu*an sebagian dari mercka" Ialu dia bedota), 'Tlisyam telah me,nerytrh
jdur y"ang berbeda de,ngan rerek4 maka Hisyan prm mcriwayatkanryra darj Az-
Zuhri, dari Abu Salamab, dari Abu Hurairah, yang baditsnlra telah diriwayadran oleh
Abu Daud dan yang lairm)a. tr

N Baza4 Ibru Khuzaimah dan Abtr Awanah b€rkata, 'tlisyam telah

'nelakukan kesalahan dalam mriwayatkan hadits ini." Bendasarkan seinra dalil
yang telah disebutkan tadi, yang haryir rcncapai ti4gkatan qath'i (ltasti) meinrnrt
ulame ]ang rcnguasai ilirru hadits ini dorgan c€rmat, tetap saja kami tidak mrrnFu
rmtnk memberikan perubahan pada redaksi hadits yang telah baku dale,t Ushul Al
Musnad pada sanad ini lalu tami mcnctaphn di dalam sanadnya 'Dad Hrmaid bin

@I - I}166{ Imrm Ahmrd



afr i *1, *'i.i>'ar ;hf ,L$, $:r;.vY^l

lA*iu6,r;j nj*,yJ ,r,*t;,P ri. rp.,ij.)t
,,sv .e|:Y e';,Lt+ e'i,et+,f 7.t fi6, w
6- :Ju" ,i6 ifirritL.lt # ,ff ai; ,y Sut i;; Iie
hrlLq#bt * ltr Jrt'd,; iy,y$ta,;it;,l7t'*rs
i'; Jo'toy dvl q5* d) LF?';r d.ifui i;i',fu7Xi io ,:J';JU :J*

Abdurrabrnan", yang meiurnrt kami adalah benar, menggantikan redaksi san4d yang

salah dalarn I I Musnad'Dari Abdurralnnan."
Ihr s€mra adalah karcna renuturkan redaksi hadib sebagaimana adanl"a scbuah

arnanah dao kami Uerharap semoga saja kami mcmrkan bukti lain yagg
menunjul*an bahwa Az-Z;rhti rclah meriwayatkan dari gunr png lain, selain
Humaid bin AMurra'bman.

Adapun mengenai penjelasan hadits ini, rclah kar"i jelaskan sebclumya dalam
bsdib tc 6944.
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7289. Suffan me,nceritakan kepada kami, Al AIa' bin

Abdurrahman bin Ya'kub Al Huraqiy me,ngabarkan kepadaku di
dalam nrmahnya sambil duduk di atas kasur, dari ayahnya, dari Abu
Hurairab, "shalat apapun yang tidak disertai dengan bacaan Al
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Faatihah didalamnya, maka shalat itu tidak sernpurna, dan tidak
sempurna, serta tidak sempurna sama sekali."

Dia -ayahnya Al Ala'- berkata: Abu Hurairah telalr berkata,

dan dia juga telah berkata sebelum itu, 'I(ekasihku Rasulullah SAW
bersabda: -lalu Abu Hurairah berkata-, "Hai orang Persia" bacalah Al
Faatihah dalam shalatnrl karena aku telah mendengar Rasulullah

SAW bersabda: "Allah SWT telah berfirman, 'Aht telah membagi

shalat untuk-Ku dan untuk hakba-Ku, lalu Dia berfirman lagi, '(Jntuk
hamba-Ku, Aht akan mengabulkan apayang dia minta.'

Ketilca dia -yang melaksanafuin shalat- mengucapkan,

Alhamdu Lillaahi Rabbil 'Alarniin (Segala Puji bagi Allah, Tuhan

semesta alam), maka Alla SWT berfirman,"'Hamba-Ku telah memuji-
Ku.'

Ketika dia mengucapkan, Ar-Rahmaanirrahiim (Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang), maka Allah SW befirman,

'Hamba-Ku telah memuliakan-Ku, atau Hamba-Ku telah memuja-Ku.'

Ketilra dia mengucapkan, Maaliki Yaumiddiin (Yang

menguasai di Hari Pembalasan), maka Allah SW berkata, 'Hamba-
Ku telah menyerahkan dirinya kepada-Ku.'

Ketitra dia mengucaplwn firyaka Na'budu Wa $tyaka Nasta'iin
(Hanya Englcaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Englcaulah

lrami meminta pertolongan), maka Allah SWT berfinnan, 'Inilah
hubungan antara Alat dengan harnba-Ku, dan untuk hamba-Ku, aku

alan memberikan apayang dia minta'.

Beliau SAW bersabda lagi: Dan Ahr akan mengabulkan apa

yang hamba-Ku minta kepada-Ku, lalu hamba-Nya meminta kepada-

Nya,' dengan mengucapkan lhdinash Shirhaathal Mustaqiim,

Shirathalladziina An'amta'Alaihim Ghaiil Maghdhuubi'Alaihirn
Waladh Dhaalliin (Tunjukilah kami jalan yang lurus. [yaitu| Jalan

orang-orang yang telah Englau beri nibnat kepada mereka; bukan

(jalan) mereka yang dimurkai dan ktkan (pula jalan) mereka yang
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sesat), makn Allah SW berfirman, 'Ini adalah untuk hamba-Ku.

Unubttu -Muhammad-, Alat juga akan mengabulkan apa yang kamu

mi.nta.'Lalu Allah SW berluta lagi, 'Dan untuk hamba-Ku, Alat akan

mengabullran apa yang dia minta kcpada-Ku'."ras

,rf5 Sanad hadits ini shahih. Al Ala'bin Abdunahman bin Ya'qub, dan juga
ayahrya, telah ditetapkan ke-tsiqqahamya, dalam hadits ke 7146. Disebutkan disini,
dalam cetakan Halabiyalq *Al Ala' bin Abdurrahman dari Ya'qub.r' Ini 3daffi
kesalahan cetalg karena yang benar adalah "61 fifu' bin rAffirrrabman dari Ya'qub',
sebagaimana yang telah kami tetapkan pembetulannya dalom cetakan Kataniyah dan
M serta berdasarkan beberapa literatur.

Hadits ini telah diriwayatkan 6ls[ rmrm Muslim (1: 116) dari Ishaq bin
Rahawifh dari Suryan bin Ufimh dengan sanad ini, de,ngan redaksi yang sama.
Hanya saja, penyebutan redaksi yang terdapat dalam riwayat knam Muslim pada
aval hadits lebih panjang dan lebihjelas dari pada yang terdapat dzllmAl Musnad
ini.

Aku meryerkirakan bahwa Imqrn fi63d telah menyamarkan sebagian redaksi
awal hadits ini atau dia telah lup4 sehingga dia pun mengambil jalan yang lebih
aman dengan redaksi ini "Dia berkata: Abu Hurairah berkata: dan
Abu Hurairah juga berkata sebelumya, "Kekasihku Rasulullah SAW...", yang
mcngisyaratkan pada kemarfu'-at redaksi awal hadits ini, dengan tanpa
renjelaskannya, karena Imam Ahrnad tidak mendenganryra de,ngan baik ketika
mendeirgarkan hadits ini, atau Irnam Ahmad telah lupa ketika meriwayatkannya,
"Rasulullah SAW telah berkata -lalu Abu Hurairah berkata-: Hai orang PersiA
bacalah Al Faatihah dalam shalatnu."

Karri sebutkan di smf redaksi awal yang terdapat dalam Shahih Muslim, agar
kontels hadits ini m€qiadi lebih jelas, 'Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau
berkata, 'tsarangsiapa yang melaksanakan shalat hnna membaca Al Faatihah di
dalamnys, maka shalatn)ra grgrr/sia-sia dulang tiga kali-, tidak seryurna.

Dikatakan kepada Abu Hurairah, "Ietapi, kita shalat sebagi meknnrn fi
belakang imam?" I^alu Rasulullah SAW bersaMa, 'Bacalah Al Faatihah dalem
hatiml." l,alu rmern Muslim menyebutkan haditsnya, dan meiryebutkan dalam
bagian akhimya, lsdaksl '(Su$ran berkata: Al Ala' bin Abdurrahman bin Ya'qub
menceritakan hadits ini kepadaku; aku mastrk ke rumahnya, dan dia waktu itu
sedarg sakit, lalu aku bertanya kepadanya."

At-Tirmidzi juga telah rneriwayatkan @: 66) hadits yang sama dari Qutaibah
dari Abdul Aziz Ad-Darawardi dari Al Ala' dari a1,ahya, dari Abu Hurairah.
Kennrdian At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah hadits hasan " Di antara yang telah
meriwayatkan hadits ini adalah Syu'balx, Isma'il bin Ja'far, dan banyak lagi ularna
yang hnn, dari Al Ala' bin Abdurrabman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari
Nabi SAW. Ibnu Juraij dan Malik bin Anas juga rclah meriwayatkan dari Al Ala'
bin Abdurrahman dari Abu As-Sa'ib 4udak Hisyam bin Zubrah- dari Abu Hurairah
dari Nabi SAW, hadits yang sama.
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7290. Su&an menceritakan kepada kami, dari Al Ala', dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW
berjalan melewati seseorang yang berjualan makanan, lalu beliau

Ibnu Abu Uwais juga tclah meriwayatkan dari ayahnla dari Al Ala' bin
AMurrahmani dia berkata: Bapakku dan Abu As-Sa'ib menceriakan kepadaku dari
Abu HurairahdariNabi SAW, hadits )rang sama denganini.

Muhamamd bin Yahya dan Ya'qub bin Su$ran Al Farisi telah rnenceritakan
hadits itu kepada kami, m€reka berkata: Ibnu Abu Uwais rcnceritakan kepada
kami, dari ayabqra" dsri At Ala' bin Abdurrahman, dia berkaa: Bapaklnr dan Abu
As-sa'ib Hisyam bin zuhrah- menceritakan kepadaku -dan mereka itu
pernah sarna-sarna dufuk dalam satr majelis Abu Hurair,ah-, Oari eUu Hgrairall dari
Nabi SAW, beliau b€rkata, 'tsarangsiapa yang mclalsanakan shalat tanpa membaca
Al Faatihah fi dalarnnla, maka shalatryra telah gugur dan ddak s€,q)urtra.,'

Tidak ada hadits Isma'il bin Abi Uwais yang lebih banyak dari hadib ini. Lalu
aku bertaqra kepada Abu Zur'ah tentang hadits ini, dan dia meirjawab, '!(edua
hadits ini adalah hadib sf,aiih,,' dun Abu Zn'ah juga berhujjah dengan

hadits Ibnu Abtr Uwais dari ayahnya dari Al Ala'.
Adaprm riwayat Imam Malik yang telah ditrmj'kka" oleh At-Tirmidzi, rcrdapat

juga dalam l l Mtn'arttha' (halamnn 84-85).
Riwayat itr juga alrnn disebu*an kemrdian ,lden Al Musnad, pada hadits ke

9934, d"n dalam Shahih Muslim (l: 116), Abu Daud (8211 Aun tl Ma'bud l: 301-
302) s€rta An-Nasa'i (l: 144-la5). SeAangtan riwa)l"at Abu Uwais, yang juga telah
ditrmjukk"n oleh At-Timi&i, tclah diriwayatran oleh rnqm Muslim (r: 116)
rclalui jahrr An-Nadh bin Muhanrmad dari Abu Uwais.

Kan&mgan rnalcnr hafi1s al."n disebu&an kemrdian dalam hadits ke 2400,
7 823-7 825, 9900 dan 10201.

Lihat kete,langan yang telah ffi dalrm Mumad abdullah bin amnr (6903 -
7016). Lihat juga dalam Tafsir lbnu Kauir (l: 2425), karcna Ibnu IGtsir telah
renyebutkan hadi6 riwa)rat tnam Muslim, meldui jalgr Ibnu Ulraina\ lalu
rcntakhrij haditsrya dan bebcrapa jalunrfra.

Libat juga dalam Tafsir Ath-L'habori d@gaa tahqiq dari Ahad Mgharrrmad
srkir dan Mabmrd Muhannnqd syakir terhadap bcberapa hadits (halaman 221-
223).

Lafrzh *Al Khidaf', artinya adalah krraog atau tidak sc,mPttrna. parjelasan
lafazfr ini telah disebutkan sebelurnnya sccara tcrpisah &lem hadits ke 6903.
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bertanya kepadanya, "Bagaimana cara lwmu berjualan?" LaIu omng
itu memberitahukan kepada nabi bagaimana dia berdagang, lalu Nabi
SAW diberikan wahyu yang menyuruh, eMasulkan tanganmu ke
dalam dagangannya" Beliaupun memasukkan tangannya temyata
beliau mendapatinya basah di bagian dalam dagangannya. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak termasuk golongan umatlat, orang
y an g m aniptt 4alam b er da g an g-."r 6

Itr Sanad hadits ini shahih. Abu Daud telah meriwayalkamya (34521 Aun Al
Ma'ktd 3: 287) dari Ahmad bin Hambal, dengan sanad ini. Ib,nu }vfajah juga telah
meriwayatkamya (2224) dari Hisyam bin Amar, begrir juga Ibmr Al larrud Q74)
telah mcriwayatkamya dari Mubammad bin Abdullah bin Yazi( serh Hakim juga
telah meriwayatkamya (2: 8-9) rclalui jalu Al Humaidi; ketigaqra reriwayatkan
dad Suryao, dari Al Ala' dcngan sanad ini.

Al Hakim bcrkata, 'Ini adalah hadits srr4iri m€nrmrt ketc'ntran Muslim, haqra
Tmam Muslim tidak rcriurayatkanqra s€esrti ini. Muharrrmad .lm Isma'il, kedua
putanya Ja'far bin Abi katsir juga telah mcriwayatkanqra dari Al Ala'."

Kemrdian, Al Hakim meriwayatkan hadits ini lagi dengan sanadnya, melalui
jalur Muhamamd bin Ja'far, dan kemrdian melalui jalur Isrua'il bin Ja'far; keduanya
reriwayatkan dari AI Ala'.

Al Hakim prm berkata, 'Imam Muslim telah meriwayatkan hadits Suhail dad
ayahnya, dari Abu HumiraL bahwa Nabi SAW telah bc*ata, 'Barangsiapa yang
mcnipu kita, maka dia bulanlah umatku.'

Adapu pe{elasan keadaan hadits, ftqam Muslim tidak meriurayatkanryra, dan
semra hadit tersebut dalahshahih menunrt keteiraran lrnam l\afuslim " .

Adz-Dahabi sepakat dengan pendapat Al Hakim ini, meskiprm scbenamya Al
Hakim telah melakukan kesalahnn dalam rnasalah ini dan hpa. Karena
sesmgguhya, Irnem Muslim telah mcriwayatkan hadib Suhail dari ayahya,
sebagaimana yang disebutkan dalam kitabqra (1: 40), dan Irram Muslim juga
mcriwayatkan hadits Al Ala' -yang disebutkan di sini-, de"gm redaksi yang sern ,
relalui salah satr jalur yang telah diguakan Al Hakim dalam mriwayatkan hadits
ini.

Iahl rmam Muslim reriurayatkan lagi sctelah ltl langsung tarya t€,rputus
hadits laimya" dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin sa'id s€rta Ali b.in Hajar;
ketiganya meriwayatkan ftri rsma'il gia Ja'farbinAbi Katsir dari Al AIa'.

A&pun Al Hakim, dia telah merfirayatkan hadib ini relalui jalur yahya bin
Ayyub dan Ali bin Hajar; kcdumya mcriwayatkan dari Isa'il. '

I,afada "Laisa Minna tbukan golongan kamiJ", tclah dijelaskan scbelumya
poda hadits k 2329 yang diriyrayatkan oleh At'Tirmidzi dari Ibou Al Madini dari
Yahya bin Sa'id.

At-Tirmidzi berkata, Suqnn Ats-Tsauri mengingkari peoaftiran redaksi *Iaisa
Minna" di srtq dengan art"Laisa Mitslina tbukan seperti karni].D Kesesuaian tafsir
ini rncngandrmg ketida\ielasan Akan tetapi, Abu Daud tclah meriuayatkannya di
sini, sctelah badits ini, dengan rcdaksi seperti .ini, 'Al Hasan bin Ash-shabah

Musnrd Imrm Ahmad 
- @



e ,yf'* ,#!1 * i. ,:t;st ; ,it;t $:"r.vy1\

iti:-.n'*,'*;tSlr iigr"{-,, #\t * ,itt ,r&,1i-} eJ

-:(ir.'*,
729t. Sufran me,nceritakan kepada kami, dari Al Ala' bin

Abdurratunan, dari ayahnya, dari Abu Htrairalu dan sampai kepada

Nabi SAW,"Sumpah palsu 4alam berdagang- itu dapat melariskan

barang dagangan, namun menghilangkan -berkah- keuntungan dari
berdagang."raT
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7292. Suryan me,ncaitakan kepada kami, dari Al Ala', dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, dan sampai kepada Nabi SAW,"Apabila
salah seorang dan kaliqn menguap, naka hendalorya dia menutuplcan

t an g an p ada mulutny a."t a8

memceritakan k€pada kami, dari Yahya, dia berkata: SUE/an tidak menyukai
pc'nafsiran redaksi"Laisa Minna" ini dengaa erti*Laisa Mi&lana."- t'7 Sanad hadits imshahih.Ini adalahpengulangan dari hadits ke7206.

's Sanad hadits ini sttahih. rmam 1,461i- reriuayatkamya (2: 391) dengan
redaksi yang @ang, melalui jalw Isma'il bin Ja'far, dari Al Ala', dsngan sanad
ini. Imam Al Bukhari juga telah mcriwayatkan (10: 505) kandrmgan maknanya,

dengan redalsi yang lebih panjo.g, melalui jahn Ibnu Abu Dzi'b, dari Sa'id Al
Maqburi, dari ayahqra, dariAbu Hurairah.

Hadits ini juga akan flfus$utkan mclalui tiga jahu lain dalam hadits ke 9151,
9526 - 10706.
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7293. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin

Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari ka', dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW, beliau bersabda" "Tidak ada kewaiiban bagt seorang Muslim

untukmengeluarkan zakat atas htda dan budabtya."rae
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7294. Su&an menceritakan kepada kami,

Ju P: *?'r *u' .c ltc. I
COJ-P

Abu Al Zlmrad
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menceritakan kepada ftarni, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari

rt' Sanad hadib ini shahih. haq yang dibaca degan kasrah pada 'ain.dan tarya
tasydid pada ra', adalah Ibnu tvlalik Al Ghifhd, berasal dari keluarga Bani Kinanalf
dan meruprkan salah seomng tabitn yang tsiqqah di antara para tabi'in pilihaa

rmam Al Bnkhari telah meirulis biografiq,a d^lam Al l(abir (4lll88), begittr
juga Ibnu Abi Hatim dal am Al Jarh wa At-Ta'dil (3128,8) dan Ibnu Sa'ad dalam ltlr--Ihabaqat 

(5: I 87-188).
Ib,nu Sa'ad berkata, 'Dia adalah seomng yang sangat aeqiaga diri dan keras.

Dia juga meirgepalai t€ntara Madinah.". Disebutkao dalero At-Tahdzib, dati Abdul
A^z bB Urnar bin Abdul Aziz, 'Bapal&tr tidak bisa meolami haq bin Malik
sedikiqrun-"

Discbutkan juga dari Al Mudzir bin Abdullab "Sesmgguhmyia haq bin Malik
adalah sekeras-kerasqra prajurit Umar bin Abdtd Aziz tcrhadap Bani Mamzn,
drlam merdndak setiap orang yang morolak mcmbayar pajak dan menindak orang-

orang yang mclakukan peirganiayaan "
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Jamaalr, sebagaimana yang disebutkan dalam

Al Muntaqa (1985), dan dal"- Al Jamli' Al Shaghi QOt+;. lihat keterangan yang

tclah lalu dalam Mumad Ali bin Abi Thalib (7 11, 1266 - 1 268).
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Nabi SAW, beliau berkata" Allah SWT telah berfirman -dalam hadits

qudsi- kepada para malaikat-Nya, *Apabila hamba-Ku telah berniat

untuk melalcsanakan suatu kcbailmn, maka catatlah niat itu sebagai

satu lrebaikan, dan apabila dia melaksanakan kebaikan itu, maka

catatlah dengan sepuluh kebaikan. Tetapi apabila hamba-Ku telah

berniat untuk melalaanalcan kcjelelwn, janganlah lmlian mencatatnya

sebagai satu kejahatan, dan apabila dia melaksanakan kejelekan itu,

malra catatlah dengan satu kejelekan saja, dan apabila dia
meninggallcan trejelelcan itu, maka catatlah sebagai satu lrebailar.,lsO

rs Sanad hadits inislahih. Abv,Az-Z."t d,adalahAbdul AzfubmDzalwan, dan
gelamya adalah "Abu Abdurrahman " sedangtan "Abu Az-Zinad" adalah gelar yang
sudah terkenal. Dia adalah seorang tabi'in yang tsiqqah dm discbut sebagai "Amjrul
Mukminin" d"lam hadits oleh Su$nn-

Ibnu Al Madini b€rkatL "Tidat ada ulam di Madinah setelah masanya paxa

tabi'in yang perhm4 yang lebih alim dariqa dan dari Ibnu Syihab."
Ibnu Abi Hatim bcrtata dalam biografirya (UU49-50), "Suatu waktu, bapalku

ditanya tentang Abu Az-Zina4 lalu bapqkku menjawab, 'Dia adalah seorang yang
tsiqqah, abli fil.h, ahli hadits, dao haditsrya t€r:rasuk yang dijadilran huiiah ketika
para ulama yangtsiqqah darinya."

Irnam Al Butfiari telah menulis.biografmya dalam Ash-Shaghir (154), begitu
juga A&-Dzahabi dalam TadzHrah Al Huffazh (l: l2Gl27).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim Q: a\ dengan redalsi yang
sarm melalui jalur Sufran bin Ufinalt dengan sanad ini. rmqrn Al Bukhari juga
telah meriwayatkannya (13: 391) deqgan redalsi yang paqiang, melalui jalur Al
Mughirah bin Abdurrahman dari Abu Az-7irr d. Kandungan maknanya telah
disebutkan sebelu'rrnya dengan redalsi yang lebih panjang dari hadits ini, pada
hadits ke 7195.

Lihat juga keterangamya dal"rn Fath Al Ban (ll: 277-283) yang telah
menjelaskan hadits Ibnu Abbas di $r" dengan penjelasan yang bagus. Hadits Ibnu
Abbas ini rclah disebutkan sebelumya ddarr, Al Mud pa& hadits ke 2001 -
25t9.

l,atacn "Apabila hamba-Ku telah berniat mnrk rclaksanakan suatu kebaikan,
maka cataflah ("Falcubuhu') niat itu sebagai satu kcbaikan " disebutkan seperti ini
"Faldubuhu" dalam Ushul Al Mwnad, dan dib€ri tafra shahih dalam kedua tita;b Al
Mwnad. Maksud dad lafazh ini adalah, 'Maka catatlah niat itu sebagai satu
lsgaikan." pi dalam beberapa riunyat yaag lain, lalirzh ini disebutkan dengan
redaksi "Faldubuuha."
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7295. Su$ran menceritakan kepada kami, dari Abu N Zinad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau berkatq

Allah SWT telah berfirman, uNadzar tidak alran datang atas anak

ketunman Adam dengan sesuatu yang tidak Aht taapkan untubtya.

Tetapi itu adolah sesuatu yang Afu kchurlcan dari orang bakhil, dia

menberikan kcpada-Ku sesntu yang tidok dibefikan oleh

kebaVtilan."rsr

r5r Sa"od hadi6 ini stuhih. rmarn [t Butfiari tclah meriwayattamya deirgan
redalsi yang sama dan lebih panjang (ll: 502-503), relalui riwayat Syt'aib dari
Abu Az-Zinad dari Al A'raj, dari Abu Hurairah socara ntfu'kqnda Nabi SAril.
Haaya sajq rmam 4l Bul$ari tidak mjelaskan di dalam]n dcogurcdaksi "Allah
SWTbcrfrman"

Al llafizh bqtata, 'Ini termas* hadits qudsi tctapi tidak disebrdran pcnjelasan
itr dalrn ffii6 rrram Al Bukhsri deogm mnisbattamya keeada Allah SWT."
Kc, dim, Al Ilafi"h rcnuqinkkan scbagian riwayat hadits ini yang ada dalam
riwayat Ah Dard, A+Nasa'i dan Ibru MajaL Ts@i, Al llafizh tidak
me,nycbtr&an rivallatAt Musmad ini

Imm Muslim jug! Elah miwayafun (2'. 12) kanfrrngm rnalrna )'ang sama,

mlalui jahr Arlru bin Abi Aru dsri Al A'raj, dari Abu Hrrrafta[ socara mtfu'.
Han)"a saja, rrnanr Muslim tidak m5rchfu scbuah rcdalsi yang dapat
mcnrmjrtkkan bahwa hadits ini adalahhadib qudsi.

Abu Dand juga rclah rcriwayatkamyr (32EE/ Aun Al Ma'bud 3: ?-128), dengan
rcdaksi ),ang sama, s€bagai hadits qtdsi te@i tarya rcnyehs penjelasan tcnteg
itu, relalui jahr Malik dari Abu Az-?iffid daiAl A'raj dari Ah urairah"

t lana yang rcnjelaslon (rcrsfrah) titab Abu Datd bctt$a, 'Iladits ini
dikctahri terdryat juga dalam sebagim kitab ShahflL dan tidak ada dalam riwayat
Al-Lu'lu'. Ikrcoa iulab Al Muadziri tidak ml,ebutlam5n dalrn ringkasan
kitabrya. Akao t€tapi yang disebutkan adalah badits riwa),at Abu Al Hasan bin Al

^*ffi1t1?i$.*claskan d^la,.Fath al Bari,bahwa itr adalahriwayat Ibnu
Al AM. Scbagiao kandmgf,n mnlcna hadits ini telah disebu&an sebelumya dalam
hadits Abu Hurairah Q207).

Musnrd Imrm Ahmrd - @I
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7296. Su$an me,nceritakan kepada kami, dari Abu N Zunad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dan sampai kepada Nabi SAW,

beliau bersabda, Allah SWT telah berfirman,"Wahai Anak kctuntnan

Adam, beinfaqlah maka Aht akan b*infaq kzpada kalian." Nabi
SAW bersabda, "Tangan kanan Allah SW itu penuh kedermmyanan

yang tidak akan berhtrang sedikitpun dengbn yang Dia berikannya di
walat malam dan siang."rsz

Kandmgan'qakn^qra yang lain juga aknn disebulkan kemdian dahm hadits
ke 8137, 8847, 9329 - 99il, Lihat keterangan yang telah lalu dalam Musnad
Abdu.lleh bin Unar (5275,5592- 5994).

r52 Sanad hadits ini shahih.Imam Mrutm rclah rcriwayatkamya (l: 273)
mclalui jalur Su$nn bin Ufinah dengan saoad ini. rmam Al Bulfiari juga telah
meriwayatkannya (8: 265) dengan redalsi yang lebih panjang dari ini, melalui jahr
Syu'aib -Ibnu Abi Hamzah-, dari Abu Az-Zinad.

rmarn Al Brrthari juga meriwayatkan potongan dari redaksi awal hadits ini (9:
437438), melalui jahn Mdik dari Aba Az-Zinad.

Al Hafizh menjelaskan bahwa hadib itu tidak terdapat dalam Al Muwaththa'.
Karena hadits itu adalah termasuk daripada hadits yang diriwaya*an oleh Imam
Malik di htar Al Muwaththa'.

latazi uMal'ay", b€ntnk tatsniyahnya adalah "\dal'acx Sedangkan lafirzh
"Sahhaa"', dengan dibaca fotha, pada sin don tasydid padz ha', m€,nunrt Ibmr Al
Atsir, artinya adalah selalu mengalirkan dan menunmkan hujan dengan nemb€ri. Di
katakan dalam percakapan bangsa Arab, Sahha, Yasuhhu, Sahhan, m"ka isim
fa'ilryra adalah Sahhin, serta bcnuk nr'annabnlla adalah Sahha'. I.afaz.h ini
rcngikut wazan Fa'-I-a', sep€rti lafazh Hathla'."

Dalam sebuah riwayat disebutkan redaksi "Yaminullah Mal'a Sahhaa", de,ngan
dibaca tanwin pada ia'scbagai mashdar. l,afa "La Yughidhuia," Denunrt Ibnu Al
Abir, aftinya adalah "Tidak mcngurangftr)'a." Dikatalan dalam kaidah bahasa Arab,
*Ghadha Al Ma' Yughidhu, wa Ghidhuhu Ana, wa Aghadhtuhu, wa Ughidhuhuf,Air
telah bcrhrang, dan aku-lah yang telah m€o$nnginya, dan aku telah menyebabkan
air itu bcrlurang, serta aku tclah mcngrrranginya]."

Iatazh *Al-lail wa An-Nahall dalam hadits ini, tarlcib-tya adalah dibaca
nashab sebagaizharaf.

@I - ffiugns{ Imam Ahmrd
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7297. Suffan me,nceritakan kepada kami, dari Abu N Zimdb

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dalam salah satu riwayat, Nabi SAW -

bersabda: "Allah SWT telatr berfirman, *Kasih Sayang'Ku telah

mendahului (mengalahlan) amarah- Ku."r 53

ial \i; riy.,*) {'i" & y, J;3 iv ,Jv ,i}}
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7298. Suffan menceritakan kepada kami, Abrt Az'Zinad

menceritakan kepada'kami, dari Al A'oj, dari Abu Hurairalu dia

berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari

lralian berwudhu', malca hendalorya dia memasukkan air kc dalam

hidungtya dengan menghirupnya lalu mengeluarkannya." Lalu beliau

berkata l^gi, "HendaHah hiruplah air ke dalam hidung, lalu

kelwrkan."ril

tsr 3.116 hadits ini shalih. rnam Muslim telah rcriwayattamya (22 324),

melalui jalur Suffan bin UyaiDah dengan samd ini. Kc' dian, Imam Muslim
meriwayatkamya melalui jalur lain, dc'ngan hadits yang sama de,ngan kan&mgan
maknanya.

1mm Al Bulfiari meriwayatkan hadits dengan kan&mgan )rang sam (6: 208-

209) melalui jalur Mughirah bin Abdurrahman Al Qurasyi, dan melalui jalur Syr'aib
(13: 349), serta melalui jahrr Malik (13: 370); kcsemrarya diriwayatkan dari Abu
Az-7tud.

rmarn Al Buthari juga mcriwayatkannya (13: 3a9) dengan badits yang sam4

melalui hadits Abu Rafi' dari Abu Hurairah" Begihr juga Ibnu Majah telah

rneriwaptkanrya (2:299\ melalui jalur ibnu Ajlan dari a1ahya, dari Abu Hurairah-

't Sanad hadits ini shahih. Imam Muslim telah meriwayatkannya (1: 83)

bersamaan dengan hadiS tentang Istijrnar (bersuci dengan batu), melalui jalur

Su$ran bin Ufinah, dengan sanad ini. Imam Al Buttari juga mcriwayatkanqra (1:

Musnrd Imam Ahmad 
- @
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7299. Su&an menceritakao kepada kami, dari Abu Az-Zrnad,
dari Al A'oj, dari Abu Hurairalt dia berkata: Rasulutlatr SAW
bersabd4 *Ingatlah, orang yang memberikan seekor onta kepada

anggota lreluarganya yang dengannya mereka dapat perg, pagi-pagi
dengan membmya segelas besar susu dan kcmbali sore hari dengan
segelas besar susu maka pahalanya besar."r'S

229-231) seperti ltu, dan rnsrurmti-hlmrm)a dcngan hadits ke 7280 yang lalu;
senuan)ra melalui jahu Malik dari Abu Az-7had"

Penggabrmgan hadits yang mSpbutkan Istlrzluar- (membersitrkan hidung)
dengan Istijmar (b€rsuci ,lsrrgan bah) ini juga disebutkan dalarn Al Mtmaththa'
(halaman l9), yang diriwayattm dlui Az,-Zh^d" Uhat keterangao ).ang telah lalu
dalam hadits 'lte 7220.

Lafazh 'Maka masul&aolah ke dalan hidrmgnya", rnaksudnya adalah
memasultan air. Redalsi yang bahr dqlnn Al Mwrud ini adalah dengan
redaksi "Air.n Begitr juga para periwayat Al Mwtaththa' dan periwayat Shahih Al
BuHtari berbeda p€ndapat amra rcoctapkan redaksi'Ait''ini atau meinbuanp.ya,
sebagaimana yang diterangtan olehAlHafzh <lalen Fath Al Bai.

Adapm redaksi 'Liyrmtasi/' yang terdapat dalam riwayat lain, disebutkan
seperti ini dalarn cetakan Halabilah dan Katanilah. Sedangkan dalam cetakan M
disebutkan de4gan rdafsi 'Lilaffitsfu", de,ngan hmbahan hunrf ta' di antaru nun
dan fsa', sema diberi tanda di atasq/a alamat shahih- Kedua riwayat ini telah baku
dao ditebpkan sesuai dengan yang tefidapat dalamriwayat rmamf Bulfiari datAl
Mrmaththa'.

Al Hafizh berkata, 'Al Fara' b€*ata, dikarakan dalam percakapan bangsa
Arab,'Natsara Ar-Rajulu, ,lqn Intalsua, wb [Sescorang meirghirup, nembuat
hinryan, dan saling menghinpl, ketika dia de4gan
menghirup dan meagbcmbustan melalui ujrmg hidung. Yaiu ketika waktu bersuci."

"' sanad hadits ini shahih.Imam [,t6ti6 telah rcriwayatkaanya (l:279) dari
Zuhat bin Ha$ dari Suryan bin Ufinab, dengan sanad ini. Lihat keterangan png
telah lalu dalam hadits kc 4415 - 6853.

Lihat juga keterangannya dzten Fath Al Bari (5: ll9). l-afa^..Al .IJss,,,

dengan dibaca dhammah padt 'ain dfr Wdtul Wda Sin, artin)ra adalah cacat yang
besar.

EI - ffiusn1fl rmam Ahnsd
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730f.. Suffan me,lrceritakan kepada l6ami, dani Abu Az'Zrurrad'

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dia be*ata: Rasulullah SAW

bersabda, "TidaHah orang yang terluka knrena b*perang di ialan
Allah SWT. -Allah SW Maha tahu siapa, yang terluka dalam

berperang di jalan-Nya- melainkan ia datang pada hai kiamat nanti

dengan kondisi luka yang mengalirkan darah, warnanya merah

darah, wanginya wangi minyak kasturi."

Suffan meriwayatkalmya sendiri pada riwayat yang lain dari

Abu Az-Zinad.r56

rs Saoad hadits ini shahih. Ibnu Ajlan, adalah Muha'rrmad bin Ajlan
Disebu&an dal*n 11 Mumd cchkao Halabiyah, Afu Ajlan ini adalah kesalahan

cetalg dan telah dibcnartar dalarn cetakan Kataniyan dan M. Seaangtan rcdaksi
alhir badits ini 'Su$nn rcriwayatkamlnr se'ndiri sckali lagi dari Abu Az-Zimzd,"
maksudq,a adalah bahwa Su&an binu)ainah telahmiwayatkamlra dad Abu Az-
Zlna.d, daa Muhammad bin Ajlan; kcduanlra dari Al A'raj. LahL Su8ran
meriwayaikanryra sekali lagi dari Abu Az-Zinad sendhian-

Hadits ini telah diriurayatkan oleh rmnm Muslim (2:96) dri Amu An-Naqid
dan afiair bin Harb, dari Ibmr UyainaL dari Abu Az-ZiraL dari Al A'raj. Adapun
An:nr dan Zuhzir, adalah t€rmasuk orary )ang rclah mdcngar hadits ini dari
Sufi,an, ketika fuS'an mcriwayatkamya setdirian dari Abu Az-Zinad.

rmam Al Bul$ari juga telah mcriwayatkamya (6: 15) dc,ngan rcdaksi yang
sarn4 mclalui jalur Malik dari Abu Az-ZinaA. Inr discbu&an di dalam l/
Muwaththa' Oahman 461). Kandungan rnakna hsdits ini telah disebutkan
sebelurrnya, di dalam hadits yang panjang, dad hadia Abu Zur'ah, dari Abu
Hruairah (hadits ke 7 157).
Iafazh Yuts 'ibtt Damman, )rang tersusun dari huruf tsa ', 'din don Da ', artinya adalah

mengalir.

i$ ,6;-; ,rJ r ,g?\Ji,*,t {'itt ,*
iiie 'ol4- ,r & *r'{'l hri ,i,r ,E GLI'8.
i;if, .*'e.,'elSt ,f Li itl:t r; e Z;:r: ,igt

i(Jt ,rj r;:;it1,
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73ll.Su&an menceritakan kepada [ami, dari Abu Ai-Znad,

dari Al A'raj, dari Abu HurairalU yaog sampai kepada Nabi -Sufyan
lalu berkata sekali lagi, Abu Hurairatr berkata: Rasulullah SAW

bersabda *Ahli warisht tidak akan membagilan dinar atauryn

dirham. Apapun yang telah httinggalkan setelah na/kah para isteriht

dan biayapekerjaht, maka itu adalah sedekah."rs7

rs7 Sarod hadits ini shahih. r"'am Muslim telah meriwayattamya (2: 55) dari
Mtrhanmad bin Yahya bin Abi Umar Al lvfakkt dari Ibntr Ufinab, dengan sanad

ini. Haqra sajq Irnarrr Muslim tidak reqrebutkan redaksinya, tetapi rcnggantinya
dengan riwayat rrnern lv{alif 1619 scbelutr-ya.

Trnarn ffilil telah meriwaya-tkanqra dalap Al Muwaththa' (hal"man 993) dari
ltbrt Az-Zinad,, dcngan sanadqq dengan redaksi "Ahli wadsku tidak rne'mbagikan

dinar," dan tidak meiryebutkan dirham rmhm [l Butfiari telah meriwayatkannya (5:
304, 6; 146 - 12: 5), begitu juga Imam Mrulim (2: 55), dan Abu Daud (29741 Aun Al
Ma'bud 3: 105), mclalui jalur Imarn Malik dengao sanadnya, dengan hanya

rcdabi,'!inar."
Al Hafizh berkata dzlam Fath Al Ban (6: 146), "Seperti inilah redaksi yang

disebutkan dalam riwayat Imam Malik dari Abu Az-Zia^d d^lam Slrahih Al Bul:han
dalo, Shahih Muslim. Dikataka& maksud dari barya peiryebutan 'T)inaf i[r adalah

remberikan peringatan kepada harb yang lebih rendah dengan mengguakan harta
yang paling berharga. Tetapi, Imam Muslim juga telah mriwaya*an riwayat
Suryan bin Uyainah dari Abu Az-Zina4 deiagan redalsi 'Dinar dan juga Dirham."

Itu adalah redaksi tamb"han yang bagus. Pe'nambahan redaksi sebagairnana

dalam riwayat Imam Muslim ini diiluti juga oleh riwayat Suflan Ats-Tsauri dari
Itbtt Az-Zimd, rlalan Asy-Syama'r, karya At-Tirmidzi.

Terdapat korentar catatan atas peirdapat Al Hafiz.h ini yang mengatakan

bahwa Imam Muslim sebenanrya tidak mcoyebutkan redalsi tambahan hadits itu
dalam riwal"at Ibnu Uyainah, sebagaimana yang telah kami 151tLke" tadi, akan

tetapi" Imam Muslim menyebutkannlra dalam Al Musnad ini. Adapun redalsi
66frhan'Dan juga Dfuharr" ini sendiri, sebenamya juga disebutkan dalamShahih
Al Bukhari pada hadits yang pertama (5: 304) pada sebagian kitabnya, sebagaimana
yang terdapat dalam cetakan As-Sulthaniyah (4: 12) dalam catatan pinggimya, yang

diberi tanda dengau tanda Abu Dzar don Al Kahsfmihni.

E9EI - Musnad Imam Ahmad
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7302. Su&an menceritakan kepada ka-i, dari Abu Az-Znad.

dari Al'A'*j, dari Abu Hurairah, yang -sanadnya- sampai kepada

Nabi SAW, beliau bersabda *Apabila salah seorang dari kamu

diundang makan, semenatara dia sedang puasa, hendalotya dia
b erlrata,'Sesungguhnya aht s edang b erpuas a' ."

Oi airtara yang menetapkan redaksi tambahan ini juga adalah Al Qasthalani
drlam slrarah kihbnya (5: 22). Adapun riwayat At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il,
sebagaimana yang dikatakan Al HafizlL adal"h bahwa At-Tinnidzi
meriwayatkannya dari Muhammad bin Basyar, dari AMurrahman bin Mahdi, dari
S"&ao dariAbu Az-Zinad..

Lihat keterangaomya drlnm syarahnya Ali Al Qari (2: 286-287). Perawi yang
mengituti kedua Su$an (Su$xan bin Uyainah dan Su8/an A6-Tsauri) dalam
mcnctaplan redaksi trmbahan ini dalam riwayatnya, adalah Al Mughirah bin
AMurrahan Al Asadi Al Himi, yang diriwayatkan oleh Ibnrr $a'7fl dalarn llll-
Thabaqat @A86187) dari Khalid bin Mukhallid Al Bijli dad Mughirah bin
Abdunabman dni Abu Az-Zim{ dlngnn rcdaksi Jrang.sama-

lAtazh"La Tuqtasontu', mrmt Al Hafizn dalerm Fsth Al Bari dibaca de,ngan
suhn padt mim "La Tuqtosom", scbagai /Varri, dsn dibaca dhbmmah "La
Tuqtosamu", sebagd nafi. Yang 6166." dhonnah inilah )ang lebih
populer/masyhru. Tenfiang arti l^hzh "Mtt'ttattt 'amili ftebutuban pokok
peke{akul", Al Hafizh memhrikan beberapa pe,ndapat ulama telrtang artirya (6:
t46).

Pendapat yang paling bagus dalam menafsirkan lafazh ini adalah apa )rang
dikatakan oleh Abu Daud dalam As-Sunan, setelah reriwayatkan hadits ini,
"Mu'nafii 'amilf', adalah bola dunia, yang dalarn bahasa Arab adalah
* Al Alqah Al Ardh" dengan dbaca fatlwh semra hurufrya.

Bentuk jamak darj *Al Abah" ini, menurut Al Jauhari adalah *Akluf' yarrg
secara eksplisit seolah-olah menguryulan semua penakluk dunia. Mereka, para
penakluk dmia, yang dimaksud di sini adalah para petani. Jadi, arti "Mu'nah" di sini
adalah kebutuhan sfzu mrkanan pokok.

Musnad Imam Ahmad 
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Abdullah bin Ahmad berkata, bapaf&u berkata, 'Ikmi tidak

p€rnah me,mberikan kuniyah (ulukan) padanya dengan 'Abu Zinad,'

tapi kami mernberinya kuniyah dengan 'Abu Abdurrahman'.Is8
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7303. Su$an me,lrceritakan kepada.kami, dari Abu Az-Zinad

dad Al A'oj, dari Abu Hurairah -)rang sanadnya sampai kepadanya-,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "langanlah menemui barang

yang dijttal sebelun tiba di pasar, dan ianganlah kalian mengikat

embtng kambing dan unta <gar tertihat gernrk- mtik diiual.

Barangsiapa yang membelinya setelah itu, maka dia memiliki du
pilihan ; apabila dia berlce-hendak -untuk memilikfirya-, maka ambillah

to Sanad hadits mi sluhih. rmarn Muslim (1; 3lO dan Abu Daud (2461i Aun Al
Ma'bul 2: 307) telah meriwayatkamya melalui jahr Su$,an bin U)'ainall dengan

sanad iai.
Al Mundziri dalam kitabnya (2351) berkata, 'Imatrn Muslim telah

meriwayatkannya, begitu juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah-"
Dalam Al Musnad cetakan Halabifh disebutkan redalsi "sanadn;ra sarpai

kepada Nabi SAW', yang {afum setqkan M, tidak disebutkan redalsi "s"rFd."
Akan tetapi, redalsi "saq)ai' itu disebutkan dal"m beberapa cetakan Al Musnad,

dan katena itrlah n'"lra redaksi "sarqtai" itu prm dis€butkan dalam cetakan

Katadydl yang kenmrdian mnutislomya dcngan tanda dibuang.

Iatu kami prm membuang redaksi "saryai" itu Adapm pcrkataamya Trnam

Abma4 yang diriwayatkan oleh putraq,a setelah matan hadits, maksudnya adalah

bahwa "Abu Az-Zinad" itu bukanlah juhrkan asli Abdullah bin Dzakwan, tapi gelar

yang diberikaa kepadaq,a. Adapun julukan aslin)ra addah "Abu Abdurrahrnan."

Bahkan, discbutkan dalam At-Tahdzib, yarrg berdasarkan riwayat Ibnu Uyainab'
bahwa Abdullah bin Dzah*,an tidak suka dc,ngan gelar "Abu Az-Zinad" ini.

@I - t[6p{ Imam Ahmrd



itu. Dan apabila dia berkehendak untuk mengembalikannya, maka

kembalikanlah diambah dengan satu sha' htrma yang bagus.ulse

r5e S."'d hadits ini shahih. An-Nasa'i telah meriurayatkannya Q: 215) darr
Muhamnad bin lvlanshn dari SuSEn, dengan sanad ini. Imam Malik telah
meriwayatkannya dalefi Al Muwaththa' (halaman 683-684) dari Abu Az-Zin dL,

dengan sanadqra, dcngan redaksi yang lebih panjang dari hadits ini.
Imam Al Bukhari (4: 309), Imam Muslim (l: Mg danAbuDaud (34431 Aun Al

Ma'bud 3:284) telah meriwayatkamya melalui jalur Imam ffi3lift. Imem [l Bukhari
meriwayattan bagian alfiir hadits ini (4:302-303), yang dimulai dari redaksi "Dan
janganlah kalian mengikat...," rnelalui jallr Al-LaiS dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al
A'raj, deirgan sanad yang sama.

Redaksi "Janganlah menemui barang )rang dijual sebelum tiba di pasar," di
dalnm hdils riwayat An-Nasa'i, png melalui jahn Sulmq disebutkan dengan
redaksi "Janganlah meiremri para pedagang sebelum tiba di pasar."

Begitn juga yang terdapat dalam rivayat Imem ffi{if Arti dari kedua redalsi
itu adalah sam4 yainr kota msnj€ryut kaum badui sebehm mereka
saryai di kota, dan memberitahukan kepadanfra dengan berbohong terfang sbgnasi
perdagangan barang dagangan mereka, supa),a mereka (orang kota) bisa mernbeli
barang dagangan kaum badui dengan harga yang lebih rnrah dari harga pasar,
sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelunmya dalan An-Nihayah, pada ri,aklrt

'*W#:r*";:#.]ry*** Al Hanzh data"-r Fath At Bari (4: 302),
adalah dibaca dhammah awalnya dan fathah pada hunrf kedua, mengikuti wazan
"Tuzalrht." ggdangkan lafazh *Al.IDif' tarkibqra adalah nashab, sebagai maful.
Sebagian ulama meryratakan bahwa lafazh *Tushartli' itu dibaca fathah hwuf
pertamanya ,lon dhammah pada hunrf kedua. Pendapat yang pertamalah yang lebih
shahih, karena lafazh itu digrmakan oleh bangsa Arab dengan lolimat "sharraitu Al-
Laban fi Adh-Dhar'u tal$l telah mengurpulkan susu dari tetek sapi" ketika aku
menguryulkannya.l,atazJa itu bukar digmakan dalam redaksi "sharatu Asy-Syai
[aku telah mengikat sesuatu]", ketika aku mengitatnya. Karena" apabila lalirzh
Tusharnt itu digunakan dalam penggunaan yang kedu4 'naka redaksi )rang dipakai
adilah "Mashnrurah" atatt "Musharraralz", dan bukan " Musharraah."

Ini adalah tahqiq (penelitian) )ang sangat cermat dan sesuai dengan yang
ditahqiq oleh Al Qadhi Iy5radh dalamMasyraq Al Anwar (2: a\.Itu adalah sebagus-
bagusnya tahqiq yang dilakukan Ibnu A1 Atsir daltmAn-Nihayah (2:251-262).

Imam Syaf i telah menjelaskan penafsiran lafazh ini d€nganisangat bagus, yang
lalu diriwayatkan oleh Al Muzani dalam mrkhtashanrya (2: 184-1E5 yang terdapat
dalarn catatan pinggr Al Umm), "fmam Asy-Syaf i berkata, At-Tashriyah, artinya
adalah mengikat ekor rmta atau kambing, kenmrdian tidak dip€rah susunya selama
satu, dua atau tiga hari, sehingga sruilm)ra terhlryul scrnu, agar para p€mbeli
rnelihat rmta itu mcngandung banyak susu, dan alfiirqra hargarya prm mela'nbung
naik. Kemrdian, setelah tmta itu diperah susun)ra oleh pembeli setelah dia b€li,
dengan sekali perahan atau dua kali, tahulah dia bahwa itu h*anlah susu ),ang
keluar dari unta itu sendiri, disebablan kadanrya berkurang dari hari ke hari. Ini
terrnasuk penipuan terhadap pembeli."

Musnad Imam Ahmad - @I



Penjelasao seperti itu juga disebutkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan-qra, sebagai
penjelas atas hadits ini, "Hadits ini rnelarang p:aktek penimbtrnan susu (lI
Mushanah), )raihr mengikat bagran belakang ekor rmta atau kambing, d"n tidak
diperah suiln),a selama dua atau tiga bari, sehi4ggga susmya tsrhqul banydq
lalu dijualnya dengan harga t'nggi kepada p€mbeli, dikarenakan rmta ihr t€rlihat
mengandrmg banyak susu." '

*Al Mushaiai" ihr scndiri artinya adalah praktek pcnimbrman (monopot),
sebagaimana yang telah dijelaskan dahm hadits Ibnu Mas'ud (4090.

Adaprm redaksi 'Dia mcryunyai dua pilihen"l menuntt Ibnu Al AtsL
makuan',a adalah dia mendapatkan dua pilihan ke,putrsan; yaihr mengambil yang
rclah dibelinya atau mgcmbqlikann)ra, melilrut yang lebih baik baginla dan f'ang
hanrs diputuskannya."

Ibnu mas'ud b€rkatC 'Melihat-lihat ihr rcliputi atas badan dan kondisinya.
Apabila melihatrya dengan EBtL maka itu bcrarti dia melihat kondisi badan,
ssdangkan apabila dira melihatqra dengan peiogetahuan, make itu berarti dia melihat
sifat-sifat yang lain juga."

l-atazh La Sanra', reurrut Ib,mr Al Atsir, adalah gandum, karena ia lebih
mahal dari hrrma meinrnrt Hijrz." Alan tetapi redaksi iai*La Samra"',
tidak disebu*an dalam riwayat Imam Idalik

[l Hnfzh telah panjang lcbar tunjelaskan bebcrapa riwayat di dalam riwayat
rrnam Malik daJlrm Fath Al Ban (4: 304-305), hanya saja Al Hafizh tclah t€dewat
rmtnk mcnuqirrkkan dqlayat Al Musnad ini. Kcmdian, Al Hafizh rclengkapi
p€xdapatnya dcngan pe,ndapat yang bcnar tentang urasalah psrbcdaan pendapat

dalam meirolak keburukan stfat At-Tashnyal (mcnimbrm susu) dalam kitabnl,a (4:
304-305), dan s€pakat untuk mcmbenrlkan perkataan yang lebih memilih rmtuk
mcncela pen&pat ulama yang telah mengambil pendapat yang berbeda dari yang
diisyaratkan oleh rcks hadits ini. Itu scmuq kareoa dalil yang paling utama adalah
yang bersumber dad hadits.

Al llafizh bcrani me,ngamtil pcndapat ini bcrdasartan qi1'as -{€P€ili },ang
mereka sangkaka& dcngan ocngambil qiyas tcrhadap p€rtataan hiperbola y"ang

diperbolehkan dalam budaya tritik- terhadap omng ),aog mlakukan pelanggaran

terbadap Abu Hwairah-
Al Hafizlr b€rkaq 'Diantara mereka ada yang rcncela hadits ini, dikarcDakan

diriwayatkan dari Abu Hurairah, dan tidak seperti hadits yang diriwayatkan.oleh
Ibnu Mas'ud s€rta ),ang lainnya dari kalangan sahabat abli fikih. Karena itulah
hadits yang diriuralratkan itr bertentangan dengan qiyas yang jelas, tidak akan
digunakan Justnr orang yaog bcrseberangan dengan mksud hadits ini malah akan

moryakiti dirirya ssndiri, dan rmtuk meqielaskamya, tidak mererlukan alokasi
yang begitu p€nting. Ah me,ngira, pada tohapan ini, dimaoa Imam Al Bultari
mcri*.ayatkan hadic Ibmu Mas'ud sctelah hadits Abu Hurairah -yang dirmlaudkan
adalab hadits Ibnu Mas'ud dalam hadib ke 4(D6, ),ang telah kami jelaskan

sebelrmya-, adalah untrk menmj-kkaq bahwa Ibou ldas'ud tchh m€Nnb€rikan

fatwa yang sestrai dengan hadib riwayat Abu Hurairah, kar€na kalau saja Abu
Humirah tidak mcmberitahukan bahwa hadits itr t€lah kuat dalarm Al Musnad tett't
saja Ibnu Mas'ud lidaf alcan bcrbcda dcngan apa ),ang diutarakan Qiyas Jalli
(aoalogi pasti) dalam rnasalah itu."

@ - 
[l6p{ ImrmAhmrd



'g?\i
a

€;l
r . ozl-, t.a

d re'e
q€jr

?ttt ;e 7t
t,tj *

a.
at.P: t*

,:or), $:", .vr. r
tt . -
-tCa -aCa,$ iJ.r o.r -!.. I J-J

'elsliA.'6t i:;k:r,t#. A'W,gtitreiE$i:j.t{3i#.
7304. Su$ran me,lrceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zlrnrad,

dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, yang sanadnya sampai kepada Nabi

SAW, "Manusia itu mengihtti kaum Qtratsy dalam urusan ini -
perwalian dan kclctnsaan-. Mereka yang Mwlim mengihtti orang

muslim, dan mereka yang kafir pun mengihtti yang kofir."'*

Kemrdian, Al Hafizh berkata lagi, *Ibnu As-Sam'ani b€rkata d^lzm Al
Ishtishlam, bahwa me,mbelol&an kebenaran isi hadits ini ke'pada perkataan sahabat

yang behrm pasti merupakan sebuah pertanda yang renrmjukkan kerendahan

pelakrmya, bahkan itu adalah menrpekan bid'ah dan sesat' Abu Hurairah

mengl&ususkan hadits ini dengan la6gahan redalsi, dikarenakan doa Rasulullah

SAW kepadanya."
ferrnasut pendapat Al Hafizh yang paling mendekati kebenaran dalam hadits

ini (307) adalah perkataan Ibnu As-Sa3'ani, "Ketika sebuah hadits itu telah

ditetapkan, rnaka ia akan menjadi bagian pating inti dari beberapa ushul fi Al
Hadits."

Akan tetapi, redaksi ini tidak memerlukan pengalihan kcpada hadits yang lain,

karena apabila hadits ini sesuai dengan ketentuan Al Bukhari, maka hadits itulzh
yang diambil, tetapi, apabila hadits itu terbukti berbeda dengan hadits )'ang hnL
maka tidak dipabolebkan menyanggah salah satunya, kare,na itu berarti telah

menyanggah sebuah hadits dengan hanya menggrmakan qiyas. Menyanggah sebuah

hadits dengaq haa1"a menggEakao qiyas adalah usaha yang tidak dapat dit€rima
oleh sernra ulama secara sepakat

Itu semrq karena kedgdgkan hadits itu lebih tinggi dan lebih didahuh*an
daripada Qiyas, menunrt kesepakataan para ulama.

Lihat juga keterangan hadits ini yang dijelaskan dengan panjang lebar dalam

Ihkamu Al Ahtram, karangan Ibnu Daqiq Al I4 dalam hadie ke 256 dan pada fuz 2

halaman I 19-130 menunrt cetakan penerbit Sunnah Al Muhamadiyah.

'' Sanad hadits ini shahih. Ir'urm Muslim telah mcriwayatkamya (2: 79)

mclalui jahr Al Mughirah bin Ab<hrrahman Al Huzami dan SuEEn bin Uf,ainah;

keduaqra dari Abu Az-Zinad
etu-rnayatisi tclah meriwayatkan4'a (2380) dari Ibnrr Abu Az-Zinad dari

ayabrya" hanya saja dia ragu di dalamya ada pcriwayat Yunus bin Habib, salah

satu periwayat Ath-Thadisi, lalu dia berkata, "Aku mcogira dia meriwayatkan dari

ayzhnya."
Kandungan rnekna hadits ini telah disebutkan scbehrrrnya dalam hadits Ali bin

Abi Thalib (790).

Musnad Imam Ahmad 
- @

Uri



oi * ,g-?'ti ,7 ,$1t 4 * ,:or*, $"r.vr'o

G ,b:Sr dA | :Jv 9",, *p h' & itt ,si,r'of ,i;;
a

.gg i7,sor,lp U W e'd,;7tjr *?t
7305. Su&an menceritalcan kepada kami, dai Abu Az-Zfurad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairalt bahwa Rasulullah SAW b€rsabdat

"Janganlah seseorang melaksanakan shalat dengan safir p&aian,
sementara pada kc&m pundabrya tidak mengenakan sesuatupun." Di
kesempatan lain beliau berkata,'?ada lehei:r5n--l6l

ui-r * ,ir; ,ge:.JL ;,i;;t A; 6$ ,i:tb ui;r ,|y,
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7306. Suflnan menceritakan kepada kami, dari Abu l\z.Zlunla(

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliatr bersabda,

Lihat juga keterangan png telah lalu dalrn Muswd Ibru Mas'ud (4380) dan
Musnad lbnu Unu (6121).

Lafazh "dalam urusan ini" maksu&5ar adalah unsatr p€rsnlian dan keJqusasrl
DalamAl Musnad cctatan Ilalabiyah dan M, discbufun rcdatsi "Fi Ha&tihi Ary-
Syah (dalam dua pcrkara hi)" dao tidak ada alasm yang bisa rcmbuat lafazh ini
didahlui dcngan shighat mu'annats di sini. lvlska,lcami pm attiq'a nembulkan
kesalahan yang ada berdasarkan dcngan apa )rang t€rElis dalam qstakan Ikbniyah
dar- Ash-shahiluin scrta yang laimya.

r6t Sanad hadits ini shahih. Imarn Al Buttari dan Muslim telah
rcriwayatkamya, sebagaimana ymg discbutkan dal",n Al Munbqa (673). Lihat
ketcrangamya dalem hadi6 k 7149 - 7250.
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"syetan telah mengikatkan pada tenghtk kepala salah seorang dari

lalian dengan tiga ilatan -pada wahu tidur-. Pada setiap ikatannya,

syetan berkata, 'Kamu memiliki malam yang panjang, malca tidurlah

Beliau berkata lagi, 'syetan membisiklran kata pada setiap

dengan mengatakan, 'Malam masih panjang.' Lalu beliauikatan

berlrata, "Apabila orang itu bangun dari tidumya lalu berdzikir

lrepada Atlah SW, maka lepaslah satu ikatannya- Dan apabila

lremudian dia mengambil wudhu maka lepaslah dua ikatannya. Lalu,

apabila dia melaksanakan shalat, malca lqaslah setnua ilcatan itu,

dan pada pagi harinya jiwanya akan baik dan bersemangat. Akan

tetapi, apabila dia tidakmelaksanaknn semua itu, makaiiwanya akan

kotor dan malas."r62

to Sanad hadie ini shahih.Imam Muslim (1: 216) dan An-Nasa'i (238-239')

telah meriwayatkannya melalui jalur Sut'an bin Urinab de'ngan sanad ini' Imam

Malik telah meriwayatkannya d^lam Al Muwaththa' (h"laman 176) dari Abu Az-
Zinad dengan sanad yang sama.

Imam Al Bulfiari (3:20-22) dan Abu Daud (1306/ Aun Al Ma'bud 1: 504) telah

meriwayatkannya melalui jalur rmam Malik.
rmam {l lnkhari juga telah meriwayatkannya (6: 239'240), begitu juga Ibnu

Majah (l: 206), melalui dua jalur yang lain dari Abu Hurairah- Al Mrm&iri berkata

dzlamAt-Targhib wa At-Tarhib (l:213), bahwa Ibnu Huzaimah telah meriwayatkan
dalam kitab Shahihnya sebuah hadils yang sarna, serta menambabkan dalam bagian

alfiirnya redaksi 'Malca" lepaskanlah ikatan syetan ih4 meskiprm hanya dengan

melaksnakan shalat dua rakaat." Redalcsi "syetan telah mengikatkan..", menurut

Ibnu Al Atsir, adalah meqgikat pada tenghrk kepalanya, ada juga yang

mengatakamya pada ujug telryh* leher ke,palanya, dan ada juga yang mengatakan

pada bagian tengah tmghft kepala
Yang dimaksud dengan semra itr adalah perasaan berat pada ke,pala yang

menyebabkan kailuk dan tidur lag, seolah-olah ke'pala itr diikat demgan sebuah

ikatan yang kuat dengan tiga ikatan
Al Kbaththabi berkata dal"o, Al Ma'alim (1261) d$i Tahdzib Al-Lisan, 'Yang

dirnaksudkan di sini adalah ujung kepala yang b€rada pada tengktft leher, yang

biasa disebut dengan bagian t€,raktir Urmbultqa rambut Aku bertanya kepada salah

seorang badui yang datang kepada karni, 'Darimana tamr tlrun?" Dia menjawab,

"Dari ujung teryat itu." Orang badui ihr myebuttau @t )tang ahr ketahui."
Lafazh'?ada setiap ikatamya" syctan bcrkatq 'I(amr remiliki mlam yang

panjang...", msnuxrt rrtram fia-Jrhwlqd dalap s]rarah Muslirqra (6: 5Q, 'Seperti
inilall redaksi ini disebutkan dalam sebagian besar cetakan krtab Shahih Muslim dt

negara kami. Begitr juga Al Qadhi meriwayatkan banyak dari riwayat para

periwayat dengan redalsi '(syetan berkata, Kaml mcmiliki rnalam yang panjang',

dengan dibaca nashab pada kalimat * Lailan Ihawilan."

Musnad Imam Ahurd - @I



$sdangkrn sebagian pcriwayat yang lain meriwryatkan redaksi "(syetan
be*ata,) Ikmr m€,milfti nmlam yang paqiaogr, delgan dibaca rafa' pada lafazh

" Lailun Thawilwf )rang artinla adalah'blam msih panjang. "
Al Hrfizh myebutkan dqlan Fart il Bari (3: 2G2l) bahwa semra jah[

riwayat Imam Al Bukhari mggunakan rcdaksi ittr dcngan dibaca rafa' sebagai

"Lailun Thcwilun", lalu Al llafi"n b€rrrat0, 'Discbltkan dalam riwayat Abu
Mush'ab dalm Al M.wallfilu' karla Imern Mdik, redaksi *'Alailu l-ailan

thawilan", yang mffupabn riwayat Ihu Ufinah dari Abu Az-ZiMd, rEnurut
Shahih Muslim.

Al Qadhi Ilfdh b€*ata, 'selagim bcsat riwayat Imam Mrslim renycbutkan
redaksi itu sebagai rafa'"Lailun [h'svvilra;t.'Brangsiapa yang mcmbacanya sebagai

rafa',nakt dia telah rynsrpaOm lefez,h itr sebagai mubtada',yarlgbcrarti Baqin

'Malam itu rrusih saogat pqiug bagirl" atarr mcnjadikan lafazh itu sebagai

lafirz.h yang rcnyiryanf? (lota tcrjalnys, yang b€rarti Baqfua'hasih tersisa

malam yang Paqiang."
6t QnrAuUi b€,rkatL 1kfuArh lahzh iAr dcargan Arffi rafa'adalah lebih

utaoa dari sisi mrknn, karcna ihlah titrl daya yaog paling kuat, de,ngan cara

me,mberitahukamya bahwa malam ihr msih pmjang; lalu kemrdian mE rymrhya
untuk tidur berselimrt lagi, dcngBn uc4a@ya aUa&a 6&rlah tttrTs."

Adapm ketilB tarhb lafa"l itr scbagli nesab, ,'-k" tidak ada rnekna lrrin

selain perintah uatuk t€rus tidur, yang bcrarti lBdalrgi 'Maka tifurlah 16xss" ini

menjadi tidak bermlcna lagi La1pna sudrh.dmF memgm Pgtitrlfi )'aog sama

pada lafazh scbchrmya. Padahal ma&sud sctcomryn syctan dcngp s€'mn itu
adaUn nenunAa olaog itr rmtrk bsngttn dri ti&E dan tc@ mncruskao tidunya."

Lafazh l(aslatt, discbudm sePerti itr dmgan adaqra alif setelah htmrf zzz'
dalam ketiga Musnad dasar ini saragai ifuilaouhaari| dan msmb€rikan harakat

Fathaainpada zuz.
Adapun pada beb€rrya riwayat ymg lain, hi relihat redaksi "Koslail" bi

disebutkan sebagai isim glariru moshoifi. Tc6p1 k mi k€mbalikan kebc'oaran

scrnra be'ntuk redaksi itu menrrut apa )'8g diE@kan dalarn ketiga Musnad dasar

deiagan membolebkamya sebagai isim rrrrnqhhtif dan sebagai isim gbairu

mrnsharif. Karen4 benfi:&mu'azollag darilefezh inidisebutkandcngan "Kaslanah."
Dalam Al-Lisan, disebut&an dari Al Jafiari, Beintuk mu'annats dari lafazh ini

adalah "Kasla dot Koslarutr'" Ah te@i' pcngarang kanms Al-Lisan itu seudiri

hanya memilih boffik uKaslaruh" rmrtuk lafh?h itl.
Pe,nsyarah (penjelas) kamrs Al-Lisot, Az-zrfi,aidn mengomntari pendapat ini

dan b€rkata, ..Irfrzh l(3slan' ini sebenrqn adalah bahasa kaum Asa4 dsn itu
sanget jarang dipakai. Adepm bcmrt ,rut'a,tffi lafazfi i6 yang berbentuk Kasla,
rnqlca ihr sgperd hahya dcngao larf^^ Aailo.r

&lnr lcami b€dnta, *hi adaleh bahtsa )rang mEdurrFpul€r, hanSa saja

pcngeong Al-Lbot ini tclah rehpakam5a Ahl bcltata, ab,rnu Salryiduh tclah

me"yoUrrttan lif,fazh ini." Dcngan inu *t'bisa disiryulkan bahwa kalau bentuk

mu'onnats du'i lAhzh ini adalah Taslanah', Eata lafa"h ini boleh dibeca sebagai

isim munsharif atau irrn glwitt mwtshuif, ncsldPtm t€rnyata lafrzh itt juga

mcryrmyai bentuk mu'@t tots laiq 1laiu 
nl(osla.'
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7307. Su&an menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ztnad,

Abu Hurairah, bahwa Nabi Ayyub AS telatt

belalang yang terbuat dari emas, lalu beliau

memasangnya di bajunya Ke,mudian Allah

berfirman, "Wahai Ayytb, apakah belum cuhtP bagimu rizki yang

telah Kami bqikan kcpadamu?", beliau me,lrjawab, "Wahai Tuhanht

siapa yang bisa menanhtpilat selain angurah-Mu?n.t63

As-Suyuthi berkata dalam Ham'u Al Hawami' (1: 30) dalam penjelasan

beberapa isim ghairu munsfuru]{ 'Ikdudukan lafazh'Xaslan" ini boleh sebagai isim
shifag dengan tambahan alif dzn nun pada atrhir huntfrya, tapi dengan syarat bentuk
mu'annats adalah 'I(asla", seperti b€ntuk mu'annats lafazh 'Sakran" yang

berbcr$rk "Sakra", dan lafazh'Ra1ryan" yang rnenjadi'Ra;/yan-u
DikaEkan j"ga, ia bisa menjadi isim shifat dengan syarat belrtuk mu'annats\ya

bnkanlah mengihrti wazan Fa'-La-Nah 'I(aslarah", meskiprm ia meryunyai
b€Nfuk mu'annats yatg mcngituti wa:ran Fg'la atrrlu tidak. Karcn& kalau bentuk
mu'annatsrrya adalah rcngihrt wazan Fa'lanah 't(trslanah", naka kedudukannya

adalah scbagai isim Munsharif rcnunrt kesepakatan para ulama.
163 Sanad hadits ini srrafrri. Ibru Iftair dalam At-T&iklt mc,lryebutkan hadits ini

dan berkata, '1ni adalah hafuts m,au,quf, Tetapi hadits ini juga teltr diriwayatkan
dari Abu Htnairah melalui jalur lain secara marfu'.n Ke, rdian, Ibmr Katsir
rncnyebutkan hadits yang seperti ini s€bagBimana yang dia sebutkan tadi s€p€rti
yang akan diriwayatkan oleh Imem Ahmd pada hadiB ke 8144 ]ang aken datan&
dari Harrmam bin Munabbib, lalu Ibrnu l(abir mc,nyatakan bahwa rrnarn dl Bulfiari
telah meriwayatkan hadits yang sama de,ngan ini mclalui jalu ini.

Ibnu Katsir sebehrrml"a juga telah maryebuikan (h 223) badits yang sama

dengan ini dari riwayat Imam .1$rm3{ s€pcrd lang akan dischrtkan dalaq hadits ke
8025. Kedua riwayat ini sama-sama marfu'.

Adapun tentang hadits ini, rneshprm dari luarqra naryak seperti badits

mauquf, teapi hadits ini sebenamya adalah marfu'secara hukum, karena itu hadits

ini adalah sebuah berita t€otang hal ghaib yang tidak diketahui oleh Abu Hurairah,
kecuali dia mcngetahuinya dad Rasulullah SA\tl yang merupakanpenyaryai risalah
AllahSWT.
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7308. Suryan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zirra(

dari Al A'oj, dari Abu Hurairab, dia bertata: Rasulullah SAW

bersabda, 'I(ita adalah umat yang tera}hir, tryi kita adalah umat yang

pertama pada hari kiamat nmti di hadapan umat ymg lain-" Beliau

berkata di keempatan, "di hadqtan."

Ibnu Thawus mengumpulkm lafazh mt de bertata:

Rasulullah SAW m€ngatakan pada salah satu haditsnya dengm "di

hadapan", dm pada hadits yang tain, mengatakan "di had4an setiap

gmat ihr telah diberikan sebuah kitab sebelgm kit4 dan kita bant

mend4atkmqra setelah mereka; tetapi ke,mudian datang hari -
Jum'at- ini >rmg telah diwajibkan oleh Allah SIVT kepada mereka

rmtuk b€ribadah, lalu mereka berselisih p€xdryat dan Allah SWT

memberikan kita hidayah dengan +merima kewajibaa b€ribadah

padahari Jum'at- ini. Mak4 prm alfiirnyamengikuti kita

Sdangkm rmtuk Yahudi,{ri wajib ibadah mereka adalah

esok harinya (Sabtu). Dan untuk Nashrmi adalah lusa (Minggu).rs

lrez.h -Ar-Nilf diibsca dcogo tasrah pada ra' datr s&ha, Wd^ ifun artin1n

adalah scranggga ymg banyak
16 smad hrdits ini stlwtllirh. scbagiao hfrrDgan melrnarrra telah discb,utkan

secam ringlas rclalui jahr lain pads hadits ka 7213. Dalam hadits tcmchtr, tt"'i
juga alah mmjultan t€txtang adatrya hsdits ini . Adaprm hadits yang nelalui jahr
ini sesmggumya Inrarn Muslim tclah miwayattamya (l;22$ dari Amu An-
Naqid dari Susanbinufinall dqgan saoadini.
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Irnarn Al Bukhari juga telah meriwayatkamya (2:292-294) dari Abu Al Yaman
dari Snr'aib dari Abu Az-ZinLq dengan sanad ini. Adaprm riwayat Ibnu Thawus,
yang telah ditunj"lrk " oleh Su$an ditengah-tengah meriwayatkan seb,ah hadits,

"kan disebutkan kemrdian dalam hadits ke 7393, png diriwayatkan dari Suian bin
Ufinab dari Ibnu Ttawus, dari ayabnya, dari Abu Huairah, dan hadits tersebut
juga diriwa)ratkan dari Abu Az-ZiaLd dad Al A'raj dari Abu Hurairah dan saryai
bcritaqra kepada Nabi.

flegran alfiitqra disebutkan redalsi "Qaala' Ahaduhuma; Baida Anna",
gedarykan ulama yang lain menyebutkamya dengan redaksi "Baida." Imam Muslim
juga telah dari Ibnu Abi Arru, de,ngan redaksi, "Su$ran
meirceritalan kepada kami, dari ltbu Az-Zimq dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.
Sutno juga menceritakan dari Thawus, dari ayahnya, dari Abu Humirah," hanya
rmam Muslim yang tidak menggunakan redaksi hadisqra, tetapi menggantinya
dcngan redalsi hadits Amu An-Naqd yang disebu&an sebelu'rmya.

Adapm yang mengatakan dite,ngah-tengah periwayatan hadits ini "Dan Ibnu
Thawus ...1', adalah Suryan bin Ufinab, sebagaitnana yang telah
ditrmjrukan rivrayat Imarn Muslin Riurayat Ibnu Thawus juga akan disebud<an
kemudian dalem hadits ke 8484 yang diriwayatkan dari Atran dari Wuhaib dad
Abdullah bin Thawus, dari ayahnya dari Abu Hurairab, dengan redalsi yang
panjang.

Hanya saja dalam riwayat hadits tersebut tidak disebutkan perbedaan yang
terdapat seputar masalah lafazh*Baida", sq)erti yang ditunjuttan dalam riwayat Al
Musnad'ini. Akan tetapi, aku masih saja tidak dapat mengetahui, siapa dua orang
periwayat itu yang riwayatrya telah dihrryulkan jadi satu oleh Ibnu Thawus, sesuai
dengan png dikatakan *Salah satu periwayat itu berkata... dan yang lain berkata..?",
karma sejauh yang aku tahu, riwqrat hadits Ibnu Tbawus itu han)ralah riwayat dari
ayabryra. Ialrr, siapayang dimalcsud dengan'Yang lain" itu?

IAfa?h"Baida" yang dibaca detgatfathah pada ba' dan sulan pada ya' serta
fathah pada dal, adalah bermakna "Ghaira [meskipun]", dan mengituti wa?al
"Ghaira." Adaprm bcberapa rivrayat t€rilang lafazh ini disebutkan dalamAl Musnad
ini dalam tiga bcntuk; yaitu "Baida Kullf', "Baida Anna" adalah
"Baida Anna Kulli Ummah",dan"Baida Kulli Ummah."

Riqxayut yang pertam4 yaitu 'Baida Kulli" dengan me,nbuang lafazh "Anna"
tidak aku temrkan lagi dalam beberapa rivayat hadits yang lain. Sedangkan riwayat
yang kedua, yaint*Baida Anna Kullf'adalah riwayat yang benar d"n sesuai de,ngan
beberapa riurayat png lain, haqra saja sebagian il6i beberapa riwayat yang lain itg
ada yang redalsi "Baida Anaahum" sebagai gafii "Baida Anna
Kulli." Adapun rivayat yang ketiga, yarruu.*Baida Kullf', de,ngan adaqra tambahan
alif drantznhunrf Da' datdalpadzlafazh"Baida" adalahriwayatyang baku dalam
l*enga Ushul Al Musnad di sinr, begitu juga dalm riwayat hadif yang alan datang
(73e3).

Akan tetapi riwzyat yang ketiga ini tidak dalam salinan cetakan rcks
Al Musnad, dan malah disebutkan dalnm beberapa literatr, gssagqimrna yang alcan
kami jelaskan nanti dalam p€Dafsiran lafrzh ini dcngan dua belrhrknya atau dua
b€Ntr* tulisamya, Insya Allah-
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Ibnu Dnraid b€rkata dalui Jumhurah Al-Lughah (3: Z0}),'Mereka berkat4
'Alu tidak melakukan itu, selain alnr telah melakukan ini dan ini; maksudryra adalah
karena sesungguhqra ahr hanya melakukan ini drn ini'."

Ibnu Faris berkata dalam Maqayis Al-Lughah (t: 325-326), 'iAdaprm perkataan
mereka "BaW', meka lrg* ini bcrarti "Ghaira [Sclain]." Dikatakan dalam
percalcapan bangsa Arab'TIal iu telah dilah*an seperti ini, selain sesunguhya itu
telah dilakukan seperti ini." Penafsiran dari redaksi tersebut datang sendiri dari
hadits, yaitu*Kita adalah urnat yaflg terakhir, tetapi Hta adalah umat yang pertama
masuk surga pada hai kianat, meskipun umat terdahulu itu telah diberikan kitab
sebelwn kita, dan Hn diberilran setelah mereka."

Kedua penafsiran dari ulaoa bahasa itu b€rdasarkan pada beberapa literatur
bahasa yang paling luno. Iahr, Ibnu Al Atsir b€rkata dalam An-Nihayah, "Lafazh
Baida ifi bermalma Ghaira." Ini berdasartan pada hadits yang lain 'Meskipun
mereka telah diberikan kitab sebehrm kita-n Ada juga yang mengatakan bahwa arti
Baida itu adalah 'Ala Annahun [walarpumrcka]."

Dalam sebagian rivayat juga ada yang ditafsirkan dengan rcdaksi Baida
Annahum. Akan tetapi, aku tidak rrr€nernrlran arti'yang s€eerti ini dalam Bahasa
Arab.

Sebagian 'rlarna berkata, "scstmgguhya lqfi.lr itr adalah *Bi'aidin 
[dengan

kekuasaan]", yang berarti "Dengan kehntan-" Jadi, makne hadits tersebut adalah
"Tetapi kita adalah unat yang pertama masulr snrga irada hari kiamat disebabkan
kekuatan yang telah diberikan oleh Allah k€eada ldta dan me,njadifunryra scbagai
keunggulan atau keutamaan kita."

lafazh "Raida" itu sendiri disebutkan dalam An-Nihayah dengn bentuk
sebagaimana yang telah kami tetapkan, 1laial dengan dbacafathah pada ba' dan
Sufiln pada ya' yang setelah alif wtz latlrah pada dal. Bentuk seperti tnu juga
disebutkan dalam Al-Lisan (a: 68) ketika mcnycbutkan pendapat Ibnu Al Atsir.

Al Fainrzabadi berkata delan AI Qamus,'Ialfazh Baifu dan Baaida adalah
berarti "Ghaira dan, 'Ata serta Min Ajli.l Adt lrtgl ulama yang menetapkan lafaz;h
ini dengan "Baidf', sebagaimana yang t€rdapat dal"r, Al Musnad cetakanprrrlrla, di
Bulaq pada t^htm 1272, seperti png telah kita tetapkan juga; yaitu dengan dibaca

fathah pada ba' dat dal serta bisa juga dibaca kasrah pada dal, de,ngan tanpa harakat
padaya'.

Akan tetapi, dalan teks asli cetakan tersebuf lafazh itu ditetapkan dengan
bentuk "Baayada" Ini adalah kesalahan Sebehm ulama pengarang An-Nihayah dat
Al Qamus itu berkomentax, Al Qadhi lyyadh telah berkomentar dalmMasyariq Al
Anwar (1: 106), 'Redaksi *Baida Annahum... [Meskipun rcreka telah diberikan
kitab sebelnm kita]", yang dibaca detganfatluh pada ba' dan dal ser1z suhm padz
ya', artinya adalah "Ghaira."

Ada juga yang mengatakan "/lla [Selain]","'Ala" dan*Min Ajli."
Al Qadhi juga berkata dalam kitabnya (l: 5657\,'Redaksi 'Kita adalah umat

yang pertarru masuk surga pada hari Hamat, mesHpun umat terdahulu itu telah
dibenkan kitab sebelum kita' ini telah diriwayatkau oleh Al f'ar'igi dalam Shahih
Muslim pada hadits Qutaibah dan hadits Amu An-Naqid."

Yang dimaksudkan oleh Al Qadhi dengan'Tladits Amu An-Naqid" adalalr,
riuayat hadits ini yang terdapat dzlamShahih Muslim, yang diriwayatkan dari Aru
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An-Naqid dari SuSran bin Uyainah, dengan sanad yang terdapat dalam hadits l,
Musnad ini. Adapun yang dimaksud oleh Al Qadhi dengan "Hadits Qutaibah"
adalah riwayat Imam Muslim dari Qutaibah melalui jalur yang lain, yaitu melalui
jalur riwayat Abu Shalih dari Abu Huairah.

Ada png mengatrkan bahwa penggunasan redalsi 'Baida" adalah salab,

karena yang benar adalah "Baida", sebagaimana png telah diriwayatkan para
periwayat laimya.

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah "Kekuatan yang telah
diberikan oleh Allah kepada kita dan menjadikan kita lebih utama karena kekuatan
itu" dikar€,Dakan kita telah melaksanakan perintah-Nya dan taat kepada-Nya.

Kalau lafazh itu diartikan seperti ini, maka kalimat yang sesudabnya "Karena
sesunguhnya mereka telah diberilcan kitab sebelum lcita" renjadipermrlaan kalam
sendiri. Adapun riwayat sebagian besar para periwayat yang diguakan adalah
*Baida" dan "Annahum", yatg berarti "Ghaira", "Illa" dar. "'Ala"; semwrnya
dengan satu rnalcna. Inilah pendapat yang lebih masyhur dan lebih jelas.

Adapun ulama yang rnengatakan bahwa d^bm Al Musnad tafazlr itu berarti
'Min Ajlf'adalah jauh dari kebenaran.

Al Qadhi juga berkata dalam kitabnya (l: 42), 'Redalrsi 'Kita adalah umat yang
teralrhir dilahirkan, tetapi Hta adalah umat yang pertama masuk surga pada Hai
Kiamat, meskipun umat terdahulu f'Baida Anna Kulli Ummahf itu telah dibefl(an
Htab sebelum hla"; seperti inilah kami menetapkanqra derganfathahpada Hamzah
"Anna", dan riwayat yang selain ini adalah tidak slraiilr.

Akan tetapi, dalam riwayat Al Farisi, disebutkan lafazh "Baayid' yarg
menghanrskan lafazh setelahnya menjadi "Innahum", dengan dibaca kasrah dalam
segala hal sebagai pemulaan kalam. Tetapi, pendapat yang perhma lah "Anna"
yang lebih masyhur dan jelas. Jadi, hadis ihr (menrut riwayat Al Farisi) akhirq,a
berarti "Kita adalah umat yang pertama mendapatkan kemrliaan pada Hari Kiamat;
benrpa Keutamaan, terryat yang terhormat dan rnasuk surga, sedangkan kita adalah
umat png terakhir dilahirkan di dunia dari pada mereka yang sebenamya telah
diberikan kitab sebelum kita -maksudnya adalah meskipun mereka telah diberikan
kitab lebh dulu sebelumkita-.

Ada juga yang rcngatakan bahwa arti4ra adalah "Ghaira" ,lan "Illa" ytznlg

mengandung arti yang sama Pada riwayat yang lain -kalar m€mang itu be,nar dan
tidak salah; meskipun sebenanrya lebih cendenmg salah-, hadits itu berarti'I(ita
adalah umat yang pertalxa, meslci sebe,oamya kita adalah nmat yang terakhir
dilahirkan di bumi, png rendapatkan kekuatan yang telah diberikan kepada kita
oleh Allah dan menjadikan kita lebih utama d€ngan kekratan itu, dikax€nakan kita
telah menerima dan menjalankan perintah-Np serta taat kepada-Nya."

Jadi, lafazh Al ldu di sini bermakna "Kelotatan." Selmjutrya, lralimat itu
diawali dengan kalimat penafsiran redaksi ittl, )rang altiqra bmyi redalsiq'a
berarti "Sesungguhnya setiap umat telah diberilsn Hnb s&elum kita, sedangkan
Hta diberi Hnb setelah mereka. Akan tetapi, mereka kanudian berselisih. Lalu
Allah memberikan peunjuk-Nya kepada kita dai apa yang merelra perselisihlun,
dengan memberikan kchtatan tersebut yang telah menjadikmr Hta hnt dilrarenakan
kita mengihtti petunjuk-Nya dan menjalanlun perintah-1,[ya."
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7309. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az'Zlmiad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairab dari Nabi SAW, beliau bersaMa"

"sesungguhnya afu hanyalah mamtsia biasa, yang bisa marah

sebagaimana orang-orang mgrah. Maka, siapa saia yang aht saWti

atau aht camk*, malca jadikanlah hal itu sebgai pensucian dan

doa."165

Ini adatah pernyataan yaoe disaryaikan oleh Al Qadhi Iy5aat aaUm

me,ngomentari ketiga hadits bntang bab ini dalrmMaryarQ Al Atwar. Hanya saja,

redaksi yang tercetak tidak ditetapkan dengf,n haratat yang bcnar seperti itu. Namm
demikian, kita msih tctap bisa @mahaninla badasartan konteks penafsirannya

yang mcnyebudonbahwa dia rcmbaca lafr"h itr dcngBn "Bi'aidin."
Ini adalah p€Nxryataar yang bcrlcbihan dan tidak berdasufnn dalil. Karena

itulah, Ibnu Al Atsir mcnerangtan hsdib ini dengan ncngmalan rcdaksi yang

mengindikasitso ketidaktahuan 'Dan se,bagian dari para periwayat Hata." Al
Qadhi Iyyadh telah relalorkm Lesalahan rlalam mcnisbatkan riwayat "Bi'aidin" ini
kepada Al Falisi -eatah sahr pcriwayat Shahih Mulim- saja" dan mengatakan bahwa

yang telah Gncranglcan pcrbed8an ini adalah AMullah bin Thawu. Karena

sesungguhya, pertcaaan yang terjadi iu bukanlah Pqbedaan riwayat yang terdapat

dalam cetalran Srrahih Mwlim, nkan f6fapi itu adalah Psbcdaan dari para peric,a)"at

masa lalu yang berasal dari golongan para tabi'in, dan perbcdaan ial bisa mct{adi
huiiah ekan kebemaran peiretapan redaksi bahrsa danjuga riwayat

Yang jelas, mcnunrtku inr adalah bahasa sebagian para periwaya! atau bahasa

sebagian kabilalL png dalampdnggrmaamya merelra ffiarafathahpada ba' dan'

menggabungkarmya deirgan hunrf sesudahya sehingga huruf D4' i1g rrnggantilzn
posisi alf hingga al:hiqra lafaz.h itu prm dcngan sendirinya menjadi"Baida."

Pcralihan b€ntuk lafazlr yang seperti ini tclah sangat jelas dan tidak memertukan
tah*,il dan jugg berlcbiblebihan"

t55 Sanad hadits ini shahih. rnn'r Muslim telah reriwayatkamya (2;287) drrl
Ibnu Abi Umar dari SuEDn, dengan sanad ini. Hm),a saj4 Imarn Muslim tidak
mcngguoakan rcdaksirya. Tetapi rcnggantirya dcngpn r€daksi hadib scbelum)ra
yang'lebih paqiang, yang dhiwayatkan mclalui jalrn Al Mughirah Al Huzami dari
AbuAz-Zinad.

Imam Al Butfiari juga telah meriwayatkan .sebagian kan&mgan rnatnanya

dengao redaksi yang rinekas (ll: 147) dari hrdiB Az'Zrrtuj, yang diriwayatkan dari
Ibnu Al Musay5rab dari Abu Hurairah. Lihat juga kctcrangan yang akan datang

dalam hadits kc E183.
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7310. Suflan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ztnad,

dari Al A'raj, dari Abu Hurairab, dari Nabi SAW, "Janganlah

pendud.uk kota melahtkan iual beli dengan pendufu* des a!r6
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7311. suffan me,lrceritakan kepada fami, dari Abu Az-zfuLad,

dari Al A,raj, dari Abu Hurairab dari Nabi sAw, beliau bersabda:

Kalau ada seseorang yang mengintipmu -beliau bersabda di

kesernpatan latn: Kalau ada seseorang yang mengintipmu tanpa

seizinmu, lalu kamu melempainya bafit, dan mengenai matanya,

maka fidakada dosa atasmu4ikarenakan melahtkan 1*'ttt67

,* Sanad hadits ini sluhih.Imam Muslim (l: tMafl dan At-Tirmi&i (2:

231) telah rcriwayatkamya relalui jahn su8rm dari Az-Zfui, dari Ibnu Al
Musay5nab, &ri Abu Hurairah-

it-tioriari b€rkata, 'Iladits Abu Hurairah ini adalah hadi6 y'aug hosan darn

shahih.,' Sebagian kandrmgan maknn hadib ini telah dischiltan h^dlts ke 7247,

yang diriwal,atkan dengAn redaksi yang pmjmg dri Suryen dari_Az-hhi dari

it"i 61 tr,tuiannU. rmern Al Buffiari jgga tclah rtimyattamya (5: 237) dengan

rcdaksi y*g fitqi*g" melalui jahr Ma'mar darl, Aa'Zlrl&rj.- dari IbEu Al Musay5rab.

Lihat jwa keteranganyang telah lalu dnlam hadit ka ffil.
tdr !r*U Uaitr iiri in"nin. rmem Al Butfiari (12:216) datr Imam Muslim (2:

174) telah meriwayatkannl.a rclalui jahr sus/ao, dengao sanad ini. Lihat juga

ketcrang,amya dalam hadits ke 567 2.
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t* Sanad hadits ini shahih. rmam Malik rclah meriwayatkanqra dalam Al
Mtgn'aththa' (furlarnan 213) dari Abu Az-Zinad dali Al A'raj, de, gan redaksi
"Janganlah seseorang dari kalian rcngucapkan dalam doanya, 'Ya Allah, anpunilah
hamba-Mu ini apabila engkau berkehendak Ya Allah, sayangilah hamba-Mu ini
apabila englrau bqkehendak Akm tetapi, hendalotya dia bersunguh-sungguh -
memohon ampunan- dalam suatu masalah, furena sesuguluya Allah SW sama

s ekall: tidak ada yang menraks a-l'Iya."
rmarn Al Bukhari juga telah rncriwayatkanrya (11: 118) melalui jalur rrnern

Malik Inram Muslim telah meriwayatkan hadits yang sama (2: 307) rclalui dua
jahr yang lain dari Abu Hurairah-

Redaksi" "4k3n tetapi hendaknya dia Uersunggun-sunggul -memohon
arytman- dari suatu masalah", mcnunrt Ibnu Al Atsir adalah bersugguh-sungguh
dalam mcmohon dan nremrtuskan rnasalah itu.

€i rg?\i ,y ,$1t ,l V ,LtiL $:", .vr\ Y
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7312. Suffan me,nceritakan ke,pada kamii dari Abu Az-Zhrad,

dari AI A'*j, dari Abu Hurairatr, yang sanadnya sampai kepada Nabi

SAW: "Apabila salah seorang dari l(tlian berdoa, maka janganlah ia

mengucaplan, Ya Allah, ampunilah hamba jika Engkau berkehendak'

Atran tetapi, hendabrya dia bersungguh-sungguh -memohon
ampunan- dalam suatu masalch, lcarena sesungguhnya Allah SW
sama sekali tidak ada yang memaksa-Nyo.u',u'
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7313. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zirrad,

dari Al A'raj, dari Abu HuraiialL dia berkata, Thufail bin Amru Ad-
Dausi mendatangi Rasulullah SAW, dan berkata, "sesungguhnya

Daus telah melalatkan kemaksiatan dan menolak -menyembah Allah-,
malra doakanlah azab untubtya, wahai Rasulullah." Kemudian

Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mengangkat kedua t^ngannya.

Lalu orang-orang berkata, "Mereka akan binasa." Lalu Nabi SAW
berdoq "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Dants, dan

binasakanlah merekn. Ya Allah, berilunlah petunjuk k"podo Daus,

dan b inas akanl ah m er e ka."r 69
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7314. Su&an menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ztnad.,

dari Abdurahman AI A'raj, dari Abu Hurairah, ya-ng sanadnp sampai

kepada Nabi SAW, 'Kaya itu bukanlah banyak harta bendanya.

Tetapi, kaya itu adalah kaya hatinya."l7o

ro Saoad hadib ini slaiif,. rmam ,4,t Butfiari telah meriwayatkamya (8:78-79 -
1l: 165) melalui jalu Sufyan dari Ahr Az-?-jlnard. rrnarn Al Bulfiari juga telah
rerivrayatlomya (6:77) melalui jalrn Snr'aib dari Abu Az-7-h^4 dcngan redaksi

)rang sama- rmam lv[uslim juga tclah meriwayadoml.a (2: 269) relalui jalur Al
Mugbirahbin AMurrahan dari AbuAz.Zina4 dengmredaksi )ang sam-

Ath-Thufail, yang dibaca dengan dhammali pada tha' b fathah pada ta',
adalah seorang sababat yang tcrke,nal. Kisah tentang hiirahya bersama seorang laki-
lalci dari kaumya "kan disebutkan ke,mrdian delen ll Musrad ifrib tepatrya pada
hadits Jabir bin Abdullah (h.dits ke 15O41).

Lihat ketcrangan biografirya yaag sangat bagus dalan ldtab Ibmr *'ad, Ath-
Ilnbqqat (l l4z 17 5-177).

t7o Sanad hadib ini shahih. rmam Mrulim alah rcriwal"atkamya (l: 286)
melalui jalu Sufyan bin Ufinah dengan sanad ini. rmam {l Butfiari juga telah
meriwayatkannya (ll: 231-232) melalui jalur yang lsin dari Abu Hurairah- Yang
dirnaksud dengan Al 'Aradh, yang dibaca dengemfatl,r,h pa,dt 'ain dat ra', adalah
perhiasan drmia dan harta bc,ndanya

ht *'d, rr*i;;,rJ *
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' 7315. Suffan me,nceritakan kepada kami, dari Abu l\z'Zinad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, *Demi Allah,

bahwa sesungguhnya salah saorang dari talian yang bekcria

membmta tali untuk mengikat kayu bakar,"kmrudian mengangkatnya

di pundak, lalu malcan anu bersedekah dari hasilnya, itu lebih baik

dari pada dia mendatangi sesarang yang telah diwkon keanlatpan

oleh A,tlah SWT bmrya kekryaan, kcmudian dia mengemis

kepadanya, adakalanya orang itu menberinya atau menolabtya. Itu

semua dilrarenakan bahwa tangan di atas (pemben) lebih baik dari

pada tangan dibawah (pen*ima)."r7r :

r7r sanad hadits ini shalih. rmam Muslim blah mriwayatlcamya (1: 284)

d€ogan redaksi yang pmjang, d€nge sanad ymg sama" mlalui riwayat Qois bin
eUiff.r* dad Abu Huraimb dan mc,nambalkan parla bagian akhir fudi15ryrq

redaksi'Dan Mulailah dari ormg ymg mcdntrhkao leb'ih dahnlu.r!

rmam Malik meriwayatkan d^lmAl llrvd$lrr'(hlman 998-999) dari Abu
Az-Zjr1rd, da'i Al ,A,'raj; hanya saja Imm Malik tidak rnenyebutkan redaksi "Itu
scmra dikaralakan taogga yang diratas ...(sqai ,kflir hedits)'pada bagian alfiir
baditsnya. Begiar juga Inam Al Buttri telah mriwayatkamya (3: 265) mlalui
jahrrl'ta'n Malik

rmam Al Butfiari juga tclah miuq'athya dcngan rcdalsi Fry ringtas (3:

271) relalui hadits Abu Shalih dari Abu hnairah" Irnam [l Bu]fiari (42 2@ - 5: 35)

d36 Imarn Mrulim (l:254)juga tclah mi*af,aemyr mlalui hadib Abu t bai4
brudakAb&rratwmnbin Auf, dsri Atu Hurainh.

Adryn hadi8 ..Tangan yog diaas iu lcbih b8ik..:, tclah disGhlltxn dcnSan

rcdalsi yang bcrbcda dahm hditr Lc 7155.
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73l6.Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-7:rnad,

dari Al A'oj, dari Abu HurairalL yang sanadnya sampai kepada Nabi

SAW, "seseorang tidak akan menanri,letika saat menanri, dia dalam

keadaan beriman. Seseorang tidak akan meminum Hrame4 kctika saat

meninumnya, dia dalam keadaan beriman. Dan seseorang tidak akan

berbuat zina, ketika betzina, dia datam kcadaan beriman."r72

7317. Sufian menceritakan kepada kami, dari Abu Az-nna|
dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, yang sanadoya sampai kepada Nabi

SAW, "Janganlah seseorang dari kalian melilnt kgPada yng di
atasnya dalam urusan ftsik, akhl& atau lwrto- Tapi lihatlah fupd"

rz Sanad hadits ini shahih.Imarn Al Buttari telah meriwayattamya dcngan

r€daksi yang panjang dan ringkas (5: 86, l0:28-29 - 12: 50 - l0l), bcgitujuga Imart
Muslim (l: 31-32) dengan b€at1k rdafsi yang lain.

Al Hafizh juga telah mcnsyarah (rcnjelaslten) hadi6 ini de,ngan penjelasan

yang sangat bagus (12: 50-54).
tR Sanad hadits ini shahih. Kandrmgan melcnn hadits ini akan disebudon

rclalui sanad yang lain dalam hadits ke7442 - 8132.
Imam Al Bul$ari telah mcriwayatkan badie yang sam, (11: 27Q melalui jahn

rnram Malik &ri Abu Az-Zinad.

\V
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7318 (1). Suffan me,nceritakan kepada kami, dari Abu Az-

Zinad\ dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, uPorsi

makanan dua orang itu, ctthtp untt* makan tiga orang. Dan porsi
makanan tiga orang itu ahry tmtttkmakan empat orang."t74

,frtl
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7318 Q). "Sanlrtguluqta Wwrrynoan diriht dengan oran!-
q@ry adalah sqerti seseorang y@tg sedang menyalaku api. Tatkala

api ifrt telah meterongi sekitaraya, noka ser@tgga bersayap saling

Imm Muslim juga tclah mcriwayrtlon baidb yang sama (2: 384-385) rcldui
jalur Al Mr€hirah bin Abdurratmto dri Ah Az-?jnad,. Kcmdianr rrnam lv[uslim

lsgi setelah iu rclahri foaiattr ymg tein.
17. Sed hadi6 ini sluhih. pada h*itorrrya, ini adalah tiga hadits yang

dicantdon oleh Su$ma bin U)'aiorh haala dalm satu riwayat Karcna itulalr ada
orang )raog berhya fceadanl,a dshm bagien al&ir haditr ini "Si4a yang
menyebutkan hadits ini?" Susu qiawab, "Ahr Az-Zinad meriuayatkan hadits
ini dari Al A'raj dari Abu Hurairah", s€b8gai p€ogud keshahihan sanad ini dan
m*lsiqqahlEmya Kedua slailft (Al Bul&ari dao Muslim) rclah memdsabkan
hadits ini merdadi tiga hadits, scbagaimana yang atan kami jelaskan s6i ,lalam

takhij hadits.
Karena iu jugalab, maka kami reoguruttannlla dengao mcmkri nomor pada

hadits pertama dan mcngulanpya dengan memberikan taada nomor (2) pa& hadits
kedua, dan nomor (3) pada hadits ketiga.

Adapun hadits yang p€rtam4 )raitu hadits ini. telah diriwayatkan oleh hnarn
Malik dalam Al Muwaththa'(halaman 928) dari llbtt Az-Zinad dengan sanadnya.
Imarn Al Bulfiari Q: a67) d41 rmam Muslim Q: l47) telah rncriwayatkannya
mclalui jalu rmam Malik.
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zte €) Sanad hadits ini slutrih.Ini adalah badits kedua dari trilogi badits Suryan
bin U),ainah" Imam [l Bu]fi1ri elah meriwayatkanryra (6: 333334 - ll: 272)
relalui jaltn Syr'aib dari Abu Az-Tin d. rrnarn Muslim rclah meriwayatkamya (2:
20Q relalui jalur Al Mughirah bin Abdutrahman dari Abu Az-Zilold. Lalu rmam

Muslim reriwayattan lagi setelah itq melalui hadits Hammam bin Munabbih dari
Abu Hurairah, deugan hadits yang sama.

Iafazh Al Farasy, dengan dibaca fathah pada fa' d"n tanpa tasydid pzda ra',
adalah seekor burung png hinggap meirdekat pada penerangan api, dan bentuk
tmggalnya adalah " Faraq)ah."

Adaprm yang dimaksud dengan "Ad-Dawab", meNrlrut Al Hafizh, termasuk di
antaranya adalah serargga dan nyanmrk I-atazt.'Bihujazihtm' yang berasal dari asal

lrata Al Hajn, deirgan dibaca dhammah pada ha' dmfathah padajim, adalah bentuk
jamak dzri Hujzah, yang berarti teryat m€nutup sanmg, yang akhirqra sarung itu
sendiri dikatakan gg[agai Hujzah kalena artinya yang harnpir sama.

Lihat keterangen yang telah lalu dalam Musnad lbnu Mas'ud (hadits ke 37M)
daradalamMumad Jabiryatg akan datang (hadits ke 14944).

IAhzh Ak)ridatil, scbagaimane yang diceritakan oleh An-Nawawi disebutkan
dalam dua b€ntuk ri*y"t ytifi*Akhuda.", dengan dibaca dhanmah pada l*a' dan
dzal, sebagai f il mudhai' rmtuk lrata ganti aku, dan "Aldidzun", de,ngan dibaca
kasrah pada kha' dN dhammah tam,kpda ilzal, sebagai isim Fa'il. Kefua riwayat
la&zh ini sama-sama benar.

Adapun lafazh fimaqi'uaa, aslimya adalah Tatattaqa'tma, lalu salah satu la'-
nya dibuang.

Al Hafizh bcr*ata dilam Fath Al Bari, 'Imam Al Ghazali berkata" Dalam hadits
ini terdapat perumpamaan (analog) jatrhryra sika disebabkan syahwat manusia
dengan jatubrya siksa tcrhadap bunmg disebabkan ncngelilingi api ugguq akan
tctapi ketidaktahuan manusia itu dalam hal ini lebih parah dari ketidaktahuan
bunmg kar€n8 bunmg itr haqra tergoda dikarenakan adaqra cahap, dan apabila
bunmg itu telah mahit dsngan tidak mengetilingi cahaya itu lagi, mrka hilangl3fu

siksanya seketla itu juga, b€rbeda dengan manrsia yang akan langgeng di neraka
datem ryaktu ),aog sangat lama" atau bahkm selamanya."

bjatuhan kc dalam api itu. Lalu afu meTrarik tempat ikatan sarung

kalian, sementara kalian ingin menjatuhkan diri kc dalam api.'f,3rB(z)

lrlri: i.o L
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7318 (3). "Adapun perump.rmun para Nabi adalah seperti

seomng lelaki yang mendirikan sebuah bangrrnaq lalu dia

merrperbagusnya, menyempunrakannya" dan memperindatrnya,

hingga membuat orang-orang berkeliling disekitarnya" sambil berkata,

Kami.belurr pemah melihat bangunan yang lebih bagus dari ini,
kecuali celah bata ini, dan alolah penutup celah bata itu."

Dikatalcan kepada Su&an, "Siapa yang menyebutkan hadits

ini?" Diameqiawab, "Abu Az-Z$admeriwayatkan dari Al A'raj, dari

Abu Hurairah.,73lt(3)

€ ".
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73lg.Suffan menceritakim kepada ka+i, dri Abu Az-Zhad,
dari Al A'oj, dsri Abu Hrrairah, dri Nabi SAW, "Apabila salah

?3ro Sud h.d,ib itri slutrih.Ini sdahh hsdis kctip &ri tilogi hadits Su$an
binUFin*"

r nrm ffiglim tclah miwaydtrmp Q: ?.A$ dari Aru ApNaqid dari Su&an
bin Ufin h dengrro saoad ini. IIaI21 saja, deh bogim aval hadi* dis€butkan
rcdrfxd'Scpcrtilnr dm s€p€rti pre N$i-nabi yag hin", &agan adaqra tambahan
rcd.&si'Scpcrtiku" pada begia awrhp.

Di dshm rimyrt rrtqrn Mrslim jryr tcrCaget red.&si "Al Lubnah" sebagai
ganti redalsi "AI Tsuhah di dahm dur @t. Kemdiaq rrrqm Muslim
meriwayatkamya lagr (2: 206207) rclalui riwayat Harnrrsm bin Munabbih dari
Abu Hurairah, dao mslalui riwalahl6 Abu Shalih dri Abu Humirab dengan
redaksi )rang sama-

rrnarn Al Bulfiari juga tclah mivayatlamya (6: aO8) relalui riwayat Abu
Shalib"

I.afazn 'Yuthifuna [Orang-orog bc*cliling disekitamya]", adalah.,f ll nrba'i
(f il yatg tcrdiri dari g,ryat hruf), Dfuta&an dalam pacalepan Bangsa Arab,
'Tbafa bil Qarq wa 'Alaihim, Thanfe, un Tbaufanaq wa I\[uthafan.

Iafa?h "Atha$" se,ndiri bcrarti berkeliling rcnnrtar. Ini adalah keterangan yang
disebutkan dalem Al-Lisan.
kfazfi "Ats-Tsulmah", dergan dibaca dlwmah pada tra' daa suhn pada Iam,
artinya adalah cacatllobang pada tcmbok dan yang lainnya.

@ - 
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seorang dari kalian me,mukul, hendaknya dia mengfuindari me,mukul

wajah. Kar€na Allah SWT telah me,lrciptakan Adam AS sesuai de,ngan

beirttrknln."lTs

.t;-i- ol ttjrfi
7320. Suffan me,nceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ztaad',

dari Al A'oj, dari Abu Hurafuah, yang sanadnya saurpai kepada Nabi

SAW, "Kelebihan air itu iangan dicegah, untuk menghalangi

nmbuhnya rerttmputan." Suffan berkata, uDi sekitar sumrumu

tumbuh rertrmputan, lalu engkau meghalangi mereka unhrk

mengaurtil kelebihan airmu itu, sehingga mereka tidak kembali

melakukannya"lT6

r75 Sa"rd hadits ini shahih. rmam Muslim telah meriwayatkamlra (2: 290)
melalui jahr Suryao bin UfinalL de'ngan sanad ini dengan rcdaksi yang ringkas.

Hanyz saja, Imam Muslim tidak reryebutkan redaksi athirrya png berbunyi
'I(arena Allah SWT rclah rcnciptakan AdamA$ dengan wajah itu."

Kemrdian, rmam Muslim criwal,adon lagi mlahri hadib Qatadah dari Abu
Ayrb, dari Abu Hgrairah, s*an ntfu', dengan rcdalsi'Apabila salah seorang dari

kalian me,meraOgi saudaranya mata janganlah mengenai vrajall Karena Allah SWT
telah menciptakan Adam AS de,lrgan wajah itr-"

Abu Daud meriwayatkan redaksi awahya saja dalem kitabnln (4d;931 Aun Al
Ma'bud 4:285) melalui hadits Abu Salamah dari Abu Hurairab- Hadits yang sama

"kan discbu*an lagi kemrdian melalui jahr yang lain de,ngaq redaksi 5rang lebih
oaniane dari ini dalam hadis ke74l4.' ''dS-rd 't 

Atr ioi shahih. rmnm Malik telah mcriwayattamSn dalen Al
Mwyaththa'calaman 74/) darr Abu Az-Zinad dari Al A'raj. Imam Al Bulfiari (5:

?A - 12:296) dan Imam Muslim (l: a60) elah mriwayatkamya ml,alui jahn rmam

Malik
Imam [dssti6 juga telah meriwayattan hadits yang sama, melalui jalur yang

lain"

Musnrd Imam Ahmrd - W
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7321. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az'Zirlad,

dari Abdurahman bin Hurmuz Al A'raj, dari Abu Hurairali, bahwa

Rasulultah SAW pernatr ditanya te,lrtang keadaan anak-anak kaum

musyrik? Lalu beliau berhata, "Hanya Allah lah yang lebih tahu

dengan apa yang mereka kerj akan."r77
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7322. Su$an menceritakan.kepada kami, dari Abu Az'Ztnad,

dari Al A'oj, dari Abu HurairalL png sma&rya saurpai kepada Nabi

SAW, "sesungguhnya Allah SWT tersenywn dengan dtta orang,

dimana salah safi,tnya memktmrt yang loinnya, nanrun kcduanya

masuk surga bersama-sama. Beliau mettielaskan: yaitu orang kafir

yang membunuh seorang muslim, lalu orang kafir itu masuk Islam

Lihat keterangan yang telah lalu de.lan lu{usnad.Abdullah bin Amnt bin Al Ash
(70s7).tz Sanad hadits ini shahih. rma'r Muslim telah reriwayattamya (2: 202)
d€ng.n redaksi yang sedikit lebih panjang, rnchhi jalur St$nn, dcngan sanad ini'
rmarn Al Bdtari telah rncriwayatkanryra (3: 19611: 432) Eelalui riwayatrya Atha'
in Yazid Al-Laitsi dari Abu Hurairah. Begitu juga Imam Muslim (2:202\ dan Ibnu
Hibban dalam kitab shahilmya (halamn 131, dengan tahqiq dari kami) telah
meriwayatkannya, melalui jalur riwayat Atha' Al-Laitsi.

Kandungan makna hadits ini telah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas berkali-
kali di antamnya pada Hadits ke 1845 - 3367.

@ - 
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sebelum dia mati. Maka, Allah SW memasulckan kc&nnya ke dalam

srrrga."l78
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7323. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ziaad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dan Amru bin

Yahya bin Ja'dalU "Sesungguhnya api kalian ini -yang ada di dunia-

adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api neraka Jahanam, dan

telah dicetupkan ke dalam laut sebanyak &ta kali. Andai saja Allah

SW tidak membuatnya seperti itu, maka Allah tidak akan meniadikan

api itu bisa bermanfaat untuk seorang Wn3t1e

r?E Sanad hadits ini shahih. Imarn Muslim telah meriwayatkanqra Q: 99)-

denganredalsi yang paqiang dan sama, melalui jalu Su6/an, dengan sanad ini.
An-Nasa'i telah meriwayatkannya (2: 63) melalui jalur Suffan dengan redalsi

yang ringkas. Irnam Malik telah meriwayatkannya dalam Al Muwaththa'(halaman
460), dengan redaksi yang srm4 sebagaimana dzlam Al Musnad ini, dari Abu Az-
Zinad dari Al A'raj.

rmam .Al Bulfiari telah rneriwayatkanqra (6:29-30) melalui jalur rmarr Mdik.
rmam Muslim juga telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur hadits Hanrmam bin
Muabbih dari Abu Hrnairah.

rP Hadits ini diriwayatkan deirgan dua sanad- Salah satrmya adalah shahih
muttashil,,lrn yang lainnya adalah munal dzn dha'if. Hadits yang diriwayatkan oleh
Sutan bin Uyainah dari Abu Az-Zlrnad Al A'raj dari Abu Hwairah' adalah sarad
yalrg shahih dan muuas hil

Adaprm riwayatnya yang dari Amu -Ibnu Dinar- dari Yahya bin Ja'drh adalah

sanad yang mrsal. Yahf,a bin Ja'dah bin Hurairah bin Abi Wahab Al Makhzumi Al
aurasyi, adalah seorang tabiSn yang tsiqqah, dan ditulis biografinya oleh Imam Al
Buthari dabmAl Kabir (4121265).

Adapun riwayat Ja'far bin Ja'dah dari Nabi SAW adalah mursal. Hadits ini
diriwayatkan oleh knam Malik dengan redaksi yang serupa dalam Al Muwaththa'
(helamen 995), dad Abu Az-Zinad dari Al A'raj, dengan redaksi "Api yang disulut
oleh ketunrnan Bani Adam di drmia, adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api
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7324. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad,

dari Al A'raj, dari Abu Hurairab,, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda" *Aht telah bermaksud unti* meny*tth seseorang

mengimami shalat, lalu aht perintahkan beberapa pemuda. -Suffan
berkata di kese,mpatan lain disebutkan: fityanan (pem'udaf, lalu

merelra mengihrti karm yang tidak melaksanakan shalat, dan

n€raka Jahanam," lalu para sahabat bertaq"a" 'nYahai nasutilaU beruti api ittt
sangat panas?" Beliau rnenjawab, "sannguhaya api Nerah,a jahanan itu jauh lebih
panas dai api bumi, dengan enam puluh sqnbilan bagiannya." Irran Al Butfiari
telah meriwayatkamya (6: 238) rclalui jalur Imarn Malik, dan menambahkan
re.laksi pada bagian akhimla "Se, ra api neraka ihr panasnya dilipatkan sebcsar

paoasilqfa api Bumi."
rrnern Muslim juga telah (2: 352) melalui jahrr Al Mughirah

bin AMurrahmn dari Abu Az-ZiMd\ dengm redaksi 1mg sama seperti
diriwaya&an slsfu rmem Al Bulfid. Kemdiam, rmam Muslim rcriwayatkannya
lagi relalui hadib Harrrnam bin Mrmabbft dari Abu Hurairah, begitu juga At-
Tirmidzi telah reriwayatkaml'a (3: 345-346) relalui hadis Ha'nmam bin
Munabbih.

At-Tirmidzi b€rkata" "Ini adalah hadits lusan &tshahih."
Al Mrmdzhi menyebutkan datarn At-Toghib wa At-Tarhib (4:226-227) hadits

rmem Malik dan Syaiknani (Al Buhari dan Muslim), keirnrdian dia berkata, "Imam
Ahad rclah meriwayatkanrya, begitu juga Ibnu Hibban daJram shahilmya" dan Al
Baihaqi, dan mereka meirambahkm rcdaksi di dalamya 'Akan tetapi, api itu
sebehrmya telah dicelupkan ke lautan sebanyak dua kali. Kalau tidak dilak*an
seperti itq t€ntuya Allah tidak menjsdiken api itu bisa bermadaat bagi manusia."

Kandrmgan )rang sama dengan hadiE ini juga telah disebutkan dalam hadits

Ams bin Malih dalam kitab Ibmr Majah (4318) dan oleh Al Hakim dalam Al
Mustadrak (4: 593).

@ - 
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mqtbakar ntmah merelu dengan beberapa ikat l(sytt bakar. Kalau

saja s*eorang dai kalian mendapat tulang yang diselbnuti daging

besar atau dtta lntongan bagus dagtns kecil, maka dia pasti akan

melaksanakan shalat-" Suffan berkata di kesempatan lai& "Shalat

's Sanad hadits ini shahih. rmam Muslim telah rneriwayatkannya (1: 180)

dcogan sedikit redaksi yang diringkas, mclalui jalur Su$an bin Uyaina\ dengan

sanaa ini. Irnam !yf{i[ telah meriwayatkannya dalarn Al Mtmaththa'oalaman 129-

130), dengan radaksi yang sam4 , dari Abu Az-Zinad dari Al A'raj.
Imam Al Bukhad telah meriayatkanqra (2: 1M-108) melalui jalur Imam Malik.
Imam Al Bulfiari (5: 45) dan Imam Muslim (1: 180-181) juga telah

meriwayatkamya dengan redaksi yang panjang dan ringkas melalui beberapa jalur

yaag lain dari Abu Hurairah.
Redaksi "sufyan berkata sekali lagl, dalam redalsi yang lain disebutkan:

pemnda(Fiqrunan)",disebutkansepertiiniadaqraddamcetakanHalabiyah,dengan
dibaca trowin pa(E. atif yary setelah nun, da,U. dibaca kasrah padz fa' seala suhn
pada ta' , serta bentuk jamakqra adalah "Fata."- 

Sedangkan dalam cetakan Katanilah, redaksi ini ditulis dengan 'tFatayan",

dengaO dibaca fathah padz fa' dan ra ' serta kasrah pada nun, yang berarti lafazh ini
menjadi bentuk tatsniyah (menunjul*an arti dua).

Dalam cetakan M, juga ditulis seperti )'ang tersebut dalam cetakan ktu'iy"tr
hanya saja tanipa halakat di sana, yang berarti mernrmgkinkan lafazh ini menjadi

b€ntuk tatsnifh atauPun jamak.

Redaksi "Falrukhaalifuuna" dalam Al Muwaththa', disebutkan dengan redaksi
iTsumma Alrtahfa Ila Rijalin [Kemrdiao, beliau membawa beberapa pemrda]",

yang mennnrt Al Qadhi Iyyadh dzlam Masyariq Al Anwar (1: 238), maksudnya

adalal '!ara pemrda itu membuntuti mereka dari belakang" atau bisa juga berarti

'Dia mengikuti apa yary naryak dad caraku melaksanakan shalat dan mereka

m€ngira bahwa alu lebih khusyrk dengan ibadah shalat-ku hingga tidak

merc*atitan mereka yang tidak melaksanakan shalst Ialu, mereka menjadi

khawatir akan teqiadin)ra sep€rti itr' dan akhimya mereka menghukm orang{raug
yang tidak melaksanakan shalat"

Redaksi "Akhalafa" di slni, bisa juga b€rarti *Atalrtailafo" yang matsuanya

adalah tertinggal dalam melaksanakan shalat dikarenakan mereka sibuk menghulum

omng{nng yang tidak melaksanhkan shalat
IJf,azI' "At" tidak disebutkan dalo- kitab Masyariq Al Anwar dikarenakan

kesalahan dari para penyalinnya, akan tetapi kami telah menambahkanya di sini

berdasarkan apa yang tersebut dalam An-Nihayab"
Lafazh Bihttzam al Khuthab, dibaca dengat, dhamruh pada ha' daafathah pada

zar, urenpalcan benhrk jamak dari laliuh Humtah, ncngiluti wazan Ghurfoh dn
Ghuraf.

I;fazh walau Alima Ahaduhm disebutkan seperti ini dalam tg ushul al
Mwnad di sini. Akan tetapi dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan dengan
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7325. Su&an me,nceritakan kepada kami, dari Abu Az-Znad,
dari Al A'raj, dari Abu Hurairab dari Nabi SAW, "Sehina-hinanya

sebuah nama di sisi Atlah SW pada hari kiamat nanti adatah

seseorang yang dipanggil dengan Maliful Amlak @ajanya para
raja);'

Abdullah {in Ahad- berkata: bryaklnr berkata, *Aku telah

bertanya kepada Abu Amnt Asy-S),albani te,ntang narna yang paling

hina di sisi Allah? Lalu dia me,njawab, *-Yaitu,- nfrna )rang paling

rendah menunrt Allah SU['.Dl8l

"Aho&rhr(m", sqrcrti yang tcrdryat dalqrn caiatan pinggirnla c€tatan Kataniyah dan
M.

lah"h"Au Minnatarzf', bentrlc tatsniyah dari lafazh "Mimah", menunrt Ibnu
Al Ats[ artirya adalah kuku kadin& ada juga yang mengatakm itu adalah yang
terletak di antara kedua kuku kambiag.

Abu LJbaid b€rkata, *hi a&lah lefaz$ png aku ti&k tahu bentuk aslinya,
haqra saja para mrfassir memn&i*annya d€oga sesuafu yang terletak di antara
kedua hku kambin& yang artirya matsd dai rmtna itu adalah

"1"o 
lskecilenryta-"
I-ztazh "laqtahida Ash-Shalaard datam catatan pinggirnla cetakan Kataniyah

dan M, disebntkan dengan "lasyahifu Ash-Shalaf de,ngan be,ntrk mufrad.
Al Hafzn tehh panjang lebar mjelaskan hadits ini datzrm Fath Al Bari dao,

membetrlkamya, schingga tidah mcn),usaht an para pencari ilnnr.
Itr Sanad hadib ini shahih. Abu Daud telah rcriwayatkrrmya (49611 Aun Al

Ma'bud 4:,+45) dari Imam1{[1p4l bin llambal, dc gan sanad ini.
Imam Muslim telah mcriwayatkamya Q: 1669-170) dari Sa'id bin AmrI"

Ahmad bin Hambal dan Abu Bakar bin Abi Syaibah; ketiganya meriwayatkan dari
Su$an bin Uyainah, dengan redalsi yang sama.

rmam .Al Bulfiad telah rneriuayadramya (10: 486-487) dari Ibnu Al Madini
dari Suqrcn, dengan sanad yang sama. Sebeltrtnya, Irnam Al Bulfiari juga telah
meriwayatkannya melalui jalur Syu'aib dari Abu Az-Zinad.

At-Tirmidzi telah meriwayatkamya $: 29) dari Muharrnad bin Mairnrn Al
Mal*i dari Su$an bin UlainaL dan b€rkata, 'Ini adalah hadits hasan shahih;'

,Pt f,zc.)(oJ--P&hr,b',,3, f.i rJ g)
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7326. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az'Zirnad,

dari Al A'raj, dari Abu Hurairalt dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Janganlah kalian melahtlcan puasa Wishal (ptasa sehari

semalam tanpa bulu)." Mereka -para sahabat- berkata 'Ya
Rasulullatr, sesungguhnya Anda melakukan puasa Wishal?" Lalu

beliau bersabda, "Aht fidaklah sarno dengan kalian, karena

Hadits yang sama juga akan disebutkan kemdiau dalarn hadits ke 8161,

melalui riwayat Hamambin Mrmabbih dari Abu Hurairah.
rmam Muslim juga telah mcriwaya&annya mclalui riwayat yang sama dari

Hamram bin rnmabbih.l.arfah Akhna'u, maksudqra adalah yang paling hina dan

reidah, berasal dfiilafa2fi Al l(hunu' dat Al Khani ', yang berarti hina dan rendab"

knam Ahmad telah rneriwayatkan P€nafsiran lafazh iui dari Abu Amu Asy-
Syaibad, yang waktu itu dia bertanya lalu Asy-Sfibani menj awab,nya.

rmam Muslimjuga meriwayatkan riwayatnya Imam dft6trfl dari Abu Am-
At-Tirmidzi lalu menafsirkan lafitzh ini dan b€rkata, "Akhna'u berarti yang

paling jelek""
Lafrrzh"Malihtl AmlaV'dibaca d€mgan ka$ah pada I-am
Dalam Lisan Al 'lraD disebutkan dengan "Malhtn" dan "Malihtz", scpe,rti

lafazh "FaWtdzun" dan "Faklidntn, )EtrE me,mberftan kesiryulan seolah-plah
lafazh *Malhta" adalah b€ntuk nnrlrhaffa.f dzti *Malihrn", dan lafrizh "Malihn"
adalah ringkasan dari lafazfi " Maliho," atatt " Malik.rl

Bentuk jamak dari lafazh "Malhn" adalah "MuluV, sedangkn be, * jamak

dai lafazh' Malihn" adzlah u Amlak."
Adaptm bentuk jamak dari lafazn "Mali?' adalah "Mdfua.tt Dalan riwayat

Imrm Muslim dar At-Tirmidzi, disebuttan p€mfsiran lafazb ini dari SuSan yang

mcngaukan bahwa arti dari lafa"h ini adalah "Syahan.Slci [Syabnya para syab-

Syah: adalahjuhrkan untuk seorang raja].
Al Hafizh berkatL 'Mrmgkin saja, Sufyan rcngatakam)'a sekali melalui

periwayatan dari orang larn, dan sekali meirgatakamya dari dirinya sendiri."
Lafazh "Syahan,Syai" sendiri m€,nunrt Al Hatrzh adalah dibaca de,ngan sratnz

pada nun daa ha' yang terletak di rkhir redalsi dar tcrkadang juga dibaca tanwin,

akan tetapi ha' di sini bukanlah ha' ta'nic, yang bisa dikatalan mcnjadi b€ntuk
mu'aurats.'
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7327. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ztnad,

dari Al A'oj, dari Abu HurairalL dia lerkata: Rasulullah SAW
bersabda" *Apakah kalian tidak merasa heran? Bagaimana kaum

qurarsy telah mengubah namaht dengan makiannya! Bagaimana

merelra telah melalowtiht dengan tercela dan bagaimana'mereka

tnemakiht dengan hinaan, padahal aht adalah Muhamtnad
(terpuii)."r83

ru Sanad badits ini shahih.Iladits yang sa?ru Elah disebutkar sebelgumya
dalaqhadits ke7228, melalui riwayatnln Imarn l\d{ft dari Abv, Az-Zin d,.

ta Sanad hadib ini shahih. rnsn.Al Bul&ari tetah meriwayatkamya (6: 407)
dari Ibnu Al Madini dari Su$aq d€ngan sanad ini. Akan tetapi, rrn"m Muslim tidak
meriwayatkanqra, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Hafizh dalan Fath Al Bari
$: a6Q.

As-Suyrthi menisbatkaa hadits ini dalam keterangan tambahan Al Jami' Al
Shaghir pada An-Nasa'i. Lihat dalaqFath Al Kabir (1:484485). Al
Hafizh berkata, 'Waktu itra orang-orang kafir dari suku Qraisy dikarenakan sangat
membenci Nabi SAW, mereka mcrumkan bcliau dengan sebuah nama yang tidak
rnenrmjrrkkan arti pujian, tetapi menggantirya dengan nama yang mengandrmg arti
kebalikan dari pujian. Mereka rcmanggit beliar Mudzammam (tercelz). Setiap
rnereka menyebutkan sifat Nabi SAW dengan kejelekan, mereka berkata, 'Allah
telah melahrkannya unnak Mudzammam", padahal itu bukadah nama beliau dan
beliau tidak mengetahui hal itu, karena kenyataan yang sebenamya, rnereka malah
telah menggrrnakan sebutan name itu untuk orang lain, dan bukan Nabi SAW."

,k lt J;:t i$ ,Ju ,ilj
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7328. Dibacakan dari Suffan, aku mendengar lr:bu Az-Znad

menceritakan dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,
*Apabila ftamu berbicara kepada temanmu pada hai Jwn'at, dan

Imam sedang berkhutbah; maka diamlah, karena'pettbicaraan kalian

telah sia-sia."

Suffan berkata, ttbn Az-Zinadberkata: Itu adalah bahasa Abu

Hurairah."l&

,s Sanad hadib ini shahih.Imam Muslim rclah meriwayatkannya (1: 233) dari

Ibnu Umar dad Su$an' dengan sanad ini. Imam Malik telah meriwayatkarnl"a

dalxmAl Mtmaththa' balam,m lo3) dari tlibn Az-zirBld. Iqam Al Bul&aIi (2:343)
dan Imam Muslim telah reriwayatkamya melalui jatur yang lain dari Abu

Hurairah-
Dalam Al Muntaqa (1624) disebutkan bahwa para Jamaah telah meriwayatkan

hadits ini selain Ibnu Majah" Lihat keterangan )'ang lalu dalam Musnad Ali (719),

Musnad lbnu Abbas (2033) dan Musnad Abdulah bin Amnt (6701 - 7002).

lAtazh Laghaita, kami memberikanrya harakat fathah pada ghain, yang

rnenunrt kami l1q adalah'halakat yang paling tepat Sedangkan dalan Shahih

Muslim,lafazh itu diberi harakat dengan kasrah pada ghain, sebagaimana yarg telah

diterangkan oleh An-Nawawi dalam sywah Mwlim-nya (6: 138), "Ahli bahasa

b€*aq Dftatakao, lafazh ini disebutkan de,ngan Lagha, Yalghu, seperti lafaz.h
*Ghaza, Yaglau. Dikatakan, lafazh ini juga disebutkan dengan laghiya, Yalgha,

seperti lrdiazh' Amiya, Ya'ma."
Itu adalah dua bahasa yang b€rbeda dao lafazh )'lary p€rEmalah yang lebih

benar. Adapun yang terdapat dalam Al Qtlr'aq adalah lafa* yang kedua ini, yang

rncrupakan bahasa Abu Hurairah. Allah SWT bertrman' 'I)an orang-orang yang

kafir berkata: Janganlah kamu me,ndengar de,ngan srmsguh-sungguh akan Al Quran
ini dan buaflah hinrk-pikuk terhadapnya (YalGhau Filll), supaya kamr dapat

m€ngalabkan mereka" (QS. fusnsmat 26). Dalam ayat ini, png dipakai adalah

tatazl *taghiya, Yalgha." Kalau selmpama yang dipakai adalah lafazh yang

pertama, maka ayatnya mE4iadi "Walghu Flif', dc'ngan dibaca dhammah pada

gtuin. Akan tetapi, ra-fazh ini disebutkan delam cetakan yang benar dalam kitabku
LUogairro, yang ;og" terdapat 6g1rm Shahih Muslim, a&lah drbaca fathah pada'
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7329. Dibacakan dari Su&an, oleh Abu Az-Zinad, dari Al
A'raJ, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, "sesungguhnya aht benar-

benar melihat kcHruryt' an kalian"rs'
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ghain "Lagha, Yalghu", dan iu adalah lafe?r' yang dipilih &lam pemilihan
peinbacaan lafaz:h im, sgfuagaimana yang qkrn kagi jelaskan nmti.

Adapun para Ahli bahasc s*agaima yaog tsrdryat dalen Al-Lisan, ),ang
men;rebutkan lafa"l ini dcngm "hgls, Yalglil, Yalgha, Iaghwu dan l"aghiya,
Yalgha, Laghaa, Mulglutan" Elah rchhtau kcsalahan dalam harakat lafazh ini."
palnm Al Qsrrus rtfue,bdran bahwa "Laghd's€baFimana lafazh*Sa'a, Da'a dan
Radhiya." Adapua dalam hal pemiltan bacaan yang benar, malra pendapat yang
peiing tepat a&lah p€ndeat Abu Hay5ran dalan. Bahr Al Muhith (7: 494) yang

"Al AkhfaEr Hata, Irfazh ini.dikatakan dsryan Lagha, Yalgha,
de,ngan dibaca fatlnh pada gruin dan juga dhotwr&h' ;'

Akan tetapi, lafazt ini dbacafothah adalah tar€na ghain adalahbnr$ Halq
(tcnggorokan). Jadi, bacaan yang b€nar dari yq pcrta@ adalah "Yalgha", daa
bacaan yang bcnar utuk lafrzrt kedua ailala.h "Yalglw."

Its Saoad hadits ini shahih.Ini adalah hdib yang diringkas dari redaksi yang

sebeiramya lcbih paqiang dari ini. Dri hadiB mi bisa dikctahui bahwa rmam
Ahad tidak rendengar hadits ini f"ang lengkap kecuali han:ra bagian sedikit yang
disebuftan dilamAl Musnad ini ketika hadits ini fli!66akan dalammajelis Su$ran"

Karena itulab' maka Imarn .[hm16 akan reriwayatkanrya lagi dengan redaksi
yang lengkap pada hadits ke 8756 dari HusaiD bin Muharmad dari Su$nan, dengan
sanad ini. Redaksi lengkap4ra adalalu "Apahah kalian melihat arah kiblatfu di
sini? Tidak ada yang menjadi saDur bagifu untuk mangetahui bagaimana
lrelrhrryulcan dan shaht kalidn."

Kandungan yang sama dengan hadits ini telah disebutkan sebehrmya dalam
hadits ke 7198, melalui riwayat Ibnu Abi Dzi'b dari N,jlaD, dari Abu Hurairah.

Dalam badits tersebut lrami telah meinmjril'-en takhrij haditsnya dan juga telah
kami trmjpkkan kepada sebagian jalur riwayatrya yang akan datang rnelalui
beberapa bentnk dalan Al Mwnad im.
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7330. Dibacakan dari Su$an, aku me,ndengar Abu Az-Znad
menceritakan dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

kemudian, aku mendengar Suffan berkata-, "Barangsiapa yang taat

kepada penguasaku, berarti dia telah taat kepadalru. Dan barangsiapa

yangtaatkepadaku, berarti dia telah taat kepada Allah SWT.Dr86
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7331. Abdullah bin Ahmad berkata, bapakku berkata, Suffan

berkata dalam hadits riwayat t+bu Az-Zina4 dari Al A'raj, dari Abu
Hwairah. Lalu dari riwayat Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin Muslim,
dari Thawus, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, 'Baju besi telah

melebar. Apabila diperintahkan menutupi jari-jemarinya dan

menghapus jejaknya maka baju besi itu melebar."

Abru Az-Znad berkata, 'Dia melonggarkanny4 tapi -pada
hakikatnya- baju besi itu melonggar."

ts Sanad hadits ini shahih. rmarn lvt1rsli6 telah meriunyatkamya (2: 85) dari
Zvhain bin Harb dari Ibnu UFinalL dengan sanad ini, dan redaksi )rang sama. Harya
saja" rmrm Muslim tidak menpbutkan redalsiryra, tetapi me,nggantinya dengan
riwayat sebelurrrnya dengan rncnyebutlan kandungan mt<nanyq yang diriwayatkan
melalui jalur Al Mugbirah biir Abdurahman Al lftuzami dari Abu Az-Ziard,.

IEam Al Bulfiari juga telah meriwayatkamya (6: 82) dengan redaksi yang

sama di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan melalui jahn Syr'aib dari Abu Az-
nrrad,.

Imam Al Buktari juga lelah kao&mgan (13: 990)
mclalui riwayatAbu Salamah binAbdurrahman dari Abu Hurairah.
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Ibnu Juraij berkata dari Al Hasan bin. Muslim, "Tidak

melonggar."lET

r8? Sanad hadits ini shahih, bahlcan ada dua sanad dalam hadits ini. Sufyan bin
Uyainah telah meriwayatkan ftsdua sana.ln]a itu; yang pertama dari Abu Az-Zinad
dari Al A'raj dari Abu Hurairah. Yang kedua" SuEnan rneriwayatkan dari Ibnu Jwaij,
dari Al Hasan bin Muslirn, dari Thawus, dari Abu Hruairah. Kedua sanad ini adalah
shahih.

Adapm Al Hasan bin Muslim bin Yannaq Al M,kki telah ditetapkan
ketsiqqahannya dalam hadits ke 897, dan kami 6sfahkan di sini bahwa Imam Al
Bulfiari telah menulis biografiry,a dalarrn Al Kabir (ll2: 304), begitu juga Ibnu Sa'ad
dabmArt-flubaqat (5:352-353), dan Ibnu Ab Hatim d^lamAl Jarh wa At-Ta'dil
(1112136). Al Qadhi Iyyadh telah melakukan keasalahan dalam Masyariq Al Anwar -
karena mengih*i rrlama yaog lainnya- dalrn meirilai ke&ra sanad hadits ini yang
terdapat dalzrrn Shahih Muslim, yaihr sebagaimana kedua sanad mililt Imam Ahmad
di sini, dengan mengatakan, '!i rlalern sanadnl"a terdapat kesalahan (Wahm) yarg
lain. Al Adzari b€rkata, 'Amu Eiwayatkan &ri Su$mn dan Ibnr Juraij dalam
hadits ini."

Ini adalah pengalihan pendangan dan lcesalahm dari Al Qadhi dan Al Adzari.
Karena sesrmgguhnya, sanad yang Erdapat dalern Shahih Muslim (l: 279-280)
adalah seperti ini, "Amu A&Naqid renceritakan k€eada kemi, Su$an bin Uyainah
menceritakan kepada kami, dari Abu Az-ZinaL dari Al A'raj, dari Abu Hruairab,
dari Nabi SAW. Arru b€rkatC Su$/an bin Ufinah renceritalan kepada lcami dia
berkata: IbDu Juraij berkatr, dari Al Hcan bin Muslirq dari Thavnrs, dari Abu
Hurairah, dad Nabi SAW, bcliau berkata,...0alu meiryrebutkan redaksi hadits),
sebagaimma yang alran disebudrar ke, dian" Jadi, Amu An-Naqid tidak p€nMh
rcriwaya&an dari Su$ran dan Ibnu Juraij, scbagaimana ymg disangkalon oleh Al
Adzzti dan Al Qadhi Iypadh. ALm tetapi, Amu An-Naqid telah meriwayatkan -
sebagaimane Imrm .1$63d dan yang lain jsffi rcriwayatka'mya- dari Su$ran bin
Ufinalu dan Suryan bin Uyainah rcriway,'atkan dsri Abu Az-Zin d, dalam satu
sanad scrta rcriwzyatkan dari Ibru hraij dalam satu sanad )rang lain. Adaprm
matan hadits yang disebuttan di sini -delem Al Musnad ini-, itu bukanlah redalsi
asli hadits t€rebut Akan te@i, itu adalah b€b€rapa isyarat dari rmam Ahmad yang
mentmj 'kkan k€pada perbedaan antara dua re&ksi Atbu Az-Zbad dan Ibnu Juraij,
yang telah diriwayadran oleh Suffan dalam sebruah redaksi hadits.

Ahr se,ndiri tidak menenn*an pelryrebutan redaksi hadits itu di dalam Al
Musnad secara l€ogkap dari riwayatn5ra Sr$/an yang melalui dua jalrr, bukan yang
hanya melalui satu jalu saja. Mcskiprm Al llafizh tclah renyebutkan telrtang
p€rbedaan redaksi tersebut dalam fuitl$ Fath Al Bri Q: 241) dengan sebuah
keterangan yang me,mberikan p€,mahamn bahwasan5a rmem l[s1d 1"L1t
meriurayatkan hadits itu secara lengkap dari Ibm U)'ainah, bisa jadi yang dimaksud
oleh Al Hafizh itu tersebut dala- sabuah te,ryat dalam Al Musnad ini yang tidak
aku ketahui.

Akan te@i pada bagian yang al<an datang, ekan disebutlam hadits ini melalui
dua bentuk redaksi deagan bebcrapa sanad yang lain; yaitu pada hadits ke 7477 yang
dirivayatkan oleh Imam Ahad melalui jahr Ibnu Ishaq dari Abu Az-Zina4 dan
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pada hadits ke 9O45, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jahr
Wuhaib dari Abdullah bin Thawus dari ayabnya. Kernrdian pada hadits ke 10780,

yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur Ibrahim bin Nafi' dari Al
Hasan bin Muslim dari Thawus.

Satu fakta yang jelas menunrtku adalah bahwa Imam Ahmad meriwayatkan
perbedaan redaksi hadits ini yang terdapat diantam riwayatrya Abu Az--Zinad dan

Ibnu Juraij, dikarenakan sebuah alasan, yang akhirnya ditetaplon oleh putranya,

Abdullalq sebagaimana yang telah didengarnya dari ayahnya.

Mungkin saja, Abdullah tidak mendengar sebuah hadits dari ayahnya yang

diriwayatkan dari SuSan dengan lengkap, atau bisa juga dia telah mendenganrya

secara lengkap dan lupa akan ft6p6s16o penetapan hadits tersebut dalam posisi ini.
Dalam beberap4 rcdaksi yang disebutkan di sini, terdapat beberapa keasalahan

besar dalam cetakan Halabiyah yang membuatnya menjadi sebuah redaksi hadits
yang tidak bisa difahami, begitu juga yang terdapat dalam cetakan M'

Redaksi yang paling benar adalah apa )ang terdapat dalam cetakan Kataniyah,

s€bagaimana yang akan ftsal jelaskan nanti secara detil, Ircya Allah.
lafazh"Lau (Jmirrat'' disebutkan dalam catatan pinggir cetalan M deagan'"Au

Umirraf'; kedua lafaz.h tersebut adalah salah karena lafazh yang benar adalah'7n
Marrat."

Latazh "Tujinnu Bananahu" disebutkan dalam cetakan Kataniyah dengan

"Tujarnr Banatahu"; itu menjadi sebuah lafaz,h yang tidak bermakna sarna sekali.

Beginr juga dalam cetakan M, lafazh "Tujan:.i'disebutkan dengan "Nuhart1t."
Serupa dengan kesalahan ini adalah apa yang disebutkan Al Qadhi Iyyadh

dalam Masyariq Al Anwar (2: 32), bahwa telah terdapat kesalahan dalam

penyebutan lafirzh hadits ini dalam kitab Al Qadhi llyadh -maksudnya adalah
rlalam naskah asli kitabnya yang metruat $hahih Muslim- dengan redaksi !'flalta
Tuhazu", dengan rnengguakan ha' ,lan zai, sebagai ganti lafazh "Tujinnu." Ini
adalah sebuah kesalahan.

Sebagian periwayat yang lain menyebutkan redaksi "Tsiyabahu Oajrmya)"
sebagai ganti "bananafir (iari-jemarinya)"; ini juga mcrupakan sebuah kesalahan,

karena lafazh"Bananahu" bhyang benar. Bukti yang menyebutkan'kan kebenaran

lafazh "Bananahu" ini addah redalsi hadits yang terdapat dalam hadits lain
"Anamilahu."

Yang ,limalrsud Al Qadhi I)'Jiadh de,ngan hadir yang lain, riwalrat yang ekan

disebutkan kemrdian dari riwayat hadits ini dalarn Shahih Muslim adalah riwayat
Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslim.

IAtazh "Yuwassi'uha", dalam cetakan Halabiyah d'n M, disebutkan dengan

"Fawassi'uh4"; Ini adalah sebuah ke.salahao reda*si. Sedangkan lafaztr yary
terdapat dalam bagian akhir hadits "Wala Tatowassa"' disebutkan dalr- cetakan

Halabiyah rlan M, dengan "Wala Yatovassa"'; Ini juga rncnry"ken kesalahan

redaksi.
Alu t€lah menuqrahkan segala pertatianku dalam rneireliti badits ini yang

diriwaya*an oleh Sufyan bin Ufinab yaitu rclalui bcntuk redaksi hadi6 yang

diriwayatkan oleh Imam Ahma{'dan hasil yang hrdapatkan adalall aku tidak
rcndapatkan hadits itu kecgali dalam dua riwayat; yaitu ddam riwayat Imam

Muslim dan An-Nasa'i.
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Yang lebih adalah bahwa dalam matan hadits tersebut terdapat
kesalahan pada beberapa lafazh" tidak terkecuali juga dalam hadits lram Muslirn,
sebagaimana yang akan kami jelaskan kernudian.

Sedangkan riwayat An-Nasa'i adalah riwayat yang paling benar dari kedua
riwayat hadits tersebut. Imarn Muslim telah meriwayatkannya (l: 279-280) dari
Anru An-Naqid dari SuS,an, dao telah kami sebutkan sanadnya tafi. ggdangkan

An-Nasa'i telah meriwayatkanryra (l: 353-354) dari Muharmad bin Manshur Ath-
Thusi dari SuSan. Kami telah meiryebutkan riwayat An-Nasa'i dengan kedua
sanadnya di sini, lalu kemudian kami setruqi kepada s)rarah (penjelasan)
hadits tersebut dan sebagian kesalahan yang telah dilakukan sebagian para
periwayat dan alfiirnya kami mBnlslaskan talfirij haditsnya melalui hadits yang
lain, semaryu kami, Insya Allab"

An-Nasa'i berkata, 'Muhamad bin Manshur mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Sutran m€nc€ritakan kepada kemi, dari Ibnu Juraij, dari Al Hasan bin
Muslim, dariThawus, diabcr*ata: akumeirdengarAbuHurairah-kemrdian, Su$an
bin Uyainah berkata: Abu Az-Zinad meirceritakan kepada kami hadits itq dari Abu
Az-Z,irn,L dari Al A'raj, dari Abu Huairah,- dia b€rkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Sestmgguhnya perumparnaoil orory muufih yang bersedekah dan kikir adalah
seprti puumpamtmn dua orang lelaki yog miltryryai fua baju besi, yang dipakai
menjulur dari ke&n dadanya sampai ptnfubrya. Apabila sesaorang yang
bersedelrah itu menginfakhan hartanlm, noko W besi itu manjadi melebar,
sehingga menufiip jari-jemarinya dan bekas jdabrya. Adqut bagi orang yang
kikir, apabila dia beilr,ehendak wtulc menginfalfun hartanya, maka baju besi itu
menytsul lcecil sehingga mangilwt semua bagian tubuhnya, hinga menyempit kc
basion lehonya."

Abu Hurairah berkat4 "Aku bersaksi bahwa dia telah mlihat Rasulullah SAW
meduat baju besi itu menjadi lebih lapang dan lebar, meski pada kenyataannya
baju besi itu tidaklah menjadi lebih lebar."

Thawus berkata, "Aku rendeirgar Abu Hurairah mcmberi isyarat dengan
tangannya' bahwa Rasulullah SAW telah m€,mbuat baju besi itu menjadi lebih lebar,
rcski pada kenyataaonya baju bcsi itu tidaklah melebar (mksudnya s.lnlah bahwa
menjadi lebih lebar atau lapang itu ha),alah dirasakan oleh perasaan dan jiwa, bukan
hrbuh)."

Ini adalah riwayat An-Nasa'i dan ini mnpakan redaksi hadirc yang lengkap
dan jelas. Adaprm riwayat Imam Musliq di dlalaftmya terdapat ringkasan redalsi
dan antara bugran awal dan akhir fudi6.gsd3p4 ketidaksinambungan.

Redalsi yang terdapat dalam riwayat rrnam Muslim adalah "A.mu An-Naqid
renceritakan kepada kami, Su$ran bin U)rainah menceritakan kepada kami, dari
Ablr Az-Zinzd, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW -Su$ran berkata:
Ibnu Juraij bcrkata: dari Al Hasan bin Mustm, dari Thawus, dari Abu Hurairah: dari
Nabi SAW-, beliau telah berkata, '?eruryamaan orang )rang berinfak dan
bersedekah adalah seperti perumpemrn seorang Ielaki yang meqrmyai dua pakaian
atau perisai dari besi yang dipakai dari dadaq"a sarryai kedua pundaknya. Apabila
orang yang berinfak itu hendak betsedckah -periwayat yang lain berkata:

adalah salah satu kedua gunr yang telah diriwayatkan haditsnya oleh
Suffan; yaitu Abu Az-Zilrad atau Ibnu Juraij, yang telah memisah riwayat yang ini
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dari riwayat yang lain mengatakan-, Apabila orury yang berscdekah itu hendak

meiryedekahkan hartan)ra, maka pakain iur meirjadi lebih lapang dan meimanjang.

Sedanglon apabila orang yang kikir itu hendak bersedekah, malra bajrmya rnengenrt

dan. mengecil, sehingga Esngikat semra bagian tr$uhya, dan menutup jari-
jemarinya dan bekas jejaknya."

Al A'raj berkata, Abu Hurairah berkata, 'Beliau telah menjadikan pakaian itu
meqiadi lebih laptmg, meski sebenarnya pakaian itr tetap saja tidak menjadi lebih
lebar."

Al Qadhi Iyfradh telah menjelaskan dalam Masyariq Al Amtar (2:323) tentang

kesalahan redaksi yang terdapat dalom riwayat hadits ini y"ang terdapat dalam
Shahih Muslim dengan mengatakan, 'Dalam hadits Amu An-Naqid ini terdapat
kesalahan redaksi dan banyak pemutarbalikan rcdaksi s€rta P€rubahan redaksi; di
antaranya adalah redaksi '?enrryamaan orang ]rang berinfak dan bersedekah" itu
adalah satu kesalahan redaksi, karena yang benar adalah'?e,lrqtamaan orang yang

balfiil dan rajin bersedekah" sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadits,
juga sebagairnana yang telah disebutkan elsfu rrrsm Al Bulfiari.

Menurut saya, hakikat yang sebtrarnya terjadi adalah bahwa Al Qadhi Iryadh
tidak menghadirkan hadits An-Nasa'i ketika dia menulis hadits ini padahal hadits

riwayat An"Nasa'i itu lebih pantas rmtuk disebu*an oleh Al Qadhi, kar€na hadits

riwayat An-Nasa'i merupakan sebuah hadits yang telah diriwayatkan Amu An-
Naqid dari Su&an.

Adapun Imam Al Bukhari, dia tidak meriwayadon badits t€rsebut melalui jalur
Suffan, akan tetapi melalui jalur yang lain" Di antara redaksi yang salah dari hadits

riwayat Imam Muslim adalah redaksi *Seperti perumpamaan seomng lelaki yang

npmiliki dua pakain " dengan menyebntkan haryra seorang lelaki, karena redaksi
yang benar adalah "seperti p€ruryamaan dua orang lelaki yang memiliki dua
pakaian" sebagaimana yang disebutkan dalam beb€rpa riwayat yang lain.

Beginr juga terrnasuk redaksi yang salah adalah "Jubbatani ou Junnatmtf'
kareira yang benar adalah hanya mengguakan nua uJunnatanf' seb4gaimana yang
disebutkan dalam hadib yang lain dengan rcdaksi "Min Hadid' s€trta redaksi
" Alrtadzat Kullu Halaq atin Maudhu' aha."

Imam Al Bul&ari telah menyebu&an perbedaar redaksi ini yang telah
diriwayatkan dari Thawus.dan yang laimp, periwayat yaog meriwayatkanryra
dergannun, serta periwayat yang meriwayattamln dengan ba'.

Al Qadhi Iyyadh menrmj.rktan ri*zyat rmam Al But&ari dalam kitabnya (3:
241-243). Redaksi yang menggunakan hunrf zaz lah yang b€nar, m€nrtrut lrami, dan

kebenaran itu telah ditunjul*an oleh konteks mtan hadits tersebut Begitu juga
kesalahan redaksi yang terdapat dalam riwzyat Imm Muslim adatah redaksi
"sabaghat 'Alaihi au Marraf', dengan m€nggunakan ra')rang diriwayatkan dengan

redaksi "Madat au Marrat."
Perbedaan riwayat redaksi ini juga terdapat dalsm Imam Al Bulfiari, yang telah

meriwayatkannya dengan *Maddaf' dengan dal, dLA meriwayatkanryra dengan

"Maraf' dengan ra' dalam kitabnya (Shahih Al Buthari 9: 386). Barangkali, lafazh
itu mengalami beberapa bentuk riwaya! yang artiryza adalah "Sabaghat."

Al Azhari juga meriwayatkan seperti ini dan mnafsirkamya dengan makna

"Taraddadat, Dzahabat dan Jaat." Dalam beberaPa riuayat frang lain, terdapat
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b€Nmk lafazh ini de,ngan jelas, yaihr dengan redalsi "Maddaf,' d^n
"Marraf', deirgan mengandung rnakne yang saling berdekatan- Kami telah
mcnyebutkannya dalanr pembrhasan te,[tang hunrf zllzl (trz l, halaman 375 dari
Masyanq Al Anwar). Begitu juga kesalahan redaksi d^lam"Al BaWtil, Wa AWradzat
Kullu Halaqatin Maudhu'aha dan redaksi Hatta Tujannu Bananahu wa Tafu
Atsarahu"; semua ihr adalah redaksi yang salah dan merupokan b€ntuk penguangan
dari redaksi asli hadits, juga terdapat beltuk Taqdim dan Ta'lchir, serta meletalkan
kalimat tidakpada t€npat yang sebenanrya

Dalilnya adalah bahwa redaksi hadits terscbut sebenaml'a berhenti pada sifat
olang )ang balfiil, sanpai pada redaksi *Maudhi'aha.u

Adapm redalsi uHatta Tujannu Bananahu wa Tafu Atsarahu" sebenamya
redalsi tersebut didahulukan karena menpakan sifat orang yang bersedekah dan
disebutkan'setelah redaksi "Sabaghat 'Alaihi wa Marraf'; sepemi inilah yang
sebenamya disebutkan dalam beberapra hadits lain yang terdapat delan Shahih Al
BuWrai dzn SLahih Muslim. Jadi redatsi ini ktentangan de,ngan sifat dan
kebalikan dari redaksi "Akhn&at Kullu Halaqatin Maudhu'aha." Jadi, para
penyalin/pe,nutrn hadits telah p4gakhirkm rcdalsi tersebut tidak pada tempat yang
sehnamya.

Lihat ket€ranganryra dalambbb Stwah Mulim karanganAn-Nawawi (7: L07-
109) yang telah menyebutkan scbagian bcsar perkahan Al Qadhi Iyya<lh png
terdapat dalamMasyariq Al Anwar dandal"m SyatahMuslim. Hadits ini jugatelah
diriwayatkan Irnarn [l Bul&ad (3: ?Ala$ - 6:73),Imem Muslim (1: 280) dan An-
Nasa'i (1: 345); ketigaqra relalui jahu Wuhaib dad Abdullah bin
Thawus, dari ayabnya" dari Abu Hurairah, seperti riwayat Al Musnad yang terdapat
dal-'n badits ke 9045.

Imam Al Bnkhari (lO: 277 - 278) daa Imam Muslim (1: 280) juga telah
meriwayatkamya rclalui jalur Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslirr, dari
Ttawus, seperti iwayatAl Musnadyangterdapat dalambadits ke 10780.

Imarn Ahmad juga telah meriurayatkaoryra -sebagaimana yang telah kami
katakan sebelu'rmya- dalam hadits ke 7477, melalui jahrr Ibnu Ishaq dari Abu Az-
Zinad. Irnam Al Bukhari juga telah meriurapdomya Q: 2al-2a3j mehlui jalur
Syn'aib dari Abu Az-Zin^d, dan meiryebutlannya bersalnaao dengan periwayatan
sanadWuhaib dari Ibnu Thawus.

Imarn rU Brrkhari juga telah reriwayatkamya (9: 38Q w,xa mu'allag, yng
redaksirya *Al-Laia 

-Ibtu Sa'ad- berkaa: Ja'frr bin Rabi'ah menceritakan kepada
kami, dari AMurrabman bin Hurmrz Al A'oj, alu mendengar Abu
Hurairah"..(saryai aLhir hadits).'

Al Hafizh lalu berkata, '?€ringatan abn sanadq,a telah disebutkan lebih
dahlu dalembebcrapa redaksi awal beberapa hadits zakat.?'

Al Hafizh mcnyebutkan hal demtian, berdasarkan ketcrangran yaog telah lalu
dalamfiath Al Bari Q:2a! fifarpn3foir rrrmrn Al Butfiari tclah memberikan isyarat
qkan hrdits riwayatAl-Lait, juga sccara mu'allaq.

Al Hafizh bcrkata dalam kitabuyq *Tidak ada hadic riwayat Al-Lait yang
maushullmuttashrl dalam kitabku saryai sctarang. Alor telah rclibat hadits yang
tclah diriwayatkan dari Al-t its dcngan sanad yang lain; }laiu )rang telah
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diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, melalui jalu 'Isa bin Harmad dad Al-Laits, daxi
Ibm Ajlan, dari Abu Az-Zina4 dengan saoadnya."

Jadi, riwayat Al-I-aib nddr muttashil dari Ja'far bin Rai'ah. Karena itulah Al
Hafizh berkata dalam.pembukaan Fath Al.Ban (halaman 32), 'Riwayat Al-Laits
yang dari Ja'far bin Rabi'ah tidak pernah aku temtrkan."

Al Mrmdziri menyebutkannya dalam At-Targhib wa At-Tarhib (2: 39) dan
menisbatkannya kepada Imam Al Bulfiari dan tmam ]y{uslim saja.

As-Suynthi juga menyebutkannya dalan Al Jami' Ash-Shaghir (8128) dan
meinberikan tanda Imam Ahmad, Al Bulfiari dan Muslirn, An-Nasa'i, yang
sayangn:ya di dalam hadits tersebut terdapat ftssalahan cetak; yaitu ditulisnya tanda
ra' sebagai tanda At-Timd&i sebagai ganti tanda nun yang menunjnkkan tanda An-
Nasa'i. Tanda yang benar adalah seperti png disebutkan dalam Syarh Al Manawi;
tetapi hanya dalam syarah kitab-nya saja yang terdapat di atas halaman, karena
dalam matan yang tercetak masih terdapat kesalahan redaksi.

Redalsi benar yang lain adalah apa )rang terdapat dalam lernbaran asli dari kami
yang terdapat dzlamAl Jami Ash-Shaghir. At-Tirmi&ijuga tidak
dengan yakino kebalikan dari An-Nasa'i yang dengan yakin meriwayatkannya
sebagaimana )rang telah kami sebutkan tadi.

Redaksi, "Min ladun Tsudyahuma", dengan dibaca dhammah pada ra: dan
kasrah pada dal serla tasydid pada ya', merupalcan bentuk jnmak dari lafazh,
"Tsad1nm."

[afa^ "Ila Taraqaihima" yang be,ntuk jemak dari lafazh "At-Taraqf' adalah
"Tarquwah" adalah ttrlang yang terletak di antara lekulk trngan dan pundak.

latazy'n"Ittasa'at 'Alaihi Ad-Dar'u Au marrat," menuut As-Sundi dalan Syarh
An-Nasa'i, adalah melewati batas teryat itu- Akan teql, ini adalah
lafazh yang syak (diragdkan) dari periwayat." Kami tadi telah menyebutkan
p€rkataan Al Qadhi Iyyadh dalam memanggapi masalah perbedaan riwayat ataa
lafazh ini yaitu antara redaksi uManaf' dan"Maddat" dan setenrsnya" dan isyarat
Al Qadhi lyyadh dengan rnenyebutkaa perbedaan redaksi ini dalam penjelasan
tentang huruf mrzr.

Dalam penjelasan Al Qadhi (1: 357), disebuttan bahwa redaksi uMarraf,' juga
benar, sedangkan untuk redalsi "Mafuf' juga me,ndekati kebenaran. Bisa jadi,
redaksi "Maddaf itu adalah b€ntut pada dal rengihti model
'Imtidad." Sebagaimana yans terjdi pada lafazh "Fa'il' dengan arli *Fa'ala- dai
sahr lafazlr Akan tetapi, redaksi ydng m€, gguakan tasydid paoe. dal, tsla\,
diguakan oleh banyak periwayzt.

lafaz]n uMaddaf' juga diriwal'atkan deirgan m€nggmakan kandungan
maknanya. I-afa^ '"Tujinnu Bananahu" artinya adalah morutryinya dan
melinduginya. l,arfazfi *lla Tafu Atsarahu,dengan dbaca fathah pada ta' dari asal
kzta *'Afa, Ya'fr", merupakanfi''il tsulatsi (yang tcrdiri dari tiga hunrD, s€f,ta me-
n as hab -lran lafazh "Atsarahu. "

Al Hafiz.h berkata, "Artinya adalah menutupi bekasqra Dikatatran juga,lafazh
ini bisa digunakan sebagai fil lazim dqn muta'addi. Maksud dari redaksi hadits ini
adalah bahwa sedekah itu telah menutupi kesalahan4ra, sebagaimana baju yang
terjuhr ke bumi bisa menghapus jejak jalan pe,makairya pada waktu berjalan."
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Al Qadhi lyyadh (2: 93) b€rkata, t€masuk dari penggrmaan lafazh ini adalah

sebagaimana dalam frrman Allah SWT, "S€moga Allah mem'aftam1" yang

matsudnya adalah semoga Alah mengbapus dosa-dosamt sebagaimana a"gin

dapat menghilangkan jejak langkeh manusia.
Dalam Lisan Al 'lraD disebutkan, ab,nu Al Anbari bertata: dalarn fi1p23

Allalr, "semoga Allah mglna'efkanl,In' Me,ngapa kamu me'mberi izin kepada mereka

(rmtuk tidak pergr b€,rp€rang)," artiqra adalah Allah menghapus dosadosamr.
Penggunaan lafazh dengaa oakne s€perti ini adalali diambil dari perkataan Sangsa

Arab "'Afat Ar-Riyah Al Atsar [r'rF' rclah mnghapus jejak-jejak langkah keki],"
apabila kamr meryelajad dan rcngtapusrya Irfazh *'Afa' Yafu ini, baik
digunakan sebagail'ilmarpun f il Muu'addi a(hlah sm saja.

Iafazh "Qalashaf' dengan dibaca fofiah pada qaf dn lan sertz shd, art:rya
adalah tertangkap dan hilang.

Al Hafizh berkata dilam Fath Al Bati, "Al Khathtbabi dan periwayat yang

lainnya berkata, Ini adalah perunpamaan yang digrmakao oleh Nabi SAW untuk
rnenguryaurekan antara orang )'/ang bahil dan suka ber-infalq lalu
menyerupakannya dengan dua orang lelaki, yang rnasing-masing dari mereka

mengingirkan untuk mernakai pakain/baju perang dari bqsi ),ang bisa renahan
mereka dari serangan pedang msuhnla. Lalg" mereka rrernakai penutup kepalanya

dan memak4i pakain itu menutrpi dadanya, saryai alihimp memakai pakain itu
deirgan sempuma. Lalu, orang yang suka b€r-infalq seolah-olah dia telah mernakai

pakain yang longgar dan memaqiang saryai rcnutrpi t"1*rrtr foadmnya.

Inilah makna yang dimqksudkan oleh redaksi 'tatta Ta'fu Atsarahu5" yang

artinya adalah urnutupi selunrh badamya. Seaangtan bagi orang yang bekhil, maka

dia seperti orang )raog melinglarkan - qglrmya ke lehernya, dan setiap kali dia

hendak memakai pakain besi iht, pqkain itr mentok di lehei4a" dan tidak bisa

memaqiang ke bawah, saryai alihirryra naryaklah kedua siku dan tangEm1la. rnilah
makna yang dimaksudkan oleh redalsi "Qalashat'' yang artiqra ldalah menyelcutu

danb€rhryul.
Jadi maksud dari hadits tersebut adalah bahwa seorang dffrnawan yang he,ndak

mengCluarkan infs( tnaka dadaqra terasa lebih lapang dan luas, serta jiwanya

nedadi tenang, hingga dia tidak suagkarsurgkan untuk ber-infak
Adaprm bagi orang yang bakhil, apabila sda [6inginan dari dalam diriryra untuk

bersedekah, rnaka jwanya meirjadi resa\ dan dadanf serasa sesak serta kedua
tpng.nn)ra terkatup. Bagi orangorang yang suka ber-infak, rrmka [tffi 1sffi
menjanjikan bagi rncreka dalam ayat-Nya, 'Dau siapa yang dipethara dari kekikiran
diri4ra, mereka itulah orang orang ymg benmtmg."
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7332. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad,

dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, {ikatakan kepada Su$rcn,

"Apakah hadits ini dari Nabi SAW?" Dia me,lrjawab, 'Ya"-:
Mengulur-ngulur pembayaran utang huhtmnya zhalim bagi orang
yang mamry. Apabila piutang salah seseorang dari kalian dialihlwn
tr.epada orang yang rnamlru, maka terimalah."tss

i'b ,.'b\i ,'b ,rti)t 6'e- ,:ot;c. ,i ,
,f ,g)\t ;re c1rfJt t'l 'd; cisQ)' ;t ""i .vrrr
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7333.Dibacakan oleh Sufian, aku mendengar aoi eUo Ar-

Ztnad, dari Al A'raj, dari Abu HurairatU dari Nabi SAW --dan
kemudian aku me,nde,ngar Su&an berkatr, "Janganlah kalian

rs Sanad hadits ini shahih. An-Nasa'i telah mriwayatkannya (2: 233) dlrrr
Qutaibah bin Sa'id, begitu juga Ibnu Majah telah meriwayatkanmya (2403) dzrt
Hisyam bin Ammar; keduanya dari Su$an bin U),ainab, dengan
sanad ini. rmam Malik telah meriwayatkan dalamAl Mn'aththa' (hzlmn.674) dan
Aftlt Az-Zhad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, secara mada'deirgan redaksi
"Mengulur"ulur utang oleh orang yang kaya adalah sebuah kahaliman...(saryai
alfiir hadits)." ,

Begitu juga Imam Al Bulfiari (a: 381) d41 Tlrrem Muslim (1: 460) telah
meriwayatkannya melalui jalur rmam }faUk. Perawi jarnnah yang lain juga telah
meriwayatkannya, sebagaimana yang disebutkan dqlm, Al Muntaqa Qnr.

Kandrmgan mnkna hadits ini telah disebutkan dal"m hadits Ibnu
Umar (hadits ke 5395). Al Hafizh ffita dalan Fath Al Bari, rengorcntari
riurayat hadits ini, 'Dalam riwayat Ibru Uyainah yang terdapat dalam kitab An-
Nasa'i dan Ibnu Majah, disebutkan rcdaksi 'Marguhr-ngulur meurb.a)rar utang
huhtmya z:halim bagi grang yaog mrmfu."

ir{atzuanp "ai"n btwa-itu i"r,rprt " b€ntuk kezhaliman yang telah
dilakukan oleh orang )rang ka)ra. Redalci ini disetudon sepcrti itr adalah
dikaterrakan usaha yang berlebih-lebihan dalam nrengulur-ulur menutup utangnya,"

Dalam cetakan HalabiyalL disebutkan "Wa ldzaa Utbi'a" dengan adanya
1asfiahan wau 'afiif. Redaksi yang terdapat dalam cctakan Halabiyah itulah yang
ditetapkan dalam beberapa riwayat haq'a saja redaksi itu tidak baku dalam kedua
cetqkan Kataniyah dan M. Karena itutab kami tarrbahan wau itt.
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berprasangka (buntk), karena seswryguhnya prasangka (ktruk) itu

ad.alah seduu-&tstanya pembicaraan."rse
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. 7334. Aku me,nde,ngar Suryan b€rkat4 *Apabila sang Khadim

(pembanhr) telah menghidangku makanan kepada kaliarU hendaknya

dia diajak duduk dan makan bersama-sma Tetapi, apabila dia tidak

mau melakgkannya, henda}nya diambilkan sesuap makanan dan

disodorkan ke mulutnya, hin gga ia meirerimanya."

sanadnya dibacakan oleh sufiren, cc[ku mende,ngar dari Abu

Az-Zbaddari Al A'oj, dari Abu Hurairab, dari Nabi SAW'ureo

rEe Srnad hadirc ini shahih.Ini adalah bagian depan sebtrah hadits yang panjangt

Imam Malik telah meriwayatkar4'a datm". Al Mtuathtln'(halaman 907-908) dad

ttbu Az-Zinad. Hadits yang sama fu1i qken disebutkan ke' rdian mclalui riwayat

Imam Malik dalam hadits ke 10002.

Hadits yang sama juga akan disebtr&an dalam hadits ke 7845,8103 - 8485'

Imam Al s,rlfi"ri telah meriwayartamya (10: 404), begitr juga Imarrr Malik (2:

279) rnelalui jahn rrnarn Malik, dengan redaksi yang panjang

Imam ei g"Lh"ri juga telah miwayattamya dengan redaksi yang panjang,

melalui jahr yang lain dalamkitabn:ra (9: l7l, 10: 401403 '12:3)'
e<hpun 

-p"rrat ro Imam Ahmad di sini 'Mdr4 aku rende,ngar suryan

berkata..isarryai al&ir hadits)," maksueya adalah bahwa sanad hadits ini

ffilgakan dihadapan Suflalr, ke,mudian Sufyan m€rnbacakan rmtan haditsnya.
rs Sanad hadits ini sialrrl. Ini adalah seecrd hadits yamg sebelumya, yaitu

Irnam 6trpa6 telah mendengar ,fla@, badits ini dari Suryan, dan sanadnya

dibacakan dihadapanrya. Aku tidd( me'remrkan ddam hadits ini -yaitu riwayat

Su$/an dari Abu l*-Zirl dt dad Al A'raj- termasuk Le dalam sesuatr yang menjadi

rujr*an bagr saya. Ib,nu Majah rclah meriwayatkamya (3290) rcla_lui jahr Al-Laib

a"li l"'r"r-bio nuuailalu aari amnraman Al A'raj, dari Abu Huxairah, dengan

redaksi )rang sama.
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7335. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Znad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, yang sanadnya sampai kepada Nabi

SAW, 'I(alau saja aku tidak takut memberatkan umat-ku, maka aku

akan mewajibkan mereka untuk ber-siwak (sikat gg) pada setiap

shalat dan mewajibkan mereka untuk meng-akhirkan shalat Isya."lel

Al Khatib telah meriwayatkamya dnJram Taikh Baghdad (8: 18) melalui jalur
Abdnrrahman bin Abi Az-Z;nLd dari ayahnya, &ri Musa bin Abi Utsman At-
Tibban, dari ayahnya, dari Abu Hurairdll dengan redaksi yang sama. Ini adalah

kedua sanad yang juga shahih dan merupakan sanad yang paling mendekati
kebenaran yang aku temlkan dalam hadits ini.

Imam [l Bukhari telah meriwayatkanqra (9: 502-503), begitu juga knam
Mnslim (2: 2l), Abu Daud (38461 Aun Al Ma'bud 3: 431), At-Tirmidzi (3: 99), Ath-
Tharralisi (2369), Ad-Darimi (2: 107) dan juga Ibnu MajalL dengan kandmgan
rr'oknanytr melalui jalw yang lain. Kandrmgas rrukna hadits ini rclah disebutkan

sebclnmya dalam hadits Ibnu Mas'ud, dengan saoad yang dha'd pada hadits ke

3680,4257 -4266.
l:rfaz.& *Falynwighha Fihf' dengm tasydid pada wau yang dibaca kasrabt

berasal dari kata "At'Tarwigh" yang arti4ra adalah rericelrrykannya dau

mengalirtannya
rer Sanad hadits ini shahih. Abu Daud telah meriwayatkanqra (461 Aw Al

Ma'bud l: 17) dari Qutaibah dari Suqnn, dengan sanad ini, dengan ardz taqdim
(pendahuluan) dan ta'khir (pcngatnirm) kalimat di dala-rn)a. Begihr juga An-
Nasa'i telah rneriwayatkanq,a (l: 92-93) dari Muhammad bin Manshr, dari
Suf),an.

rmarn Muslim meriwayatkan hadits ini tentang hukum siwaknya saja (l: 8687)
dari Qutaibah dan lss An-Naqid serta Zrhair bin Harb, dari Suryan- Begitu juga,

Imam Mrlik telah meriwayatkan redaksi awal hadits ini dalam Al Muwaththa'
(halaman 66) dad Abu Az-Zinad.'

Inam Al Bulfiad telah rrriwayatkanryra (2: 311-312) melalui jalur rmam

Malik. Ke rdian, Imam Al Bulfiari rerivrayatkamya lagi (13: 195) melalui jalur
yang lain dari Abu Huairah. Begitu juga An-Nasa'i telah mcriwayatkan redaksi
awal hadits ini (l: 6) melalui jalur rmnm Malik.

Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari rmam Malik tentang mengakhirkan shalat

Isya' (690) dari Hisyam bin 'Anmar dali Su$,an- Ibnu Majah juga meriwayatkan
redaksi awal hadits ini (287) melalui jahn yang lain dari Abu Hwairah.

ii,:&,t iv bt * U, r, &,i;?
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7336. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az'Zired',

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah {alam satu riwayat dia berkata

laF-, yang sanadnya sampai kepada Nabi SAW,*Apabila seeorang

dari kalian sedang ber7ruasa, hendabtya dia tidak berbicara kotor

dan tidak bersikap bodoh. Apabila ada seseorang yang mencelanya

atau mengajalotya berkelahi, hendabrya dia berlata, 'Sesungguhnya

aht s edang berT)ttas a'."rn

At-Tirmidzi telah meriwayatkan hadib ini secara terpisah mcnjadi dua redalsi

hadits (l: 43-152) melalui dua jalu yang lain. Kandungan matne hadits ini
disebutkan kemdian, dengan sanad ini juga dalamhadits ke 7338.
. tvt Sanad hadits in shahih.Imam Muslim telah mriwayatkannya (1: 316l) dari

7;uhzlb bin Harb, dari Su$'ao' d€ngan sanad yang sama' Imam Malik telah

hadits yang sama dalamll Muwaththa'(halaman 310) dari Abu Az-

Zinzd.
Imam .Al Bulfiaxi telah meriwayatkaa kandrmgan makna haditsnya dalam

sebuah hadits dengan redalsi yang panjang (4:87-9$ rrelalui jalur Imem Malilr dari

t$ruAz-Zinzd.
Lihat keterangannya dalam al Muntaqa 1ztlzl dat Fath Al Kabir (1: 151).

I,afzTh,,Fala Yarfuuz'; yang bisa dibaca dhamruh atau kasrah pddafa.' meinrrut Al
ftlafizh,yang dimakzudkan dengnAr-Rafafrr di sini adalah perkataan yang kotor.

fa6"U-ioi tslkadang dipakai sebagaimana yang dimaksud dalaq hadits ini,

begtu juga lafazh ini digrmakan de,ngan arti hubrmgan intin, hal-hal yang

.iU"UiUt " hubrmgan intim dao rncnyebudoo hubugan suami b€serta istri
secail nnrtlak. Ini rncngan&mg kcmrmgkinan, bahwa lafazh ini juga diguakan

rmtuk arti yang lebih uruum dari semta arti terscbut.l'

Laf,rh.Wala Yaihaly'' me,runrt Al Hafzh adalah b€rarti tidak melakukan

sesuatr yang tcrmasuk pcrbuatan omng-oraog bodoh' seperti menjerit' mengurryat

dan yzng laimtta.
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7337. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad"

dari AI A'raj, dari Abu Hurafuah, yang sanadnya sampai kepada Nabi

SAW, beliau bersabda, "Kalian akan mendapatkan diantara seburuk-

buru.k marutsia yang ,nempunyai dua wajah, yang datang kepada

merelra (yang muslim) dengan satu wajah, dan kepada mereka yang

lain (yang lrofir) denganwajahyang lain."re3

,:ot), tl:L .vrr^
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7338. Suffan menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zllriad,

dari Al A'oj, dari Abu Htrairalu yang sanadnya sampai kepada Nabi

SAW, "Kalau saja aht tidak Htmtatir memberatkan umatht, maka

aht perintahlan mereka unfi* mengaWtirkan shalat Isya' dan

bersiwak pada s etiap kali shalat.-r$

re3 Sanad hadits ini shahih. Abu Daud telah meriwayatkaml'a (487U Au Al
Ma'bud 4: 419) dari Musaddad, dari suEan, dengan sanad yang sama. Imam Malik
rclah meriwayatkanrya dalaa Al Mmoththo'Oalarrqa 991) dari Abl Az-Zfud.
Imam Muslim telah meriwayatkamya (2: 288) melalui jalu Imarn \61L Imem.Al
Bulfiari rclah meriwayatlannya deirgan redaksi )rang paujaog dalam periwayatan
sebuah hadits (10: 395 - 13: 150), bcgitu juga rmrim Musliq dan AtTirmidzi (3:
153) melalui jalur yang laint* Sanad hadits ini shahih. Penetapan yang benar rmtuk hadirc ini pada

afaUimya disebutkan dalanAl Musnadbahwa hadits ini dan hadits yang setelabnya
adalah satu hadits. Karena itulalu mata kami 66a1a611roor" dalam satu nomor,
sebagairnana yang telah disebutkanjuga sebelumya dalanAl Musnad.

Akan tetapi, sebenanrya ini adalah dua hadits dsngan satu sana4 haqra saja

hadits yang kedua menprmyai sanad png lain juga. Disebutkan pada periwayatan

Musnad Imam Ahmad 
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7338 M). 'Tanganlah seorang wanita berpuasa satu hari pun

selain bulan Ramadhan sementara suaminya berada di sisinya, kecuali

dia telah mendapatksl izin dari sraminya"

Hadits ini dibacakan oleh Sutran, aku meinde,ngar dari Abu

Az-Znad" dari Musa bin Abu Utsman, dari ayahnya dari Abu

Hurairalt dari Nabi SAW.7338(M)

hadits d€ngan sanad yang lain tersebug hadie yang psrtana adalah tentang

mengalfiirkan shalat Isya dan bersiwak setiap hendak shalat sedangkan hadits yang

kedua tentang puasanya seorang istri atas izin suaminya. AtEn tetapi, kami

memisahnya menjadi dua redaksi badib di sini dan memberikan tanda hadits yang

kedua dengan nomor tersendiri secara benrlang-ulang, begitu juga ke'ni me,mberikan

anda dengan huruf M di sarying nomor tersebut.

Hadits yang pertatna telah disebutkan landrmgan rnaknanla dengan sanad ini,
yaitu diriwayatkan oleh susan dari Abu Aa-ziaad, dari Al A'raj, pada hadits ke

7335.Dalamhadits tersebut kami telah memberikan isyarat akan hadits ini.

"'@ K"d* sanad hadib int shahih. Imam Ah:mad miwayatkannya dari

susran dari Abu Az-ziaud, dari Al A'raj; dari Abu Hurairab, de,ngan sanad hadits

yang sebehrmya. Kemudian, rmam ,{tr6a6 menetapkan bahwa hadits itu telah

6i5js,kan di de,pan Suryan bin Uyainah dad Abu Az-ZinLd dari Musa bin Abi
utsman, dari arrahnya, dari Abu Hurairah. Riwayat hadi6 ini de,ngan kedua

sanadqra adalah tsabig dari sufyan bin uyainah, dari Abu Az-zlrtslq dan dari
Sutan Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zina4 scbagaimana png akan kami jelaskan dahm

talfirij hadits.
Musa bin Abi At-Tibban, )ang Erdryat dalam sanad yang kedua adalah

soorang yamg tsiqqalr. Ib,nu llibban rclah moryrebutkannya ke dal"m golongan para

rtarna yang siqqah, dan rmam Al Bulfiari telah rcnulis biografinya dalamAl Kabir
(4llt29o), serta ncmisahkanDra dengan Musa bin Abi 'Utsman yang telah

rcriwayatkan dari Abu Yahya, dari Abu hrrairah-
Perawi yang t€ratfiir disebutkaa tadi )'aitu Mnsa bin Abi Utsman telah

diriwayatkan juga haditsmya olch Ats-Tsarui dan Syu'bab- Adapun At-Tabban'

periwayat yang tclah mcriwayatkan darirya adalah Abu Az-Zirad dan suryan Ats-

Tsauri dari Abu Az-Zin d, Begitu juga Ibou Abi Hatim tclah mmisahkan antara At-
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Tabban dan Ibnu Abi Utsman dqtarn Al Jarh wa At-Ta'dil (4llll53), m€ngihti
Imam [l Bukhari.

Allvlazzi menjadikan kedua periwayat ihr satu periwayat dalamAt-Tahdzib. N
Hafizh perbcdaan dari kedua perivr4ft itu dengan meriwayatkan
haq,a dari Ibnu Abi Hatirn Ini adalah sebuah keasal,han. Karena Ibnu Abi Hatim
tidak melalorkan hal de,raikian, kecuali karena mengikuti Imam Al Bulfiari, dan

ternyata pilihannya itu benar.
Nama *At-Tabban", yang dibaca dengan fothah pada ta', yang disnisbatkan

kepada pcqiualr', anak budak (At-Tabn) oleh ayahnya, yaitu ayahnya Utsman Al
Tabban, budak Al Mughirah bin Syu'balf adalah seomng yang tsiqqah, dan telah
disebutkan oleh Ibnu Hibban ke dalam golo4gan ulama yalaigtsiqqah, serta haditsnya
telah dianggap hasan oleh At-Tirmidzi.

Imarn {t Bulfiari telah meriwayatkan badits ini secara mr'alaq ddam kitab
Shahihnya, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Hadits ini telah
oleh Ad-Darimi (2: l2\, At-Tirmidzi Q: 66) dan Ibnu Majah (1761) melalui jalur
Su$/an bin Uyainah dari Abu Az-ZiMd, dari Al A'raj, dari Abu Hurairalu dengan
menggunakan sanad yang pertamq yaitu sanad yang terdapat dalam hadits ke 7338.

Irnam Al Butfiari juga telah meriwayatkamya (9:259-260) dalam sebuah hadits
yang panjang, rnelalui jalur Syu'aib dari Abu Az-Zin d, dari Al A'raj, dari Abu
Hurairab-

Adapun sanad yang kedua, yang disebutkan setelah hadits ini, dan /ang
dibacakan di depan Su&an bin Uyainalq juga telah ditetapkan (tsabit). Imam Al
Bulfiari menunjrtkan sanad yang kedua itu dalam kitabnya (9:261) setelah
meriwayatkannya di dalam sebuah hadits yag panjanS, sebagaimana yang telah kami
tunj 'kkan tadr" dan berkata, "Abu Az-Zinad juga telah rcriwayatkanqra dari Musq
dari ayahnlra, dari Abu Hruaira[ dalamhadits t€ntang puasa."

Begitr juga At-Tirmidzi telah rcnunjukkan hadits ini dengan sanad yang

keduq setelah mcriwayatkan haditsnya yang telah lalu, seraya berkata" 'Iladits ini
telah diriwayatkaa &ri Abu Az-Zin d, dari Musa bin Abi Utsmao, dari ayahrya,
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.' Begitu juga Suffan AE-Tsauri telah
meriwayatkamya dari Abu Az-Zna$ dui Musa' dari ayabnlra

Hadits ini juga 
"kan disebutkan te, rdian mclalui jalur Ats-Tsauri dalam hadit

ke 9732, 9987, l0l7l - 10501. AdDarimi juga telah meriwayatluqra (1: 12)

melahri jahu Ats-Tsauri, seperti itr
Al Hafiz"h berkata, dalam menjelasbn isfrah Imam Al Bulfiari t€tilang hadits

Abu Al Ziad dari Musq "Imam Al Bul$ari ne,umjuklon kepada riwayzt Syu'afu
dari Abu Az-Titlrzq dari Al A'raj, yang rcngandrmg tiga hukun' dan bahwa rivrayat
Itbn Az-Ziaad ini terdapat dalam salah satu hukum yang tiga itq yaitu puasanya

seorang istri, dalam scbuah sanad yang lain SedarleFan Musa yang disebutkan di
sini, adalah Ibnu Abu Utsrnan. AFhrya, yaitu Abu Uts rn, yang diber gelar 'At-
Tabban", nnma sslinya adalah Sa'ad, atau ada juga yang mcngatakan neman)ra

adalah 'Iman- Dia adalah budak Al Mugbirah bin Sp'bdr, dan hanya hadits inilah
yang terdapat dalamhadits Shahih Al Bufirtari.

Hadits yang telah disebutkan tadi telah disambrmglan dengan hadits tentang
puasa oleh rmem .[fu13d, An-Nasa'i, Al Darami dao Al Haki-, melalui jalur Ats-
Tsanri dari Abu Az-ZinLd" dari Musa bin Abi Utsmar Ad-Darimi juga

Musnad Imrm Ahmad - @
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7339. Suffan me,nceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ziaad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, yang sampai kepada Nabi SAW,

"seandainya aku tidak khawatir nkan memberatkan umatku yang

beriman, maka aku tidak akan meninggalkan pasukan tarya kendaraan

yang akan mengangftut mereka dan mereka tidak tertinggal 6^'11o.:rle5

rneriwayatkan hal serrrya. Begitu juga Ibnu Khuzaimall Abu Awanah dan Ibnu
Hibban rclah meriwayatkannya melalui jalrr SuSnn bin Uyainah dari Abu AJZiald,

dari Al A'raj, dengan redaksi yang sama.

Abu Awanah berkat4 dalam menyebutkan riwayatrya Ali bin Al Madini,

"Suffan menceritakan kepada kami sdsffi inr dari ltbrt Az-Zinzd, dari Musa bh Abi
Utsman, lalu aku meneliti lagi sanad itu, dan alfiirrya ditetapkan bahwa hadib itu
diriwayatkan oleh Musa dan bukan Al A'raj. Kami juga telah meriwayatkanrya

dengan mengangkat hadits ini secara marfu'dalam bagian hadits I$ma'il bin Najid,
melalui riwayat Al Mughirah bin AMurrahman dari Abu Az-Zin d.

Ini adalah talihrij hadits png detril dari Al Hafizh" Kami juga telah

menunj ,kkan beberapa riwal,at hadits ini yang terdapat dalarn Al Musnad don Sunan

ful-Daimi. Akan tetapi, kami fidak m€n€m*ann)'a dalam riwayat Al Hakim dao

An-Nasa'i.
Al Hafizh telah terlupa untut rrenrmj"klcen kepada kedua riwayat Imam Ahmad

ddry,Al Misnadini,yang diriwayatkan dari Susranbinufinab dengan dua jahrr.

Lafa*t"Wazaujuha SyahiduT" maksudn)ra adalah suaminya hadir' Jadi arti dari Asy-

Syahid dnAsy-Syahid dr sini addah yang hadir.
te5 Sanad hadits ini shahih. Irnarn Muslim telah meriwayatkamya (2: 96)

dengan redalsi yang s^mr, dari Ibmr Abu Umar dari Su6nao, dengan sanad ini.

Kandrmgan makna hadits ini telah disebutkan sebclumya pada hadirc ke 7157, y'ang

diriwayatkan relalui jalur yang lain dari Abu Hurairah.

$#-r, #'&l v r#+; t;'*'.i* 6 ,1;*'i'
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7340. Suryan me,nceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ztriad,

dari Al A'rqi, dari Abu Hurairab, yang sanadnya marfu'kepadany4

"Barangsiapa yang sedang istijmar (bersuci dengan batu), maka

hendabrya dia mengganjilkan jumlah batu-nya. Karena

Sesunggahnya Allah itu ganjit (saat), dan menyirai yang ganjil."r%

t* Sanad hadits ini shahih. Hsdits ini tidak disebutkm dalorn cetakan
Halabiyalr, yang bisa jadi iu adalah kesalahan atau kealpaan dari para peiryalin atau
percebkan Akan tetapi, hadits ini disebutkan dalam cetakan Kabni1,ah dan M.
Karena itulah, maka kami menyebutkam)ra di smr, dan meirjadika"nya salah satu

dari dua tanda hadits 143foahan. Aku tidak men€,mrk8n hadits yag senrya dengan

menggunakan redalsi dan konteks selain dalam hadits yang okan kami sebutkan
nanti, meskipm kandrmgan malcnan)a terdapat dengan shahih dalam beberapa
redaksi hadits yang lain.

Adaprm redalsi hadits yang paling rcndekati dcngan konteks badits ini adalah

bahwa hadits yang diriwayatkan Al B$aqi rlalam ls-Srzan Al Kubra (1: lO4)
rclalui jalur Al Harts bin Abi Salamh, datgan rcdaksi s€Perti ini 'R.uh bin
Ubadah rcnc€ritakan kepada kami, Ah Amir Al Kirrzzar meirceritakan kepda
t i, dari Atha', dari Abu Hruairab, bahwa Nabi SAIV bersabda, "Apabila salah
seorfiig dqi la,lian melahrlun Istijnto, naka hadaHah dia mengganjillean

bilangan bafitnya, *arena seszmgulrlzya Allah maryufui bilangan yang ganjil.
Tidalckah kalian melilut, bahwE lorgit itu junlalnya a$uh, bqiu iuga bumi dan
thawaf yang semuanya berbilatg ganjil?" LafuNabi menyebutkan bebcrapa contoh
yang lain.

Iladits ters€but, de,ngan redaksi ymg s€, erti ini +aksirdrya adalah redaksi
yang terdryat dalam ls-Suzan Al Baihqi- tclah diriwayatkan oleh Al Haitsami
dalamMajna' Az-fua'id (1: 211), dan tErsebut rcdalci di &lamya'Dan tbawaf
juga dilakukan sebanyak tujuh kali" yag di dalam riwayatnya Al Baihaqi tidak
disebutkan redaksi '"Tujuh loli" yang nEngiringi redalsi 'thewaf.u

Al Haitsami berkata, "N Bazzlr elah miwayatkannya. Begtu juga Ath-
Thabrani dalm Al Ausath, dan nenambahlan redal$i di dalamya "wa al iimar
(dan batu)." Para periwayat hadits ini adalah orang-ormg yatgtsiqqah;'

Aku tidak mempun)rai sanad Al paqenr atilP1111 Ath-Thabrani, akan rctapi yang
jelas menunrtku adalah bahwa mereka telah reriwayatlan hadits itu melalui jalur
yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Adapun kandtmgpn maknr hadits ini maka ia
mengandung dua malcna; yaitu perintah utuk mengganjilkrn Si!6g31 batu pada

waktu rsrrnar, dan bahwa 'Allah adalah ganjil, dan Dia menpkai bilangan yang

Musnrd Imam Ahmad 
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7341. Su&an me,nceritakm kepada kami, dari Abu Az-Ztnad''

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dia berkata, semoga itu dari Nabi

SAW, *Apabila seekor anjing telah meniilat wadah salah seorang

g^qiil.'Kedua rnekna ini adalah tsabit dan shahih, baik dari hadits Abu Hurairah

dao dad badits yang laimya jgga. Adapm p€rintah rmnrk renggqiilkan bilangan

batu poda *ratcu utiT'zar telah disebdmn sebehrmya di dalam hadits ke 7220

mlalni jalrr Im"m Malik dari Az-Zp1fo!- dad Abu Idris, dad Abu Hurairah, secara

marfu', dcngan redaLsi 'Barmgsirya yang relakukan istiimar hendaknya dia

rcngganjitkan bilangan batm;A"
Hadi6 tersebut juga t€dryat dalnn Al Muwarttha' daaSlrrlhih Al Bulilari dat

shahih Muslim, sebag"l-o"o 1ag tclah krtri pryarkan di sana. ilTl,m Malik juga

rctah reriwayatkamya dalam sebuah hadits (hrlerrmr 19) relalui jahr Abu Az-
Zfud dari Al A'raj, dari Abu Hlrairah. Hadits )rang sam jug;a krn disebutkan

kemrdian dalarr hadig k7732 mlalui jahn Malik dad Abu Az.ZiDad-
Hadits ]rarg sama juga ahn disenrnhn dalam hadits k 9970 mlalui jalur

riwryzt Waki' dari Ats-Tsarlfi, dari Abu Az-Zjaj1zrd. Begitu juga akan disebu&an

dalam hadits ke 7445, metalui jahn riurayat Abdunabman bin Ishaq dari Abu Az.
ZiMd, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dengan redaksi >'ang ringkas, yaitu

"Apabila scscorang dari kalian rel"lqrkan istijmar, hendaknlra dia mcngganjilkan

bilangannya.."
akan disebutton juga dalam hadits ke 8596 - 8662, di d"lam sebuah hadits,

relalui jalur lbnu Lahi'ah dari Abu Yunrs Salim bin Jubar, budak Abu Hurairah'

dengan redaksi 'T)an apabila seseomog mlaknkan istijnar, maka hendaknya dia

ber -is fij mar wara ganj il."
Kmdrmgan hadits png sama juga akan disebutka4 rrelalui beberapa jalur yang

banlak dari Abu Hurairah dalam hadits ke 7716,8063, 8150, 8710, 8825, 9017,

9199, 10257 - 10729' Ad'P* rcdaksi "sestnggubnya Allah adalah ganjil' dan

myukai bilangan yang gardil'" "kan disebutkan dalam badits trc 7717,7883 -
t0376, melalui jaftr riwayat Ibmr Sirin dari Abu Hurairah, serta pa& hadits ke

7718, yang diriwayatkan rclalui jaftn riunyat Ibnu Ilanrmam bin Mrmabbih dari

Abuhrrairah.
Rcdaksi te$ebut juga dcan disebutlan di dalam sebuah hadie relalui jalur

riura)rat [trrrmam juga, dalam hadits te 7612 - 8131. Begitrl jlga r€daksi tersebut

akaodiscbu&an di dal"m sebuah hadits melalui jahr riwayat Muhamad bin Ishaq,

dari Abu Az-Zina{ dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, pada hadits ke7493.
Redatsi tcrscbut juga tclah dis€h1flrgn relalui hadiB Ibm IJmr, dalern hadits

kc5tE0 -il39.
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7342. Su&an rne,nceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zrrrad,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairab, "Sedekah yang paling utama adalah
sedekah yang datang -yabti- dari diri orang yang mampu, dan

mulailah -memberilcan sedekah- kcpada orang yang menjadi
tanggunganmu."r9S'

p 
Sanad hadits ini shahih, mskiprm terdapat keragrran Sufiian atas status

marfu' hadits ini. Akan tetapi Tsabit alah menjadikan hadits ini marfu', dengan
melalui beberapa riwayat png lain dari para imam [3fli5; di aotaranya adalah yang
diriwayatkan Imam Malik dalam Al lultwaththa' (halarnan 34) dari Ahllt Az-Zinad
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwe Rssulullah SAW b€rsabda, 'tApabila seelor
anjing telah meminum air dari bejana fulian, maka ctcilah bejou ifi dengan tujuh
kali ancian."

Begihr juga Imnm Al Buthari (l: 239-2aQ dai knam Muslim (1: 92) telah
rncriwayatkamya mclalui jalur Imarn Malik L.arfazh "Waligha" artirya adalah
mcminum air dcngan rcnggurakao Udah;nl

Ibnu Al Atsir b€rksto" 'Kc@nkan )rang rcEimm afu dergan 61a
meqiuturkan lidahya adalah binamg h.E."

73410). Saned hadi6 ini slafial. Iui mnpakantmilr pengutaogan dari hadits
sebelumya, baik dalam sanad mrp redatsi. S4crti itri jugalah hadits ini
diulangi dalam ketiga Ushul Al lufismd. Ah mngira, 161ifu Imarn Atrnad
membaca sanad yang p€rtama, yang di dalanmya ttrdryat rcdaksi 'Se,moga saja itg
berasal dari Nabi SAW." Imetn fihrru{ b€rp€ndapat bahwa dia tidak neirjelaskan
orang ),ang mengatakan hadits ini mak" tidak diketahui sebcnanrya b€rasal dari
siapa keraguan ataske-marfu'ao hadits ini.
. Ikrena iillalL rnaka Inum Ahrrgd mcngutaogin)ra sckali lagi de,ngan

me,r$elaskan masalah itu dan maremuglamya d€mgan jehs, dengan reagarakan di
.lalaErr\)a, "Su&an berkata. "t* Sanad h.dits ini shahih. Bcntuk zlrahir d61i hadits ini adalah bahwa ini
menrpaknn badits mauquf yang hanya saryai kcpada Abu Hurairah- Bisa jadi,
Su$an juga telah rneragukan kenarfu'aa htdia ini. Akan tetapi, dalam
kenyataaonya hadits ini adalah hadic yang marfu' dan benar-berrett marfu'.
Kandungan makna hadits ini telah disebutlan sebelr"rmya dalam hadits ke 7155, dan
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7343. Su&an me,lrceritakan kepada kami, dari Abu Az-Ztnad,

dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, "Apabila salah seorang dari kalian

me,makai sandal, hendaklah dia memulai de'ngan kaki yang kanan,

melepasnya dengan kaki yang kiri. Dan apabila tdi sandal salatt

seorang dari kalian terputtts, maka jarganl6S dia berjdan hanya

dengan me,rnakai satu sandal. Tetapi, he,lrdaknya dia melepas kedua

sandal itu, atau merrakainya b€,rsama-sama"le

telah kami sebutkan juga tentang hadits ini dalem hadits tersebut. Karena itulalU
Imarn.l$6tr{ remasut*aorya dalxn Al Mra,s,/,ad.

te Sanad hadits ini shahih. aaniqa hadis ini adalah badits mauquf, seperti

hadits yang sebelumya. Akan t€tspi, kemor.fubt badia ini juga telah

tsabiUditetapkao" Imrm Malik telah reriwayatkannya dalern Al Mtuaththa'
(halaman giO) aengAn me,nyebr&n mftrngan meknanla, akar t€tapi Imam Malik
menjadikaurya dua hadits; ke&a&anya diriwayatkan dari Abu Az'Zmil, dari Al
A'raj, dari Abu Hlrairah, bahwa Rasutgllah SAW bcrsabda..." Begitp juga Imarr Al
Bulfiari telah meriwayatkanq,a (10:261-263) dengan dua hadits melalui jalur r'nam

Malik. Sedangkan rmqm I\duslim haqa meriurayatkan hadits tsntang larangan

msnakai denganhanya satu sandal (2: 159) mclalui jahn 1oe614alilr'
Kandungan makna )rang sama dcogm hadits ini telah disebutkan sebelumya,

dengan ada sedikit peringkasar dalam hsdits ke 7l'19, rnelalui jalur riwayat
Mnharnmad binZiyad dari Abu hnairah wattnufu'.

I.afazh Asy-Syris'1, dibaca de,ngan kasrah @ syin dat suhtn pada slz, menunrt

Ibrnu Al Atsir adalah satah satr ali sandal Fitr yang mengapit jari-jad laki dan

remasuklon ujrmgryra dalam sebuah,h$mg yang terdapat pada bagian depan

sandal yang diikat dengan tali da teli inilah jepiAn ),ang dimaksudkan dengan

bfazh Asy-Syis't tadi.u
Iafazh An-Na'lu discbutkan dalam bcntrk mu'antlrlts dalam bebcrapa kamus

atau mrJanr, sepern An-Nihcyah, Lisan Al Arab, Al Mishbah, datAl Qamus. Akm
tstapi dalam An-Nihayah dan yang diihti oleh pengarang Lisan Al 'Arab,

disebutkan bahwa seseorang dari golongan Anshar meirgadu kepada temanq,a dan

b€rkaq "Iilahai sebaik-baik orang )'ang bcrjalan dengan sandal bakiak (sandal

kayu).'
lAta"h"An-Na'lu" adalah mu'anna8 dan iu adalah sesuatu yang dipakai utrrk

b€rjalao- Akan Etapi orang itr me,oyifitiqn dcngan "Al Fardu" yang menryakan

bcntrk mrdzat*ar dilorenatan bcnnrk mu'oilnats lsfazh itu tidaklah hakiki.
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734. Su&an menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zirra(

dari Musabin Abu lJtsman, dari ayahya, atau dari Al A'raj, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasultrllah SAW telah melihat sqseorang menggiring

seekor rmta, lalu beliau berkata kepada orang itu, 'Naikilah onta itu!"
Orang itu berkata, "Tetapi ia adalah onta" Beliau berkata lagi,

'Naikilah onta itu!" Orang itu berkata lagr, "Tapi ia adalah onta"
Beliau berkata lagi, 'Naikilah onta itu!" Lalu orang itu tidek ragu lagi

-{engan perintah Nabi SArfr[-.

Suffan lalu berkat4 'Tldits ini diriwayatkan dari Musa bin

Abu Utsman" dari ayalrry4 dari Abu Hurairah."2oo

'Al Fsdu" adalah sandal yang tidak disol dan tidak dijahiq akan tstapi ia
adalah sandal terusao ]Eog tarys jabih atau samhmgian- Dalil inilah yang bisa
dijadikan sebagai b*ti tefiadap apa )rang telah ditetapkan di sini yang telah
menyebutkamya dengan sifat " Wahif dm nempakan bentrk mrdzaklor.e Saaad hadits ini shahih. pi &trrmya t€rd4at keraguan dari Surym bin
Uyainah karena dia telah rneriwayatkauya dari Abu Az-ZfrA( alari Al A'raj, dari
Abu Hurairah, atau dia telah meriurayaltamya dari Musa bin Abu Utsmao, dari
ayahnya" dari Abu Hrnairah- Kcmdian rtnam fitrrur{ mcngisahkan dari SuSran,

bahwa Su$an bin U),ainah sekali watfir tclah meriwayatkanaya lagi dcngan b€ntuk
hadiB yang kedua dengan ta"Fa ada keraguan di dnlrrnrlia Apaprm i[ yang jelas
bahwa saoad hadib ini adalah shahih, kar€na sanad hadits itu diriwal"atkan dari
periu/a)rat yang *iqqah kepada periwapt yary tsiqqah laimya. Bahlon, badits itu
telah tsabit dari Abu Az-Zi,a d dengan dua b€ot* badib, sebagaimana yang akan

kami jelaskan.
Imarr Malik pua meriwayatkanq,a ,talalrl. Al Muwaththa' (halaman 377) dur

Abu Az-Zina{ daxi Al A'raj, dari Abu Hurairah" Dalam bagian alfiir haditsnya
disebutkan redalsi 'Maka Nabi SAW bersabda, 'haikilah onta itu, dan

lagr dalam perintah kedua serta ketiga." Begitu juga Imam Al

Musnad Imam Ahmad - EI
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7345.su$,an menceritakm kepada kami, L ooo *-)^*,
dari Al A'raj, dari Abu Salemah, dri Abu Hurairah, bahwa waktu itu
Rasulullah SAW telah melaksarakm shalat bersama kami, ke,mudian

beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, dan berceritq "Di
antara kita ada seseorang yang pergi ke pasar dengan membawa

Butfiari Q: 42842\ dan Imam Muslim (l: 373) telah rcriwayatkanq,a melalui
jalurfnamMaliL

Al Hafizh bertata drlam Fath Al Bai, ?lara pcriwayat tidak b€rselisft tcntang
riwayat rrnarn Malik dari Abu Az-Zjrrad di dalarn hadits itu. Ibmr U)'ainah telah
neriwayatkamya dari Ab,u Az-Zifradr lalu dia b€rkatq dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah, aau dari Abu Az-Zinad dari Musa bin Abi Utsman, dari ayahyl" dari
AbuHurairah"

Sa'id bin Manshur telah mtiwayatkan badits itu dari Ibnu UfinaL Ab-Tsauri
telah rcriwayatkan hadits iu dc,ngaa dru sanad"

Pendapat ini renrmj'kkan bahwa Sa'id bin Manshur rclah mcriwayatkamya
dad Sutran bin Uyainalq dc,ngan ragu tarya ada kcyakinan pasti, sebagaimana yang
telah tliriwayatkan Imam Ahad di sini. IIal ini juga me,nrmjnkkan bahura keraguan

itu datang dari Su$an bin UfinalL dan hadits tcrscbut rclah tabit/siaiilr dari Abu
Az-7,iuard dengan dua sanad yang tclah diriwayatkan oleh Sufym Ats-Tsauri,
dengan me,mbcdalcan masiag-Easing sanadnlra.

Lihat juga yaog tclah lalu dalar"' Mwnd Ali bin Abi Thalib pada

h.dia kc 979.
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sapi, kemudian dia naik di atasnya dan memukulnya. Lalu sapi ittt
berkata, 'Seswtguhnya kami fidak diciptakan untuk mel&tkant ini,
tetapi kami diciptakan utak menfujak lodang!." Kemudian, ormg-
orang bergumu, 'IVlaha Suci A[alq seekor sapi bisa beibicara!" Lalu
Abu Hurairah Hata, t'scsrmgguhya aku pun mcmpercayai ini, dm
Abu Bakr juga --+soknp, dm esoknyr, scrta Umd', mcrrdra juga

walrtn itu bcrads di sma "hn dl antam kita, juga ada sesetong
yang tengah -rnangmtful* brsona kambingrya. frfu-tifu
datans kepafunya seekor srigalq lalu srigala itu meryErog
gerombolan kambing, diapun fuilrosil mengambil seekor konb@,
iapw meminta bantuan do, si penggen$ala mengetahuinya, maka

iapn menyelantatkan kntbingnya dui srigala itu. Srigala furlata,
"Oh engkou, ia telah meryelonatkot kanbing dari seranganht

Malca, adakar, orang yang melhfurgi pdo hari yang menahtkon ini,
lwri dimana fidak oda penganfula selsin aht?." Lalq orang-orang

prm bergrrm.m lad, 'Maha Suci AllaL s€ckor srigala bisa berbicaraln

Ialu Abu Hugirahbcrtat4'Seqmgguhnf'a dru percaya dengan c€rita

itu, begtu juga Abu Bakar dan Umar," dan mer€ka waktu itu juga

b€rada di sana.2ol

at Saoad hadit ini sluhth. Abu Salao h adalah Ibnu Abdurrahan bin Auf.
Jadi, hadits ini adalah tcrmas* dari riwayat scorang teman dari t€mam;ra Karcroa

Al A'raj adalah Emn Abu Sslmab, &n Dil€Ira telah scring bcrsma-sma
mcngaji pada scbagian bcsar guru mficka, tenrtanr Abu furairah, mkipun Abu
Salamh lebih tra dari Al A'tqi dri rcgi usi8. facrang& ini adahh scbaguin oa
yang telah dikatd€n oleh Al llsfzh &lM Fcttt Al Bart. Hadits ini telah
diriwayatkan el6[ rmam [t Buth.d (6: 375) dadAlibinAl lvladinl dad Suqmnbin
Ufinah dcogm saoad ini.

Imam ffi6ti6juga telah rcriwayattamya (2:232) relalui jalur Su$rao. Han]'a
sajq Imam Muslim tidak marycbutkan rcdabi badihqta, aka, tetapi Engganttr}ra
dengaa redaksi hadits yaog scbelumt5nr.

rmam Al Bulftari juga tclah meriwal,attamya (5: 6, - 7: 19-21), begiu juga
rmqm Muslim Q:321- 232) melalui bebcrapa jalur yang lain.

l":f,az,h "Ghadan Ghadan" disebutkan sepcrti ini dalam k*iga Ushul Al
Musnad. Akan tetapi, redaksi tersebut tidak disebutkan dalam cetakan Shultanilah,

)"ang telah kami gs$utkan dalam pendahuluan Musnad Abu Hurairah, dalan
keterangan yang telah lalu (6: 519-520). Aku tidak melihat ada suatu cela dalam
beberapa rivrayat yang diriwayatkan secara mauquf dalarn hadits ini. Lafazh "Yantm
As-Sab'un, dengan dibaca fathah pada sdz dat dhammah padra Da', disebutkan
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s€p€rti itu dalarr naskah Yunaniyah dari shahih Al Bukhari (4: 174 cetalcan As-
Sulthaniyah), dan ditetapkan dalam ,Sfra&ih Muslim juga dengan dlummah,
sebagaimana yang terdapat dalam tulisan trngan Asy-Sfikh Abid As-Sundi.

Alon tetapi, redalai itu ditetapkan dengan suhtn pada Da' dalam tulisan
tangaDn)ra A.sy-Syathi. Redaksi tersebut ditetapkan dengan dhammah dar- suhtn
dalam cetakan Al Istanatr (7: 110-l I l). Al Qadhi Iyyadh berkata dalaaMasyariq At
Anwar (2: 2p5), "Seperti inilah kami meriwayatkanq,a deagan dhammah pada ba'.

Al Harbi berkata, "Ada juga png mcriwayatkan redaksi ',As-Sab'u,' dcngan
suhtn.

Al Hasan renbaca redaksi Wa Ma Alcala As-Sab', dengan suhn. An-Nawawi
b€rkata dalan Syarh Muslim (15: 156157), "Iafazh As-Sab'u ini diriwayatkan
dcngan dhammah dan st*rr pada ba', atan tctapi sebagian besar peri*zyat

,dengan dlunnmah."
Al Qadhi Iyyadh rnengatakan bahwa redaksi ini diriwayatkan dengan dhammah.

Al Hafiz,h berkata dalam Fath al Bari, "Ilyadh berkata: redaksi ini boleh dibaca
dengan dhannah don suhn padz ba', haqra saja dalam riwayat hadits ini ia &lbaca
de,ngan dhammah." Al Harbi juga berkata, "Redaksi ini boleh dibaca dengan
dhammah dan sulatn." Ini kalau dilihat &ri segi riwayat.

Adapu jika dilihat dari segi mrknq, maka Ibnu AI Atsir berkatC *Ibnu Al
A'rabi b€rkatc lahzh As$ab', yang dibaca dengan suhn pada Da', maksudnya
adalah sebuah t€ryat yang morjadi padang Mabsf"ar pada Hari Kiamat nanti.
Irfazh ini juga bisa bcrarti ketakutan, bcrasal dari kata Saba'tu Fulanan, yarrg
atinya Aku tolah mcoakufir Bcscorang; apabila alnr amgaja ncnahrtinya.

Begittt juga dcngan kalinrnt "Sabala Adz-Dzi'bu Al Ghanama," lrang artinya
seeokor srigala telah rnenakuti domba, apabila mcngejamya, dan malsudqra adaleh
Suggnh ihr adalah hari yang pemrh dcngan kepanikan. Ada yang bcrp€mdapat
bahwa penafsirau ini telah mcnrsak makud perkataan adz-dzi'bu dalam penuttrp
hadra "Hari dimana tidak ada orotg yang menggembala domba selain aht," katenz
sssrrnggrrhn)ra tidak ada yang rcmlibara srigala pada Hari Kiamat.

Ada juga png berpendapat bahwa malsud dari redalsi tsrsebut adalah siapa
yang ada pada hari yang penuh fitrah itu kAika orang-orang reninggatkanryra
dengan se,ngaja, tanpa ada orang )rang mnggembala karena g€mbalaan mcrcka tclah
dfuampas oleh srigala daa binatang buas, lalu binatang buas ini prm dijadikan
gembalaaa apabila binatang ini sendiriaa ladi, kalau deirgan rratan yang seperti
rtq maka redaksi tersebut ditetapkan dengan dibaca dhammah.Ini adalah peringatan
akan adanya kesulitan dan fitnah pada llari Kiamat, yang telah mcmbuat manusia
melupakan binatang gembala"n mereka" hingga 6sspdnhkan binatang buas untuk
menggantikan teryatn)ra tarpa ada perlawanan.

Abu Musa berkata, dengan sanad yang dari Abu lrbaiddl yang dimalcsud
dengan Yaum As-Sab'u adalah hari raya kaun Quaisy pada rnasa Jahiliyab yang
membuat mereka sibuk mengrrtrsi hari raya ini dao m€ngisiqra dengaa tarian-tarian.
Iadi, yang dimaksud dengan Yaum ,4s-Sab'u itl bukanlah binatang buas yang
rnenakuti manusia. ;

Abu Musa berkata, 'Ledaksi ini ditulis olch Abu Arnfu AI AMari AI HafizI
dengan harakat dhammah, dan Abu Arrir adalah termasuk orang yang alim dan
fabam betul dengan kondisi kosakata bahasa Arab." Jadi, dalam pendapatnya Ibnu

I
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7346,. Su$an meirceritalcm k4ada kuli, dart Ziyd bin Sa'd,

dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Abu Maimunah, dari Abu

Iltrairatr, batrwa Nabi SAW pemah memberi hak memilih kepada

seorang suami dan istri serta seorang anaknya, maka anak itu yang

merrilih. Kennudian Rasulullah SAW bersabdq uNak ini bapabnu,

dan ini ibumu, pilihtah sou dari mereka.'fi2

Al A'rabi terdapat hal yang dilebihlebihkan dan didrarntisir. Seperti inileh yang

dihtakan oleh Abu Ubaidah.
Yang be,nar, mcnlnrtku adalah bahwa rcdaksi itu dibaca dengan dhammah, dat

ini merupaken pelr&pat )'ang dipilih oleh An-Nawawi dalam.Slari Mulim yaoig

mengatakan, 'Bahwa kejadian itu tcrjadi pada Hari Kiamat, ketika orang-orang tclah

meninggalkannya secara sengaja saryai tidak ada lagi pe,nggembala, karena

gembalaan mereka telah diserobot oleh binatang buas. Lalu, akhirrya mere.ka

menjadikan binatang buas itu sebagai binatang peliharaan terseNldiri."

lAfaz/n "Wa ma Huma Tsamma" dengan dibaca fathah pada tsa',
adalah bahwa mereka berdua bukanlah penduduk asli.

Al Hafi4h berkata, "Ihr adalah perkahan periwayag" maksudryra adalah ucaPan

Abu Hurairah, karena dia telah menccritakan sebuah majelis )'ang tidak dihadirinya'
Dalam hadits ini, terdapat p€ngharyaan ),ang iinggi utuk kedua grrnl yaitu Abu
bakar dan Umar ra. Itu semra dikare, akan para pendeirgar badits rcrasa heran

dengan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan manusig dan mereka tidak bisa

*ffiffilo* 
memberitahukan bahwa Abu Bakar dan umar ini, dikareirakan

seryumanya keimanan mereka, dan kemanbpan hati mereka serta tingginya

pemaharnan mereka akan ayat Al Qur'an atau hadits, mereka telah mengimani apa

yang beliau kataleJl, dengan tanpa keraguan atau tanda tanya tentang apa yang

mereka ketahui dari takdir AllalL dan itu semra disebabkao keyakinaa mereka

dalam membenarkan perkataan Rasulullah )'ang tidak akan pernah berbicara

berdasarkan hawa nafsuya.
m Sanad hadits ini shahih, meskipun terdapat kesalahan sanad dalam salinanll

Musnad, sebagaimana yang akan kami jelaskan.Ziyad bin Sa'ad telah ditetapkan

ketsiqqahar:nya pada hadits ke 5893.
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Dalarn cerakan Sulthaniyah, disebutkan "Ziyad bin Abi Sa'ad"; IEi adalah
sebuah kesalahan. Hilal bin Abi Maimunah AI Madani, telah ditebpkan
ketsiqqahannya dalam hadib k 6622, dan lcalrd tamb"hkan di sini, bahwa dia adalah
Bilal bin Ali bin Usarnah. Sebagian ulama menanrbahtan narnanya kcpada
kakeknya, rnalca disebutlah sebagai Hilal bin Usamah. Hal ini s€perti yang telah
diriwayatkan Imam Malik dalam Al Muwaththa' (halarn"n 776-777), dalam hadiB
yang lain. Begitu juga daladriwayat Imam S),af i dalamlr-Rrsalah (fulamrn 242)
yaug diriwayatkair dari Imam Matilc

Bilal ini adalatr scorang tabi'in yang tsiqqah, &n telsh rcriwaya&an badits dad
.'Aras'tih ,Mallk. hrtam .Al Bukbari telah mulis biografirya dalarn Al Kabir
(4tuzw2os).

Tmam Al Bule4ri berkata" 'Yang dimrksud dengan Hilal bin Abi Maimmah
adalah llilal bin Ali;': Matik bin Anas b€*ata, 'Dia adalah Hilal bin Usarnah.' Hilal
telah meirdongar hadits dari Ams dan Atha' bin Yasar. Usanuh berkata, dari Hilal
bun Usarnah Al Fahri."

Ibnu Hlbban juga telah rcnulis biografiq'a dalam Ats-Tsiqat (halaw 364),
dan berkata, "Hilal bin MaimunaL Nama ayahnya adalah Usa-rh r$,l Fabri. Dia
adalah orang )rang disebut juga dengan rama Hilal bin Ali Al Amiri. Ada juga yang
nrcngatakan bahwa nama bapak Maimnah adalah Usamah. Hilal telah
meriwayatkan hadits dari fuas bin Malik" Dia juga termsuk periwayat Atha' bin
Yasar.

Yahya bin Katsir telah meriwayatkan darinya" dan dia jugalah yang hadienya
telah diriwayatkan oleh Falih, dan bakati" 'Dia adalah Hilal bin Ali."

Hilal meaipggal pada masa teralfiir kekuasaan Hisyam bin Abdul Malik.
Disebutkan dalaT kee-rryat Ushul Al ltiusnad di sini -yang didalarmya juga terdapat
naskah cetakan fulthaniyab redalsi,'Dad Hilal bin Abi Maimunah dari Abu
Hurairah," dengan tanpa menyebutkan periwayat perantara di antara mereka. Jelas,
ini adalah sebuah kesalahan yang disengaja, dan bukan merupakan ringkasan dari
sebagia4 periwayat dalam sanad ini. Sebagaimaoa iang telah mereka katakan dalam
sebagian riwayat, bahwa bukti-buhi yang rnenunjukkan ke arah sana sangatlah
banyak. I(arena itulah rnaka kami menambahlcan dalam sanad di antara kedua tanda
tarnbahan, sebuah kalimat'dari Abu Maimunahl' dan telah ditetapkair dalam catatan
pinggir cetakan Kataniya[ lsdaksi 12s$ahen "dari ayahnya", dalr diberi tanda
diatasnya dengan 'Tlenar"; Ini juga merupakan sebuah kesalahan dari periwayat
yang telah meirambahkannya atau bisa juga dari naskah asli hadits yang telah
diriwayatkar-

Para periwayat yang lain yang telah meriwayatkan hadits ini dari Su$an;
mereka adalah Imam Asy-Syaf i dalxn Al Umm daa kitabnya Al Baihaqi Nashr bin
Ali yang ada dalam kitabnya At-Tirmidzi, Hisyam bin Arynar dalam kitab hadits
Ibnu Majah, dan Zuhair bin Harb dalam kitab Ibnu Hazrn, Al Muhalla, telah
meriwayatkan badits ini dari Su$an bin Ulxainah, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Hilal
bin Abi Maimnah, dari Abu Mairnmah, dari Abu Hruairah.

Tidak ada periwayat yang berbeda dengan mereka, kecuali Harun bin Ma'nrf
dalam kitab karya AI Baihaqi, karena Hanm telah meriwayatkan dari Su$ran, dari
Ziyal dari Hilal bin Abi Uaimmalr dari ayahry.a, dari Abu Hurairah. Alcan tetapi,

@ - 
Musld Imam Ahmad



* ,Ck ,il V ,r V $t- 6 ,L6, $:.,;.vYtv

u,:;r* e "k n {.r;tt,bt * ,}t * ;;} ,rj
jl 6.kl gut; i,6lru ti e dat$r ii br,t i .'.1u Lr-A ,-;- eLa[ilit ij bw

, ,t.,lt,' -ttttlS.)-l ,y t-..6J>l

7347. Suffan memceritakan kepada kflni -aku bertanya

kepadanya-, dari Suma)ryah, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW, 'Barangsiapa yang shalat jaazah, maka baginya patrala

sebesar satt qirath. Dan barangsiapa yang me'ngantarkan j@ia?ah

sarrpai selesai pengurusan jenaz.ah, maka baginya pahala sebesar dua

qirath, yang bentuk paling kecilnp, atau salah satunya adalah sebesar

gunung Uhud.-203

riwayat Hanm ini adalah riwryrt f,ang e)radz dan salab yang bisa jadi kcsalahm itu
terletak pada Hanm bin Ma'ruf dari pada sdab satr pcri*ayatnya.

Untrk mcncrangkan kcsalahan ini yang tadapat dalam rcdaksi 'Dari ayahnya"
dan kesalahan itu yang terdapat dengan mcmbuang redalsi'Dari Abu Maitrmah",
maka kami rnengambil jalan. dengan melahrkan cek biografi Abu Mainnmah
terlebih dulq baxu kemudian kami men-takhrij haditsuya. Kemudian, setelah itu
kami apxsljulftan kepada beberapa referensi yang di dalamrya terdapat kesalahan
dengan menrbuang redalci "Dari Abu Maimunah", sebagai kesalahan cetak.

Adapun Abu Maimunah telah ditulis biogiafinya oleh Irram Al Bukhari dalam
Al Kabir (A2lB0), dan ImamAl Bulfiari b€rkata, 'Sulaim, bapak Maimmah adalah

seorang pedagang gambar dan seorang Persia telah mclihatqra. Dia mende,ngar

hadits dari Abu Hurairah. Hilal bin Abi Umamah rclah meriwayatkan darirya. Ada
juga yang mengatakan bahwa nerrul,)la adalah Salman. Ibnu Abi Hatim berkata

TZlttZtZ),'Dia adalah Sulairn Abu Maimmah. Dikatakan juga bahwa narrren)la

adalah Salman Abu Maimuaah. Dia telah meriwayatkan dari Abu Hurainh, dan

Hilal bin Abi Maimrmah serta Abu An-Nadbr rclah meriwayatkan darinya."
m3 Sa""d hadits ini shahih. Sumayya, telah ditetapkan ketsiqqabannya dalam

hadits ke 7224. Dia terrnasuk salah satu guru Sufyan bin U),ainah. Hanya saja,

disebutkan di sini dalam.cetakan Halabiyah dan M, redaksi "Su$ran, saya selamat"
yang menjadikan pemahaman yang salall seolah-olah di antara Su$an dan
Sumayyah terdapat periwayat lain png bernama "Salimah." Padahal tidak ada

periwayat yang bernama "Salimah." Redaksi yang benar, terdapat dalarn dua

cetakan, yaitu dalam cetakan Sulthaniyah dan Kataniyah.
Redaksi yang benar adalah sebagaimana png telah kami tetapkan "Aku

bertanya kepadanya." Maksudnya adalah bahwa Imam Ahmad bertanya kepada

Suffan tentang hadits ini, lalu Sufyan tnenceritakan kepadanya, dengan sanad ini.

Musnad Imam Ahmad 
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: 7348. Suffan me,lrceritakan kepada kami, Sumalyah
menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, fia
berkata: Rasulullah SAW b€rsaMq "Haji yang mabntr itu tidak ada

balasannya selain surga. Dan &u kali umrah, atant satu umrah ke

umrah yang tain dapat mengtupts dosa yang terjadi di antara
keduanya."2M

Hadits ini telah dirivayatkan oleh Abu Daud (3168/ Aun Al Ma'bud 3: 175) dari
Musaddad, dari Su$nn, deirgan sanad ini

Imam Mrislim telah meriwayatkannya (l: 259\ melalui ricayat Suhail bin Abi
Shalih, dari ayabnya, dari Abu Hurairah, deagan menggunakan kandrmgan makna
yang sem'. Disebutkan sebuah redaksi dalam hadits ittl 'Yang paling kecil adalah
sebesar gmung uhrrd" t "fa ada kcraguan.,

Hadits ini telah diriwayatkan melalui jah:r >ang lain dari Abu Hurairah pada
hadits ke 7188. Di sana lcami juga telah menunjukkan sebagian talbrij hadits.

'* Sanad badits ini shaiih. rmam Malik telah meriwayatkannya dalan At
Muwaththa'(halaman 346) dad Sumay5rah dengan sanad ini. Akan tetapi, Imam
Malik mendahulukan lafazh "Al '(Jmrah" daripada lafzzh "Al Hajju." Imam Al
Bulfiari Q: a7Q d61 rrnam Muslim (1: 382) telah meriwayatkannya melalui jalur
Imam Malik. Imam Muslim juga telah meriwayatkannya setelah itu melalui jalur
Su$ran dari Sunayyalq dengan sanadnya. Hanya saja, Imam Muslim tidak
menyebutkan redaksinya, akan tetapi menggantinya dengan redaksi riwayat Imam
Malik.

Semra pengarang As-Sunan telah reriwayatkanqra, kecuali Abu Daud
sebagaimana yang disebutkan dzlamAl Muntaqa (2313). Al Hafizh berkata dalarn
Fath Al Bai,Ibnu Abdul Ban berkata, "Srmal5rah meriwayatkan hadits ini sendiri,
dan orang-orang berhujjah kepadaq"a dalam hadits ini, hingga Imam Malik dan
kedua Su$an meriwayatkan hadits ini darinya. Babkan, sarnpai Srrhail bin Abi
Shalih juga menceritakan hadits ini dari Sumayyah dari Abu Shalih, yang
mengina*asikan seolah-olah Suhail tidak mendengar hadits ini dari ayahnya, dan
mernastikan bahwa hanya Sumayyah yang meriwayatkan hadits ini. Ini nmerupakan
tei:nasuk hadits-hadits shahih ghaib.

Riwayat Suhail dari Sr:mayyah yang telah ditunjukkan Al Hafizlr itu juga telati
diriwayatkan Imam Muslinr I,ritazln Al Mabru menunrt Ibnu Al Atsir, adalah
berarti yang tidak dicarrpr:ri sesuatu apapm dari dosa.

Ada juga yang mengatakan bahwa artinya adalah yang diterima dan
mengandung kebaikan; dan inikh yang benar.

@I - ['[6nfi Imam Ahmrd
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7349. Suffan menceritakan kepada kami, dari Sumayya" dari

Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW

memohon perlindungan dari tiga hal, yaitu Kesengsaraan yang tiada

henti, cemoohan para musuh lslam, takdir yang buruk, atau takdir
yang sulit." ,

Suffan berkata, *Alnr telah me,lrambahlcan satu kalimat dalam

hadits ini, tapi aku tidak tatru yang mana kalimat i1o.rr205

Al Hafizh berkata, "Disebutkan dalam kitabnya Imam Abmad dan yang lainqra,
sebnah hadits Jabir yarg marfu', 'llaji yang Mabrur itu tidak a& pabalaaya sclain
me,ndapatkan surga. Dikatalcan kepada RasuluUall Wahai Rasulullalu apa kebaikan
dari Haji? Beliau bersabda" 'Memberi matan dan nrngucapkan salan " rnilah tafsir
dari lafazh *Al Birrz'dalamhaji."

Hadits Jabir ini akan disebu&an kemtrdian dalamAl Musnad (14534). Al Hafizh
rnennnj'kkan sekali lagi hadits tersebut sebelumya dalam Fath Al Bai (3: 302),

dan menyebutkan bahwa hadits itu juga telah diriwayatkan oleh Al Hakfutt
Kemudiano Al Hafizh berkata, 'Dalam sanadnya terdapat dha'if, larenz seuq)ama
sanad hadits itu telah tsabitlshahih, tentu hadits itulah yang akan dipakai, danbukan
yang lainqra.

205 Sanad hadits ini shahih. rmam Al Bul&ari telah meriwayatkamya (11: 125)
dari Ibnu Al Madini, begrtu juga Imam Muslim telab meriwayatkanry"a (2: 314) dari
Armu An-Naqid dan Zuhair bin Harb; ketiganya dari Suffan, dengan sanad yang
sama. Akan tetapi dalam riwayat Syaikhani itu, disebutkan redaksi, 'Sasulullah
berlindung dari cobaan yang bera! gelapn),a kesengsaraaan, takdir yang jelek dan
tebasan musuh"; Redaksi ini adalah redalsi Imam Al Bukhari, dan mereka tidak
menyebutkan redaksi "Tiga macam perkara." Dut.q riwayat Imam Al Bukhari,
disebutkan redaksi "Suffan berkata, 'hadits ini disebutkan sekali lagi sebanyak tiga
kali, dan aku telah menambahkannya sekali, hanya saja a}u telah lupa di mana
tarnbahan yang dariku itu."

Dalam riwayat Imam Muslim yang dari Armu An-Naqid, disebutkan redalsi
"Suffan berkata, Aku telah ragu bahwa aku telah menambahkan satu hadits di
dalamnya." Imam Al Bukhari juga telah meriwayatkannya (l: a4\ dari Musaddad
dari Su$an, dengan sanad ini, dengan redalsi, "Dari Nabi SAW, beliau berkata,

"Minta tolonglah kalian semua kepada Allah; agar terhindar dari cobaan yang
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7350. Suffan menceritakan kepada kami dari Ashim bin
Ubaidilah bin Ashim bin Umar bin Al Khaththab, dari budak Ibnu
Abi Ruhm, dia mendengar dari Abu Hurairatr, yang sanadnya sampai

kepada Nabi SAW, (bahwa) Abu Hurairah menemui seorang wanita

)raog me nakai wangi-lyangr&tr, lalu dia berkata, 'Tle,lrdak kemana
e,ngkau, wahai budak persmpusn yang sombong?" Wanita itu
menjawab, "Ke masjid.- Abu Hurairah bertanya, 'tJntuk ke masjid
engkau memakai wewangian?" Wanita itu menjawab, 'ya." Abu
Hurairah berkata, "Rasulullah SAW sungguh telah bersabda,,Wanita
tnanapun yang keluar dari rumahnya dengan memakni wewangian
karena hendak ke masjid, maka Allah sw tidak akan menerima
shalatnya sarnpai dia kembali ke rumahnya, lalu mandi untuk
menghilanglran wewangian itu lryabtya dia mandi junub.'Q06

keras..." Jadi, Imam Al Bulfiari telah menjadikan hadits itu sebagai hadits qauli
(yang berbentuk percnkeFan). Yang jelas menunrtku adalah bahwa rinrayat Imam
Ahmad yang dari su$,anlah png paling bagus, meskiprm su0xan telah ragu antara
dua lafaz:h *Juhd Al Qadha'" dqn "Su'ul Qadtu'." Bisa jadi, waktu itu Su&an telah
lupa, lalu menyebutkan redaksi *Juhd Al Bala' (cobaat yang berat)." rafazh"Ar
Juhdu", yang boleh dibaca dergatfathah atat dhammah pada, hurufjim adalah
kesulitan. sedangkan "Darht Asy-syaqa"'boleh dibaca fathah atan suhn pada ra',
adalah berarti menemukan atau mendapati.

Iafazh "Asy-Syaqa"' sendiri berarti kerusakan, dan disebutkan sebagai sebab
png mengarah pada kenrsakan. Seperti inilah yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam
Fath Al Bai.

26 Sanad hadits ini dha'if,, karena Ashim bin tlbaidullah itr- dha,if. Namun
demiki:o, pengertian hadits ini shahih, karena pengertiannya terdapat pada hadits
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png diriuaptkan dari jahr yaqg lain, scbapimna yang rkan tnmi jstsk n, insla
AllaL

Ashim bin ubsidillah bin Ashin bin umar bin Khdhab: pcojcrasamya
rcogcoai stltus dhifnla srfth diLcm*akan pada hadit llo. Szzi. Nadrn
acmOan, hadib ini tidalc diriwapttan hauya olch dia.

Budrt Itm Abi Rulm: ram rsli4n tidak discbrrttan dalam saoad inl scolab,
olah dia .d8hh sosok pog tidsl dikctahui idcntitcsnp. Namm """.o aslin)r1 ihl
dijelaskm poda boberrya riwapt yaog laiu Narh aslinya a&rah Lrbaid bin Abi
t baid Al M.&ri buda& Abu Ruh. Dia a&lah tabitn yang E qqah.Hal ini

yang dikatakan olch Al Ajali. BiografiD)ra juga dicantrmkan oleh Ibnu
Abi Hatim dal"rn kitab Al Jarh wa At-Ta'dil (2t2t4fi, dan Ibnu Abi Hatim tidak
T--rqrtka" adanya cacat pada dirinya. Nama tluaia bin Abi ubaid Al Madini juga
disebutlon oleh Ibnu Hibban dm kitab Ats-Tsiqaat (269). Ibnu Hibban b€rlata,
"IJbaid bin Abi lJbaid adalah budak Abu Ruh. Nama ayabnya adalah Katsir. Dia
menerima hadits dari Abu Hurarialu dm haditsnya dirivrayatkan oleh Ashim bin
IJbaidullab" Adaprm Ashin, haditsqra (bolch) ditulis."

Al Hafizh meriwayatkan .lal"rn kitab At-Tahdzib e:70), bahwa Al Bultari
meriwayatkan dari Mu'armal bahwa Irbaid ini adalah ubaid bin Katsir. Setelah itu,
Al Hafizh bertata, nlbnu Hibban renastilan dorgan hadits yang diriurayatkan oleh
Al Butfiari dari Mu'amal, bahwa narna figs ubaid adalah KaGir., Ruirm: dcngan
rrharnah huuf mim dat suhta hunrf ra 

..

- !.qb ini diriurayatkan oleh lb,nu Majah (4002) dari Abu Batr bin Abi sribatr
dari Su8ran bin UlainalL dari Ashim, dari budak Abu Rubq dsn na"n4n),a-aaAaU
IJbaid. Riwayat Ibnu Majah ini sama dengan riwayat prg ir"to" di daiam kitat
Musna! ini, dengan sanad ini. Namm pada riwayat Ibuu Majah tersebut terdapat
p€nanbaban nama budak Abu Ruhm fitu IJbaid"

rladits ini prm diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (25s7) dari syubab, dari
Ashim' dari lrbai4 dari Abu Hurairab, dengan redaksi yang sama. Namm Ath-
Thayalisi menarnbabkan di alfiir hadits ucapan Abu Hurairah yang dituj.lcan kepada
wanita itu: 'Maka, pulanglah engkau!" IJbaid budak Abu Rubm be*ata, "AlRl
kemudian melihat wanita itu kembali." Hadits dengan redaksi tambahan ini akan
dikemrkakan di dalam kitab Al Musrad ini pada hadits no. 7946 dfriMuhanrmad
bin Ja'far dari Syubah dengan redaksi )'ang sama. Abu Huairah berkata di alfiir
hadits, "Maka, pulanglah engkau lalu mandilahlr rmam Abmad tidak menycbutkan
ucapan Ubaid di aLhir hadits: "Ahr melihat wanita itu k€mbali."

Hadits ini prm diriwayatkan oleh imam Abnad deirgan lsdaksi yang sama pada
hadis no. 9725 dai waki' dan 9939 dari AMurrahman bin Mahdi, keduanya (wrti'
dan Abdurrabman bin Mahdi) meriwayatkan dari SuE an Ats-Tsauri.

Pada Musnad Abu Daud cetakan srikh Muha-r'nad bin Muhyiddin tcrlera:','i,,

irAji'; ty gi @ari Waidillah mantan budak Abu Ruhm)." Adanya penambahan

kata;ilr pada nama lIbaid tersebut menrpakan kesalahan tulis, namrn saya tidak tahu
meirgapa Muhaqiqnya rrcnanrbabkan lafazh.ir tersebut ke saoa.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh imam'Ahmad pada hadits no, g75g dari jalur
Laits bin Abi Sulaino, dari Abdul Karim [guru ],ang tidak diketahui ideutitasqral,
dari budak Abu RuhfiL dengan sanad yang sarna dan redaksi yang ringkas.
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i Q: 283) secara pengertiannya saja
dari jalur yang lain. An-Nasa'i berkata, "Mtrhanuoad bin Isma'il bin Ibrahim [yang
ayabnya dikenal dengan nama Abu Uayah] mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kard, Ali bin Abdillah bin Abbas Al
Ilasyimi menceritakan ke,pada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'ad mcnceritakan
kepada karni, dia berkata: Aku mendengar Shafiryan bin Sulaim -dan aku tidak
mendengar hadits lain dariny+rnenceritakan dari seseorang yarig tsiqqah, dari Abu
Hurairah, dia berkata: "Rasulullah SAW bersabd4'Apabila seorang wanita lreluar
manuju nasiU, nata hendaiilah dia mandi lmmtersit*an di{ Zari w*,angian
sebagaimana dia mandi junaD'.n Sanad ini menrpakan sanad png baik, seandaiqra
identitas sosok yang rncriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah diketahui. Dalam
hd ini, ada kemrmgkinan sosok tsiqqah yang tidak diketahui identitasnya ini adalah
Ubaid budak Abu Rub, sang periwayat kita dalam hadits ini. Namrm ada
kemmglinan pula sosok yarrg tsiqqah tersebut adalah Musa bin Yasar, sosok yang
diriwayatkan akan kard jelaskan nanti. Babkan, ada kemungkinan pula sosok yang
tsiqqah tersebut adalah sglain ftsfluanya. Kesiryulanqra, hadits riuayat An-Nasa'i
tersebut pantas rmtuk menjadi hadits yang menguatkan hadits dalam kitab Al
Musnad ini. Sebab An-Nasa'i meiryifati Shafran bin Sulaim dengan tsiqqah, dr
sarying dia prm lebih dfunggulkan sebagai tabi'in, rneskipun sanad hadib riwayat
An-Nasa'i ini tidak shahih, kar€na tidak dikebhuinya identitas sang periwayat
tersebut.

Hadits (no. 7350) dalam Musnad Abmad ini pun diriwayatkan oleh lbnu
Iftuzaimah dalam Shahih-nla dari jalur yang lain" Al Munilziri b€rkata dalam kitab
At-Targhib (j: 94.95), 'flan dari Musa bin Yasar, dia berkata: 'Seorang wanita
berternr dengan Abu Hurairah, dan batinya harunn" Abu Hurairah berkata kepada
wanita itu, "Hendak kemana engkau wahai budak pereryuan Dzat yang Maha
Perkasa?" Wanita itu menjawab, "Ke -rsjid." Abu Hurairah berkata, "Dan engkau
memakai wewangian?" Wanita itu menjawab, 'Ya.u Abu Hurairah berkata,
"Kernbalilah engkaq lalu mandilah" Sesrmgguhnya aku pemah mendengar Nabi
SAW bersabdz,'Allah tidak alcan meneima shalat seorang wanita yang keluar
mmuju masjid, sementara baunyo hatam semerbalc" hingga dia kembali (ke ntmah)
lremudian mandr'."

Al Mmdziri berkata, "(Ibnu Khuzaimah hadits ini dalam
ghahihnya. Ibnu Khuzaimah berkata, tsab tentang Kewajiban Mandi Bagi Wanita
yang Menrakai Wewangian ketika Keluar (Rumah) Menuju Masjid, dan Tidak
Diterimanya Shalatnya, Jika Dia Shalat Sebelum Mandi, jika sah hadits ini'."

Al Hdfizh AI Mundziri berkata, usanad hadits ini mtrttasil, dan para
periwayatqra adalah orang{mng yang tsiqqah. Amr bin Hasim Al Bairuti itu
tsiqqah. Ada yang dipermasalahkan pada dirinya, namun itu tidak masalah.Hadits
(no. 7350) dalam Musnad Ahmad ioi pm diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu
Majah dari jalur Ashim bin Ubaidullah, namun sebagian orang tidak menjadikan
Ashim bin Llbaidullah sebagai argumentasi. Wanita itu diperintahkan untuk mandi
supaya bau harum di tubuhnya hilang. Musa bin Yasar Al Muthalibi Al Madini
adalah paman Muhammad bin Ishaq, pengaxang k,ttzb As-Sirai. Dia adalah seorang
tabi'in yang tsiqqah. Dia dianggap tsiqqah oleh Yahya bin Ma'in. Al Bukhari berkata
dalam kitab 4l Kabir (4/lll98): Dia (Musa bin Yasar) mendengar Abu Hurairah.'

@ - 
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735L. Sufyan menceritakan kepada kami, Sutrail bin Abu

Shalih menceritakan kepada kami, dari ayatrnya, dari Abu Hurairah,

bahwa beberapa oruxg wanita datang kepada Rasulullatr SAW dan

berkata, "Ya Rasulullah, lumi. tidak bisa selalu menghadii maielis

Anda yang terdiri dari lcaum lelaki, maka berikanlah lami satu hai di

mana lanni bisa mendatangi majelis pengaiian Anda." Lalu beliau

berkata, 'Majelis untuk kalian adalah di runrah Fulan." Mal<a mereka

datang pada hari itu dan waktu yang telah ditetapkan itu. Abu

Hurairahberkata, "Termasuk dari materi yang disampaikan Rasulullah

kepada mereka waktu itu adalatr, 'Tidak ada seorang wanita pun yang

merelalan kcmatian tiga analotya lcarena Allah SW, keanali dia akan

masuk surga.' Lalu satatr seonang wanita dari mereka bertanya

"Bagaimana jika dua anak?" Rasulullah SAW bersabda, *Begituiuga

Biografi Musa bin Yasar juga dicantumkan oleh lb,nu Abi Hatim dalam kitabnya
(4tltl68). AnIr bin Hasyim Al Bairuti: Adz-Dzahabi b€,lkata dalam kitab Al Mizan,

'Dia adalah sosok yang jujur yang dianggap tsiqqah.' Dilartip dari Ibnu Addi, dia

berkata: 'Tiada cacat padanya'." Inipun merupakan hadits penguat yang baik untuk

riwayat Ashim bin Ubaidillah dan Abdul Karim dad Ubaid budak Abu Ruhm- Ada

kemungkinan Ubaid dan Musa bin Yasar meiryaksikan peristiwa itu ketika Abu
Hwairah menceritakan hadits. Nannm ada kemmgkinan pula peristiwa tersebut

adalah dua peristiwa yang memiliki su$stansi yang sama. Dan ini sudah cukup untuk

menetapkan keslafu ian hadits.
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'dengan dua anak.'ao7

'' Sanad hadits ini shahih. Ahl tidak mcndaparkan hadits ini {eirgan redalsi
yaag lengkap dalam kondisi yang sepemi ini dari Abu Hurairah, selain dari hadits
tersebut. Hadits ini,akan disebutkan lagi dengan rcdatci yang ringkas dalamhadits
ke 8903, dari Qutaibah dari Abdul Azizbm Muharmrad dari Suhail, deirgan sanad
ini. Alcan tetapi, Syailfiani telah menyebutkanrya dengan ada sedftit peringkasall
sebagaimana >rang akan datang.

Abu Shalih As-Saman -bapak Suhail- telah rneriwayatkan hadts yang s.m,
dengan isi hadits ini, dari Abu Sa'id Al Khudri, dalam hadits yang akan d.tang
(hadits ke 11316 - 11709) melalui jalur riwayat Syu'bah dari Abdurrabman bin Al
Ashbahani dari Dzakwan -yaitu Abu Shalih As-Saman- dari Abu Sa,id.

Imam Al Bulfiari telah meriwayatkannya (1: 175 - 3: 97) melalui jalur Syu'bah
dariAbdurrahmanAlAshbhani e

Imam Al Bulfiari (13: 284) juga telah meriwayatkannya melalui jalur Abu
Awanah dari Abdurrahman Al Ashbahani.

rmarn Muslim telah,reriwayathmya (2: 29$ melalui jalur Abu Aumnab"
kemudian melalui jalur Syu'ball dan mcngganti redrrksiays dengan meirggunakan
redaksi Abu Awanah. Kemtrdian, Sfittani ini menunjukkan kepada riwayat Abu
Hruairah" Imam Al Buklmri berkata dalam hadits yang pertama -setelah riwayat
Syu'bah-, Dan dari Abdunahruan Al Ashbahani, dia bJrkata: aku mendeng* ebo
Hazim dari Abu Hurairab dia berkata: Tiga perkara yang tidak akan
sarrpai...(sanpai alfiir hadits)."

Imam Muslim berkata -setelah riwayat Syu'bah-, "Muharrmad bin Ja'far dan
Mu'a& bia Mu'adz menambahkan dari Syu'ba[ dari Abdurahman Al Ashbahani,
aku mendengar Abu Hazim menceritakan dari Abu Hurairah, dia berkata: tiga
perkara png tidak akan mendapatkan dosa.."

Tmam Al Bul&ari berkata dalam hadits yang kedua (3: 98), Syarik berkata, dari
Ibnu Al Ashbahani, Abu Shalih menceritakan kepadaku, dari Abu Sa'id dan Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, Abu Hurairah berkata, tidak akan sanpai menjadi dosa."
Ini adalah isyarat ham Al Bulfiari, sebagaimana kebiasaannya dalam menetapkan
keshahihan hadits ini melalui riwayat Abu shalih dari Abu Hurairab, seperti
penetapannya terhadap riwayat Abu Hazim dari Abu Hurairah.

Imam Al Bulfiari menyebutkan hadits itu dengan menrberikan catatan dengan
redaksi, *Syarik berkata", karena semua riwayat ryarik tidak termasuk dalam hadits
yang sesuai dengan ketenhrannya dalam menetapkan hadits shahth. Kandrmgan
makna yang sama dengan hadits ini telah disebutkan sebelunurya pada hadits Ibnu
Mas'ud (3995). Kandungan makna yang sama juga telah disebutkan sebelumnya
sebagai pesan rmtuk semua orang dalam hadits ke 4314.
I,afazh "Tahtasibuhunna", friallsudryra adalah mendapatkan pahala dari Altah
dikarenakan kesabarannya dalam rnenjauhi malsiat.

@ - r{nsns{ Imam Ahmad
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7352. Su&an menceritakan kepada kami dari Hamzah bin Al
Mughiratu dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayaturya, dari Abu

HurairalL dari Nabi

hrburanht berhala.

menjadikan htburan
(^*ji{.-'o'

SAW: *Ya Allah, ianganlah Engkau jadikan

Semoga Allah SW melalmat kaum Yang

nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah

rE Sanad hadit im shahih. Hamzah bin Al Mugbirah bin Nasyith Al Maktami
Al Kufi Al Abid adalah seomng yanlg Aiqqah. ]rfamanya disebu&an oleh Ibrmt

Hibban dalam kitab Ats-Tsiqqat. Al Buf$ari juga meurbuat biografmya dalam kitab
AI Kabir (All44), dan dia tidak men€trukan adanya cacat pada dirinya: Ibnu Abi
Hatim juga (membuat biografrnya) dalam kitab Al Jarh wa at-Ta'dil (ll2l2l4-215).
Diriwayatkan dari Ibnu Ma'in, bahwa dia b€rkata, 'Tidak ada cacat padanya."

Su$an bin Uyainah meriwayatkan banyak hadits dari Suhail secara tangsrmg,

narnun dia tidak mendengar hadits ini dari Suhail. Dia meriwayatkan hadits ini dari

Hamzah dad Suhail.
Bagran kedua dari hadits ini, yaitu tentang laknat terhadap orang-orang yang

menjadikan lotburan nabi mereka sebagai teryat ibadoh, adalah benar-benar

bersnmber dari riwayat Abu Hurairah dengan sanad-sanad yaag shahih. Di
antaranya adalah hadits no. 7813 dN 10727 rctdatzng. Bagian kedua itupu
bersumber dari selain Abu Hwairah.

Adapm bagran awal hadits, yaitu: "Ya Atlall janganlah engkau jadikan

fuburanku sebagai berhala,u bagian awal ini telah disinggung oleh Al Bulfiari dalam

litab At Kabir,juga Ibnu Abi Hatim, dimana keduanya meriwayatkan pada biografi
Hamzah bin Al Mughirah.

Al Bulfiari berkata, "Hamzah bin Al Muglirah reriwayatkan dari Subail bin
Abi Shalih, dari ayabnya, dari Abu Huairah, nabi SAW bersabda: 'Ianganlah kalian
menjadikan kuburanlu sebagai berhala.' Ali [bin Al Madini] berkata, 'Su8an
menceritakan kepada kami, Hamzah menceritakan kepada kami.' Al Humaidi
berkata, 'Suffan menceritakan kepada kami, Hamzah menceritakan kepada kami'."

Dengan demikian, sebagaimana yang engkau lihat Al Bulfiari meriwayatkan bagian
pertama hadits ini dari dua omng guru dari Su$,an

Ibnu Abi Hatim berkata, 'Ya'qub bin Ishaq Al Harawi mengabarkgn kepada

kami pada apa yang dituliskan unirk kami: Utsrnan bin Sa'id Ad-Darimi
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in
tentang Hamzah bin Al Mughirah Al Kufi, sosok yang meriwayatkan hadits Nabi:

Musnad Imam Ahmad - @l



"Janganlah engkau menjadikan lafiuranht sebagai hfiumn," kepada Ibnu Uyainah.
Yahya bin Ma'in menjawab, 'Tidak ada cacat pada dirinya.""'

Hadits ini diriwayatkan oleh imarn Malik dalarn kitab Al Muwaththa' (l7Z) dmr
jalur yang lain: Malik meriwayatkan dad Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar,
bahwa Rasulultah SAW bersabd4 'Ya Allah, janganlah Engluu menjadikan
htburanht berhala yang disanbah. Amnt lceras murlu Allah kepada kaum yang
menjadikan larburan nabi-nabi mqeka sebagai tenpat ibadah'." Hadits yang
diriwaptkan oleh imam Malik ini adalah hadits mrsal Hadits inidiriwayatkan oleh
Ibnu Sarad dalam kitab Ath-Thabaqat (U2R5) dari Mah bin Isa, dari Malik. As-
Suyuthi berkataldalam Syarah Al Mmtaththa' (l: 186): 'Tidak ada silang peNdapat
dari imam.Malik tentang kemursalan hadits ini. Hadits inipun nrenpakan ffiils
yarnrg gharib, yang harnFir tidak dapat dite,mukan." As-Suyrthi berkata, ,y'JBazzar
mengklaim bahwa tak ada seorang prm yang meryerlarat imam Malik dalam
periwayatan hadits ini kecuali Umar bin Muharmrad dari T.rrid bin AslanU
sedangkan Umar bin Muharmad itu bukanlah omng yang dapat memelihara hadits
dari Nabi SAW dari jalur rnanaprm kecuali jalur ini. Dia tidak menprmyai sanad
yang lain. Namun demikian, Umar bin Muhanurad heriwayatkan dari Abu Sa'id Al
Khudri dari Nabi SAW. Padahal Umar bin Muhaurmad ia tsiqqah. Dia menerima
hadits dari Ats-Tsauri dan jama'ah" As-Suyuthi berkata, "Adapun sabda Rasulullah:
'Amat keras murka Allah kcpada lcaum yang menjadilran lwburan nabi-nabi mereka
sebagai tempat ibadah,' sabda Rasulullah ini teraapat pada banyak jahu periwayatan
badits yang shahih." Inilah yang dikatakan oleh Al Ba",zar.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Apc yang diriwayatkan oleh imam Malik adalartr
hujjah menunrt senrua ulama hadits. Malik menyandarkan haditsnya ini kepada
Umar bin Muhannnad, dan Urnar bin Muharnnad itu termasuk orang yang tsiqqah
dan pemtrka penduduk Madinah. Haditsnya diterima oleh Malik bin Anas, Ats-
Tsauri dan Sulaiman bin Bilal. Dia adalah Umar bin Muhanunad [bin Zaid] bin
Abdillah bin Umar bin Al Khathab. Dengan demikian, hadits ini adalah hadits yang
shahih menunrt omng-orang yang mengakui hadits mursal orang-orang yatgtsiqqah
dan hadits musnad, karena sanad Umar bin Muha:nmad terhadapnya. Sementara
Umar bin Muhammad adalah orang yang redaksi tuplahannya dapat diterima."
Setelah itq Ibnu Abdil Barr mengurai sanad hadits ini dengan merujuk kitab Al
Bazar dari jalur Umar bin Muhanmad dari Taid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari
Abu Said Al Khudri secara marfi:, dengan redaksi hadits png sama dengan redalsi
yang tertera dalam kitab Al Muwaththa'. Juga dengan merujuk kepada kitab Al
Uqaili dari jalur Sufran dari Halrzah bin Al Mughirah dari Suhail bin Abi Shalih,
dari ayahnya, dari Abu Hurairab, dia berkata: 'Rasulullah SAW bersabda,'Ya Allah,
janganlah Englrau menjadikan htburanht sebagai berhala. Semoga Allah melalout
kaum yang menjadikan lwburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah'." Dalam
hal ini, pada naskah As-Suyrthi terdapat sejumlah kesalahan. Di sana, name

Sulaiman bin Bilal tertulis dengan SulainU dan Slhail bin Abi Shalih tertulis dengan
Suhail bin Shalih. Ini yakin merupakan kesalahan cetak Kami telah merryerbaiki
kesalahan ini dengan merujuk kepada Syarah Az-Zarqani (l: 314), sebab rnenurut
saya Az-Zarqani itu mengutip/rnemindahkan hadits dari As-Suyuthi. Pada nasab
Muharmad bin Umar bin tambahkan: bin Zaid. Sebab demikianlah (Muhammad
bin Umar bin Zaid) yaagtertulis pada kitab Umud An-Nasab.

@I - Mnsnsd Imam Ahmad
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7353. Sufyan me,nceritakan kepada kami, dari Ibnu Al Ajlan,

dari Sa,id, dari Abu Hurairatr, dari Nabi sAw, "Apabila seekor lalat

jatuh tre datam wadah salah seorang dari kalian, maka benamkanlah

ia lre dalamnya, ftarena sesungguhnya pada salah satu sayapnya

terdapat obat, dan pada sayap lainnya terdapat penyabit"'2oe
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Suffan menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan

me,nceritakan kepada kami {ibacakan kepada Suffan-, dari Sa'id,

dari Abu Hurairatr, dia pernah mengatakan (batrwa Nabi SAW) ....

Dari lutiiran As-suyrthi dari Ibnu Abdil Bar, kita mendapatkan kejelasan

bahwa at uq"iti meriwayatkan hadits yang tert€ra di sini dari jatn )'ang sama

dengan imam'Ahmad, yaitu dali Sutan dari Hamzah binAl Mugfuirah- Adapm

hadlts ebu Sa'id A1 Kludri -yang dinisbatkan oleh Ibnu Abdil Barr kepada Al
Baz.zan-, hadits ini dicantumkan oleh Al Haitsalld dalarl kitab Maima Az-Zawa'id

(Z: 28) dingan redaksi yang sama dengan hadits yang terter" ,lj t T. Al Haitsami

Uerkata, "Hi'dits ini diriwayatkan oleh Al Baz,zu. Pada badits ini terdapat Umar bin

Shahban. Para ulama sepakat bahwa Umar bin Shahban itru dha'if." Lihat hadits no'

31 18.2, Sanad hadits ini shahih. Ibnu 'Ajlan adalah M'harrnrad bin Ajlan.

Sedangkan Sa'id adalah Ibnu Abu Sa'id Al Maqburi. Hadits ini adalah ringlosan

dad hadits ke 7141.
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Su$an kemudian berkata, "Beliau memang demikian, yakni Nabi
SAW jika meletakkan lambungnya (berbaring), maka beliau membaca

doa: "Dengan menyebut nama-Mu wahai Tuhan-ht, aht meletakJwn

lambunght. Jika Engkau hendok mengambil jiwaht maka rahmatilah
ia, dan jilu engkau membiarlcannya maka peliharalah ia dengan

pemeliharaan yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang
shalih.'a1o

2" 
Sanad hadits ini siaifi. Ibnu Ajlan edalah Muhanmad.

Adapun ucapan Imam d[6sd di tengah-tengah sanad: "Dan dibacalran kqada
Sufian: Dari Sa'id." Malsud imam fifu1afl dari ucapan itu adalah: bahwa Su&an
bin Ufinah menceritakan awal sanad kepada mereka (imam Ahmad dan yang
lainnya), dimana Sutan berkata: "Ibnu Ajlan menceritaftan kepada lcami," setelah
itu kelengkapan sanad dan matan (redaksi) hadits dibacakan kepada Su&an, mulai
dari awal ucapan orang yang rcmbaca: "Dari Sa'id.' Dengan demikian, sosok yang

hadits ini dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi adalah Ibnu Ajlan, guru
Su&raIL Dalam hal ini, apa yang diasunsikan oleh orang-orang yang tidak mengerti
sanad adalah tidak dikehendaki. Sebab mereka rnenduga bahwa hadits ini
ro€rupalcan riwayat SuE an dari Sa'id segan langsrlJtg. Srmgguh, hal itu sama sekali
tidak pemah terjadi.

Adapun ucapan Sufran: "Beliau memang demihian, yaloi Nabi." Makna ucapal
Suqnan ini adalah, bahwa kepada Su$ran dibacakan matan (redaksi) hadits yang
diriwayatkan dari Abu Hurairah, dimana Abu pernah mengatakan (anu dan mu) ....,
kemrdian Su&an menerangkan redaksi hadits tersebut, bahwa beliau memang
demikian pada riwayat Abu Hurairah. Hadits itu tidak seperti zhahirnya, dan Abu
Hurairahlah yang mengatakan itu. Malsud Abu Hurairah adalah: bahwa Nabi SAW
jika rneletaltcan 14$rrngnya selalu membaca: "Dengan menyebut nama-Mu wahai
Tuhanht."

Terjadi silang pendapat di kalangan para hafizh tentang sosok Sa'id bin Abi
Sa'id Al Maqburi yang ada dalam hadits ini: apakah hadits ini bersumber.dari Sa'id
dari Abu Hurairah rscara langsung ataukah hadits ini bersumber dari Sa'id dari
ayahnya dari Abu Hurairah?- 

Semua itu (maksudnya, apakah hadits ini diriwayatkan ole Sa'id secara langsrmg
atau melalui perantara) menrpakan jattn periwayatan yarrg shahih. Meinrnrt kami,
hal itu (Sa'id meriwayatkan dari ayahya dari Abu Hrrrairah) membuat sanad
semakin muttashil. Dalam hal ini, boleh jadi Sa'id mendengar (hadits ini) dari Abu
Hurairab, naurun sebelurnnya ayahrya zudah menceritakan hadits ini kepadanya,
atau ayahnya menetapkan padanya sebagian dari hadits ini.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi @: 231) dari jalur ini. Riwayat At-
Tirmidzi ini adalah riwayat yang panjang. Dalam rirvayat ini terdapat nilai tambah.
Hadits ini akan dikemukakan dengan redaksi png panjang, yang diriwayatkan dari
jalur yang lain. Hadits dengan riurayat yang panjang ini al<an dikennrkakan nanti.
Riwayat At-Tirmidzi ini sangat penting rlan pantas r:ntuk disebutkan di sini.

@I - I'tusnd Imam Ahmad



At-Tirmidzi berkata, 'Ibnu Abi Unrar Al Maki rnenceritakan kepada kami,

Suryan menceritakan kepada kami dari Ibnu.Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,'Apabila Salah seorang dari'luliaa
bangtn dart tumpat ddurnya, kcmudian kcmbali kE sana, malra hendaklah dia
mengibu tenpat tidurnya dangan uiung sarungrya tiga P,ali. Sebab ia tidak tahu

apa ymrg ditingalkannya setelah itu. APabila dia berbaring miring, malu
hendaktah dta manbaca: "Dengan menyektt tuma-Mu wahai Tuhotht afu
meletalant lamktngfu, dan dengan menyektt (nana)'Mu aht mangangkafiya. Jika
englcau afun mengambil jiwafu maka rahmatilah ia, don jila engluu hendak
membiarlunrya mala peliharalah ia dmgm pemeliharaan yang englau beril@t
kepada hanba-hamba-Mu yang shalih." Apabila dia bangun, malu hendaklah dia
membaca: "segala puji bagi Allah yang telah melindungiht pada iasadh4
mengenbalilran jiwaht padaht, dan mengizinkan aht untuk berdzikir kepada-I'lyd."
At-Timddzi berkata, 'Hadits Abu Hurairah (ini) adalah hadits hasan;'

Shanafah Al lzar adalahujung sanmg yang dekat bagian bawahnya.

Hadits inipun diriwayattan oleh Ibnu As-$mi dalam kitab Amal Al Yaum wa

Al-Lailah (761) dari jalur Abu Bakar bin Abi SfibaL dari Abu Khalid Al Abmar,
dari Mrrharrrmad bin Ajlan, dengan saoad ini dan dengan redaksi yang ringkas. Ibru
As-Sudi tidak mcnyebrutkan bsgian aLfiir hsdit1 1raiu sabda beliau: "Apabila dia
bangun." De'mikian pula dcogao riwayacriwayat ymg aksn dis€hllro. PEda

riwayalriwayat tcrscbtrt tidak ada roda&si tambahm iri.
De,mikian pula" hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari (13: 320'321) dari

jalur Malik, dari Sa'id bin Abi Sa54 dari Abu hnairah, dengan rdaksi yang juga

ringkas. Setelah itu, Al Bul&ari memberi isyarat terhadap riwayat Ibnu Ajtan
kepadanya dari Sa'i( dari Abu Hrrrairah.

Hadits ini pun diriwayatkan dari Satd Al Maqburi oleh Abdullah bin Umar Al
Umari dan saudaranya yaitu lJbaidullah bin Umar. Adapun Abdullah bin Urnar, saya

tidak pernah meiremrkan silang pendapat tentang periwayatannya dari Sa'i4 dari

Abu Hurairah. Hadits dari Abdullah bin Urnar, &ri Sa54 dari Abu Hurairah inipun
diriwayatkan oleh imacr Ahmad pada riwayat rendatang yaitu pada hadits no. 7925

dari Yazid bin Harrm: "Abdullah bin Umar mcngabarkan kepada lrami dari [Satd]
Al Maqburi, dari Abu Hurairah"' Hadi$ ini prm diriwayatkan oleh irnern Ahsd
pada hadits no. 9587 m€ndatane; dari Yahya Al Qfthm, dari Abdrllah [bin Umr],
dia bertata: "Sa'id npnccritakan k4od*tl dri Abu Hunirah." Saya tidak
Deocm*an hadits lain yang dirirvayaitm dsri.Amilhh sclain badis no. 7925 dm
95E7 itu.

Sede"gkan Llbaidullah bin Umar, para periwapt Yang hafiat belbcda pendapat

t€ntanp)ra. Orang-orang yang mriwaya*m dariq/a adalah Zubair bia Muawiyah,
Anas bin lyadh, Abdah bin Sulaiman, dan Yahp bin Sa'id bin Abban Al Urnawi.
Mereka sernua meriwayatkan lJbaidullah bin Umar, dari Sa'id Al Maqburi, dari
ayahnya dari Abu Hurairah.

Hadits yang diriwayatkan dari UbaidullahbinUrrar, dari Sa'id Al Maqburi" &ri
ayahnya dari Abu Hurairah inipun diriwayatkan oleh imam Ahmad pada hadits no.

9588 dad Ahmad bh AMil Malik Al llaranni. Hadits ini prm diriwaptkan olch Al
Bulsari (ll: 107-108) dan Ao'u Daud 5050 (4:4?2, Aun Al Ma'bud) dari Ahmd
bin Yuus. Hadits inipun diriwayatkan oleh Ibnru As-Srmi dalam kitab Al Yaun wa

Musnad Imam Ahmad - @l



'* rofl,* &
r tt'A.iJ crl)tli ;itaa

,f ,lri, $|', .yt,oo

il ,f '4iW sii ';)$i i6 ,hr ia o1 i;; ,rj *,g
Al Lailah (704) dari jalur sa'id bin Hafsh An-Nufaili. Kaiga orang'tersebrut -
maksudhya: Ahmad bin AMil Malih Ahad bin yumrs daa Hash- meriwayarkao
dari zuhair bin Mu'awiyab, dari sa'id Al Maqburi, dari ayahnya dari Abu urnairan.
rladits inipm diriwayatkan oleh Muslim (2: 315) dari Ishaq bin Musa Al Anshari,
qri 4gs bin Iyae, dari LJbaidu[aL dcngan sanad ini. Hadit ini prm diriuayatkan
oleh Muslim dari Abu Kumib, aari euaan bin sulairnan, dari ub-aidullalu d*gro
redaksi )rang t€rtcra di sini. Hadits ini prm diriwayatkan oleh irnam amaa paAa
hadits no. 9450 dari Yab,a bin Sa'id Al Umawiy, dad IJbaidullall dengan srri ioi.
Mereka meriwayatkan dari lJbaidullah dari sa'i4 dari ayabnya, dari Abu Hurairah.
semcotara Az-zru}rj,, Hamad bin zaiL dan Abdullah bin Nrrmafu berbeda dengan
merek4, dimam ketiga orang ini rcriwaptkannya dari ubaidullalL dari sa,id Al
lvt"qloi dari Abu Hrrrairah" Kctiga orang ini tidak rirenyebutkan: ',Dari a5rahnya."

Iladib dengan sanad tarya disebutlan ,,dari ayahqla" ini diriwal,atkan oleh

dari tlbaidullah bin Urnar, dari sa'id Al Maqbrri, darilbu nurairan. oemikianpula,
hadia dengan sanad t nFa disebutkan "dari ayahnya" ini prm diriwaptkan oten ea-
Darimi Q:290) dari Harnad binz:rid, dari ubaidullall dengan sanad ini. Demikian
pula, hadits dengan sanad renpa disebutkan "dari ayahnya" ini prm diirwayatkan oleh
Ibnu Majah (3847) dari Abu Bak bin Abi syaibah, dari Abdullah bin Numair, dari
Lrbaidullall dengan redalai )ra4g sama.

Al Buttrad telah rnenying[rmg perbedaan ini dalam kirib shahih-nya dengan
nrm4 "Abdullah' dan uSa'id Al Maqburi". Al Bukhari berkata -Setaan

riwayah)ra dari jalur Ztrhafu, dari lJbaidillaL-: ,'Sanad ini diperkuat
oleh Dhamrah (yaitu Anas bin Iyadh) dan Isma'il bn z-akaljya dari ttbaidullah.
Yahya bin sa'id dan Bisyr berkata" Dari Ubaidullall dad sard, dari Abu Htuairah,
dari Nabi sAw.'Hadits ini diriwayatkan oleh Malik dan Ibnu Ajlan dari sa'iq da;
Abu Hurairab, dari Nabi sAw.n Al Bulfiari m€rnberi isyarat sekali lagi serclah

ryfqpqk* riwayatnya dari irrem Matik. Al Buldari berkaq "Jalu ldari imam
Malik) ini diperkuat oleh Yahya dan Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Ubaididlall dari
Satd dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw. zuhair, Abu Dhamab, dan Isma'il bin
zakaiya nrenmbahkan: Dari utaidullab dari Sa'id, dari ayabnya, dari Abu
furairab, dari Anbi sAW. Ibnu Ajlan meriuayattan hadits ini aari sa'i4 dari Abu
Hurairdq dari Nabi SAW.,

Al Hafizh peirjelasau dalam kitab AI Fath pada bagian yang
pertama (11: 108. 110) pada takhrij beberapa riwayat yang disebutkan otei at
Bul&ari dan ditambahkan oleh yang lainrya ini. Di antara ),ang dijelaskan oleh Al
Hafrzh adalatu bahwa riwayat dua Hamad, yakni Hamad bin zaiddan Hamad bin
$3lamal, adalah mauquf. Tapi sebe,namya riwayat Hamad bin zaid yang kami lutip
dari sunan Ad-Darimi adalah marfu' dan tidak mauquf. Hal ini meqiadi-koreksi atas
AlHafizh.

@I - fi6nfi Imam Ahmad



orr ,Ju't.luf ; di '* it}:"'# '# c*1;jtf I ,o>Lt
..tttt'
:sv {xi 6-'ir:+ u 

'j6 
qt'; r11 oK i)3rf i;}l ort$r

,ljl,gt-rllrt,Jl ertri '+l *.:

Ly, ;#i'H 6-:Jui ,:&:v ili ,1.;,\i i jt,*..r;i
'&1:i '!:rLr 

Uy grUt :-Al |{'-::'jt ,r*It '#.1 or{aVj
t . € . ,.. ,.l*l LVSS

!"t, ov s ,'*io & ,{4r'u -^L tbi U! y Ut r;;t
tct ?. ,.. ?, . ti.oi ., t( - ',e Jc,[!atb f,€ €,";F,/Pt'u'kf €,f
,jd ,rtor, )k t*<tl*'r,r*i e;'iti;t 

"4tu a . t t,c , , c. , . u t 
-rc t . , t, l. l*tr-t-, * O>,* u.t 'd^7 otiL 7 ,Ji- 'a;.;j ,lt',-g:

.*t {.i" & yt);)tv ul u.talli;.; €j *,/
7355. Su&an menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan

{an dibacakan kepada SufyarF- dari Sa'id, dari Abu Huraira}r,

insya Allah 
-sufyan 

berkata- yang kami dengar darinya (Sufyan):

"Dari Ibnu Ajlan." Aku tidak tahu tentang siapa Suffan dit oyq
(mungkin tentang) Tsumamah bin Utsal?

Dia (Abu Hurairalt), "Kaum muslimin telatr menawantrya

(Tsumamatr bin Utsal). Mereka telatr menangkapnya. Jika seseorang

bertemu dengannya (Tsumaurah bin Utsal), dia akan berkata" Apa
yang kau pmya, wahai Utsamatr?'Tsumamah menjawab, 'Jika engkau

Musnad Imam Ahmad 
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akan mernbwfr, maka bunuhlah orang ybng punya daratr. Jika

engkau akan memberikan kesenangan, maka berikanlah kesenangan

kepada orang yang bersyrkur. Jika engkau mengerrbalikan hartq

maka engfuu akan diberikan harta'."

Abu Hurairah berkat4 "Jika seseorang bertemu dengannya

(Tsumamatr), dia aken berkata, 'Apa yang kau puny4 wahai

Utsamatr?' Tsumamah menjawab, 'Jika engkau akan merrberi

keseriangan, maka berikanlah kepada orang yang bersyulor. Jika

engkau akan membunuh, maka bunuhlatr orang yang mempunyai

darah. Jika e,ngkau menge,nrbalikan hartq maka engkau akan diberikan

hrta'."

Abu Hurairatr berkata, "(Jcapan Tsumamah ifu sampai ke,padg

Rasulullatr SAW sehingga bpliau pun melepaskannya, dan Allah SWT

telah meresrykan hidayah-Nya ke dalm hatinya"

Abu Hurairatr bed@tq T![ereka.(kaum muslimin) ke,rnudian

mernbawanya (Tsumamatr) ke sumur milik kaum Anshar. IVlereka

memandikanny4 kernudian dia masuk Islam. Tsumamah berkata,

"Wahai Muhammad, kemarin wajatrmu adalah wajah yang paling aku

benci, agama-mu adalatr agama yang paling aku benci, dan negeri-mu

adalah negeri yang paling aku be,nci. Tapi sekarang, agamamu

meqiadi agama yang paling aku cintai dan wajalrmu adalah wajatr

yang paling aku cintai. Tidak akan ada batuan (serangan) kepada

orang-orang Quraisy dari orang-orang Yamanrah.' Hingga Umar

bertata, De,uri Allatr, dulu dia lebih hina di matalcu daripada seekor

babi. Tapi sekarang dia di mataku lebih besar daripada sebuah

gunug. Biarkanlah dia. Lalu Tsumanrah me,lrdatangi Yamamatr untuk

menahan batuan (serangan) bagi kaum Quraisy, sehingga mereka pun

panik dan gelisatr. Orang-orang qrnaisy kemudian me'lrulis surat

kepada Rasulullatr SAW (yang berisi), '(Bukankah) kamu

me,merintatrkan unfuk menjalin silaturahim'."
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Abu Hurairatr berkata, 'Rasulullatr SAW kemudian me,nulis

surat kepada Tsumamah. "

Abdullah bin Ahmad berkata "Dan aku mendengarnya ([nam
Ahnad) berkata: Dari SuSan': Aku mende,ngar Ibnu Ajlan
(menceritakan hadits) dari Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa

Tsumamah bin Utsal berkata kepada Rasulullah SAW.'2rt

2tr 5r*6 hadits ini shahih.Iladit ini b€rasal dari riwayat Su$rm dari Ibru
Ajtan, dari Sa'id, dari Ab,u Hursirah juga. Akan tetapi, susunan lolimat pada ianad
(hadits ini) perlu dijelaskan.

. Me,lrunrt saya, yang pasti, sosok ),ang merasa ragu tentang kemuttashilan sanad
hadits ini --dimana dia kemrdian mengatakan "Insya Allah setelah mengatakan
"dari Abu Hurairah"- adalah imamAfu1d.

Imam Abnad juga yang mengatakan: "Qaala Sufyan: Al Ladzii Sami'naahu ....
an Tsumaamah bin Utsaal(Sufyan berlcata: Yang lcami dengar darinya .... dai
Tsumamah bin Utsaal)." Matsud Imarn l[62d adalah: Su$an menc€ritalon kepada
imam lfua2d kisah yang akan dikemukakan pada uraian di atas berikutnya, dan
imam Ahmad mendengar Su$nn berkata: "Dari Ibnu Ajlan." Setelah itu, dibacaraut
kepada Su&an kqlanjutan sanad (hadits ini), yaitu: 'lDari Sa'id dari Abu Hurairah."
Kepada Suffan juga dibacakan matan (redaksi) hadits ini, mulai dari awal perkataan
Abu Hurairah: "Kaum muslimin." Setelah itu, imam Ahmad mengennrkakan kalimat
melingkar, guna menjelasl<an dhamir yang terdapat pada ucapannya: "Kantm Muslim
menawannya," yakni sosok yang ditawan ini adalah Tsumamah bin Utsal.

Imam Abmad juga sebab mengapa Su$an menggunakan dhamir
(kata ganti orang ketiga) pada ucapannya: "Asarruuhu (menawannya)," dan bukan
menyebutkan nanna Tsumamah bin Utsal secara terus terang. Hal itu disebabkan
karena Sufyan ditanya tentang sosok Tsumamah ini.

Dalam hal ini, irham Abmad tidak dapat memastikan bahwa dhinya
pertaryaan itu. Imam Ahmad berkatq "saya tidak tahu tentang siapakah Sufyan
ditanya," apakah, "tentang Tsumamah?'rmam [!646 kemudian diam Setelah itu,
Imam d[6nd menyebutkan matan (redals0 hadits ini, karena dia telah me,ngetahui
secara yakin, bahwa kisah ini adalah t€ntang sosok Tsuma:nah. Namm demikian,
dia memastikan keraguanqra terilang sosok yang ditanya oleh sang penanya, sebab
dia tidak pertanyaan itu, dan dia haq)'a dari indikasi dan
alur pernbicaraan.

Setelah ittr" imam Abmad irgt. menegaskan rnakna sanad. Oleh karena itulah
dia melakukan pengulangan di alfiir hadits, melalui apa yang diceritakan oleh
putanya yaitu Abdullah. Abdullah berkata, "Dan aku mendengarnya.," yakni
ayahnya (irnam Ahmad), "mengatalran: dari sufyan."

Adapun hadits ini sendiri, sesungguhnya hadits ini adalah hadits yang shahih
dan tsabit dari Abu Hurairah RA, rneskipun di dalamya imarn Ahmad dan SuSan
memsa ragu.

Namrm saya tidak menemukan hadits ini pada hadits-hadis yang saya terima,
baik dari riwayat SuSan mauplm dari riwayat Ibnu Ajlan. Saya hanya menemukan
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hadits ini Jengan redaksi yang panjang- dari riwayat Laits bin Sa'ad dan dari
riwayat Abdul Hamid bin Ja'far, dfunana keduanya rneriwayatkan dari Sa'id Al
Maqhri.

Saya juga menernukan hadits ini dengan redalai yang ringkas dari riwayat
Abdullah bin Umar Al Umar| dari Sa'i4 dirnana irnam Ahnad meriwayatkan hadits
(dari riuayat ini) pada no 9832 dari Hajjaj yaitu Ibnu Muhamu4 dari Laits yaitu
Ibnu Sa'ad, dari Sa'id 1'aitu Al Maqburi, bahwa dia mendengar Abu Hurairah
berkata.....

Dernikian pula, hadits ini prm diriwayatkan oleh Al Bulfiari (8: 68-69) dari
AMulhh bin Yusuf, Muslim (2: 56) dari Qutaibah bin Sa'ad, Abu Daud 2679 (3:9-
l0 Autt Al Ma'bud) dari Isa bin Hamad Al Mashri dan Qutaibab dimana rnereka

semua meriwayatkan dari Lais bin Sa'ad dengan redalsi yaog sama dengan hadits
di sini. Hanya saja, Abu Daud hanya menyebutkan hadits saryai masuk Islarnnya
Tsumamah saja. Setelah itu, Abu Daud berkata, "Abu Hurairah ftemudian]
mengemrkakan badits [tersebtt]. "

Al Bukbari meriwayatkan scbagian dari hadits ini pada erryat teryat dengan

sanad yang samq ),aitu pada (l) lz 462, (2) l: 465, (3) 5: 54, dan (4) pada 5: 55.
Muslim mriwpptkan hadits ini dari jalur Abu Bakar Al Hanafi dari Abdul

Hamid bin Ja'far, dad Sa'id Al Maqburi, bahwa dia (Sa'id Al Maqburi) mendengar
Abu Hurairah b€rkata. Namm Muslim tidak rengcm*akan redaksi haditsnya, akan
tetapi beralih kc riwayat Laits yang tcrdapat pada hadits sebelunurya.

Ibnu Katsir juga meogutip hadits ini dalam kitab At-Tail:h (5: 48a9) dari
riwayat Al Buffisri )rang panjang

rmrm dftnrad mcriwayatlon sebagian dari hadits ini pada hadits no. 8024 dan
10273 dari hadits Abdullah bin Urnar yaitu Al Umari, dari Sa'id Al Maqburi, dari
AbuHurairah

Ibnu Abdil Barr menyebutkan kisah Tsumamah ini dalam krtab Al Isti'ab (79-
80), baik dengan redalsi yang singkat maupun yang panjang, tanpa sanad. Ibnu
Abdil Barr berkata pada redaksi yang singkat, "Abdurrazzaq menuturkan dari
Ubaidullah dan Abdullah -keduanya- putra Umar, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu
Hurairah ...." Ibnu Abdil Barr berkata pada redaksi yang panjang, trImarah $i1
Ghaziyah meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Sa'id At Maqburi, dari Abu Hurairah ...."
Setelah pemapamn tersebu! Ibru Abdil Bar berkata, "Ibnu Uyainah meriwayatkan
dari Ibnu Ajlaq daxi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Huairalf sepedi hadits Ghaziyyall
nanrrn tidak menyebutkan s)rair." Ini rerupakan isyarat dari Ibnu Abdil Barr
terhadap riwayat hadits yang tertcra dalam kitab Musnad ini.

Pada riwayat Suffan dari Ibnu Ajlan -yang tertera dalam kitab Musnad ini-
terdapat beberapa faidah yang tidak disebutkan pada riwayat Sa'ad. Karri akan

menyebutkannya, insya Allah.
Riwayat Su&an dari Ibnu Ajlan ini diriwayatkan dengan redalsi yang lebih

panjang dari yang tertera di sini, oleh Ibnu Ishaq dari Sa'id Al Maqburi. Riwayat ini
dipaparkan oleh Ibnu Al Atsir dalam kitab Asad Al Ghabah (l:246-247). Ibnu Al
Abir bcrkata, "Abu Ja'far Llbaidullah bin Ahmad bin Ali rncngabarkan kepada kard
dengan sanadnya sampai kepada Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishaq, dari Sa'id Al
Maqbrri, dari Abu Hurairah ....u
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7356. Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari

Sa'id, dari Abu Hurairah, secara perriwayatan, "Sebaik-baik shaff
(barisan shalat) jama'ah lelaki adalah yang pertama, dan seburuk-

buruk shaf-nya adalah yang terakhir. Adapun sebaik-baik shaff

Tsunramah bin Utsal bin Nu'man berasal dari Bani Hanifah bin Lujainr
Biografinya tertera dalam kitab Ath-Thabaqat karya Ibnu Sa:ad (5: 401), Al Ishabah
(1: 2l l), dan Jamharah Al Ansab (293).

Adapun ucapan Tsurnamah: "Jika engkau alan membunuh, maka bunuhlah
orang yang mempunyai darah." Maksudnyq Tsumaruh adalah omng yang perkasa

di kalangan kaurnnya. Mereka melindungi darahnya dan akan menuntut balas atas

kematiannya, jika dia dibrmuh. Tapi di balik itn, dia adalah orang yang tahu balas

budi dan terima kasih -layaknya keadaan orang Arab yang terpandang. Apabila dia

diberikan kenikrnatan, maka dia akan mensyrkurinya sekaligus memeliharanya.

Oleh karena itulah dia enggan masuk Isluq hingga dia dibebaskan dari status

tawanan. Dia engkau kira masuk Islam karena takut akan pedang. Di antara bukti
islarnnya yang baik adalah konsistensinya pada kebenaran ketika kaumnya -
pendudnk Yamamah-murtad bersama Musailamah lxl Kadzdzab. Dia sendiri
memiliki kedudukan tersendiri dalam memerangi orang-orang yang murtad itu.

Adapnn ucapan Tsumamah: "La ya'tii Quraryiyan Habbatun Min Al Yamamah
(tidak akan ada bantuan kepada orang-orang Quraisy dari orang-orang Yamamah)'"
Pada riwayat knarah bin Ghaziyah dalam kitab Ibnu Abdil Ban dinyatakan:

"Banfitan dan manfaat bagi orang-orang Quraisy itu berasal dai orang-orang
Yamamah. Tsumamah lcemudian kenbali fle YamamahJ dan menahan banfiran dan
manfaat yang alcan diberikan kEpada orangorang Qratsy itu. Ketika Tsumamah

membuat lcemudharatan kepada merek4 mala mereka pun menulis surat kcpada
Rasulullah (yang berisi): 'sesungguhnya kami telah mengilcai perjaniian denganmu,

sementara englcau pun memerinnhkan dgn menganjurkan untuk melalatlran

silatnrrahim. Sesungguhnya Tsumamah telah melahtlcan pemboikotan terhadap
lrami atas bantuan unfitk lrami, dan dia melalarlian hal yang memudharatknn lrami.

Jilra englcau berpendapat untuk membiarlran lcami mendapatlcan bantuan lcami,

malea lahtlranlah!' Rasulullah kcmudian menulis suraat lcepadaa Tsumamah (yang

berisi): 'Pisahkanlah antara kaummu dan bantuan untuk merelra'." Apa yang tertera

dalarn kitab Ibnu Abdil Barr ini menjelaskan hadits png global pada riwayat Suf,an
dari Ibnu Ajlan dalam kitab Musnad ini. Yaitu perkataan Abu Hurairah: "Mereka
(orang-orang Quraisy) rnenulis surat (kepada Rasulullah): '@ukanloh) engkau

memerintahkan menjalin silaturrahmi'.u Abu Hruairah berkata, "Beliau kernudian
menulis surat k€pada Tsurnarnah.t'

. lt
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7357. Suffan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari
Sa'id, dari Abu Hurairah Ad-Dausi, dia berkata, .Maka dia pun
mernberikan hadiah kepadanya seekor unta." Maksudnya adalatr
perkataan Nabi sAw yang berkatq "Ak[ tidak menerima hadiah,
keuali dari suku Quraisy, Dausi, atau sulu Tsaqif."2l3

2r2 sanad hsdig ini shahih; rmarn tvfuslim rcrah mcriwayatkam],a (l: 129)
melalui riq/a)rat Suhail bin Abi Shalih dari ayabrya, dari Abu tturairan. Oatam rl,t
Muntaqa (1473) disetutkaq "s€mua Jamaah meriwayatkan hadits ini selain rmam
Al Bukhari."

2t3 sanad hadits ini shahih. Ini adalah bentuk hadits yang diringkas. An-Nasa'i
telah meriwayatkannya (2: 138) melalui jalur Abdurrazz;q d-i Ma-'mar, dari Ibnu
Ajlan, dari sa'i( dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sA,il[ bersabd4 *Alor telah
berjanji dalam diriku untuk tidak menerima hadiah selain dari suku euraisy, kaum
Anshar, bani Tsaqafi atau Ad-Dausi."

Dalam hadits tersebut terdapat sebuah kisah png akan dipaparkan dalam hadits
ke 7905 melalui riwayat Abu Itia'syar dari sa'ad A1 Maqbrui, dari Abu Hurairah,
bahwa seomng badui mernberikan hadiah kepada Rasulullah SAW satu sfte1 enak
lembru lalu Nabi menggantinya dengan enam ekor lernbq tetapi orang itu tidak
meirerimanya. Ketika kabar itu telah saryai kepada Nabi sAW, Nabi lalu
rcngucapkan pujian kepada Allah dan meqranjrmgnya. Lalu beliau berkata, *Aku
telah ...(saryai d<hir fufi51.".

ArTirmidzi telah meriwayatkannya (: 379) mslalui jalur Ayyub dari sa'id Al
Maqburi. Kennrdian At-Tirmidzi rneriwayatkan dengan lsdaksi yang lebih paqiang
dari sebelumnya (380) melalui jalur Muhan'-rad bin Ishaq dari Sa'id.

Abu Daud telah meriwayatkannya (35371 Aun Al Ma'bud 3: 314), dengan
red"ksi yang ringkas melalui jalur Ibnu Ishaq, dari Sa'id akan tetapi dia
menarnbahkan di dalarnnya redaksi "dari ayahnya', dari Abu Hurairah.

Al Hafiz,hmengisyaratkan dalaaAt-Talldtish Q60),bahwa Al Hakim juga telah
meriwayatkannya, dan menganggapnya sebagai hudrts shahih menunrt ketentuan
Irnam Muslin Kisah yang sarna dengan hadits ini telah disebutkan sebelumnya
dalamhadits ke2687 melalui hadits riwayat Ibnu Abbas.

jama'ah perempuan adalah yang teraWtir, dan sebuntk-buruk shaff
jama'ah perempuan adalah yang perta*o.tar2

t ,'.itll o. ol, t.e')t \F/'r; ,l ,i j

W - Musnad Imam Ahmad



rp
. J..
6.t ftr *,itf

t 
. a'

:Jri d-,i
f,tttt$Ji ,ii;.

.:,#l r;.prr 'u'r&3|) |,!E Jrl, )ii).

.'&r .rji, n ,5.:.'* ,o<)#'i.t f ,Lr*, $'"; .vyoA

i 7358. SuS,an menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari

Bukair bin Abdullah, dari Ajlan, dari Abu Hurairatr, dari nabi SAW,

beliau telah berkat q"(Beikanlah) hak-hak budak-budakyang dimitiki
'berupa mendapatlcan makanan dan pakaian. Dan ianganlah kalian

rnembebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mamPu merelca

lahiran.'ara

2ra sanad hadits ini shahih. Su$'an png disebutkan di sini adalah Suffan Ibnu
Uyainah. Sedangkan Ibnu Ajlan adalah Muhanrmad. Adaprur Bukair adalah Ibnu
ALdu[ah bin Al-Asyj telah ditetapkan ketsiqqahannya dalam hadits ke 1446 - 5897,
dan kami tambahkan di sini bahwa Ibnu Abi Hatim telah menulis biografinya dalart
Al Jarh wa At-Ta'dil (L I I I 403404.).

Ajlan adalah seorang warga Madinah, budak Fathimah binti Utbah bin Rabi'ah
dan seorang tabi'in yang tsiqqah.Imam Al Bulfiari telah menulis biografinya dalam

Al Kabir (41116l) dan menjelaskannya bahwa dia telah mendenganrya dari Abu
Hnrairab, begitu juga yang dilakukan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wa At'
Ta'dil (3l2ll8\.

Ajlan di sini bukanlah Ajlan Al Madani, budak Al Musyma'il, yang juga telah
meriwayatkan dari Abu HurakalL sebagaimana yang telah kami jelaskan perbedaan

dari keduanya'dalam hadir ke 7198. Muhammad bin Ajlan ini telah meriwayatkan
dari ayahnya langsrmg, dan juga melalui perantara, sebagairnana yang disebutkan
dalamhadits ini.

Hadits ini telah driwayatkan oleh Tmaln Syaf i dzlanrr Al Umm (5: 901 2: 66
d:ri Musnad Al Syaf i berdasarkan urutan 'Abid As-Sundi) dari Su$rar bin
Uyainalq dengan sanad ini. Imam Malik telah meriwayatkanqra dqlarn Al
Muwaththa' (halaman 980) langsrmg saqai kepada Abu Hurairah, tarpa
menyebutkan sanadnya dengan redalsi 'lmam Malik, dia menyaryaikannYa
langsrmg bahwa Abu Hurairah berkata," lalu menyebutkau hadits tersebut secara

marfu'.
Ibnu Abdnl Bar berkata dilam At-Taqasisid Oalaman 809), "Hadits ini telah

diriwayatkan lbrahim bin Thahman, dari Malik bin Anas, dari Ibnu Ajlan, dari
ayabnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

Ats-Tsarui juga telah mengambil jalur yang sama dengan sanad ini.
Ibnu Uyainah dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Ajlan

dari Bukair bin Abdullah Al Asyj dari Ajlan Abu Muhammad dari Abu Hurairah.
Sanad ini adalah sanad yang shahih menunrt para pakar hadits. Hadits yang

serupa akan disebutkan setelah ini, rnelalui riwayat &nru bin Al Harts dari Bukat.
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7359. Harun menceritakan kepada kami, dari Ibnu Wahb,

Amru menceritakan kepada kami, batrwa Bukair menceritakan

kepadanya, dari Ajlan budak Fathimatr, dari Abu Hurairalt, dari Nabi

SAW, beliau telah berkata, 'I(ewajiban para majikan adalatt

menrberikan makanan dan pakaian -kepada budak-budaknya-, dan

janganlatr merrbebani me,reka dengan pekerjaan yang tidak mampu

dilaktrkan.''15
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7360. Dibacakan ke,pada Suffan, aku mendengar dari Ibnu

Ajlan, dari Bukair biu Abdullah, dari Ajlan, dari Abu Hurairah, dari

Sedangkan yang melalui jalur ini, Imam ltduslim telah rneriwayatkan dalatn kitab
shahilmya, sebagaimana yang akan kami jclaskan nanti. Inilah -yang rnenlnrtku-
yang telah diisyaratkan oleh Ibnu Abdul Barr, ketika mengatakan, 'Ibnu Uyainah
dan yang lainnya telah meriwayatkannya."

2r5 Sanad hadits ini shahih. Harun adalah Ibnu Ma'ruf. Sedangkan Ibnu Wahab
adalah Abdullah. Adapun Armu, adalah Ibnu Al Harts Al Misbri. Hadits ini adalah

bentuk pengulangan dari hadits yang sebelurmrya. Imam Muslim telah
meriwayatkannya dalam kitabnya (2: 2l) dari Abu Ath-Thahir Abmad bin Arnru bin
As-Sarj. Imam Muslim juga telah meriwayatkan dari Ibnu Wahab, dengan sanad ini.

@I - l{nsnsd Imam Ahmad
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Nabi SAW, 'I(ita tidak pernatr berdamai de,lrgan mereka, sejak kita
memerangi mereka. Yatmi binatang ular."2l6
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7361. Su$an menceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan
menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairalu dia
berkata: Rasulullatr SAW bersabdq "Tinggallranlah apa yang telah

alat tinggalkan untuk lalian, karena sesungguhnya telah musnah

umat-umat sebelum knmu disebabkan mereka banyak bertanya dan

berbeda pendapat dengan nabi-nabi merelw. Apa saja yang telah aht
larang lrepada kalian, malca jauhilah. Dan apa saja yang telah aht
perintahlcan lcepada kalian, maka tatatkantah itu semampu kolian."2r7

216 
Sanad hadits ini shahih.Ini adalah bentuk redaksi yang diringkas. Abu Daud

telah meriwayatkannya (52481 Aun Al Ma'bud 4: 534) dari Ishaq bin Isma'il, dari
S"&a", dengan sanad ini. Abu Daud juga menambahkan pada bagian alfiir badits
ini, redaksi "Barangsiapa yang m€nilggalkan ular-ular iflr karena taku! maka fia
bukan termasuk golongan kita." Hadits yang sana akan disebutkan dengan redaksi
yang panjang dalam hadif ke 95E6 - 10752, akan tetapi fi dalarrr$ra te.rdapat
riwayat Ibnu Ajlan dari ayahnya dengan 

-g'I.a perantara Bukair bin Abdullah.
Ibnu Ajlan menjelaskan dalam bagian awal redaksi hadits bahwa dia telah

mendengar dari ayabnya dengan "Aku mendengar dari bapakku',
padahal sssunggulmya dia mendengar dari Bukair, kermrdian mendengamya dari
ayahnya. Jadi, Ibnu Ajlan telah meriwayatkan hadits ini dengan dua jalur.

Kandungan yang sama dengan hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam
hadits Ibnu Abbas (2037 - 3254\. Kandungan )xang malcunya berdekatan dengan
hadits ini juga telah disebutkan dalam hadits Ibmr Mas'ud (3984). Lihat juga
keteBn_gan yang lalu dalam hadits Ibnu Umar (4557).

'" Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Suffan dari lbnu Ajlan,
dari,ayahnya, dari Abu Hruairah. Suffan juga prmya sanad yang lain, yang telah
diriwayatkannya juga dari jtbu Az-Zina4 dari Al A'raj, dari Abu Hurairah"
sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahih-tya (halaman

Musnad Imam Ahmad 
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7362. Su$ran meirceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan
menceritakan kepada kami, dari Al Qa'qa'bin Hakim, dari Abu shallh,
dari Abu HurairaL dari Nabi sAw, "sesungguhnya aku adalah sep€rti
s@rang ayatr bagi kalian. Apabila kalian mendatangi jamban -hendak
buang air-, maka janganlah katian menghadap kiblat atau
membelakanginya. He,ndakqra seseorang mencegah ber-istinja'
dengan kotoran dan dedaunan -)rang jatuh-, serta janganlatr dia
bersuci -dari buang air- dengantangan kanannya.'rl8

17 mslrnrt syarah kita), yang tclah mcriwayatkan hadits ini mclalui jahr Ibrahim
bin Baryar dari SuSran"

Begitn juga Imam Muslim telah mcriuayatkannya (2:22r) dari Ibnu Abu Amu
dari Suian" Hpy. 8aja, rmem Muslim tidak menyebutkan redaksinya, akan tstapi
meogganfinya dcngan riwayat lain yang diriwayatkaa sebelurmya.

Hadits ini telah uabitlshahih dari Abu Humirah, baik dengaa redaksi yang
pmjpg malpua rin-gtas, melalui jalur png banyak, sebagairnana lrrg t"Un b-Y"i
F.d trmjutken dalam kitab Ibnu Hlbban d"n syarah hadits-hadits r"g
diriwayatkan setelahnya pada halaman 18, 19 - 20.

-Hadits 
yang sama akan disebutkan kennrdian dal"m Al Musnad (9519) melalui

riwayat Yahf,a bin Ibnu Ailan dafr ayabrya. Hadits yang sama juga okan disebutkan
melalui jalnr yang lain dalam hadis kc 7492, 9129,9779, gbBB, too2g, 10260 -
10414. Lihat jalunryra yang banyak tersebut juga dalxn Shahih Al Bulchari (13:219-
221), Al Mrmaththa' Muhammad bin Al Hasan (halarn"n 40Q, Shahih Mustim (l:
379 - 2:221), At-Tirmidzi Q:379),An-Nasa'i (2: 2) dan Ibnu Majah (hal 2).

''" Sanad hadits ini shahih.Ibnu Majah telah meriwayatkan hadits yang sama
(313) &iuuhaumad bin Ash-shabah dari su8an bin uyainalt dengansanad ini.
Abu DanlElah meriwayatkannya (81 Aun at Ma'bud l: 7) melalui jatur tbnu l,t
Mlbarak, tegrtu An-Nasa'i telah meriwayatkanamya (l: re melalui jalur yahya
bin sa'id,,aserta Ibnu Hibban telah meriurayatkannya dalan shahihnya (2: 6il
cetakan A[ Ibsan) melalui jalur wahab; ketiganya dari Ibnu Ajlan,*tffif#; 

tehh rneriwayattannya (1: 88) dari Ibnu Ajlao, sebuah hadits
teNr!-nq lTpg- menghadap kiblat dan alcffislakangin),a pada waktu bgang air,
mclalui jalur Suhail dari Al Qa'qa', dari Abu Shalfi dari AbuHurairah.

@l i- Musnad Imam Ahmad
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7363, Dibacakan kepada Suqmn" dari Ibnu Ajlan, dari Sa'i{
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,, *Allah SWT telah memberikan
rahmat-Nya kepada seseorang yang melakukan ibadah pada waktu
malam."

Suffan berkata, 'Tanganlah kamu percikkan air pada
wajatrnya, tapi usapkanlatr pada wajahnya "2Ie

[afaz.fr "Wala Yastathibut', melrunrt Ibnu Al AtsL itu adalah benirk kinayah
dari Istinja'. Dikatakan dengan Ath-Tha)'yib '!ang bersih", dikarenakan ia
666bsrsihkan badannya dengan menghilangkan segala sesuafu yang kotor dalam
ber-isti4ia', png artinya adalah menrbqsihkannya.ir

"' Sanad hadits ini shahih. Yang dirnaksud dengan Sa'id disini adalah AI
Maqbury. Imam Abmad tidak rnenyebutkan hadits ini secara lengkap, akan tetapi
hanya menuqjukkan bagian awal redaksinya saja, sambil bermalcsud menyebutkan
tafsirnya Su&an terhadap redalcsi hadits tersebut. Aku tidak menemukan hadits
seperti ini yang lain dari riwayat Su&an, dengan sanad ini.

Adapun red"ksinya yang lengkap telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalarn
dua terryat (hadits ke 7404 - 9625) dari Yahya bin sa'i4 dari Muhammad bin Ajlan,
dari Al Qa'qa' bin Hakinn, dari Abu ghatih, dari Abu Hurairah, secara marfu,,
dengan redaksi "Allah orang yang bangun pada tengah melam futg
melaksanakan shalat, kemudian dia nembangunkan istrinya dan istrinya prm shalat
malam juga. Tetapi, apabilp istrinya menolak untrk bangun, dia menyiram wajah
istrinya dengan air. Allah juga merahati seorang istri png bangun pada tengah
malam lalu shala! lalu membangunkan yang kemrdian ikut shalat jug4
Namm apabila suaminya menolak untuk bangruq dia memercilkan air ke wajah
suaminya."

Dalam hadits ini dapat diketahui bahua Ibnu Ajlan dua orang grutr'
yaitu sa'id Al Maqburi yang telah meriwayatkannya langsung dari Abu Hurairah,
dan Al Qa'qa' yang telah meriwayatkanryra dari Abu Shalih dari Abu Hurairah.

suqnan bermalaud menafsirkan lafazh An-Nadhhu yang terdapat dalam hadits
ini, karena asli lafazh tersebut artinya adalah meirercikkan air. Akan tetapi, suSan
hendak rheqjelaskan bahwa bukanlah malxu itu yaag dimeksudkan dalam hadits ini,
dikarenakan dengan memercikkan itu sama saja dengan m€ngganggu orang yang
tidu dan 66maks6y3 untuk bangun. Jadi, Sufimn menjelaskan di sini bahwa yang
dimalsud dengan lafazh tersebut dalam hadits ini adalah mengusap wajah dengan

a
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73U. Suffan menceritakan kepada kami, dari Yahy4 dari

Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, -Aht

diperintahkan untuk tinggal di sebuah desa yang menguasai beberapa

desa; merelra menyebutnya 'ya*rib', yaitu 'Al Madinah', yang telah

melenyaplcan rnanusia sebagaimana ubupan -alat peniup api- tukang

besi menghilangkan kotoran pada bol.ti2o

,f ::su : ;V ittt * At f ,;;j
C- ts,u,,8t 

"# 
L-,[;lt er,:* ;-

c

J>{
a

a

t{ ,f ,:or*, $", .v\'lo. -De.ttir.

,rJ c 'l,,ttllit f-. ti e ,lft * i'# * ,irt.,t:;\)i

air secara lembut terhadap orang yang tidur, dan membangunkannya dari kernalasan
untuk meneruskan tidur.

Meskipun begitu, dalam beberapa riwayat hadits, lafazh tersebut diucapkan
dengan lafazh "Ar-Rtsy (meme.rcikkan), sebagai ganti langsung dari lafazh "An-
Nadhhu", sebagaimana yang akan kami jelaskan. Mungkin saja, ini adalah
pengalihan yang dilakukan oleh sebagian periwa)rat.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (1308 - 14501 Aun Al Ma'bud l:
5U - 543), An-Nasa'i (l: 239), Ibnu Majah (1336) dan Al Hakim dalam Al
Mustadrak (1: 309), melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Ibnu Ajlaa dari Al Qa'qa',
dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

Al Hakim berkata, "Ini adalah badis yang shahih menurut ketentuan Imam
Muslirrf banya saja dia tidak ," Pendapat ini disetujui oleh Adz-
Dzahabi. Adapun dalam riwayat Ibnu Majah, dalam hadits itu disebutkan lafazh
" Ar.Ris1tsy" sebagai ganti lafazh " An-Nadhhu."

2o Sanad badits ini shahih. Yang dimalsud dengan Yahya disini adalah Yahya
Ibnu Sa'id bin Qais Al Anshari.Al Naiiari Al Madani. Hadits ini adalah bentuk
pengulangan dari hadits ke 7231, yang telah disebutkan melalui riwayat Imam Malik
dari Yahya bin Sa'id. Itnam.Muslim juga telah meriwayatkannya (l: 389) melalui
jalur Su$aq dengan sanad ini.

@ - 
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7365. Su$an me,lrceritakan kepada kami, dari Yahya bin
Sa'id, dari Abu Bakar Al Anshari, dari Umar biu Abdul Azlrz, dat'r

Abu Bakar Al Maktrzumi, dari Abu Hurairatr, bahwa Nabi SAW
melaksanakan sujud setiap menrbaca surah Al Insyrqeaq dan Al
r61*3,,2t

2t Sanad hadits ini shahih. Abu Bakar Al Anshad adalah Abu Bakar bin
Muharnmad bin &ruru bin Haan sedangkan Abu bakar Al Malfizumi adalah Abu
Balor bin Abdunahrnan bin Al Harts bin Hisya:n Nasab kedua Abu Bakar itu telah
disebutkan dalamriwayat At-Tirmidzi dan d1-11uru'i serta Ibnu Majah.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (l: 398/ hal sTa menurut syarah
kami) dari Qutaibah bin Sa'id, begitu juga An-Nasa'i telah meriwayatkannya (1:
152) dari Muhammad bin Manshur dan dari Qutaiball juga Ibnu Majah yang telah
meriwayatkannya (1059) dari Abu Bakar bin Abi Syaibah; ketiganya meriwayatkan
dari Sufyan bin Uyainah, dengan sanad ini. Hanya saja, At-Tirmidzi tidak
menyebutkan redalsi asli haditsnya, akan tetapi menggantinya dengan sanad lain
yang diriwayatkan sebelumnyq yang akan kami tunjukan nanti, Insya Allah. Ibnu
Majah tidak menyebutkan redaksi 'Waqra'' dalam bagian alfiir hadits.

At-Tirmidzi berkata, 'tladits Abu Hurairah ini adalah hadits yang fussnn dan
shahih." Kemrdian, At-Tinnidzi berkata laeit, 'Dalam hadits terdapat eryat orang
tabi'in yang telah meriwayatkan satu sama lainnlra." yang dimaksudkan dengan
erryat orang tabiln itu adalah Yahfra Al Ansbari, Abu Bakar bin Muharnmad bin
Amru, Umar bin Abdd Aziz dan Abu Bakar bin Al Harts.

Ibnu Majah berkata, 'Abu bakar bin Abi Syaibah berkata, hadits ini -
adalah hadits Yahya bin Sa'id-, tidak pernah lordengar ada periwayat

lain yang telah rneriwayatkarmya." Maksudaya adalah tidak ada yang meriwayatkan
hadits ini selain suffan bin Uyainah, guru Abu Bakar. knam Muslim juga telah

hadits ini (l: 161), begitu juga Abu Daud (t4}7l Aun Al Ma'bud t:
531), At-Tirmidzi (l: 398) dan An-Nasa'i (1: 152) melalui jahu Su$,an bin Ufinah
dari Ayrb bin Musa dari Atha' bin Maina' dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang
s?mr.

knam Muslim dan An-Nasa'i juga telah rneriwayatkannya melalui jalur yang
lain dari Abu Hurairah. Lihat keterangan yang telah talu dalamhadits ke 7140.

p:, $, ?'i ;* ;t
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7366. Su$an me,lrceritakan kepada kami, dari Yatrya, dari Abu
Bakar, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Abu Bakar bin Abdtmahman,
dari Abu Hnrairatr, dari Nabi SAW, "Barangsiapa yang mendapatkan

hartanya berada pada seseorang yang jatuh pailrt, maka orang itulah
yang lebih berhak dengan harta itu.'il2

i.o.t { ,.LoJ-p q, f t3'", . vrl v
,i*\
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7367. Suffan me,lrceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari
Ikrimah, dari Abu Hurairah, dia berkata, cer{ku ceritakan kepada kalian
beberapa hal dari Rasulullah SAW, yang disampaikan dengan pendek,

"Janganlah seseorang meminum air langsung dari corong kantong air
-yang terbuat dari lculit-.'a23

2 Sanad hadits ini shahih. Hadits yang srm, telah disebutkan sebelurmya pada
hadits ke 7124, melahi hadits riwayat Hasyim dari Yahya -Ibnu Sa'id Al Anshari-,
dengan sanad ini. Dalam sebagian cetakan salinan Al Musnad yang lain, terdapat
beberapa kesalahan dari para penyalin, dianhrarya adalah dalam cetakan Halabiyah
yang disebutkan dengan redaksi "Yahya dari Abu Bakar", dan dalam cetakan
Kataniyah disebutkan'Yahya dari Abu Bakar bin 'Ubaid." Kedua redaksi tersebut
adalah kesalahan yang s4ngat fatal. Redaksi yang benar adalah yang terdapat dalam
cetakan M.

Hadits yang sama akan disebutkan kernrdian dalam hadits ke 7384, yarig
diriryp,atkan dari Su$ran, dengan sanad ini dan sanad yang lain.

- Sanad hadits ini shahih. Hadis )xang sama telah disebutkan sebelurnnya
dalam hadits ke 7153, melalui riwayat Isma'il -Ibnu Alilyah- dari Ayrb, dengan
sanad ini. Hadits riwayat Su&an ini juga telah diriwayatkan oleh Imarn Al Bukhari
(10: 78), dari Ibnu Al Madini, fui Su&"r,, dengan redaksi "Ayyrb menceritakan

@I - l{usnsd Imam Ahmad
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. 7368. Sorya, me,lrceritakan kepada kami, dari Aryub,,dari

Muhanuna{ dari Abu llupi1ab dari Nabi SAW, "Beliau meplnrkan

sujud satrwi setelatr mengucapkan salart."z

i*1t 'rb*t 6t I(J..ri". '* 'arj'* |oil r3l, . vr1 q
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7369. Suffan menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari

Muhammad, bahwa kaum lelaki dan perempuan berbantah-bantatran

tentang siapa yang lebih banyak jumlahnya di dalam surg4 lalu Abu

Hurairalr berkata, Abu A1 Qasim SAW telah berkata, "Orang yang

kepada kami, dia berkata: ,Ikrimah berkata kepada kami, tidakkah kalian ingin aku

beritahukan beberapa perkara kecil, yang telah.dicsritakan- ke,pada karri oleh Abu
Hurairah? Perkara itu adalah bahwa Rasulullah SAW oelarang kita untuk I1€,minum

air langsung dari corong kendi atau kantong air yang terbuat dari kulit-"
2{ Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksud dengan Muharmrad di sini adalah

Ibnu Sirin. Hadits ini.menrpakan sebuah hadits yang diringkas, yang kandrmgan

maloanya telah disebutkan dengan redaksi yang panjang dalam hadits ke 7200,

dalam sebuah kisab melalui riwayat Ibnu Arm dari Ibnu Sfuitr. At-Tirmidzi telah

meriwayatkannya (1: 3Oa) dengan redaksi yang ringkas, melalui riwayat Hisyam bin
Hasan dari Ibnu Sirin.

At-Tinnidzi kemudian berkata, "Ini adalah hadits yang hasan dan shahih.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ayyub dan yang lainnya dari Ibnu sirin'" An-

Nasa'i telah meriwayatkannya (1: 183) melalui jalur Qatadah, dan melalui jahu Ibnu

Aun dan Kbafid li Hadzdza'; ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Sirin dengan

redaksi )rang sama.

Lafazhsajadahumayatgdirnaksud di sini adalah dua sujud sahwi.

Musnad Imam Ahmad - @I



pertama lrali masuk surga, -wajahnya- bercahaya terang laksana

bulan pada malam purnama, selanjutnya adalah golongan yang
bercahaya seterang bintang yang berkilauan di langit. Setiap laki-laki
dan ke&ro golongan itu mempttnyai dua istri, yang -sangat cantik,

sehingga seolah-olah- tedthat tulang surrulumnya dari batik dagtng,

dan merela yang berada di wrya itu senuanya adalah permvan.'frS
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7370. Su&an menceritakan kepada kami, dia mendengar dari
Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, Aku me,nde,ngar Abu
Hurairah berkata, bahwa Rasulullah SAW melaksanakan salah satu

shalat di waktu ssls 
-rnungkin 

itu adalah shalat Zhuhur, tapi menunrt
sebagian besar perkiraanku adatah shalat Ashar-, lalu beliau
mengucapkan salam pada rakaat kedua, kemudian beliau mendatangi

mimbar kayu yang berada di depannya, dan duduk di atasnya dalam

keadaan maratr 
-Su$an 

berkata, 'I(emudian beliau mendatangi

u;6 :Jv ,:#:, f: f iA ,t:i>,Lsr'-; $ui ,,"rit

% Sanad hsdits ini shahih. Ini adalah bentuk pengulangan dari hadits ke 7152.
Libat keterangannya dalam hadits ke 7165.
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mimbar kayu di aratr kiblat yang biasa beliau sandarkan punggungnya

di sana, lalu beliau menyandarkan punggungnyF. Abu Hurairatr

berkata, 'I(e,mudian beliau keluar seperti orang yang sedang tergesa-

gesa, dan orang-orang pun berkat4 "Shalat kali ini telatr diringkas
(Qashar)", dan di antara mereka terdapat Abu Bakar serta Umar.

Beliau SAW berkata" *Aht tidak mengqaslar shalat, dan tidak pula
lupa." Mereka berkata, '"Tetapi Anda tidak melaksanakan shalat

kecuali hanya dua rakaat." Abu Hurairah berkata: Lalu Rasulullah

SAW melihat mereka -seakan meminta kepastian-, maka mereka

memjawab, 'Ya." Kemudian beliau berdiri dan melaksanakan shalat

dua rakaat lagi dan mengucapkan salam. Kemudian beliau takbiratul

ihram dan langsung sujud seperti zujudnya -yang biasa- atau lebih
lamao lalu berdiri lagi dan takbir lagi, ke,nrudian sujud dan takbir
l,g..-"u
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7371. Dibacakan kepada Suffan, aku mendengar dari Ayyub,
dari Muhamnad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, *Berilwnlah

% Sanad hadits ini shahih.Ini adalah berftk ringkasen dari hadits ke 7200,
haqra saja dalam hadits ini disebutkan kedua sujud yang dilahrkan karena lupa,
ssdangken dalam hadits yang sebelumya tidak disebutkan sujud yang ked,uaqra.
Kami juga telah menunjukkan beberapa jahr yang lain dalam hadits sebelr"nnya
tersebut.

rrnzrm Muslim telah meriwayatkan hadits ini (l: 160) dari Amu An-Naqid dan
Zuhair bin Harb, dari Ibnu UfiDab dengan sanad ini. Ilanya saja" rrnam Muslim
mcnyebutkanqra dengan redalcsi },ang panjang, de,ngan riwayat yang sama persis
dengan hadits yang telah lalu. Bagian ringkasan dari hadits tersebut telah disebutkan
sebehrmya dalam hadits ke 7368 dengan sanad ini.
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naihs -onak-anab kalian dengan namaht, tapi janganlah kalian

merfurikan gelar dengan gelarht.'ffi
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7372. Abdut Wahhab bin Abdul Majid me,nceritakan kepada
kilyli, Ayytrb me,ncqitakm kepada kami, dari Muhmmaq dari Abu
Hurirah, dari Nabi SA% "Bqikanldt nama <nak-an&- holian

dengan nanah+ tapi iangortoh kotion menberikm gelar dengan

gelarht.'a8
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7373. Su&an .slrseritakan kepada kami, dia berkata aku
telah menghafalnya dari Ma'mar, dari Yatrya" dia mengabarkarurya

- . a a ,4. a as6xt ge .Je J9,

u Sanad hadits ini stuhih. rrnam Al Buttari telah mcriwryatkmJna (6: a08)
dari lhu Al Madini, begitu jugs rrmm Muslin (2: 168) dari Abu Bakd bin Abi
Sya0.h dao yang laimp, juga Ab,u Datrd (4965/ Autt Al Ma'ktd 4: 446), dari
Mrnddad dan Abu bakar, juga Ibm Majah (3735) dari Abu Bakar juga; s€,mnnla
reri*aya&an dari Su8ian bin U}lainah, demgnn sanad ini. Nantiqra akan disebutkan
sebuah hadits yang lcurang lebih sama scblah hadits ini mlalui riurayat Abdul
lVahab Ac-Tsaqafi dari Ayyrb.

Ad-Darimi rclah meriwayatkaoryra Q: 293-290 rclalui jahn riwayat Abu
Sbalih dari Abu Hurairah. Hadits ini juga tclah diriwayatkan sebagai hadits siarrrf,
dahm hadits Anas, yang akan disebuthn kemrdian berkali-kali dalam hadi6 ke
l2l5!-lzgg3,dandalanhaditsJabiry'angterdapat'dalambaditske 14232- 15191.u Saoad hadits ini shahih. Ini adalah bqrtuk pengulangan dari hadits yang 

,

sebelumya.
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dari Dhamdham, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW

memerintahkan untuk merrbunuh dua binatang hitam saat dalam

shalat; yaitu kalajengking dan ulatr."22e
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7374. Suffan menceritakan kepada ;, u* ;, dari

Ibnu Sirin, ditanyakan kepada Suffan, "Apakah dari Abu Hurairah?,

dia jawab, 'Ya." Ditanyakan lagi ke,padan)ra, "Apakah dari Nabi

SAW?" Dia jawab, 'Ya." Beliau berkata, "Barangsiapa yang telah

membeli hqvan yang terlihat besar embing susunya, atau diikat

embing susunya agar terlihat banyak (maksudnya ditipu) maka dia

berhak untuk memilih. Apabila dia berkehendak untuk

mengembalilmnnya, malca kembalilanlah, dan apabila dia

berkehendak untuk memilikinya, maka ambillah."23o

D Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksud dengan Yahya disini adatah Yahya

bin Abi Katsir. Hadits ini sendiri adalah bqtuk pengulangan dari hadits ke 7178
yang diriwayatkan dari Mtrhanrrrad bin Ja'far dari Ma'mar, dengan sanad ini dan

a"og* redalsi yang sama. Perkataan Su6raD, "Aku telah meinghafalq'a dari
Ma'mat'', disebutkan dalam cetalcan Katani)'ah dan M, dengan 'ALu telah

menghafalnya."
E0 S,nad hadits ini shahih.Ini menrpakan bentuk hadits yang diringkas. An-

Nasa'i telah meriwayatkannya (2: 215) dari Mghan'mad bin Manshru d*i Sory"q
dengan sanad ini, dengan redalsi 'Barangsiapa png bertransaksi membeli hewan

yang tidak diperah suunya atau hewan yang diikat ambing susunya, rnaka dia

menryunyai hak memilih sela:na tiga hari; apabila dia menginginkannya, maka

arr,billah unta ihr, dan apabila tidak renginginkannya, Eal€ balilkanlah uta itu
dengan mendapatkan ganti satu Sha'lurma yang tidakberwarna cokelat."

Imam Muslim telah meriwayatkaonya (1: ,l45) dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan

dengan redalsi yang sama. Ibnu Majah juga telah meriwayatkannya (2239) dengan

redalai yang sama, melalui riwayat Hisyam bin hasan dari Ibnu Sirin dari Abu

Musnad Imam Ahmad 
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7375. Suffan menceritakan kepada karni, dari Manshur, dari

Abu Haznr, dari Abu Hurairatr, yang sanadnya sarnpai kepada Nabi

SAW, "Barangsiapa yang sengaia ment4iu (haii atau umrah) ntmah

ini (Ka'bah), lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat keii, maka dia

trembali seperti bant ditahirkan oleh ibunya.'a3r
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Hurairab" Imam Muslim telah meriwayatkannya sebelum itu dan sesudabnya,

melalui beberepa jalur yang lain dari Abu Hurairalr dengan redaksi yang sama.

Kandungan rnakna hadits ini telah discbutkan sebelurmya dalarn badits ke 7303

melalui riwayat Sufyan dari Abu Az-Zinaq dari Al A'rai, dari Abu Hurairah. Kami
juga telah mensyarah hadits tersebut dengan penjelasan yang o*up bagus.

Al Hafizh menrmjr.rkkan dalam Fath Al Bari (4: 30a) beberapa riwayat yang

diriwayatkan dari Ibnu Sirin. Akan tetapi, Al Hafizh telah terlupa untuk

menrmjnlrkan riwayat ini. Lafazh *Al Muhafalaft", maksudnya adalah onta

Mushanah (yang didikat anrbing susunya). Kami telah menjelaslcannya dalam

hadits Ibnu Mas'ud (4096). Adapun lafazh"In Sya'a Ywnsihrlza", disebutkan seperti

ini tanfa menyebutkan "An", yaag berarti menjadi "In Sya'a An Yumsihtha" dalam

sebagian besu Ushul Al Musnad di sini. Akan tetapi, dalam cetakan disebutkan

redaksi "An Yumsulelha."
a I Sanad hadits ini shahih. Imam Al Bukhari (4: l7) datr Imam Muslim ( I : 382)

telah meriwayatkannya melalui jalur Su$xan dari Manshur, dengan sanad ini. Hadits
yang sama telah disebutkan sebelurmya dalam hadits ke 7136, rnelalui riwayat

Say5rar Abu Al Hakarn dari Abu Hazirn, dengan sanad yang sarna.
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7376. Suffan me,lrceritakan kepada kami dari Atha' bin As-

Sa'ib, dari Al Agharr, dari Abu Hurairah. Suffan berkata pada

pertama kali: "Bahwa Rasutullah SAW." setelatr itu dia

mengulengrnya. Dia berkata, "Al Aghar meriwayatkan dari Abu

Hurairab dia berkata, 'Allah SWT berfirman, "Kesombongan adalah

selendang-Ku, dan Kemuliaan adalah sarung-Ku. Mala, barangsiapa

yang meramlras salah satunya dai-Ku, niscaya Afu akan

melentparktnnya ke dalam api Neraka."232

a2 Sanad hadits ini shahih, sebab Sufyan bin Ufinah meirdengar dad Atba' bin
Abi As-Sa'ib sebelum hapalanq,a b€rubah. Hal ini sebagaimana yang telah kami
kaukanpada hadits no. 6490.

Al Aghar adalah Abu MuslimAl Msdini yang renetap di Kufah- Orang-orang
Kufah meriwayatkan hadits darin1,a. Dia adalah seomng tablin yang tsiqqah. Dia
meriwayatkaa hadits dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id. Kedua orang inilah (Abu
Hurairah dan Abu Said) yang berselutu rmtuk memerdekakan Al Aghar. Al Hafizh

dalam kitab At-Tahdzib (1: 365) bahwa Al Agbarr adalah nama, bukan
julukan. Al Hafizh menrbantah pe,ndapat yang mengatakan bahwa dia (Al Aghar)
adalah Abu Abdillah Salman Al Aghar. Al Hafzh mc'nyebutkan sebagian di antara

orang-orang yang berpendapat demikian, antam lain Abdul Ghani bin Sa'ad.

Pendapat ini pertarna kali dikeruukakan oleh Ath-Thabrani.
Namr.rn apa yang dikatakan oleh Al Hafizh itu masih perlu diteliti. Pasalnya

Abu Musa bin Isma'il, guru Abu Dau4 berkata dalam riwayat hadits ini: "Dari
Salmnn Al Agha;r."

Benar, Al Bulfiari memang 6s6isahtan antara Al Aghar dan Salman Al
Agharr dalam kitab Al Kabir. Dalam kitaib Al Kabir (ll2/44) ini dinf,atakan bagian
hunrf a/f "Agharr Abu Muslim mende,ngar hadits dad Abu Hurairah dan Abu Sa'id.

Hadits Al Aghar Abu Muslim diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al Hamdani. Hadits Al
Aghar terdapat pada orang-orang lufah. Ahmad [bin Hanbal] berkata" Tlaijaj
menceritakan kepada kami dad Syrbah: Al Aghan adalah pendongeng di kalangan
penduduk Kufah, banyak bicara, dan pernah be,rte'm dengan Abu Hrrairah dan Abu
Sa'id.'

Dalam btab Al Kabir (2121138) inipun diryatakan pada bagian htrnrf srn:

"Salman Al Aeharr Abu Abdillalr, budak kabilah Juhainab- Dia rnendengar hadis
dari Abu Hura-irah. Hadits Salman diriwayatkan slsfu anakn)ra yaitu Abdullah, Al
Asbahani, dzn Az-ZtJbrj.'

Demikian pula, Ibnu Abi Hatim pun membedakan antara Al Aghar dan Salman

Al Aghan dalam kitab Al Jarh wa At-Ta'dil. Akan tetapi, Ibnu Abi Hatim prm

sedikit mencanpur adukan antara keduan)'a. Dalam lrl'tzb Al Jarh wa At-Ta'dil
(1/1/308) ini dinyatakan pada bagian hunrf alf "Al Aghar Abu Muslirn Dia
meriwayatkan hadits dari Abu Hruairah dan Abu Sa'id. Haditsnya diriwayatkan oleh
Abu Ishaq Al Hamdani, Abu Ja'far Al Fara, dan Atha' bin As-Sa'ib." Setelah itq
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan komentar (Asy-Syubah) dari Ahmad bin Hanbal,
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seperti yang diriwayatkan oleh Al Bulfiari. Setelah itu, Ibnu Abi Hatim
mengennrkakan dalam kitab Al Jarh (2111297) pada bagian huruf srr: "$alman {!u
AbdiUah Al Agharr, budak kabilah Juhainah. Dia adalah orang Ashbahan (isfahan).
Dia rneriwayatkan hadits dari ...., Abu Sa'id Al Khudri, dan Abu Hurairah. Hadits
Saknan diriwayatkan oleh Az-Zubri." Selanjutnya, Ibnu Abi Hatim mcngem*akan
sebagian orang )rang meriwayatkan hadits Salman Abu Abdillah Al Agbarr.

Dalam hal inr, percampuran yang dilalnilran oleh Ibnu Abi Hatim adalah
p€ng€rnrlmannya terhadap keterangan Syubah di atas dalam biografi Al Agharr
tersebut rnelalui sanadnya dad Ahmad bin Hanbal. Di sini, pendapat yang lebih
kuat menunrt saya adalah, bahwa kedua sosok tersebut adalah sosok yang sama,
dimena orang-orang Madinah dan orang-orang Kufah meriwayatkan hadits darinya.
Sebagian dari mereka ada yang menghmi)"ahinya 0ulukan dengan menggunakan
nama "Abd) dengan Abu Muslim, dan sebagian lainnya mengkunyahinya dengan
Abu Abdillah. Dengan demikian, boleh jadi dia mer4ang meryunyai drn htniyah,
atau terjadi kekeliruan pada salah satmya.

Sementara itu, Ibnu Hibban tidakmembedalan antara Al Aghan dan Salman Al
Aghan dalam kitab Ats-Tsiqqat. Dalam hal ini" Ibnu'Abi Hatim hanya meurbuat satu
biografi, itupun tidak lengkap. Biografi ini dicantumkannya pada kitab A*-Tsiqqat
halaman 144. Ibnu Hibban berkata "Al Agbar bin Abdillah Abu Muslim adalah
orang tufan" Dia meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah dan Abu sa'id. Haditsnya

oleh Abu Ishaq As-Subai'i dan Athr' bin As-Sa'ib."
Adapu ucapan imrm dfust: "Su$pn berkata pertama kali: tsahwa

Rasulullah.' Kernudian dia mengulmginya. Dia berkata, 'Al Agharr dari Abu
Hurairah'." Malsud dari ucapan imnm fis3d tersebut adala[ bahwa Su&an
menegaskan pertama kali tentang status marfrr hadits ini kepada Rasululah,
kenmrdian dia mengulanginya lagi dengan bennrk yang mauquf kepada Abu
Hurairab, tanpa penegasan bahwa hadits ini marrtt'. Dalam hal ini perlu diketahui
bahwa para periwayat selain Su&aq rneriwayatkan hadits ini secaru marfu'. Hal ini
terdapat pada riwayat-riwayat yang akan ftsfi kemukakan talchrijnya. Dalam hal ini
pun perlu diketahui bahwa, meskiprm Su$ran tidak tegas rnenyatakan bahwa hadits
iai marfu', naurun sesungguhnya hukum hadits ini adalah marfu'. Sebab hadits ini
tidak dapat dikarang logika ataupun qiyas. Hal ini sebagairnana yang terlihat j6las.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 4090 (Aun Al Ma'bud: 4: 102') dari (1)
Musa bin Isma'il dari Hamad dan dari (2) Hanad dari Abu Al AwaslU keduanya
meriwayatakan dari Atha' bin As-Sa'ib.

Demikian pula, hadits ini prm diriwayattan oleh Ibnu Majah (4174) dari Hana4
dari Abu Al Ahwash. Pada riwayat keduanya (Hanad dan Abu Al Ahwash)
diguakan redaksi: "lYa Al Azhamah (dan keagunganJ," bukan "Al lzah
(lceagungan)." Hadits riwayat Ibnu Majah ini dinisbatkan oleh Al Mrm&iri dalam
}jtab At-Targhib wa AtTarhib (4: 16) kepada Ibnu Hibban dalam Shahihnya.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim Q: 292'l dengan redalai yang sama
dari riwayat Al A'masy, dari Abu Ishaq As-Subai'i, dari Abu Muslim Al Aghan, dari
Abu Sa'id Al Khudir dan Abu Hurairah sekaligrrs.

Wqihi: inilah redaksi yang tertera pada Musnad Ahamd cetakan Al Halabiyah
dan M. Jika berdasar kepada hal ini maka lafazh man yanig terdapat pada kalimat:
faman naaza'ani adalah maushul. Sedanglen pada Musnad Ahmad cetakan Al
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7377. Su&an meirceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari

Abdul Malik bin Umair, dari Abu Salamatr, dari Abu Hurairal\ dari

Nabi SAW, "sebenar-benarnya syair yang diucapkan oleh seorang

penyair adalah:

'Ingatlah, segala sesuatu selain Allah itu batil (tidak kekal)'."

Dan Harnpir saja Ibnu Abi Al Shalt masuk Islam 
-karena 

syairnya

itu-.43
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7378. Suffan menceritakan kepada kami dari Abdul Matik bin

Umair, dari Abu Al Aubar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah

Kataniyah dan naskah catatan kaki Musnad Ahmad cetakan M, dan inilah yang

meryrmyai tanda benar, adalah: Uqihi. Jilsa berdasarkan kepada lafazh ii, maka
man yarlg terdapat pada lrarlirrlat: faman Naaza'ani adzlah man syarthiltyah.

a3 Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksud dengan Taidah di sini adalah Ibnu

Qudamah Ats-Tsaqafi. Telah ditetapfan ketsiqqahamya dalam hadits ke 1068, dan

karri tarnbohkan di sini bahwa Imam Al Bultari rclah meirulis biografm)ra dalam Al
Kabir (2t1t395), begitu juga Ibnu Abi Hatim dzlamAl Jarh wa At-Ta'dil (1121613).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim (2: 198) dari Ibnu Umar, begitu
juga Ibnu Majah telah meriwayatkannya (7357) dari Muhammad bin Ash-Shabah;

keduanya meriwayatkan dari Suqan bin Uyainalq dengan sanad yang sama. Lna:n

Al Butfiari (7: 115-116 - l0: 448 - ll: 275) d41 rmam Muslim (2: 198-199) telah

meriwayatkan hadits yang sama dengan redaksi yang panjang dan ringkas, melalui

beberapa jalur yang lain. Lihat juga keterangan )rang telah lalu dalam Musnad lbnu
Abbas (2314).
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SAW melaksanakan shalat sambil berdiri dan duduk tanpa sandal atau

dengan memakai sandal.23a

a Sanad hadif in shahih. Suryan bin Ufinah rneriwayatkan dari Abdul Malik
bin Umair baik secara langsur.g sepcrti dalam ffiils ini, maupuo secara tidak
langsung sep€rti pada hadits sebelumya. Hal seperti ini sering terjadi.

Abu Al Aubar: Al Husaini b€rkate d"lam kitab I I llonal (l2/\ pdabab Al Kuna
(htni'yah:julukan yang dirrmlai dengan kata Abu), "Nama asli Abu Al Aubar adalah
Ziyad. Dia oraag Kufah" Dia remenerima hadits daxi Abu Hurairah" Dia
mcriwayatkan hadits kepada Abdul Malik bin Umair.' Al Husaini berkata pada
halam 40 pada hruf zai bagian nam4 "Zyad Al Hadtsi ncierima hadits dan Abu
Hurairah" Dia rcriwayatkan hadtts kcpoda Abdul Malik bin Umair."

Al Hafizh Ibnu Hajar tidak meiryrebutkan Abu Al Aubar dalam kJtzrb At-Ta'jil
pada bab hniyah. Ini meirpalren sebuah keteledoran" Namrn Al Hafizh
menyebutkan pada 141, "Ziyad Al Ilaribi me,nerima hadits dari Abu Hurairah dan

hadir kepada Abdtil Malik bin Umhir. Sfilfi l<ami berkata, 'Al<u
tidak mengenalnya (Zaid Al Haritsi).' Sala (Ibnu Hajar) berkata, 'Al Husaini telah
mmastilen bahwa dia adalah Abu Al Aubar, dan dia adalah sosok yang terkenal.
Akan tetapi, dia lebih dikenal dengan ketimbang name aslinla. Dia
disebut Ziyad oleh An-Nasa'i, Ad-Daulabi, Abu Ahad Al Hakim dan yang
lainnya. Dia prm dianggap tsiqqah olch Ibnu Ma'in dao Iblru Hibban. Bahkan lbnu
Hibban reng arygap shahllr terhadap hadi6aya. "

Al Bukbari tidalc mcmbuat biografi Abu Al Aubar pada bagran htniyah nuupun
nama 6sli dalam kitab At-Tailrt Al Kabir. Demikian pula, Ibnu Abi Hatim prm tidak
pernah me,mbuat biografi ry,a.

Ad-Daulabi berkata dalamkitab Al Kuna (1: 117), 'Abu Al Aubar adalah Ziyad
Al Haritsi." Setelah itq Ad-Daulabi meriwayatkan sebagian hadits ini dengan
sanadnya, sebagaimana yang akan kami paparkan pada tallhrij hadits ini, ,'rr$ra
Allah. Beberapa baris kemldian, Ad-Daulabi meriwayatkan dari Yahya yaitu Ibnu
Ma'in, dia berkata: 'Abu Al Aus; naman)ra adalah Ziyad, N Haritsi.' Ini jelas
kesalahan tulis sekaligus cetak Yang be,nar.sehanrsnya Abu Al Aubar. Boleh jadi
pernyataan Ibnu Ma'in tentang Ketsiqqahan Abu Al Aubar pun hilang dari kitab
tersebut sebagaimana yang dapat dipahami dari alur lutipan Al Hafiz;h Ibnu Hajar
dalam kitab At-Ta'jil. Selain itu, kitab Al Krma karya Ad-Daulabi yang dicetak pun
tidak dikoreksi. Sebab kitab itu hanya dicetak dari satu manuskrip, sebagaimana
yang ditegaskan oleh korektornya di percetalan Haidar Abad pada bagran allhinrya.

Ibnu Hibban mencantumkan nama Abu Al Aubar dalam kitab Ats-Tsiqqat
(halaman 191). Dia berkata, "Ziyad Abu Al Aubar menerima hadits dari Abu
Hurairall don menrberikan hadits kepada orang-orang lrak. Ibnu Qutaibah
menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi As-Sara menceritakan kepada
kami, Mu'tamir bin sulaiman menceritakan kepada kami, dia berkata: Laits bin Abi
Salim menceritakan kepada kami dari Ziyad. dari dbu Hr:raira[ bahwa Nabi SAW
bersabda, 'Aht diperintahkan untuk memerangi manusia hingga merelw
mengatalran: 'tidak ada Tuhan (yang hak) lcecuali Allah'. Apabila merelca
mengatalran 'tidak ada Tuhan yang hak lcecuali Allah', maka darah dan harta
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mereka terlin&tng dariku kcanali dengan hahtya, dan perhitungm bagi merela
adahh dalam kehtasaan Allah'."

Hadits yang diriwayatlcan lb,nu Ilibban dalam kitab Ats-Tsiqqat itu mcrupakan
hadits shahih yarrgmutawarir, baik yang bcrsumber dari Abu Hurairah mauprm dari
yang lainnya. Hadits ini akan banyak dijr ""f'ai di dalam kitab Al Musnad dari hadits
Abu Hurairab dari berbagai jahr. Antan lain pada hadits no. 8148, 8891 dan
10852. Namm dcmikian, saya tidak p€rlah m€o€m*an hadib tersebut di dalam
kitab Musnad diriwayatlan dari jalur IaiB bin Abi SahxL dan Ziyad, dari Abu
Hurairah"

Akan tetapi Al Bulfiari merivrayatkan hadits tcrsebut di dalam kita;b Al Kabir
(A83G337), tepatn]ra pada biografi ZW btt Abi Al Mugbirah" Al Buttari
b€*ata, 'Ib,nu Thamban berkata dari IJib, dari Zyad bin Al llarts, dari Abu
Hurairah ...." Setclah itu Al Bukhari b€rkatL "Ashim rcriwayatkao dari A)rad bin
Qais Al Madini, budak orang auraisy, dariAbuHurairah ....."

Pada biografi Ziyad bin Qais )'ang tcrtra rhlarn kibb At-Tah&ib (3: 381)
terdapat isyarat bahwa hadits (riwayatkAn lb,nu Hibban tcrscbuQ diriwayatkan dari
jalurqra.

Sauaara kami Al Alamah Al Kabir S)'ailfi Abdurrabman bin Yahya Al
Jamani,'koreltor hitrib At-TariWt Al Kabir, mengutip dai A*-Tsiqqar karya Ibnu
Hibban biografi ini: "Biografi Ziyad Abu Al Al Aubar dibadingkan dcngan biografi
Ziyad bin Abi Al Mughirah."

Setslah itrr, Sy?ikh Abdurrahan mengoreksi kekelinran Ibnu Hibban dan
mclakulan ralat. Dia berlot4 "Saya tidak tahu dari mana Ibnu Hibban rnemahami
bahwa'sosok Ziyad yarg haditsnya diriwayatkan oleh Laits kernudian diriwayatkan
lagi oleh Mu'tamir adalah Abu Al Aubar. Sebab yang ada dalam Al Musnad hanya
name $j4. Sementara yang pasti, dia adalah Ziyadbm Abi Al Mughirab" Adapun
Abu Al Aubar, dia adalah orang lain. Saya tidak menemukannya dalam kitab penulis
(rnaksud syaikfi Abdrmahman adalah dalam kitab Al Bulfiari yakni Al Kabi) dzn
tidak pula dalam kitab Ibnu Abi Hatim. Ibnu Makula berkata dalam kitab Al llonal,
'Abu Al Aubar Ziyad Al Haritsi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah."

Al Allamah Abdurrahman kemrdian mengutip perkataan Ad-Daulabi yang
tertera dal"rn kitab Al Kuna dan Asmaa, seperti yang telah karri kutipkan di atas.

Dalam hal ini, Ibnu Hibban sesungguhnrya belum nembuat biografi Ziyad bin Abi
Al Mughirah. Sebab yang tertera dalam kitab ls-Tsiqathalamzn 192 adalah: "Ziyzd
bin Abi Al Mughiraah Al Harts: dia me,nerima hadits dari Abu Huairah dan
me.mtcritan kepada Laits bin Abi Sulaim." Boleh jadi ini m€rupakan sebuah
kekelinran, sebagaimana yang dinilai oleh Al Allamah S),aikh Abdurrahnan Al
Yamani. Tapi boleh jadi pula Ibnu Hibban me'nerima bukti-bukti yang rnenrmj'rkkan
bahwa Ziyadyarrg terdapat pada sanad hadits yang diriwayatkannya itu adalah Abu
Al Aubar, terlebih karena pada sebagian jalu periwayatan yang atran kami singgug
nanti, Abu Al Aubar itu disebut Ziyad N Haritsi, dan pada sebagian jalur
periwayatan lainnya disebutkan: "Dari seseorang dari Bani Al Harts bin Ka'ab.'

Jika demikian, sangat rnrmgkin Abu Al Aubar adalah Ziyadbn Al Harts dan

ZiyadbinAbi Al Mughirah. Sebab para ulama hadi6 telah menasbkan bahwa nama

Abu Al Mugbirah adalah Al Harts.
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Kesiryulamya, sanad ini adalah sanad yang shahih. Sebab hadits ini
diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh seonrg tabi'in yang diketahui identitasnyq
diketahui ketsiqqahannya, dan tidak ada cacat atau cela pada dirinya. Dalam hal ini,
silang pendapat rcngenai nasab/garis ketunmannya atau nama ayahnya adalah tidak
menjadi masalah.

Hadits ini rkan dikemukakan lagi setelah ini dari riwayat imam Ahmad dari
Husain bin Muhamrqa4 dad Suryan yaitu Ibnu Uyainah grrnr inarn Ahmaq dengan
6slahan red"lrqi: "Menoleh fts kanan dan ke kiri (maksudnya" saat mengucapkan
salam untuk mengakhiri shalat)." Redaksi rmhahan ini tidak didengar imarn Ahmad
dari SUS/an, nrrqrr melalui p€radaxa yait' Huiain bin Muhanmad Al Marudzi.
Dengan demikiaq, dalam hadits ini terdapat tiga hukum: (1) shalat sambil duduk dan
berdiri, (2) shalat &ngan dan tanpa memakai sandal, (3) dan menoleh ke kanan dan
ke kiri (pada saat rrembaca salam)." seperti rangkaian redaksi hadits inilah -hmngIebih- redaksi hadits yang tert€ra dalam kitab Majma' Az-fuwa'id (2: 54). Al
Haitsami berkatra, oHadits ini diriwayatkan oleh Alma4 dan di ,lala'nnIa terdapat
ziyad N Haritsi. hmbahasan t€otang 7-ryad, N Haritsi sudah dikennrkakan pada
pembahasan terdahrdu." Malsudnya, banr akan tami 3etastan pada pembahasarmya,
yaknipada tahrij hadits ini.

Hadits ini pun dikernrkakan secara be,lulang'kali, baik dengan redaksi yang
panjang maupun ringkas, dari berbagai jahu. Maksud sa)4a, tqrtang huhrm shalat
memakai sandal dengan redaksi yang berbeda-beda, hukum larangan berpuasa hanya
pada hari Jum'at dilmna sebagian dari hadits-hadits tersebut meircakup dua hukum
sekaligus, sedang sebagian lainnya hanya mencakup hul(trm sbalat memakai sandal
saja. Saya tidak per,mo- menemrkan selain di sini dua huhm yang lain: shalat
sambil duduk dan berdiri, dan berpaling, dari jalur ini.

Al Hafiz,h Al Haitsami tidak menyebutkan satu riwayat pun yang mengandung
(huhm) puasa pada hari Jum'at. Sebab riwayat dari Abu Hurairah ini tertera dari
jalur yang lain dalam kitab Ad-Dawawin, sehingga tidak ada dalam kitab lz-
hwa'id. Al Haitsami hanya menyebutkan riwayat lain tentang (shalat dengan
memakai) kedua sandal yang akan lcami trmjukan, insya Allah.

Hadits no. 8757 alkan hadir dari riwayat tarnbahan dari Abdul Malik bin Umat,
dari Abu Al Aubar, dari Abu Hurairah, tentang shalat memakai sandal dan puasa
pada hari Jum'at. Dari jahu inilah Ad-Daulabi meriwayatkan hadits ini dalam kitab
Al Kuna (1: I 17) dengan redrk:"i yang ringlgs, yakni tentang shalat memakai sandal.

Hadits no. 9447 akan nmmcul dari riwayat Abu Awanah: "Abdul ldalik bin
umair meircpritakan kepada kami dari seseomng dari Bani Al Harts bin Kab, dia
berkata: "Aku perrah duduk di dekat Abu Hurairah, lalu seseorang mendatangiryra
dan bertanya kepadanya ....' Ad-Daulabi menyebutkan dua hukum dengan redalsi
yang panjang.

Hadits ini pun oleh Abu Daud Ath-Thayalisi (2595) dari Syuball
"dari AMul Malik bin Umar, dia berkata: aku mendengar orang tua dad Balahrats
menceritakan bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata ....u Abu Daud

dua hukum deirgan redaksi yang ringkas.
Hadits no. 10817 akan muncul dari riwayat Yahya bin Adam: ,syarik

menceritakan kepada karni dari Abdul Malik bin urnar, dari Ziyad, Al Haritsi, dia
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bcrkata: Aku mendengar Abir Hurairab (saat rtu) seseorang berkata kepadanya ....
Imam fi64t kemrdian rnenyebutkan dua hukrm juga.

Lalu yang tqalfiir, hadits no. 10950 okan mmcul dari Hasyim "S)'arik
menceritakan kepada kami dari Abful Malik bin Umair, Mn nyad Al Haritsi, dia

berkata: Aku mendengar sesoorang bcrtaqra kepada Abu Hurairah ""n rtnem

Ahmad kemrdian renyebutkan shalat memakai sandal saja. Redaksi hadits yang

teralfiir inilah yang dikutip oleh Al Haitsami dalam kitab Majma' Az-Zavva'id (2:

53-54) sebelum lafazh yang t€rtera di sini. Al Haitsami berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad Al Bazar dengan redaksi yang ringkas. Para

periwayatnya adalah para periwayat yary tsiqqah, kecuali Ziyad bin Al Aubar Al
U.ritsi. Sebab saya tidak pernah menemrkan orang yang meirulis biografinya, baik

rmtuk mentsiqqahkannya maupun mendha'ifkannya.' Pada naskah btzb Az-fuwa'id
tertera: bin Al Aubar. Ini adalah kesalahan cetak. Yang benar adalah: Abu Al Aubar.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dijslaskan bahwa Abu Al Aubar
adalah sosok yang tsiqqah. Namrm hal ini masih samar bagi Al Haritsami, semoga

Allahmerahmatinya. Lihathadits no. 6894, 6928 dan'7021.
tss Sanad hadits ini shahih.Ini adalah tamb,han redaksi yang panjang dari

hadits sebelurmya, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi.

Musnad Imam Ahmad 
- @



7380. Suffan menceritakan kepada kami, Ibnu Muhaishin
yaitu salah satu guru dari suku Quraisy dan satrmiy menceritakan
kepadaku, dia mendengar dari Muhammad bin Qais bin Makhramatr,
dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Ketika furun ayat: ,Barangsiapa yang
mengerjalran kejahatan, niscaya aknn diberi pembalasan dengan
kcjahatan r'rz,' (Qs. An-Nisaa l4l: L23), kaum muslimin merasa berat
dan sampailah kepada mereka apa yang Allah kehendaki untuk
sampai. Mereka kemudian mengadukan hal itu kepada Rasulultah
SAW, lalu beliau bersabda kepada mereka, 'Dekatilah (kebenaran)
dan lahiranlah kebenaran dengan konsisten. semua yang ditimpakan
kepada seorang muslim itu adalah penebus dosa baginya, hingga duri
yang menimpanya'.u236

a5 Sanad hadits ini shahih.Ibmr Muhaishin: Muslim berkaa dalam Shahih-tya
setelah hadits ini, "Dia adalah Ibuu Abdirralman bin Muhaishin Dia t€rmasuk
pcnfufuk Makkab"'! ungkapan yang senada dcngan itu pun dikemrtakan At-
Tirmidzi setelah meriuayatkan hadits ini. Dia adalah qari' di antara peoduduk
lvlakkab- Di adalah teman Ibnu Katsir. Dia membacalen hadits kcpada Mujahid dan
yang lainn),a. Dia adalah sosok yang tsiqqah. Namanya dicantumlon oleh Ibnu
Hibban dalam kitab Ats-Tsiqqat, halaman 547. Ibnu Hibban berkata, "lJmar bin
Abdilrabman bin Muhaishin As-sahmi Al Qruasyi adalah Abu Hafsh. Dia
meriwayatkan hadits dari Shafiyah [binti syaibah]. Haditsnya (umar bin
Abdirrahman) diriwayatkan oleh Ibnu uyainah dan Abdullah bin Al Mu'arnmal.
Ibunya pemah menjadi isteri dari Al Muthallib bin Abi Wada'ah As-Sahmi.u

Ibnu Abi Hatim mencantumkan biografi Ibnu Muhaishin dalam kitabnya
(3llll2l). gsdengkan dalam kitab At-Tahdzib (7: 414), Al Hafizh mengutip dari Al
Bulfiari: "Di antara mereka ada yang meiryebut (Ibnu Muhaishin) dengan
Muharnmad bin Abdirrahman" Namm menunrt saya, pendapat ini tidak valid. Oleh
karena itulah Muslim dan At-Tirmidzi menetapkan dalam kitab masiqg-masing,
bahwa narna lfus Muhaishin adalah Umar.

Kendati demikian, Ibnu Al Jazari menulis biografinya dalam kitab rhabqat At
Qura' (2: 167), Al Imad Asy-Syadzarat (l: 162) pada nama Muhatrrmad. Mushab
juga kacau dala'n menetapkan nama Ibnu Muhaishin dalam kitab Nosab euraisy
halaman 407, dnnana dia menetapkan n.mrnya adalah Abdurabman bin Mghaishin.
Hal ini pun dilakukan oleh Ibnu Haan dalain kitzb Jamharah Al Ansab, halarnan
155. babkan Ibnu Hazn lebih kacau lagi dala:n menentukan nnsab Ibnu Muhaishi&
sebagaimana yang telah 14fi t hll'k pada catatan kaki no. 5 kitab Nasab eraisy.

Muhavnmad bin Qais bin MaLbramah adalah Muharnrnad bin eais bin
Makhamah bin Muthalib bin Abd Manaf bin Qushai. Garis keturunannya ini
sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab Nasab Qtraisy karya Mush'ab, halaman
92. Muhamrad adalah posok tabi'in yang tsiqqah. Dia dianggap tsiqqah oleh Abu

@I - ffiusnd Imam Ahmrd
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Daud dan Ibnu Hibban. Al Bulfiari rencantrmkan biografuya datam kitab ll Kabir
(llll2l2). Al Hafizh mengutip dalamkitab At-Tahdzib dad Al Askari, bahwa sosok

Muharrrmad ini pqrah bert€ml dengan Nabi SAW saat rnasih kecil. Oleh kar€na

itulah Al Hafizh mencantumkan biografi Muhaurmad dalam kitab Al Ishabah (6:

l5s).
Adaprm Ibnu Abi Hatim, dia mcncantumkan biografi Muihanrmad dalam kitab

Al Jarh wa At-Ta'dil, namun Ibnu Abi Hatim prm mencaupu adukan nasabq'a.
Ibnu Abi Hatim juga mencaryur adukan biografi Muhanrmad dengan periwayat
yang lainnya (411163) pada no. 280 dat282.

Hadits ini diriwayatkan oleh Mulim (2: 282) dan At-Tirmidzi (4: 94),
keduaq,a meriwayatkan dari jalur Ibuu Uyainah dengan sanad ini. Muslim dan At-
Tirmidzi renambahkan redaksi: "Juga duri yang mengenainya." At-Tirmidzi
berkata, uHadits ini adalah hadits hasan gharib."

Demikian pula, hadits ini pun diriwayatkan oleh Thabari dalam tafsinrya (5: 188

cetakan Bulaq) dengan redaksi yang sama dari jalur Sufyan bin U),ainah, dengan

sanad yang tertera di sini.
Al Bulfiari renyinggrmg hadib ini dalam kitab Al Kabir pada biografi

Muha'trmad bin Qais dengan isyarat yang singka! sebagairnana yang telah rer$adi
kebiasaannya. Al Bulfiari berkatr, "Dari Abu Hurairab dari Nabi SAW:

"+'*r'?"fr
'Barangsiapa yang mengerjakan keiahaun, nisctya alan diberi pembalasan

dengan kcjahatan itu,'(Qs. An-Nisaa [4]: 123)tr Abu Hurairah berkata, Yakni
mrsibah.' Demikianlah yang dikatatan kepadaktr oleh Al Humaidi dari Ibnu

Uyainah dari Umar binAbdinahmanbin Muhaishin dari Muharnnad bin Qais.'
Hadits ini pun dicantumlcan oleh Ibnu Katsir dalam tafsinrya (2: 589-590) dari

kitab Sa'id bin Manshur. Hadits dari kitab Sa'id bin Manshur ini diriwayatkan oleh

Su$/an bin Uyainah dengan sanad ini. Ibnu Katsir berkata, rrp6xaift[anl3[ redalai
yang diriwayatkan Ahmad dari Suryan bin Uyainall Muslint, At-Tirmidzi, An-
Nasa'i, dari hadits Suffan bin UfinalL dengan redalsi yang sama." Lihat juga

hadits terdahulu pada M-usnad Abu Bakar, yaitu hadits no. 23 dan 68).

Musnad Imam Ahmad 
- @



7381. Suffan menceritakan kepada kard, dari Amr, dia
mendengar dari Thawus, dia mendengar Abu Huratah berkata:
Rasulullah SAW bersabda *Nabi Adam dan Musa AS suatu ketilca

beradu argumen. Musa AS berkata, 'Wahai Adam, kamu adalah bapak
kami, tapi kamu mengeceu,akan kami dan mengeluarkan kami dari
surga?' Lalu Adam AS berkata kepadanya, 'Wahai Musa, kamu
adalah orang yang telah dipilih oleh Allah SW dengan Kalam-Nya -
beliau berlcata lagi-, dan dengan risalah-Nya, serta telah menetapkan

-talrdir-tnu dengan kehtasaannya, lalu apakah kamu mencelaht atas

sesuatu yang telah ditaapkan oleh Allah SW, jauh sebelum Dia
menciptakan aht selama empat puluh tohun?." Beliau SAW bertata,
"Adam AS telah berargumen lcepada Musa AS, Adam AS telah

a. a a t-. ). a - . a . a , a .
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a7 Sanad hadits ini shahih. Yang dimalaud dengan Amu di sini adalah Arnnr
bin Dinar. Hadits ini telah diriwayatkan oleh rnram Al Bultari (11: aal) dan Imam
Muslim (2: 300) melalui jalur Su$an bin Uyainah dengan sanad ini. Imam Al
Bulftari (6: 319, ll: zl41 - 13: 398) dan ham Muslim (2: 300) juga telah

melalui jalur yang lain. knamAl Bulfiari, Abu Daud, At-Tirrddzi
dan Ibnu Majah juga telah meriwayatkanqra, sebagairnana yang disebutkan dalam
Fqth AI Kabir (l:49).

Al Hafizh berkata dalan Fath Al Bari (ll; 442), "Ibnu Abdul Barr berkata,
hadits ini adalah hadits yang *abitlshahih menurut kesepakatan para ulama yang
tehh dtiwayatkan oleh sebagian besar dari tabi'in, dari Abu Hurairah. Hadits ini
juga telah diriwayatkan dari Nabi SAW melalui beberapa jalw yang lai4 oleh para
ulama png tsiqqah dan shah,ih/*ab#." Kemudian, Al Hafizh peqjang lebar
menmjukkan beberapa riwayatnya.

@l - I{usnx{ Imam Ahmad



7382. SuSan menceritakan kepada kami dari Amru, dari

Yahya bin Ja'dah, dari AbduUah bin Amru Al Qariy, dia berkatq

"Aku me,ndengar Abu Hurairatr berkata, 'Tidak, demi Tuhan yang

memelihara rumah ini (Baitullah), aku tidak pernah mengatakan:

"Barangsiapa yang memasuki pagt hari dalam kcadaan junub, maka

dia tidak boleh berpuasa." Muhammad SAW dan Pe,milik nrmah

inilah yang meNrgatakan demikian. Aku tidak pernatl melarang puasa

pada hari fun'at. Muhammad SAW dan Pemelihara nrmatr inilatl
yang telah melarang itu'."238

at Sanad badits ioi shahih. Yahya bin Ja'dah bin Habirah bin Abi wahb Al
Qurasy adalah dari Bani Makharm" Neneknya dari pihak aphnya adalah Urrrtnr
Hani binti Abi Thalib. Yab"a bin Ja'dah adalah seorang tabi'in yang tsiqqah. Dia
dianggap tsiqqah oleh Abu Hatinf An-Nasa'i dan yang lainnya. Al Btilfiari
*"olioinot- biografinya dalam kitab At Kabir @H265). Nama Yahya bin Ja'dah

tertera dalam kitab Nasab Qratsy karya Mush'ab, halaman 345. Yahya bin Ja'dah

meriwayatkan hadib secara langsung dari Abu Humirab, akan fstapi pada hadits ini
dia meriwayatkannya melalui sosok perantara.

Abdullah bin Amu Al Qari: ai ffanzn Ibnu Hajar membuat biografinya dalam

kitab At-Ta'jil (230. 231) dan menyebutkan bahwa Al Hafizh Al Mazi
mengnnggulkan dalan kitab At-Tahdzib bahwa Abdullah bin Amu Al QaIi adalah

Abdullah bin Abdul Qari, saudara Abdurrabrnan bin Abdul Qari. Al Hafiz;h Ibnu
Hajar kemudian menghitik Al Hafizh Al Mizz,i dalam hal itr,r. Apa ydng tertera

dalam kitab At-Tahdzib yang merupakan ringkasan Ibnu Hajar sendiri (5: 305)

adalah, bahwa Al Hafizh NMizzimemberi isyarat kepada riwayat Yahya bin Ja'dah

dari Abdillah bin Amru bin Abdul Qari dari Abu Hurairah.
Allllizz;i berkata, "Terkadang Abdullah bin Arruu Al Qari dinisbatkan kepada

kakeknya, sehingga sebagian orang rnenduga bahwa Abdullah bin Amu adalah

Abdullah bin Amu bin Abdul Qari ini, padahal tidak dcmikian. Akan tetapi,

Abdullah bin Amu Al Qari adalah anak dad saudara Abdullah bin Amu bin Abdul

Qari ini.' Al Hafiz} Ibnu Hajar kemrdian menerangkan kekelinran AJMlzzi dengan
perkataannya: "Abdullah bin Abd: Ibnu Hibban dan Al Baghawi m€ncantumkan

namanya di kalangan para sahabat, sebab dia pernah melihat Nabi SAW." Ungkapan
yang senada dengan itu juga dikemukakan oleh Al Hafizh dal"'n kitab At-Ta'jil. N
Hafizh membuat biognfi Abdullah bin Abd dalam kitab ll Ishabah (5: 63).

Dalam kitab Musnad ini, akan dikennrkakao dua sanad (yang lain) untuk hadis
ini. Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad pada kedua sanad itu dari
Muharmad bin Bak dan Abdurrazaq. Muhanrmad bin Bala dan Abdurazaq
meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Arnxu bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, dari
Abdurrahman bin Amu Al Qad pada riwayat Muhanmad bin Balx, dan dari
Abdullah bin Amru pada riwayat Abdurazzaq. Jika de,mikian, maka yang lebih
diunggulkan adalah riwayat Abdurrazzaq. Sebab Ibnu Uyainah menyepakatinya

Musnad Imam Ahmad 
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7383. Su&an menceritakan kepada kard, dari Amru, dari Ibnu

Munabbih -yaitu Wahb-, dari saudarany4 aku mendengar Abu
Hurairah bertatq "Tidak ada seonmg pun yang lebih banyak
meriwayatkan hadits Rasulullah SAW dari pada aku, kecuali Abdullatr
bin Amrq karena dia telatr menulisnya, sedangkan alcu tidak
me,nulisn5ra"23e

dalam hadits rDr, d€ngan catatan bahwa sang peqiwayah)'a adalah Abdullah bin
Am, bukan Abdurahan bin Am. Pendapat yang lebih kuat m€nunrt saya adalah -
berdasarkan kepada semua riurayat )rang ada, berdasarkan kepada biografi Abdullah
bin Amu Al Makhzumi yang tertera dalam kitab At-Tahdzib (5: 3a2) dan
berdasarkan kepada riwayat Muslim atas haditsnya (l: 133)- bahwa mereka itu
terdiri dari tiga orang: (l) Abdurrahman bin Amru Abdul Qari, (2) saudaraqra yaitu
Abdullah bin Abdul Qad, dan (3) a"ak saudara mereka berdua yaitu Abdullah bin
Amu bin Abdul Qaxi.

Apapun png terjadi, sanad hadits ini adalah shahih. Sebab sanad hadits ini
berada di antara kedua orang tabi'in png diketahui identitasnya, dan kedua-duanya
pmtsiqqah.

Hadits ini, deirgan redaksi yang tertera di sini, tidak saya tem*an pada selain
riurayat Musnad- Al Hafizt mcmbsrilan isyarat dalam kitab Al Fath g: 126) bahwa
sebagian riwayzt dinisbattan kepada imam AhEa{ dan pe,ngcrtian hadib ini b€nar
bersumber dari Abu Hurairah, pada kedua penggal kalimatnya. Lihat hadits no.
677t.

ae Sanad hadits ini shahih. Wahab bin Mrmabbih telah ditetapkan ke-
tsiqqahaanya dalo'n hadirc ke2697. Redaksi "Dari saudaranya", rnaksudnya adalah
Hamnam bin Munabbih, seorang tabi'in yang tsiqqah dan terkenal. Imam Al
Butfiari rclah menulis biografiqa dalamAl Kabir (4/2/236), dan dalamlsi-Shaghir
(Hal 155), begitu juga Ibnu Sa'ad dalarn Ath-Thabaqar (5: 396). Hadits ini telah
diriwayatkan slsfu Imam Al Bukhari (1: 184) dari Ibnu dl ]ytsrlini, daxi Su$ran bin
Ufinah, dengan sanad ini. knam Muslim tidak meriwayatkan hadits ini
sebagaimana yang dit€ranglan oleh Al Hafizh dalam penutup bab Ilmu dalamFath
Al Bari (l: 20$. Libat keterangaa yang telah lalu dzlamMusnad Abdullah bin Amru
bin Al Ash (65 10, 6802, 6930, 7018 - 7020).
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7384. Su$an me,lrceritakan kepada kami, dari Amnt dari

Hisyam bin Yatrya, dari Abu Hruairah -Yahya meriwayatkan dari

Abu Bakar, dari umar bin Abdul Aitz, dari Abu Bakar bin

Abdnnabman, dari Abu Hurairah-, dari Nabi SAW, "Barangsiapa

yang mendapatkan uangnya berada pada seseorang yangiatuh pailit'

malra orang (pailit) itutah yang lebih berhak dmgan uang itu.'f,&

I

I\

m Kedua Sanad hadits int shahih. Yang dimalsud dengan AIEu disini adalah

Amru bin ph61. $sdangkan yang dimaksud dengan Hispm 1{a1+ Hisyam lin
y;y" bin Al .l,rn Ui"-rfi"y"-ii" ef Mughirah _bin 

Abdullah bin A,ou bin

Makhznm Al Makhzumi Ai M"d*i, teo'uog tabi'in yang *i!-q!h'dan telah

disebutkan termas,k ke dalam ulama yang *iqqah ol+ mry H-ibban. Imam Al

Brrlrhart telah menulis biografq,a aai^m-,Et Xatir 1+tZtt9?)' q9 renyebu&a1

bahwa dia adalah potr" p"i" e6u gak., bin Abd'ahman" Ibnu Sa'ad juga telah

.*.ft Ui"gr"f"i. arir m-fnobaqat (5:350). Umar bin Makhzum, dalam

;;"b"y" t".irfir i""g* nam4 u6tr1, sibagiimana )ranq tcfah h.n jelaskan dalan'

;"*'pi"ggit penjlfasan nasab Qqraisf utrtuk Mush'ab' pada hadit k 299'

a;'d-gk;- ilUag"i"i.q" yang telahditetaptar-otel Ibnu Sa'ad dalamkitabryra' dan

;g1i^ienonait 6t:5t) s-erta Al Jamiarah karangan Ibnu Hazm (hal 131) dan

V*g f"ir"V" aAam UeUerapa kiub terjemah biografi dan- nnsab&etunrnan nama

ij-ir ui" rta*u,r. disebutkan dengan nama 'Am; ini adalah sebuah kesalahan'

Hadits ini adalah bentuk lengulangan dari hadits ke 7366, dengan

."ogg*rt*sanadyangkedua,y"it'-s"fyt"meriwayatkandariYahya-Ibnu
S"'"i-ef Anshari- drri-lUu galiar -lbnu Muhanrn'ad bin Amu bin Hazrr'

SrUri,n*yq telah disebutkan hadits yang sama dalam hadits ke 7123, yatg

airi*yut[." dari Hasyim dari Yahya bin Sa;id, dengan redaksi l*q-t* dan tidak

disebutkan dengan sanad yang poi*; yait, riwayat Hisyam bin Yahya dari Abu

Hurairah.
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7385. Su&an me,nceritakan kepada kami dari Isma'il bin
Umayyah, dia (Isma'il bin Umalyatr) me,lrde,ngar dari seorang guru,

dia (Isma'il bin Umayyah) berkata lagi, l'Aku mendengarnya dari
seorang arab badui (lalu orang itu berkata: aku mendengar Abu
Hurairah berkata, R.asulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang
membaca: 'Demi malaikat-rnalaikat yang diutus untuk membawa

kebailran,'(Qs. Al Mursalaat l77l: l) [hingga sampai] pada aktrir ayat:

'Malra lrepada perkataan apakah sesudah Al Quran Ini mereka akan

beriman?,'(Qs. Al Mursalnt l77l: 50) [maka ucapkanlatr: 'Ammana
billahi (kami beriman kepada AllalD,' dan barangsiapa yang membaca:

'Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, dan demi bukit Sinai,'(Qs. At-
Tiin [95]: l-2) maka ucapkanlah:'Balaa wa ana 'alaa Dzaalika min
Asy-Syaahidiin (benar, dan kami atas yang demifian itu termasuk

orang-orang yang menyaksikan), serta barangsiapa yang mernbaca:

'Bulranlrah (Allah yang berbuat) demikian berhtasa (pula)

mmghidupkan orang mati?,' (Qs. Al Qiyaamah [75]: 40) maka

ucapkanlah:'Balaa (benar)'. "

Isma'il berkata" "Aku kenrudian pergi untuk mencari tahu
(orang Arab badui itu). Orang Arab badui itu berkata, 'Wahai anak

@l - 
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saudaraku, ryakah kamu mengira bahwa aku tidak mengfuafalnya? aku

telah menrmaikan haji enam puluh kali. Tidak ada satu tahun pun

darinya kecuali aku me,ngenal unta yang aktl gunalen untuk berhaji

itu'."241

zr Sanad hsdits ini dlu'd k^r@ tidak discb,rrtkamya nama tabi'in (ymg
ruriwa1'atLan hdib ini).

Isma'il bin Umapa.h bin AEu bin 'Sa'id Al Ash: P€Nrftaan tcotang

ketsiqqahamya telah dikcmrkakan pada hadits no. 1552 dan 4593. Namn
demikiaq [41i assetlran di sini bahwa Ibmr Abi Hatim m€ncantumkan

biografmya dalam kitabrya (1/1/159). Mush'ab juga me'ayebutkan Isma'il bin
Urnayrah dalam kitab Nasb Quraisy (182) dan dia rneiryifatirya dengan 'ahli fikih
penduduk |vtakkah'. Ibnu Hazrn juga rnenyebutkan dalam kitab Janharah Al Aulia'
(74). Ibnu Ha-rn berkata, '(Isma'il bin Umayyah) adalah ahli fikib, ahli ibadall ahli
hadits, dan orang yang mrlia."

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 887 (1: 331 Aun Al Ma'bud) dari
Abdullah bin Muharrrmad Az-Zlihti, dari Sqfran bin Uyainalq de'ngan sanad ini,
dengan rnenanggubqra yang berkaitan dengan surah Al Mursalaat di alfiir hadits.

Sebagian dari hadits iniprm diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (4:215\, yalmi yang

berkaitan dengan surah At-Tiin saja, dari Ibnu Abi Umar, dari Su&aq dengan

sanad ini. At-Tirmidzi berkata, 'Hadie ini hanya diriwayatkan deogan sanad ini dari

orang Arab badui itu dari Abu Humiral1 dan naman)a tidak disebutkan."
Sebagian daxi hadits ini pun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatir4 yakni yang

berkaitan dengan surah Al Mursalaat dari Ibnu Abi Umar, dari Suqran iuga, dengan

redalcsi: "Maka hendaklah dia mengatakan: aht beriman kepada Allah dan apa
yang diturunkan." Hadits ini dikutip ol"h lbnu Katsir dalam tafsinrya (9: 86).

Sebagian dari hadits iniPun diriwayatkan oleh Al Hakino, dari jalur Yazid bin
Hanm: 'Yazid bin Iyadh mernberitahukaq kepada kami dari Isma'il bin Umayyah'
dari Abu Al Yasa', dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW apabila membaca:

O;i{t ett*y+ttlia5
'Bukankah (Allah yang bubuat) denihian berlatasa (pula) maryhidupkan orang

!nati?,'(Qs. Al aiyaamah t75l: 1//) malo beliau mcngatakan, tsenar.! Dan epabila
beliau mcmbaca:

@'a*APr\t'ig1
'Bulranlrah Allah lnHm yang seadil-adilnya?'(Qs. AlTiin [95]: 8)" Al Hakim

berkata, "Hadits ini adalah hadits yang shahih saoadnya, narnm Al Bukhari dan

Muslim tidak mengeluarkannya (dalam shahih masing-masing)." Apa yang

dikahkan oleh Al Hakim ini disetujui oleh A&-Dzahabi. Hadits ini dikutip oleh

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (9: 67-68) dari riwapt Abu Daud. Setelah itu, Ibnu
Katsir berkata, uHadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Su$ran bin Uyainah.
Hadits ini prm dirwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abi Umar, dari Su$an bin
UfinalL deugan sanad yang sama. Hadits ini juga diriwayatkan oleh SyubalU dari
Isma'il bin Uyainah. Syubah berkata, 'Aku berkata kepada Isrna'il, "Siapa yang
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mcnceritakao kepadamu?" Isura'il menjawab, "seorang lelaki yang jujur dari Abu
Hutaitah*n

Al'Hafizt Al Mmdzir melakukan keketiruan ,ralan kitab rahdzib As-stman
(850), dimaoa dia menisbatkan hadits ini kepada An-Nasa'i, bukan AtTirmidzi.
setelah itu, dia ncngutip komentar At-Tirrddzi sebagai kompntar An-Nasa'i.
rmngkin itu feftilafan darinya. Semoga Allah ncrahmatinya.

Deirgan semua orang setuju bahwa hadib itu adalah riwayat At-
Tiruidd, dao tak ada seorang pun )rang Misbatlcan tcpada An-Nasa'i: Ibnu Al
Atsir rcriwa)'atkan dalam kitab Ja'mi al ushul (32 z[-22) dari masing-masing

lvrayat Abrr Daud dan At-Tirmidzi. p6mikian pul& Al HEGzh prm nemUeritan
tode atas hadit tcrsebut dalam kitab At-Tahdzib pada pcmbahasan Al Mubhonat
(l2z 362a$) dengan kode yang ditujuk " untuk Ab,u Daud dan At-Tirmidzi.
Demikian pula" As-Suyuthi pun mencantumkao badits t€rscbut dalam kitab I d-Dun
Al Mantsur (6: 296), dan dia menisbatkannya kepada orang-orang yang telah kami
sebutkan. Bahkan As-suyuthi menarnbahkan: Ibnu Al Mundzir, tbnu Mardawaih, at
Baihaqi q.t"- slnan-nya, namun tidak menyebutlan An-Nasa'i. As-suyrthi pun
me'nyehrtkao dalam htab tcrsebut (6:367) riwayat At-Tirmidzi yang ringkas, dan
mcnisbatkanrya kepada At-Tirmidzi dan Ibnu Mardawaih saja.

Atu Al Yasa' yang disebutkan oleh Yazid bin Iyadh dalam riwayatrya dari
Isma'il bin umay5rah, yang terdapat dalan htab Al Hakim itq adalah sosok yang
tidak diketahui identitasnya. Adz-Dzahabi bcrkata datarn kitab At Mizan 1:: ieal-,
rygq _kq*dq" dipcrkuat oleh Al Hafizh dalam 66 Lisur Al Mizan (6: 454):
''ridak diketahui siapa dia. sanad pada hadib tersebut adalah kacau." oleh karetra
itu, adalah suatu hal yang mengherankan bila setelah itu Adz-Dzahabi menyepakati
penshahihan png dilakukan Al Hakino, bulan mrlah memberikan koreksi.

Terdapat kekurangan dan kesalahan pada teks hadits hadits ini 
-yang 

tertera
dalam induk kitab Al Musnad yang kanni miliki. Bahkan menurut saya, kesalahan

lersebut sudah ada sejak dulu. Kesalahan itulah yang membuat Ibnu Katsir mengutip
hadits ini dari riwayat Abu Daud, bukan dari riwayat dalam kitab Al Musnad ini.
Hal ini sebagairnana yang sering dilahrlonnya

saya telah melengkapi kekurangan tersebut dan juga telah meryerbaiki
!or!h1l yang ada dengan menrjuk kepada rinrayat Abu Daud. Sebab riwqrat Abu
Daud ini meirryakao riwayat yang paling panjang, sekaligus riwayat yang
redaksinya paling mcndekati redaksi yang.tcrtera dalam kitab Al Musne4 di
sarying ada kesarnaen dalam pengertiannya dengan riwayat yang ada dalam Al
Musnad-

B€rikut mcrupalran penjelasan tentang redaksi yang tertera pada kitab AI
Mu$ad inti. Kard mencanturnkan redalsi tersebut grma memenuhi ffi 4manah
yang wajib ditunaikan dalam periwayatan hadits. pada sebagran besar naskah dalam
kitab Al Musnad yang inti tertera:

" B arangs iap a yang memb ac a :

oGi,*frti
'Dqi mahikat-malaikat yang diutus untuk membawa kcbaikan,, (es. Al

Mursalaat [77]: \ maka hendaklah dia menbaca:

@I - tl6p{ Imam Ahmed



c

U
6z t tJ).*r . )l. 9..

t i. ,pu;"\'* ,:o$, $:"r.vr^1
c Ett . .. f o. '.a. tr,7 ) '.r?. -o.t . ..

y P y tP €.., t' :0r,. rJtr sqilb)t *f y.

a . t-€u,

,f c\u

I ie ,irr; ,r;:; 6 '*;* ,,:*bt * nou;l,
c. alt

,f (*?
t ;b'"^;t tp,* *3;W,W'€L\ * ti\,*i *
'#.'; tr',!t;.t:, bW ,t7b iii';f;'f 'oy ,6'#it

.i3;-

7386. SuSan menceritakan kepada kami dari Isma'il bin
Umayyah, dari Abu Muhammad bin Amru bin Huraits Al Udzri {ia
(Isma'il bin Umalyah) mengatakan suatu kali: dari Abu Amru bin
Muhammad bin Huraits-. dari kakeknya: aku mendengar Abu

@3*'ti;.7* VV
'Maka kepada perkataan apakah sesudah Al Quran Ini mereka akm beriman?,'

(Qs. Al Mursalaat p7l: 50)" Ini jelas merupakan sebuah kesalahan" Sebab ayat
(yang disebutkan t€rakhir) menrpakan akhir surah (Al MursalaaQ. Sementara yang
dirnaksud dalam hadits ini bukanlah membaca ayat tersebut. Akan tetapi ydrg
dimatsud adalah apa yang kami cantumkan dari riwayat Abu Daud, )xaitu jika
seseorang saryai pada ayl yang terakhir dalam surah Al Mursalaat tersebut, maka
dia rnsmbaca: "Amanna Billahi (Kami bertman lcepada Allah.'

Hrmf wau jvga dibuang dari redaksi: *rJrS pada Musnad Ahmad

cetakan Al Halabi)rab, M dan Shulthaniyab" Namm hruf ini terdapat pada rcdatsi
tersebut pada Mrunad Ahmad cctakan Al Katmiyah" Oleh karena itulah kami
mencantrmkan hunrf tersebut karcna mcrujuk kcpada redaksi Musnad cctakan Al
Kataniyah.

Y'ata Falyaqul (makt hendailah dia membaca) juga tidak ada pada Musnad
Ahmad cetakan Shulthaniyah. Y.tb Balaa (benar) yang terdapat sebelum kalimat:
wa Anaa'Alaa Dzalika (dan afu atas yang demikian tar) jrulga tidak ada pada selunrh
naskah Musnad Ahmad. Kami rnencantumkan kata tersebut dari riwayat Abu Daud.

Adapun sabda Rasulullah: Wa anaa 'Alaa Dzaalika (dan aht atas yang
demikian itu), pada Musnad Ahmad cetakan Shultbaniyah tertulis dengan redaksi:
Wa anaa'Alaa Dzaalilarm (dan aht atas yang denikian dtr,). Redaksi ini mertrp"kan
redaksi yang tertera pada penjelasan kitab Musnad cetakan Al Kataniyah. Adapun di
sini, kami mencantumkan redaksi yang tertera pada semua induk naskah kitab
Musnad Ahmad yang sesuai. dengan riwayat Abu Daud.

Musnad Imam Ahmrd 
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Hurairah berkatq 'Rasulullah SAW bersabda, Apabila salah seorang

dari lcalian menunailcan shalat, maka hendgHah dia meletakan

sesuatu di hadapannya. Apabila dia tidak menemukan sesuafii, maka

hendaHah dia menancapkan tonglwt. Jika dia tidak ada tongkat,

malra hendaHah dia tnembtmt sebuah garis. Tidak akan

mengganggunya orang yang lewat di depannya'."24

z2 Sanad hadits ini dha'if,, kzreta kacau dan tidak diketahuinya identitas
periwayat hadits ini, sebagaimana pngakan kami jclaslcan pada takhrij hadits ini,
insya Allah.

Hadits ini diriwayatlon oleh imam Ahmad pada nomor ini dari Ibnu Uyainalr,
dari Isma'il bin Uma)'),ah dari Abu Muhamad bin fumu bin Huraits Al Udzri, dari
kakeknya.

lsts iynam d[64f, meriwayatkan lagi bahwa Su8ran b€rkata lagr pada kali yang
lain: "Dari Abu Arnu bin Muhauunad bin Huaits," yakni dari kakeknya. Maksud
imam lfuafl adalalq SUS/an meriwayatkan hadits ini dari Isma'i! kennrdian
ucaparmya kacau pada guru Isma'il yang terdapat di antara Abu Muhamnad bin
Amu bin Hrraib dan Abu Amu bin Muha:r'mad bin Huraits.

Setelah itu" im"m Ahad menyebutkan riwayat yang tcraltir (ketiga)- unt,k
riwayat Ibnu Uyainah ini, dimana imaln Ahmlad meriwayatkan hadits no. 7387 dari
Su&aO dari Isma'il, dari Abu Amu bin Huaits, dari ayahnya. Untuk riwayat yang
terakhir ini, dapat dikemulrakan jawaban bahwa pada riwayat yang teralhir ini
Imam Ahn'id menisbatkan Abu Amnr kepada kakeknya, sementara pada sebuah
riwayat imam fi626 menyebutkan nama ayah Abu Amu. Hal seperti ini sering
terjadi, seandainya tidak ada kekacauan setelah itu atas Suryan da" Isma'il bin
Umayyah.

Selanjutnya, imarn Ahmad menyebutkan rivayat yang kee,ryat pada hadits no.
7388 dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari
Isma'il dari Abu Amu bin Hruaits dari ayahrya, seperti riwayat Ibnu Uyainah yang
terakhir (riwayat ketiga imam tr[6sd).

Riwayat Abdurrazaq ini atan dikenn*akan sebaqrak dua kali dalam kitab Al
Musna4 yaitu pada hadib no. 7454 dan 7604.

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 690 (l: 255 dan 256 Aun Al Ma'bud)
dari Muhan'mad bin Yahya bin Faris, dari Ibnu [l [dzdini, dari Ibnu Uyainah,
seperti riwayat Ibnu Uyainah yang tertera dalam kitab Al Musnad ini (7386) dengan
sanadnya yang pefiama. Sebelum itq Abu Daud reriwayatkan hadits ini (689) dari
Musaddad dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Isma'il bin Umayyall dari Amu bin
Muharnrnad bin Huraits, dari lokeknya. Riwayat Abu Daud pada hadits no. 689 ini
scperti riwayat lbnu Uyainah yang tertera di dalam kitab Al Musnad dengan
sanadnya yang kcdua.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (943) dengan dua sanad

sekaligus: (1) dari Bak bin Khalaf dari Hlmaid bin Al Aswad dan (2) dari Amur
bin Khalid dari Ibnu Ufinah. Bal<r bin Kbalaf dan A"'-'ar bin Kbalid

t,
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meriwayatkan dari Isma'il bin Urnayyalt, dari Abu Amru bin Muhan'mad bin Amu
bin Huraits dari kakeknya yaitu Huraits bin Salirn

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqqat pada

biografi Hruaits Uin nnaran dali Bani Udzrah (halaman 169-170) dari Abu Ya'la,

aari eUu Khaitsamah yai1 Z,aid, bin Zuhair bin Harb, dari Suffan, yaitu Ibnu

uyaina\ dari Isma'il bin Umayya\ dari Abu Mgharunad bin Amru bin Huraits,

dari tut"torya. Hadits ini pt n memiliki sanad-sanad yang lain dari jalur ini, dimana

sebagian dari beberapa riwayat ini saling mendukrmg atau s{ing oenyalahi' |.:ryf
ihr ieinmj,kkan atas kekacauan Ganad) dar tidak diketahuiryra guru Isma'il bin

Urnay5rab-
sit"gian dari sanad tersebw diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab ls-

Sunai AlKubra (2: 270-271). Al Bulfiari juga menyinggung sanad-sanad tersebut

baik seturuhnya atauprm sebagiaorya, dalam kitab Al Kabir pada biografi Huraits

dari Bani eazrat Qlll6fu67).Ibnu Abi Hatim mcnyebutkan sebagian dari sanad-

sanad tersebut dalam kitab I I llal rc. 534.
Para ulama menjadikan hadits ini sebagai contoh hadiS yang sanadnya kacau.

Sebagian di antara mereka ada yang bersusah payah untuk menguggulkan sebagian

ruoad 
"tat 

sebagian yang lain Seandainya kami benrsaha rmtuk mengutip komeirtar-

komentar rnereka atau menyebutkan kesinpulannya, niscaya pe,mbahasan akan lebar

sekali. Di sini, kami hanya akan menunjuk&an lokasi-lokasi kome,ntar tersebut,

dimana hal ini ditujukan kepada orang-oraag yang ingin mengetahui masala& ini
secara lebih mendalam. Lihat kiab AtTahdzib (2:235-236,12: 180-181 dan223);

At Ishabah (2: 4), Talkhish At Habir (lll), syarh al lraqi Lhnuqadilinah lbnu Ash'
shatah (104-106), syarh Al lraqi vfiitk alfiyabnya (1: I 14), Syarh As-SaHrawi atas

alfivahni (99-1 60); dan Tadrib- Ar-Rawi (%'9$.
Ibnu Uyainah sendiri menyadari adanya kekacauan pada sanad ini yang

besunber dari dirinya, bahkan dari diri guru Isma'il bin Umayyah' Ali bin Al Madini
meriwayatkan keterangan yang menunjukkan atas hal itu. Dalam btzb Al Kabir,

setelah meriwayatkan sanad Ali bin Al Madini dinyatakan: Su&an berkata" 'Utbah
Abu Mu'adz oiang Bashrah datang kepada kami, dia bekatq 'Aku bertemu dengan

gunr Isrna'il, lalu aku bertanya kepadanya, dan dia memberikan jawaban yang

mengacaukan aku. Isrna'il sendiri jika menceritakan hadits ini berkata, Iklian
meryunyai sesuatu yang dapat kalian gUnakan unttrk menguatkan hadits ini'."

i(eterangan itu prm diriwayatkan oleh Atu Daud 
-setelah 

dia menyebutkan

hadits dad jalur Ibnu Al Madini dari suffan (690F &ngan lebih jelas: .'susran

berkata" I(gmi tidak mcnemlkan sesuatu. yang dapat kami jadikan utuk
menguatkan hadits ini. Hadie inipun hanya diriwayatkan dari jalur ini.' Ibnu Al
Madini berkata, 'Akg berkata kepada Sufyao, "Sesu4ggghnya mereka berbeda

pendapat tentang hadits ini?" Su8'an merenung sejenalq lalu berkata, "Saya hanya
'hapal 

Abu Muhamad bin Amru." Suqran berkata lagi, "Dalam hadits ini, seomng

lelaki mencari Abu Muhamrad setelah Isma'il bin Urnay5rah meninggal drmia, dan

dia menemgkannya. Dia kermdian bertanya kepada Abu Mlhatrrma4 dan Abu

Muharrrmad memberikan jawaban )rang tuupang tindih kepadaoya."''

Keterangan ituprm diriwayatkan oleh Al Baibaqi (2:271) secala lebih rinpi dari

yang tertem di sini, dari jalurUtsmanbin Sa'id Ad-Darimi:

Musnrd Imam Ahmad - @I
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7387. Su&an menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin

Umayydr, dari Abu Amru bin Huraits, dari ayahnya, dari Abu

Hurairah, yang sanadnya marfii'kepadanya; lalu dia menyebutkan

kandtrngan makna hadits sebelumnya.2a3

"Aku rcndengar Ali fitu Ibnu Abdillah bin Al Madini b€rkaq 'Suryan
berkata texilang hidits Isma'il bin Umayph dari Abu Muharmad bin Anru ....' [Al
Baihaqi kemudian nemberi isyarat kepada hadits inil Ali berkata, 'Alu berkata

kepada Su$aq "sesungguhnya mereka berbeda pendapat tentang hadits itu.
Sebagian rengatakan Abu .Amtr bin Muhamma4 sedang sebagian lainnya
mengatakan Abu Muharrmad bin Amru?" Su$'ao t€rdiam sejenalq lalu menjawab,

'Aku hanya hapal hadits itu dari Abu Muhanrrnd bin AmlL' Aku (Ali bin Al
Madini) b€rkata kepada Su$ran, "Ibnu Juraij rcngatakan: Abu Amru bin
Muhanmad." SuSan kemudian b€,rkata, "Mcuurtrtlu, dia adalah saudara Amu bin
Ijmar." Su$,an berkata sekali lagi uAl (Jdzri."' Ati bin Al Madini b€rkatL 'Su$mn
b€,rkata, "Orang Bashah (seperti) kalian pernah daung kepada karn. Dia adalah

UQah. Dia adalah Abu Mu'adz. Dia kemudian berkat4 'Alu pernah bertemtr dengan

orang yang haditsqra diriwayatkan oleh Isma'il [bin Umayyah].'' Ali berkata,

?eristiwa itu t€rjadi setelah Isma'il bin Umayrah meninggal drmia. Orang Bashrah

itu mencari gunr Isma'il tersebu! hingga menem*annya. Dia berkata, "Aku
kerrnrdian bertanya kepada guru Isma'il bin Umayyah tentang hadits itu, lalu dia
memberikan jawaban yang turyang tindih kepadaku." Sufi;an berkata' 'KaIId tidak
menernukan sesuahr yang mer1perkuat hadits ini. Hadits inipun hanya diriwayatkan
dari jalur ini.' Su$an berkata, uApabila Isma'il menceritakan hadits ini, dia berkata:

Kalian rneryrqrai sesuatu yang dapat kalian grrnakan untuk meirguatkamya?'."
Utbah Abu Mu'a& yang diceritakan SuS'an bahwa dia pernah bertemr dengan

gunr Isma'il bin Umayyah tersebut adalah Abu Amu bin Huraits atau Abu
Muha:rnmad bin Amu. Dia adalah Utbah bin Humaid Adh-Dhabi Al Basbri. Dia
dia"ggap dha'if oleh irnam Ahmad. Namrm Ibnu Hibban mcncanhrmkamya dalam

kiab Ats-Tstqqat Ibnu Abi Hatim juga pernah bertanya kepada ayahrya t€rilang

sosok Utbab lalu ayahnya meqiawab, "Dia itu aslin)"a orang Bashrah. Dia sering

berkeliling mencari hadits. Dia adalah sosok yang baik haditsq,a." Lihat biografi
Utbah dalam btarb At-Tahdzib Q : 9 6) dan' Al Jarh Wa At-Ta'dtl (3 I I 137 0).

Kata, "Al Uduiu yang ada dalam hadits ini t€rtera dalam kitab Musnad Almad
cetakan Al Halabifh dan M dengan: Al Adwi. Ini adalah kesalahan tulis. Kami
telah memperbaiki kesalahan ini dengan menrjuk kepada Musaad Ahmad cetakan Al
Kataniyalt dan juga sumber-sumber lain yang sudah kami kemkakan di abs.

u3 Sanad hadits ini dha'if, lni adalah beotuk pengulangan dari hadits

sebelumlra.

@ - 
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7388. AMurrazzaq berkata: Ma'mar dan Ats-Tsauri

me,lrgabartan kepada kami, dari Isnra'il bin umalyab, dari Abu Amru

bin Huraits, dari ayalrnya, dari Abu Hurairah, yang sanadnya marfu'

kepadanya; lalu dia menyebutkan kandungan makna hadits

sebelumnya.2{
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7389. Sufyan menceritakan kepada kanri dari Ayytrb bin Musa,

dari Sa'id, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW: "Apabila budak

wanita salah' seorang dari kalian melalatknn perzinaan, dan

peninaannya itu terbubi, maka hendawah dia menderanya dan

j an ganl ah m encemo ohnY a.

suffan berkata, ..(Makna) Laa yilsarrib Alaihaa adalatl

janganlah me,nce,moohnya. (Jika 9offi perempuan itu melakukan

perzinaan) unfirk kali yang ketiga dan keerrpat, maka hendaklah dia

menjualnya, meskipun dengan tali yang terjatin dari ranrbut"'245

4 Sar,rd hadits ini dha'if. ln adalah bentuk pengulangan dari hadits

sebelurmya.
,5 Sarraa hadits ini shahih. Hadie ini diriwayatkan oleh Muslim (2:37\ dengan

beberapa sanad, di antaranya adalah sanad darijalur Su$an bin Uyainah, dan dari

Ayyub'bin Musa, dengan redaksi se'perti hadits ini. Muslim juga meriwayatkan

Musnad Imam A.hmrd - EI



hadits ini sebelum hadits Q:37) png diriwayatkannya itu dari jalu Laits bin Sa'ad,
dari Sa'id AI Maqburi, dari ayabnyL dari Abu Hurairab-

Hadits ini juga diriw.a)ratkan oleh Al Bultari (12: 146147) dari jalur Laits,
kemrdian Al Butfiari berkata, "Isma'il bin Urnaprah meryerhratnya dari Sa,id dari
Abu Hurairab, dari Nabi SArltr. Hadits ini pun diriuayatkan oleh Al Bultari
sebelum yang disebutkan tadi, pitu pada 4: 310) dari jahn Laits.

Al Hafizh berkata dalam kitab Al Fath -yatui pada ucapan Al Bukhari:
Isrnall bin Umayyah meryerkuatnya ....-. "Malaud Al Bukhari adalah (Isrna'il
neryerhra0 redaksi haditsnya, bukan (melrpqluaO sanadq,a. Sebab pada
sanadnya ada yang kurang, yaitu ucapannya: Dari ayahnya'."

Riwayat Isma'il itu dirnuttas}r'lkan oleh An-Nasa'i dari jalur Bisyr bin Al
Mufadhdhal dari Isma'il bin Urnayyah ....

Muhar"mad bin Ishaq sepakat dengan Laits atas penanrbahan redatsi "dari
alabnya" yang diriurayatkan oleh Muslirn, Abu Daud, dan An-Nasa'i.

Sedangkan LJbaidullah bin Umar Al Umari sepakat dengan Isma'il atas
penfiuangan redaksi tercebut sebagaimana terdapat dalam kitab mereka. Abu Ayyub
Musa juga s€pakat dengan Isma'il atas pembuanganiedaksi tersebut yang ada dalam
Shahih Muslim, Sunan An-Nasa'i ldan Musnad Ahmad pada hadits inil. Bahkan
Muhammad bin Ajlan dan Abdurrahrnan bin Ishaq pun sepakat dengan Isma'il atas
pembuangan red"ksi tersebut sebagaimana tertera dalam Sunan An-Nasa'i.

Pada riwayat Abdurrahman dari Sa'id tersebut terdapat "Aku mendengar Abu
Hnrairah." Dengan demikian, kedua jalur periwayat tersebut adalah shahih dm
terpelihara.

Hadirc ini diriwayatkan oleh Abu Daad, 4470 dat 447t (4: 274-275 Aun Al
Ma'bud) dari dua jalur. Lihat juga At-Tirrnidir (2:328) dan Ibnu Majah (2565).
Lihat juga hadits terdahulu yang terdapat pada Musnad Ali bin Abi Thalib, yaitu
hadits no. 1340.

Sabda Rasulullah: Walaa Yutsarrib (dan jangan mencemooh[nya]). Kata ini
terambil dzri At-Tatsriib. yaitu hinaan dan cemoohan. Al Khaththabi berkata (4306)
dalam kitab Tahdzib As-Sunan: "Abu Hurairah berkata, Dia tidak boleh hanya
mencemooh dan memaki wanita itu atas perbuatanya, namm tidak melat<sanakan
had yang wajib dijatuhkan kepadanya'." Pernyataan ini merupakan sebuah
kecerobohan danjauh dari pengertian yang tersirat. Penryataan yang paling baik dan
benar tentang sabda Rasulullah tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Iblu Al
Barhal yang tertera dalam kitab Fath Al Bari: "Diambil dari sabda Rasulullah SAW
tersebut ftesirpulan) bahwa setiap orang yang sudah dijattrhi had itu tidak boleh
disangsi (lagi) dengan kekerasan dan cemoohan. Hal itu hanya patut dilakukan
ke,pada orang yang mengerjalan perbuatan tersebu! sebehrm perbuatannya itu
diadukan kepada penguasa/irnam, supaya dia jera dan talut. Apabila perbuatannya
itu telah diadukan dan diapun sudah dijattrhi huhrman" maka itu sudah cukup
baginya."

Al Hafizh berkata, "Pada pembahasan sebelumya tadi sudah dikemukakan
larangan Nabi SArff untuk menjatuhkan celaan kepada orang yang sudah dijatuhi
hukunan akibat meminum l:hamer. Beliau bersabda, Dan janganlah kalian menjadi
pembanu syetan dalam (memudharatkan) saudara kalian'." Ini merupakan nilai
yang luhur, etika yang sempurn4 budi pekerti yang luhur.
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7390. Suffan menceritakan kepada kami, Ayyub bin Musa

mengabarkan kepada kami, dari Atha' bin Mina', aku mendengar Abu

Hurairah berkat4 eefiku itort bersujud bersama Nabi SAW, ketika beli

membaca suratr Al Lrsyrqaaq dan Al Alq)'2a6
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7391. Suftan me,lrceritakan kepada kami, dari Ayyub bin

Musq dari Malfiul, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairatt, dari

Adh-Dlufiir dalahtali yang dijalin dari rambut ataubuhrn Sanad hadits ini shahih. Yang dimatqrd dpogan Atha' bin Mina' adalah

budak lbnu Abu Dzibab Al Madini' scoraog tabi'in yang aiqqah, dan telah

disebutkan oleh Ibnu Sa'a4 termasul ke dalam golongan kedua dari ulama Malrkah
(5: 351). Ibnu Abi Hatim rclah mcnulis biografinya d^lam Al Jarh wa At-Ta'dil
(l3tlt336), dan Suryan bin Ufinah telah meriwayatkan darinya, sambil berkata,

'Atha' bin Mina' adalah termasuk daxi murid Abu Hurairah yang terkenal." I;afazh

'Mina"', tarkib nahwunya adalah Mabni (tetap dan tidak benrbah halalcat di alfiir
hruufuya), sebagaimana yang aku jelaskan dalam syarahktr atas At-Tirmi&i pada

halaman 573 (2: 462463) sebagai isim munshanl dikarenakan huruf a&y'nya

bukanlah alif ta'nits, tetapi ia berasal darif il "'Wana". Hadits ini telah diriwayatkan

oleh Imam Muslim (1: 161) dan At-Tirmi&i (l: 3981 h^l 573 menurut syarah kami)
melalui jalur Suryan bin Uyainall dengan sanad ini.

Kandungan mak"a yang sama telah disebutkan sebelurnnya dalam hadis ke

7365, yarrg diriwayatkan rnelalui jalur yang lain dari riwayat Su$an juga. Lihat
keterangannya dalam hadis ke 7 140.
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Nabi SAW, "Tidak ada kewajiban bagr seorang Muslim untuk
mengeluarkan zakat atas kuda dan budaknya."zT
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a7 Smad badits ini shahih,meskiprm ada pcnggugrrran periwapt yang terdapat

dalam sanarhya oleh para p€xqralin hadits. Hal itu t6jadi, dikarcnakan hadits
sebelnmrya (hadits ke 7293) yng diriuayatkan dari Abdullah bin Dinar, dari
sulaiman bin Yasar, dari kaq, dari Abu Hurairah, {an yang rclah diriwayatkan dari
Sulaiman bin Yasar dan haq bin Malih tenryata merbka b€rada dalnm sats tingkatqn
yang sama" dan telah rcnd€ngartDra dari Abu Hurairah. Jadi riwayat Sulaiman dari
Iraq adalah termasuk riwayat seorang teman dari temam},a. Akan tetapi, redalai asli
hadia ini tid"L ahr temkaa dalam riwayat sulainan dari Abu Hurairah. Bahkan,
semua rivral"at Sulaiman yang terdapat dalam riwayat dari Abu Hurairah tersebut
selalu terdapat p€rantara'rrak bin Malik" di antara sulaiman dan Abu Hrnairab-

Akaa tetapi, untuk redaksi hadits ini sesungguhya ia menrpalon riwayat
SuSnn bin U),ainah yang diriwayatkan dari Ayyub bin Musa dari Mal&ul dari
Sulaiman bin Yasar -dengan adaqra ta'nbahan di ddarnnyz 'dari kaq" di antara
"Sulaimar" dan "Abu Hurairah-"

Karena itulab maka rmam Syaf i meriwayatkannya dalamAl Umm (2:22) dan
Sut/an bin Ufinah dari Ayyub bin Musa, dari Malfiul, dari Sulaiman bin Yasar,
dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah. Begitu juga yang terdapat dal"m Musnad
Asy-Syaf i rennfiunrtan Asy-Syaikh Abid As-Srmdi (l: 277).

Al Baihaqi juga telah meriwayatkmya seperti itu (4: ll7) rclalui jalur Imam
Asy-Syaf i dari SuE an, dan melalui jalur Muha'rrmad bin Yahya bin Abi Amu dari
Su$lan" Begitr juga rmanr Muslim telah mcriwayatkamya (l: 268) dad Amu An-
Naqid dan Zuhair bin ha$, begitu juga An-Nasa'i telah meriunyatkamya (l: 324)
dari Muhanmad bin Manshtr, juga Ibnu Al Janid telah rcriwayatkanqra dalm At
Muntaqa (hal 183) dari Ab&rrahman bin Basyar; kcsemraqra mcriwayatkan dari
SUEran bin Ufinah, dengan sanad ini, serta disebritkan di dalamya'Dari Iraq bin
Malik di antara Sulaiman bin Yasar dan Abu Hurairah.

Kareoa itulab ah tidak ragrr lagi untuk mengatalan bahwa tiadaqra
penyebutan 'Irak bin Malik" dalarn sanadnya Al Musnad ini, sesungguhnya
merupakan p€nggugnran periwayat yang telah dilakukan oleh para penyalin hadits
dari ular'" salaf dikarenakan lupa, padahal semestiqra redaksi ifi tsabit dan tffdapat
,lal"m sanad aslinya. Hanya saja" rku tidalc kuasa f;at*.-r-tahlcarm)a senairi
dalorn Al Munad ini -meskiprm aku telah yakin- dikarenakan telah adanya
kesepakatan ketiga Ushul Al Musnad yang ada padaku dengan tarya meiryebutkan
redalsi tersebul Sedangkan menyaqlaikan Ilnnr apa adaqra adalah sebuah emenah.
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7392. Su&an menceritakan kepada kami, Ilbaidullah bin Abu

Yazid menceritakan kepadaku, dari Nafi' bin Jubair, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW, beliau berdoa untuk Hasan, *Ya Allah,

sesungguhnya aht. sangat' mencintaWa, maka cintailah dia, dan

cintailah juga orsng yang mencintainyo324s
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z. sanad hadits ini shahih. Abdullah bin Yazid Al Mrkki adalah budak

keluarga Qaridz bin Syaibah. Dia adalah seorang yang tsiqqalr, dan telah ditetapka"

ke-tsiqqahamya dalam hadits ke 604 - 1938. 11"rri 6sfahkan di sini bahwa Ibnu
Sa'ad telah menulis biografinya dalam Ath-Thabaqat (5: 35a-355), dan berkata,

"Dia adalah seorang yarytsiqqah dan telah meriwayatkan banyak hadits."
Ibnu Abi Hatim juga tetah rcnulis biografinya dalam Al JaTh wa At-Ta'dil

(212/337-338). Sedangkan Nafi' bin Jubair bin Muth'i-, juga telah ditetapkan

ketsiqqafurnnya dalam hadits k 744. gsfiri tambahlcan juga di sini bahwa Ibnu
Sa'ad telah menulis biografmya dalam Ath-Thabaqat (5: 152-153), begitu juga

knam Al Bukhari dalam kitab Al Kabir (412182-83) dan Ibnu Abi Hatim drlamAl
Jarh wa AtTa'dil (4lll45l)

Hadits ini telah diriwayatkan oleh tnamMuslim (2: 241) dari Imam tr[s3d$ia
hanbal, dengan sanad ini. Ibnu Majah juga telah meriwayatkannya Oalaman 1420

dari Ahnad bin Abdah dari Suffan bin Uyainalr, denan sanad yang sama. Imam Al
Bulrhari juga telah meriwayatkannya @: 286-287) dengan redaksi yang panjang

dalam bentuk cerita, dari Ibnu Al Madini dari SuSan. Hadits yang sama juga akan

disebutkan dengan redaksi yang paqiang dalam hadits ke 8362, melalui riwayatrya
Waraqa' dari lJbaidillah.

Dari jalur tersebu! Imam Al Bulfiad juga tclah meriwayatkannya (10: 279).

Hadits yzmg same juga akan disebu&an dengan redaksi yang panjang dalam hadits

ke 10904, melalui jalur yang lain dari Abu Hruairah.
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7393. Su&an menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus,
dari ayahnya, Abu Hurairah -Abu Az-Ziaad meriwayatkan dari Al
Altaj, dari Abu Hurairah-, yang sampai sanadnya kepada Nabi SAW,
"Kita adalah umat yang tqakhir 4ilahirkan-, tapi kita adalah umat
yang pefiama pafu hari kiamat nanti, meskiptn setiap umat itu telah
diberikan sebuah kitab sebelum kita, dan kin bant mandapatkannya
setelah mereka; tetapi kemudian futanglah hari -Jum'at- ini yang
telah diwajibkm oleh Allah SW kepada mereka unuk beribadah,
lalu mereka berselisih pendapat, dan Allah SITI menrberikan kita
hidayah dengan -menerima kewajiban betibadah pada hari Jurn'at-
ini. Maka, orang-orang pun akhimya mengihtti kita. Sedangkan tmtuk
kaum Yaktdi,-hari wajib ibadah mereka. adalah esok hari sabtu. Dan
untuk kawr Nashrani, adalah besok t:a.rii -hart Minggu-." Beliau
berkata dalam salah satu haditsqra, deirgm menggunakan redaksi,
'Bagaim213pqa", dan dalam haditmya )rang hitl' dengan

'Meskiprm.''ae
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ae Kedua Sanad hadib in shahih.Iqam Muslim telah mcriuayatkanqra (1:
234) dart Amu An-Naqid dari Ibnu Uyaina[ dengan kedua sanad ini. Begitu juga,
An-Nasa'i telah rneriwayatlcannya (l: 201-202) dari Sa'id bin Abdunabman dari
Ibnu Ulrainall ddngan sanad yang sama. fui adalah beirtuk pengulangan dari hadits
ke 7308. Kami juga telah menjelaskan dalam hadits tesebug dan menunjukkan
adanya hadirc ini dalam hadits tersebut.

Redalsi yang terdapat dalam bagian alfiii hadits "\Ma Qala Al Akbar", dalam
cetakan Halabiyah tertulis dengan "'!Ma Qala Allhanm"; ini adalah sebuah kesalahan
redalsi yang s.ngat fatal, dan telah kami benarkan dalam cetakan Katanifh dan M.
Di sini, dalam cetakan Al Musnad ini, disebutkan redaksi 'Bagran terakhir juz
kedua, dan bagian awal juz ketiga," rnaksudnya adalah kitab itu telah dibagi-bagi
rnenjadi beberapa jilid )ang di dalamnya jugaterdapatMusnad Abu Hurairah.
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7394.Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dia berkata, aku

mendengar Suhail bin Abu Shalih menuturkan dari ayatrny4 dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Apabila kalian

melaksanakan shalat setelah -selesainya waktu- shalat Jum'at, maka

shalatlah empat raka'at. Namun, apabila kamu terburu-buru karena

sesuatu, maka shalatlah dua rakaat di masjid, dan dua rakaat lagi

setelah kamu pulang sampai rumah."

Ibnu idris berkata, :'Aku tidak tatru, apakah hadits ini dari

Rasulullatr SAW atau tidak?."2so

,o sarad hadits ini shahih. Yang dimat<sud dengan Ibnu Idris adalah Abdullah

bin Idris Al Audi. Telah ditetapkan ketsiqqahannya dalam hadits lle 1379, dan lemi
tambabkan di sini bahwa Ibnu Sa'ad telah menulis biografinya dalamAth-Thabaqat
(6: 271), drt' berkata, "Dia adalah seorang yarrg tsiqqah, banyak meriwayatkan

hadits, perkataannya bisa meqiadi huiidq dan grrnrnya para pengarang As-Sunan dm
jamaah ahli hadits."

Ibnu Abi Hatim juga telah menulis biografinya dalan Al Jarh wa At-Ta'dil
(21218-g),begitu juga Al Khatib dalamTarikh Al Baghdad (9:415a2\. Hadits.ini
akan disebutkan sekali lagi dengan sanad ini juga dalam hadits ke 9697 -

Imam Muslim telah meriwayatkannya (1:240) dari Abu Bakal bin Abi Syaibah

dan Amru bin An-Naqid; keduanya meriwayatkan dad Abdullah bin Idris, dengan

t'*$frl"- 
bagian akhir hadits dijelaskaD, dengan mengatakan, *Amu telah

menambahkan redaksi dalam riwayatnya; yaitu Ibnu Idris berkata, Suhail berkata:

Apabila kamr sedang terburu-bunr karena sesuatu, maka shalatlah dua rakaat di
dalam masjid dan dua rakaat lagi setelah kamu pulang."

rmam Muslim meriwayatkannya juga dengan beberapa sanad yang lain, dengan

redaksi yang sama, tapi tanpa menyebutkan perkataan tambahan Suhail ini. Abu

Daud telah meriwayatkannya (1131/ Aun Al Ma'bud l: 439440) dari Abmad bin
Yunus, dari Zuhair bin Mu;awiya[ dan meriwayatkannya dari Muhanrmad bin Ash-

Shaball dari Isma'il bn Talrariya; keduanya rneriwayatkan daxi Suhail, dengan

sanad yang sama.

Adapun redaksi yang terdapat dalarn riwayat Ahmad bin yunus itu sama dengan

redaksi yang terdapat dalamAl Musnad ini, tetapi pada akhfu hadits, disebutlon'Dia
berkata -malsudnya adalah Suhail bin Abi Shalih-, BapaHsu berkata kepadanya,

Wahai anal&u, Apabila kamtr telah melalsanakan shalat dua rakaat di masjid
kemudian lcamr pulang ke nrmalU maka shalatlah dua rakaat lagi."

Musnad Imrm Ahmrd - EI
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7395.Ibnu Idris menceritakan kepada kami, dia berkata, alcu

mendengar dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia

Rioaf'at ini -matcurhp adalah riwapt Abmad bin Yrmus dari Zuhari- telah
menghitangkn kcraguan Ibnu Idris yaog tenlapat dalam hadits ini dan meinrnj"kkan
bahwa perlataan yang terdapat pada bagian atfiir hadits ini h*anlah perkataan
yang marfu', tetapi itu adalah perkataan Abu Shatih kepada anakryq Suhail. Jadi,
tidak ada pstentangan antara riwayat hadits ini dengaa riwayat rrnam Mulim dari
Amu An-Naqid dari Abdullah bin ldris, dalam hal sauE-sam4 mcnjadikan itu
perkataamya suhail. Karena, bisa jadi Ibnu I&is dalam sahr waktu telah meragukan
bahwa ihr adalah perkataan yangmarfu', dan dalam satu waktu yang lain dia teringat
bahwa itu bukanlah perkataan yangmadu',

Lalu dia menaurbahkan perkataan itu kepada suhail. Dalam kaidah ilmu hadits
disebutkan, bahwa orang yang telah menghafal hadits itu dijadikan hujiah terlebih
dahulq sebelum orarg yang menghafal hadits. Begitu juga, Al Baihaqi telah
meriwayatkannya dalam ls-sznan Al Kubra (3: 239-2aQ melalui jalur Ishaq bin
Ibxahim dan Hannad bin As-Sirri; keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Idris.
Kami juga telah menyebutkan tambahan redaksi yang terdapat dalam bagian akhir
hadits, yang terdapat dalam riwayat Ishaq, lalu dia berkat4 .,Almad bin Salamah - .

yang meriwayatkan dari Ishaq- berkata, redaksi terakhir yang terdapat dalam hadits
adalah perkataamya Suhail."

Ibnu Majah telah meriwayatkannya (1132) dari Abu Bakar bin Abi Sfibah dan
Abu As-Sa'ib; keduanya meriwayatkan dari Ibnu Idris, deirgan t nFa menyebutkan
66foahan redalcsi yang berasal dari perkataan Suhail atau ayabnya. ATrTirmidzi
juga telah meriwayatkannya (1: 371) rnelalui riwayat Sufyan bin Uyainah dari
Suhail, dengan tanpa rnenyebutkan redaksi tarnbahan tersebut.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits yang hasan dan shahih.'Begitu juga
An-Nasa'i telah meriwayatkannya (l: 210) melalui jalur riwayat Jarir dari Subail.
Redalsi akhir [sdi1s, *Alilr tidak tahu, apalcah hadits ini dari Rasulullah SAW
ataukah tidak?" Disebutkan seperti ini adanya dalarir cetakan Halabiyab, Katanifh
dan M. Akan tetapi di dalam ceakan sulthaniyah, discbutkan redalsi "Ini hadits
Rasulullah atau tidak?" Dan itu adalah redalsi png terdapat dalam catatan pinggr
cetakan M.
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berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Kita adalah umat yang teraWtir

4ilahirlan-, dan yang pertama 4ihisab- pada hai kiamat nanti,

mesHpntr mereka telah diberikan sehnh kinb sebelum kita, dan kita

bartt.mendapatkanrrya setelah merelca; yaiu tentang hari ibadah yang

telah diwajibkan lcepada mereka untuk rnelaksanakannya, tetapi

merelra malah berselisih tentang hari itu. Maka, Allah SWT

nenjadilran hari itu sebagai hari raya bagi kita, dan jadilah hai itu-
Jurn'at- menjadi hai kita, dan besok sabtu untuk kaum Yahudi, serta

besok lusa -minggu- untuk kaum Nashranll2't

a.
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7396.Ibnu Idris menceritakan kepada kalni, dia berkata, aku

mendengar dari Muhainmad bin Amru, dari Abu Salamalu dari Abu

Hurairalr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda "sesempurna-

sernpurna imannya kaum mu'min, adalah yang paling bagus

akhlahtya dan sebaik-baik merekn adalah yang berlahr paling baik:
t erh a d ap i s triny a.' 

asz

"' Sanad hadits ini shahih.Imam Muslirn telah meriwayatkanqra (l: ?3a)
rnelalui riwayatryra dari Al A'masy, dengan sanadnya. Hadib yang sama.telah
disebutkan sebelumnya dalam hadits ke 7308 - 7393.\ah?h "Baida Annthum",
adalah redaksi yang benar, dan telah tsabittbal<u dalam cebkan Sulthanifh dan
Kataniyah, serta sesuai dengan yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim. Begrtu
juga dalam cetakan M, haqra saja dalam cetakan itu tidak meiryebutkan lafhz;h

"Baaiad' di antara kalimat "Baid' dan "Annahum." Alan tetapi, dalam catatan
pingginrya disebutkan *Kadza Bayadh fi Nuslchatin UHra." Iafafu "Bayadh" ii
sebenanrya tidak mengandung makna apa-apa, karena redaksi tersebut telah
sempnrna, dan kalimatrya jaga shahih. Dalam cetakan Halabiya[ disebutkan
"Anna" sebagai gztti "Annahu,m", laltt membuang lafazh "Bayadl" setelah kalimat
"Anna." Para mushahhih (yary membenarkan hadits) cetakan hadits, menulis dalam
catatan pinggir,*Hakadza Bayadh bi Al Ushul allati bi Aidina."

"' Sanad hadits ini shahih. Muhammad bin Amu bin Alqamah bin Qaqqash
Al-Laitsi, telah ditetapkan ketsiqqahannya dalam hadits ke 1405, dan kami

Musnrd Imrm Ahmed - @t
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7397. Abdah menceritak* t"pua" kami, Muharunad bin

Amru menceritakan kepada kami, dari Abu Salamatr, dari Abu

Hnrairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq *Alil telah

diberikan lremampuan mengungkapkan kata dengan ringlus narnun

padat malota, dan seluruh permuluan bumi telah dijadikan untukht

sebagai tempat bersujud serta suci tanahnya.'as3

tanbahkan di sini bahwa Ib^, Abi Hatim tclah mnulis biografiq'a dalam Al Jarh
wa At-Ta'dil (4/mC31). Hadits ini telah diriwayatkan olch At-Timridzi (2: 204)
rclalui jahn Abdah bin Sulaiman dari Muhan mad bin Amu, dengan sanad ini.

At-Tirmidzi Hata, "Ini adalah hadits frasaz shahih." Abu Daud telah
meriwayatkan bagian awal hadits ini saja, 1,aiu redaksi "Seseqlurna-s€ryuma
imannya kaum mr'min adalah png paling bagus akhlaknya" dalam htabnya (46821

Au Al Ma'bud 4; 354), dari Abmad bin Hanbal, dari Yahya bin Sa'i4 dari
Mubanrmad bin Amu, de'ngan sanafl ini. Hadits ini akan disebutkaq deirgan redaksi
yang lengtap dalam hadits ke 10110, melalui riwayat Imeml$a1d dari Yahya bin
Sa'id.

Al Mundziri telah menyebutkan hadits ini dzlam At-Targhib wa At-Tarhib (3:

72), &gtfi juga As-Suyuthi dalam kitab Al Jami' Ash-Shaghir (1aa1); keduanya

menisbatkan hadits ini kepada At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam kitab $hahihqra.
Dalam serua riwayat yang telah kami tunjul-kan tadi, redaksi "Wa Khiyaruhtm
Khiyartthtm" disebutkan dengan dhamir muWtatab (kata ganti orang kedua).

Sedangkan dalarr ketiga Ushul Al Musnad im disebutkan dengan dhamir ghaib (kata
ganti orang ketiga).

'' Sanad hadits ini shahih. Abdah adalah Ibnu Sulaiman Al Kilabi Al Kufi, dan

telah ditetapkan ketsiqqahannya dalam hadits ke 1293. Kanri tambahkan di sini,
bahua Ibnu Sa'ad rclah nrenulis biografinya dalam Ath-Thabaqat (6: 282), begitu
juga Ibnu Abi Hatim dzlan Al Jarh wa At-Ta'dil (3lll89). Hadits ini adalah

potongan dari redaksi panjang sebuah hadits yang terkenal, yang akan kami
sebutkan kemrdian dala:n hadits ke 9326. Sebagian dari potongan dari hadits

tersebut juga telah disebutkan sebelunnrya dalam hadits ke 7265, dan kami telah
nrnrmjtrkkan kepada sebagian taklxrij hadits tersebut, dan kami tunjukkan juga

tentang hadits ini dalam hadits tersebut.
I,,afaz,fr"utifii jawami'u Al Kalam", menurtlt Ibnu Al Atsir, malsudnya adalah

kiab suci Al Qur'an, yang lafazbnya rnengandung berbagai makna yang sangat

banyak Kemrdian, Ibnu Al Atsir berkata dalam rnengomentari sifat Nabi SAW,
yang dinyatakan dengan "Bahwa beliau berkata dengan perpaduan semua bahasa,"

,@l - tltusnx{ Imam Ahmad
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73g8.Isma'il menceritakan kepada kami, 
^ 

,"r"r'bin Abu

Utsman menceritakan kepada kami, dari Yatrya bin Abu Katsir, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabd4 "seorang janda bisa mengarnbil lceputusan sendiri untuk

dirinya, tetapi seorang gadis perawan hanya diminta izinnya."

Mereka -para sahabat- bertanya, "Lalu, bagaimana -kita mengetatrui-

izin setujunya?" Beliau me,lrjawab, *Jilu dia diam saja."zil

t 
-.o , c

cdl-r4.t U. ,';;;\$:L.vrl1

rnaksudnya sdalah bahwa ucapan beliau itu adalah mengandung banyak makna, dan

sedikit berucap." Bisa jadi, inilah makna yang dimaksudkan oleh hadits ini.
a Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksudkan dengan Isma'il di sini adalah

Ibnu Ibrahirn, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Ulay5rah" Seda"gkan Al Haiiaj bin
Abi Utsman Ash-Shawa{ telah ditetapkan ketsiqqahannya dalam hadits ke 3423 '
4627. Kami tarnbabkan pula di sini bahwa Ibnu Sa'ad (7l2l3l) dan Ibnu Abi Hatim
(Ll2ll66-167) telah menulis biografinya dalam kiab mereka.

Hadits ini adalah bentuk pengulangan dari hadits ke 7131, dan telah kami

riwayatkaa juga di sana. Imarn Muslim telah meriwayatkan mclalui jalur ini (1: 400)

dari arhair bin Harb, dari Ibnu Ulayyah, dari Al Hajjaj bin Ash-shawaf, dengan

beberapa sanad yang banyalq yang kesemuanya diriwayatkan dari Yahya bin Abi
Katsir.

lnr Jt*r'of i;; ,rJ * ,pt,
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7399. Isma'il menceritakan kepada kami, Al Qasim bin
Mihran menceritakan kepadaku, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah sAw telah melihat sebuah dahak pada kiblat

,uasjid, lalu beliau me,nghadap orang-orang dan berkatq "Bagaimana
mungkin salah seorang dai kalian berdii menghadap Tuhannya dan

'dia mengeluarkan dahak di hadapan-Nya? Apakah salah seorang.dari
kalian ada yang rela apabila seseorang menghadap kalian dan dia
mengeluarkan dahak di depan kalianT Apabila salah seorang dari
'lralian hendak berdahak, hendabrya dia berdahak pada sisi kirinya
atau di bnyah telapak luHnya (iilw masjid tidak bentbtf. Tetapi,
apabila dia tidak tnendapatlcannya, maka ludahkanlah seperti ini,
pada bajunya."

Beliau me,nggambarkan caranya,'tlendalcnya dia meludahkan
pada bajuny4 kemudian mengusapnya dengan sebagian kain bajunya
yang lain."2ss

255 Sanad hadits ini shahih. Al Qasim bin Mihmo" budak Bani eois bin
Tsa'labah adalah seorang yarrg tsiqqah, dan telah dianggap tsiqqah oleh Ibnu Ma,in
dan yang lainnya. Imam Al Bulfiari telah menulis biografrnya dalam Al Kabir
(4111166-167), begitu juga Ibnu Abi Hatim dalam Al Jarh wa At-Ta,dil (3l}lt20).
DalamAl Kutub Al Sittah (enamkitab hadits shahih) tidak ada riwayat yang lain dari

'daaits ini. Yang dimaksud dengan Abu Rafi' adalah Al Shaigh at Madani. Nama
aslinya adalah Nafi ' bin Rafi '.
' ' Hadits ini aton disebutkan lagi dalam hadits ke 9355 melalui riorayat Syu'bah
dari Al Qasim bin Mihraq dengan sanadrryra. Imam Muslim telah meriwayatkannya
(1: 15a) dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb; keduanya
meriwayatkan dari Ibnu Ulayyah, dengan sanad ini. Begitu juga, Ibnu Majah telah
meriwayatkan hadits ini (1022) dari Abu Bakar bin Abi syaibab, dari Ibnu Lllagrah.
InramMuslim juga meriwayatkannya setlah itu melalui jalur Syr'bah.

tihat keterangan yang telah lalu dalam hadits ke 6306.Iafa^"Yatanakblfia,u"
adalah berasal dari akar kata "An-Nukfia'ah", dengan dibaca dhammah pada nun.
Ibnu Al Atsir berkata, "rq,rti dari lafazh itu adalah lendir yang keluar dari pangkal
mrlut yang mendekati artinya dengan lafazh "An-Nukha'."

@ - 
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74OO.Isma'il me,lrceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Al

Ala' bin Abdtrnaftman bin Ya'kub me,ngabarkan ke'padaku' baltwa

Abu As-Sa'ib me,lrgabarkan kepadanya, batrwa dia telah me'lrde'lrgar

Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersaMq "Barangsiapa yang

melaksanakan shalat tanpa membaca Ummul Kinb [Al Faatihah] di

dalamnya, maka shalatnya hrang, dan tidak settpurna."

Aku berkatq 'nyahai Abu Hurairah, sesunggulrnya aku

terkadang berada di belakang Lnarn dan bergetar semua perse'lrdian

tanganku?" Lalu Abu Hurairah berkata" *Wahai orang Persia' bacalah

-Ummul Kitab itu- dalam hati.-256

6 sanad hadits ini shahih. Yang dimalsud dengan Abu As-sa'ib adalah budak

Abdullah bin Hisyam biaZ*rhrah. Terkadang dia disebutkan dengan'Budak Hisyam

bin Zabrall" dan terkadang juga disebutkan dengan 'tudaknl,a Abdullah bin
7;rfuah." Ini adalah perkara yang tidak jauh berbeda. Karena tcrkadang dia

dinisbatkan kepada keluarga Abdullab dan t€rkadang dinisbatkan kepada keluarga

ayabnya, dan terkadang juga dinisbatkan kepada kehrarga kakeknya. Abu As-Sa'ib
ini adalah seorang tabi'in png tsiqqah dan telah disebuttan termasuk ke dalam

kategori ulama yang tsiqqah oleh Ibnu Hibban.
Ibnu Abdul Barr berkata, '?ara ulama telah sepakat bahwa Abu As-Sa'ib adalah

seorang ulama yang tsiqqah dan dapat diterfuna hujjabnya." Ibnu Sa'ad telah menulis

biografmya dalam Ath-Thabaqat (5: 226), begitu juga Imam Al Bulfiari dal,',n Al
Kuna @lamzn 331). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah (838) dari Abu
bakar bin Abi Sfiball dari Isma'il bin Ulayyah, dengan sanad ini.

Imarn Malik telah meriwayatkannya dalanAl Muwaththa'dengan redaksi yang

panjang (halarnan s4-85) dari Al Ala' dari Abu As-sa'ib, dengan sanadnya. Hadits
yang sama juga akan disebutkan dilzn Al Musnad ini, melalui riwayatnya knam
Malik pada hadits ke 9934. Begitu juga melalui riwayat Abdurazaq dari Ibnu Juraij,

dari Al Ala', pada hadits ke 7823. Idrm,fo Muslim telah meriwayatkannya (l: 116)

Musnad Imam Ahmad - @I
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740t. Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari

Umarah bin Al Qa'qa', dari Abu Zur'ahy dari Abu Hurairatr, dia

berkata, suatu hari Rasulullah SAW dt oyq 'Ya Rasulullah,

beritatlrkanlah kepada kami- Sedekah apakah yang paling utama

palralanya?" Beliau me,njawab, "Kamu pasti alcan diberitahu, yaitu

kamu bersedekah di saat kamu sehat" tamak lagi kikir, saat kamu

berharap -kekayaan itu- tidak akan hilang dan saat kamu talafi iatuh
miskin. Maka, janganlah kamu menunda-nunda -bersedekah' sampai

ajal di tenggorolwn, dan kamu berkata, 'Bagian ini untuk Fulan, dan

ini untuk Fulan.' Padahal Fulan telah mendapatlmn bagian.'as7

melalui jalur riwayat Imam Malik dan riwayat Abdurrazzaq; keduanya

meriwayatkan dari Ibnu Juraij
Imam Al Bulfiari telah menrmjukkan dnlam Al Kuna, dalam pernbahasan

biografmya Abu As-Sa'ib, kepada dua riwayat ini, dan kepada lebih banyak lagi
sanad hadits ini. Hadits yang sama telah disebutkan sebelumya dengan redaksi
yang paqiang pada hadits ke7289, melalui riwayat Sufyan bin Uyainah dari Al Ala'
bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Kami juga telah menrmjukkan
ddam hadits tersebut beberapa jahu riwayat hadits ini, yang di antaranya adalah
jalur ini. Kami juga telah menjelaskan di san4 bahwa Al Ala' telah
meriwayatkannya dari ayahnya, dan dari Abu As-Sa'ib; keduanya menceritakan
hadits dari Abu Hurairah-

57 Sanad hadits ini shahih. Ini adalah bentuk pengulangan dari hadits ke 7159.
Kami juga telah menunjukkan dalam hadits tersebut akan adanya penyebutan hadits

ini, dan bahwa Imam Muslim telah meriwayatkannya (l:282) melalui jalumya Jarir
ini.

t I a a a a a aa t I
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7402. Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari

Sufian, dia berkata, Satm bin Affiurrahman me,lrceritakan kepadaku,

dari Abu Zv'ah, dari Abu Hurairab, dia be1ftat4 'Bahwa Rasulullah

SAW me,nrbenci pewamaan putih mslingkar di kaki kuda (karena

menyenrpai bele,nggu)."2s8

t.
U

' -r't a /
cJl;i-, ;11

't sanad hadits ini stwhih' Yang dimaksud dengan su$'an di sini adalah

Su$an Ats-Tsauri. Sedangtan Satn bin Abdurrahan An-NaLha'i Al Kufi adalah

saudaran)ra Husein dan mcnryqkan seoraog yary Utqqah. Imam Ahmad telah

menganggapnya tsrqqah, dan mriwayatlan ketsiqqahamya dari Ibmr Ma'in, dan

para-ulama yang laimya juga rclah mnganggap,rya tsiqqah.Imam Al Bulfiari telah

menulis biografinya dalelrn Al Kabir (2lUl57), dan 6dak menyebutkan adanya cacat

dalam biografinya. Ibmr AbiHatim juga telah menulis biognifiry,a dqlarn Al Jarh wa

At-Ta'dil (2t1t265-266), dan telah meriwal'atkan ketsiqqahannya dari Ibnu Ma'in
dan yang lainryra. Akan tetapl, dalam kitabnya tersebut terdapat wahm (prasangka

salah/cacat) yang sangat aneh, )"ang nnmgkin saja itr telah dilakukan oleh Ali bin Al
Madini" kalau rnemang itr bukanlah menryakan pengatihan pe,lrdapat dari Ibnu Abi
Hatimsendiri.

Ibnu Abi Hatim rclah reriwayatkan hadits ini dengan dua sanad dari Ibnu Aun,
dcngan redaksi '?erawi hadits Hata, Ibrahim -An-Nalfia'i- berkata kepada ta'ni,
Hendaknya kalian menjauhi Abu Abdurrahim dan Al Mughirah bin Sa'i4 karena

kedua orang ihr adalah pembohong." Ke,urdian, Ibnu Abi Hatim meriwaya&an dari

Musadda4 dia berkata: Ali bin Al Madini m€ngira bahwa )'Iang 'rim,lr.qd dengan

Abu Abdurrahim adalah Salm bin AMurrahan An-Nakha'i.'
Wahn $rasaryka lerrah) yaog aneh, sebagaimana yang kami katakan tadi,

adalah dilihat dari dua sisi. Pertama, IEam AI Butfiari adalah orang )rang paling

mengenal gurun)ra; Ibnu Al Madini, dan orang >'ang paling banyak mengikuti
grrnrnya itu dalam meriwayatkan sebuah hadits, termastrk juga dalam rnasalah lI
iarh wa At-Ta'diI (kritik matan dan sanad hadits)' Akan tetapi rmam Al Bulfiari
tidak pemah menyebutkan ini dan menrmjuk kepadaqra, saat menirlis biografi

Salm, padahal Imam Al Bulfiari pasti tidak akan meniggalkan sestratr yang mcmang

benar-benar ada dalam riwayatnya. Jadi" anggapan bahwa Ibnu Al Madini yang telah

membuat cacat hadits ini adalah sdah. Kedua, Al Hafioh mengomentari hal ini
dzlarn At-Tahdzib, dar- membetulkan segala Wahm yang terdapat di dalarnnya, lalu

dia berkata, "Aku masih meragukan kebenaran perkataan Ali ini karena kecil

kemungkinan Salm menceritakan perlotaan Ibrahim png telah mengatakan

pendapat ini, dan dilxtatkan oleh Al Mughirah bin Sa'id. Saryai atrhimya aku

Musnad Imam Ahmad - EI
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rnenem*an Abu BasrTr Ad-Daulabi dalar. At Kuna, bahwa yarg
dimrksudkan dengan pcnyebutan Ibrahim An-Nalta'i sebagai Abdunahim adalah
saudara tiri Adh-Dhabi salah seomng ulama besar dari golongan lfiawarij, yang
telah b€rcerita kepsda orang-oran& dan juga telah dicela oleh-Abu ebdurra,bman
As-Sulami, scrta yang laimln dari gololrgan rrlame-nlame temlro drrlu..

-I- .d"1"! tahdq (ctaluas0 &ri Al Irafizh yq smsat bagus. Adryunyag tadi
dise,bu*T sebagai perkatan Ad-Daulabi, yang terdryat darrmal Kna (z: zoll ai"
b€rkati, 'Abu Abdurahim adalah saudara tirinya Adh-Dhabi. uamaa bm z*ridbcrhdd trEAq IhDnrbcr*ara hepada krni, fi6fufoya trrinl 

'''edo,,hiAl-Mughir.h t r sr'id dm abu Abemairm, lard m""eta;t"hh p".bdi*e
mtstrya ffifi llry[int hh Sr'id d&i'rr.iqa tfoi AdhJhsbi-- B€''@a foi
iia-it*h.rilrel-ns;.lf Q*ltI E, - - - 

-,biograf ohfl rnr*q Af Bl*srri il,t;nn AI.IGabb QfZ%8) dan 'r"L myebrltan
adeilF refid a*i ssd{ttiri Adh.DDshi int

L$! iqr lilErfry .frh Ltu lt tue (3: l5l). rtr.tir. iri rElahffi- € b.S ru*d-r* tiiri'ag-Fi*r=EEetr:'- ALhrtu''r fuiAh.rrH.iq tr ffFE Alr-rsui
fuEE sa.d iEi Emdan hldll Al BlILki Ei*.lEtr0rqfe f.girr-raEE iamsyEtah, &i at*'tl& hitr Yuid aelit&a'i, fui alg. zrE'aL, dai Ahr rtrrafuah-
Enam lfurm jry te* ulm5*u5z (L gJtlrE rfui jah' IFrtF, fu rlahi
jahr Ibnu Nrnpir &n Abdrnazzaq; kaigmya rcriwaratlm dri Ab-Tsauri.

Kemdian, Irnern Muslim juga meriwayatkanryra lagi melalui jahu Syu'bah.
Abu Daud tclah meriwayatkannya e547/ Aun At Ma'butt 2:32g) dari vrguammd
lh Sfo: dari su$r,n, d*g"o r"*aoy", Al Mudziri juga renisbatkannya e437)
kepada At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Lafazfi'rAl syikal; a"ogro dibaca kasrai p"d;
y? d"" ttrya tarydid pada kaf, mcnurut rmam Muslim dalam riwayatrya, bro
dalam hadits aMurrazzaq dit6afoahkan redaksi ..IMa Al S)rikal,', 

->ran! 
Uoarti

soorang penunggang hP yryg ada tanda putih pada kakinl,a yang k"n"" 62aj*"
trrgan kiriryra, atau tanda putih pada ' ngau kanan dan toLi kirin).a.;,

Penafsiran lafrz.h _tersebut dengan makna seperti ini juga ditetapkan dalam
rivayat Abu Daud" I^afazh tersebut bukanlah perkataan .Abdunozzq, 

sebagairnana
yang p€rtama kali disangkakan pada saat mcnyebutkan riwayat rr'rm tr,tuitim at
Khaththabi b€rkata dalzrn Ma'alim As-sunan, "sepcrti ffi3fu tafazi ini ditafsirkan
dengan nakna seperti ini. A& juga yang mcnafsirtan urazn ..Al s)dkal" ini dengan

"{ b$o tlngan p€Nnrnggang kuda itr dan salah satu rredua kakinya toiI"t,
fdTqq" lollrirya yang laiLtidakFrikat- Jadi, ada kerrnmgtrin-n adapenggryuan
hunrf dalern hadits ini."

Al Qadhi lyJnadh menyebutkan dzlam Masyar'tq ar Anwm (2: 252) dalam
tafsirnya, beberapa pendapat png beragam teirtang pena*iran lafazh'tersebut.

/
d;l
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?4B3.Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ajlan me,lrceritakan kepada kami, At Qa'qa' bin Hakim

menceritakan kepadakq dari Abu Shalih, dari Abu Hgrairah, dia

berkata: Rasulullah sAw bersabda, "sexntgguhnya aht itu ibarat

seorang ayah bagi kalian, yang mengaiarkan kalian. Apabila salah

seorang dari tralian mendatangi jamban -untuk btnng air', ianganlah

dia menghadap kibtat ataupun membelakanginya, dan ianganlah dia

ber-istinja' (bersuci dengan batu) dengan mengunakan tangan

kanannya.'l D* Rasulullah SAW me,lryrruh rmtuk ber-istinja' dengan

menggunakan tiga batq dan melarang untuk ber-istinja' dengan

menggunakan kotoran yang kering dan tulang yang usang-''#e

U 7;iat d:", ,oa)e i.t * ,,fi- $:L .vt.t
bt * lnr Ji-,i$ ,iv ,r;:,i ,l * ,Ck ,r: c ,fr
,:rii {rrr a;-?, J:- 1Pt 'n in l*; hr 6t ,:P': *
'di Pt n|.tt3i?yr?nr €t, ,;ut'it\', G'&'f'ty

.iar *1 A'c.;.21 J'ty ;*,G$?**)

x, Sanad hadits ini stuhih. Hadits yang sama tclah disctnrdon sebelumya

dalam hadits ke 7362, rclatui ri*ayzt Suryan bin Ufinah dsri Ibmr Ajlao- Akan

tetapi, dalam hadits tersebut tidak disebutkan perintah bersuci dcngan tiga buah batu

puai *nlf,, istithabah.I&mi tclah menrmiuklqan dalam badits tcrsebug bahwa An-

irlasa'i telah meriwayatkanqra (1 : 16) melalui jahu Yahya bin Sa'id'

Kami juga telah menuqi,i.ta,, rimyat Abu Daud (8), IbEu Ivlajah (313) dan

Ibnu Hibban-(2: 6ll m€rlunrt cetakan Al lbsan). Dalam senrua riwayat yang tami

sebutkan t"ai, t..,ranfla terdapat tambahan redaksi perintah bersuci dengan tiga

buah batu, sebagaim;B yarg aireuottao dalatn al Musnad ini. Lihat juga

keterangannya dalam badits k 7 220.

Musnad Inrm Ahmad 
- @



74U. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlm, Al
Qa'qa' bin Hakim menceritakan kepadaku, dari Abu shalih, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabd4 *Allah swr
memberilcan rahmat-Nya kepada seorang telaki yang bangun pada
malam hari, lalu melaksanakan sharat, dan membangunkan istrinya,
yang lremudian melaksanakan shalat juga. Apabila istrinya menolak
untuk bangun, maka percikknnlah air pada wajahnya. Dan Attah juga
memberikan rahmat-Nya kepada wanita yang bang*n pada walau
rnalam, lalu melaksanakan shalat, dan membangunkan suaminya,
yang lrcmudian melaksanakan sharat juga. Apabita suaminya menolak
untuk bangun, maka perciklcanlah air pada wajahnya.,,2fi

,," ,2ri1t ,rj f ,!, # * ,rr-*,,U. ,-;-tT'L.vr. o

g * ,;4t & *a?"t ,k !ti;:r'ol i;} ,rJ * ,g?\i
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7405. Yahya bin sa'id menceritakan kepada kami, dari

Llbaidullah, dari Abu Az-Zrnad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairab,
bahwa Rasulullah sAw telah melarang jual beli dengan me,nggunakan
batu yang dilemparkan pada barang, dan jual beli yang mengandung
unsur penipuan."26l

m saoad hadits ini stuhih.I-r"$tt )Nang sama telah discbutkan sebe6mya
dqg-* redaksi },ang disingkat, pada hadits tJzgog. Kami juga tctal meyeuuttan
redalsi ini dal"m hadits tersebut dan mernbffikan talfirij n"ait i1o.

't sanad hadits ini shahih. v*j air"rorra d"rg* Uuiiau* adalah Ibnu
Umar bin Hafsh bin Ashiro, salah satu ahli fikih y-irUi rtatim bal qira.at AT-
lit-id"i telah menyebutkanryra dalan riwayatnyt aig* jelas bahwa dia adalah
Ibnu umar. Dia adalahperiwayat }ang hadi6)a-telah diridlatk 

" 
ot"u Al g,rlt"ri

dan M,slim- D,lam beberapa naskah-kitab Af,u Daud disetuttan dalam sanad in!redaksi'tnAtiayad", sebagaimana png ditetapkan dalao,A.w rl,t Mo,bud,d^di
atasnya diberikan - nda salinan"

fssgahan rcdahi ini telah ditetapkan prof M.hamamd Muhyiddin Abdul
Hami4 dengan rcnggrmalan antara salah satu bnda ziyadah (tambahau), dalam
cetakarn)'/a yang ada pada Abu Daud. Itu adalah sebuah l*ra.n 

" besar! bahka,,,

@I - flnsnfi Imam Ahmad



itu adalah pembodohan tertadry para periwayat dm beber4a smad yang telah

dilalokan oleh para pe,nyalin kitab, yang dai rerekalah P€ngarang krab Aun Al
Ma,bud telahmenutrrlan 

. ryrhrhen ini! !
Kenapa sepffti iuf larena sesungguh)'a LJbaidillah bin Abi nyad N Qodah

Al Mal&i- tidak ada kaitamya sama selsati dcngm hadiB ini Itnam Muslim juga

tidak meriwayatkan apaplm aarinya, s€rta tidak m5rebutkan riq"ayat yanq telah dia

riwayatkan dari eUu ez-Zin* Bahlran, Irnarn Mrulim delen At-

Tahctzib bahwa badits Ubaidillah ffi€hr ada dalm kitab Ibnu Majah, de,ngan

hanya satu hadits saje selain hadits ini, mestigm Ibmr N[ajah telah genwayatkan
naaits inr, sebagaimoa yang ql."n tami ermgfun nanti dalam talfirij hadits' Iz'qya

Allah.
Hadits ini telah diriwayath oleh llram Mnslim (l: 443) rclalui jalr

Abdulalh bin Idris, dan YaftJR bin Sa'id (gru Imam Alnned di sini), dan Abu

Usamah. Abu Daud telah rcriwayatkamya Q3761 An Al Ma',kd 3:262) mlalui
jalur Ibnu Idris (maksudnya adalah Ab&rllah hin I&is).

At-Tirmidzi telah miwayath5p Q: 235) rclalui jahll Ibmr Idris dan

melalui jatn Yahya bin sa'i4 grmrya Irrarn .[fu4 Ibinr ]vlajah rclah

meriwaya-tkanqra Ql94) melahri jalur Abful Azitr,bim Muhammd Ad-Darawardi;

kesemraqra reriwaya&n dari ubafulillah-
At-Timoidzi rcnjelaskm dEngan rcdailsi ymg jelas bahwa yang dimaksud

dengan Llbaidillah "dll^h '(rbaidillah bin Ud, dcngan sanad ini. At-Tirmidzi

berfata, 'tladits Abu Hurairah ini adalah hadits ymg hassi dqnt shahih-" Ibmr Al
Jarud telah meriwalatkan dgl|*rn ll Mtmttqa (halman 283) melahri jalur Uqbahbin
Khali4 dia berkata, "ubaidrllah mceritakan t€pada karni, maksudn5ra addah Ibmt

IJDar," denganredaksi )ang sam-
T€masuk hal yang iht metaplon kcb€nran ucapm kerni adalah para

periwayat yang telah neriwayaftan dari tlbaidillah bin Umr, tidak disebudran dari

;.""k" sarma-sekali riwayat yang diriwayaltan dari Llbaidillah bin Abi ziya{
kecuali Yahya bin sa'id Al Qhaththan yang miwayattan hadits ini s€rdiri.

Abu Daud belum P€mah miwayattaml"a mlalui jahrr yaya Al Qhalttran
sehingga timbul mggrym teliru pg MyEhdm bahwa redalrsi tambahan

t 
"setot 

disebutlan Aalm aalam s*agisl Eslrah titabqra asli atau hh" Hadits

yang sama dengan i1i rken diseMmbeli-tali dalanhadiE kB 8871, 9626M -

'*t#; ket€rangamyd yang telah l*t drlim:lamrlrd lba. abbos Q752), d^Y\
Mwnad lbnu Mas'ud Q67q daa M8nad Ibn Urrts (6304). Irfszl "Al Hasha"

dengan drbaca fathah pad" tta' dm sM serta ffiahan alif nqshur pada akhir

hfazn yang menpakan bennrk iamlh dai'Hushawl"
D;hm seb"Fan besar rivayat )raog blah Fmi t{i,kk"", lafrzh rcrsebut dihrlis

dengan ,.Al Hashah,, dery@ benuk mrfrad- Ibnu Al Atsir b€*ata, Yang dimaksud

d""g- "Hashab,'aaalan kedra sang Peqrual dm p€mbeli b€rkata, "Apabila aku

mellrparkan batu k€rikil teeadam tnrnr, malra jual beli telah b€rlakL" Ada yang

berperdapa! matsganf seperti ah @Fal bamng Aagangan ),ang terkena

lefraran-batumr." Atau bisa juga dfutatm, 'Alrr renjual selrtak - nah itu saryai
batas kerikil yang kauleryarjatuh""

Munrd rmrm Ahnd - @I
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7406. Yahya me,lrceritakan kepada kami, Ubaidullatr
mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi sa'ad menceritakan kepadaku,
dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sAw telatr berkata, "Kalau
saja aht tidak Htmvatir akan memberatlcan umatlat, aht pasti telah
memerintahkan merelca untuk ber-siwak saat berwudhu, d.an
mengakhirkan shalat Isya pada sepertiga malam, atau pertengahan
malam.'262

Sory1 b€nruk jual beli itu adalah salalr, karena itu semra termasuk transaksirya
karm jahiliyzh- Kesemra bentuk transaksi itu mengandrmg unsur peiripuan,dfryqryl terdapat rmsru ketidaktahuan. Dalam cetakan ttat oiyrn aiseuu*an
rcdaksi "al Klusha" dengan menggtmakan huruf *rr4', dan itu adalah penyesuaian
cetakan- fafazh Al Gharar maksudnya adalah apa yang nanq'ak sCcara zhahir
menipu p€mbeli, sedangkn isinya tidaklah diketahui. penafsiran hadits ini yang
secara detail telah kami sebutkan dalam hadits ke 2752.rc sanad hadi6 ini shahih. yang dimaksud dengan Abu sa'id adalah Sa,id bin
Abi fa'id AII'faqburi. I,I"dits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara t€rpisah
menjadi &ra bagiaq melalui jalur Abu usamqh dan Abdullah bin Nunair; kedrunya
meriwayatkan dari ubaidillah bin umar dari sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi.

{aTma itutab bagian perhma hadits tersebu! },aitu tentang b€rsiwak pada setiap
shalat diriwayatkan se,ndiri pada halamaa 287, dfi bagian altir uaits tersebui
Frq- p€d+T 

-an 
t€xilang meirgakhirlan shalat Isya snmFai sep€rti emalan 16qgteraltir, pada halaman fP1.

Al Baihaqi telah meriwayatkannya dalam As-sunan Al Kubra (l: 36) melalui
jahr llamad bin Mas'adah, dari.ubaidillah, aari Sa'id bin Abi'Sa'O dengan

badit yang sama. At-Tirmidzi telah meriwayatkan (l: 152) uaitr t*d,rg
p€ngakhiran shalat hp" melalui jalur Abdah bin Llbaidillah bin unar dari sa'id A]
Maqburi.

rmam {l Butfiari tela! menyebutkan bagian awal hadib ini secara 'nr'allaq (4:
137), dia b€rkata, "Abru Hrrairah meriwayattan dari Nabi sAW, .r(alau saja'ainr
tidak me,mberarkan k€pada rmatku, aku pasti rclah mewajibkaa kepada ,iort"
muk ber-sintat setiap mereka berwudhu."

Hafiz} rnenjelaskan kemarchulan m,'allaq ini dala, Fath Al Bari, dia
b€rkata, "An-Nasa'i telah meriwayatkannya secara maushal melalui jalgr Basyr bin

@I - Musnd Imam Ahmad



Umar, dari Malil(, &ri Ibmr Syihab, dari Hai( dari Abu Hurairab, dengan redahi
ini. Kemauskdan hadit ini jWp saryai kepada Nabi dalam kiabnya Adz-Dzubli.
Ibnu Khuzaimh telah miwzyattamya mlalui jalu Rauh bin LJbadah dari Malilq
dengan redaksi *Ah. pasfr telalt na nqktahkan mqeka tntuk ber-siwak pada saiap
lrali benvudkt."

Iladits ini dischdon dalfr Ash-Shahihain, A! Bulfiari dan Muslim, dengan
redaksi yang tain dari yang disehdran di sinr dan diriwayatkan melalui beberapa
jalur. An-Nasa'i jug:a rclah rcriwal,atlamya relalui jatu Abdurrahman bin As-
Saraj dari Sa'id Al lvlaqburi dri Abu Hurairah, dcngan rcdaksi "Kalau saia aht
fidak mqfiqatkan kqada ufifu, afu pasti tclah mewaiibkan kepada mereka
unnk ber-siwakpafu saiq kali bqtdhu."

Akan te@i, Al llafizh Elah terlewattan +ski dengan ketelitian dan
kejeliannya- rmtrk rcryrehrfu riwayat Al Mlrnad ini. Adaprm riwayat Basyr bin
Umar, yang dinisbaltan k@ An-Nasa'i kemmgkinan besar riwayat tersebut
terdapat dalen As-Sulrrn Al Kubra. Al Baihaqi telah reriwayatkan hadits yang

sama dengan ArNasa'u dzlamls-Suun Al Kubra (l: 35) melalui jalur Isma'il bin
Abi Uwais dari I\,Ialflr, kemrdim juga melalui jahr riwayat Rauh bin Ubadah dari
l{a1ft.

Riwayat Rauh bin ubadah inilah yang dinisbatkan oleh Al Hafizh kepada Ibnu
Khuzaimab- 61 gaiheqi kemrdim ffitL 'Tfadits ini -maksirdrya adalah hadits

riwayatnya Malik dari Az-hrfui dari Humaid- telah terkenal diriwayatkan oleh Rauh

bin Ubadah dan Basyr bin Umar Al Zahrani dari Malik"
Adaprm riwayat Ab&rmahan As-Saraj dari Sa'id Al Maqburi, yang juga telah

dinisbatkan kepada An-Nasa'i, te, mgtinan besar riwayat tersebut juga terdapat
dalan As-Sunan Al Kubra. Al Ilakim telah meriwayatlannya &'lan Al Musndrak
(1: l4Q, dengan mgguoalran &ra sanadqra Ilarrmad bn 72i4 denEan redaksi
"Abdurrahman As-Sanj kepada karni, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al
Maqburi."

Al Ilakim rnenrn{'ldren bohvn Syaflrhani (Bulfiari dan Muslim) telah
meriwayatkannya dari Abu Humirah, haqra saja rcreka tidak meiryebutkan redaksi
"Al Fardhu (wzjib)" dalam riurayat Ereka." Kemdian Al Hakim b€*ata, 'lladits
ini adalah shahih rcnrmrt ketentun Al Bulfiari dan Muslim, dan tidak ada cacat di
dalarrrn)ra."

Al Baihaqi telah reriwayatkamya (1: 3Q dari Al Hakim, dengan redalsi ini.
Abdrurahman bin As-Saraj, adalah Abdurrahman bin Abdullah As-Saraj Al Bashri.
Dia adalah seorang yalrg tsiqqah dan termasuk mrrid Nafi'. Imam Abmad telah
men-tsiqqahkamya, begrtu juga Ibnu Ma'iq Abu hatim dan /ang lainnya.
Kandungan makna hadits yang sama de,ngan hadits ini telah disebutkan sebelumya
dalarn hadits k 7335 - 7338. Kami juga telah membehrlkan beberapa sanadnya
dalam syarah/penjelasan lami atas kitab At-Tirmidzi pada halaman 167 (1vz 1,

halaman 31G,311).

Musnrd Imam Ahmad - @I
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7407. Yah>ra me,lrceritakan kepada kami, Al Atza'i

menceritakan kepada kami, Az-Ztthi menceritakan kepadaku, Tsabit
Az-Ztxaqi menceritakan kepadag dia berkata: Rasulullatr SAW
bersabd4 "Janganlah kalian memaki angin, knrena sesungguhnya ia
datang dengan membawa rahmat dan azab, tetapi berdoalah kepada
Allah meminta kc.baikannya, dan memoiton perlindungan kepada

Allah SWT dari kebwuknwrya.'n3

6 Sr"rd hadia ini shahih. Yang dimntsud dengan Tsabit Az-Zrfrzrqi adalah
Tsabit bin Qais bin Sa'ad bin Qais, ketrnrnan Bani Amir bin Zuraiq Al Anshari Al
fvladani. Ibnu Sa'ad mcnyebutkan nasabryra dal"rn Ath-Thabaqat (5: 20Q, dan
rcqratakan bahwa dia adalah seopng tabi'in png tstqqah, dan telah dianggap
ts'tqqah olehAn-Nasa'i serta yang laimya.

Ibnu ldandah b€rkatL 'T)ia adalah ulama yang terkenal dari penduduk
Madinah-" Tmam Al Bulfiad telah menulis biografmya dal"rn Al Kabir (1121167),
dan b€rkatq 'T)ia telah renaengar badits dari Abu Hurairah-" Ibnu Abi Hatim juga
telah menUlis biografnya dal",n Al Jarh wa At-Ta'dil (l/11456). Tsabit bin Qais
tidak me,ryrmyai riwayat yang lain selain hadits ini.

An-Nasa'i b€*ata, *Aku tidak meirgetahui dia telah hadits selain
dari Az-afiri." Iladits ini etan disebutkan lagi dengan sanad ini dalam hadits ke
9627. Ibnru Majah telah reriwaya&amya (3727) dari Abu Bakar bin Abi Syaiball
dari Yahya bin Sa'i4 dad Al Auza'i, dengan rcdaksi yang sama dariqra. palam
ri*ayatqra Ibru Majah tersebut ditambahkan redaksi 'Karena sesungguhqra itu
nenpakan nikmat Allah,' sctelah r€daksi "Janganlah kalian mencela angin."

Begitt jrrga, Imarn Al Buffiari telah meriwayatkannya ddam Al Adab Al
Mufrad (halarmn 106') dari Musaddad O"ri Vanya dengan menyebutkan redoksi
tambahan itr jnga. Abu Daud telah meriwayatkannya (50971 Aun Al Ma'bud 4:486)
melalui jalur Ab&nazzaq. Iladits )rang sama dengan ini juga akan disebutkan
dengan redabi yang panjang dalam sebuah kisab, pada hadits ke 9288, melalui jalur
riwalrat Muba"'rnd bin Mush'ab dari Al Auza'i .darj Az-Zl}ri. Begihr juga, Al
Ilakim telah meriwayatkamya @: 285) melalui jalur Bahr bin Ibnu Nashr, dari
Basyr bin Bakar, dari Al Auza'1 dengan sanadqra, dan dengan redalsi yang
panjang.

@I - [6n1fl Imam Ahmrd
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7408. Yah>ra menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b,

dia berkatq Sa'id bin Abu Sa'id menc€ritakan ke,padaku, dari

ayatrnya, dari Abu Hurairab dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak

dihalalkan bagi sarang wanita yang berinan kepada Allah SW dan

Hai AHir, untuk bepergiqn satu hari pwl l@auli dia pergi bersama

mahramnya."M

Disebutkan datam salinan Al Mwtadrak yang tclah dicetak rcdaksi "Syadk bin
Bakat'' sebagai ganti 'tsasyr bin Bakar." Jelas, ini adalah kcsalahan cetak yang frtal,
karena tidak ada periwayat yang benrama Syarik bin Bakar. Adaprm yang telah

meriwayatkan dari Al Auza'i dan Bah bin Nashr tclah meriwayatkan darirya adalah

Basyr bin Bakar. Hadits ]ang sama juga akan disehrd(m d€ngan rcdatsi yang

paqiang, drlarn sebuah kisah pads hadits ke 1W25, retalui jahn riwayat Yrmls dori

Az-brfui.
Imm At Buldsri telah reumjul&an hadits tersebut dalen al Kabir, pad^

b^gan penjelasan biografi Tsabit bin Qais, sebagaimana kebiasaamya dalam

memferitan islamt yang ringlas. ftnam Al Butfiari berlrata, 'Muhamad bin
Salam bcrtata 

-kceadLlot- 
Mulfr8[id bin Yazid rcng3Uarton kePada k""'i, Ibng

Iuraij mengpbarkao kcpada Lqd, & bcrlata: Zyaa mgaUartan kcpadaku

-nalsudnl"a 
adalah Ayad bin Sa'aL, bahwa Ibnr Syihab blah EEngaba*an

kcpadaqa, dia bcrkaa: Tsabit bin Qais tceadahr, bahva Abu

Huairah Mata, aku melrdengg Rasulullah SAW b€rsabdq "Angin itr menpakan
nikmat Allah.n lafazh *Min Rauhillaft", makzudnya adalah dari rahmat-Nya yang

diberikan kepldl hamh6)'[Ya
2n Sanai hadits ini shahih. Abu Daud Ath-Thayatisi telah meriwayatkan hadits

ini (2317) dari Ibru Abi Dzi'b, dengan sanad ini. Hadits ini adalah t€I'rtuk
pengulangan dad hadits ke 7221. Dalam hadits tersehrt, kami telah banyak

heqjetaskan dalam Alfirij-nla, termasuk juga kami telah menjelaskan tqrtang
perbedaaan yang erjadi atas riwayat Imam Malik dan Ali Sa'id Al Maqburi, yaitu

perbedaan apakah Ali Al Maqbrui telah meriwayatkanqra dari Sa'id dari Abu

tt rrairrn, ataukah dia telah rcriwayatlcannya dari Sa'id, dari ayahrya, dari Abu

Hurairah? Itu semra rclahkami jelaskan dalamhadits tersebut

Musnrd Imam Ahmrd - Illil
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7409. Yahya me,nceritakan kepada kard {alam salah satu

riwayat diriwayatkan dari Yahya-, Dzaloran Abu shalih
me,nceritakan kepadaku, dari Ibrahim bin Abdullatr atau AMullah bin
Ibrahim 

-Yahya ragu menyebutny+, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah sAw bersabda, *Melaksanakan 

shalat satu l@li di
mrcjidht ini -Masjid Nabmti- itu lebih utama dari pada
melaksanakan sqibu shalat di masjid lainnya, lcecrali Masjid Al
haram."265

26 sanad hadib ini shahih, meskipua ada keragrran dari yahya t€nf,ang nam,

:4rh :"t . Itu seirnn dikarenakan teraguan t"rs"Uot tet t i*jaai
jelas dan benrbah menjadi keyakinan, berdasarkan beberapa rratit yang stuhih.
Yahya, yang mrpakan grmr'rmam Aha4 adalah Ibnu si'id x Qatnttan oia
luga menrylkan lunr rmam Ahad yang telah meriwayatkan hadits kepadanya dari
Dzakwan (Ibnu Sa'id Al Anshari).

palarn cetakan Iralabiyah tidak disebutkan redaksi 'Dpri yahya." Itu
nerupalan kesalahan yang fatal, dan kami telah rcmbetulkamya- dengan
menambabkan redalsi tersebut dalam cetakan Kataniyah dar M. Dalam 

""tu:t 
o

pinggir cetatan M disebutkan redaksi 'yahyz' yang petama adalah Al eaththan,
dan Yahya png kedua adalahAl Anshari.

Yang dimaksud dengan Dzakc.n adalah Abu shalih As-saman, bapak s,hail
dan shalih scrta AMtrllab" pi1 adrtah soorang tabi'in yang t€rkcnal-dan telah

hadits secara langsrag dari Abu lt,rairan aan aari sahabat png
laimya hanya saja dia mcriurayatkan badib dari Abu Hurairah di sini a"ig";
perantan.

Keraguan yang terdapat dalarn ffii5 ini adalah redaksi "Ibrahimbin Abdullah"
atau "AMullah bin Ibrahim"; seperti inilah gaya yahya bin sa'id datarn mcragukann4m, tssebut Redaksi ;ang disebutkan delam sanad tadi
meaunj'kkan bahwa ke, rngkinm periwayat yang dimaksud adalah sahr orang, dqn
bahuna orang yang ragu itu adalah yahya bin sa;id Al Ansbari, aftarenatan lmam
4!l0ad telah meirjelaska" dengan meirgatakan 'Da tehh ragra mksudrya adalah
Yah),a.n Akan Etapi !"d tegp.k " di sini bahwa sebeirarryra orang )rang ragu
adalah Yahrra Al Qaththan, karcna hadits itu sendiri telsh dnd;alatkan slsLrm,m
Muslim dalam htab shahilayx (t: 392) mclalui jalur Abdul w.tt"u -Ibnu Abdul
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Majid Ats-Tsaqafi-, dia berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata, aku

bertanya kepada Abu Shalih, apekah kamu mendengar Abu Hurairah menyebutkan

keutamaan melalsanakan shalat di dalam masjid Rasulullah? Dia menjawab, tidak,
'akan 

tetapi Abdullah bin Ibrahim Qaridz telah mengabarkan kepadakg bahwa dia
mendengax Abu Hurairah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda...., lalu
dia menyebutkan hadis rcrsebut.

Abdul wahhab bin Abdul Masjid adalah orang yang pali4g hafzlr/menguasai

hadits Yahya bin Al Anshari, dan para ulama telah m€'rganggapnya tsiqqah
dikarenakan kitabqra.

Ali bin Al M;dini berkata, '"Tidak ada kitab di drmia ini yzng mmrat hadits

Yahya bin Sa'id Al Anshad yang lebih shahih dari kitab AMul Wahhab. Semn
hadits yang telah diriwayatkan dari Yahya b€rasal dad AMul ffahhab.[ Karena
itulah Imam Muslim menetapkan keshahihan hadi6 tersebut dengan reryrebutkan
riwayat Abdul Wahab dan menguatkannya; sebagaimana yang telah ditrmjrLkan
oleh pengarang Shahih Muslim, kareqa dia telah meriwayatkan riwz>,at Al Qaththan

-yang diriwayatkan oleh Imam fifimsd di sini-.
Imam Muslim tidak menyebutkannya secara terpisalr, bahkan menuqi il*annya

dendan menrberikan sebuah isyarat. Lalrr, dia b€rkata, "ZrfraiI bin llarb, Llbaidillah
bin Sa'id dan Mubarmad bin Hatim meirceritakan hadiB itu kepadaku, mereka

berkata, Yahya Al Qaththan menceritakan kepada karni, dari Yahya bin Sa'i4
dengan sanad ini."

Tmam Muslim tidak menyebutkan redaksinya dan tidak pula menyebutlan

adanya keraguan dari Yahya Al Qaththan dalam meiryrebulkan narna Abitn yang

telah meriwaya&an hadits dari Abu Hurairah- Di antara bukti yang me'qerkuat
bahwa Yahya Al Qaththan tidak fkin dala- mengbafal hadits t€rsebut )ang
diriwayatkan oleh Ibnu Qalidz ini, yang memrat keraguan darinya, adalah bahwa

hadits tersebut akan disebutkan lagi dalam Al Musnad (hardie ke l0l 16) dari Yahya,

dari Muharrmad bin Umar, dari Abu Salamab, dali Ibrahim bin Abdullah bin

Qaddz, dari Abu Hurairah (Insya Allah), dari Nabi SAW, beliau rclah berkata, ...lalu

redaksi hadig tersebut dipaparkan-
Redaksi 'Insya Allah" di sini adalah bukanrya neragukan marfuhya bzdrt's

tersebu! dan tidak juga meragukan bahwa hadits t€rseh$ b€rur-b€m dari Abu
Hurairah, akan tetapi itu adalah keragrran tentang nama "Ibrrahim bin AMullah bin

Qaridz', berdasarkan dalil lain yang mengrratkan apa yang telah kami unggulkan

sebelurmya, serta mernastikan periwayat yang dirnalrsud sebenamya adalah

Abdullah bin Ibrahnq dikarenakan dia telah disebutkan dalam jalur png lain selain

keduajalur sanad ini.
An-Nasa'i lalu rneriwayatlan (1: 113) melalui jahr Az-afiri, dari Abu

Salamah bin Abdunahman dan Abu Abdullah Al Agbalr (budak keluarga Al Juhd)

-keduanya menrpakan murid Abu Hurairah-, bahwa mereka telah mendengar Abu
Hurairah berkata, 'Melaksanakan satu shalat di dalam masjid Rasulullah SAW itu
lebih utama dari seribu shalat yang dilakukan di selain masjid Nabawi, kecuali

Masjidil Haram. Itu semua dikarenakan Rasulullah adalah Nabi teralihir, maka

masjidnya juga merupakan masjid teralthir."
Abu Salamah dan Abu Ubaidillah berkat4 "Kami tidak ragrr bahwa Abu

Hurairah telah mengatakan hadits ini dari Rasulultah SAW. Karena itulahkami tidak
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menetapkan Abu Hurairah dalam hadits tersebut, hingga af,dirnya setelah Abu
Hurairah rvafat kami banr menyebutkan hadits tersebut dan kami saling mengecam
bahwa bukan kamilah yang telah menerima langsmg perkataan Abu Hurairah
tersebu! s6hingga sanadnya benar-benar t€rbukti saryai kepada Rasulullah apabila
Abu Hurairah nrenung telah mendengar darinya.

Lalu kami menjelaskan masalah itq dan kemudian Abdullah bin Ibrahim bin
Qaridz duduk bersama kami, dan kami prm menyebutkan hadits tersebut, yang telah
membuat kami bingung, dan telah kami dengar dari Abu Hurairab" Lalu, Abdullah
bin Ibrahim berkata kepada karni, 'Ahr bersaksi bahwa aku telah mendengar Abu
Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesunguhnya alat adalah Nabi
terakhir, dan sesungguhnya masjid.lat iu adalah masjid teraldtir." Ini adalah riwayat
hadits yang terpisah dan menjelaskan hadib sebelumya dengan sanad yang shahih,
yang tidak ada keraguan dalam menyebutkan nama psriq/a)at dari Abu Huairall
yaitu "Abdullah bin Ibrahim bin Qaddz.'

Hadits tersebut rnenrmj'tkan bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman telah
mendengar hadits itu bersama-sama dengan Abu Abdullah Al Agbar dari Abu
Hurairalu dan rereka berdua yakin dengan ke+nrfu'atbadits tersebul berdasarkan
beberapa dalil yang berstmber dari pendeirgaran- Akan tetapi, mereka tidak
mendengar redalsi hadits tersebut dari Abu Hurairah wanamarfu'.

Kemrdian, mmcirllah keragrran dari kedraqra yang terdapat dalam bagian
allhir redaksi hadits merek4 yaitu redalsi "sesrngguhya aku adalah Nabi teralfiir,
dan sesungguhnya mrsjidlu itu adalah masjid teralihir.n Ialu" Abdullah bin Ibrahim
bersaksi dihadapkan mereka bahwa dia telah ke-marfu'an redaksi badits
tersebut dari Abu Hurairah. Dalam kasus hadits ini, ketika Yahya Al Qaththan
meriwayatkan hadits ini dari Muhatrrmad bin Amu bin Abi Salamah, dalam hadits
ke 10116, terdapat keraguan dalam dirinya delam menyebutkan narna "lfus
Qaridz", lalu diapun melryebutnya dengan 'Ibrahim bin Abdullah" sebagai ganti
nama "Abdullah bin Ibrahim-"

Namun kemridian dia merasakan keragrran )rang dirasalcannya dengan
mengatakan *Insya Allah." Keraguan yang tcrdapat dalam menyebutkan nama
"Ibrahim bin Abdullah" atau "Abdullah bin lbrahim" ini tidak hanya terjadi pada
Yahya Al Qaththan Penjelasan tentang keraguan itr telah kami jelaskan secara
detail dalam penjelasan hadiB ke 1659. Kami merryrebutkan di sana bahwa Ibnu Abi
Hatim membuat sanadryra menjadi dua sana4 dan pelrgarang At-Tahdzib

kalau kedua nam, itr sebenam)ra adalah satu orang, sesuai dengan
yang dilakukan Tmam A.l Brrkhari ddan Al Kabif, dan sesuai dengan Ibnu Mi'in
dalam renetapkan bahwa Az-Zf,thn fshh melakrrLan kesalahan didalamya. Kami
berusaha m€nghindari ini sebisa munglcin, dan kami berusaha menguatkannya
dengan berdasarkan beberapa bukti yang meiryebutkan'Tb,rahim bin Abdullah bin
Qaddz" itu bukanlah "Abdullah bin Ibrahimbin Qaridz."

Kami mengua&anqra dengan mengatakan neme yang disebutkan pertama
adalah anak orang yang disebutkan keduq kami juga agak ragu dengan
pen-tarjihan kami iai dikarenakan kedua hadits yang rremrat biografirya dalarn Al
Jarh wa At-Ta'dil oleh Ibnu Abi Hatim tidak dicetak dalam salinan [ifa[.

Kami nyatakan disana 'Yang jelas adalah antara Abdurrabman bin Auf dan
Ibnu Qari& terdapat hubrmgan kerabat yang dekat yang kemmgkinan besar berasal
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dari pihak wanita, berdasa*an perkataannya ketika dia rcngulanginy4 'Tlubtmgan

kita adalah hubrmgan kerabat." Dan kalimat ini tidak akan disaryaikan oleh selain

orang )rang m€mang ncryun)rai hubrmgan kekerabatan dan keluarga." Setelah itu,

barulah kedua hadits yang di dalanm)ra t€rdapat perfelasan biografi 'lbrahim bin
Abdnllah' dan ' Abdrllah bin Ib,rahim', dicetak dalam Al Jarh wa At-Ta'dil-

Redaksi biografi rereka adalah begini, "Ibrahim bin Ab&rllah bin Qaddz telah

reriwayadon dari umar dan Ali dan Abu Hrrairah- umr bin Abdul Azfu d^n

Sa'ad bin Ibrrahim telah rcriwayatkan dariq"a." Ini yang trdryat ddamAl Jarh wa

At-Ta'dil (1/l/109). seaangtan redaksi biografi 5rang lain (uu2) disebutkan

'Ab&rllah bin Ibrahim bin Qaddz Az-Zlfin tehh merivrayaftan dari Abu Hurairab-

Ke, rdian Abu Salamahbin Ab&rrrahman, Umar bin Ab&l Azia Abu rrmamrh bin
Sahl, Abu Shalih Adz-Dzalmran datr Abdul lGrim Abu Umyyah meriwayatkan

darin;ra-" Jadi, kedua biografi ini jelas beft€d4 yang akhimya rcngmgguttan
perdryat ymg diatas, bahura rereka sebenamya adalah &ra orang yang berbeda

dan yang ,limalrsud dengan Ab&rllah adalah 'Ibrrahim bin Ab&rllah""
Kami tambahkan lagi keterangan tadi, bahu/a kami juga telah bentsaba

mengrmggutkan pe,nyebutan redaksi yang benr adalah s€ecrd ini, "Abdullah bin
Ib"abfu bin Ab&rllah bin Ib,rahim bin Qarid4" scbagaimoa yang tcrdsPat dalam
Ath-fiabaqa, krangan Ib,nu Sa'ad (5: 4142) saat mc,qielaskan biognfi Ibrahim bin

Qaddz bin Qarid4 )rang nam aslin)"a adalah Khalid bin Al Haru bin LJbaid bin
Taim bin Amu bin Al llarts bin Mabdzul bin Al Halts bin Abdu Munah bin
Kinanah"

Disebudon bahwa Abu Qaddz pada saat remsuki kota Mal&ah, dia saling

mengilrat jaqii d€ngpn keluarga'Amr Auf bin Ab&l I{arts bin 7)tfua\" kakekrya

Ab&rrahanbinAuf.
Diseburlan juga .t"lem Art-lhabaqat (3lll90) bahwa dia juga mngikat

nrUmgen keluarga dengan putan),a, Abdurrahan bin Auf, Abu Bakar, yang

ibrm)"a bernama Umr llakim binti Qaridz bin Khali4 t€rEasuk ketunman

keluarp Bani Itits, sehrtr Bari hhrah, dan telah dipedstri oleh Abdurrahman bin
Auf.

Imam Al Bulfiari hadits ini delem kitab sluhilaya sesara

nu'allaq. Kmi jug! telah rcngudtan, bahwasmya 'Ab&rllah bin Qaridf, yang

haditsrya telah diriwayakn olch pfialrlea "Ibrahim" dalem hadits kc 1659 yang

lalu dengan redalisi 'Bahwasanya dia remsuki nmtn:ra Ab&rrratrrsn bin Auq,

yang saat itr sedang saHt'', dan Ab&rrahan b€rtota keeada Ab&rr-rahan bin
Auf, *.Aku telah me,njalin silatrahmi denganmr"; yang dimatsudkan dengan

Abdullah bin Qaridz" disini adalah "Abdullah bin Ibrahim bin QaddC', ayabrya

Ibrahim bin AMullah, dan kakekrya Abdullah bin Ibrahimbin Ab&llah- Kami juga

telah rcngunggulkan pendapat bahwasaqra Ab&rllah bin Qaridz yang disebutkan

dalam hadits tersebut telah datang ke rumahryra Abdurrarnan bin Auf, adalah putra

saudarakq Urrrnnr Ilaknn binti Qaddz, istrinf,a AMurrahan bin Auf. Se'lroga saja

126i akin dapat rclakukan tahqiq yang lebih b"gos di masa )'ang akan datrng,

keflra terdapat dalil yang lebih hra! apabila Allah rcngh€xxdaki, Insya Allah.
Adaprm matan hadiB ini adalah shahih, berdasarfan beberAa jalur hadi6 yang lain

dari Abu Huairah secara ,neIu'. Hadits ini juga telah disebu&an sebelumya
d€qgm sanad lain yang shahih pada hadi6 ke 7252, dan kami Elah renyebutkan
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7410. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, Sa'id

bin Abu Sa'id me,nceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW, beliau telah bersabdq*Ada tiga orang, yang kesemuanya telah

menjadi lrewajiban bagi Allah SW untuk memberikan pertolongan-

Nya; yaitu, orang yang berjihad di jalan Allah SW, orang yang

menikah yang ingin menjaga kehormatan dirinya, dan budak

mukatab2 
6 yang bermabud melunas i biay a p emb eb as annya."267

juga disana bahurasanya tmam Al Brrkhari dan Muslim juga telah meriwayatkannya,
serta paf,a imam badits yang laimya.6 Budak Mukatab adalah budak yang terikat perjanjian pembahasan de,ngan

majikamya bcnpa membayar sejrrmlah foa6 secara kedit kepada majikannya.Ed.

'' Sanad hadits ini shahih. Hadits yang sama akan disebutkan juga dengan
sanad ini datam hadits lre 9629. Al Hakim telah meriwayatkannya d^lam Al
Mutadrak (2: 160-161 - 217) melalui jalur Musaddad dari Yahya bin Sa'id dengan
sanad ini.

Al Hakim bcrkata ts$ang kedua hadits tersebut {ni adalah hadits yang shahih
rmrut keteirtuan rmam Muslinl hanya saja dia tidak meriwayatkannya." Pendapat
ini diiyakan oleh Adz-Dzahabi.

At-Tirnidzi (3: 15) dan A,&]r[6gs'i ((2: 70) telah meriwayatkannya melalui jalur
Al-I.aiB bin Sa'ad dari Muharnmad bin Ajlan, dengan sanadnya. At-Tirmidzi
berlota" 'Ini adalah hzdiG, hosan ' An-Nasa'i juga telah mcriwayatkamya (2: 56)
rclalui jahn AMuIlah bin Al Mubarak dari Ibnu Ajlan. Ibnu Majah telah
meriwayatlamya (2518) melalui jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Ibnu Ajlan. .

Al Mundziri telah myebutkan hadits ini ddam At-Targhib wa At-Tarhib (32

68), dan rcnisbattaml"a kepada At-Tirmidzi, serta meiruturkan dariqra bahwa dia
b€rkata, *Ihi adalah hadits iasan don shahih." Al Mundziri juga menisbatkannya
kepada Ibmr Hibban dzlzmshahilnya" serta kepada.Al Hakim" Redaksi "'Aunuhu",
dalem cetakan tlalabiyah disebutkan dengan tarya ia'.

Itu adalah kesalahan cetak yang sangat jelas, dan telah kami benarkan dalarn
cetakan Kataniyah dan M.
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7411. Yahya me,lrceritakan kepqda kami, dari Ibnu Ajlaru dia

berkata" aku mendengar dari bryakkq dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabda, "Kedua matahr bisa terti.dur, tapi hatihr

tidakpernah tidur.'a8

Sanad hadi6 ini shahih. Yang dimkrdkan dcngpn Ajlan adalah budak

Fathirnah bin Utball anak Muharma{ dan telah ditetapkan ketsiqqahamya dalam

hadits ke 7358. Kami tambablon juga di sini bahwa Ibmr Sa'ad tclah rcnulis
biografinya dalam Ath-Thaboqa (5: 225).

Hadits yang sama akan disehdon lagi dslam hadits ke 9655 dengan sanad ini.
Aku tidak menemukan hadib ini pada riwayat lain 5rang nEnryakan hadib Abu
Hurairah. Aku juga tidak tahu apalah Al HafizI Ibmr Hajar Al Haitsami t€lah

melnpakann)ra, sehingga tidak mcryebrdomya dalzm Majma' Az-Ztwa' id, abulah
dia tidak ahu hadits ini?

Hanya saja, aku dapat memastikan -setelah relakukan penelitian dan observasi"

baik dariku dan dari Profesor Muhamad Fuad Abdul Baq! yang s€,moga saja dia
juga rclakukan penelitian )'ang sama s€eerti pe'nelitianlq ahu bahkan lebih
mendalam bahwa tidak ada pengalang duti Kt tub As-Sittah yang meriwayadran

hadits ini yang dariAbuHurairah-
As-Suyrfii rcqrebrdomya dsl,'n Al Jami' Ash-Slwghir (2367) d€ngan

redaksi 'I(edua mataku ertranp (tidur), te@i hatlo tidaL, dan rcnisbatkannya
kepada Ibnu Sa'ad 'Dari Hasan sccara Mursal.' Ini smgguh anch!

Memang benar, Ibnu Sa'ad tclah criwayafum5ra (1/1/113) dari Al Hasar
secata mursar. Akan tetapi, badits iU tabitlslnhnh berdasartan r€daksi yang telah

ditutu*an melalui hadib Ibmr Abbss, )'ang diriwya&n sccara maushul,

sebagaimana png telah disebutkan juga diletn Al Musttd pada hadits ke 1911.

k-a,r"g- -af.oa"y" irya tsctbit dtt' shahih, berdasarlon hadic Aisyah yang

terdapat dzlam Ash-Shahihain dan yang laimya, de'ngan redalci '"Wahai Aisyall
sesrmggUhnya kedua mataktr tidtu, tetapi hatiku tidakr r.ihat d^l1m Shahih Al
BuWrari (3:27,4:220 - 6: 423), Sluhih Muslim (1: 205), Sunalt At-Titttridzi (l:331-
332) dzn Sunan An-Nasa'i(1:2a8).

As-Suyuthi telah menyebutkan hadits Aisfh ini dalam kitab hadits-hadits

tambahan dzlam Al Jami' Ash-Shaghir. Lihatjuga dalam Fath Al Kabir (3:394-
395). Akan tetapi dalam Fath Al Kabir hadlts itu juga diringkas dalam talihrijnya,

dan menisbatkannya hanya kepada Irnam Al Butbari dan An-Nasa'i. Lihat juga

kandungan hadits yang sama dalam hadits ke 2194,2514,3490 - 3502.
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7412. Yahya menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari
Sa'id, dari Abu Hurairah, batrwa seseonmg telah bertanyq ..Berapa

kali cidukan yang bisa mencukupi me,mbersihkan kepalaku pada saat
mandi jinabah [dari hadats besar]?, Abu Hurairah berkata, "Rasulullarr
SAW telah mengalirkan air dengm tangann)ra pada kepalanya
sebanyak tiga kali." Orang itu be*at4 'Tryi rambutku banyak.,, Abu
Huairah pun berkat4 'T,ambut Rasulullah sAw waktu itu justnr
malah lebih banyak dan lebih wang."26e

€i f ,*-; * ,oi,* i.t ,f ,;;- $:"r.vt\r
,iF, ,Sv d;:"; ,t, *'ht ,b :tt J;, Ju :Ju ,i;:)
,Jv r?T'rl';:2 #., ,ju |o* jr;b:rei,ju 116-; qy
& ,r'6:"2t ,Ju t?T "rA-; g* ,iu .,,11=il ,* y._'rt:#

2se sanad hadits im shahih.Ibnu lvlajah terah rcriwzyatkanrya (57g) melalui
jalur Abu Khalid Al Ahmar dari Ibnu ^tilan, dcngan can"d ini dan redaksi yng
sama. Al Haitsami dalam Mqirna' Az-hwa'id (l: 270),'dan
berkata, "AJBazzar telah meriwayatkanqra dengan sanad ini dan paraperiwayatnya

4rl4 omng{rang yang tsiqqah." Hadits ini tidaklah t€rma$k bagran d;n ir_
fuwalid (hadib-hadits tambahan), hingga lbmr I\tajah prm meriwayatkannya
sebagaimana yang kita lih8t, dan sesuai dcngan ymg dilotakan oleh Al tt"tzt Al
Haitsami.

Lihat keterangan png telah lalu datarn Mtsnad lbnu abbas (hadits ke 262g)
dan hadits yang akan disebutlan d^lamMusnod Abu sa'id (hadigti t tslo-t tztz1,
sefiz Musnad"/aDir (hadits ke 14158, 14237,1482,15034, 15081, 15098-15l l3),
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7413. Yahya me,nceritakan kepada kami, dari Ibnu AjlarU dari

Sa'id, dari Abu Hruairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Bersedelrahlah lalianf'Lalu seseorang bertanya, 'Kalau aku punya

satu dinar?" Beliau be*ata" uBqsedekahlah kepada dirimu sendiri."
Orang itu berkata lagi, 'I(alau aku punya satu dinar yang lain?" Beliau

menjawab, "Bersedekahlah kepada istrimu." Lalu orang itu berkata

lagi, *Kalau aku mempunyai satu dinar yang lein lagl?" Beliau

menjawab, "Bersedelcahtah kcpada anabnu." Orang itu beftata lagi,

'I(alau aku me,mpunyai satu dinar )ang lain lagl?" Beliau me,lrjawab,

"Bersedelcahlah kcpada pembantuma." Orang itu pun bertata lagi.

'I(alau aku mernpunyai satu dinar yang lain lagi?" Beliau menjawab,

"Kamu tebih berhak atasnya kemana hendak kamu sedekalrkm."2To
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270 Sanad hadiE ini shahih. Hadib ),ang sama "kan discbudon d€ngan sanad
juga pada hadie ke 10088. An-Nasa'i telah meriwayatkanryra (l: 351) dari AJEu
bin Ali dan Muharrmad bin Al [dgfganna dari Yahya -AI Qaththan-, dengan sanad
ini. Abu Daud telah meriwayatkannya (169ll Aun Al Ma'bud 2: 59) relalui jahu
Suqran d4ri Ibnu Ajlan Begitu juga Al Halcim telah merivrayatkanqra dslam l,
Mustadrak (1: a15) melalui jalur Sufyan dari Ibnu Ajlan Al Hakim b€rkata" "Ini
adalah hadits yang shAhih mcnunrt ketentuan Imam Muslirr, haq,a saja dia tidak
meriwayatkannya."

Pendapat ini disetujui oleh A&-Dzahabi. Al Mundziri hadits ini
dalam At-Targhib wa At-Tarhib (3: 81), dan meirisbatkannya haqra kepada Ibnu
Hibban dalamshahilmya

.'#.1Ul :Ju rpt 3At
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7414. Yahfra me,lrceritakan kepada karf, dari Ibnu Ajlan, dari
Sa'id, dari Abu Hurairalr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4
*Apabila salah seorang dari kalian memukul, hendaltnya dia
menjauhi -memuhtl- wajah. Janganlah kalian mengatakan, ,Semoga

Allah memperburuk wajahmu dan wajah orang yang menyerupai
wajahmu,' Karena Allah SW telah menciptakan Adam AS sesuai
dengan benfithrya.'ilr

27r 5-16 hadits ini stuhih.Ib,nu Khuzaimah telah meriwayatkannya dalam At-
Tauhid Orlarrun 66) dari Ibnu Al Mutsanna dan Dinar; kedganya dari Yahya bin
Sa'id de,ngan sanad ini. Al Baihaqi juga telah meriwayatkannya dalamAl Asma' wa
Ash-Shifat (haleman 2lQ relalui jaftn Mqha'rmad bin Abi bakar dad Yahya bin
Sa'id- Begitr juga Al Khatib tclah reriwayatkannya. daln, Tarikh Baghdad (2:220-
221) relalui jahn Umu bin Syr$bah dari Yahya bin Sa'id. Imam Al Bnkhari telah
rcriwayattamya dnlr'n Al Adab Al M$ad Oalemqn 28), tapi deirgan me,mbaginya
me,njadi dua hadib, lang ekhirnya diriwayattan hadie teirtang laranggn, "semoga
Allah nprpeftuuk wajah ta'rm,' relalui jahrr sufyan bin ulainah dari Ibnu Ajlan
dari Sa'id dari Abu Hurairab

Kemrdian hadits larangan tersobut diriwayatkan sebagian redaksi yaag lainnya
relalui jalu Sulaimn bin Bilal dari Ibnu Ailan, dari ayahnya d"n sa'id dari Abu
Hurairah. Hadits Eoiang larangan ini t€lah disebutkan di sebagian redaksi yang
lainnya dalam hadits ke 7319, relalui riwayat Ibnu Uyainah dari Abu Az-zina4
dari AI A'raj, dari Abu Hurairah- Abu Bakar AI Ajarri telah meriwayatkannya dalarn
Asy-Syd'ah Oelaman 314-315) secara t€rpisah, dengan beberapa sanaq melalui
jaftr Ibnu U),ainah &ri Abu Az-Zinad dan melalui jalur Ibnu Ufinah dari Ibnu
Ajlan, d26 5"'i4

Hadits ffig larangan ini juga diriwayatkan di sebagian redalsi hadif lain
mlalui jahrr ya$a bin Sa'id Al Qaththan dari Ibnu Ajlan, aari Sa'id. Lafazh*Qabaha" b€rasal dari akar lrartr., "Al Qabhu" yang artiqra adalah menjauhkan. Al
Qadhi I)rJnadh ffita dzlam Masyariq Al Anwar Q: 169),,Dikatakan (eobbahtu
Fulanan), d€ngan tasydill pada ba', apabila kamu nrngatakan kepadanya
"@baluka Allahu" de,ngan @a tasydid pada ba', yang artinya adalah Allah
renjanhkan lrarrnr. JadL lafaz} "Al Qabhu" di sini artiqra adalah menjaghkan.

Dilotakan jtga "Qobbafoahu Allahu" dengan tasydid pada ba', sebagaim,na
),ang diutlrkan oleh Ibmu Durai4 dengan tujuan meniilet*an gaqig azn
meirjaditan jelek (Qabhan). Apabila lafrzh itu menggunakan arti yang pertama
(TaqbihJ, rnata ia diibEca fathah. T.t"pi apabila lafazh itu nakna
yang kefta, "olca ia dibaca dhamilah." palam Lisan Al 'Arab (3:386) disebutkan
dad Ibru LJmar, rcdaksi 'Qobalhr Iahu lVajhahu", dengan t $a tasydidpada ba'.
Artirya adalalf 'I(arnr katakan kepadaqra Allah menjauhkan dia." rni adalah
b€rdasarkan dari fnran Allah swr, 'Dan pada hari kiamat mereka termasuk omng-
orang )rang dijauhlan (dari rahat Allah)," yang artinya adalah termasuk orang-
orang )ang dijauhkan dari rahat Allah dan dilaknati

@ - 
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?4ls.Yatrya menceritakan kepada U"*r, dari Ibnu Ailan, aan

Sa'id, dari Abu Hurairah, batrwa Rasululah SAW pernatr dit ryq
"siapakah Wanita yang paling baik?" Betiau berkata, "Yang bisa

membuat -suaminya- senang l@tika tnelihatnya, yang taat kepada

suaminya apabila diperintah, dan tidak berselisih dengan suaminya

tentang apa yang dibenci, baik tentang dirinya, maupun hartanya."z12

lafazh itu berasd dari akil k^ta *Al 
Qobf;u", yang berarti meirjauhkan

Disebutkan juga sebuah riwayat dari Abu Az-Zinad yang mengatakan
"Qobbahalllahu Fulanan. Qobhan wa Qubuhan", yang artinya adalah
menguranginya dan me,njauhkamya dari segala kebaikan.

272 Sanad hadits ini shahih. An-Nasa'i telah meriwayatkannya (2: 72) melalui
jalur Al-Laits bin Sa'ad dari Ibnu Ajlan, dengan sanadnya. Ibnu Majah telah
meriwayatkannya (1854 dengan kanduangan hadits yang soma, melalui hadits Abu
Umamah, dan para pen-syarahnya mengis)raratkan hadits itu berdasarkan keterangan

Abu Daud telah meriwal,atkan kan&mgan maknanla dalam sebuah hadits yang
panjang riwayat Ibnu Abbas Q6Al Aun Al Ma'bud 2: 50), dan lcarni telah
rneqradnmya dalam beberapa catatan pinggr Tallfiish Al l,Iundzii (1598) dari
Tafsir lbnu Katsir, bahwa hadits Ibnu Abbas itu telah diriwayatkan oleh Al Hakim
dan menganggapnya badits shahih. begitu juga Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih
telah merivayatkannya.

I.afacn "Alladzi Tasumrhu" yang disebutkan dengan bentuk isim isyarah
nnrdzal*ar telah ditetapkan dalarn ketiga Ushul Al Musnad, dan itu adalah shahih.
Alasannya bahwa itu merupakan pernberitaan dari seorang suami png istrinya
mempun)rai beberapa sifat yang menyenangkan ini. Adapun dalam riwayat An-
Nasa'i, isim isyarah tersebut disebutkan dengan bentuk mu'annats'Allati.'
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7416. Abu Mu'awifh dan Ibnu Numair menceritakan kepada

kami, mereka b€rkat4 "Al A'masy menceritakan kepada kami, dari
Abu Shatib dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Allal, Sfff tubh berfirman, "Aht ada bersama hamba-Ku,
kctika dia nangingat-Ku Apabila dia mengingat-Ku di dalam dirinya,
maka Aht akot norgingatnya fulam diri-ku. Apabila dia mengingat-
Ku dalam juna'ah [kelonpok maqrurakatJ, maka Afu akan
mengingafirya dalan jama'ah, yang tebih baik dari pada jama'ah
mqeka. Apobila dia mendekat kepada-Ku sejengkal, nalu Afu atcan

mendckatiryta sehasta. Apabila dia mendekat kcpada-Ku sehasta,
naka Ah. okan nadekat kepadanya sedepa, dan apabita dia
mendatangi-Ktt dangan berjalan, maka Ahr akan mendatanginya
dengan fulori."

Ibnu Nrmair menyefutkan dalam hadits riwaptnp, ..Aku

tergantung pada persaAglsan hamba-Ku kepada-Kq dan aku
Uersamanya dimrte sqir dia melrgingat-Ku''R

2a sanad hsdb ini shahih. Abu Mu'awiyah Muhan,trad bin Kbazim Adh-
Dharir, telah dischdmbiografiryra dalarn hadits ke il99. Kami tambabkan di smi
bahwa Ibnn sa'ad elah mcmrlis biografinya dalam Ath-Thabaqat (6: 273-214),
b6gib juga Ibmr Abi Hafim dqtalrn ll Ja7ft wa At-Ta'dil (gtZtUAUq.

Ibmu Nlmir, yang dirnaknurlkan di sini adalah Abdullah bin Numair bin
Abdullah bin A.bi lrayyah Al Kharifi dan telah ditetapkan ketsiqqahannya dalam
hadits ke 1059. Kami tambahkan juga di sini bahwa Ibnu Sa'id telah meirulis
biografirya daittn ath-Thabaqat (6: 247-248) dan rcmberikan gelar kepadanya
dengan gelar yang tidak pqnah disebutkan dalam riwayat laimya. Ibnu Abi Hatim
telah menulis biografirya Aalern ll Jarh wa At-Tadil @aftq. Hadits ini telah
diriwayatkan olch At-Tirmidzi (4:290) dari Abu Kuqaib, dari Abu Mu'awiyah dan
Ibnu Nuoair, &ttgtn erned ini.
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7417. Abu Mu'awiyah dan Ya'la mencerithkan kepada krmi,

mereka berkata, Al A'masy me,nceritakm kepada krni, dai Abu

Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bertmp,
"Berapa hai yang telah lewot di hian ini @anadho)?- Abu
Hurairah berkata, kemi 666jawab, 'Telah lewat dua puluh dua hfri
dan trnggal delapm hari lagi." Beliau b€rtda, uBukan, tdqi Wrg
benar adalah telah lewat dua prilrrt &u hari, dor kini tingal tufirt
hai lagi, maka b*doalah pada malon itu."

Dalam bagian a*al redabi hadit disffi "Ah, ird tog@rtug pdo
penanglroot honba-Ku kqada-K* dot /h. bs@nory &rrno saia dia
mangingat-Ku," malrsudn)a adalah sesuai d€ngn redatsi Itim lilmir.

palam riwayat At-Tirmidzi tersebfi juga tidak dibcdah ffii rirald Ibm
Numair dan riwayat Abu Mu'awiyah dcngan m€lrnhcrilr*rl penjelesm sebagtim.
yang rclahdijelaskan olehrrrqmlfu{ dalam hadits ini

At-Tirmidzi bstatq ani adalah hadits f,asaz fu slultih." Irranr Al Buthi
telah rcriwal,attamya (13:325-328) dari Umrbin IIafih dd ayahmya, begibiug!
rmam Muslim blah miwayadmSra (2: 3O63W) reIalui jaIE Jrb rcAm:ra
merivral,attan dad Al A'Eas5t, dengan saDad int K€nrrdirn, Irrarn lluslim

lagi -tarya rcqaffin reaatsig,,& dri Ahr bah hin Ahi
Sfftah dan Abu hrraib; kceraq,a rcrimyattan dari Ah Mu'awiyah, dili Al
A'my dengan sanad ),ang sam"

At-Tirmidzi bsdota scElah miwzyath hadits itri, 'Diriu,ayfu dai Al
A'masy, dalam menaftirtan hadits ini, "BarangsiAa )rmg rr+ndpLrt t€fcd&Ku
sejengkal rnate fifo1 akan rcndctatirya s€hasita", iltitrlla adatah Alhh dot"t
ke,padanlna deogan ,ncrtrhcdlran atnpman dm rat'nut Scpcfiti irilrt sebagim ahli
hadits mtrafsirkamya Mereka berlotL "Sesmggpmn utirya adalah, Apabila
seorang hamba mendekat tepada-Ku d€ngan relalsaakan lrctaatan dm

aryunan-Ku dan mhat-Ku kqradanlra"

t-totl ( .. r,d;-p ,f: * ,Ck
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Ya'lia berkata dalarn haditsnyq "Bilangan bulan Eamadhan)
itrr ada duapuluh sembilan."27a
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31 
Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksudkan dengan Ya'la di sini adalah Ibnu

ubaid Atblhanafisi dan telah ditulis biografiryra dalam hadits ke 5829. Kami
tambalrh di sini bahwa Ibnu Sa'ad telah meirulis biografiqra dalamAth-Thabaqat
(6: Tfl dm bcdcata, 'Dia adalah seorang yatg tiqqah dan telah banyak
miwayatlcrn hrdits."

IIadiB tui Elsh diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1650 dari Abu Bakar bin Abi
SJnSah, dari Abu Mu'awiyah, dari Al A'mas5 dengan sanad ini dan redaksi yang
sma- Para pco:sl,arah kitab Ibnu Majah rnenuturkan dai fuwa'id Al Bwhairi dzn
b€dotL 'Smad hadis ini adalah siafili meilrnrt ketentuan rmam Muslim"

Akr failalon juga, 'Bahkan, sanad hadits ini juga shahih mcnunrt ketentuan
r ann Al Bulfrrl" Lihat keterangannya dalam hadits ke 4808, 6074 - @74.
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7418. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Al

A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, atau dari Abu Sa'id -
dia, Al A'masy telatr ragu-, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya Allah SWT memilibi beberapa malailmt yang

berkeliling di bumi, disamping para malailcat pencatat amal manusia.

Apabila mereka menemukan suatu luum yang sedang berdziHr

kepada Allahr, mereka saling memanggil, 'Ayo hadirlcanlah

permohonan kalian,' lalu para malaikat berdatangan dan berhtmpul

dengan mereka hingga sampai di langit dunia, lalu Allah bertanya,

'Apa yang sedang dikerialran oleh hamba-Ku saat kalian

meninggalkannya?' Mereka menjawab,'Kami meninggallcan rnereka

pada saat mereka sedang bertahmid memuji-Mu, sedang berlamjid
mengagunglran-Mu, dan berdzikir mengingat-Mu.' Lalu Allah

bertanya, 'Apakah mereka pernah melihat-Ku?' Mereka meniawab,

'Tidak.'Kemudian Allah bertanya lagi, 'Lalu, bagaimana seandainya

merelrn bisa melihat-Ku?' Mereka meniawab, 'seandainya mereka

bisa melihat Engkau, maka mereka pasti akan lebih giat lagi dalam

bertahmid, bertamjid, dan berdzikir kepada-Mu.' Lalu, Allah

bertanya, 'Dan apa yang mereka -hamba-Ktt- minta?' Para malaikat

menjawab, 'Mereka meminta surga', Allah bertanya lagi, 'Apakah

merelra pernah melihat surga?' Merekn (para malailut) mmiawab,

'Tidak' Allah bertanya lagi, 'Bagaimana seandainya mereka pernah

melihat surga?' Mereka meniawab, 'Seandainya mereka pemah

melihat surga, maka mereka pasti akan lebih giat lagi dalam berdoa,

dan alran lebih semangat lagi dalam meminta.' Beliau SAW bersabda:

talu Altah bertanya, 'Dan dari aPia mereka memohon perlindungan?'

Merelra menjawab, 'Dari api neraka,' lcemudian Allah bertanya lagi,

Musnad Imam Ahmad - EI



'Apalrah mereka pernah melihat neraka?' Mereka menjawab, 'Tidak'
Beliau SAW bersabda lagi: lalu Allah bertanya, 'Bagaimana

seandainya mereka pernah melihat neraka?' Mereka menjmvab,

'SeandaWa mereka pernah melihat neraka, mereka pasti akan lebih
giat lagi dalam berlari dan lebih besar lagi kctafutan mereka masuk

neralra. Beliau SAW melanjutkan sabdanya: kcmudian Allah
berfirman, 'Sesungguhnya Ahr telah membqikan kcsabian kepada

merelra bahwa Aht telah mengampuni mereka.' Para malaikat lalu
berlrata, 'sesungguhnya di antara mereka ada juga seseorang yang

sering melahtkan dosa, yang tidak rela dengan kaum mu'min itu.

Karena sesungguhnya dia datang karena memkrtuhkan sesuatu?'

Lelu Allah berfirman lagi, 'Mereka adalah kaun yang tidak bisa

dicelalcalran oleh orang yang du&* bersama mqeka'.'fl,

27s genad hadits ini shahih. T€rd4at kcragum dari Al A'mrs5r dcogen
menyebu&an redalsi 'dari Abu Htnairah atau 'dui Atnr Sa'id" ymg tidak
berpengaruh apa-apa terhadap keshahihaa hadits inl sebagaimma yag EIah
ditunj"tkan dalam permlaan hadits. Hadits ini tclah diriuraya't e" oleh At-Tirmidzi
(a:288-289) dari Abu Kuraib, dari Abu Mu'awiyah, dcngan smad ini

At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah hadits yang hasat sluhih, den telfr
dari Abu Hurairah selain melalui jatn ini."

Per$elasan jalur yang lai& sebagainnna yang telah ditmjufCmn oleh At-
Tirmidzi akan dip4p61ft41pada tattrij hadits, Insya Allah.Irqm Al Bulfiri blah
meriwayatkannya (ll: 177-179) dari QutaibdL dari Jair bin Ab&l lkmi4 dari Al
A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, wn nttu', dcngan redaksi ymg
safia.

Dalam riwayat knam Al Bulfiari tersebut tidak terdapat k€ragum dari Al
A'masy. Realita yang sebenarnya adalah bahwa Al A'msy telah k€mbali yBkin
setelah sebelumnya seryat ragq atau Al A'masy neqiadi ragrr seElah scbehmya
seryat yakin. Al Hafi2t berkata dqlarn Fart Al Bffi ketika nmgorcntari
Al A'masy'Dari Abu Hurairah," 'Sep€rti ini prla yang dikatrkan oleh Jarir, dan
dikuatkan (muttaba'ah) oleh Al Fudhail bin Iy5radh, sebagainana yang erdaat
dalam riwayat Ibnu Hibban-

Abu Bakar bin Iyasy juga telah m€ngikutinla sebagaimana yang te, dapat dalam
riwayat Isma'ili; keduanya meriwayatkan dari Al A'mqr. lvfaksudrr5fir adalah, AI
A'masy telah meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan ta4a teraguan

At-Tirmidzi telah meriwayatkanqra {ari Abu Kuraib, dari Abu Mu'awilralr, dari
Al A'masy, dan berkat4 'Dari Abu $halih, dari Abu mrairah atau dari Abu Sa'id,"
seperti inilah hadits ini diriwayathn demgan adanya kEraguan datar" sebagian besar
riwayat Dalam naskah asli kitab yang terdapat dalam At-Tirmidzi disebrdon'7a
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'An Abi Sa'id (dan dari Abu Sa'id)", dengan menggunakan wau 'athaf. Akan rctapi,
pendapat yang pertamalah )'ang lebih lant.

Imam Ahmad telah meriwayatkannya dari Abu Mu'awiyah dengan adanya

redaksi keraguan "Al A'masy telah ragu." Seperti ini jugalah redaksi yang telah

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Durya dari Ishaq bin Isma'il dari Abu Mu'awiyah'
Redaksi seperti ini juga yang telah diriwayatkan oleh Isma'ili melalui riwayat Abdul
Wahid bn Ziyad dengan redaksi 'dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu
Hurairah atau dari Abu Sa'id. Dia berkata, 'sulaiman (uatsdnya Al A'masy) telah

ragu." Begitu juga dengan riwayat Al Fudhail bin Iyyadh, yang telah ditunj'kkan
tadi oleh Al Hafizh bahwa riwayatnya tersebut terdapat dalam riwayat Ibnu Hibban.
Itu telah disebutkan dzlam Shahih lbnu Hibban (2: 187-188 m€,lrunrt cetakan Al
ihsan) melalui jalur Muharrrmad bin Abdu Rabbah daxi At Fudhail bin Iyyadb- Ibnu
Hibban juga telah meriwayatkannya (2: 189-190 menunrt cetakin Al Ihsan) melalui
jalur Ishaq bin Rahawaih dad Jarir, yaitu jalur yang telah oleh rmam

Al Bulfiari.
KenudiarL rmem Al Bulfiari berkata setelah meqrebutkan riwayatrya,

"Syr'bah rneriwayatkannya dari Al A'masy, akan tetapi tidzk marfu'. Sghail telah

meriwayatkannya dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW."
rmnm .Al Bulhari juga menunjukkan riwayat hadits yang mauquf ke'pada

riwajat yang aton datang, yaitu hadits ke 7419, png telah diriwal"atkan dari

Mtrhamad bin Ja'far dari Syu'bah. Al Hafizh berkata, "Sqrcrti inilalt Al Isma'ili
meriwayatkan hadits ini, melalui riwayatrya Bisyr bin Khalid dari Muharmad bin
Ja'far, secara mauquf." Imam Al Bukbari juga menunjrrkkan foa6i15 riwayat Suhail
yang akan disebutkan kemrdian dalam hadits ke 7 420.

Hanya sajq Imam Abmad tidak menyebutkan redalsinya. Tmam Muslim telah
(2: 309-310) melalui jalur Babz dari Wuhaib dari Suhail, dan

menyebutkan redalsi hadits lengkap dengan redaksinya yang panjang.

I-ataz/n "Sayyaahin", yang dibaca dengaafathah pada Sin dan tasydid pada ya'
adalah berasal dari akar kata ucapan bangsa Arab "Sabaa Fi Al Ardh", apabila dia
perg ke dalamya. Pengggaan lafazh ini yang sehamya berasal dari *Saih Al
Ma' Al Jai [mengalirkan air yang mengalir]."

l6fazh"Fadhlan", yang ditetapkan de,ngan harakat dalem cetakan nasknh asli

Al Ihsan disebutkan dalam dua hadits, dengan dlnmmahpt&fa' dan dhad- Salinan

naskah Al Ihsan adalah naskah )'ang t€ry€rca)ra dan jadi n{ulan
An-Nawawi berkata dalzm Syarah Muslim (17: 14), 'Mereka meiretapkan

lafaz,h tersebut dengan beberapa bentuk; s.alah satunya yang jug3 merupakan b€Nxtuk

lafazh yang paling rajih dan paling terkenal dalam negeri F'*i adalah "Fudhulan",
dengan harakat dhammah pafu fa' dun dhail. Bentuk yang ke&ra adalah dibaca

dhammah padafa' dan suhtn padz dhad uFudhlan", yang telah dianggap rajft oleh

sebagian ulama, dan meqratakan bahwa itu adalah bentuk lafazh yang paling banyak

digunakan dan paling benar. Bentuk yang ketiga adalah dengan dibrafathah pada

fa' dan suhtn pada dhad'Tafuler.."
Al Qadhi I1ryadh b€rkata, 'Inilah riwayat yang terdapat dalam sebagian besar

gunr kita dzlam Shahih Al Bukhari dan Muslim. Benhrk yang keery31 gdalah

Fudhlun, dengan dibaca dhammah pada fa' dan dhad serta tarkib rafa' pada lam,

sebagrii khab ar mubtada' yang terbuang.
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Bentuk yang kelima adalah Fudhola', dengan dibaca mad (panjary) sebagai
bentnk jamak dzri fadhil. Para ulama berkata, 'Makna lafazh ini dalam semua
riwayat adalah bahwa mereka adalah para malaikat 126foahan yang mendapat tugas
untuk menjaga dan tugas lainnya untuk mencatat amal perbuatan manusia. Mereka
adalah para malaikat yang selalu [eft6liling tanFa ada tugas, karena malsud
perjalanan mereka adalah unhrk dzikinrya mamrsitr.rl

Bentuk redaksi perkataan Al Qadhi Iyyadh ini dapat anda temukan dalarn
Masyariq Al Anwar (2: 160). Al Hafizh telah menuhrkannya dzltm Fath Al Bari
(ll: 177-178), lalu kenmrdian dengan redalsi perkataannya yang
terdapat dalam AI lbtal.

Al Hafizh berkata, '?eriwayatan .lafazfi yang terdapat dalam hadits tersebu!
yang terdapat dalam sebagian besar riwayat pam gunr kita dalam ,Si ahih Muslbn dan
Al Bul*ari, adalah dengan dbacafathahpabfa' dn suhnpada dhad.

Al Hafizh berkata" *lalu dia rnenyebutkan kalimat )rang sama dengan yang
sebehmnya, dan berkata, seperti inilah bentuk penafsiran yang terdapat dalam
shahihnya lmam [l lrrkhari, dalam hadib ricxayat Abu Mu'awiyah Adh-Dharir."
Kemldan Al Hafizh menuhukan perkatan An-Nawawi. Al Hafizh lalu menemtrkan
riwayat Al Qqdhi Iyyadh yang menisbatkan lafazh ini kepada lmam f Blkhari, lalu
dia berkata, "Adaprm penisbatan )rang dilah*an oleh Al Qadhi Iyyadh terhadap
lafazh ini kepada rmrm l,l Bulfiad adalah sebuah kesalahan, karema bentuk lafazh
tersebut tidak terdapat dal"r, Shahih Al Bulturi ial delam sennra riwayatrya, akan
tetapi tafaz.h tersebut terdapat di luar kihb Shahih Al Bulrtan.

rrnam Al Bukhari sama sekali tidak pernah mdriwaya*an hadits yang tersebut
tadi dari Mu'awiyah Akan tebpi rmam [t Bulfiari telah meriwayatkannya melalui
jalur At-Tirmidzi. Ibnu Abi Ad-Dunya dan Ath-Thabrani menambabkan dalam
hadits risra)ratn)ra Jarir, redaksi *Fudhlan 'an Kuttab An-Nas", dan redaksi. )ang
senrpa dari Ibnu Hlbban, melalui riwayat Fudhail bin Iyyad\ serta menanrbahkan
redaksi *Sa1ryahin Fi Al Ardh."

Begitu juga yang terdapat dalam riwayatnya Ibnu Hlbban, melalui jalur Fudhail
bin Igradh. l-afafu tersebut senuanya adalah uabitlshahih dalam riwayatrya Abu
Mu'awiyah, meinrnrt Imam Al{mad dalam jalur hadits ini, dan juga menurut At-
Tirmidzi. Al Qadhi ly:radh telah melakukan kesalahan, sebagaimana yang dikatakan
oleh Al Hafrzh, dalam menisbatkan kalirnat ini kepada Irnam Al Bukhari, dan dlam
menisbatka riwayatnya Abu Mu'awiyah kep4ds Imam dl Bukhari juga.

Adapu ta'lil (pencacatan) yang telah dilakukan oleh Al Hafizlr terhadap Al
Qadhi Iyradh dengan mengatakan ada kenntngkinan kalirnat inr diriwayatkan oleh
Imam [l Bu]taxi diluar kitab Shalih adalah alasan yang mengada-ada, karena Al
Qadhi Ilyadh sendiri mendasarkan kitab 'Masyariq Al Anwat'' kepada Ash-
Shahihain; Al Bulfiari dan Muslim dan Al Muwaththa' saja.

Jadi, tidak nnrngkin dia menyebutkannya dari kitab yang lai& kecuali kalau dia
menung dengan jelas-jelas mengatakan telah menulis itu dari kitab tersebut atau
menuturkannya. I,a,fazln "'An Kuttab An-Naas", dengan dibaca dhammah padz kaf
dzttasydid pada ta', adalah bentuk janrak dari"Katib."

Yang dimaksudkan dengan mereka adalah para malaikat pencatat yang mulia
dan pag lainnya, yang berbaris bersama manusia. I.artazt. Al Bighyah, dengan
dibaca kasrah pada ba' atau dhamma& bersama suhtn pada ghain dan fothah pada
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7419. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman, dari Dzakwan,

dari Abu Hurairah, yang sanadnya ndak marfu'kepadany4 sebuah

hadits yang sama dengan hadits sebelumnya."276

ya', serfa bisa juga dengan dibaca fathah padra ba' dan kasrah padz ghain dengan

tasydid paoo. ya', rdalah kebutuhan yang harus dicari, artinya adalah kebutuhan yang

ditutututuk dicari.
Iafazh*Fayuhifana Bihim", maksudqra sdahh berkeliling di sekitar mereka

dan berputar-putar rengelilingi rcreka. Dikatakan, "Hafa Al Qaumu Ar-Rajula, wa
Bihi, wa Haulahu", makzudnya adalah berkeliling dan berputar di sekitanrya.

Tamb"han redaksi "Lau Ratmf' telah kami tambahkao dalam cetakan

Kataniyaftb dan tambahan inr terdapat juga dalam riwayatryra AlTirmidzi. Akan
tetapi, tambahan itu tidak terdapat dalam cetakan Halabiyah. Susrman daripada
kalimat tambahan itq semraqra tidak disebutkan dalarn cetakan M, dikarenakan
kealpaan dari penyalin kitab. Lafazh "Al Khaththa'', dengan dibaca fortah pada

Kha' dan tasydid pada tha' don dibaca ma4 artinya adalah banyak melakukan
kesatahan dan dosa, serta selalu melakukan kesalahan dan tidak pemah

meninggattamya.
Itu adalah b€ntuk dari shighat mubalaghah (bentuk hiperbola). Redeksi "Hum

Al Qamr La yasyqa Bihim Jaliisuhum;" (rrcreka adalah kaum yang tidak akan bisa
dicelakakrm oleh orang yang duduk bersama mereka) m€nurut Al Hafizh adalall
'Dalam kalimat ini t€rdapat parckanan dalam nc,nafikan keseirgsaraan dari majelis
dzikir kaum mrslimin Seandaiqra disebutkan dengan redaksi 'Niscaya orang-orang
yang mengiluti majelis itr1 alran bahagia"" mat<a talimat itu akan mcnjadi lebih
tlahsyat dan bagus, akan tctapi poegasan kalimat dorgan nenggunakan laliuh
penegasan sengsara itu lebih bagru dalom usaha mencapai pemahaman yang

dimaksur{lran
276 Sanad hadits ini shahih. Ini adalah bentuk p€ogularyan dari hsdits

sebelumya. IGmi telah mcnjelaskan tal&rij hadits ini dengan detail dal"m hadits

tersebut. Hadits mauqdfr tidaklah bisa menjadikan cacat bagi statrs zay'L'hadits
ini, .kare, a satus marf itu adalah karcna adaq"a lsobahen dari periwayat yang

tsiqqah, bahkan dari beberapa periwayat yalig tsiqqah dalam reriwayatkan hadits

ini, dan jelas itu sangat bisa diterima.
Kemrdian, seuryama hadits ini tidak diriwayatkan kecuali secatsmauquf darr

segi redalsi, maka i1q berarti hadits ini dihukurni marfu', dikarenakan ini termasuk

hadits yang tidak diketahui berasal dari akal danjuga qiyas.

.|p'^ttirtr;; €j 4ot;;
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u Smd bdit8 ini shaldh.Ini adalah b€mft dari dua hadits
s*cm:rr- Xmi elrh qielash dalarn hadiB yang pertama bahwa Imart
Mustim ateh mirz:ndm:a rclalui jahn ini; yaitu melalui jalur jarir, dari
WuLafr, dcag[ still'rJra-

Al fraSnlisi iry lmiwa:n:tka-'>"a (U34) dad Wuhai{ dengan sanad png
sm- Dalmtilrb cctrh Halabiyah disebutkan redalsi'T)ari Suhail dari Ibnu Abi
Shalfr.'IE r&hh $hahkcsalahm frang fatal, yang biasanya menryakan kesalahnn

cclat Adqm rcdatsi ymg disebutlan dalam badit ini "Sayyarah" adalah diambil
dri alr kfi 'Al Sair', 5mg b€rarti 'Siyahin" yang terdapat dalam riwayat
pcr'n - Drh lisot Al TraD disebtr&an, '.'Al Sal5rarah" artinya adalah

@m tefileh, rh bisa juga b€rarti suaar kaum yang b€rjalan pada malam'hari.
Apabfu aigpaU dalm b€dlk nnt'arlnraa, nraka artinya adalah keloryok atau
jm'eh-
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7421. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami -Ibnu Ntrmair berkata: Al A'masy

mengabarkan kepada kami-, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Barangsiapa yang

menghilangkan kesulitan dari kesulitan dunia seorang mu'min, maka

Allah SW almn menghilangkan dari segala kesusahan yang ada pada

hari kiamat nanti. Barangsiapa yang menutupi -aib- seorang muslim

yang lain, maka Allah SW akan menutup -aibnya- di dunia dan di

affitirat. Dan barangsiapa yang meringankan beban orang yang

sedang dalam kesulitan, rnaka Allah SWT akan meringankan

bebannya di dunia dan di aldrirat. Sesungguhnya Allah SW akan

selalu menolong hamba-Nya, selama hamba itu mau rnenolong

saudaranya yang lain. Barangsiapa yang menempuh jalan untuk

menuntut ilmu, maka Allah SW akan memudah,kan baginya ialan
menuju surga. Dan tidak ada suatu laum yang berhtmpul dalam

salah satu nrmah Allah (masiid) sambil membaca kitab-Nya dan

saling rnempelajari isinya dengan sesamanya, kecaali Allah SW
akan menurankan Sahinah (ketenangan) kcpada mereka dan

menyelimuti merela dengat Rahmat (knsih sayang), serta para

malailrat berhrmpul mengelilingi merelw, dan Allah SW akan

mengingat merelu termasuk bagian dai orang'orang yang bqada di

sisi-Nya. Dan barangsiapa yang menunda-nunda melalatkan suatu

amal ibadah, maka dia tidak akan cepat sampai kcpada nasab-

nya."27E

'78 Sanad hadits ini shahih. Imam Muslim telah meriwayatkannya (2: 311),

begitu juga Ibnu Majah (225), melalui j.alur Abu Mu'awiyah dad Al 4'-asy,
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7422. Abu Mu'awiyah menceritakm kepada kami, Al A'masy
me,nceritakan kepada kami, dari Abu ghalih, dari Abu Hurairah, dia
berkat4 Rasululah SAW UeNaUaa, ",4pabila seorang lantba saluya
(fudak) mememrti hak-hak Allah SW dan hak majikanrrya, maka dia
mendapatkan &m Wtwla.-

Abu Hurairah b€xkafi4 'Lalu, aku menceritakan kedua pahala

itu kepada Ka'ab, da Ib'ab berkat4 Tidak ada hisab baginya, dan

tidak ada hisab pula atas seorang mu'min yangnrhud,.'fle

dengan Ke, rdian, Irrwn Muslim rcriwryathn lagi setelah itr relalui
jalur Ibrnr Numair dad Al A'ms;r. Abu Dad elah rcriwayatkan (3@}31 Aun Al
Ma'bud 3: 355) sebagim potongu dari hadits ini, melalui jahr Zaidah dad Al
A'maqr.

At-Tirmidzi juga telah sebagian potongan hadits ini (3: 369),
melalui jatur Abu Usanah dari AI A'masy. Ibmr Hibban lerah meriwayatkan dua
potongan badiB ini delarn kitab sluhilmya (8a rcnrrut.?hqiq lrarrd), melalui jalur
Muhammad bin Khazim (Abu Mu'awiyah), dan dalem shahihnya fugL Q: ll9-120
dari kitab cetakan Al lhsan) ralalui jdur Muhadhir bin Al Marri'; keduanya
meriwayattan dari Al A'msy.

latazh Mm Nafasa yang dibaca dengan tasydirl pda fa' adalah b€rasat dari
akar kata At-Tafu, pog berarti rel4mgtan urusam5n. S€dangkan bfazh Wa
Man Yassua 'Ala Mu'assirin drlern kihb cetakan Halabiyab disebu&an dengan
'An Mu'sirin [tr1 adalah sebuah tesaUnan, dan kami Elah benartan dalam cetakan
Kdaqjyah dan beberaa riwayat ymg lain

2D Sanad hadits ini slnhih. rm""' l4uslim Elah meriuraya&amya (2: 22)
mlalui jalur Abu Mu'awiyah dari Al A'maqr, dengan rcdaksi yang sama. Imam
Muslim kemdian rcriwaya*amya lagi -tetapi tidak me,qrebutkan redalsinya-
melalui jahr Jarir dari Al A'maqL Kandrmgan matnanla Alah disebutkan
sebehtmya trkstdn),a adalah kandmgan matan hadits yang marfu'- rnelalui
hadits riwayatqn Ibnu Umar secara bertali-kali; )rmg awalryra disebutkan dalam
hadits ke 4613, dan alfiirq,a pada hadits ke 6273. Adaprm kalimat Ka'ab Al Ahbar,
tidak bisa dirnggT, s€bagai huiiah- Akan t€tapi para periwayat tetap
mcriwayatkausA s€eerti fui dsng'n d€ngan hadits ini. Kalimat Ka'ab
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7423. Abu Mu'awiyatr menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairalq dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya sedekah yang
paling utama adalah harta yang diberikan setelah dalam keadaan

lreanlatpan. Istrilnu berkata kepadamu, 'Culcupilah aht dengan

malranan, apabila tidak kamu berikan, mala ceraikanlah aht,'
pelayanmu juga berkata, 'Berilanlah aht makan, apabila tidak Anda

berikan, maka juallah ala4' dan anaktnu juga berkata, 'Kepada siapa

englrau serahlan aht?"

Mereka berkata "\Mahai Abu Hurairah apakah ini sesuatu

yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, ataukah ini berasal dari

kecerdasanmu?" Abu Hurairatr berkat4 "Ini dari kecerdasanku."2so

Muzhid dengan dibaca dhannah pada mim, suhtn pada fu' dan kasrah padtl ha',
adalah berasal dari skar kata Az-Zuhd,yang berarti sedikit

Asy-Syai' Az-fuhid b€rarti sesuahr yang sedikit. Dikatakan, Azhada Ar-Rajutu
Izhadan apabila hartarya sedikit Ibnu Al Atsir tclah melakukau kesalahan dalam
An-Nihayah (2: 135), ketika dia meiruturkan kalinat Ka'ab Al Ahbar ini, dengan
mengatakan bahwa itu termasuk dari redaksi hadits; 1laitu ketika dia berkata, 'Dan
darinya diriwayatkan sebuah badits.... "* Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksudkan deirgan Abu Mu'awiyah adalah
Ibnu Khazim Adh-Dharir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bebcrapa
riwayatryra sebelurmya b€rulangkali. Dalam cetakan Halabifh ini disebutkan
'Mu'awiyah menceritakan kepada karni," dengan membuang "Abu." Itu menrpokan
kesalahan cetak yang fatal. Hadits ini telah diriwayatkan sts[ rmam Al Bukhari (p;
439440), dengan lsdaksi yang sama, melalui jalur Hafsh bin Ghiyab dad Al
A'masy, dengan redalsi *Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan setelah
kecukupan Tangan yang diatas itu lebih baik dari pada tangan yang di bawah, dan
mulailah menrberikan sedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Seorang
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wanita be*ata kepada sualrdnya. pilihannya adalah dia memberiku makan 4f611

menceraikanku. Seorang budak berkata kepada majikannya, pilihan yang kuberikan
untuknya adalah dia meniberilu makan dan dia dapat menpekerjnkanku. Seorang
anak berkata kepada ayabnya, berilah saya makan, karena kepada siapa lagi aku
harus meminta? Mereka -para sahabat- lalu bertanya kepada Abu Hurairalr, Wahai
Abu Hurairall katru telah mendengar hadits ini dari Rasulullah SAW? Abu
Hurairah menjawab," Tidah ini adalah dari kecerdasannya Abu Hurairah."

Al Baibaqi telah meriwayatkannya Q: a7\ melalui jalur Abu Mu'awiyah dan
Abu Usagab dad Al A'masy, dengan riwayat yang sam, drngan riwayat
Imam [l Bnkheri. Kemrdian, Al Baihaqi rnenyebutkan bahwa hadits ini t€lah
diriwaya&an Imern Al Bnlchari.

Al Hafizh monyebrutkan dalam bagian a}}1tu An-Nafaqat (9:452) bahwa hadits
Abu Hruairah ini adalah mauquf, tetapi sanadnya muttashil, dan hadits ini tenrasuk
hadib yang banya dirivrayattan oleh Imam Al Brrkhari, dan bukan Imanr Musliur
Adapun bagian awal hadits, itu adalah bzdits marfu'dari Abu Hurairah, dan

malrnanya telah disebutkan sebelurmya dalam hadits Abu Hurairah
(haditske7155 -7342).

Dari keterangan ini dapat diketahui Wahm yang telah dilakukan oleh Al Majd
bin Taimiyah dalam l, Mtmtaqa (3873) kAika meirisbatkan redaksi t 'nhehan 5rang
menrpakan p€naeiran dari perkataan Abu Hurairah, kepada Al Bulfiari dan Muslim
dal"m Ash-Shahihain mereka. Padahal rmam Muslim sama sekali tidak
meriwal"attan hadits ini dal"m kitab shahihrya.

Hadits yang sama dengan ini akan disebutkan sekali lag, dengan sanad yang
ss6x dalarn badits ke 10759, melalui jalur Hisyam bin Sa'ad d^ri7aid, bin Aslam
dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, secara marfu', dengan redaksi "Sebaik-baik
sedekah adalah yang keluar dari tangan orang yang kaya. Tangan yang di atas itu
lebih baik dari hngan yang di bawalq dan rtmlailah memberikan sedekah kepada
orang ),ang menjadi tanggmganmr. Periwayat berkata: Abu Hurairah ditanya, "Apa
yang dirnak<udtan dengan orang yan-g menjadi tangglmganmu?," Dia menjawab,
Istrimr berkata, ...", dengan menyebutkan kandrmgan rnakna yang sama.

Melalui riwal"at ini dan riwayat Imam Al Bulhari kita me,ngetahui bahwa
hadits yang disebutkan di sini adalah redaksi ringkasannya, dan ada redalsi yang
lebih peirting dan berkaitan dengan redaksi selanjutrya, yang telah dibuang; yaitu
redaksi 'Dan Mulailah memb€rikan sedekah kepada orang yang membuhrhkarl"
Karen4 sesungguhla lafazh selanjutnya yang berbunyi "Istrimu berkata,...." baik
itu diriwayatkan secara marfu' ataa mauquf, redalsi itu merupokan penafsiran dari
redaksi'Yang membutrhlon."

Al Qishthilani mcnyebutkan (8: 159) setelah meirutrukan riwayat rmam f
Bulfiari, hadits ini telah diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam bab 'lmeryerlakukan
wanita de,ngan baik"' Begitu juga dalam Fath Al Ban disebutkan bahwa An-Nasa'i
telah meriwaya&anqra melalui dua jalur, sebagaimana yang akan kami jelaskan
nanti. Aku telah meneliti Sunan An-Nasa'f tentang periwayatan hadits itu" dan pada
setiap hadits yang mirip, akan fstapi aku tidak nenemukannya.

Yang jelas adalah bahwa hadits tersebut terdapat delarn As-Sunan Al Kubra atan
terdapat dalam sebagian salinan ls-,Sunan yarytidalc saryai kepada kita.
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Al Mudziri telah menyebutkan hadib ini dalaim At-Targhib wa At-Tarhib (2:
28) dengan redaksi yang sama, tanpa ada pemisahan.

Al Mundziri berkata, "Ibnu Khuzaimah telah meriwayatkannya dalam kitab
shahihrya. Dan bisajadi redalsi "Istrimu berkata" dan setenrsnya adalah perkataan
Abu Hurairah, secara terpisah."

Aku tidak tahu bagaimana Al Mundziri bisa terlewat untuk melihat hadits ini,
yang ada dzlamShahih Al Builrari, dan melihat redaksi yang terdapat di dalarmya
yang menyatakan bahwa pdaksi tersebut adalah perkataan Abu Hurairah.

Para periwayat hadits telah berselisih pendapat tentang Abu Shalih dalam
kalimat hadits ini, apakah hadits tersebut mauquf atau madu'. Pendapat yang benar
dan tidak diragukan lagi adalah bahwa itu adalah perkataan Abu Hurairall dan orang
yang telah menganggapn)ra marfu'berarti telah melakukan kesalahan dan hrpa.
Karena itulah Imam AHmad meriwayatkannya dalam hadits ke 10830 yang akan
datang, melalui jalur Sa'id bin Abi Ayyub, dari Muhamand bin Ajlan, aari-yazia
bin Aslam, dari Abu Shalib dari Abu Hurairab"

Dalam redaksi akhir disebutkan'Ialu ada yang bertaq"a, 'Siapa yang dimalsud
dengan orang yang membutuhkan, wahai Rasulullah? Beliau meirjawab, Istimr
adalah termasuk orang yang msmbutuhkan, png berkata kepadamrl b€rilah aku
makan....t."

Ad-Daraquthni juga telah meriwayatkan hadits png sama dengan ini (145),
begitu juga Al Baihaqi Q: a7Q melalui jalur Sa'id bin Abi Ayyub. Kemudian Al
Baftaqi berkata, "Seperti inilah Sa'id bin Abi Ayyub telah meriwayatkannya dari
Ibnu Ajlau Ibnu Uyainah dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Ibnu Ajlan, dad
Al Maqburi, dari Abu Huairah, dan me'Uadikan redaksi altirrya dari perkataan
Abu Hurairah. Begitu juga Al A'masy telah menjadikannya dari Abu Shalih dari
Abu Hnrairah-"

Adaprm riwayat Ibnu Ajlao, dari Sa'id Al Maqburi, yang telah ditunj"kkan 6tstr
Al Baihaqi, telah diriwayatlan oleh Imam Syaf i dalam Al Umm (5:78), dengan
meirgnryulkan hadits yang telah lalu (7413) dan perkataan Abu Hurairah dalam
bagian alfiir hadits ini.

Imam $1f i meriwayatkannya dari Su$ran bin Uyainall dari Muhammad bin
Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hruairalu dengan redaksi "seseorang telah
datang kepada Rasulullah SAW....", lalu mcnyebutkan hadits ke 7413, dengan
redaksi )rang sama.

Kemdian Ibnu Ajlan berkata" Sa'id bin Abi Sa'id berkata, lalu Abu Hurairah
berkata, apabila terjadi hal yang seperti rn1 yaltu fstika anaknn'u b€rkata kepadamq
berikanlah aku naftah .." Ialu Ibnu Ajlan menyebutkan redaksi )ang sama.

Riwayat Imam $1f i ini terdapat dalam rrnunadnyq juga mnunrt urutan
syaikh Abid As-Sundi (2: $-6$. Al Baihaqi juga telah meriwayatkanrya (7: 46Q
melalui riwayat Al Asham, dari Ar-Rabi', dari Imam Syaf i.

Ad-Daraqutlni juga telah meriwayatkaonya (al5) melalui jalur Harmad bin
SalamaL dari Ashinc, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW telah
berkata, 'Seorang istri berkata kepada suaminya, berilah alu rnakan atau ceraikanlah
aku. Seorang hamhs sahaya berkata kepada majikann)a, berilah aku makan dan
pekerjakanlah aku. Seorang anak berkata kepada ayahqra, kepada siapa kamu
mewakilkan kami?' Al Hafizh menr:njukkan riwayat ini dal"m Fath Al bai, dan
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brusaha menjelaskennya dengan tahqiq yang teliti bahwa lralimet ini adalah
p€*ataanAbu h:rairah-

Ialu Al Hafizh b€rkata, 'Disebutkan dalam tiwayat An-Nasa'i yang

diriwayatkan melalui jalur Muhamad bin {lan dmi Taid bin Aslam, dari Abu
Shalih, redaksi 'Lalu ada yang bertanya, Siapa yang msmbuhhkan iut, Wah4i
Rasulullah? Beliau me,njawab, istrimu...(saryai alfiir hadits)." Itu adalah sebuah

tcsatahan (Wahn). Yang benar adalah apa )'ang telah diriwayatkan Ad-Daraquthni
melalui jalur yang lain dari Ibnu Ajlan, deirgan sanadqra. Dalam riwayat tersebut
discbutkan 'Ialu Abu Hurairah ditanya, siapa yang ne,mbunthkan ih1 wahai Abu
Hurairah?"

$s$rgrn pe,n-syarah hadits berpegangan pada riwayat ini yaltu riwayat pertama
yang diriwayatkan secara norfu' dan meninggalkan riwayat yang lain, serta
rengunggulkan apa )ratrg meka pahami dari hadits riwayat Ad-Daraqutbni yang

diriwayatkan melalui jahn Ashim, dari Abu Shali[ dari Abu Huairah, dari Nabi
SAW, beliau telah ffitq 'Seorang istri berkata kepada suamiryra, berilah aku
Ea&aD-"

Pendapat mereka ini tidak me,ngandung kebenaran kareDa dalam hafalan Ashim
Edapat suatr cacat Pendryat yang b€nar adalah dengan memisah hadis t€rsebul
S€eerti ini juplah yang tE, dryat dalam riwayat Al Isna'ili, reldui jalur Abu
Mu'awiyah dari Al A'msy, d€Dgan sanad hadits yang terd4at datgrn Al Musnad
ini, "Abu Hurairah b€drata, Istriml b€*4ta,...(saryai al&ir hadits)."

Itr adalah kerrdurge'! rnatn4 )rang dimaksud dari redafsi al&ir hadiE ini.
*Tidak, akan teta1li katimat ini b€rasal dari Abu Hurairah-" Disebutkan dalam
dxra1lat Al Isma'ili tadi 'Mercka -para sahabat- bertanyq wahai Abu Hurairah,
l.li'rut yang kaml ucrytan hdi itu berasal dari kaml sendiri atau dari Rasulullah
SAW? Abu Hurairah meqiawab, itr adalah kalimatku."

Adapun riwayat Abrr Mu'awiyah yang telah disebutkan oleh Al Hafizi dimana
rcdaksi tersebut gda dabrn riwayat Al Isma'ili, adalah riwzyat Imam d[s66 6rt-i
Mu'awiyah" Jadr, ada temmgtinan bahwa Al Hafizh tidak nengbadfutan riwayat
trsehrt daiAl Musnad kctika menulis pendapatrya itu.

Pedataan Abu Hurairah "Min Kisf' b€rasal dad akar kata "Al Kis", dcngan
dibaca ka$ah Wd^ kat yang bcrarti termasuk salah satu j€nis wadah yang sudah
populer digmakan, scbagai wadah dirham atau dinar, atau juga p€rmata dan juga

)aqur
Al Qadhi Iy,'adhb€dota dalamMasyariq Al Anwar (l: 350), bfazln"Al Kis" itr

dibaca deirgan kasrah Wdz lraf, yang berarti suatu pengetahuao pasti yang rnantap
dalam hatiqaa, sebagaimana harta yang aman dalam sebuah wadah. Al Ashili -salah
sau periwayat Slrahih Al Bulrtai- meriwayatkannya denganfothah pada kaf, yary
b€rarti sesuatu yang berasal dari kepandaian dan kecerdasannya, yang datang dari
dirinya sendiri, dan bukan dari orang lain."

Begitn juga Al llafr"h telah menetapkan dilam Fath Al Bari bahwa sebagian
bcsar riwayat yarg shahih, meriwayatkan lafazh itu dengan harakat kasrah p$^ kaf,
sclain Al Ashili kare, a dia meriwayatkannya dengaafothah.
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sayangilah dia. Ya Allah, terimalah taubatnya, selama dia tidok

menyakiti, dan selama dia tidak berhadats.'aEr
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.{.qt iibt dfili*iuf
7425. Yahya bin Ma'in me,lrceritakan kepada kami, Hafsh

me,lrceritakan kepada karni, dari Al A'masy, dari Abu Shalih" dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Barangsiapa yang

memaaJkan kcsatahan qang lain-, lnaka Allah SWT aftan

memaaJkantnya pada hari Hamat nanti-'482

8' sanad hadits ini shahih.Imem Muslim telah meriwaya&anr5n (l: 183-184)

dari Abu Bakar bin Abi Sfibah dan A[rrr Kuraib; kedrarya rcriwayattan dari Abu

Mu'awiyah' dengan sanaa ini. Kemrdian, rmam Muslim meriwayatkamya lagi -
tarna menyebutkan r,edatsiiq,a- dalui beberapa jalur yang belbda dari Al
A'masy.

Imarn 1{l Butfiari telah meriwayatkannya Q: a67a6$ dari Musadda4 dari Abu

Mu'awiyalr, dengan redalisi yang sama, dengan m€nggpakan sedikit pqnngkasan

L',am A Bukhad juga telah rerivrayatkannya Qz ll2-114 - 4: 285) relalui dua

jalur yang lain dari Al A'masy, dengan redaksi yang sama. Lihat keteranganrya

ad.- hadits ke 7185. Illfaz/tr "Bidh'an wa 'Isyrina Daraiatan", dalam riwayat
Imam Al Bulfiari yang diriwayatkan melalui jalur Abu Mu'awiyah disebutkan

dengan "Kln ryal Va 'Isyrina Darajatan." lata"h "La Yanhazahtt', y'atg dibaca

derrgaln fathah pada ya' dan ha', adalah me'ngihrti wazan " Nafa' a."
-Ibnu Al Atsir tertata, "A,n-Nahan" artinya adalah mendorong. Dikatakaq,

*Nahazttt Ar-Raiula Anhazahu", apabila aku telah meirdorongnya. "Nahaza

Ra'sahti,,EaksudnF adalah mndorong kepalanya apabila rcnggerakannya."

Al Qadhi Iyyadh berkata dalam MaryanC Al Anwar (2: 30), 'Sebagian para

ularna renetapkan lafazh ini dengan hamkat dhammah pada ya'. Padahal itu adalah

sebuahkesalahan,, sanad hadits ini shahih. Yahya bin Ma'in Al Baghdadi adalah seorang imam

yang mcngUasai bidang itfrt Al Jarh wa At-Ta'dil. Dia adalah sahabat Imam

im"a Jadi, d"h- hat ini terdapat proscs periwayatan hadits oleh seseorang dari

temannya. Yahrra adalah seorang Imrm yang ahli ibadalq alim dan hafizh, serta

*iqqai aan terpercayq sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al Khatib dalam

biografirya.
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Abu LIbaid berkata, "Ilrnunyia penduduk bumi itl beraltir pada eryat orang
ulama; mereka adalah Tmam fi62d bin Hanbal, Yahya bin Ma'in-yang rctupakan
ulama paling banyak menulis kitab-, Ali bin Al Madini dan Abu Bakar bin Abi
Syaibah.'

Yahyz bin Ma'in dihhirkan pada akhir tahun 158, dan meninggal fi fy[adineh
pada bglan Dzulqa'dah tahun 233. Biografinya telah me,mcnuhi lembaran bebcrrya
kitab dan buhL Lih.t biografmya dalan At-Tahdzib, Ath-llhabaqat (7l2lgl-92), At
I{abir (4H307),,lsh-Slughir (241), muqaddimah Al Jarh wa At-Tadil (31+318),
dtn Tarikl, BagMod (14: 177-178).

Yang dimrkqrd dcngan tlafst adalah Ibnu Ghiyats bin Thalaq bin Mu'awiyah
AI Ifufi telah ditetapkan keeiqqabannya dalem badib ke 7009. Kad tambahkan di
sini bahca Ibnn Sa'ad Elah menulis biografinl,a dalzmAth-Thobaqat (6:271-272),
begitt juga lmrm dt Bulfiari dala,n Al Kabir (113672), Ash-Slughb (215), d8n Ibmr
Abi Hatim (mJl85-18O, dia juga mcrytm1,ai pofil biografqB dullm Teifit
Baghdad (8: 188-200). Kctsraogrn yang lebih dctail alcen dischdon &cmdian,
tepatn)'a dalamre-Attrij hrditg kita sektang ini.

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu Daud (34601 Aw Al Ma'ktd 3:290) dari
Yah>ra bin Ma'in, dcn$n s.nad ini, dan dengan rcdaksi 'tsarangsiapa yang
memaaflon seorang mrsliq rneke fi1ffi okan nremafkan kesalahamya."

Al Hakim telah mcrivray"atkannya dalat, Al Musndrak (2: a5) rclalui jahu Abu
Dau4 dan melalui jalur Abu Al Mubanna Al Anbari; ke{uanya meriwayadran dari
Yahya bin Ma'in, dcngan sanad yang sama.

Al Hakim ffitq 'Ini adalah hadits shahih menunrt kete,nfiran Syaikhani
(Bulfiari dan Muslim), hanya saja rcreka tidak meriwayattanrya." P€ndapat ini
disetrjui oleh Adz-Dzahabi. Al Baihaqi telah mcriwayatkamya dalamAs-sunorir al
Kubra (6:27) melalui jalur Ahnad bin Ali Al Manzi, dan mlatui jalur Al Abbas
bin Muhammad Ad-Duri. Begihr juga Al Khatib telah meriwayatkamya delrn
Tarikh BagMad (8: l9Q melalui jalur Muha"rmad bin Ubman bin Abi S),aftdq
ketiganya meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in.

Adapu redatsi hadic Al Khatib addah 'tsarangsiapa yang memaaflran
kesalahan seorang mrslim yang hitr, maka dtffi rkan 11r€,maaftar kesalahamya
kelak pada Hari Kiamat't

Ibnu Ham telah meiryebutkan hadits ini ,talarr Al Muballa (9: 3) rclalui
riwayat Abu Dau{ lce, rdian memberikan simbol shahihpada hadib ini (9: a).

Az-zaib'imcnisbatkan hadid ini datan, Nashb Ar-Rayah(4: 30), begitu juga Al
Mudziri dalern l1-la7gl1ib wa At-Tarhib (3:20), dan Al Hafizh il^tz",r. At-Talkhish
(241) kepada lbnu Hibban dalam kitab shahilnya.

Dalam hadits ini terdapat u'lil Qnrc,zcatan) yang panjan& yang sama sekali
tidak berpenganrh pada status keshahihan hadits ini. Di sini [26i akan berusaha
mengulasnya, sekaligus menunjt'kkan beberapa sumbenrla, serta mcmbantah dnn
m€,mentahkannya, yang dituturkan oleh Al Hafizh dalam, At-Taltlisi dari Ibnu
Hibban.

Al Hafizh berkat4 'Tladits tersebut tidak diriwayatkan dari Al A'masy kecuali
oleh Hafsh bin Ghiyats, dan hadits tersebut tidak diriurayatkan dari Hafsh bin
Ghiyats kecuali oleh Yahya bin Ma'in'
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Al Khatib berkata, 'Tladits ini juga t€rmasuk hadis yang dikatakan bahwa

hanya Hafshlah yang telah meriwayatkannya daxi Al A'masy. Dan hadits tersebut

hanya disandarkan pada Hafsh""
Kalau saja periwayatan trmggal Hafsh dari Al A:masy itu benar, rnaka hal itu

tentu saja tidak berpengaruh negatif pada keshahihan hadits ini. Karena itulalq maka

Ibnu Hibban nreriwayatkannya dalam kitab shahihnya, sambil menjelaskan tentang

periwayatan tunggal Hafsh ini. Akan tetapi, Hafsh sebenamya tidak sendirian

rneriwayatkan hadits tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Al Khatib. Kami
akan menyebutkan beberapa riwayat hadits lain frang telah kami temukan.

Al Khatib telah berkata sebelumnya (halaman 194), 'llafsh adalah seorang

ulama yaag telah banyak meriwayatkan hadib, telah rnenghafrloy", dan dapat

dipercaya dalam menyaryeikan hndits. Hafsh juga telah diprioritaskan oleh

beberapa gurmya yang telah reriwayatkan hadits kepadanya."
' Kemrdian, Al Khaub reriwayatkan setelah itu (halama" l9l7) dari Ali bin Al

Madini dia berkat4 "Aku mendengar Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata, i?ara
periwayat Al A'masy /ang paling tsiqqah adalah,Ha$h bin Ghiyats. Tetapi aku

mengiaglrarinya, hingga suatr ketika aku ulba di Kufrh pada aftir bulao- Umar bin
Hafsh lalu memb€rikan kepadatu kitab ayahnl'a yang diriwayatkan dari Al A'masy.
Mendadalg aku prm langsrmg kagum k€pada Yahya, lalu Umar beikata kepadaku,

'I(amu lihat kitab bapakkra tetapi-kam-r kagum kcpada Yahya?" Lalu kujawab,

"Aku pernah mende,ngar Yahya berkata, 'TIa&h bin gliyats adalah periwayat Al
A'masy yang paling tsiqqah, dan aku tidak Permah ref,eercayainya saryai alnr
melihat kitabnya langsqmg."

Diriwayatkan dari Abu Daud dia berkata, "Abdurralrman bin [dahdi tidak
pernah me,ryrioritaskan rilama periwayat Al A'masy +etelah para periwayat yang

terdahulu dafi kalangan orangtua- kecuali terhadap Ilafshbin Ghiyats."
Al Khatb juga reriwal,atkan dari kitabqra Ibnr Adi (halam"" 196-197\,

sebuah kalimat y4g me,lrcacat/mencela keshahihan hadits ittls tetapi telah
dimentahkan oleh Ibnu Adi sendiri yang rengatakan, "Alnr meirdengar Abdan Al
Ahwazi berkata: Aku mendengar Al Husein bin Ar-Rabi' berkata: aku mendengar

Abu bakar bin Abi Sfibah berbicara te,ntaug Yahya bin Ma'in, dia berkata:

darimana dia meriwayatkan hadits Hafsh bin Ghiyats dari Al A'masy...?" Lalu dia
menyebutkan hadits tersebut dan berkata: Inihh badits png telah ditulis oleh Hafsh

bin Ghiyats yang ada pada tarni, dan inilah hadits yang telah ditulis oleh putranya,

Umar bin Hafslt yang ada pada kami, dan ti&k ada periwayat lain yang telah
rneriwayatkan hadia ini.

Ibnu Adi b€,rkata, 'Malik bin Su'air tclah rriwayatkan hadits ini dari Al
A'masy. Jadi, apa yang dikatakan oleh Abu bakar bin Abi Slaibah, seandainya

perkataanq"a itu benar, maka f Husein bin Humaid tidak berpegangan pada

riwayatrya yang diriwayatkan plch Ibmr Ma'in, kareDa Yahya lebih tepat untuk

dinisbatkan k4ada hadits tersebut IGrena Yahya jugalalL maka segala sifat dha'if
yang dituduhkan atas hadir ini mcnjadi meirtah dan tidak meirdasar.

Ada juga yang telah menceritakaa hadits tersebut dari Hafsh selain Yahya, yaitu

Ztariyaiin eai. faai, dal"m hal ini Ibnu Adi lah yang benar, karena Al Husein bin
Humaid ini bukanlah seorang periwayat yang *iqqah dan juga t€Percaya, bahkan
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sebagian adayargmengecapnya sebagai pernbohong. Lihat biografinya dzlamLisan
Al Mizan (2:280-281).

Ibnu Adi juga telah menrmjul&an kisah ini dengan adanya penrbahan redaksi
yarg sangat jelas, yang kemmgkinan besar meirrpakan kesalahan cetak. Dalam
Tarikh-nya Al Khatib ini juga terdapat sebuah f,ss?lahan, ketika disebutkan di
dalarmya "Malik bin Su'air telah meriwayatkan hadits ini -dari Abdunahman bin
Marzuq binAftiyyah- dari Al A'masy."

Tambahan redalsi 'Dari AMunahman bin Marzuq bin Athiyyah" ini jelas

menrpakan sebuah kesalahan, karena Al A'masy telah neninggal pada tahun 147

atau 148 H, sedanglan Abdurrahman bin Marzuq meninggat pada tahrm 275 H,
yang berarti ada beda ullaltu 93 tahun Itu adalah data yang terdapat dqlxn TariWt Al
Khotib (10:2?4-275) dznLisan Al Minn (3: a35).

JadL tidak mmgkin Abdurrabman bin lvlazuq telah mcnemri Al A'masy.
Ke, rngkinan yang benar dalam riwayat Al Khatib, bisa jadi adalah 'Malik bin
Su'air telah meriwayatkan hadits ini dan Abdurrahman bin Mararq bin Afti)Iiah
telah mcriwayadon darinya, dari Al A'masy."

Hadits riwayat Malik bin Su'air ini disebutkan dahm kitab Ibou Majah (no
2199) deogan redaksi, 'Ziyad bin Yahya {apak Al Khatib- rcnc€ritakan kepada
kami, Malik bin Sua'ir E€nccritahn kqada l<ami, Al A'masy mcnceritakan kepada
kemi, dari Abu Shalib".. (saryai alfiir hadits)." Ini juga menpakau sanad yang

shahih, dan ini menrpakan metode p€ngihtan riura>,at )rang sangat bagus kepada
riwayatnya Yahfra bin lvla'in dari llafsh bin Ghiyac dari Al A'masy. Hadits ini juga

sanad y6g lain, bahlon dua saoa( ya[g pcrtama rcnryatan sanaa
y'ug slnhih, dan yang ko&ra adalah Yalm $arytecrsangloan rrfra, fr^rr. shahih).

Karena itutdt Al Baihqi rcriwayatkamya (6: 27) relahri jalur Ja'far bin
Ahnad bin Sam, dan relalui jalur Ali bin Abdul Aaz N Bugbawt kednnl,a
dirirnryatkan dari Ishaq bin Muha'nn'ad Al Furawi dcngan redatsi 'Malik bin Alas
mccritalon kcpada tami, dari Sumagla, dari Abu Shalib, dari Abu Hunirah,
bahwa Rasulullah SAW bcrssbda, Sarangsiapa 1lang Ecmaalkan orang lain karcna
rcryesali pqbuafano,ya, rnaLa Allah skaa memaafl16mf kclak dillari Kismat "

Kemrdian Al Baihaqi reriwayatkannya scndiri, bcgiht juga Abu Nu'aim d"lam
Al Hilyah (6: 3a$ rchlui jalur Abu Al Abbas Affiillah bin Ahmd bin Ibrahim
Ad-Dauraqi, dcngan rcdabi ashaq bin Muhalrn'md At Frrawi mccritatan krpada
kad, Malik bin Anas rcncer .ibkrn kepada lrrni, dari Subail, dari ayahrya" dari
Abu Hurairah, dia berlota: Rasululhh SAW bcrsabda" 'tsarangsiapg yang
ncmaaflran orang lain karena maryresali perbuahnqra.'

Kedua sanad ini, kalau dilihrt dari zhahir-qra adalah sanad yang shahih, kareira
Ja'far bin Ahmad bin Sam adalah seorang yary tsiqqah dan terpercaya" yang

biografinya telah ditulis oleh Al Khatib (7: lS2). Begihr juga Abu Al Abbas
Abdullah bin Al{mad Ad-Dauraqi; dia adalah seomng yarytsiqqah. d"n biografin}a
telah ditulis juga olch Al Khatib (9: 371-372)

Adapuo Ishaq Al Furawi, yang telah meriwayatkan daxi Malik bin Anas, adalah
Ishaq bin Muhatmad bin Isma'il bin Abdullah bin Abi Fuwah. Biografinya "'asih
diperselisihlon oleh para ulama. Tapi kenyataan yang sebenamya adalah bahwa dia
adalah seorang yang tsiqqah dan merupakan salah satu guru Imam Al Bukhari, yang
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haditsnya telah diriwayatkan dalam Shqhih Al Bul&ari, serta biografiqra telah
dihrlis dalam Al Kabir(llll40l).

Imam Al Bulfiari tidak menyebutkan adanya cacat dalaur diri Ishaq, dan tidak
mernast*kaDnla [s .lalam golongan orang{rang yang dha'if,

Ad-Daraquthni dan yang laiurylah yaag telah m€,nganggapn)ra dha'if, begfit
juga As-Siji yang berkata, 'Dalam diri Ishaq terdapat kelcrnahan/cacat dan dia telah
meriwayatkan beberapa hadits dari Malik yang tidak diriwayatkan oleh periwayat
lein "

Al Hakim b€rkata, "Ada yang mencela perbuatan Muharrmad -maksudnya
adalah lrnern [t Bulfiari- yaag telah mcn-talfuij hadits4ra Ishaq. Sungguh ini
adalah gutruan )rang saogat keterlaluao, karcna Imam Al Butfiari t€lah
rncriwayatkan hadits Ishaq dari Malik Adaprm mngcoai pcriwayatan tmggal
beberapa hadits Ishaq dari Mdik ]rang tidak diriwayatkan oleh periwayat laimla,
,""ka itu adalah hak dia smdiri, de"r sama sekali tidalc mcmpcngaruhi status
keshahihan hadic ini.

Al Hafzn bdrata dalan pcNnbukaan rutadinah 
'Fart fi Ban Qfi), 'scolah-

olah inr nclnpah hadits yang tclah diriwayathn dari Malik bin Anas, yaog telah
disebullan dda'n kitabuya" sebclum Ishaq kehilangan penglihatannya." Inilah
kcryrataan yang scbmnr5n!

Ibnr Abi Hatim juga telah msiulis'biografinlra dattrn Ath-Thabaqat (lll233),
dan b€rrmta, "Alu mcode,ngar bapaldar bcrkata, Ishaq adalrh scorang yang jujur dan
terp€rcaya. Hanyz sajc dia rclah kehilaogau pcngltatamf. M@gkin saja kalau dia
tidalc buta, dia tclah meryaryaitan banf,ak hadits dan mequlis hadits-badits yang
shahih. Bapakku dan Abu Afr'ahtelah meriwayatkan hadits dariryr."

HadiB'ini, deirgan kedua sanadqra yang telah diriwayatkari oleh Isbaq Al
Furawi salah safu sanadnya adalah Wahm, dari sanad yang satunya lagi adalah
shbhih.

Abu Al Abbes Ad-Dauraqi -yang telah reri*ayatkan dari Ishaq- berkata dalam
hadits riwayat Al Baihaqi, 'Ishaq renceritakan hadits ini dari Malik dari Sumay5r4
lalu karni 6s1i*.*grannya dalam kitab Glin)"a dengan redalsi 'Dari Suhail.o

Ad-Dauraqi menjelaskan alasan Wahm pada sanad ya4g p€rtama 'Dad Malik
dari' Sumayra" dengan mengatakan bahwa Ishaq menceritakan hadie tersebut
berdasarkan hgatan UAUnnp saja. Keurdian, Ad-Dauraqi menjelaskan sisi ke-
shahihn sanad yang kedrn 'IVldik dari Suhaif', dengan rcngatakan bahwa Ishaq
mencedtakan hadits tersebut dari me,reka dalam kitab aslirya.

Ksudian, setelah itu hadits tcrsebut diseryurnakan dengan sanad lain, yang
s6s312 zlrehir t€rlihst sebagai sanad yang shahih, nrrrnm tcmyata inr adalah sanad
yang cacat disebabkan adaqra ketoputusan pcriwayat (/zqitha).

Hadits dengan sanad tersebut telah diriwayatkan oleh Al Hakim deagan redaksi
yang panjang dzlmMa'rifah 'Uum'Al Hadits Oalaman l$), begitu juga Al Baihaqi
telah meriwayatkannya (6: 27) alari Al Hakim, mlalui jahn AI Hasan bin Abdut
A'la Ash-Shan'ani deogan rcdalsi "Abdurrazzaq mcnceritakan kepada kaori, dari
Ma'maf,, dari Muharnmad bin \l[asi', dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang memaafl<an saudaranya yang
lain karena me,nyesali perbuatanqa, meka dlfufu nkan memaaftan dirinya kelak
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7426. Abu Mu'awiyah dan Ya'la menceritakan kepada kami,

mereka bgrlsat4 Al A masy me,nceritakan kepada kami, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW Uersaffia'

"Telah datalg kerydo kalian fungsa Yannant, mereka lebih lembut

hatirya dot lebih luuk Perasaannya. Iman ado di Yanan, fun

Hibnal, ada fr Yanunr."

Abu Mu'awiyah b€rtat4 yang dimaksudkan dalam hadits

tersebut adalah,'?usat kekufirrm menghadry Timrtr.'fl 3

paja ILri Kimt gg'qdryr yog rogbilangbn lasnrlitan seromg mrrslim yang

laiD"...{s.ryai 8ffi h'dti$).i
remuim Al Hakimbeh' ani adalah sanadnl'a oraog,aog elah magpkan

kcshbihm saad hadiE Uschf &ri sclain kcluarga Ash-Sban'alq yang tidak

airagulon lagi Lwlrrlnilrmrya iht k*muttashitanrya' Akan tetryL tidaklah s€ecrd

itr tcn57alrm5ra, kamoa Ma'mr.bin R*yid Ash-Shan'ani, mcskipun dia adalah

r".."g ry-&,iq{,d,h dm Arpcrcaya" tumun dia tidak pcrDah rcndengal dari

tvtuhrmd bin W.si'. Dm Ltubrnrrnd bin Wasi' s€Ndiri, EeskiPun dia adalrh

scorang ry tiqqolt dm Upcrcaya, nauun dia jup tidak mdcngpr dari Abu
Sbdih. ,adi, til@ irihh rrrh hrdie ErsctNs mgaoelng 'Illat (cacat) png
harus dijclash @pn pqiug lcbar:"

naais yang mgnafu ptrlaln Al llakitn ffiscbut all4 discbultan Pada
hadits ke 7687 - 10502, 4abila A[ah bcrkehcndak, Insya rlleh l-afrzh 'Man
Aqala' dan secnrsu5n, rqsrut Ib,mr Al AtsB artinya adalah g€pakat d€ngamyd

Aalam ncncrima bamng &gmgan yang telah dibeli dan me,ngiyakamya- DikatakaD,
..Aqalahl Yuqihhu" I$lalan, wa Taqaytrlan", apabitra kedga orang inr membatalkan

transatsi daa bsrang dagargp yang tclah dibeli itl k€mbali k€eada penjualrya,

s€rta uangiqra juga k€mbali kepada sang pembeli, apabila salah satr dari keduanya

telah Ecnyesal telah relalnrkan transalsi tersebut Jadi *Al Iqalah" di sini hanya

bcrlaku untrk transaksi dan perjanjiana sanad hadits ini slnhih. Ini adalahbentrk redaksi yang panjang dari hadits

ke 72O1. rrqm Muslim blah reriwayatkanuya (l: 30) rclalui jalur Abu

Mu'awiyah dad Al A'msy, dengan sanad ini. Kemrdian' rmam Muslim

meriwayattam5a lagi relalui jalw Jari dad Al A'masy.

i6
t
.U1.,
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7427. Abu Mu'awiyah menceritakm kepada kami, Al A'masy
menceritakan keprda kmi, dili Abiu Shalih, dari Abu Hurairalr, dia
bertata: Rasulullah SAW bersabda, "Ttd& dihalalkan harta
rarnposan Frang (Ghorfrnorr) itu unk orang-orang cwam sebelum

kalian. I-ab twtptlal, qi doi langit nenrusnahknn harta ramposan
perang ita, dan pada wobu perog;fudo ororg-orong awam adalah
orangyatg paling c@ dalon Dengsrg,lkw ghanimah. Lalu, Allah
SW menwunkan dyat, 'I{alou seldreqn tdak ada ketaapan yang
telah terdalrulu d&i Allalr, niscala koru ditimpa sik;aan lnng besar

tebusar yorg konu arrrbil. Maka makantah dari sebagian
rompasan perang yang telah kanu arrbil itu, sebagai makanan yang
halat tagi baik'(Qs. Al Anfial [8]: 68{9).'2r

Imam Al Bulfiari elah mi*ayadram5n (8: 7G77) relalui jahrr Syu'ba\ dari
Sulainan, &ri At A'ms5r, dri llzaknrm-Abu Shalib, dari Abu Hurairab dengan
rcdaksi ),arg sam. Lihat kckangm yag telah lalu dalam Musnad Abdullah bin
Umay_(7249), dm diltr- ItAtond Afudloh Um hvt (6952).a Sanad hadits ini shaldh. ArLThabui ttaU reitwalittamp dalam tafsimya
(10: 32) dengm rnenggrmle'"r 611 sana4 rchlui jahr Abu Mu'awiyah dad Al
A'maqr, dengan rGdat si yry sm. Bcgihr jrga Al Baihaqi telah meriwayatkannya
&hn As-S*un Al K.bm (6: 290) chtui jaftr tyt*aAUr, dan mlalui jahn Abu
Mu'awiyah; keeruyr mimya&n dai Al A'masy, dengan redalsi )'ang sama.

At Tirmi&i tclah mriwayadmle (4: ll2-ll3) relalui jahn Zaidah bin
Qudalrah dri Al A'masy, dc"g!" smad )reg sam-

At-Tirmidzi bc*ata, *ilni adatah hadits yrrrg hosot dan sl1aftil1."
As-Suyr6i mcnyebutkan dalm Ad-Dur .Al Mantsur (3: 203), dan

rnenisbatkamya juga kepada Ibru Abi Slaibah d^l^m Al Mushannif, dan juga
menisbatlcanqra kepada ArNasa'i, Ibmr AI Mrmdzh, Ibnu Abi Hatim, Abu Asy-
S),ailfi dan Ibnu lvlardaumiL

@I - Musnad rmrm Ahmed



o) ?'F"L\i $:"; :tG 'i{:: ,qtlJ l r:tlL.vtY^

*j *,cp';,:&r {'bt *

Jtt:t-

br Jyt ;u :Ju ,i;:)

V\i 7vl;t ,?nt ;.o'* eG u: ,fu Lbl ";i ,67u1

6y ';t oeti ,;;,'i:*u;l'"ii -|Uryi ,it: Jttt-

.rlub'";t -i r!i ,'€t
7428. Abu Mu'awiph dan Waki' menccriakan k?ada kamt

mereka bd*ata: Al A'masy menceritakan kepada kaml dari Abu

shalih, dari Abu HurairaL dia b€rkata: Rasulullah sAw tcrsode
,,Barangsiapa yang tut kcpafuhr, n&4 dia telah toat kryda All6h

SW, dan barangsiapa "yang men&trhakaih., nokt i4 telah

mendurhalrai Altah SW. Barangsiapa yang taat kqada penimpin

-Waki' 
. bertata: Imem- maka ia telah taat kepada-ku, daq

barangsiapa yang me,lrdurhakai pemimpirU maka ia telah mendrutakai

akrl."

waki' befikat4 ..-Barangsiapa 
)ang mendurtakai- Imam, maka

ia telah mendurhakai ,1o.dt5

Ibru ktsii rengisyuauon hadits ini dala'n kits ta&imya (a: 97) tarya

mcnlaburtan sanaaqa kaada Al A'msy, am jugl !ry taryii hrdits. I,frzh
*Kaiu Yawu go*, daiern cctakan Halabiyah disehld@ d€ogp uli'&tu"
sebagai gafi*I(uru.n Iir adalah sebgah kcsalahan' dan kami telahbcnart"a' datam

ccakan kataniyah dsn M.- Ls Srrra-t aie im swtih.Ini a&lah bcntuk rcdaki yang panjang dari hadits

ke 7330. Kami telah meqielaslonq"a di sana bahwa Al Butfiari dan Muslim alah
mcriwayatkaonla" dengan tarya rclalui jalur

fU"fU"j.ntehhrcriwal'attansebagianhaditsnya(halaman3)datiAbuBakar
bin Abi srrbatL dari Abu Mu'awiyah dan waki" dengan sanad ini. K€nodian,

Ibnu lvlajal meriwayatkanryra dengan redaksi yang lengkap (]asel dari Abu Bakar

bin Ati 
-syriuru 

dan Ali bin Muhammad; keduanl'a dari waki' saj4 dcngan sanad

ini.
Fu'ad AMul Baqi telah melupakannya dan berkata ketika mryrebu&an hadir

riwayat pertamanya Ibnu Hajar, dengan mengatakan "Ini a!1!ah t€rmasuk sebuah

n"ai6 vi"g taq,a airi*q,att " oleh pengarang lsita[ ini." Hadits ini juga rclah

Musnad Imrm Ahmad - @I



'*l e';ii;'r.!,'i,;Ur q p, ly jL il nil,
t ,. :. o Jl o tt
d,l..r+Jl #U ..r]ilr *of ,o;'; It o*t$- r)
*! lj, *,*r" ,;r!i st6:

.tLtr;'$r,

7429. Abn Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy
menceritakm kqad& kami, 4qi Abu ShalilU dari Abu Hurairah, dia
bertata: Rasutulah SAW tersabaa "sesurguhnya golongan yang
pqtarrra luli n ost k sqga fui unatlu, -wajahrrya- bocahaya terang
labana bulo; Wda matau pumarrra, lalu golongan selanjutnya
adaloh yarrg fu?calrary seterang bintang yang berkilauan di langtt
dqngan sangat terang mereka tidak pernah ktang air besar dan air
kccil, mereka tidak mefudah dan tidak.ptla membuang ingtu, slslr
rambutnya terhnt dari enas, kcringanya sewangi minyak lasturi,
wewangian mqeka dari kcyu gahara yang dibakar, bennk tubuh
mereka semua'sarru, sqerti benuk ubuh ayah mereka Adam AS, yang
badannya sdingi enon ptthrt hasta.'286

diriwayatkm olel rnum Al Bulfiad ds6 rnqm Muslim, scbagaimana >,ang tele,h
karni sjgtanscbelumya

An-Nasa'i juga tclah meriuayatkamya (2: 185) relalui rivrayat Az-Ztfui dmi
Abu Salamah &ri Abu lftrrairab.e Sanad hadits ini stnhih.Ini adalah bentt* pcngulangan dari hadits ke 7165.
Kami tclah menjelaskan tqilang hadits ini di, sana. Dan karri juga telah
mcnyebutkan di sana, bahwa rmam |vfustim dan Ibnu Majah telah meriwayatkanrya
melalui jalur Abu Mu?awiyah dari Al A'rrasy. Itu adalah jahr png terdapat dalam
hadits ini.

'* ,dk ,r: c ,:,;3\)i $:", ,'i-sd l rl;IL.vtYl

Jlrs {}') iil ,p, *r h' Jb }nr Jt-, iv ,iG i;} eJ
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743O.Abu Mu'awiph menceritakan kepada kemi, Al A'masy

menceritakan kepada kami, dari Abu Stnlih, dar,i Abu Hurairab, dia

berkata: Rasulutlah SAW bersabd4 *Allah SW telah netafuati
seorutg penari yang telur, moka dipoanglah tangannya. Dan bagi

yang menanri tali, ,noka dipnnglah tangamya.es7

a7 Sanad badits ini sltahih. rmrm t1d1sti6 tclah rcriwayattrml'a (2: 32),
begru juga An-Nasa'i (2: 254D dan Ibnu Majah (2583); kesc, nq,a mlalui jalur
Abu Mu'awiph, dengan saoad ini. Imrm Al Bul$ari telah meriwayatlannla (12:
72) melalui jalur IIafth bin Ghiyats, dan juga telah miurayadomya (12: 9a)
rnelalui jalur Abdul Wahid lbnu Ziyad. Begitu juga rmarn Muslim telah
mriwayadonq'a (2 32) melalui jahn Isa bin Yrmus; kaigan),a meriwayat&an dari
Al A'masy, dc,ngan sanad ini.

rmam Al Bulfiari renambahlan dalam riwayatryra yang p€ftama dmgan
sanadnla sendiri, redaksi 'Al A'msy berkata" 'Mcreka sernta branggapan bahvta
ihr adalah sebutir tehr besi, dan tali adalah yang seharga dengen beb€rapa dirtam."

Ini adalah tatswil badits dari Al A'masy, yang datang dari dirinlra s€Ddiri dan
terkcsan memaksakan- Talwil ini telah disanggah oleh para ulam'. Al Khaththabi
bcrtata, 'Takwil hadits dari Al A'masy ini tidak sesuai dengan kaidah hadits dan

ucpan yang beirar. Ihr serua ditarenakan tidak jamak Edadi dalam
percakapaa msyarakat Arab, disoht&an pernahaman kalimat sceerd ymg terdapat
rlalam hadi8, d€ngan Epmberikan yang mcmganemg mntan cclaan
dan cemoohan" Semga Allah ncrc,ndabkan omng ],atrg tclah mcqiatuhlon diriq,a
!6 dalam jurang kehancuran saat dirinya masih mcryrmlnai barga dfui dan
keistimewaan, karena setiap sesuatu itr pasti ada hargaq'a. Scsungguhya ini adalah
perumpamaa! yang rrenyaoakan seomng peDcui dengan scsuatr yang tidak
berharga dan tidak ada nilainya sama sekali.

Ini adalah adat yang berlahr dal""' hal peruurqaoaart" Adaprm alasanhadib dan

tahrilnya di sihr adalah mencela pencurian dan renghinakan unrsarirya, serta
merercbkan kejelekan konsekwensi ]ang atan dihadapiqa" baft iu hargpqa
sedikit atauprm banyak. Seolah-olah beliau berkata" "sesungguhya mencrni sesuahr

yang sedikit dan tidak aila harganya itu se,perti mencuri sebutir telur dan
melerryarmya dengan tepat sasaran, dan seperti seutas tali potong yang tidak ada
harganya s?ma sekali. Apabila barang curian itu telah berhasil diselamatkan, 'n"ka
kehidrpan itu akan berjalan normal lagi, dan sangat tidak aman apabila barang yang

dicuri itu temyata melebihi nilai curian tersebut sehingga af,dimya dapat

menentukan untuk me,rnotong tangan sang pencuri tcrsebut dan dipotoaglah
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7431. Abu Iriir'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakao kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hwairah, dia

berkata: bahwa Rasulullah SAW telah melakukan puasa Wishal
perpuasa sepaqiang hari sampai hari besoknya], lalu beliau melarang

para sahabat rmtuk melakukannya, dan berkata, "sesungguhnya aht
tidaHah sama dengan kalian semtar. Karena sestmgguhnya ahr selalu

bqada di sisi Tulunh+ lalu Dia memberihl makan fun minum.'488

f ,d9,r: ,?.;r';!i $'L,t-i6 lg*.vtrY
i'Ll vr?.t ri1.:il;j;t:'Xt * !t's;;i6 'i6 ,r;; ,i
i'iri ,?t'r'tX ry,?:t.\i Gi:i- f,:.:.,.*t?.

.0J.,- ,;rlf Ul CtlJly-

tangamla seolah.olah beliau bcrtata" 'IVlakq jauhilah diri kalian &ari mendapatkan
perlakuan yang seperti ini dan yakinkanlah diri kalian sebehrm semunya
diserahkan kqada mEnrakat agar dia selamat dari hukuman pcrbuatanqra
tersebut, dau masahn kcnilmatao"

Ini adalah perlrataan yang sangat luhur dan agung, yang telah ditutukan oleh Al
HafizL lern Fath Al Bsi, dan rclah dit$urkan berulang kali dalam babq,a dan
pasal4ra. Lihat keterangan standar p€motongan t .gm pencuri -sebagrimana yang
telah disebutkan dalam Musnad Abdullah bin Umar (4503 - 6317), dan dalam
Munad Ab&tllah bin Annt bin Al Ash (6683 - 67 46).a Saoad hadie ini shahih. rmam Muslim telah rncriwayatkannya (1: 30a)
melalui riwayat Ibtu Numair dad Al A'masy. IIarya saja, rmam Muslim tidak
menyebutkan reaahinyq tetapi menggantiryra dengan redalsi riwayat yang
sebehrmya. Iladits ini telah discbutkan dengan redaksi yang panjang mauFm
ringkas, melaluijaluryang lain dalarn hadiB ke 7162,7228 -7326.
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7432. Abu Mu'awiyah menceritakm kepada kami, Al Ahrasy

menceritakan kepada kami dari Abu shalib dari Abu Hlrairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari

lalian bangun tidur pada malam hgri, n aka janganlah dia

memasulrlran tangannya lce dalamwadah, smryai dia nenatcinya tiga

lali. Karena seswtguluya dia tidak tahu di mota tangawrya berada

saot frdt r.'nEg

7432 M). Mu'awiyah b€*ata, rilaki'-bertata [ ... ], dai Abu

Shalih, dari Abu R^zin, dari Abu Hurairah -dia memarfir-kannyr
"figa 1"1r.rt7432 

M

saDad hadits ini shahih.Iladits ini mrpatan pcogulogan dui badits no.

7280. fiadib ini tclah dise,hdrall di saoa dari riuayat susrm, dari Az-hhi, dad

Abu Salamah dari Abu Hurairah-
Adaprm melalui jalur inq hadits ini diriwayattan oleh Abu Dard: 103 (Aror Al

Ma'M\:38), rrram Muslim (l:92), Abu AwaDah dalam Musnadnya (Al M*hni
AtL shuhih Muslim, jld. t-.2il) dan Al Baihaqi dala'n kitab sraraz al Kbm (1: a5).

Semraq,a mriwayadon badits ini rcIalui jalur Abu Mu'awiyah dad Al A'mqI,
deiogan sanad ini. IIanF saja, ric6yat mcreka -&ccuali Abu Aw611ah. bcrsmber
dari-Al A'masy, dari Abu Rzzi1 &n Abu Sham, dci Abu Hurairah- Irrlrrn Mlslim
juga tidak mc,qabdou rEdal.8iEla, akan E@i nFtrggfllttnt'a dcngm lEd4rsi
ri*"yat lain sebelumya. Abu Auanah tidak rnryffi Fdafsi *Tsala&an"

(Tiga t@lr.Seaangtan lafafr, "Ahafulatm" (fuIah soonong doi kaliot)' tidak

dis;butkan da/ltr-Musnad Arrrrrad cetalan Halab&ah" Kami madahlran rcdaksi

ini dengan menrjuk kepada cctahn Kataniyah dan M, Lihat &;a riwayat setelah

hadits ini.
z8z M ganad hadits ini sluhih, reskfun irtrrm Afufl tidalc rncantumkan

sanadnya secara utuh- 5sffi im'm Ahad traqra ingin 6aysggt* ri*zyat waki"
bahwa riuayat Waki' tersebut marfu', dan pada riwayat waki' itr tErdapat redaksi:

tsalaatsan ltiga t(ali), seperti riurayat Abu Mu'awiyah sebelumya, s€rta hadits itu
tidak hanya bersumber aari ltu Shalih saja. Bahkan jgga b€r$nber dari Abu

Razin. Abu Shalih dan Abu Razin mcriwatkan dari Abu Hurairah
Adalah tidak masuk akal jika sanad (hadiS ini) sebagaimna yang t€Tera di sini:

uwaki' dari Abu Shalih dan Abu Rtzin-" Sementam Waki'baru lahir Pada tahrm 128

H, sedangkan Abu Sbalih reninggal dtmia Pada tahm 101 H dan Abu Razin
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7433. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada 1anf,
zatdah menceritakan kepada kami [ ... ] dari Abu shalih, dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersaMq "sampai dia menancinya
sat. atau dua kali.'zn

meninggal t rhm E5 H. sanad hadits ini yang b€,nar adalah: dari waki', dari Al
+qy., aari $bl ry+ dan Abu Razin, keduaqra dari Abu Hrnairah. Dengan
demikian, ininm Ahad tidak cryebnrtlon nama Al Ahasy dalam sanad uait ioi.
Fu-"P ai" haqra iqgin mcqiclasLan perteaam aera riwayat Abu Mu'awiyah dan
wah', dirnmr wati'reljrchdon Abu R zin aalm sanaanya semeirtara Abu
Mu'awiyah tidat nsr,yebutkamla, resldtrn Ecbcnrnyz Abu Mu'awiyah prm
mcryebutkamya pada sebagian ri*ayat airfoJ,a, se,bagaimam yang telah kar';
singgmg di atas. ihg i'rum Ahrn d jqge hendak mnjetast"i kesepakatan
waki' dan Abu Mu'awiyah tcntaqg status hadit ini yang ,rr*ir, dm disebuikamp
kata: "tiga kalin.

Gma mengantisipasi syubhat tcrsebut, mka lamiprm ssnarnbahtan lambang
0, la"g tujuamJa adalah mcnjelaslan adanya sanaa yang dibuang. Hadits ini akan
diulangi lag4pada no. l0(D3,lengkap dengan sanad yangtertera di sini: "wahi,: Al
A'maqt mencuitakan kcpado kami, dai Alru Shatih dan Abu Razin ...u

Demikian pula badits ini prm diriwayatkan srsfu lvlusli'n (l: 92) dari jalur
waki', disarying ri*ayat Abu Mu'awiph yang t€rtera sebelum ha<tits ini.

Demikian pulu hadits ini prm diriurayatkan oleh Abu Awanah (l: 269 dari jahu
w€ki' Hadits ini prm diriurayatkan oleh Al Baihaqi (l: 4546) dari jahn waldidari
Al A'masy, dari Abu Razin (saja) dari Abu Huriilh. Abu-Razin- adalah Mas'ud
budak Abu wa'il Al Asadi soorang tabi'in s€nior. Kami telah remastikan pada
syarah hadits 3554 dan dalam trl.tsib Al Istibaak (hadits w.107) bahwa Abu Razin
ini bukanlah Abu Razin ldas\d bin Malik yang Eiwa),atkan dari Sa'id bin Jubair,
budakrya. Kcdua Abu Razin tersebut, (hadim>'a) diriurayatkan oleh Al Alnasy. Ai
Butfiad m€rnherlatan antara ftgdgaqa dalarn kitab Al Kabir (41t423 no. lgsj dan
1855). Demikian pul4 kefua Abu l{,azin irr pun diHakan blrh tboo Abi Hatim.
Dia mpmhrat biografi budak Abu wa'il wda (4fit282-293 no. t295) dan budalc
Abu-Sa id bin Jubair pada hateman !g{, no. 13(X).e sanad baditsini slaftri, mskipun sanaduyz dikemrkakan secara ringkas,
seperti sanad hadits sebehmya.

Za,'idah adalah Ibrru Qrdamab" Dia tidak p€mah bertemr dengan Abu Shalih.
Riwayatnya dad Abu shalih adalahb€rsumbcr dari Al Alnasy aari eu shalih.

rmam a5626 tidak mnyebutkan hadib ini dengan sanad yang s€ryunu.
Sebab dia ilgln menjelaskan perbedaan antara riurayat ini dengan dua riwayat

@ - 
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sebelurrnya, dimana pada riwayat ini Za'idah meriwayatkan dari Al A'masy dari

Abu Shalih dari Abu Hurairah dengan fulsrrhan; satu kali atau dua kali. Oleh karena

itulah l<alni memberikan simbol pada saned yang kurang tersebut sebagaimana

yang telah kami lakukan pada riwayat sebelumya.
Saya telah benrsaha mencemati jalur periwayatan hadits ini -s€mamPu saya-

dari berbagai refere,nsi dan daftar pustaka yang saya mililci, nnrrnrn sekaliptm sa),a

tidak penmh menemrkan hadib ini bcrsumber dari riwayat 7a'idah dad Al A'masy.

Saya juga tidak p€Nrah EENremrlan ric/ayat tentang basuhan satr atau dua kali itl
kecuali hanya dalam satr riwa)'at, yaitu yang diriwayattan oleh Ath-Tbayalisi

dalam Musnadnfra (ZAl8): Syubah ncnceritakan kePadl ke'rri, dia berkata: Al
A'masy kepadaku dari Dzakrran (yaitr Abu Shalih) dari Abu
Hurairah, dia berkata: 'Apabila salah seorang di antara kalian terjaga dari tidurnya,
make jangan sekali-kali dia memasukan tangasn]ra [e dalem bcjane hingga dia

rncmbasuhnya satr atau &ra kali basuhan. Scbab dia tidak tahu kcmaoa saja

tangamlra bcrada.' Pada Musnad Alh-Thadisi, rcdaksi Sht bbatan (satu luli
basulun) t€rtutis dengatshubban' Jelas ini mcrupakan kesalahsu cetak

Hadib ri\l,ayat Ath-Thalalisi itu pun diriwayatkan oleh Abu Daud (104) dan

dip€rhnt oleh Al Baihaqi (1: a5) dari jalur Isa bin Yudus, dari Al Alnasy, dari Abu

Snam 1sa;a1, dad Abu Hutairah, dia berkata: 'Dua kali atau tiga kali."
Crrma meiryrcryumtan pembahasan, l41ii qkan rcngctil*akan sumber-

sumberi hadits ini yang l<ami temukan setelah melahltan investigasi

dan peirelitian Sebab hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairsh dari berbagai jalur.

Kami tidak ,kan membicarakan apa yang telah kami singgrmg tentang sanad hadits

ini" jug:a kedrn sanad dua hadits sebelumya:
- rmarn Ahnad meriwayatkan hadits ini pada hadits (no. 7508, 7590,

7660, 7802, 8167, 8570, 8952, 9128, 9227, 9869, 9997, 10093, 10503, dan

10597)' 
rrnam Asy-Syaf i meriwayatkan hadits ini dala", kitab I I Urutt(l: 10-

1l) dari dua jalu lfuit Musnad Asy-syaf i yang disusrm olch syail& Abid As-
SaDadi l:29-301

- Ad-Darimimiwayatkanhadib ini(1: 196).

- Al Bultarireriwayatkanbadits inipada l:22'231.
- Muslimrretiwayattanhadits iniPada l:91-92.
- At-Tirmidzi mcriwayatkan hadits ini pada l: 3G37 (no- ?A yang, sudah.

kami berikan peqielasan).

- An-Nasa'i rerirmy'atalanhadits ini pada l: 4,t7 dqn 75.

- Ib,nu Majah meriwayatkan hadits ini pada badits no. 393.

- Ibnu At Janrd meriwayatkan hadits ini dnlarn kitab Al Mwtqa
halaman 15.

- Abu Awanahmeriwayatkan hadits ini dalnn Mtrnadnya (l: 263-265).

- Ibnu Hiban rcriwayatkan hadits ini dzlam Sluhih'nya (2: 351-354)
yang disalin dari manuskrip Al lhsan.

- Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini pada 1: 45-48-

- Ibnu Hazm meriwayatkan hadits ini dalo"'kiab Al Muhalla l:207-
208.

- Ad-Daruqutbni meriwayatkan hadits ini pada halarnan l8 dan 19.

Musnad Imam Ahnrd 
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7434.Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah SAW Uersafae 'Poda tenghtk kepala salah

seorang dam lcalian todapat tali yong nangilcat tiga ikatan. Apabila
dia terjaga dari tidumln lalu berbikb kryda Allah SW, maka

lqaslah satu ikatan Apabila kenrudio, fia Miri dan mengambil
!vu.dhu', ,rraka leposlah satu ikato, (1mg lain). Apabila dia
melabanakan shalat, maka lqaslah serrrua ikatan r'tre'Beliau SAW
berkata, 'Maka dia memasuki pagi hari dengan bersemangat lagi baik
jiwanya. Seatngulmya dia telah mendqatkan kebaikan. Tapi jika di
tidakmelabanakan (semua itu), m*o dia mqns*i pagi hari dengan

malas, kmtkjiwanya, dan tidak mend@ke, kehaikan.'Zel

Al IIafizI rnyioggung alam kitab.Parl Al Baoi (l:23ol231) bahwa
hadits ini pm diriwapltan olch Ibmr Khzaimh dm Ihm }vlandah"pr 

Sanad haditc ini shahih. Hadia ini mryah pcngutmgan dari badits no.
7306. Kami telah myebrdran talhij badits ini poda hadis no. 7306 itu Sqerti
inilah 

-ri*a)lat 
Ah Mu'awiyah dari Al Abs,r- rcdahi ymg diriwayatkan oleh

Ibnu Majah (1329), ytriEr sabda Rasulullah SAY: QaSryda ra'si Ahadihm (pada
tengh* kepla salah sarutg doi kalio)- Dc, io puta rcdaksi yang tertera
dalam tiga nnclreh ash Munad hwn Abnad- Pada rrEnuslrrb lvl, di atas hurtrf ta'
l^fazh Qaafirnta dibenlon h$atrltfatllrlh. dan psdm1ra prm terdapat tanda 'c*1
Deirgan d€mikiao, kata tersebut menjadi Aot Srdlzlnfu pada manrskrip
Kataniyah, sebelum tzhzhi]6 itr te,rdapat lafitzh oiL, dan padaqa terdapat tanda

yang rcnmjul&an bahwa llfuh UIoo iql dit"'gFhL"q' Adryn riwayat Ibnu

@ - Musnrd Inrm Ahmrd
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7435. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada l€mi dari Abu ShalitU dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabd4 'Tiga orang yang Allah fidak

akan berbicara kepada mer*a, tidak akan melihat mereka dan tidak

akan mensucikaniiwa mere.ka, serta bagi mereka siksaun yang pedih.

@ertana) orang yang menryryai kelebihan air di pafung pasir

namun dia menolak memberilannya kepada lbnu Sabil (nusafir).

(Kedra) seseorang yang mentbai'at seorang pemimpin, tapi dia

menbaiatnya lwnya lcarena dunia. lpabila imam itu memberikan

twrta *cpaAanya, naka dia akan membaiatnya. Tapi apabila ilnam itu

tidak menberikan lwtta itu kepadanya, maka dia tidak akan

membaictnya.' Beliau bersabda 'Dan (ketiga), sesaorang yang

menjtnl barang dagangan kepada orang lain setelah wabu Ashar,

lalu dia bersumpah dengan nama Allah Allah SW bahwa dia

mengambilnya dengan harga sekian dan seWan, lalu orang yang lain

itu mempercayainya, padahal orang itu [tidoklnh] demikian

Majalr, pada riwayatnya itu tertera: S*t J.,*6',)rifr*]l'$ (syetan mmrbelanggu

tengfuk kepala salah seorang dari lcalian)."

aaa
l. aaa -al
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7436. Abu Mu'awiyalL Wald', dan Muhammad bin LJbaid

menceritakan kepada kami, mereka berkata,. "Al A'masy menceritakan
kepada kami,'f 

-Ibnu Numair juga meriwayatkan: Al A,masy
me,lrceritakan kepada UrTt,- dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia
berkata 'Rasulullah SAW telah bersabda, 'Tidak ada satu anak pn

e Sanad hadits ini shahih. Hadits ini akan dikem*akan lagi dengan redaksi
yang sedikit lebih ringkas pada hadits no. 10231, fitu dari WaH', dari Ahasy,
deogan sanad seperti yang terte, a di sini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (t: 4142),Ibnu lvtajah )2207 d^t
2870), dan Abu Awanah dalam Mumad-aya (1: al). Mereka se, ra meriwayatkan
hadits ini dari jahu Abu Mu'awiyah, dari Atrasy dengan sanad )ang tefiera di sini.

Hadits ini juga oleh Ulfiari (5: 25,209 dzD,13: 174), Mrslim (l:
42), Abu Dad,(3474 dat3475 atau 3: 295 dalamkitab Aun Al Mabzdl, An-Nasa'i
Q: 213), Abu Awanah (1: 4142) dari beberapa jalur dari Alnasy deirgan sanad
png tertera di sini.

Hadits ini diriwayatkau oleh'ArTirmidzi (2: 294-295) -sebagiannya- dari
riqayzt waki', dari Al Alrasy. Hadits ini juga dicantumkan oleh Ibnu Katsir dalam
ta&irnf"a (22173) dari riwayat Waki'yang "kan disebutlzn naati.

Tambahan k^W fadhl (kclebihan) diambil dari catatan lraki manuskrip Al
Kataniyah Kata itu prm tertera pada semua riwayat yang bersumber dari Abu
Muawiyzh-

Adaprm I mhrhan kata [tidak] di aLhir hadits, kata ini diambil dari Musnad
Abmad cetrtan IGtaniyab- Padanya terdapat til1da salinan. Kata ini prm t€rtera
dalam riwayat yang lainryra. Selain itu, kata itu prm m€rupalran kata ini, dirnana

hadits tidak ahn be,nar npa keberadaannya. Lihat hadits tentang tidak
mernberikan ftsl6$ihan air, }raitu hadib no. 7320.

@l - 
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yang dilahirkan keanali dia memeluk agarna (Islam) ini'.u Waki'

berkata suatu ketika, "memeluk agama Islam."2e3
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7437. Muhammad bin Ali bin' Al Husain bin Sfqiq
menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Aku me,ndengar dad

bryakku dari Abu Hamzah, dari Al A'masy, dari Abu $fuatih, dari Abu

Hnrairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, 'Tidak'ada seorang

bayi yang dilahirkan keanali dia dalam keadaan memeluk agama ini

Qslam), maka kedua orang tuanyalah yang membuatnya meniadi

Yahudi, dan (atau) Nashrani.' Lalu ayahku me'lryebutkan hadits

seperti hadits ini."2%

p3 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh imarn Ahmad dari

e,ryat orang gmm)ra dari Al A'masy. Hadits ini merupakan hadits dengan redaksi
png singfut Iladits ili rkan dikemrkakan secara sempurna dari dua orang gunr
imarn Ahma4 )'aru (1) dari Abu Mu'awiyah dad Al Ahasy pada hadits no. 7438
dan (2) dsri Waki'dari Al Atnasy pada hadits no. 10246.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim Q:203) secara lengkap dari jalur Abu
Muawiyah dan Ibnu Numair. Abu Mu'awiyah dan Ibnu Numair mcrwiayatkannya
dariAlAm'asy.

Hadits dengan pe,ngertian )xang srm^ dengan hadits ini telah dikemtkakan pada

hadits no. 7l8l dari riwayat Az-ZilM,, dari Sa'id bin Al Musalyib, dari Abu
Hurairah. Padahal hadits no. 7181, kami telah menyinggug sanad ini dan dua sanad

setelah ini. Kami juga rclah menyinggung bahwa karni m€ny€bu*an bahwa kami
telah menyebu&an sebagian besar jalur periwayatan hadits ini seoara rcrpisah-pisah
pada takhir hadits no. 128 dalam Shahih lbnu Hibban Kami telah menehsuri
sanad-sanad hadits ini yang ada dzlamAl Musnad, pada ' tchirfolfi1sIb,nu Hibban.s Sanad hsdits ini shahih. Muharnnad bin Ali bin-Hasaq bin Syaqiq Al AMi
Al Maruzi adalah orang yang tsiqqah. Biografinya terdapat dalam kitab At-Tahdzib.
Ibnu Abi Hatim juga membuat biografinya dalam kitab Al Jarh wa At-Ta'dil
(4lll28). Ibnu Abi Hatim bahwa apbnya yaitu Abu Hatinq

Musnad Imam Ahmad - @
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rcriwayattan hadits dei Muhanrrud bin Ali bin Hasan bin Syaqiq. Al Khatib juga

mcmbnat biognfin5B adm titaU Toiklt Baghtud Q: 55-50.
Muhar"rrad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq adrlah termasuk salah seorang guru

irrann Al Bulfiari dmMuslim. Xstqa mi*ayattan hadis darirya )rang tqtem
dalam shohih Al Bt ldroi dm siorrrfi Muslim. Muharrtrud bin Ali bin Hasan lebih
belakang3n tetidane rrrarn Afus(L Oia cninggal pada tahm 250 atau 251 H,
yakni kira-kfua &ra 1nhh tahn scelah imam Ahad modnggal dtnia.

Pada cebfan inftilr Musad Atrr-dyang tga, di (aural hadits) ini dicantmlon
ucapan Ab&llah bin Arnrud: "A),ahhr (;mam Ahmad) rcnceritakan kepadaku."
Namm lb,ru Al Jauzi tidak rencantmkan dalam Htab Al Manaqib bahwa
Muhqrilrodbfu,Ali bin llasan bin Spqiq adalah grru imam .A[6t61

Jika pencmrrw'ucryan AbdullaL "Ayabktr menceritakan kepadaku" bukan
rerupakan kesalahan &ri parir peryalin hadits, 'nqka sanad ini rertryakan sebuah
periwayatan hadits oleh orang{mng yang lebih ua dari orang-orang yang lebih
mrda. Dan gum inum Arrmad dalam hadits ini (natsurdnya Muharrmad bin Ali bin
IIasaD bin SJRqiq), adalah Ernasuk scdildt dari sekian banyak gunr imern Ahmad,
yang imam 6516 rcriwa,fdon badits dari rereka saat mereka m"sih hidrp.

Adapm ayah Muharrmad bin Ali bin Hasan bin Syaqiq yaitu Ali bin Hasan
bin SFqiq, dia adslah gunt irnan Ahmad dan Al Bulfiari. Dia adalah sosok yang

tstqqah. Dia adalah sosok manusia yang paling hapat terhadap ki-tab Ibru Al
Mubarak Biografnya tertrra ,rahm kitab At-Tahdzib. Ibnu Sa'ad juga membuat
biografirya drlam kitab Ath-Tlnbaqaat (7llllVl), Al Bulfiari dalam kitab ls[-
Slughir (233), Ibnu Abi Hatim drlam kitab Al Jarh wa At-Ta'diI (3/l/180). Namrn
terjadi silang p€,Ddapat renge,nai tahrm wafamya. Pendapat yarrg shahih dan sudah
dipastikan teatsatamya sl6[ imap Al Bultari, Ali bin Has"n melringgal dmia
pada tahm 215 H.

Abu Hamah: dia adalah As-Sukari, Muharrrmad bin Maimm Al Manrzi.
Penetapan staos ar{qai atas {irin1'a rclah dikemtkakan pada hadits rio. 2621.
Namm aemitian, kami tambahkan di smf bahwa biognfnya dibuat oleh Ibnu Abi
Hatim dalam hiab Al Jarh wa At-Ta'dil (4lll$l) dan Al Khathib dalam Tarilih
Baghdad(3:2e269).

Hadits ini ncnpatan dari hadits sebelumya.

EI - Mssnrfl rmrm Ahnrd



7438. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al

A'masy, dari Abu shalih, dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Rasulullah

SAW telah bersabda,'Tidak ada satu bayipun yang dilahirlan lcectnli

dia dalam lr,eadaan memeluk 1gama (slam) ini, sampai lisannya bisa

berlrnta dengan jelas. Mafta ftcdua orang tuanyalahyang membuatnya

Yahudi, atau Nashrani, atau musyrik'Para satrabat bertanya, Wahai

RasulultalU lalu bagaimana dengan oralrg-oralrg yang sebelum itu?'

Beliau menjawab, 'Hanya Allal, yang Maha tahu tentang aPa yang

telah merelca kcri alan'. Pet
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7439. Abu Mu?awiyah menceritakan kepada kami, Al A'masy

me,lrceritakan kepada kami dari Abu shalih, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulutlah SAW bersabda "Harta itu sama setralt tdik
dapat membeikan manfaat trepadalat. Harta Abu Bakar itu tidak

dapat memberikan manfaat ftepadalat." Abu Bakar ke'mudian

me,nangis dan berkata, 'Tidaklah aku dan juga hartaku kecuali hanya

unttrk engkaq wahai Rasulullah?u2e6

2e5 Sanad hadits ini shahih. Hadie ini menrpakan p€ngulangan dari hadits

sebelurmya.2* sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada

hadits no. 94 daxi Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ali bin Mghatma4 keduanya

berkata, "Abu Mu'awiyah npnceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan

kepada kami, dari Abu shalih, dari Abu Hruairab,' dengan hadits yang sama dengan

hadits di sini.
Al Bushairi berkata dalam kitab Zawa'id-tyao "Sanad hadits ini kepada Abu

Hurairah adalah bermasalah. Sebab Sulaiman bin Mihran Al ASnasy ihr

rnemalsukan (hadits). Demikian pula dengan Abu Mu'awiyah. Hanya saja, di1

terang-terangan menjelaskan periwayatan hadits, sehingga lenyaplah asPek
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badib tcrsebut Adapm para pedwayat yang laim:A nerclca adalah
orang-orang y8!og tsiqqah."

Alasan yang dikem*akan oleh Al Bushafui itr ddak baft dm tidat bcnar.
Sebab sebagaimaoa yang dia katakao, Abu Mu'awiyah dan juga Al Ahsy telah
menegaskan badits pada riwayat Ibnu Majall s€hingga tidak ada yang
perlu dipersoalkan lagi. Jika aemtian, malre soad fui tidak paffis dinilai
brmasalah.

Selain itr, riwayat Abu Mu'awiyah dari Ahr Shalih adalah riwayat yang shahih,
karena telah mmemrhi syrat Al Bulfi.ri dan Muslim. Shahih Al B*toi dan
Shahih Mulim prm baryak mcriwayatlan hdits dengen sanad ini. Terlepas dari
serrua ihr, Abu Muawiyah tidak Episah dri Al Absy pada ri*zyatryta ini Hd
ini sebag:aima yang akan dijelash nentl frtsrn Allolr.

Iladits ini pm diriwayatkan oleh lbnu Hibbm dalm Jihaiil-rya (2:331 min
mashuurati at-taqqasim wa al otwaa? dari Abu Kbalifrb dci Abu Musadda4 dari
Abu Mu'awiyah dengan rcdaksi yang tertcra di sint

Bagian aval hadits ioi prm diriwayadon olch Al Khathft fiya myehdran
tangisan Abu Bakar- dalan Tuilrt Baghdod (12: I j5) doi jalw Al Abbas bin
Hamad AI Baghdadi, dari Abu Muawiyah- Dia juga rcriwaya*mlra seciaf,a

lengkzp &lan Tarik Baghdad (lO:363-3&) dari jahE Ahad bin Abdul Jabbar Al
Atharidi dari Abu Batx bin Ayrasy, dari Al Antasy, d€ngan redaksi yang tertera di
sini. Hadie dengan redaksi yang lebih panjmg dari rcdalcsi yang tertera di sini atan
dikemrkakan pada hadits to. 8776 dari Abu Ishaq AI Fa,,,,,,, it, dari Al Absy,
dengan sanad yang tertera di sini.

Bagran awal hadits ini prm diriwayaitan oleh As.Suyufti dalam kitab Al Joni'
Ash-Shaghir (8119) dan dia meirisbatkamya krpads irr'a n Ahad dan Ibnu t lajah.
Dia memberikan kode yang rcarmj'tlran bahxra hadits ini hasor Lalu penyarah
kitab l, Jani' Ash-,Shaghri, ;'aitr Al Mana\ri, mambahlmn bahwa hadia ini prm
diriwalatkan oleh Abu YaIa. Al Manawi kc, rdian be*atr, 'Al Haitsami
mengatakan bahwa para pcriwayatrya adalah para pcriwayat yug ada dql'm ldtab
hadrts sluhih, kecuali Ishaq bin Abi Isra'il.' Padahal Ishaq bin Abi I$ail arlalnh
sosok yaog tsiqqah lagi terpercaya." Iladits ini tidak rcrcmhi qrarat yang
ditetaphn rlalarn htab Az-fua'id lar1la Al tlaitsamt dan saya pm tidak
m€Nr€m*an hadits ini delam kitab Esehrt Saya tidat I ru ditranrtth Al Haibmi
meiryebutkan hadiB ini.

Al Muhibb Aft-Thabari morpbutkan hadits ini dalrm kitab Ar-Riyadh An-
I,[adhrah (1: 8Q secara lc'ngkap, dan dia b€rtata, Tladits ini diri*ayatkan oleh
imam [hma{ Abu Hatim, Ibnu }vlajalU dan Al llafzh Ad-Dim.syqi d"lam Ldtab l/
Muvafoqat."
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TAO.Abu Mu'awiyah me,lrceritakankepada ftami, Al A'masy

me,nceritakan kepada kami dari Abu Shalih dm Abu Razin, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Aku me,lrde,ngar Rasuhrllah SAW bersabda,

"Apabila anjing menjitat bejana salah sea@rg dari kalian, maka

hendaWah dia menancilrya dengan tuifi fuli cucian. Dan apabila

terpytus tali sgndal salah seorang dari kdior, maka ianganlah dia

b*jalan dengan sebelah sandal, hinga dia rnemp*baiH sandalnya

yang putus itu.'ze7
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s Smad hadib ini sWih. Abu Razin adtah Itlesbd blrdak Abu Wa'il Al
Asadi. Pemegasan rcngenai tial ini telah dikemilatrnrda hadits rc. 7433.

Pada &sarqra, hadits ini terdiri dari &la hadits. Almffipi Abu Hurairah, atau

yang p€r@ adalah t€ntang membasuh bcjua ymg dijilat anjing. Iladits t€ntang

hal ini elah dikemrkakan dari riwayat Abnt lrz'Zid, dari Al Ahaj, dari Abu
hrairah, pada hadie no. 7341 dan 734l M.

Iladits yang kedua adalah badits texoiang larmg bcrjalm de,ngan satu sandal.

Makm hsdir ini telah dikemrakakan dengan rcda&si ymg pqiaog pada hadits no.

7343 dri riwayat Abu Az-Zind, dari Al Ahaj iup-
Adrym sabda Rasulullah di sini: ;i;a Cg (dm 4abfla putus), pada Musnad

Ahmd cetataq, tertera: et 3, ,lf (Maka apabila erprbs).
Adaprm saMa Rasulu[ah:};G (rnaka j"ngnrlah dia b€rjatan), inilah redaksi

yang terEa pada Musnad Ahmad c.etakan ttat*iyar ramiyat dan M. $gdangkan

pada Shulthaniyah tertera tanpa hurufya
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744-1. Abu Mu'awiyah menceritakan kepada karni, Al A'masy
menceritakan kepada karni dari Abu Shalih, dari Abu Hurairalu dia
berkata: Rasulullah SAW telah bersabda, "Barongsiapa yong
menbuntrt dirinya sendiri dengan senjata tqlam, nako senjata

tajorrrrrya itu akail fuodo ditangawqn, lalu dia merusulwuln ke

perufrrn di dolorn neralu jalu,wunt, selanu-lananya dia kckal
berada di d*lan nqa*a jahanam ifrt Barangsiapa Wrg memburrut,

dirbrya sendiri daryan mqfinwm ractot, maka racunnya itu afun
berada di tangdnnya, lalu dia alcan menenggabya di dalam neraka
jahannam, selama-lantanya dia lekol berada di dalam neraka
jahanam itu. Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dai atas gunurrg

untuk membuntrt dirinya sendiri, naka dia akan jaArh lce dalam

neralra jahannam, selama-lamanya dia kckal berada di dalan nsaka
jahanam 12;.fle4

e Sanad hadits ini shahih. Sebagian dari hadits ini diriwayadon oleh Abu
Daruid, (Swan Abu Daud. Hadits no. 3872 ata;u Aun Al lv{a'bud, 4; 7) dari Ahad bin
Hanbal dengan sanad ini tapi redalsinya adalah: "Barangsiapa yang menintmt' racun, maka raannya itu akan berada di tangawtya, lalu dia akot meninmnya di
dalan neralca Jahantum, selana-lananya dio akan berada di dalail nqala
jahannam ifir. " Penggalan hadits ini prm diriwaya&an oleh Ibnu Majah (Stman lbnu
Majah, 3460) drri riwayat Waki' dari Al A'masy dcngan redahsi scperti redaksi
hadie ini. Hadi6 ini "kan dipaparkan secara lengkap dari rivrayat Waki, pada hadits
no. 10198.

Hadits ini pm diriwayatkan oleh Muslim (l: 420 dari jahr Waki' juga. Hadis
ini juga diriwaya*an oleh At-Tirmidzi (3: 160) dari jalur lVaki' dan Abu
Mu'awiyall dimana keduanl,a meriwayatkan dari Al A'masy. Hadits ini juga
dirivayatkan oleh Ath-Thayalisi (2416) dari Syrbah dari Al A'masy. Hadits ini
eken dikemrkakan dalam kitab (Musnad Ahmad) ini pada hadie no. 10342 dari
Muharnmad bin Ja'far dari Spbah" Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
(3: 159-160) dari jalur Ath-Thayalisi dari Syrbah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Al Bttlfiari (10: 211) dan An-Nasa'i (l: 279), di*na keduanya rneriwayatkan dari
jalu Khalid bin Al Hadts dai Snrbah. Demikian pula hadits ini pun diriwayatkan
oleh Muslim dari jalur Khalid. Muslim juga rneriwayatkan hadits ini dari jalur Jarir
bin Abdil Hami{ dari jalu Abtsar bin Al Qasrq dan At-Tirmidzi (3: 159) dari jalur
Abidah bin Hlmaid. Mereka sernua meriwayatkan badits ini dari Al A'masy,
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dengsn sanad ini s€p€rti hadits yang t€rt€ra di sini. Hau:na sajq Muslim tidak
mcrufirl<an redaksinla. Akan tetapi dia rcnfirtan riwayat Waki' sebelumya.

Hadits ini prm diutu*an oleh Al Mundziri dalam kitab At-Tughib ws At-
Tarhib (3: 205), dan di8 renisbattrannya kepada Al Butfiari dan Muslim, At-
Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dia juga me,mberi isyarat kceada riwzyat Abu Dand-

Sabda Rasulullah: Yaja' (dia menuukan). Al Hafizh bc*ata dalam kitab Farlr
Al Baari,"Dengnfatluh hunrf yang p€rtama, tidak ada tasydtulpnda hrufirn, dan
diathiri deirgan hrnfi hanaah, yakni dia rcnikamkan senjata tajam itu Terkadang
hnnrf hawah itu didatarkao. Asal.yaja' adzlahyauia' ...." scdangbn pada riwayat
Mnslim Ertera: yatawaiia'u {engan hunrf ta', lalu hmf wat ry,fahah, dza.

tavyliil pada hurufjnn, s€suai de'ngan wa:zan tdolcabfuu yafni milram. Kala
yatajja'u iai ql.ln dikemrkakan pada hadits riwa5rat WatL yalmi peda hadits no.
10198 scperti riwayat Muslim"

Makna;;faAam tusukan Dalem kitab Lisot Al Arab diqratatm 'Dikatokan,
rwja'afii bi as-sil:kiini wa gluirihaa twj'@t (alet nafikomyn danga pisau dan
ymg laimln)jika aku rcnikamp dcngm pfuau

---r : hunrf srz pada tata ini boleh dibaca dc,ngm tign b€nhrk, discrtai d€ngan

tasydid pada hrmrf zizr.
Makna ytahasulu adalah rctr€nggalu)'a" Dalam kitab .trsaz Al Arab

dinyahtm: "Hasaa Art-Thaa'ht Al Mru'a Yahsw Haswan (bmatg n qrrotu* ob),
ydkni s€eerd mirum jfta bagi manusia Al Haswu adalah pc&erjaan Haru Asy
Syaia Haswan wa tahasaakr (dia natgqjokornya dqgan- pel@t). Sibaiwaih
b€rkata, (Ailin5ra adalah) pckerjaan d€ngan pelan"' Ihtosaafu adalah s€e6ti
Tahosaohu."

Makna taradaa adalah jatrh- Dikatakan, Radaa dat tsadaa -deqgan &ta
dialek, s€e€rti tafa"ala, diambil dari kata Ar-Radi, yahi celaka Demikimlah ymg
dikatntren olehlbnu Al Atsir.

Adapmsabda Rasulullah SAW: c;j1-i3 (nutra flia "kan jatrh): pada msnad
Atrr.nd etrkan Al Halabiydh tcrtera: 63j (dijabhkan). Makna dari kata ymg terEra
pada ccteh Al Ilalabiyah ini bcnar, @i di sini kami ffi kata yang

tcrtEra pada Musnad Ah.d c€tah Kahiyah dan 3, tucoa lsta inihh )mg se$ai
dengan semra riwalnat lainu,t&

Sabda Rasutullah SASI: 6--iii1*d" (scl@-lmya ia kcLaD. At-Tirnidzi
berusaha rnganggap cacat lcelimqt yang bcrisi mcamm ffig kekeLalm (b€r8da

di dalm maka) ini dalam.Szzaz-n5ra.
At-Tirmidzi ffitq "De,mikianlah hdib ini diriwayatkan dni At Alnasy, dari

Abu Shalih, dari Abu ttrairairan, dari Nabi SASI. Muhamrad bin Ajlan
rcriwayadon dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu furairah, dari Nabi SAnr, beliau
b€rsabda, 'Barangsbpa yang membmuh dirfuya detgor trcro\ nakt dia akan
dbitria di rwatca j ahanam.' Namm dia tidak rcnpbuttac tLif raf $t;f ''i* (selam-
lamarya dia kekal b€rada di dalam n€raka jahanam int). Demikian pula yang

diriwayattan oleh Abu Az-Zinil dari Al Ahaj, dari Abu Hurairab, dari Nabi SAW.
Tapi hadits yang diriwayatkan oleh Abu Az-7,jrlad ini lebihsiaifi. Sebab riwayat-
riuayat renlratakan bahwa orang{mng Fng mngcakan Allah itu disiksa di
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742. Abu Mu'awiyah dan Waki' menceritakan kepada kami,

Al A'masy menceritakan kqada kami dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah, dia berka@ "Rasulullah SAW tersabAa, 'Lilratlah orang
ynng buada di fuinh kaliaq danjangan melilwt orangyang berada

di atas kaliorl buguhrya iaddtyang lebihpatut agar lcalian tidak

memandang rurdah ,tilonut Alloh SFT."'Abu Mu'awiph be*at4
"(Yang dibikot) kryda kalian.ffi

dalam ncrake r.hm, qi hdim G& dren kelur dari sana. Tidak
disebndon behrn 6p$ rbrn hl b6ads di dalmrcraka jahanam itr"

Namm pcqrurh Sriarl, At-fuintubi, Fi0r Al Mubralfirl mcragkn
keldliruan At-Timfobi. Al Itfi6mltrui bc&nr Jan rya yang dilotalcam;/a ini
adalah benar-, "Rodaki ffiah fui diFnlnhkm olehAl Ahsy, dan dis adalah
smok yang Biqqalr lsgi hrfir't Sffia pcnadatan dari seorang yamghiqqah
lagi hrfi"h ih dry.t diaim- Itficaafrvillan rcdaksi tambahan ini akan lebih baik
daripada mgaggry!,e srhh-'

Ricra),at Ah, Az,-Zid dri Al Atqi yilg aisinegttng oleh At-Tirmidzi ihr
dirivayatlor okh Al hthri (3: lt0), dan Al ll8fizh rcnjawab sangglhan At-
Tirmidzi iu &lan Wb F'd, lI Baori (3: 180) dcngan rcayatakan- "Masalah ini
saryat luas catrpmln lrgi dihhri socara hns. Para ulam dan imam telah
rnerrthrhrs hat fui sccuarnrqdilrrnD Sanad hrdits ini shohiL Hrdits ini diriwayatkan oleh Muslim (2: 385) dan
Ibru Majah (4l4J), rlirrmra hEeeJra Eiwayattan dari jalur Abu Mubwiyah dan
Watfdcngtns@dint

Ucapan pcriwept di al&ir hdits: "Abu Muhwiyah b€rlrata, (Ymg aOeritan)
kqada kalian'mahdu:ta, Abu Muhwiyah rcnambabkan rcdaksi ini dalam
riwayatrlra. Dia bcrbts, 'Sauguluya yang danikian itu lebih patut agar kalian
fidak nmwdoq tadah nibnat Allal, (yang diberikor) kePdda kalian.n
psoaribrhen Ah Mubwiyah ini pm tcrEra d"larn Shahih Mtulim &a. Sunarr lbnu
Majah.

Sabda Rasrlullah ,';;'il'd (agar lalian tidak memandatg rendah): Ibnu Al
Abir b€rleta, 'Al lzdiraa'adalah mganggap hinq, kursng dan cacat. Kata tersebut

sesuai dcngan wrzm lfr'ru|M: bdifrt Alaihi Ziraaydnn (aht mangangapnya
Itha), jb ahr mggrynya hina'

,*t *.\t ,k !, Jh JG :JG ,1;:; ,rj * ,Ck
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7443. Abu Mu'awiyah meirceritakan kepada kaEi, Al,A'masy

menceritakan kepada kami dari Abu Shalih dai Abu Hurairah atau

dri Abu Sa'id -Al A'masy EBtt-, dia (Abu Hrrairah atau Abu Sa'id)

bertata: Rasulullah SAW bersabda, nS*tngguhnya Allah SVT itt

menbebaskan pmghuni neraka pada setiap siutg hari dm nwlam,

dan setiap hamba dari mereka memitiki doayang dikabulkorr-'N

m Sanad hadits ini shahih. Keraguan Al A'msy tsesg sosok sahabat yang

dimalcrrd; apakah Abu Hurairah ataukah Abu Sa'id, sebagaimana ymg terlihat jelas,

tidak me,ryengaruhi keshahihan badits ini.
Iladits inidicantrmkan oleh Al Ilaitsami dalam kitab Mqfiw' Az-Zanw rd (10:

216), den dia b€rkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ahad dan para periwayaUya
'adalah 

para periwayat hadits shahih."
gaaits ini pundicantumkan oleh As-suyuthi dalam kibb al Jotti' Ash-slughb

(3348), dan dia menisbatkannya kepada Ahmad saja dari hadits Abu Hurairah abu
Abu sat4 dan dia juga rcnisbatkannya kepada Samuuaft dari nadits Jabir.

Penyrah tJt,ib At Jami' Ash-Shaghir yai,Jo Al Manawi, b€*ara' "Al HaiBmi
tol(at, ?ara periwayat (hadi8 ini ke,pada) Ahmad adalah para periwzyat hadits

shahih.'De,mlianlah yang dik€m*skan oleh AI Haitsami di saU tc,ryat, dan dia
ptrn me,ngulanginr di teryat yang lain Namm dia iuga berlata, ?ada saoad hadis
itr tcrdapat Aban bin Abi Ayyasy, (oraog) yang (baditsn)'a) ditinggalkan'-"

Api rr-g dikemrkatan oleh Al lvlaoawi iu tidsk jelas. setau ungLryn ihr
meng;rArlasikan bahwa: p€,rtama, ungkapan itu dit{ukan kepada Iladits jabir,

padrh"t tidaklah demikian Ke&I4 uglapan Al Haitsami di &ra tcryat ittl
dih{"kan }6pada hadits ini, padahal tidaklah demikiaa-Adapurhadits 

Jab4 hadits ini diriwayatkan oleh Ibmr Majfi (1643) soc,ara

ringtos ioi lutrr Abu Bakar bin Aryasy dari Al Alnasn dari Abu SuSfian, dari

Jabir s€cara marfu,:,,Sestnguhrrya Allah pada saiap boktfu Puasa afo bebrapa

orutg y@rg aiiebasUn dad nqa*a, fun itu tqiadi Wda saiop malan'" N
Bushairi Uert"t" dalam kitab fuwa'id-tya, "Para periwayat ddam sanadrya adalah

oraog-oraog yang *iqqah." Hadits ini dicantuokan oleh Al Ilaitsami rlalarn kitab

Mainta'ez-iav,i'A (10: 149) dengan redalsi yang panjTg yaiar"Saungguhnya

Aiah nenbebaslcan beberapa orang dart api nerala pada setiap siory dan malam

bulan Ramadlun, dan sesungguhnya setiap muslim metniliki doa yang dapat

,Pi *'itt.ru" ir J;)
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dipia*ortDta karudbr diktfulkan uffiya" Al Haitsani bcrbtL "Iradib ini
diriwayBdoa oleh Al Brzar, dan para pcriuayasSa adalah orang-orang )raqg
tiqqah.'Al l{aibmi mytnggmg riwryat yang singkat itr- Inileh (hadits) ,abir
itr, rrang diriwayatkan dgi jahr yang hno, selainjalurpcriwayatan hadits ini Gaaisy,7A\ dan sclain jdur pcriwaptan dinana Abban bin Abi Agrasy terdapat di
dalnmya. Kami alah qiclarkin pelrafsiran hadis ymg global ini

Adapm badits yrog tdn, yqng di &lrmj,a eodryt Abbon bin Ayyas, hadits
ini dicammkan oleh Al Ilaibami di &u EQat di delern foffi ltalna' iz-Zm'U
(3: 143 dan lQ; 149), dimmr hadiB ini bersmber dtri Ab'u Sr'id Al Khdri scndiri.

Rcdalsi hadits yang tertera di teryat p€rtam. rdnleh; ,sannguhnya Altah
nanbebaskan bebrqa orang dari neraka pada setiap hari dot nalon, yahi pada
fulan Ronadlwt. Dm seswguhnya setiq mnslim pada saiap nari aan 

^ala-,ng-ntlilA doa yang a*ot diktbulkan "Al Haibami b€rkata, "[hdits ini dirivrayatkan
oleh Al Bazar. Pada (sanad) badits ini terdapat Abban bin Abi Ayjrasy, dan dii
adalah sosok yaag dlu'if,

Redaksi hadib yang t€rtera pada teryat yang kedua adalah seeerti hadits yang

Emr"" di tempat )ang p€rtan4 hanya saja beliau bersabda: "Beboapa patbeiasai
dui api neraka,'dan beliau tidak menyebutkan: "Yakni pada butan Ramadhan" Al
Ilaitsami b€,rkata, "I{adib ini diriurayatkan oleh Aft-Thabrani dal"rr kitab lI
ausath. Pada (sanad) hadits ini tcrdapat Abban bin Alyas, dan dia adalah sosok
yanq haditsnya ditinggalkan.tr rnilah hadits Abu SaId yang pada jalur

terdapat Abbas bin Abi Ayrasy. Hadits-hadib ini tutantaU taaits
),ang t€'fEra di sini (matsuarya hadits no. 743), dan bukan pula hadits JabL
meskipu memiliki mrkna )aqg srm, dengao kedga hadits ini (hadits no. T443 dan
hadits Jabir).

Ad4ah kumng baft apa yang dilalq*an oleh Al Hafizh Al Haitsami yang
memisarrkas hadits-hadits (dimana Abban bin Abi Ay5psy) terdapat di dal"'rmya ini
di beberapa teryat seretrtare dia pun tidak menjelaskan attri; hadits Abu sa'id
)rang tfftera dalam kitab AlBazar dan Ath-Thabrani. Padahal hadits tersebut adatah
hadits yang sama (itu-itr juga). Dalam hal ini, Al Hafizh Al Haitsami justnr
menisbatkan hadits tersebut kepada salah satmla di satu teryat dan
menisbatkannya kepada yang lainnya di terryat yang lain

c
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7444. Rib'i)ry bin Ibrahim menceritakan U*i,^* kami

-[Abdullah 
bin Ahmad berkata:J, ayahht bkata: fun dia adalah

saudaranya Isma'il bin lbrahim, yabti Ibru Ulayyah. Ayahht berkata:

dan dia lebih diutamakan atas saudoranlte, aai eUarrranman bin

Ishq,q, dari Sa'id bjn Abu Sa'id, dri Abu hrairah, dia berkata:

Rasulullah SAW telah be,rsabda, o&otgtrt ttgi s*eorang yang

namaht disekttkan di sisfuya, keurudian fia fidak menbaca shalawat

kcpailafu. Sungguh rtgi seseorang yang didatongi fulan RMhan,
kemudian Ramadhan berlalu sebelnn dia dionptnri dosa4osanya

Sungtrt ntgi seseorang yang mendapati kfua orang fiurya yory
wdah ttu, tetapi keduanya fidak dryt narusukstnya ke ilalon
surga (korena dia tidak b*baleti kqndoqru)'.'

Rib'iyy b€rkat4 eefiku hmya tahu dia mengatakan: 'atau salah

satu dari kedua orangtuanya'."r1

3or Sead hdits fr shahih. Ribtyy bin lbrahim adatah smok ymg aite'i^i
dcngm Ibnu lltayyah' Perqrataan lsfug ketsiqglhmJB 6la[ dilrenrJ"Laa pada

hadits no. 29E0. Pada hadis iit kaoi prm ehh mgemlotm sanjrmgen imart
Ahmad lrapad^q:ar di dphm kitab ini Kmi ingin ''nnailItahLln di sinl bahv/a,Ibm
Abi Hatim prm mcunrnlm biogr.fi Riibt),y dalt tiabnf O fU 5A9'5lO).

Ab&rrrahnun bin Ihsaq: dia adalah ry Ittrdimh. Pcrn]ntrm ffing
ketsiqqahamya telah dikcmrta&an psda hadits m. 1655. Kmi ingin nrrrurnhqhhn
di sinl bahwa Ibnu Abi llatim prm ffiM@ tiografin5n datm kiEbnJra

QU2t2-213).
Sa'id Un aU Sa'id Al Maqbud. Dia adalah socok ymg ditctahri

dengan jelas, sehingga tidak saoar lag. Pada Itfiumd AhrrBd cetakan Al
Hatabiyyah tertera: An SaM 'Aa Abi Sa'id (dsi fuU doi Abi SaW.Ini adalsh

kesalahan cetak" Kami me,ryerbaiki kesalahan ini dcogp tpujuk kceada Musnad

Ahad cetakan Al Kataniyah danM. PcrbaihiniPueP*Et olchrcdalsi yang

t€rt€ra dalarn kitab Shahih Ibru Hibban dnAl MustarhalclqE Al llakim An Said
Al Maqbwi'An Abi Hurairata (dari Sa'id Al Maqhri fui Akt Humirah)-

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (42 Tll) dui Ahad bin Ibrahim Ad-
Dawarqi, dari Riblyy,.dengan sanad ini. At-Timidzi bcdreja, "Hadits ini adalah

h,ldig hasan ghartb *iri;Aur ini. Ribtry bin Ibrahim airlah saudara Isma'il bin
Ibrahim. Dia adatah sosokyang tsiqqah. Dia adalahlbmulaylab."

Musnad rmem Ahmad 
- @
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745. Rib'i)4f bin Ibrahim menceritakan kepada kapi,

AMtnrahman menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al
A'rd, dari Abu Hurairab dia berkata "Rasulullah SAW bersabdq

Hadits ini pm dtuiwayafun olch Ibnu Hibba! d{am Shahih-nya (2: 230 dari
mrqslcrp Al lt.r , dari jahn Biryr bin Al MuhdMhal dari Abdurrahan bin
Ilhrq, dcogus.Ddirt

Al [Iakim Giwayadsrn Bebogish dari hadits iai dilam titzib Al Mutadrak (lz
549), dengan rodalai: Raghhrr Anfu Rqiulh Daidru Indahu Falam Yushalli
AlWa (bdqa lrina serlantag Wry nonafu disefutku di sbinlm, ksrrudian dia
tidak matfucakn slnlavat k@dofu) dad jahn Bisyr bin Al MufadMbal jugo.
Namm Al Ilakim tidalc rqersoalkannya Akan tctapi, p€qyarah bab Sman At-
Tirmidzi mcmkil bahwa Al llakim prm miuayaflon hadits ini dan
menganggapnla slnhih, tapi sayz tidak pmah maryebutkamya- mmgkin ia
terletak di teryat yang Erseubrmyi sehingga tidelr diketahui olchhr"

Al Mrdziri firya mc,ocantmkan hadia ini dalam htab At-Targhib (22 283),
dan dia menisbatkam5nr kepada At-Tirmi&i saja.

Abu Hurairah'juga mcmiliki hadit lain dcngan redaksi yang panjang, te,ntang
ketiga kalimat/p€ngertian yang ada dalam hadits ini. I&dits ini diriwayatkan oleh
Ibnrr Hibban dalm Shahih-rytQ:230) dari Al lhsan Hadits ini prm tticautrmlcan
oleh Al Mmdzhi &lm kitab at-Targhib (2: 66 dan 282), daadia mcnisbat*annya
di kedua Eryat Erscbut k€pada lb,nu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam nasing-
masing Shahih-np Al Mrmdziri juga nerryinggungnya pada kali 1ang ketiga pada
(3: 216). Al Haitsami juga me,ncantmtannp dala'n kitab Az-fuwa'id (10: 166
167) dari riwayat Al Bazar. Al Haitsami ncncacatkm hadits ini dcogan
meryratalon: rtri d-lartmya terdapat Katsir bin Zaid Al Aslami. Dia .riahggap
tsiqqah oleh orang banyak, padahat dia im dha,if, sesungguhnya ini nerupakan
hadits dad jahn yang lain, sclain yang diriwaya&an oleh Ibnu Hibban itu. Namu
sa)ra pun rnenc, rlon hadits dari jalur Katsir bin zaid itu diriwayatkan oleh Al
Bulfiari .ralrm kitab Al adab Al Mufrad (95), dari jalur KaEir, dari Al walid bin
Raball dadAbuHurairah

Abu Hurairah juga remiliki hadits yang ketiga dengan redatsi yang singkag
tentang berbakti kepda kedua onrg tua. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2:
277). Hadrts ini akan dipapa*an dal,m kitab ,{ I Musnad padahadits no. 8538.

Raghima: Ib,Eu Al Atsir b€rkata, "Dikatakan, .Raghima Yatghamu Raghman
Righman, Rughman. Arylnmallahu Anfahu, yakni melekatkan hidrmgnya dengan
Ragham, 1raitu deblt Inilah melcna asatn)ra. Sctclah itu, 

",,*ta 
ini digunakan.nhrk

(pengertian) hina, tidak maryu unfirk seimbang, dan trmduk kepada paksaan "

@I - Mwntd Imam Ahmad



'Barangsiapa yang melahtkan istiimar (bersuci dengan batu), maka

hendabtya dia menganiilkan -iumlah bdtt itu'.ffi

'*'J&jt ,:p,, {'itt ,)* lt J}t Sut.vttl
.*:* *i';.Jlgisl:,i4r

746. Rasulullah SAW b€rsabd4 uMengulur-ngulur

penbayaran h*ang tanpa .u*ar itu mentpakan kahdliman orang yang

mamlru (unafi membayarnya). 4pabita salah, seorang dai kalian

dipindahkan piutangnya kepada orang)nng mamlnt, maka hendaHah

dia mengihttirryo.fio'

,f ,f1t I ,t;:t ,*l1'":, $:l, ,U: $:"; .vt tY

tL, ,sl, *i ;rt X', * lt J;tLl ,;;; ,rj r ,r?\i
,1,!..-, ralrt ,JG ,!oft;.6t ,Ju ,il;-t q!1 ,;G

.iti;, t4{rr ,Jv ,iu. 6t:JG

747. Rib'ily menceritakan kppada kami, Abdurralman

mencerit^kan kepada 
-kami, 

Abu Az-Ziadmenceritakan kepada kami,

dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulu[ah SAW melihat

seseorang menggiring seekor urta, lalu beliau hsabda kepada orang

u Saoad hadits ini shahih.Iladib ini diriuralaltm olch Mnslim (l: 83) dari
jalnr Sufyan dari Abu Az-7:Md, dari Al Ataj, dad Ahr Hurairah, dengan redaksi:

"Apabila salah surang dori ktlian nelafuPa istifinar (b*srci dengan batu), maka

hendaklah dia bristiinar dengan ganiil.'Il8dits deoslr pcngcrtian )'ang sama

dengan hadits inipun telah dikemrkakan pada hadits no. 7340 dari Sutran" Hadits

dengan pengertian ),ang saura dengan hadits ini juga telah dikemrkakan pada hadits

x1o. 7220 dari jalur Az-Zrfrlf, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Hurairah. Libat
hadits no. 7403.* Sanad hadits ini shahih. hadits ini merupatan pcngulaogan dari hadits no.

7332.

,itu. b;$-
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itvo "Naikilah unta itu, ryo." Orang itu b€rkat4 "Tapi ia adalah unta

badanuh." Beliau bersabda, "Naikilah unta ifir, ayo." Orang itu
berkat4 "Tapi ia adalah vnta badanaft." Beliau bersabda, *Naikilah

unta itu, ayo.'304

* *,:ou,J;\ U,filt'i:? €*,A) €* . v t t 
^,i;; ,r! r ,*$6 i. )r* *,)V i.o* ,r ,1Qt 9l I'

,t: yj A'it"b ,1l.l, "tb;:) 
r*i *ht ,k -;t *

748. Rib'ily meoccdtalns'r k@a kemi, AMurrahman bin
rsha{ menceritakm k?ada karni, dai Ab&lle bin Dinar, dari

SulaimanbinYasr, dni kakbintdatik, dci Abu Hurafuab dari Nabi

SAW, "Ttdok oda keuqitfu W soon@tg lttuslira uttuk
nangefua*an zakat aos fuda dn fubqs'ffi

'i. ,*:)t !r? €* ,er\:i A: €e .vrtl
i*i;::,;;;6'4,JG,#,t i p *;6u;\
,:^t+ * t;,,s6 d a :p'*llf u,lJi_,:*rAi i4
bL d ol ,# *r;f'b, * !, J;r';'1 ,;;1 I Sut

iq

.oLe

u Sanad hadia ini shahih.Iladits ini men4rkan p€xrgulangan dari hadits no.
7344.s Sanad hadits ini shahih.Iladits ini rcnpakan p€n$Iangao dari hadits no.
7293 &n,7391. Krmi telah rcncgastan pada penjelasan badie no. 7391 tentang
keberadaan hak bin lvlalik dalem sanad hadits int yaitu di antara Sulaiman bin
yAsar dan Abu Hurairah- Riwqrat iai dhrrrlrrlillah sc,makin meryertuat
penegasan kami aLan keberadaan hak bin lUalik dalam sanad ini.

@I - Musnrd Inrm Ahmsd



7Mg. Rib'iyry bin Ibrahim me,nceritakm kepada kmri'

Abdurrabman bin Ishaq me,lrceritakan kepada kami, dari Muslim bin

Abu Mustim, dia berkata: Aku pernah melihat Abu Hurairalu saat

kami anak-ir*, didatangi oleh beberapa oralrg Arab bafui. Muslim

berkata, "Wahai orang Arab Badui, kmi akan me,lrjualkannya

unhlhnu." Abu Hurairah me,njawab, "Biartanlah dia me'qiual barang

dagangannya seNldiri." Abu Hurairah b€rtata' "Sesungguhnya

Rasulultah SAW telah melarang orang kota menju lkan brang orang

pedalaman."36

'rlr G'*l ,di; ',).t s*f ,af3)r '4 €* .Yto'

i.r,a
..9 tO
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U O.r)l J-e f '7w
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T4(O.Abdurrazzaq menceritakan kepada ftemi, Ibnu Juaij

me,ngabarkan kepada kami, Ibnu Syihab mengabatan kepada katr0i,

dai Ibnu Al MusaSrab dan Abu $6lamah bin AMurrabman bin Aut,

dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau b€rsabd4 "Melukai

binatang tqnak itu tidok ada paniaminnya, orang yang teriatuh ke

dalam sumur (nilik seseorang) itu tidak fu peniamin ryo, fun orang

yang terjatuh kc p*tambangan itu tidak ada penionimya. Pada harta

karur iu wajib Qaka\ sqterlbna'a07

n Sanad hadits ini shahih. Mgslim bin Abi Muslim Al Khabaih Al lvlakiy
pcxregasan tentang ketsiqqahanrya rclah dikem*akm Pryda hsdits no. 5010. Namm
it€mitian, kami tambehtan di srm, bahwa .Ib[trr Abi Hatim prm rcmbuat
biografin)/a dalam kitabq,a @zf/196). Hadits ini rcnpa&ao perpanjangan redaksi

dari- hadits no. 7310. Hadits yang berstatus nofu'telah dilccmrkakan pada hadi8
no. 7310 nannmhanl'apengertianrya saja taryakisahyang ada di awal badia ini

,r Sanad hadits ini shahih.IladiJs ini nenrpakan p€ngutangan hadits no. 7120

d^D,7253.
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7451. Abdul Malik bin Amru menceritakan kepada kami, Ali

-Ibnu 
Al Mubarak- me,lrceritakan kepada kami dari Yahf"a 

-IbnuAbi Katsir-, dari Abu Sdamah: Abu Hurairah menceritakan

kepadakq bahwa Nabi SAW UersaUaa, "Barangsiapa Wng
melabanakan satu rakmt shalat sltubuh sefulwt natahari terbit,
nt*a dio belun kehilangan shalat shukth" Dan forangsiapa yarrg

melabanakan satu ralcaat sMat AshN sekhan natahsi tubeaam,
,naka diajuga betum lehilangan shalat Ashar.'8m

,y

,r)C i.t * ,ii t3'", ,y'G'i.';;i $:"r.yroy

,#'r:', ey:rf U)t ,i;:; I ie :JG ,:i,-^sr L;* :JG

u $-*uiVtiuf br ,Flltl-,!i',]i;f | *t*?tt*
.{:,tJ?;- N6,p

7452. Aswad bin Amir me,lrceritakan kepada kami, Jarir

-Ibnu Hazim- menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku

308 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayattan oleh Al Bukhari (2: 32),
An-Nasa'i (1: 90) secara pengertiannya saja, dari jalur Syaiban, dari Yahya yaitu
Ibnu Katsir, dengan sanad ini. Pokok pengertian hadits ini tffEra dalam [xflifs yilrg
diriwayatkan dari Abu Hurairah dzlaml^ Shahih Al Bukhori dan Shahih Mnslim gerta
kitab hadits lainnya. Hadits rcrsebut telah dikemtkakan pada hadits w.7215 dnn
7282. Kami telah meiryinggung sebagian besar jahn pcriwaya'mya pada
penjelasan kedua hadie tersebut
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m€ndengar Hasan berkata: Abu Hurairah berkata: Ada tiga perkara

yang diwasiatkan oleh kekasihku, Nabi SAW, )rang tidak boleh aku

tinggalkan selamaJamanyq yaitu shalat witir sebelum tidur, puasa

tiga hari pada setiap (pertengahan) bulaq'dan mandi Jum'at.n3@

9 clt, . ttot ,16-.cL|-P)t ,f -* l!r.> ,Oti:llt ';? tfl'.L .vroy
'. at t I o

lv '-L', dli .11 . -t'!t\l'J;,Jv ',:rt;t'bt * it Jh'ttl ,r;1 ,rj * ,zLL-

,y Wril u:: ,U?r'rl'la nilt ,F'ot J:e 
-K, -Al 'a

.tis;i'l't-';5l atl.r:rf JI p:t
7453. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami, dari Abu $alemah, dai Abu Ilurairah,

bahwa Rasullulah SAW bersabda, "Barangsiapa y@rg mendapatkon

satu rakaat shalat Ashar sebehtm matahari terbenam, maka smgah
dia telah melabanakan shalat Ashar (tiffi kchiloryan waHwy).
Dan barongsiapa yang mendapati satu rakaat slulat Skbuh, maka

sungguh dia telah melfuanakan shalat Shubtir.'tsto

s Sanad hrdits ini shahih. Hadis ini nenrpakan pengutaqgan dari hadis no.

7138 dan 7180. Kami elah mjelaskn s€D$anya pads hadits 7f38 dan 71E0 inr"

Kami juga telah me,masflon keshabihan hadits ini pada hadits no. 7138.
3r0 Sanad hadits ini sluhih. Hadits ini renryakan dari hadits no.

7451. Kami telah renyinggung scbagian jahrr periwayatan hadits ini pada hadits
*''#**"'i 

mcriwayatkan pc,ogertian hadits ini (1: 90) dari jahr ini ),aiu jalur
Mu'tamir (Ib,nu sulaiman) dari Mahar, de,ngaa soad ini, Fitr sabda Rasulullah

"Barangsiapa yang menemukan satu ra*aat slulat Sktkil" Pada Mllsoad Ahad
cetakan Al Ilalbiyah tertera: "Buangsiapa yory nannadcaaya doi Shalai
Shubtrt." Di sini kami mencaotrmlon redahi yang t€rdaPat paAa Musnaa Ahad
cetakan Al Katanilah. Adaprm marus*rip M yang terEa pada naustrip ini
adalah: 'Dan barangsirya yang rendapatkan dari shalat Shftrb," tarya kata
rak'atan (satu ratcaat) datdhamir. Selanjutnl"4 trartti mrcantrmlon dhmtir lro' inr
dengan merujuk kepada manuskip yang lainq"a, dan myatulamya d€ngan huruf
ka lafazh Adraka (sehinga menjdi Adrakahaa).

Musnrd l.a,n Ahnrd - @I
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7454. Abdurrazzaq.menceritakan kepada kami, Ma'mar dan

Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Umalyah, dari

Amru bin Harits, dari ayahnya, dari Abu Hurairab dengan sanad yang

marfu'kepada Nabi SAW, beliau bersabdq "Apabila salah seorang

dari lralian menwuikan shalat, maka hendalotya dia shalat dengan

menghadap keprda sesuatu. Apabita dia idak nendapatlant sesuatu,

mala boleh menanrykan tongkat. Jika tidak ada tonglwt, maka

hendalotya dia membuat sebuah garis (pembatas yang menunjukkan

dia sedang shatat). Saelah itu, ,naka apa yang melintas di
hadapannya tidak okan natbaulkannya-'8 I I

. .2t .. .. .- . , . 6 t. ta. t -.:a.j. t' f ,9f Yt f cLty 
€..1 d. r"'r' tiJu- .Vtoo

';rf 
,iA ,i;;';l's:Ai ,:,* i o;Jt'{ * :)u ,t6r)y

:Jui zJv ,,fr *i;r'X', ,)* !ti;:, Al; * |r:r'fi\
.f; ft:)v,-**;ru.

?4ss.Muhammart bin Abi Adi menceritakan kepadakami dad
Ibnu Aun" dari Umair bin Ishaq, dia berkata, 'Saat aku sedang

bersama Hasan bin Ali, Abu Hurairah menemui kami dan berkata

3rr 
Sanad hadits ini dha'if. Sanadhadits ini sudah dikemukakan pada hadits no.

7388, yang mengihd sanad hadits no. 7386 dan7387.
Kami telah renctapkan pada hadits no. 7386 alasan dha'ifuya sanad ini, bahwa

sanad hadits ini prm kacar+ dan bahwa para ulama rcnjaditannya sebagai contoh
kekacaran sanad.

@t - Musnd Imln Ahmad



(kepada Hasan bin Ali), tsia*anlah aku meirciummu, sebagaimma

aku pemah melihat Rasulullah SAW menciummu'."

Umair bin Ishaq berkat4 "Abu Hurairah kemudim

mengangkat pakaian (Hasan).. Umair berkata "Abu Hurairah

kemudian mencium pusarnya. "3I 
2

3r2 Sanad hadits ini shahih.Ibnu Atm adalah Abdullah bin Arm bin Ar6aban-
Umair bin Ishaq adalah Al Qurasyi Abu Muha'rrma4 budak Bmi Ilasyim. Dil

adalah seorang tablin yang tsiqqah. Biografi4ra ditulis oleh Ibmr Sa'ad dalern kitab
Ath-Thabaqat (7111160).Ibnu Sa'ad berkata, "Dia adalah p€,reftk Madinah yang

kennrdian pindah ke Bashrah dan ureiretap di sana. Ormg-orag Beshah
meriwayatkan hadits darirya. Di antara orang{mng Bashrah tersebd adalah Ibml
Atrn dan yang lainnya. Nannrn tak seorang pun penduduk Madinah mriwqatlm
hadits darinya. Umar bin Ishaq reriwayaftan hadib dri Abu Hurairah dan ymg
lainnya."

Dengan demtian, apa ),ang dikemka&m oleh Abu Ilatim +€bagaimam
dihtip putanya @nu Abi llatim) dariqra- dalam kitab Al Joh tw At-Ta'diI
(7111375), bahwa dia tidak p€mah rcngetahui seorang pun yarg
hadits dari Umair bin Ishaq selain Ibmr Auq iar han)'alahPe*atamAhHatimatts
apa yang diketahuiryra. Sercntars di lain pihak, orang lein telah mng€tahd rys
yang tidak diketahuinya.- -Ibnu 

Hibban -""y"U"tfro Umar bin Isbaq dahm A6-Tsiqqot,llp,lamrgln 296-
Ibnu Abi Hatim reriwayatkan bahwa lbrmr lda'in b€rleta tsntang Umir lia Ishaq:

'(Dia adalah orang ),ang) tstqqah.' S'ayz tidak meilgPtahd orang ),mg
meriwal"a&an k p"d. peutis llb/b At-Tahdzib dari Ibmr Ma'in bahva Lrmir bh
Ishaq itrr dha'if. P@ilis kitz;b At-Tahzdib remberikan kode untuk Umair bin Ishaq
seperti kode yang dibcrifan Al Bulfiari, )aru t. Ini adahh kcsalahm cetak Sebab

Al Bulfiari tidak p€rnah rcriurayattan dari Umir bin Ishaq dalm Shahih'uya
Kode yang benar sehanrsqra rylahh' tcr, yatri Al Bulfrari miwayam dalm
ldtrtb At A-dab Al Mufrd. foae yangbcnrinilcrtna dalrilnkitablt-Tdqrib ihAl
Khulashah.

Hadits ini akan dike, ilokan l8gi Pe& hdits m. 9506 d'n 10331 dri jshE
Ibnu Aun, dari Umar bin Ishaq. tladiB ini dicafulm ole,h Al Ileitsmi drlm
kiutb Az-7gwa'id (9: 177) dan.dia b€dofiq 'Hadia ini diriyayalh olch Alrmd
dan Aft-Thabraoi Han)"a saja, AtbThabrad Engalakan 'Afu Huzirah kfuin
menyingkap pentt Hosan, dan mel€talcan t rgann)'a di pcrd I{asm'.' S&lah itr, Al
Haitsami berkata, "Orang-orang yang miwayadan keesda Alrrrad dan Alb
Thabrani adalah orang-oraog 1naqg ada dalam kitab hadits Shahih kccuali Umr bin
hhaq, padahal Umair bin Ishaq iar Nqqah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Muh:b AtbThabari dciln'fuib Dzaha'b
Al Uqba, hah;; 126, dengan rpdaksi: 'Abu Hurairah lrerndian mqringlraP Frcrut
Hasaq lahr mencium penrtn1,a." Al Muhib AtbThabri b€rtata, "Iladits ini
diriwayatkan oleh Abu llatim. Abu llatim bc*ata' 'Seandainya perut iu aurd,
niscaya Abu Ilurairah tidak akan rcnyingkaprya'.'
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7456. Abu Amir menceritakan kepada kami, Hisyam

me,nceritakan kepada kmi dari Yahya, dari Abu Salamah" dari Abu

Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang wanita tidak boleh

dinikahi (bosama) dengan bibinya dari pihak ayahnya, atau dengan

bibirya dari pihak iburyru.'n I 3

Iladits ini juga amunle okh Al t1tufti6 rlnlern hab Al Mwtadrak(3: 168)
ded jafur Aznar bin Sa'ad As.Sm: "Ibmr Aun rcnceritatan kepada hmi dari
Muharrrrqd dari Abq1 lluairah.' Al llakim ternrrlian meriwayatkan hadi$ yang
diriwayatkamya itu scp€fti hadits itrt Dia b€dotq trIladits ini adalah hadits yang
sluhih karcna telah rrF"rFrn'hi ErGaft hadiB Slrolrill Al Bukhoi dm l{uslim, nrrnun
rcreka tidak rngehrrtm)B dalan msiry-masing shahihnya." Pendapat Al
Hakim ini disetdui oleh Adz-Dzahabi Tryi saya l&awatir ini nenryakan
kekcliruan dari Al Hekinq atau dad salah satu dari orang yang ada dalam sanad
hadits ini, kceada Ibnu Arm- lv{aksud saya adatah terkait deirgan
ucapan Al Hakim Dari Muharrned." Sebab dia neryangka bahwa Muharnmad di
sini adalah Muhamd bin StrL Sementara saya tidak pfinah meirgehhui kalau
hadic ini diriurayallan oletr Mnhe'r'nad bin Sirin- Mungkin asal riurayat tersebut
adalah 'Dari Abu Mthm4i dima'rq natsuAq,a adalah funiyahljildrn Umair
bin Ishaq. Namrd aemfian, hadits inipm diriwayatkan juga dari Abu Sirin. Oleh
karem itn, hal ini pun rcnryahn scbuah pcrkam yang unmgkin t€rjadi.

Adapun Ucapan Umir bin Ishaq: Yuqabbilu "Maka Abu Hurairah m€ncium."
p4fu naskah Musnad Ahad bin Hanbal cetalan Al Katanifh, redalsi tersebut
t€rtera d€ogan: QabfuIa (Afu Humtrah menciunt)-

Adapm ucapan pcri*ayat "Faqaala bi Al San iishah (Abu Hurairah kenudian
mangangkat pakaiot),' makqyln)ra adatah rengangkat pakaian rnilah redalsi yang
be,nar, yang t€rt€ra pada Musnad Ahmad cetalan Al Kataniyah. Sedanglan yang
tert€ra pada Musnad Ahad cctakan Al Halabiyah dan M adalah: Qaala Al
Qamiishau, tarya kab: Faqaala dan tarya Da' hunrf jar. Jika merujuk kepada
red"lti ini maka malrna hadib ersebut tittak akan dapat dipahami.

3r3 
Sanad hadit ini shahih. Abu Amh adnlah fl [q1fli. AMul Malik bin Amru

adalah Hisyam, )'aiu Ibnrl Abi Abdillah Ad-Dastrwa' i.
Hadits ini diriwayaltan oleh Mulsim (l: 397) dan la-l{"r"'i (2: 8l). Keduanya

mcriuayatkan dari jslur Y&yz (Iblnr Abi Katsir) dari Abu Salamah dari Abu
Hurairah.

I $:r; .vr o1
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7457. Abu Qathan dan Abu Amir menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Hisyaur -Ad-Dastuwa'i- me,lrceritakan kepada

kami dari Yafiya, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata,
.Demi Allah, aku akan mengenalkan kalian lebih dekat kepada shalat

Rasulullatr SAW.' Abu Salamatr berkata: Abu Hurairah membaca doa

qunut pada rakaat akhir shalat Ztruhu4 shalat Isya', dan shalat

Shubuh.

Abu Amir berkata dalam haditsnya: (Abu Hurairah me,mbaca

doa qunut) padarakaat terakhir shalat Isya' dan shalat Shubub, setelah

mernbaca Sami'allahu liman Hamidah (Altah Maha mendengar orang

yang Memujinya) dan mendoakan kaum mu'min serta melaknat

orang-orang kafir." Abu Arnir berkata" "Serta melaknat omng-omng

kafir."3l4

Pengertian hadits ini telatr dikemukakan pada hadits no. 7133 dari riuayat
Umar bin Abi Salamah dari ayahnya. Pada hadits 7133 kami telab wnjelaskan
bahwa hadits ini dtiwayatkan oleh jarna'ah dari bebcrapaialur, dari Abu lluairah"

3r. sanad hadits ini shahih. Abu Qathan adalah Amu bin Al llaitsam bin

Qaihan Penjelasan yang me,nrmjukkan dirinya tsiqqah telah dikcmrtakan pada

hadits no. 1053. Nannm demikian, di sini kami tambafikaa bahwa Asy-s]raf i,
Yahya bin Ma'in, Ibnu Al Madini dan yang lainnya mmganggaP dirinya tsiqqah.

Ibnu Abi Hatim juga merrbuat biografi4ra (3111268).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Butfiari (2: 23C237) dan Muslim (l: 187),

dirrana keduanya meriwayatkan dari jahu Hisyaq yaitu Ad-Dasarvall, dengan

sanad ini, sep€rti redaksi hadits yang tsrtera di sini. Lihat hadits te,!dah{u, yaitu

hadits no. 7259. lihatjuga hadits sctelah ini.
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7458'Abu Kamil menceritakan kepada ktqi' Ibrahim (Ibnu

Sa'ad) menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab me,lrceritakan kepada

kami, dari Sa'id bin Al Musal1yab dan Abu Salamah bin

Abdurrabman, dari Abu Hurairah, bahwa jika Rasulullah SAW

he,ndak mendoakan adzab atas seseorang atau me,ndoakan kebaikan

untuk seseorang, mrka beliau melakukan doa qrmut setelah ruku'.

Terkadang beliau membaca doa (beriku| setelah mengucapkan

Sami'alllahu Liman Homidah, dan Rabbana Wa Laka Al Hamdu

[Allah Maha mendettgar orang yang memuji'Nya. Ya Tuhan kami,

hanya untuk Engkau-lah segala puiiJt "Ya Allah, selamatkanlah

Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, Iyasy bin Abi Rabi'ah, dan

orang-orang yang lenah dari golongan orang'orang yang beriman.

Ya Allah, keraskanlah kthtman'Mu kepada bani Mudar, dan

jadikanlah huhurun-Mu itu selama bertahun-tahun sqerti yang

menderaYusuf AS."
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Abu Hurairah b€rkat4 'Beliau mengeraskan bacaan doa itrl.

Beliau juga berdoa pada sebagian shalatnya yakni pada shalat

Shubuh: 'Ya Allah, timpalunlah lalout-Mu pada Fulan dan Fulan,'

yakni penduduk bangsa Arab, hingga Allah menurunkan: 'Tak ada

sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah

menerima taubat mereka, atau tnengazab mereka, knrena

sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim.'(Qs. Aali Imraan

[3]: 128).'tr15
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7459. Yazlld bin Hanm .me,nceritakan kepada kami, Hisyam

mengabarkan kepada kami dari Yahyq dari IlcimalL dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Apabila salah seorang

dari lealian menunaikan shalat dengan satu palaian, maka hendaHah

315 smad hadits ini shahih. Abu Kamil adalah Muzhaffar bin Mudrik Al
Kharasani Al llafizn- Ibrahim adalah Ibnu Sa'ad bin Ibrahim bin Abdirratman bin
Auf. Pada Musnad Ahad cetakan Al Halabiyah dan M, redalsi yang tertera untuk
nama i1i adalah: "Ib,rahino, yaitu Ibnu Sa'id.' Ini adalah redaksi yang keliru. Redaksi
yang b€nar t€,rtcra pada mrsnad Ahmad cetakan Al KatanifL Pada Syarah kaki
Musnad Ahad cetakan M, tertrlis: "Yang benar adalah Sa'ad, sebagaimana yang
tertera di t€pi."

Hadits ini dirwayalkan oleh Al Bul&ari (8: 170-l7l) dari Musa bin Isma'il, dari
Ibrahimbin Sa'ad dengan sanad ini, seperti redaksi yang tertera di sini.

Hadits ini p,m diriwayatkan oleh Muslim (l: 187) dari jalur Ytmus bin Yazid,
dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini, sepcrti redaksi yang t€rtera di sini.

Sebagian dari pengertian hadits ini telah dikemrkakan 
-secara 

ringkas- pada

hadits no. l: 178 dari jalur Az-Arbri, dari Sa'id yaitrl lbnu Al Musay56b.
Ibnu Katsir rengutip riwapt )ang panjsltg dalam tafsirnya (2:258) dari riwayat Al
Bukhari. Lihattah hadits sebelum ini, dimana kisah seperti yang tertera pada hadits

tersebut tcrdapat pada sebab turunn)ra ayat yang dianbil dari hadiE Abdullah bin
Umar, dari riurayat Az-Z'ufu1 dari Salim dari Ibnu Umar, yaitu hadits no. 6349 dan

6350.
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dia menyilangkan antara kedua uiurtg pakaiannya pada kcdua
, , ,1316
DAnUnW.

.)61

7MA- Yazid bin Hanm menceritakao kepada kami, Hisyam

me|rgabarkan kepada kami, dari Yatryra bin Abi I(atsir, Mtrharrmad

bin Ibrahim bin Al Hats me,lrceritakan kepada kami, Ya'kub

me,lrceritakan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Ilurairah berkata:

Rasulullah SAW bersaMa "Apa (pakaian) yang berada di bawah

sanng hingga menyenfith tanah adatah di neraka'.frr1

3t6 Samd hadits ini shahih. Hadits ini diriwayattm oleh Abu Daruid627 (l:241
Aun Al Ma'kd) dari jahrr Hisyam yaitr Ibam Abi AMillah, dari Yahya yaitu Ibnu

Abi Kars! dengan sanad ini.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (1: 398) dari jalE syaibaq dari Yahya,

dengan sanad ini, seperti redatsi )lang t€rtera di sini Pcng€rtim hadib ini prm telah

dikemrLakan dari jahn ymg lainpada hadits no. 7305.
Adeprm sabda Rasulullah sAW: Faly*lualif baina Iharfaihi alaa Atiqaihi

|natu tandoktah dia maryibtgkan/mengibt*nt antara kfu ujungnya di kedua

bahuln). Al Khaffiabi b€rkata dalqm kitab /i I Ma'alim (598), 'Maksudqa" jangan

rcnjadikan kain itr sobagai sanEg yang dipakai di bagian hgah tuhhryas dimana

ke&ra uj.ngrm)a diikat di kedu buah pinggnngr1ra. Alran tetapi, dia harus

nenjadikanqra sebagian sanmg dan melrgAngkat kedua ujrmg4ra ke atas, lalu

menyitangtan affira ke&D ujrmgrya aan ncngingattamJra di ke&ra bahrmya.

engan de,mikbn, lrain iar meojadi sanmg sekaligrrs selendmgnya.n
3r7 Sanad hadits itri shahih, mcskiprm terdapat keldiruan pada sanad dan rnatan

(redetsi!4a, scbagaimana yang ah tami tcrangkm D{Ai" insya Allah.
Adryn kckcliruan pade sanadnya tcrdapat pada ucryan Muhammoad bin

Ibrahim bin Al Ilarts. Yang pasti Enunrt saya, ini adalah keliruan yang bersumber

dari pihak Yahya bin Katsir. Iladits ini akan dipaparkaa dengan redaksi yang

paqiang pada hadiS no. 7E4,4 dari riwayat Al Agzat Yahf"a (bin Abi Katsir)
rcnceritatan kcpada kani dari Muharrmad bin Ibrahim At-Taimi dari Ya'qub atau

Ibnu Ya'qub, dari Abu Hurairah"
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Ada kernmgkinan pula -tapi jauh- kekeliruan itu bersurnber dari Mutwnnad bin
Ibrahim At-Taimi itu sendiri.

rmam Ahmad meriwayatkan (iuga hadits ini) pada san:id hadits setelah ini,
yakni pada hadits no. 7461, d^riAl Khaffaf yaitu Abdul Wahhab bin Atha', dimana

dalam hadits tersebut 'Dari Abi Ya'qub." Sesungguhya yang dim"ksud bukanlah
seperti yang digarnbarkan oleh zhahir redaksi tersebut yaitu bahwa Al Khafiaf
meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Ya'qub. Akan tetapi, yang dimakzud adalah

dia menyebutkan hadits tersebut seperti demikian dalamhal sanadays. Yakni, bahwa
Khatraf meriwayatkannya dari Hisyam yaitu Ad-Eastuua't, dari Yahya bin Abi
Katsrr, dari Muhamrqd bin Ibrahim bin Al Harts yaitu At-Taimi, dar Abu Ya'qub,
dan dia mengalfiiri hadits ini dengan manyatakan bahwa Abu Ya'qub adalah
Abdurahan bin Ya'qub, budak Al Huraqalq ayah Al Ala." Setelah itu, imam
Abmad b€rkata, 'Ini adalah haditsnya." Tapi siapakah yang mcngatakan serua
rrngkapan terakhir ini. Apakah dia Abdul Wabhab Al Khaffaf ataukah imam 1$sad
sendiri? Atatrkah orang yang nrcnerangkan bahwa Abu Ya'qub tersebut adalah
Abdurahrnan bin Ya'qub, sementara orang yang mengatakan: "Dan ini adalah
haditsnya adalah Imam Ahad? Sennra ihr merupakan hal yang nn'nqkin pada alur
penibicaraan. Sernentara di tangan kita tidak terdapat keterangan yang menunjnkkan
kemungkinan manakah yang paling benar.

Selanjutnya, salah satu penyalin hadits terdahulu, kami.tidak tahu siapa dia,
menambahkan perbaikan di tengah-tengah sanad yang kedua ini, yang dikutipnya
dari tulisan At-Tujibi. Sang penyalin berkata, "Tulisan At-Tujibi: Yang benar adalah

Ibnu Ya'qub." Matsudnya, Abdul Wabhab Al Khaffaf melakukan ftgsalahan pada

perkataannya: "Dari Abu Ya'qub,r' dan yang benar adalah: "Dari Ibnu Ya'Erb." Yang
pasti, ucapan tersebut terdapat pada catatan kaki salah satu salinan Musnad imam

Ahmad. Itulah yang ditulis oleh At-Tujibi. Sang penyalin terdahulu itu rcmasulan
ucapan tersebut ketika dia menyalin naskah png ditulis oleh At-Tujibi itu.
Meirgenai siapakah sosok sang penyalin, kami tidak mengetahui identitasnya.

Namun demftiaq dapat kami pastikan bahwa dia adalah sang peryralin terdahulu
Sebab tambol'an -Fng dimasukann)'a itu- terdapat pada setiap naskah pokok
Musnad Ahmad yang kami miliki. De,rrikian pula dengan At-Tujibi yang tidak dapat
kami ketahui siapakah dia? Nisbat At-Tujibi banf,ak sekali. Sebab ia adalah nisbat
ke Tujib, "sebuah kabilah terkenal yang msnctap di Mesir. Di Fus6ath terdapat
sebuah sebuah t€rryat yang dinisbatkan kcpada kabilah tersebut Nama te,ryat
tersebut adalah Tujib." Hal ini sebagaimana yang dikcm*akan oleh As-Sam'ani
dalam kitab Al Ansab. Oleh karena itulah orang-orang itu dinisba&an kepada

Kabilah dan juga kepada tenpaf sehingga karrli tidak dapat memberikan kepastian
apapun, kecuali mengidentifikasi sosok tertentu )rang nmulis kalimat ini pada

catatan lrarni salinan Musna4 yang kemrdian dipindahkan kG tcks ini kitab di
te,ngah-tengah sanad.

Pendapafyang kuat meinrnrt saya, bahwa At-TUiibi adalah sebagian dari ulama
yang dikenal oleh sa.g penyalin, )rang ucapann)ra diambil dan pengetahpnn),a
dipercaya, sehingga ucapannya prm dimesukan ke tengah+engah sanad tersebul
namu apa yang dikeruukakan oleh At-Tuiibi itu bukan suatr hal yang mesti
disetnjui. Sebab firktanyq Abdurrahrnan bin Ya'qub itu dijuluki (funiyah) Abu
Ya'qub. Hal ini sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Sehingga sahlah sanad
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yang dikemrkalon oleh Abdul Wabhab 'dari Abu Ya'gub', dao sah pula (f"ang

dikemukalon oleh Abdul Wahhab 'dari Ibnu Ya'ErU sebapirnana )'ang
dikemukakan oleh At-Tujibi itu.

Terjadi perbedaan pendapat para ulama hadits tentang sosok sang guru yaitu

Ya'qub atau Ibnu Ya'qub atau Abu Ya'qub, yang terdapat pada sanad (hadits) ini dan

juga pada sanad lainnya, khususnya. Pasalnya, Abdurahman bin Ya'qub budak Al
Hirah dan ayah Al Ala bin Ab&rnahmaq adalah tabi'in Madinah yang

meriwaya&an hadits dari Abu Hlrairah. Mereka (Ya'qub, Abu Ya'qub atau Ibnu

Ya'qub) guru yang sezanran dengan mereka dan b€rasal dari negerinya,

yaitu Ya,qub bin Abi Ya,qub Al Madini, seorang tabi'in yang juga meriwayatkan

hadits dad Abu Hurairah- Dikatakan dalam kitab At-Tahdzib (11: 398-399): "Abu
Hatim berkat4 Dia adalah orang yang jujrn.' Ibmr Ilibban prm mncanhmkannya
dalanAts-Tstqqag. Al Butfuri menrulis biografiqra ddamkiab Al Kabir (4lu39l-
392) dan berkata" nHadibnya diriwayatkan oleh Abu Ayyub bin Ab&rrahan. Dia
(Ya'qub bin Abi Ya'qub tcrmasuk orang lv{adinah.' Ibmr Hibban b€rlata dalam kitab

As-isiqqat (halarnan 377), 'Ya'qub bin Abi Ya'qub adalah tcrEasuk penduduk

Madinah' Dia meriwayatkan (hadits) dari Abu Hurairah' Haditsryra diriurayatkan

oleh Ibnu Abi Fudaft dan Abu Uq3il." Hadits sosok sang grru (Ya'qub bin Abi
Ya'qub) tersebut stri mmcul pada hsdits m. &443 dari ri*zyat Aypb bin
AMurrahman darirya dari Abu hrairah.

Kcdua biografi (biografi Al Bulfiari dan lb[lll IISban) ffisebut renjelaskan
bahwa kedua sosok tersebut adalah b€rbeda dar tidak sam. Namm demikiaro

ketika sanad ini saryai pada para ulama badils, bef,ihrt smak periwayat yang

diperselisihkan yang ada ai aali-'"ya, atau kekacauao yang bersuder dari pihak

penyalin hadits tentang siapakah sosok periwayat tersebut 4akeh Ya'qub, Ibnu
Ya'qub atau Abu Ya'qub, maka pendapat pam ulama hadib prm ter$ang sosok

tersebut betbeda-beda, sehingga rereka puu me,nbuat berbagai biografi tmhrk sosok

tersebut, sebagiamya menyamakan sosok tersebut d€ngan sosok yang lain atau

justnr rcmisahkarurya dari f.ang lain Pokok p€m.satahan delem hal itr terdapat

dalam kitab Tah&ib Al Kamal, kemrdian cahngrya t€rdapat dalam kllta;b At-Ta'iil.
Di sini, f16i akan mengrrtip alau memapulm nash pendapat mereka, atau

sebagian besar di mfiarury/a-mkiPun itr panjang-, agar s€xmranya me'njadi jelas

dan tahqiq prm mgaran keada pardryat pry jelas.

Di atas kami telah mmyebutkan apa yang Etera dalarn kitab At-Tahdzib

terilang biografi Ya'qub bin Abi Yaqub. Selaqighya, simaHah olehr apa yang

rereka katakanlah s€telah itu
Dalom kitalb At-Tahbib 12:282 (-maksudrya TahMb Al Karnal, pcnerjemah):

"(,.,.)Abu Ya'qub wiwayatkan dari Abu Hurairah" (Ilsdits) Abu Ya'qub

dirimyatkan oleh Muharnnad bin Ibrahim At-Taimi. Dia adalah Abdurrahan bin
Yahrb, hdak Al Huraqah." De,mikianlab yang ditututran okh perulis kitub at-
'Ta&ih pada bagian jul,ukan yang dimrlai dcngan Atnt (huriah), dan dia

memtiaikan kodc dcngan hunrf sdz (",) yang kode rmtuk An-Nasa'i.

Namm yang tertera dal36 $rrnan An-Nasa'i (2: 299) adalah: Ibmr Ya'qub (bukan

Abu Ya'qnb), scbagaimana png akan kami jelaskan pada tatfuijq'a railia insya

Allah. Yary rrenghffaokao, Al Hafzh (penulis btab At-Tahdzib) wnegasl*aa
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datam ldtab At-Ta'jil @anya nken dikemrkakan nanti- bahwa rcdatsi yang
EEa delm smm AnNasa'i adalah: 'Ibnu Ya'qub." Natrnm demikian, Al Hafizh
ti.hk tilmlet apa ]rog dilrernrkekannya dahm kiflb At-Tahdzib (meksud saya
TahMb Al KMaI) Hib dia 'ncnulielran nam tersebrut dalam foita$ Tahdzib At-
TohMb- Ah @i die "r'nir s&li berpaling &i hmiyah dqlem kitab At-Taqrib.
Dcmikim 1nt , Al Khajraji pm tidak marychrttan itr1 dalarn dalam kitab l,
Kladosluh

Sd.h ih, Al IIffzt bqtata dalam kitab At-Tahrdzib l2Bl7 (mabudn,ra
TohMb il KNul) pada bagian julukan )l,ang rlirrulai dcoge lbmr: "Ib,nu Ya'qub
rdrtrh mmrmq Ayah Al Ala dan hdak Al Huraqah." Al Ilafzh tidak
il.d'crik'n kode ffit sdah satu kitab hadits )lang €, aln Demikian pul4 dia prm
tid'L mailcn:lrlr llodc ihr datem kitab At-Taqrib. Bahlon pe,nulis kitab Al
Kluloshah p,tid.t mphdom:7a

Sctiliruyq datam ldtab At Ta'jil halaman 457, N Haftih b€dsta, "Ya'qub bin
Abi Ye'qub Eisrtr.dm dari Ahl Hurairah. (Hadits) Ya'qub bin Abi Ya'qub
airire:nm oE Muhrrmad bin lbrahim At-Taimi. Saya (Al llafzh) katakan,
I r Eibbm p r+.s5phrtl"m nernan)ra.dalam fub Ats-TsQqat Dia b€dcatgr'Abu
Uqel mira5Tdh fuinl'a (Ya'Erb bin Abi Ya'qub), dan juga Ibnu Abi ftrdaik.'
Dcotimlah yag diterrlren oleh Ibnu Hibban-" Al Hafzfi kemtdian me,mbsrikan
kodc hufaryymg din{ubn 'nt* kitab Musnad m€,rurut istilahya.

Biogrefi 6mg Erd4at dalarn kitab At-Ta'jit) t€rsebut adalah biografi Ya'qub
bin Ahi Ayyub yq Udryat dalam kitab At-TahMb (naksudqa Tahdzib Al
KMol). Ymg bcrbeda hmFlah n'm, orang yang meriwayatkan darinya. Sosok
yamg Eir&y&n dariqra ihr adalah sosok yang banrsan karni lutip dad kibb l[e-
Tn4qat hrJR Ihl Hibban- Ahn tetapi, Al Hafizn mencampuadukanq,a dengan
biognfi Ih Ya'qnb yaiu Abdrrahnan budak Al Huraqah- Parabnya" dia tidak

'.rqjelaskm baft yang ini maprm yang itu. Perlu dicatat juga bahwa Al Hafzh
rrFtgr rlr,rn di tgogAbt€ngAh lraparann)/a: "Saya katakan " 5rarg meilmj .kkatr

affii boftu,a idi bi%rafi itr disebutkan dalam kitab Al lbnal karya Al Husaini,
seAmgh talimet )tang terletak setelah kalimat 'Saya katakan " adalah
r*'rqafmlta- Padahd frIdaq/a, Al Husaini sam sekali tidak p€mah menyebutkan
bi%rafi ini Bahkan, Al llafzn pm rclakukan h"l i0r lag pada biografi yang akan
disehdon scElah fut S€bab dia me,nycbutkan awal biografi tenebut, lalu dia
mgplakan: "Saya hfakan " yang me,nimbulkan asumsi bahwa awal biografi adalah
milik Al llrrsaful prdahal Al Husaini tidak pernah mcryebutkannya.

Dal fub At-TaIil helernrn 528-529: "Ab,u Ya'qub dari Abu
Hrraftah- (Iladits) Abu Ya'qub diriwayadran oleh Yahya bin Abi Katsir. Saya
katakm, sosok yaDg meriwayatkan kepada Yahya bin Abi Katbir ini
diperselisrAh& Al Auza'i bedratL Dia adalah Ya'qub, atau Abu Ya'qub'.' fini
rdalah iErdat kepada hadits yang terdapat dalam kitab Al Mumad, hadits nd.'trf844.
Alcan tg@i ),ang ffiera pada hadits no.7844 adalah: "Atau Ibnu Ya'qub."] Ali bin
Al Mubarakberlota, Dia adalah Abu Ya'qub.' [Al Musna4 hadits no. 8273. Padahal

],ary terEra pada hadits to.8?il3 adalah: "Dari Ibnu Ya'qub."] pemikian pula yang
&latatan oleh Ab&il Wahhab bin Atha' dari Hasiyam Ad-Dashrwa'i [Al Musnad,
haditB no- 74617. Yazid bin Hanm berkata dari Hisyam Ya'qub.' [sanad tersebut
addah samd yang terEra di sini: 74601. Setelah ih1 mereka berbeda pendapat.
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Hisyam dan Al Arza'i menyisipkan Mrrharrmad bin Ibrahim At-Taimi di antara

Yahya bin Abi Katsir dan Ya'qub atau Abu Ya'qub. Hal itu terdapat pada hadits

tentang sarung [Musnad: hadits no. 7460, 7461, d^17844J Adaprm Ali bin Al
Mubaralq dia tidak memasukan seorang pun di antara Yahya bin Abi Katsir dan

Ya'qub dan Abu Ya'qub. Hadits tersebut adalah hadits: Sabaqa Al Mt{arriduun.

[Musnad hadits no. 8273] An-Nasa'i juga meriwaptkan hadits tentang sarung.

Pada riwayatnya tertera: 'dari Ibnu Ya'qub.' fsunan An-Nasa'i 2: 299 dari jalur
Hisyam Ad-Dastrwa'i dari Yahya bin Abi Ketsirl. Al Mizi memastikan dalarn Al
Athrafbahwa Ya'qub atau Abu Ya'qub adalah Ab&rrahman bin Ya'qub, budak Al
Huraqah. Al Mizi juga menperbaiki dalam biografi yang lain - dari Abu
Hurairaf riwayat Khalid Al Harts [riuayat temebut adalah riwayat An-Nasa'i, dari
jalur Khalid bin Al Har6, dari Hisyam Ad-Dashrwa'il. Apabila sudah ditetapkan
bahwa Abdurrabman bin Ya'qub adalah budak Al Hrnaqah png dihmiyahi Abu
Ya'qub, uuka hilanglah kcrancuan dan jelaslah sosok yang dfunaksu4 yaitu orang

yang disebut olsh m€reka dengan Ya'qub. Apabila e,ngkau telah rne,ngetahui hal ittr,
,"ak" biografi ini adalah termasuk dari orang-orang )rang tertera delam kitab lt-
Tahdzib. Akan E@i, Al llafiz.h tidak meoglfususlannya, kare,na berpegang kepada

apa yang tclah dibtapkamya, bohwa dia adElsh Ab&urahman bin Ya'qub, budak Al
Huraqah.t'

Ini addah tahqiq (p€m€litim) r,mg baik dri Al I{afizh, seaodain}ra:

, (1) tidak ada silang @ryat ai {.il*Vl atas apa yang

tert€ra dalam kitab Al Musoa4 png telah kami siaggsllg p613

pembahasaonya. Mugkin itu menpakan kesalahm dari pibak para

penyalin, sebab naskah At-Ta'iil yang ditcrbitkan belum diperiksa
terlebih dahulu,

(2) tidak ada biografi yang diolis (oleh Al Hafizh) atas na;ma

Ya'qub bin Abi Ya'qub yang tidak ditahqigya, dinqna dl sana L!
Hafzh tidak menyinggung biografi ini (Ibnu Ya'qub) dan tidak
m€raogkan bahwa sosok tersebut adalah sosok yang liain. Bahkan

Al Hafizi Eembsrikm a$msi behwa sosok tersebut adalah sosok

yang sama, yaitr pada halaman 457 yang telah tmri htip di atas,

(3) seandai4,a tidak ada biografi )ang t€rtera dalam kitab
Tahdzib At-Tahdzib, yang E€nlcbutkan banyak biografi, tanpa ada

pcqielasm dan penetapan, sebagaimana yang telah kami ss$utkan

di atrs.
Al Hafiufi justru me{enrmrskan pembaca LE dalam a$mi atau syubhat yang

baru, ketil€ dia rengutip dari Al Mizi, dia mclnastilao bahwa sang periwayat itu
adalah Ab&rrahnan bin Ya'Erb, budak Al Hura$h" S€t€lah itu, Al Hafizh
rengrrtip dari Al Mizi bahwa dia rnery€rbaiki dalam biograri yang lain riwayat
Khalid bin Al Harb, dirruno hal ini menimbulkan asunsi bahwa soaok tcrsebut
ada!.h sosok yang lai& padhaal kcduanya adalah sama. Sebab riwayat Khalid bin Al
HarB adalah rirvayzt An-Nasa'i, dan riwayat tcrsebut adalah riwayat yang
peqgrmggulon bahwa sosok tersebtrt adalah AMunahman bin Ya'qub. Sebab An-
Nasa'i reriwayatkan hadits ini haq,a dari jalur Khalid bin Al Hails, dari Hisyam
Ad-Dashlwa'i, dari Yahlp bin Abi Katsir, dari Muhar-rad bin Ibrahim. Muharnmad
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bin Ibrahiq At-Taimi berkata, nlbnu Ya'qub meirceritakan kepadakq bahwa dia

mendengar Abu Hurairah ....'
Al Hafizh juga menimbulkan aslmsi yang lain dalam kitab Al Fath (10: 279),

ketika dia berkata: "Pada riwayat An-Nasa'i dari jahu Abu Ya'qub, dan dia adalah

Abdurahman bin Ya'qub ...." Padahal yang tert€ra dalam kitab An-Nasa'i,
sebagaimana yang telah benrlang kali kami sebutkan" adalah 'dari Ibnu Ya'qub.'

Sermrla saya menduga ini adalah kesalahan cetak, seandainya Al Qastalani tidalc

mengutip Abduabman bin Ya'qub dari Fath il BAri yaitu pada s)rarahnya (8:234),
sebagaimana yang tert€ra pada salinan Al Fath.

Setelah tahqiq ini, semoga kita dapat lebih rengunggulkan bahwa kesalahan

yang terjadi pada sanad ini bersurnber dari sebagian orang yang meriwayatkan dari

Yahya bin Abi Kats[ brkan dari Yahya bin Abi Katsir, dao bukan pula dari
Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, berbeda dengan apa yaog telah kami unggulkan

sebelumya, yaitu pada awal penjelasan sanad ini. Namrm Allah lebih mengetahui

rnanakah yang lebih unggul.
Adaprm kesalrhan pada matannya, kesalahan itu terdapat pada sabda rasulullah:

Maa Taita At lzaari fii An-Naai (apa [lebihan pakaian yang menyenuh unah]
yang berada di bawah sarung itu dapat menyebabkan masuk neraka), )raitu redalsi
naaits. asdaksi tersebut tidak mengandrmg rnakna yang benar. Hal itu tsrlihat jelas

dari beberapa riwayat yang lainnya.
Dalam riwayat An-Nasa'i (21: 299) dari jalur Khalid bin Al Harts, dari Hisyam

-yang telah berulang kali kami sebutkar--dinyatakan: "Sartng (pakaian) yang

berada di bawah kedua mata l(oki itu dapat menyebabkan masukneraka."
sedangkan riwayat Al Musnad mendatang (hadits rlo.78M) dari jalur Al Auza'i

dari yahya bin Abi Kats4 dari Muharmad bin At-Teimi -yang juga tclah kami

kemukakan- tertera lebih panjang dan lebih jelas. Redalsinya adalah: "Satung
orang )rang beriman ihr saryai pada otot kedua betisnya, kemdian saryai setelah

kedua betisnya, kemrdian saryai kedua rnata kakinya. Apa yang ada di bawah itt
adalah dapat menyebabkan masuk neraka'" Redaksi )'ang Padang ini ditutu*an oleh

Al Mrm&iri dalam kitab At-Targhib (3: 97), dan dia meirisbatkannya kepada An-
Nasa'i, namun saya tidak me,ncmrkarnya dalam kitab ,{ n-Nasa'i.

Selain itq hadits itupm tert€ra seperti riwayat yang panjang itu dalaq riwayat
Muharnrnad bin AIru bin Alqrmah dari Abdurrahan bin Ya'qub, budak Al
H*q"tC dari Abu Hurairah. Hadits riwayat Muhamnad bin Amu bin Alqamah ini
akan dikemukakan ddam Al Musnad pada hadits no. 10562. Sanad hadi6 no. 10562

ini sangat shahih. Hal ini memantapkan apa yang sudah ditegaskan oleh Al Hafizh'
yaitu bahwa Ibnu Ya'qub dan Abu Ya'qub yang ada parta sanad hadiS ini (hadiB no.

7460) adalah Abdurrabman bin Ya'qub.
Hadits dengan redaksi yang singkat pun tertcra dalam riwayat yang laia yaitu

dari jalur Syubalf dari Sa'id Al Maqbrui dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "santng yang tebih bayvah dari kelua mata lcahi itu dapat menyebablcan

masuk neraka." fiadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (10: 218) dari jalur
Sytrbah. Hadits dengan jalur tersebut "kan dikemrlakan dalam kitab Al Munad ini
pada hadits no. 9308 dan 9936 serta 1(M66. Hadie ini pun diriwayatkan oleh Abu

Nu,aim dalam kitab At Hilyah (7: 192) dari rivrayat AI Musnad (hadits no. 9308)
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746l.Al Iftaffaf me,lrceritakan kepada kami dari O* t"'*O
-dalam tulisan At-Tujibi: "Yang benar adalah: dari Ibnu Ya'kub,"-
yaitu Abdurrahman bin Ya'lanb, budak Al Huraqah dan ayatr Al
'AlB'-, dan ini adalah haditsn)ra3ts
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,OUr. Yazid**""rit tan kepada kami, Sa'id me,nceritakan

kepada kami, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin

Nahih dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabdq

"Barangsiapa yang ,nempunyai bagian fulam kepenilikan seorang

budah lcemudian dia memerdekakan selnrtthnya, makn dia waiib

memerdekakannya dari perktdakan jika dia mempunyai harta- Tapi

jika dia tidak mempwryoi harta, maka budak itu (boleh) dipekerjakan

sesuai dengan sisa nilai separah mantan budabtya, tapi bukan diluar

kcmampuan(nya).'are

Hadits ini prm diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2:2 a) dan Al Khathib dala,tTarith
BasWad (9:385), dimqnn koduaqn mriwayatkan &riislur Syubah"

3rr Hadits ini mgikuti sanad hadits sebclumya. Kmi Alhamdulillah tclah
mei{elaskan sanad hadi6 sebelumya itr sccra rinci.

3re Sanad hadits ini sluhih. Yazid adalah lb,mr Hanrn Sa'id adalah Ibllrr fuubah.
An-Nadbr bin Anas bin Maik Al Anshari adalah seorang tabi'in yang tsiqqah.

Pernyataan t€ntang ketsiqqahanrya telah dikcmrkakan pada hadits rto.2162. Narum
demikian, 1s6i 6sfiahkan di sini bahwa lbnu Sa'ad (7llll39) membuat
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biografinya, juga Al Bulfiari dalam kitab Al Kabir (412187), serta Ibnu Abi Hatim
(4nt473).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Brrkhari (5: 94 dan 112), Muslim (l: 440 dan 2:
22-23), Abu Daud 3938 dan 3939 (4:37-38 Aun Al Ma'bud) At-Tirmidzi (2:22-23),
dan Ibnu Majah 2527.I!/Lerckl sernua meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Abi Arubah
dengan sanad ini. Hadits ini akan dikerrukalan dua kali lagi yaitu pada hadits no.
9498 dan 10111 dari jalur Sa'id bin Abi Arubah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bultari (5: 97 dan 112) dan Muslim (l:
440), diqana kedua4ra meriwayatkan dari jalur Jadr bin Haoirrl dari Qdadah,
dengan redalai )rang sama. Demikian pula, hadits ini prm diriwayatkan oleh Abu
Daud (3937) dari jalur Aban bin Yazid Al Athar dari Qabdah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Syabi dan yang lainq,a dari Qatadall
tapi tanpa disebutkan adanya merryerkerjakan di bagian akhir hadits. Oleh karena
itrdah para ulama meryertanyakan kalimat 61ftahan ini.

Mereka rnenjadikannya sebagai kekeliruan yang bersumber dari Sa'id bin Abi
Arubah. Tapi Sa'id bin Abi An$ah tidak seorang diri dalam meriwayatkannya,
sebagaimana yang telah kami sebutkan dari riwayat Jarir dan Aban dari Qatadalu
dengan redaksi tambrhan ini.

Al Bukfiari memaparkan riwayat Jarir, kemudian bam riwayat Ibnu Abi ArubalL
lalu dia berkata, "Hajaj bin Hajaj, Aban, dan Musa bin Khalaf meryerkuatnya dari

Qatadab, alran tetapi Syubah meringkasnya."
Abu Daud prm tidak meringkas (hadits). Dia melakukan seperti apa yang

dilakukan Al Blkhari. Sebab dia berkata setelah hadits tersebut,

"Hadits ini diriwayatkan oleh Rauh bin Ubadah daxi Sa'id bin Abi Arubah, tanpa
menyebutkan adanya meryekerjakan budak." Ini menrpakan sebuah isyarat dari
Abu Daud bahwa sebagian periwayat (hadits ini) meringkasnya dari Ibnu Abi
Aruball sebagaitnana Syubah dan yang lainnya juga meringkasnya dari Qatadah.

Setelah itu, Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Jarir bin Hazim
dan Musa bin Khala[, semuanya (nreriwayatkan) dari Qatadab, dengan sanad Yazid
bin Abi Z;naI secara pengertiannya saja dan tanFa disebutkan adanya
merryekerjakan budak"" Abu Daud juga meriwayatkannya dari riwayat eryat orang
gugur, dari Ibnu Arubah. Keerryat guru tersebut adalah Yazid bin Zwal,
Muhamnad bin Bisyr, Yahya, dan Ibnu Abi Adi. Abu Daud meiryebutkan kalimat
yang teralfiir pada riwayat Yazid bin Abi Zruai', karena dia adalah manusia yang
peling tsabt atau orang yang paling tsabt di antara mereka dalam meriwayatkan
hadits dari Sa'id bin Abi An$all hingga imam Abmad berkata, "Setiap hadits yang
diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Zural dari Sa'id bin Abi Arubab janganlah engkau
peduli untuk mendengar hadits tersebut dari seseorang. Sebab pendengaran Yazid
bin Abi Zurai' dari Sa'id bin Abi Arubah itu lebih dulu.'

Ibnu Al Qayyim telah meimaparkan .bantahan atas pencacatan tersebut dan
menetapkan 'keabsahan ri-wayat yang mengandrmg kalimat ' mhehan tep.,5ebut

daripada yang tidak Hal itu dipaparkannya dalam komentanrya atas kitab Tahdzib
As-Sunan. (3783 jld. 5, halaman 396 dan 402).

Demikian pula, Al Hafizh pun memastikan keabsahan riwayat yaug
mengandung kalimat talribahan itu dan mencakup semua jalur periwayatannya
dalam kitab Fath Al Bari (5: halaman 396-304). Oleh karena itulah kami merasa
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7M3. Yazid me,nceritakan kepada kami, Hisyam me,ngabarkan

kepada kami dari Yahyq dari Dhanrdham, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullatr SAW memerintabkan untuk membrmuh dua binatang yang

hitam saat dalam shalat. Yahya berkata, "Kedua binatang yang hitart
itu adalah ular dan katajengking.*32o
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cukup dengan isyarat ini. Lihat pula hadib tcrdahulu yang terdapat pada Musnad
Abdullah bin Umar bin Al Khathab (1laitu hadits no. 5821 dan 6453).

Asy-syiqsh dn Asy-Syaql'lsi adalah bagfon pada sesuatu yaog dtunitit i secaria

koleltif.
(Jsttts'iya: Ibnu Al Atsir b€rkata, "Istis'a'ul Abdi (wrye*erlakan budak); jilo

sebagianqra merdeka dan sebagian laimlra budak dia dapat bekerja rmtuk mcnebus

stahrs budak yang masih melekat pada dirinya, schiagga dia dipekerjaken dan

dipcrintahkan rmtrk berusaha, akan tetapi hasilnyz dibcrikan kepada tuamya. Maka
pcmberim nsaharya ihrlhh yang dinamakan &ngaa si'ayah."

Sabda Rasulullah: Ghaira Masyquuq. Maksudrya adalah Ghaira Ma.ryquuqi
Alaihi (tidak diluar . Tegasnya, budak tersebut tidak boleh dibebani
melebihi dari ke,maryuaoryra. Pada kitab inti Al Musna4 krta Alaihi nd^k
disebu&aa psda hadits ini, sebab ia diyakini scbagai yang dinatsud. Serncntara

dalam kitab Muslim dihrtis dibagiau atasn1n tanda 'c-' ymg m€Nrmjul&an akaa

kepastian adaqra kata yang dibuang di teryat ini. Akan tetapi, kalimat tersebut

tertulis pada qrarah Musnad Abmad cetakan Al Kataniyah tapa isyarat bahwa itu
mcnrpakan salinan mauprm perbaikan. Kata itu tcrtera pada scmra riwayat lainnya.

3r Sanad hadits ini shahih. Hadits ini menrpalren dari hadts no.

7178 dN,7373.
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7464. Yazid me,nceritakan kepada kami, Mis'ar mengabarkan

ke,pada kami dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurariah,

dia berkata: Rasulullatr SAW bersabdq "Akan dimaafkan bagi

ummatht apa yang terbetik dalam hatinya atau yang dibisilun

jiwanya, selagi dia belum melaksanakannya atau

membicaralcanny a. " 
3 2 t

$:', ,ft !;.t, ,i;ui';? ,;;,:r 6?l ,l*ye|*.vt1o
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32, Sanad hadits ini shahih. Mis'ar adalah Ibnu Kidam Biografirya telah

dipaparkan pada hadits no. 6527. Pada Musnad Ahlmad cetakan Al Halabiyah dan

U, ii teryat (nama fvtis'ar) ini tertulis: Mas'ud. Ini jelas keliru. Sebab tidak ada

)ang bemarta Mas'u4 yang layak untgk menjadi bahan.kerancuan dalnm sanad ini.

k"-i -""e"tUaiki kekeliruan ini dengan menrjuk kepada Musnad Ahmad cetakan

Al Kataniyall juga dari sumber-sunber takhrij yang lainnya.

Hadits ),ang sama dengan hadits ini pun akan dikemrkakan pada no. 10243 d^i
riwayat ttisyam dan Mis'ar, no. 9097 dari riwayat Hisyam saja, no. 9494 dao' no,

10140 dari riwayat Sa'id bin Abi ArubalL dan no. 10368 dali riwayat flemem
Mereka serrua meriwayatkan dad Qatadah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Butfiari (5: 115 dan ll:478), Muslim (l:
47) dari jalur Abu Awanah, dari jahn Ibnu Abi Anfiab dan dari jahn Hisyaq Ibnu

fr{ajan QOqq dari jalur Ibnu Abi Arubah. Mereka semua meriwayatkan dari

QaLdah-seperti redaksi hadits ini. As-suyrthi memhri isyarat dalam kitab Al Jami'
A.sh-shaghir bahwa badits ini pun diriwayatkan oleh para pemilik kitab Sunan yang

lainnya.
Sabda Rasulullah: Tujrnuiza li wmtati (Alcan dimaallun bagi wmatlal.Pada-

beberapa riwayat dinyatakan Iwullaha taiaauaza (Sesunguhnya Allah

mengampuni). Malma lafazh Tujtuin du Taiantiza itu sama yaitu momaafl<an atau

mengaryuni. Dalam kis1b Lisan Al 'Arab &tyatalcaa: "Pcrkataan mcreka:

Attahumma Tajawuz 'Anni (ya Allah, ampunilah alat), maknan)ra adalah .... sarna

dengan Jawaz,ahullahu ,An Dzanbihi (Allah mengampun nya dari dosanyQ. Kata

Tajaavvaza dat tajawaja -dikutip dari As-Sairafi- adalah tidak dihukum"" Lihat

hadits terdahulu pada Musnad Ibnu Abbas, yaitu hadits no. 3071 dan 3 t 6l .
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74615. Yazid melrcerital€n kepada karni: Syu'bah

mengabartm ke,pada kami dari QatadalL seme,ntara Ibnu Ja'far

(menceritakan k pada karrri): Syrbah me,nceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar qatadatr (mengatakan hadits) dari Zuraratt

bin Aufa, dari Abu Hurairab dari Nabi SAW, beliau bersabda"'Jika

seorang istri fidur dengan meninggalkan ranjang suaminya, maka dia

tidur dalam keadaan dilabtat malaiknt.' Ibnu ja'far berkata "Sampai

diake,mbali (ke te,mpat tidur suarn*yr).""'

6t 2 o z
cJa>r.o ;rtl '*i e* .vt11,g? U.t G?l d;)t^'u.
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7466. Yazed bin Hanrn me,nceritakan kepada l6ami, Ibnu Aun
mengabarkm kepada karrri dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW, beliau benabda, "Sesungguhnya pada hai Jum'at itu ada

sebuah wahu -Ibnu Aun merrperlihatkan telapak tangan kanannya

kepada kami, lalu kami berkata, "Dia meninggalkan waktu itr "-
dimana tidaklah seorang muslim berdii shalat memohon kebaikan

32 Sanad kedua hadits mi shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (9:
258) danMuslim (l: 409), keduanya meriwayatkan dari jalur Syubalf dari Qatadah,
d€ngansamdini.

Ardryrm sabda Rasulullah: "Butat Tal'anulu Al Malaa'ikau (maka dia fidur
dalan krudau nalaikat melabtatnya), perlu diketahui bahwa dcmikianlah redaksi

),ang ffia poda Musnad Ahad cctakan Al Halabilah, M, dan syarah cetakan Al
Kataniyall tarya disebuftan saryai kapan Scdangtan pada Munad Ahmad
ceta&m Al Kataniyall discbutkai: Baatat Al Maabikatu Tayanuhaa Hatta Tushbiha

@akt Aa fu sanatara nulailut melahubrya sampai pagi luri).
Adryln sabda Rasuhrllah pada riwayat Abu Ja'far: Hatta Tari{a (sanpai dia

ksnbali [kc rwqjotg sttoninyaD, perlu diketahui pada pada Musmad Abmad ccakan
M terEra: Tujib (ksnbali) saja, semeirara.pada syarahryra tcrt€ra: "De,mikianlah
yang tertsra Poda ke&la nastah, ),aitu l1fazft ,a7r' G€mbali) 13rya lafazh hatta
(sonpai)."

@I - 
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7467. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b

mengabartan kepada kami dari Abul Walid dan Affiurrahman bin

Sa,a4 mereka semua meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi

S^AW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Innas yang sangat menyengat

itu berasal dari kobaran neraka jahantum. Apabila panas ,nenyengat,

malra lah*anlah shalat saat anaca mulai dingin-'82a

I :.; "s.jt,,f :.bji, .l :J.r Gl,:+;,a1"; .yr 1^,rJ r #t ,sJ * 7> ,sJ i.r Y,-t L\i
"tttl tr;;"''i;i tiy :Jv *,i X. ht * it J;t

1V

"of i;;
.'#ry;;*1:tt *SJt'&

7468. Yazid me,lrceritakan kepada karni, Ibnu Abi Dzi'b

me,ngabarkan kepada kami, dari Abul wali4 dari Abu Hurairalq

,, Sanad hadi6 ini shahih. Mlhanrmad adalah Ibnu Sirin- Hadits ini menrpakan

pengulangan dari hadits no. 7151.- -321 
Sanua Uaits in shahih. Abul Walid adalah Abdullah bin Al Harts Al

Anshari Al Bashri. Pemyataan tentang ketsiqqahannS6 dipaparkan pada badits no.

2138 dan,7l26.
Abdurahman bin Sa'ad adalah orang Madinah, budak Al. Aswad bin susran.

Dia adalah seoraog tabi'in yang tsiqqah.Ibnu Abi Hatim menulis biografinya dalam

kitabnya (A21237).
Hadits ini telah diriwayatkan dari dua jahrr periwayatan lainnya dari Abu

Hurairah, yaitu pada hadits no. 7130 dan 7245.H^dits ini alcan dikem*akan dari

jalur Ibnu Abi Dzib dengan sanad ini (9094). Lihat hadiE no - 7246-

Musnad Imam Ahmad - EI



balrwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian mengimami shalat

berjama'ah, maka ringankanlah [tidak terlalu lama], karena

sesungguhnya di antara kalian itu terdapat orang yang sudah tua,

orang yang lemah, dan anak kecil.'tszs

,7'& i p,r,y>,1'i.t {tl,L-7 cV.vr1 1

;.t1 'r"F 6:t:r<!i *fti:Jtt,;;-) €j f ,{,+Jt.-+ I
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.:r2ii-'rl'#- ol a:;z iF-'*:t {'i" ;* it
7469. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abi OrfA

mengabarkan kepada kami, dari Muslim bin Jrmdub, dari Habib Al
Hudzali, dari Abu Hr.uairah, dia berkata, "Andai aku melihat kijang

berkeliaran di antara dua kawasan bebatuan 
-yaitu 

kota Madinah-,
mak: aku tidak al€n mengejutkannya dan tidak akan pula

memegangnya Hal itu karena aku pemah mende,ngar Rasulullah

SAW mengharamkan pepohonan kota Madinah ditebang atau

dicabut."326

'' Saoad hadits inisiarrtrr. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Butfiari dan Muslim
serta para p€milik kitab ls-Srman dari iahn yang lain dengan redaksi yang panjang.

Lihat kiab Al Muntaqaa: 1366. Lihat juga Shalrilt Al Bukhari (6: 168) dan Muslim
(1:135).

'6 Sanad hadits ini shahih. Muslim bin hmdub Al Hudzali Al Qadhi adalah

tabi'in yang Biqqah. Kctiqqahamya teleh dikcmukakan pada hadits no' 1411.

Narnm demikian, kami Ambahkan di sini bahura Al Bukhari mencantumkan

biografinya dalam kitab Al Kabir (4111258) dan Ibnu Abi Hatim (datam kitabnya
l4llll82). Muslim bin hndub meriwayatkan dari Abu Hurairah j'ga, akan tetapi

rmtukhadia ini dia mcriwayatkan mclalui sosokperantam.
Hsbib Al Hudzali adalah seomng tabiln yang Biqqah. Al Bulfiari

m€ncantumkan biografmla dalam kitab Al Kabir Qru325),Ibnu Abi Hatim dalam
kitabqra (l?lll), dan Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqqat halaman 161. Namm
tak seorang pun dari mcreka ada yang mengeluarkan hadits Habib Al Hudzali'
Mereka -e",rtrtan bahwa llabib rneriwayatkan dari Abu Hurairah. Sementara

hadits Habib diriwayatkan olch Muslim bin nmfub.
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7470. Yazrd menceritakan kepada kami, Ibnu Aun

mengabarkan kepada kami dari Mghammad, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Malaiftat akan melalotat salah seorang

dari lwlian jitra dia mengaanngkan senjata taiam trepada saudaranya,

m,eskipun dia adalah saudara seibu dan seayahnya'"

[Abdullah bin A]rmad berkata,l 'Ayahku berkatq 'Ibnu Adi

tidak memarfirkan hadits irri'."327

Pengertian hadits ini shahih. Hadits yang sama dengan ini telah dikemukakan

pada ha&ts no.7ll7 dari riwayat Malih dmr Az-brhn, dari Ibnu Al Musay5rab, dari

iU, ff*oion. Adaprm dari jalur id, tak seomng pun dari _qqreka ada yang

merrwayataknnya aaLm titaU naalts y"ng enam. Sebab Habib Al Hudzali itu tidak

pernah-disebutlan dalam kitab At-Tahdzib. Akan tetapl Al Hafizh mcncanhrmkan

biografnya dalam kitab lt-TaIil-
-neaarsi 

hadits tersebut birbeda-beda dalam salinan Musnad Ahmad yang kami

rniliki. Redalci yang kami cantumkan adalah redaksi Shulthani),ah. Inilah redalsi

yarrgshahih lagi benar rnatnanya.' -Adaprm rJArUi Va"g t"rter" dalam Musnad Ahmad cetakan At Halabiyah dan

M terte;: ,,Aht mendeigar Rasulullah SAV tidak mengharamlun polun di lrota

Madinah lcecuali ditebing atau dicabur." Ke(elinran ini berslrnber dari para

penyalin hadits. Pengertian yang terkandung pada hadits ini bertc'ntangan dei1gan

;-Lr" yang ainasua. Ssd'nikan redaksi yaug t€fieq r-$a tvtysnaa Ahmad

cetakan lrt icataniyan hbih kacau lagi, sehingga sulit untuk dibaca dan ditetapkan.

oleh karena itulah kami tidak mcnyinggtup)'a.
Al Arutaa: Ibnu Al Atsir b€rkata" "Al Arttaa adalah b€otlk jamak (tal$tr)

latsrah rmtnk Ariwayah- Al Arwaa dijamakan rleniaidi Araawi, yaitr ebix. Menmrt

satu pcndapat, kanbing guntmg.
'yu,dhodhu, lbnu .u .ltsir uotata, "Nahaa 'an Yu',dhadhu syajanthaa

Sasulullah melarang rmtuk mcnebang pohon di kota lvladinah), )trlod
me,nebanpya."

'27 Sanad tadits mi shahih. Muhammad adalah Ibnu Sirin'

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim Q:291) dari jahn Yazid lin Hanm (guru

imam Ahmad) d*g sanad ini, namun Muslim tidak melryebutkan redalsinya,

ut o rct"p ai".""lr"u"tt ": "scpertinya.u Yakni, Muslim bsralih ke badits riwayat

*U'r';;:;
i.6;l ttk i:{5nr + j6l
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sebehmya, yang diriwaptkan fui jahr St6/mbinu)'ainsh' dari Ayyrb, dari Ibnu

sirin, diru.rtra6, eu, 
-renOc"gu 

Abnr hrairah berlata: Ahl Qasim b€rsabda,

"Barangsiapa yorg 
^argac-rg*o, 

sqliata tcim, kcPada saudoanya, malra

ton c;rt iyo rr-ii*ot ot st nclabawra, tfrtg8u nahirn fro adalah saudaranya

seikt dan seqnh."
HadiB irii p,- diriwayath oleh At-Tirmidzi (3: 206) d€ogln redatsi yang

singkat, aoi ;"t* Khatid Al Hadzdza', &ri lvfuhamd bin Siri& dari Abu

ffrri"ir"t, *,cara narfu'. Setclah ihl At-Tirnidzi bcdotq TIadiB ini adalah hadits

hason sttahih gharib dalirjahr ini Hadits ini di{ggry asi4g dad hadits Khalid bin

N Had"An'. Ahr Ayyub mriwayatkan dari Mrfimd hin siriq dari Abu

Hurairalq hadiS yang s€e"rd itl namm dia tidak mgEggapn)'a narfu'. Abu

Ayyrb -"rr-U"it "r 
,,Meskipttn dia sdararyn seayh dot seibu." Setelah itu,

Ai-fir-ia"i rcry,ebu*an saoadqn kepade llamad bin Zai4 dari Ayyl$'
eUn tebpU rirvayat Muslim dari jafu Ibnr Uyainah dali A)'yr$, lmlmi 'kka"

bahwa Ayynb rcriwayadonqra wata nwfu'.
Imanr-Ahrad E€mbenl(an isyarat di bagim afeir h3dib inq bahwa lb0u Adi

tidak mcrafakamya. Maksgdqaq Yazid miwaya*ano;n dari lb'ru Aug dari Ibnu

Sirin, dari Abu Hnrairah **aa nouquf.Ilal ini butmlah caca! juga bukanlah cacat

apa yang dikatrkatr oleh At-Tirmidzi di atas. scbab penilaim marfu'merupakan

riUrin .r*rn 
" dari orang-orang yry, tiqqah, yog dapat ditcrim dan' shahih.

Selain itu, hadits seperti hi tidak rrnnrglrin ditatakao karcma aspek logika' Dengan

demfian, hr&m nauqdpau hsdits ini scsunggutqa hadia ini adalah marfu'

s€cara rtrakur5ra.

Hadits ioi j"g" diriwayatkan oleh Abu Mr'aim delrn kitab al Hilyah (6: 13a)

dari jalur f"fUtamaa Uin emrl dari Abu Salamall dari Abu Hurairah, secara

^orir,,dcngan 
redaksi yang tertra di sini. Tryi awal hadits yugdiriwayatkan oleh

eUu Nu'aim adalah: ,sesuigguhnya malaikat akan melabtal...." Dengan demikian,

hadits ini adalah hadits yug-shahih,dan tidak ada cacat scdiht pun Hadi6 ini akan

dikemrkakan lagi dagan sanaa aan redatsi )rang ErtEm di sini pada badits no'

10565.
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7 47 l. Y azidme,nceritakan kepada kami, syu'bah mengabarkan

kepada kami dari Al Julas, dari Utsman bin Syammas, dia berkata,

"Aku me,ndengar Abu Hurairah (menceritakan hadits dari Rasulullah),

dan saat itu Marwan melintas lalu dia pun berkata (kepada Abu

Hurairatr): 'Sebagian haditsmu diriwayatkan dri Rasulullah SAW?,'

atau Tladitsnu diriwayatkan dari Rasuluuatr sAw? setelah itu,

Marwan kembali. IGmi berkata, 'Sekarang hd itu t€rjadi padanya

(Abu Hurairah).'Marwan bertanya kepada Abu Hurairah' tsagaimana

engkau me,nde,ngar Rsulullatr SAW menshalatkan jenazah?' Abu

Hurairah menjawab, 'Aktr me,lrde,ngar beliau berdoa: "Engkau yang

telah menciptaftannya, Engftau yang telah memberinya rizki, Engftau

telah memberinya hidayah untuk masuk Islam, dan Engkau yang telah

mencabut nyawanya. Engkau mengetahui apa yang rahasia dan apa

yang nampak darinya. Kami datang unuk memohonknn syafa'at

baginya, maka ampunilah dosa4osanya''42s

'8 Sanad hadits ini shahih, reskiprm sanadnya salah, dimana Syubah

melakukan wal,r (kelemahan) di dalamya. Hal ini sebagaimma yang akan

dijelaskan nanti.
Al Jullas; ini adalah kekelinran srbah. $s$3s nama sang periwal'at bukad€h

AI lullas itu. Akan tetapi yang benr-adalah Ablr Al Jullas. Abu Al Jullas adalah

**rrrt"V" (ulukan fig-aifrrt"i acnqan-{tu), d* o-ryor. a$l* Uqbah lin
s#";. oia-aaaul *.of v*g tsiqq;!. Dia diaoggap fiqqon-obh Ahad dan

iJiy" Ul" Ma'in Dia jW-a aicanttrmtan oleh Ibmr Httq" dal,', Ats-Tsiqqat'

ial"ir.', 564. Ibnu ebi ttalm juga mcncanturnlon biognfinla dalam kitab Al Jarh

fg/ilgf f l. para ulama telah menegaskan kekelinran Syrbah meqmngh$ n'rn' sang

i*, iri.' ! ----d-.- 
Sebab AMul warits bin sa'id Al Hafiz.h Al Bashi, mcriwal'attan hadits dari

,orot ,rog gunr ini, dan dia prm baft aalnrn mrycbutkan *9P {r nniyamf'
e"rf. eidrf-W.ris y"it, AM;h-Sbaoad bin Abdut Waris bcdota" "LIqbah adal+

,""a"a* syam. .tyahku berkata, 'eku pcrgr bersam Syubah kcpadanyar lalu dia

henerimanya. Syrbah berkaa: Al Jullas''"
-l;fu pdr" ziloO bin Miktraq juga mcriwayatkan badits dari Uqbah bin

Sayyar. Dia berkata, ,iO.ri UqU"U bin 
-S_ay5rar.' 

Hal ini sebagaimana yang al..n

diffi;k k 
" 

pada talsrijnya. Iiesalahan Sy.rbth itu diP€rhrt oleh Abu Bdj Yahya
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bin Abi $alim, sebagaimana /ang akan dike, rkakan pada riwa)'at Al Baihaqi

mendatang. De,mikian-pula, Ibnu Abi Hatim prm meriwayatkan kes{ahan tersebut

dari keduanya (Syubah dan Abu Balj Yahya bin Abi $alim). Abu Hatim berkata,

"syrbah dan Au Balj Yahya bin Abi Salim berkata, 'Al Jullas'." Setelah itq Ibnu

Iti ffatim b€rkat4 *Abu Zur'ah b€rkat4 'Abul Jullas lcbih Shahih'." Di antara para

peric/ayatPrmadas€orangperiurayat}rangjugadiberikanfu":y?|AbuAlJullas.
bang periiaft itr adalah orang tufah yang lebft senior daripada Uqbah bin Say5rar

ini. N;ma s""g peri*a1,at temebut tidak diketahui. Dia reriwayatkan dari Ali bin

Abi Thalib. Bioirafiq"a tertcra dalem kitab at-Tahdzib (12: 63). Al Bukhari juga

rnenulis biografin)'a dalrm kitab ll Kuna (no. 16Q.

utsman- bin syannnas: ini adalah sosok grrm r"ang lain' dimaoa Spbah
melakukan kekclinran dalam mcryrebutkan n'manya' Yang beirar adalah Ali bin

Syamakh- Syrbah tidak menguasai sanad ini secan baik, sehingga dia melakukan

kesalahan di dua teryat/pada dua nama. Bahkan rmtuk sosok gUru yang i"i Sy,tlah

mc,ncaryrutamya aeng* periwayat yang lain Scbab Utsman bin Syan'mas, budak

AMullah bin 'lbbas, adalah sosok tabi'in yang lain Namaqra dicantumkan oleh

Ibnu Abi Hatim dalam kitab Ats-Tsiqqat, halamn 275 daa oleh Ibnu Abi Hatim
.talam kitab Al Jarh (3tltl54). Brdak Ibur Abbas iniprm rcriwayatkan hadits dari

Abu Hurairah, tapi dia tidakreriwayallanhadits ini.
Adaprm Ali-bin Syamalt, dia adslah As-Sulami. Dia adalah seorang tabi'in

yangtsiqqah. Al Hafizh dalam kitab at-Tah&ib b€[l(ata, "Al Btrltari menyebutkan

("r-r)"ii ,lalam kitab At-Tarilrt. Al Bulfiari b€rlotL 'Sa'id bin Al Asl p€mah

-*gofi"y" ke Madinah'.' Ali bin Syamrnth juga disebutkan oleh Ibnu Hibban

aA^hltt-ftrqqaat (halaman 27Q. Ibnu Abi Hatim juga urncantumkan biografi Ali
bin syammakh- aaam ut unya (3/l/190). Ibmr Abi Hatim meriwaptkan dari

eyahya, dia (ayabnya) berkata, "syubah rcriwayatkan dari Abu Al lullas

laemitianun yang ditutrukanl dari ueman bin Sprrnnas, dl! Abu Hurairab' Tapi

iUo ru Juflas dari Ali bin Syarrrmas adalah lebih shahih. De,mikianlah yang

diriwayatkan oleh Abdul Warits dan Abbad bin Shalih."

ALu Daud berkata dalam kitab As-Sutun setelah reriwayatkan hadits ini dari

jalur Abdul warits, 'syrbah salah dalam menyebutkan rry 4ti bin syammakh.
-Sebab 

dia mcngatakan dalam hadits ini: Ali bin Syartrmas.| Demikian pula' Al
Baihaqi prm lebih mngrmggulkan riwayat Abdul Wadb.

Crceten:
Ali bin Syamakh. Al Hafizh menulis biografirya,r,hrn kitab At-Tahdzib (7:

332) dengan iama [1 bin Syarumas. Ini adalah kesalah"n penyalin atau cetakan.

Sebab nama yang tertera dalam kitab At-Taqrib dat Al Khulashah adalah Ali bin

SyamaUr, drn nema inilah yang benar.

Hadits i1i alran dikemrkakan pada hadiE no. 9915 dari Muhamad bin Ja'far,

dadr$yubab de,ngan sanad ini tapi dcngm sedikit ringlasan
,lrg"aiO ioi p* diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ki-tab ls.Szzan Al Kubra (4:

42) da.'itjalur Ya'qub bin susran, dari Abu Al walid yaitu Ath-Thayalisi, dari

Syrbah d€ngao samd ini, seperti redaksi yaog t€rtera di sini.

Hadits ioi Em diriwayatkan oleh Abu Daud 3200 (3: 188 Aun Al Ma',buil en
Abu Ma,mar, l"aitr ^Abarttau bin Amu Al Mrmqiri Al Muq'id. Riwayat ini adalah

riwayat Ab&il warits bin sa'id: "Abdul warits qcnceritakan kepada kami, Abu Al
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Jullas Uqbah bin Sayyar rnenceritakan kepada karni, Ali bin Syamakh
menceritakan kepadahl dia berkata: 'Alg melihat Marwan bcrtanya kepada Abu

Hunirah ...."" d€ngan redaftsi yang tertera di sini. Namrm tidak disebutkan adaqta

larangan Marwan terhadap Abu Hurairah untuk meriwayatkan badits.

oe-itian pula" hadits ini pun diriwayatkan oleh A&Daulabi dalarn kitab l,
Kuna (l: 139) dari jalur Abu Malmar, tapi dia tidak menyebutkan lafazhry"a

seluruhnya. Ia memberi isyarat kepada bagian akhirnya dengan ucapann)ra: U (dan

seterusnya).
Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Baihaqi $: 42') dari jalur Ab&rrahnn bin

Al Mubarak, dan dari jalur Affiullah bin A16u yaitu Abu Matnar, dimana keduaqra

meriwayatkan dari Abdul Warits, seperti rirvayat Abu Daud. Setelah ihl Al Baihaqi

b€rkata, "sytrbah mclakukan kesalahan pada sanadnya, dm riwayat Abdul Warits

adalah lebrh shahih." Setelah itq Al Baihaqi rnemaparkan riqra)rat Sytbah yang

telah kami tunj'rkan di atas.

Hadits ini prm diriwayatkan oleh Alrmad pada hadits mendatang, )aitu hadits

no. 8736 dari Abdush-shamad bin Ahlul Wa,rits, dari ayahnya, sepcrti sanad dan

riwayat Abu Daud. Imam Ahmad juga meriyayatkaa hadits ini pada hadib no. 8526

dari Affan dari Abdul Warits, ekan tctapi terjadi kesalahan pada sanadqra' yaitu

pada ucapanryra: Uqbah bin Say5nr, dimana dia rnenulis bin Yasar, dan pada

o""p.r"1or Ali bin Syamalrtq dimana dia menulis: Utsrnan bin Samah- Kami akan

memberikan penjelasan di sanq insya Allah, tentang dari siapakah kesalahan ini
keluar, apakah dari salah seorang periwayat ataukah dari salah seorang penyalin

Hadits ini p,rn dirwayatkan oleh AI Baihaqi (2: a2) dari jalrr Yahf,a bin Abi
Salirn Yahya bin Abi Salim berkata, 'Alu mendsxgar AI Jullas mnceritakan, dia

berkata: Marwan bertanya kepada Abu Hurairah." Kesalahan ini (yakni kesalahan

dengan menyebutkan Al jullas, bukan Abu Al Jullas) bersrmber dari Yahya. Hadits

i"i p* munqathi'(terputus sanadnya). oteh karena itulah Al Baihaqi berkata, "Bajl
Yahya bin Salim melarang hadits ini." Setelah itu, Al Baihaqi reriwayatkan ahdits

ini aariiahrr Isma'il bin Ibrahim Alad bin Mikhraq mcAceritakan kepada lcemi, dari

Uqbah bin Sa11nar, dari seorang lelati, dia berkata: "Kami duduk betsama Abu
Huminh ...." Ini jelas tidak tahu nana sosok tabiSn yang rriwaya&an hadits ini.

Akan tetapi; sosok tabitn ial dapat d&etahui dari bcb€rapa ric,a),at yang lain bahwa

dia adalah Ali bin Syamakh" Hadits ini mc,ryerkut riwayat Ab&l Warits yang

menyatakan bahwa sosok yang meriwayatkan dari sang tabiSn tersebut adalah

gqbahbin Say5pr.

Adapun ucapan Marwan kepada Abu Hurairah "Scbagian haditsml" atau

'Haditsnr,' sanPai akhir, malrsudqra adalah nsmberikan pe'ngingkaran tcrhadap

Abu Hurairah karena bcgitu banyak rneriwayattan hadits dari Abu Hurairah.

Memang sebagian sahabat dan sebagian pcnguasa retrgingkari Abu Hurairah kare'na

begittr banyak reriwayatkan hadits, namra kemrdian mereka rembutuhkan
pengetahrrandanhapalanrya'ataurcngrrkrrhkanapa}rangdiriwayatkannya.Halini
iebagaimana yang dilakukan olch Marwan di srnr, dan juga yang lainnya pada

banyak riwayat yang lain Ke,ndati demikian, mreka tidak neryuyai dugaan

Uurut terUaap hapalanrya" dan mcreka tidak menuduh4ra bqdusta pada hapalan

dan amanah yang ada padarya' wallahu a'lam.
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7472. Yazid menceritakan kepada kard, Isma'il yaluri Ibnu

Abi Khalid me,ngabarkan kepada karni, dattZiyadAl Makhzumi, dari

Abu Hurairatr, dia berkata "Rasulullatr SAW bersabda, 'Tidak ada

Kisra setelah Kisra (raja Persia), dan tidak ada kaisar setelah kaisar

(raja Rornawi). Demi Dzat yang iiwa Muhammad berada di tangan-

Nya, sesungguhnya Allah alcan mengeluarkan p*bendaharaan

lreduanya (Persia dan Romawi) diialan Allah.'ts2e

3D Sanad badits im shahih. 7-ryad N Makharmi: Al Husaini tidak
rrcncantumkan biografinya dalam kitab Al lbnol, dan tidak pula Al Hafiz.h dalam

kitzb ArTa'jil. Naryalciya, keduanl,a m€ngBmggulkanbahwa Ziyad N Makhzumi
adalah termasnk dari.orang-orang yang disebuftan dalam kitab At-Tahdzib. lni
adalah pendapat yang benar, yang menurut saya lebih luag sebagaimana lang akan

dijelaskan nanti. Adz-Dzahzbi mencanhmkan biografi Ziyad diilamkrab At-Taqrib
(l: 360). Redalsinya adalah: "Ziyad adalah budak Bani Makhzum- Dia
meriwayatkan dari Utsman Hadits Ziyad diriwayatkan oleh Isra'il bin Abi Khalid.
Yahya bin Ma'in berkat4 Tidak ada sesuatu pun'."

Al Hafiz} meryerkuat hal iu dalam kitab Lisan At-Taqrib (2:499), dan

menambahkan: "Al Bulfiari berkata, Dia dianggap sebagai orang lufah.'Al Bulfiari
menyebutkan bahwa di antara gufraziyad adalah Abu Hurairah. Demikian pula yang

ditutu*an oleh Ibnu Hibban dzlam AU-Tsiqqat. Dia bukanlah Ziyad budak

Abdullah bin Ayyasy Al Makhzumi. Sebab Ziyad budak Abdullah bin AyJrasy Al
Makhzumi adalah oraqg Madinah yang tsiqqah. Dia termasuk orang )'ang
meriwayatkan hadits kepada Muslirn" Adz-Dzahabi dan Ibnu Hajar menperluat Al
Bul&ari dalan Al Kabir dzlarrrmasalah tersebut, juga Ibnu Abi Hatim dalam kitab
Al Jarh wa At-ia'dil, dan Ibnu Hibban dana kitab Ats-Tsiqqat. Sesunggubryra

mereka membedakan antara kedua periwayat tersebut:

Al Bulfiari menrbuat biografi dalam kitabnya (2llR23'324): "Ziyad bin Abi
ziyad. Nama Ayah Ziyad adalah Maisarah, budak Abdullah bin A)ryasy bin Abi
Rabi'ah Al Qurasy Al Madini." Al Bukhari menyebutkan biografi yang panjang,

dimana di dalanrnya dinyatakan bahwa imam Malik pernah bertemr dengan Ziyad,

dan imam Malik menjelaskan bahwa Ziyad adalah seomng budak. Pada waktu itu,
imam Malik ,ra5i[ sangat belia. Al Bukfiari kemudian meriwayatkan iwayat Ziyad
dari Anas.

@ - 
I'[ns1d Imam Ahmad



setelah itu, Al Bukhari membtrat biografi pada halaman 327: "Ziyad budak

Bani Malfizum meriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadits Ziyad diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Khalid. Dia dianggap sebagai orang Kufah. Isa berkata, Diriwayatkan dari

Abu Hamzah, dari Ibnu Abi Khalid, daiziyadAl Madini, dari Abu Hurairah'.'

Demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Abi Hatim. Dia mernbuat biografi

dalarr kitabnya (1t2t545): "ziyad adalah anak Maisarah. Dia adalah Ziyad bin abi

ziyad ...., seielah itru Ibnu Abi Hatim mernbuat biografi pada halamair 549 "ziyad
Uuaat Uani Makhzum meriwayatkan dari Utsman dan Abu Hurairah- Hadits Ziyad

diriwayatkan oleh Isma'il bin Abi Khalid.' setelah itu, Ibnu Abi Hatim

merrurayatkandengansanadqradarilbnuMa'in.IbnuMa'inberkata,"Ziyadbudak
bani Makharm itu tidak ada apa-apa.'

Dcmihan pula yang dilahrkan olch Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsigqat.lbDru

Hibban rrenyebu&an dua biografi dcngan redaksi yang singkat' f'aiU pada halaman

t9r-192.
Asy-Syafli meriwayatkan dalan kitab Al Umm (2: 175) berita qari Ibnu Umar,

dengan sanadnya, yang beftunyi seperti ini: "Orang yatg'tsiqqah meirgabarkan

rcpaaatu dari Hamad bin salamab, dai ziyad budak Bani Makhzum, dat T-ryad

budak Bani Makhzgm i1t Nqqah...." Setelah itq Asy-Syaf i menyebutkan hadits

dari IbnuUmar.
Dengan demikian, orang yang meriwayatkan hadits kepada Asy-Syaf i -ini

(maksudnya ziyad), biografmya telah dicanturnkan oleh Al HafizI dalam kitab lr-
Ta'jil- d- Al H'afizh memberikan kode yang dipenmtukan bagi Asy-Syafli. Al
uanzt berkata, "ziyad budak Bani Makhzum: sekeloryok orang menangkap

kijang, lalu Ibnu Umar berkata kepada mereka, IGlian harus membayar dendanya.'

ffaaits Ziyad diriwayatkan oleh Hamad bin salamah. Ziyad dranggap tsiqqah oleh

Asy-Syafi;i. Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya ziyad telebut zdzlah ziyad

bin ALi Ziyad. Nama ayahnya adalah Maisarah. Dia adalah budak Abdullah bin

Ay5rasy biLAbi Rabi'ah Al Makhzumi. Dia adalah sosok yang tsiqqah. Biografinya

t";d"it dalam kitab At-Tahdzib. Penulis ktab AtTaqib mendah-ului Al Husaini

dalam mngklususkan Ziyad. Sebab penulis btzb At-Taqnb menulis biografi Ziyad

secara lfiusus.' D€milianlah yang dikatakan oleh Al Hafizh.

Pertama, Al Hafizh mcngatakan: saya tidak msnemrkan biografinya dalam

ki.trlb At llonat karya Al Husaini. Hal ini sebagairnma yang tclah saya singgmg.

Boleh jadi hal ini, meskiprm sering terjadi, rnenrmjul&an bahva 1a*rh kitab lI
Ilmat ytrrg diterbittran di India tidak lengkap, seliain banyak kesalahan dan tidak

dikoreksi.
Kedua, Adz-Dzah^bi tidak menyebutkan biognfi orang yang mcriwayatkan

hadits dad Ibnu Umar ini secara khtrsus, yang hadiBnya diriwal'atkan oleh Hamad

bin salamah yang terdapat pada lkllab Asy-syafi (Al umn). Periwayatnya

menyendiri aari Uts-a1,, sebagaimana yang telah kami hrtip tadi sebelumya' Al
Hafizh juga tidak menyendirikan biografi periwayat dari Abu Hufairah dalam hadits

ini, sebag-airnana yang kami katakan bahwa Al Hafi2h berpendapat periwayat ittt

adalah iiv"a an Abu Ziyail mantan budak Abdullah bin A)'Jrds, pembedaan

keduanya dalam lntab At-Taqrib adalah suatu kckelinran atau terlewat dari

pandangan, dalam rangka taklid dengan Al Bukhari dan orang-orang yang
-.*grlatut 

r"y". Apapun alasarya yang jelas perhilayat hadits ini adalah tsiqqah,

Musnad Imam Ahmad - @t



t ,l,st$, :9'* ,ka\6?l ,!*V e:*.vtvr

|Ll J*:r-'t ,pt *bt * i, ly,, ,Sv :,lu ,i;:j ,rj
G.etf !r d tr:ju t"Lr J;; (. uf t, $u ,4;.'^i,it

.yt, ;ri:i- &r, 1yr#i'+?u,
7473. Yazid me,nceritakan kepada kami, Isrna'il mengabarkan

kepada kami dari ZiyadAI Makhzumi, dari Abu HurairalL dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, uTidak akan masuk surga salah seorang

dari kalian karena amalannya." Para sahabat bertanya, "Tidak juga

engkau, Wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aht,

hanya saja Allah SW melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

padafu." Beliau meletakan tmgannya di atas kepalanya. d30

urb * ,tt, t -..- I
J.e-, Urr,>l €*.vrvrc*-N

a. ta(t-t' d.
c

U

ar Jyiiv ,itt ,i;:;, ,rJ pg\Litt i f ,y ,ti ej

karena Al Bukhari telah mengara4g biografinya dar tidak mcelanya. Ibnu Hibban
pun menyebutkanryra dqlq,t A*-Tsiggar. Aqr-Syafi5 juga renilainya tsiqqah.Tidak
ada bukti bahwa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar rrnunrt Asy-Syaf i adalah
selain yang diriwayatkan dari Abu Hurairsh di sini, 12s1i akan dibahas tentang Abu
Hurairah juga (7473,9634,10126,10127,10169,&110555) adaprm rnatan haditsnya
adalah shahih, diriwayatkan pula dari dua jahn periwayatan lain dengan dua isnad
(7lu,7266')

's Sanad hadits ini shahih, sebagaimana yang telah kami jelaskan secara rinci
pada hadits terdahulu. Hadits yang rcmiliki pengertiaa sama de,ngan hadits ini telah
<lilrcmrkakan pada hadits rc.7202 dari riwayat Ibmr Aul, dari Ibnu Sirin, dari Abu
Ilurairah" IGmi juga telah mcnyinggmg takhijrya di san4 yang diarnbil dari
Shahih Al Brrlrhrri dan Muslim"

. Namm pada riwayat ini ada tambahan: "Beliau nelsirkan t ngannya di
kepalanya." Pengertian r€datci lsmbqhan ini prm mcmang ada pada riwayat Ibnu
Arm yang tcrdryat dalan Shahih Muslim (2: 347):'Ibnu Aun me,mberi isyarat
teugan tangam),a seperti ini. Ibnu Aun memberi isyarat ke kepalanya." Zhahir sanad
yang tcrdapat gadt Sluhih Mulim adalah mtmgathi' (tcrputus), sedangkan "hahir
sanad yang tcrdapat di sini adalahlllrrs/raal (tcrsambung).
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7474. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru

me,ngabarkan kepada ka6i dari Shafinan bin Abu Vazid, dari Hushain

bin Al-Lajlaj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw
bersabda, "Tidak akan menyatu antara debu di ialan Allah dan asap

neralu Jahannam di lubang hidung seorang muslim, fidak pula alan

menyatu antara lcikir dan iman di hati seorang muslim'fr3|

33r 5r*6 hadits ini shahih. $ilang pen&pat tentang para periwayat hadits ini
dan kekcliruan dalam meiryebu&an tt"-a tabitn 1id3f akan mcmberftao daryak
negati4 insya Allah.Hal ini sebagaimana yang +an diterangkanbcrikut ini.

- 
rvruhanmarl bin Ailru artalah Muba,--ad bin Amu bin Alqamh Al-Iaitsi.
Shalwan bin Abi Yazid adalah seorang tabiSn yang tstqqah. Naoaryra

dicantumkan oleh lbnu Hibban dalm kitab Ats-Tsiqqat (halamn 500). Sebagian

periwa)rat Mata, "Shafiran bin Yazid.. Yang pasri, redaksi T $rh sebagian

Lir.y" berkata, ;S1"tr** bin Salim" Y_ang pasti, ryr1 ayah +"tr"." adalah

Samn funiyan Salim adalah Abu Yazid. Shafs/ar bin Salim ini bukanlah Shafrmn

bin Salim yarng haditsnla diriwayatkan oleh Malik, Al-Iaits dan yang laimya" dan

bukan pud shafuan bin Salim png haditsnya t€rcantlrlYr dnlam kitab hadits png
*rr1 ,*rtip,- Shafuan bin salim di sini seera dengan shafuan bin Salim png
haditsnya tercantum dalam kitab hadits yang enam itu.

Bi;gafi shafiran bin Abi Yazid juga dicantumkan oleh Al Butsari dalam kitab

Al Kabii (ztzBol), dan Al Bulfiari tidak meiryebutkan adarya cacat pada diriq'a.
Al Bukhari juga menyinggEg scbagian besar jahn peryayatan hadits ini,

sebagaimana yang etran kami papartanpada takhrij4'a iWa Allala
iiogr"n 
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" 
eUi Yadd ipi pun dicanhrmkan oleh Ibmr Abi Hatim 'latern kitab

At Jarh wa At-Ta'dit (2llt42l), dan dia me,mbcrikan isyarat yang ncmmjul&an

bahwa lbnu I:hi'ah kelinr dalam rcnyebutkaa nsm4r!'a' dima Ibnu I:hi'ah
menyebut namenya dengan Shafuan bh Abi Al A'la. Padahal, dia adalah Shafn'an

binAbi Ya^d.
Bahkan Al Hafizh menuturkan dalam kitab Al Ishabah Q|US dan 263) baqiha

Ibnu Lahiah melakukan kesalahan yang lain terhadap ShafrEn bin Abi Yazi4 fittr
dengan menjadikaonl,a sebagai sahabat. Ibnu Lahi'ah jula rriwayattan hadits ini

dari-KhandLinAbi iman dari ShafuanbinAbi Al Al4 bahura diamdengarNabi
SAri/ ,(bersabda) .... Al Hafizh juga mengutip di t€ryat ryfq _p-.rL-, (31248)

p"qot"* Ibnu Abi Hatim: ,Ini adalah kerancuan Ibmr Irhi'ah-' Al Hafizh

io""rtoi isyarat pada kedua terqat tersebut akan scbagian besar jalur periwayatan

hadits ini.
Al Hafizh kemldiao rnelahrkan apa )ang zudah rcnjadi metoderya" yaitu

rnenyebutkan nama Shafiran bin Abi Al A'la pada bagian yang e,qat-yaittt bagian
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yang mencakup biografi sebagian periwayat yang melakukan kesalahan
terhadapnya, dimana mereka menyebutkannya di posisi sahabat (Al hhabah 3: 263).
Al Hafizh rnenetapkan secara tegas bahwa itu merupakan kesalahan Ibnu Lahi'ah.
Dalam hal ini, Al Hafizh telah melalorkan suahr tindakan yang benar dan baik. Al
Hafiz.h juga memberi isyarat kepada sebagian jalur periwayatan hadits ini.

Namun yang mengherankaq Al Hafiz,h juga menyebutlan (nama Shafinan bin
Abi Al A'la) pada pagian yang pertama (3: 248), yaitu bagian yang menjelaskan
tentang sahabat )ang status kesababatannya sudah ditetapkan setelah itu, Al Hz,fizh
memberi isyarat "kan kekelinran Ibnu Lahi'ah. Setelah itu, Al Hafizh meminta maaf
karena menyebutkan Shafwan bin Abi Al A'la di bagian yang pertama ini dengan
permintaan maaf yang tidak pantas dimaafkan. Al Hafi'lr berkata, "Saya
menyebutkannya (Shafuran bin Abi Al A'la) di sini, karena ada kernungkinan."
Semoga Allah merabmati Al Hafizh dan juga kita. Sernoga Allah mengaryuni Al
Hafizh danjuga kita.

Hushain bin Al-Lajlaj adalah seorang tabi'in yang tsiqqah. Pendapat yang lebih
lorat menyatakan bahwa namanya adalah Al Qa'qa'bin Al-Lajlaj. Dia adalah sosok
yang nemanya diperselisilnlcen ole.h para periwayat. Menurut satu pendapa! dia
adalah Abu Al Ala bin Al-I4laj. Bahkan dalarn kitab Al Musudrak disebutkan:
'Dari Abu Al-Lajlaj." Mungkin ini kesalahan dari pihak para penyalin hadits. Yang
benar adalah: "Dari Ibnu Al-Lajlaj..

Dua imam besar yaitu Yahya bin Ma'in dan Al Bulfiari, juga lebih
meagunggullan pendapat png menyatalan bahwa nama Hushain bin Al-Lajlaj
adalah Al Qa'qa bin Al -r'ajlaj . Ibnu Abi Hatim juga ulencantumkan biografi Hushain
bin Al-Lajlaj dalam kitab Al Jarh wa At-Ta'dil (ll2ll95) pada nama Hushain, dan
Ibnu Abi Hatim tidak menyebutkan apapun selain menyebutkan sebagian besar
riwayatnya. setelah itrr, Ibnu Abi Hatim juga mencantumkan biografi Hushain bin
Al-Lajlaj (3/21136) pada nama Al Qa'qa'. Ibnu Abi Hatim berkata, "Muharnmad bin
Amru berkata, 'Dari Hushain bin Al Al-Lajlaj'." Ibnu Abi Hatim memberikan isyarat
kepada riwayat yang tertera di sini, juga beberapa riwayat yang sama dari
Muhammad bin Amr. Setelah itu, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abi
Ma'in, bahwa dia berkata, "Sesunggguhnya Al Qaqa adalah lebihbenar."

Adapun Al Bulfiari, dia tidak menyebutkan biografi Hushain bin Al-Lajlaj pada
nama Hushain. Akan tetapi, dia menyebutkan bi,ografinya hanya pada nama [t
Qaqa (4/1/188). Al Bukhari juga tidak menyinggung silang pendapat tentang
namanya. Hal itu karena dia sudah merasa cularp dengan isyarat yang diberikanpada
biografi Shafwan bin Abi yazid (2/21308), ketika menyinggung jahu-jalur
periwayatan hadits. Hal ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas tadi, juga
sebagaimana yang akan kami singgung pada takhrij nanti, insya Allah.

Ibnu Hibban menyebutkan Hushain bin Al-Lajlaj dalam kitab Ats-Tsiqqat pada
dua biografi (halaman 165 dan 313), tanpa memberikan pendapat tentang nama
apakah yang lebih unggul dari keduanya (Hushain atau Al Qa'qa). Akan tetapi, Ibnu
Hibban menarnbabkan pada yang kedua: Al Ghathafani, dan bahwa kuniyah
Hushain bin Al-I^ajlaj adalah Abu Al Ala'.

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2: 55-56) dari Syu'aib bin yusuf -dia
adalah sosok yang tsiqqah lagi terpercaya- dari Yazid bin Harun, dengan sanad ini.
Hadits ini pun akan dikemukakan lagi (dalam kitab ini) pada hadis no. 9691 dari
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Muharr,nrad bin lJbai4 dari Muharnmad bin Amu, dengan sanad ini, scp€rti rivayat

Yazid bin Hanm dari Muha:rnmadbin Amu
Dernikian pula, hadis ini pm diriwayatkan oleh Al Bulfiari pada biografi

Shafiran dari S;'id bin tvfanshgr dari Abad bin Aba{ dari Muharnmad bin A1gu.

Akan tetapi Al Bultari tidak mcnyebutkan redaksi haditsnl'a, karena sudah merasa

culnrp haqra dengan isyarat yang ditrj'lcen kep{aq"at Hal-ini setagaimana yang

telah- menjadi tetiasaamya. SCUaU rnaksud Al Bulfiari han)'alah menjelaskan

tentang p€tbedaarr sanad.

Demihan pula, hadits ini prm diriwayatkaa oleh An-Nasa'i (2: 55) dad Amu
bin Al Falas dari Ararah tin Al'garnsd dan Ibnu Abi Adi keduanya mcriwayatkan

dari Mubarrrmad bin Amu, dengan redaksi yang 8am- Sctrnfiam Al Bulfiari
mcriwayatkan pada biografi Shafitran -relalui isyarat jugaJari Ibru Abi syafuah,

dari Abdah Uii Sutainan Al Kilabi dari Muha,rm'ad bin AIIfitt, dri Shafiran bin

Salin, dariHushsin
oari.-" ini dan juga dari sanad yang laimla, dapat diunggdrmbahuna namr

ayah shafiran adalah-s;lim, da,- funiah ayahq"a adalah '!9 vyia Merekalah

oraag-omng yang retramakan sang tabiSn itu denganHushainbinAl-Lajlrj. Mereka

r"*i" -.i*"ftt"" hadits ini a"ti j"t o Muharrrmad bin Amu bin Alqamab' Akao

Etapi sebagian periwzyat melakukan hal )'ang berbed4 dirnana mereka

.rri""y"tt " hadits dali Muhamrad bin Arru, lalu merekapu menyebut sang

tabi'in tersebut dengan,tl Qa'qa'. Hal ini kemudian dikuatkan oleh orang-orang yang

meriwayatkan hadiL dad suhail bin Abi shalih dad shafiran dari Al Qaqa bin Al-

Lajlaj. bt"l t r*" ihrlah riwayat orang-omng yang meriwayaikan hadia ini dari

sirait 
-;uga 

karena persetgjuan dari sebagian omng yang mcriwayatkamya dari

rvruhamad bin Arrrr- menjadi lebih kuat Al Bursari meriwayatkamya -melalui
isyarat jugr- pada biografi Shafirar dari Musa bin Isma'il dari Wuhaib, dari Suhail

Ui" .lUi SnaUU- dari Shatuan bin Abi Yazi( dari Al Qa qa bin Al-Lajlaj '
Demikian pula, An-Nasa'i meriwayatkannya (2: 55) dari Ishaq bin Ibrahino, dari

Jarir, dari Suhail, denganredaksi yang sma.
br-i6* pu6 taaits inipun diriwayatkan oleh Al Haki,n dalern kitab lI

Muadrak 1z: iz'1a"ri iut " 
Yusuf bin Musa dari Jarir. Tapi pada riwayat Al Hakim

tertera: uDati Abu Al-Itjlai." pelam h8l inl" saya yakin bahwa ini mcn4dran

kesalahan yang telah aaa lejak duhl dari para pe,qralin hadib-- Yang benar adalah:

'Dad IbnLAl-Lajlaj.' Dalam hal ini Al Hakim rcngetahui adanya silang p€'ndaPat

tentang ,'r-a Huihain bin Al-Lajlaj: apakah namanya adalah Hushah bin Al-Lajlaj

atagkai Al Qa'qa bin Al-Idlai? Oleh lrarena iulah dia keluar dari silang peodapat

tersebut aenian membuat iqma itu dm hanya mlrcbutkan n'sabn]'a: Ibmr AI-

kjlaj.- pr-fti." pula" hadiB ini prm diriwayathn ohh an-lasa-i (2: 55) &ri
Muhamrad bin Adr, dari Manshrn bi1 Salamall dari Al-kit3 bin 58'44 &ri Ibnu

Al Ha4 dari Suhail, dcngan sanad ini.
Dcmikian pula, badits ini prm diriwayatkan oleh Al Baih.qi rhlern kitab ls-

Sunan Al Kubri (9: 16l) dari jalur Muhanmad bin AMullah bin Abdil Hakam dari

ayahnya, d* j"g" aari-svu'at bin Al-Laits, drP?P kgYnry miwayalkan dari

H-l,aits-Uin Sa'aq aengan redaksi yang tertera di sini. Hadits ini juga diriwayatkan

oleh Hamad bin Salamah dari Suhail dan daxi Muharmad bin Amu bin Alqamab,
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sehingga befteda-bedalah riwayat tcntang hadits ini. Mungkin saja perbedaan ini
tsriadi kar€na kelalaian Hamad. Tapi Hamad adalah sosok yang tsiqqah lagi hafizh.
walau begitu, orang ,,'ang 8aDlprm terkadang melakukan kesalahan dan kelalaian.

Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab al Musnad (8493) dari Atran dari
Harnad bin Salamah, dari dua slaitfi (gunr):

Pertana, dari Muharrrmad bin Amu, dari shafiilan yakni Ibnu Salirn, dari AI
Qa'qa bin Al-hjlaj dari Abu HurairaL

Kedua, dari Suhail, dari Al Qa'qa bin Al-Lajlaj. Yang lain berkata, "Al ea'qa'
bin Al-Lajlaj." Yang lainnya lagi berkata, 'Al-Lajlaj bin Al Qa,qa'.', Riwayat Suhail
ifia bukan b€rasal dari Al Qa'qa' atau Al-Lajlaj sssam langsrmg, akarr tetapi dari
Shafiran, dad Al Qa'qa abu Al-Irjlaj. Setelah itu nama seorang syaikh (grrnr)nya
dfuuahg dari sanad $fiail, dan nama sang gunr yang dibuang 

-tersebui 
adalah

Shafwan, tapi dengan memberikan tanda ),aitu alur pgmbicaraan dan petunjuk
riwayat )rang tain, yang terdapat pada srman An-Nasa'i kitab Al Hakim d61 grrnan
Al Baihaqi yang telah karni sebutkan, dimana dalam se1nra htab tersebut
diq,atalan bahwa riwayat itu bersumb€r dari riwayat Suhail dari Shafiran. Hal ini
juga dipcrtuat oleh frlca bahwa Al Hakim meriwayatkan hadits ini (2:72) dari jahu
Amu bin Ali A,l Falas dari AMurrahan bin Mahdi: "Hannd bin Satamah
mcnceritakan kepada kami dad Sbhail bin Abi shatih, dari shafwan bin salim, dari
Abu Al-I-ajlaj." Se, ra riwayat ini renastilon bahwa Suhail meriwayatkan hadits
ini dad Shafrran, buh dari Al Qpqa' secara langsmg.

Adaprm saad yaog terdapat pada (Musnad Ahad) hadits no. 8493,
sesrmgguhl,a riwayat Hsebut tidaklah seperti z}ehir yang terlihat sebab ada
ke, mglinm besar rcryan imam d[rn261 dari shafwan bin salim tidak tert€ra
ahibat ketelaian para peryralin hadib nomor terkait

Riwayat Al Hakim dari jalur Amru bin Ali Al Falas juga diriwayatkan oleh An-
Nasa'i (2: 55) dari Amu bin Ali itu sendiri, sama d61g1a sanad Al ]lakim Hanya
saja, nama tabi'in yang terletak pada Srman An-Nasa'i adalah Khalid bin Al-Lajlaj.
Yang pastr, ini rcnryakan kelalaian Hamad bin Salarnah.

OIeh lrena itulah Al Hafizh menukil (hadits tersebut) dalam kitab At-Tahdzib
(2R88) pada biografi Hrxhain bin Al Laljal, Al Hafizh rnenyebutkan: "Dikatakan:
Khali4' dan "Dilratakan pula: Abu Al Ala'.' Al Hafizh berkatt "Ibnu Hibban
msncantlmkam)ta dqlairn Ats-Tsiqqat pada narna Hushain. Ketika dia menyebutkan
Khalid bin Al-Lajlaj rlalam ftififu1y4 dia menghmiyahinya dengan Abu Al Ara'.
Tapi dia b€*ata dalam kitabq,a itu: Dia (Abu Al Ala') meriwayatkan dari Umar
dan beberapa orang laimya. Haditsnya (Abu Al Ala') diriwayatkan oleh Malfiul dan
Ibnu Jabir. Yang pasti, dia bukanlah Hushain bin Al-Lajlaj ini.,

Dalam hal ini, AI Hrfizh telah mclahrkan kekeliruan pada apa yang dinukilqra
dari Ibnu Hibban- scbab yang tiltr,ra dalam kitab Au-Tsiqaot (halaman 177) adalah
b€rfril redaksirrya: "Khalid bin Al-Iajlaj, Abu Ibrahim ^a.l emiri, saudara Al Ala'
bin Atlajlai: dia dianggap sebagai penduduk Syao" Dia termasuk orang yang rmlia
di ahlira pcn&fuk pada zrrnonnya. Dia meriuayatkan dari umar bin Al Khathab,
ayahya, dan Abdrrahman bin Yaisy. Haditsnya diriwayatkan oleh Makhul, dan
AMurahan bin Yazid bin Jabir." Dengan demikiaq sosok yang dijelaskan dalam
biognfi ini adalah tabitn lain yang juga berstatus se,nior. Biografinya rcrdapat dalam
btab At-Tah&ib (3: ll5). Nmanya sudah dijelaskan pada penjelasan hadits no.
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3484. Al Bulfiari juga mencantumkan biogBfmya dalam kigb Al^Kabir (2111156)'

Al Bulfiari meriwayatkan pada biografinya dari Ibnu Ishaq, "Malihul berkata

t e"a4r-ifU"" tsnaql, Xniga 
"datah 

sosok yang_tua qr".9"ik Lidahnya berani

or"ogut"k; G"f V*g keras) kepada para_ pja'." Jika demikian, mana kesarnan

*tui y""g tiy" f.irUp i"i dengan apa yang dikutip olehAl HafidL

f"sio6"far"yr" Hamad Uin Satarnan tidak hapal tuuna sang tabi'in tersebut

(H,shain it-l"it": atau Al Qa'qa' bin, Al-Lajlaj), sehin_ gga. orang-orang yang

meriwayatkan uaaits aari Hamad prm berbeda pendapat..Ilal ini sebagaimana yang

*gt""iin"t. Oleh karena itulah Al Hakim keluar dari silang pendapat itu, dan dia

hiya menyebutkan nar,: Ibnu Al-Lajlaj, meskiptm para penyalin hadits

."iyitry*gt r"V" mcnjadi Abu Al-Lajlqi. Inilah peirdapat yang lebih kami

rmggulkan"-}"kto, yang rnenyebabkan Al Hafizh terjatuh dalam kekcliruan tersebut -
*or*t t"y"-'"a"Un tergesa-gesa dalam Ireagutip pemrytaan yang tertera dalam

}itaA ltt-'itiqqat, yabi eada tiografi Al Amiri' f'aitr paday?PP Ibnu Hibban:
li*lru lt lti; ttn' lt-tajtai (Saudara Al Ala' bin Al-Lajlai)." PP membacanya

d;i;' Abu Al Aka' (ibi it lto).. Dala6 bal ini, perse,psinya laogsung tertuju

rcoiaa Abu Al ara'. oia tidak mcffica funiyah yang discbutkan Ibnu Hibban

r"["f,r* in r Abu IbrahimAl Amiri. Hal seperti ini sering t€rjadi dan tidak luput dari

,;;;g afim dan ahli uhqiq sekalipur. Semoga Allah ncrahmati Al Hafizh dan

juga kita' 
disebutkan Ibnu Al-t jlai denganAdapun riwaYat Yang di dalarrnya

krmiyabqra: Abu Al Ad' bi" Al-Iajlaj, riwa-5nt ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (2:

;O d"rt irfrrUr*"a bin Abdil 11akam, dad Syu'aib1 tu $. HF: dari I'lbaidillah

ii".au Ja'far, dari Shafr/an bin Abi Yazi4 dari Abi Al Ala bin Al-Lajlaj, bahwa dia

meirdengar Abu Hurairah berkata: ... An-Nasa'i kemrdian mqrebutkan hadits

seperti hadits yang tert€ra di sini secara mauquf'--- -Ri*ay"t 
i"i tl* disinggug oleh Al Bul5ari dalam kitab Al Kabir, yakni pada

biografi sl"t.r, dan Al Bulfiati prm memashlon bahwa riwayat i,lr mauquf. A)*at

rct"li,..rr'" Shafrtan yang disebu&a dalaf riwayat {t"g-"9 Pada.Al Bul&ari ini

"a"i.n 
Shafnran bin Yazid. Maksud Af Buhad adalah h€odak msryinggmg adanya

silang pendapat ini, dan bahwa riwayat ini adalahriwayat mauClf' 
- ---f,i6"t 

rnipun disebuikan ofn rUnr.rUi Hatim dalam b16b Al llal rc. 9(D, dan

bahwa ai" ."oa"ogil ayahnya ncnycbutkan riurayat ini serta bahwa. ayahya

Uot"t", "Abu Shafi Uot"t 
-ttp.O" 

kami dari e!-1X.5,-.uisyge$>a ia adalah

Shafw; bin Abi Yazid. tvtenunrt saya di antara Ubaidullah bin Abi Ja'far dan

ah"fir." itu terdapat Subail bin Abi Sbafh." Ini menrpakan p€ncaBtan yang baik

dari Ib,nu Hatim (af'ah Ibnu Abi llatim), sebab:

Periama, dia menetapkan bahwa pada riwayat Al-Iaits dari- UbaiduUah itu

tcrdapat Shaiiyan bin Y;d" Dalan hal inl dia menetapkan bahwa riwayat ini

kelinr. Dan bahua yang benar adalah: Shafi*'an bin Abu Yazid'

Kedua,aianeneuptanbahwapadariwayattcrscbutqq,-gsosokperantara
di antara t baidullah a- SUf*.r" Lalu dia nemastikan bahwa di antara kedua

"r""g 
it, tcrdapat Subail bin Abi Shalih. Hel ini bcrdasarkan kepada bcberapa

riwayat yang lain
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7 47 5. Yazidmenceritakan kepada kami, M.hmmad Ot'O-r..
mengabarkan kepada kard, dia berkata" aku mendeagar dfii sarman
Abu Abdullah Al Aghar, dari Abu Hurairah, dia bertata: Rasurullah
SAW bersabd4 "Mengerjakan satu shalat di masjidfu ini -Masjid'

pedu dipcrhatilan bahwa darnm kitab lI ltat -tcparn5n mgenai
riwayat ini- terdapat kesalahan datam pcryralinan atau cctah- Scbab di datan
kitab ini t€fiera: "Dari Abu Al Ala' bin Abu Al-hjlaj." yag bcnar adrr.h. .bhAl-
Lajlaj," tarya kata Abu.

Setelah semua uraian di atas, hadits ini mcmiliki sened lain yang slaf,d. sanad
tersebut akrn dikemrkakan pada hadits no. 8460 dari y,nrs, dfii Al-rrib, dili
Muhammad bin dflan, dari suhail bin Abi shalih, dari aFhyra, dari Abu Hurairah,
secra matfu', seperti hadits yang tertera di sini. Tapr pada hadits no. u& adl-
tamb-ahan pada bagian awalnya., witrt: "Dua hal yang fidok ar@t ilqtofi. fr ful@t
neraka yang akan menudharatkan salah satunya; seorang mtilim yog ma$uuh
seorang kafir, kemudian si muslim berlaht adil auu mandekafi kcbasot ....,
Sanad hadits int shahih. hadits ini diriwayatkan oleh ApNasa'i (2: 55) dari Isa bin
Hamad, Al Hakim Q:72) dari jalur Yahya bin Bukair, keduaq'a (ArNasa'i danAl
Hjkip) meriwayatkan dari Al-Laib, dengan redaksi tcnetut Al lrakim bedcata,uHadits ini adalah hadits yang shahih, kareira telah memenuhi syarat Muslim, nrrnm
Al Bul6ari dan Muslim tidak meriwayatkamya." setctah rtl Al lrakim
mengcmrkakan dua riwayat jarir dan Hamad bin salameh dari shafuan yang telah
kami sslutkan di atas.

Al Hafizh Adz-Dzab^bi meqiadikan kedua riwapt itr sebagai cacat bagi
riwayat yang pertanra, padahal itu bukanlah cacat bagiryra. sebaliknyaL riwayat itu
justnr saling menguatkan.

Sementara Ibnu Hajar, menjadikan semua riwayat itu kacau pi1 6grtata daram
kitAb Al Ishabah (3:263): "Ibnu Hiban linglung, sehingga dia rengeluar.kan Thariq
lin ejha [malsudnya riwayat hadits no. 8460], dan lalai akan kekacauan yang ada
di dalarmya." Katrri telah meqjelaskan mana yarg shahih dal"m hal ini. rami juga
telah menjelaskan secara rinci tentang kesalahan yang dilahrkan oleh sebagiin
periwayat. Daq ini bulanlah hadits yang kacau, insya Attah.
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Nabawi- lebih utama daipada mengeriakankan serikr shalat di

ruasjid lainnya, keanali Masjid Al Haram-"332

332 Sanad badits ini shahih. Salman Al Aghar adalah Abu A6ullah Al
Madani, mantan budaknya Juhainah. Nama aslinya adalah Ashb"lran, salah seorang

tabi'in yang tsiqqah dan terkenal. Imarn t{l Bulfiari telah menulis biografiry'a dalam

w^b h iaoii-1aut38), dan berkata, "salman Al Agbar Abu Abdullalq salah

seorang mantan budaknya Juhainalq telah mendengar hadits dari A-buHurairalq dan

anaknya Abdullah telah meriwayatkan darinp. Dia adalah [t fishbahani, dan Az-

Zuhri telah mendengar hadiS darinya." Imam Al Bilfiaxi juga telah menulis

biografinyadalamkitabAsh-Shaghir0'I112),de'nganpenjelasan)rangsamaseperti
ini, rlen 6erkata, "Dia adalah Al Astrbahani." Itulah pendapat l-g Fo", karena

yang terdapat dalam Ushul At Kabir adalah gantin)"a l'Dan Al Ashbahani'" Ittt

ia"f* manipulasi, yang telah diperingatkan oleh pe,n-tashhihnya Al Kabir, Syailfi

Abdurrahm; Al Yamani, dan dikuatkan oleh Ib,nu Abi Hatim dalern kitab Al Jarh

wa At-Ta,dil (2111298). Ibnu Abi Hatim menambabkan dalarn kitabnya, "Al
[sgahani telah meriwiyatkan dari Amru bin Yasir, dan bahwasaqra hadits ini
juga telah oleh AHullah bin Dinal dan Muharrmad bin Amri."

kJmuaiaru ebu rlatim meriwayatkan dengan sanadq'a dari Imarn Ahma4 dari

Hajiaj bin Muharrrmad Al A'war, dari syu'bab, dia berkata, 'Al Agbar adalah

."J*og pencerita dari warga Madinall dan dia adalah orang yang tulus, serta telah

berterrir dengan Abu Htrairah dan Abu Sa'id Al Khudri." Ibnu Sa'ad tehh menulis

biografmya auU. tit"t Ath-Thabaqat (5:2L0), dan berkata" 'Muhamad bin Umar

el Waqiii berkata: dan aku mendengar para putranya bffkata. bahwa Al Ashbahani

telah bertemu de,ngan Umar bin Al dan tidak ada ulam lain yang

itu selain putra-putranya.'Al Ashbaheni adalah seomng yztg tsiqqah

dan sedikit meriwayatkan hadits.' At-Tirmidzi b€rkata, setelah meriwayatkan hadits

ili melalui jalur Trnam Malik sebagqirn4na yang akan kami sebutkan nanti, 'Abu
Abdullah et egn rr, nemanya adalah salman.' Abu Nu'aim juga telah menulis

biografinya aaUm Utat Tarith Astrbahan (l: 33Q, dengan nama- "Sulaiman Al
Aghan Al Ashbaha"i, yang telah rred€ngar hadits dari Abu Hurairah dan aku telah

rntcetatnya." Kemudian 
-[$u 

].Iu'eim meriwayattan hadits ini. Para ulama Kufah

telah meriuayatkan hadits ini dari AI Aghar, akan tetapi rcreka renyebutkan

hmilahnya 
"aaUn 

166g |d16lim.' Sebagian besar ulama telah mcnetapkan

bahwasariya Al Agharr yang dimaksudkan oleh ulama Kufah adalah bukan Al
Aghar ai arm.n ni yang kita bahas sekarang. Al H.fit b-e$ata,t"lam ktiab ll-
fimziO (4: 140), 'Diantara ulama hadits yang telah membedakan antar:a Al Agban

yang disitutl€n oleh ulama Kufah dengan Al Aghar yalg kita babas sekarang ini
laA.n Imam [t Bulfiaxi, Itnam [d16tlp, Ibmr Al Madini, An-Nasa'i, Abu Ahad
Al Hakim danyang lilinnla." Hadits )'ang sama deirgan ini tchh disebutkan

scbelrunnya aaUm naaits k 7376 rnelalui riwayatrya Atha' bin As-Sa'ib, dari Al
Agbarf,, aari AUu Hurairah, yang disebg&an dqlam ss$ngian bcsar iatrr1 riwayatnya

y*g t"io deirgan 'Dari Al Aghar Abu Muslirnrt rinarn Al Bulhari menulis

Liolnfi4. r"odirian secara terpisah dalam kitabnya $UM45), dan berkata, "Al
Aghar .tUo U*ti-, telah mendengar hadits dari Abu Hurairah dan Abu Sa'i4 dan

A6u Ishaq telah meriwayatkan hadits darinya dalam kategori haditsnya ulama
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Kufah." Diriwayatkan daf Imrm Ahmad bin Hanbal, sebuah redaksi yang tclah
diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam pembahasan biografirya Al Aghar,
dengan nama "Salman Abu Abdullah Al Aghar', S€bagaimana yang telah kard
sebutkan sebelunmya, png di dalarmya Syu'bah mengatakan bahwasanya Al
Agharr adalah seomng pendongeng dari warga Madinab." Ibnu Abi Hatim dalam hal
ini telah mengikuti lengkahnya Imam Al Bul&ari dalam biografinya (l/l/308), yang
rnenyebutkan dengan 'Al Aghar Abu Mustimi' , dan telah meriwayatkan redaksi
tersebut langsu"g dari Syu'bah melalui jalur Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam
keterangan tersebut, ada indikasi seolah-olah Imem Abmad bin Hanbal lebih
cendcnmg unhrk menyatakan bahwa Al Agharr png baditsnya telah diriwayatkan
oleh ulama Madinah dan ulama Kufah adalah orang yang sama. Diantara ulama
yang membedakan antara kedua Al Agbar itu adalah Ad-Daulabi dalim kitab lI
Kuna. Ad-Daulabi rneiryebutkan dalam kitab Al Kuna (2:56) nama'.Abu AMullah
Salman Al Agharf', kemrdian dalam halaman selaqiutnya Q: lt2) rnenyebutkan
nama "Abu Muslim Al Aghar, dari Abu llurairah.n Begitu juga yang telah
dilakukan oleh Ibnu Hibban dalam kitab ats-Tsiqqati dia rncnyebutkan narna "Al
Agharr Abu Muslim" dalam halaman 114, dan menyebutkan nama "Abu Abdullah
Al Aghar, nama 6[iry6 adalah Satmen" dalam halamen 212. Dalam btab At-
Tahdzib (l: 365-36Q, dalaln penjelasan biografiqa, juga disebutkan ',Al Agbarr
Abu Muslim", setclah req'ebutkan perkataamya Al Mizi yang b€rkata" 'sebagian
orang mengira bahvzsanya ilia adalah Abdullah Salman Al Agharr, dan pandangan
oftmg-orang itu adalah salah", dengan memrtrkan pakataarya Al IIatrzL 'Diantara
mereka yang rernhdakan kedua orang itu adalah Abdul Gbani bin. Sa'id, yang
sebeh'nmya telah dilahrkan oleh Ath-Thabari, dan menambabkan pemyataan )rang
salah tentang Al Agharr. Mereka mengira bahwa narna aslinya Al Aghar, adalah
fvluslim- $sdangkan hniyahlgelamya adalah Abu Abdullah!. Ath-Thabari telah
melakukan kesalahan, karena sesrmggubn)ra Al Aghar yang bergelar "Abu
Abdullah", nem.n)xa adalah galmrn, dan bukan Muslim, dan hanya diriurayatkan
oleh penduduk Madinah- Adaprm Al Agharr yang ini adalalL AI Agharr yang
haditsnya telah diriwayatkan oleh Ulama Kufah- Jadi, sepertinya Ath-Thabari tidak
mengetahui dengan jelas tentang Muslim Al Madani, gurunya Asy-Sya'bi, karena
sesunggubryra dia juga telah meriwayatkan dari Abu Hurairah, akan tetapi dengan
tanpa gelar'iA,l Agharr."

Adapun Abu Muslinq yang kita sebutkan ini'Al Aghad'adalah nau'anya dan
bukan menrpakan gelar baginya. Ini adalah penjelasan dari AI ltafiz}, etan fstapi
penjelasan ini bukanlah peirjelasan yang jeli serta teliti. Kenapa? ada dua hal;
pertama, aku tidak p€rnah menem*an dalam beberapa litera0re, seorang ulana
yang bcrnama'Muslim Al Madani", ymg hmiyahla adalah "Abu Abdullah", dan
telah reriuayatkan hadiG dari Abu Hurairah, serta Asy-Sya'bi telah meriwayattan
darforya, kecuali &ra orang, yang kcmmgkinan salah satmya mcn4)rtan orang )ang
16fuffift6jntrtcan oleh AI Hafizh tadi.

'Dahm btzb At-Tahdzib (10: 124), discbuttan biografi 'Muslim bin Judub Al
Hud"ali Abu Abdullah", 5fiang biografinya telah di;ielaskan dalam hadis ke 7469.
Dia telah meriwayatkan badits dari Abu Hurairah, dan Imam Al Bukhari tetah
menulis biognfinya dalam kitab Al Kabir (4lln58'), dan tidak rnenyebutkan
didalarrr.>"a bahwa dia adalsh so€rang warga lv[adinah (Al Madani).
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Ibnu Abi Hatim juga telah mcnulis biografinya dalam kitab I I Jarh wa At-Ta'dil
(4fi1182), dan meryebutkan didalamya bahwa dia adalah "Al Madini." Ibnu Abi
Hatim dan juga rtnem Al Buttari juga tidak rcnyebutkan bahvnasaq'a Al Agbarr
telah miwayatkan dari Abu Hurairah, dan tidak ada seorangpun yang meirulis

dalam biografirya bahwa Asy-Sya'bi tclah meriwayatkan badits dad Al Agbar.
Adaprm nama )ang lain 'Muslim'bin Sam'an'', tidak disebutkan biografinya

dalam kitab At-Tahdzib atauprm At-Ta'jil. TA"pU nama itr disebutkan biografirya
dalam kitab At Kabir (4111262), dan kitab Al Jarh wa At-Ta'dil (4/l/184), dan

disebutkan juga dalam kedua kitab itq bahwasanya dia adalah Madani (warga

Madinah), dan bahwasanya dira telah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Haaya saja'

datam kcdua kitab i6r tidalc disebuttm krmiFhya" drn juga tidak disebutkan

bahwasanya Asy-Sya'bi tclah mcriwayatkan hadit sdarirya. Aku $mg$h tidak
tahrl apa yaug sebebnarryra yang diingrnkan oleh Al Hafizfi? Aku nalah jadi

khawatir kalau Al Hafizh tclah melakukan kesalahao-
Keduc, sesungguhnya *Al Aghar Abtr Muslim" in telah disebutkan sebelumya

riwayat hadits darinya dari Abu Huairab, 1l1itu pada hadits ke 7376, yang telah

diriwayatkan oleh Atha' bin As-Sa'ib &rinya. Disebutkan didalamf redaksi "Dari
Al Aghart'' dengan taopa renyebutkaa nama asli atau gelamya. Akan rctapi, Ibnu

Majah (4174) dan Ad-Daulabi dalam kit,lb Al Kuna (2: 113) telah rcriuaya*annya
melalui rivayat Atha' bin As-Sa'ib, dengan redaksi'Dari Al Aghar Abu Muslim
dari Abu Hurairah-" Imam Muslim telah meriwayatkamya (2: 292) melalui jalur

riwayatnya Ishaq As-Sabi'i, dengan redaksi 'Dari Abu Mtrslim Al Aghan,
bahwasanya dia meriwayatkannya dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah-"

Abu Daud telah mriwayatkannya (4090) dari kedua gunmy4 Musa bin Isma'il dan

Hanad bin As-Sirri, dari Abu Al Ahv/asL dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Al Aghar;
aken f6@pi keduanya menyebutkan satr gelar )tang sama rmtuk Al Agharr: Musa

rcnyebuikan dalam riwayatnya 'Dad Salman Al Aghrt'', lalu dia meiryebutkan
nr?nrnya dan gelarnya, sedangkan Hanad bin As-Sirri rcnyebutkm dalam

riwa),atrya 'Dari Al Agbar Abu Muslim", lalu dia rcryebufun nama don

gelamlra. Disint Musa bin Isma'il AlTabudzaki -scorang ulam yang Siqqah, dryt
dipercaya, dan kchrah UaUqa kgat- menycbullon bahwasaqa Al Aghar ini -
yang telah meriwayatkan badits ke 737G, ),ang nam aslfuF adalah "Sahan",
meneatan orang yang sam )rang hadituya telah diriwayarkm olch ulama Kufalt
yang disebutkan bergelar "Abu Mulin"

Jadi, apa )rang dikatakan olch Ab&rl Ghaai bin Sa'id bukaolah mcnryalan
sebuah kesalahan (Wahm), termasuk juga apa yang dilahrkan oleh Ath-Thab,rani,

ketika mereka berdga nenjadikan nama "[t Aghart'' sebagai gelarqra "Salman",
dan bahwa hnl{liah-rlya adalah "Abu Abdullah" dm 'Abu Muslim-n Aku tidak
meryunyai kitabnya Ath-Thabrani yang olch Al Hafizh dinisbatkan Taiz
tepaOanya, dan dinisba*an kcpada A&-Thabrmi bohwa dia rclah rterarnhahkan

sebuah Wahm dengao,sebuah Wahm lagi"yaitq rcdaksi *I:lq AtbThbrani mcngira

bahwa nama asli4ra Al Agban adalah Muslim' dn' funiah'rya adalah Abu

Abdullah"" Meinrnrtkrl bisa jadi yang dirnaksrrdlren oleh Ath-ThabTani dengan

perkataannya "Al Aghar ini meryuryai dv hniyah (gelar), dan Al Hafizh telah

r"*galittan pendapatnya ketika dia menutrkan apa )rang sudah sebanrsnya

dikatakan- Bahlren, dia juga telah ffinebpkao bahwasanya naltra "Al Aghar" itu
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adalah '.Abdullah bin Salrnn,' )/ang hadiEnya telah diriweyatkan oleh ulamo
Madinah, dan dia juga adalah *Abu Muslim" yang haditsnya telah diriwayatkan oleh
ulama Kufah" Diantara ulama Kufah itu aaa-ab-lmamya para rmarq Muharrrmad
bin Ishaq bin Khuzaimab png telah meriwayatkan dalam kitab at-Tauhid (hal g3-
85) sebuah hadits tentang berdiam di masjid ketika sepanrh matarn telah tewag
dengan beberapa bentuk sanad, mlalui riwayatnya para rrlarna Madinah dari Al
Aghar, dan melalui riwayatqra para ul"ma Kufah dad AI Agbar. Sebagian
daripada riwayat itu menyebutkan Al Agharr dengan hniyah (gelarlnya 'Abu
4bdullah", dan sebagian yang lain dengan n{nan).a "galman", scrta sebagian yang
lain dengan mcng$makan gelamya yang lain "Abu Muslim.n Ibnu Iftuzaimah

(83-M), '?ara ulama Hljaz dan Irak berselisih tcNrtaog gelamya Al
Agharr. p213 nlarna Hijaz mgrgateken, 'Al Agharr itu adalah Abu Abdrdlah'.
$sdangkan nlarna ft2f rengatakan, 'Al Agharr ifu adalah Abu Muslim'. pada
dasamya, Tidak mcnutup lrernmgkin^n kalau Al Agbarr ini mryuu5ai dga gelar.
Bisa jadi, dia meryun1,ai dua orang anak, Abdullah dan Muslim, yang artinrya
membuatrya mqrqrai era julukan b€rdasarkan nama analrn ra Hal ini sepcrti

9*g", apa )ang terjadi pa,dt*Dan tfirah (Utsman bin Affan),., yaag m€ryuyai
dua julukan "Abu ArEu" dan'Abu Ab&illaL" Kejadian s€perti initat seri"g terjidi
dalam rnas'l"h juhkan atau gelar." lai ilalah tabqlq yang teliti aari fUn
khuzaimah, irrnrrrqra para tnqm Dia jugS pagt451tr pcmdryatnya iir dengan
rnengatakan bahuasarryra hadi$ tentang bctrdiam 6i meqjid itr tElah diriwaya&an
slsfo In',m Muslim dalam kitab shahihya (l: 210) melalui jalrr r'qm Malik dari
Az-hrfui dari Abu Abdullah Al Agharr, dan dari Abu salamh bin Abdrrrabman
dari Abu Hurairah-

Kemdian, Imam Muslim rneriyrayatkannya lagi melalui jalur Manshur dari
Abu tshaq As-sabi'i *dari Al Aghan Abu Muslim, yang telah meriwayatkannya dari
Abu sa'id dan Abu Hurairah." Segala puji bagi Allah png rclah memberrtan taufiq
unhrk solusi masalah ini. Ad4rm tmam .Al Bulfiari, sesungguhf dia telah
melakukan f,esalahan dalam menulis biografinya Al Agbar iri aiur."*r" ai,
telah merrbuatnya melrjadi dua orang yang berbeda. Bahkan, Imam Al Bpkhari juga
menambahkan kesalahan itu dengan sebuah f6salahan yang lain, yaihr ketika dia
memasul*an ke dalam pe,njelsan itr de,ngan dua biografi yang lain yaitu, ketika
Imam ,{l Bnkhari berkata dalam bagian akhir biografi AI Agharr (rt2t444s),
"Dikatakan dari Ibnu Abjar dari Abu Ishaq dari Aghar bin salik dari Abu Sa'id drn
Abu Hurairalu dua omng itu bffhryur bersam-sama dalam
membebaskannya.."

Imalxr Al Bulfiari mnyebutkan dalam kiabryra (2EUI3,B), setelah menulis
biogafi "$alrnen Al Aghad' sebuah biografi baru, )rang reaakiq,a sepcrti ini
"Salman Abu Abdullah, mantan hrdakrya lbnu Az-Zrbair, png hadiBnya telah
dhintgratlan oleh Adham, adalah munqlrati'." Adaprm Ibnrl Abi Hatiro, dia tidak
merdis apa-apa selain meirgihrti apa yang telah diblis oleh rmam Al Bultari
dalet€rjemah biografi )rang teralfiir, dan rnembuang apa )rang tclah ditambabkan
oleh Imam Al Bnkheri rlalam terjemah biografi )ang p€rtama. Redaksi yang terdapat
dalam terjcmah biografi yang Halfiir (ull2gs) adalah sacrti ini .isalman Abu
Abdulldt mantan budakryra Ibnu Az-Zubair, telah reriwayatkan hadits dari Ibnu
Az-Znbdr, dari haditsrya telah diriwayadran oleh Adhanbin Tharif As-Sadusi. Aku
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rn€nd€ogar bapal&u b€rkata seperti itu." Adapun redalsi yang telah disebutkan oleh

rmam Al Bultari, yang rneirgatakan bahwa "Al Aghar bin Abi Muslim" juga

dikatakan dengan r'r-o {q,g5s1bin Safif', pada dasamya" Irnem Al Bulfiad s€ndiri

tidak sepakat denga, paraapatryra itr, lalu diaprm mstrulis biografi yang lain setelah

biografi- ),ang tadi (hal. 45), de,ngan redaksi "Agbar bin salik, yang dianggap

sebagar"rargafufdlrbaditsq'atelahdiriwayatkanolehAs-sirnalrbinHaIbdanAli
bin Al Aq*. Abu Al Ahwash mengatakan dari As-Sirnalr: Agharr $i1llan'lralah."
Ibnu Hatirn rcnuturkan biografi ini deirgan redaksi yang haryir sama (1/1808),

dan b€rkata s€p€rti kebiasaannya, "Aku mendengar bapakku b€rkata seperti itr.'l
Imam Al Bulfiad telah rnelakukan tindalon )'ang b€oar' karena dia telah

mc,mbedakan biografi "Aghar bin Salik" -yang disebtrtkan dalam kitab'nya Ibnu

Sa'ad (6: 169), dengan redaksi yang mnunjgl*an adaqra @daan antara "Agharr
bh Saiik' a- "et agharr Abu Abdullah"-, dengan 'Al Agharr bin

salik, yang dlam hadits lain disebutkan dengan "Al Aghar bin Hanz}alah', telah

mcriwayatkan hadib dari Ali bin Abi Thalib. Muha:rnmad bin Sa'ad bcrkat4 "Bisa
jadi, noma itu dinisbatkan kepada namo kakeknyq Salik bin Hanzhalah-" Ke'mudian,
-diriwayatkan 

relalui.jalur Syr'bah dari As-Si-ak, dia b€rkata, "Aku mndengar

dari Al Aghar bin salik., Ialu, diriwayatkan melalui jahrr Isma'il dari As-sirp\
dia b€rkatq l'Aku rcndengar dari Al Agharr bin Hanzhalah-" Xamaian, Ibnu Sa'ad

b€rkata, 'Al Aghar ini dib€ri juhkan dengan Abu Muslim.i' Ini sfuffi pei{elasan

biografi yang j;h, yang telah memisah dan me,mbed"kan antara "Agbar bin saliP
d*gr" .'lu egUrr ^t"-u Muslim' yang kita bahas saekarang. Adapun "Selman Abu

Abdrillah", png dijelaskan oleh Imam Al Blltari, bahwasary"a dia adalah

budaknya Ibnu- Az-Zubair, dan pendapat ini diihti oleh Ibnu Abi Hatinq

sesugguhnya dia adalah "salman Al Aghar Abu AMullah" y:rng terdapat dalem

hadits ini. iadi, dalam hal iai rmam Al Bulfiari telah melakukan fesrlahan, dan bisa

jadi kesalahan itu terdapat dalarn sebagian riurayatnya, deirgan mengatakan

b.tr""*lo dia adalah budaknya Ibnu Az-Zubair. Imam Al Brrkhari juga tclah

relakgkan kesatahan ketika menyatakan bahwasanya riwaptq'a Al Agbrr yang

telah diriwa)ratkan oleh Adham adalah mtmqathi'. Itu semra a*arcnakan

bahwsanl,a tit*a Aa-Oaulabi moryrebutkrn dalam kitab Al Kuna Q: 50 dcngan

rcdaksi 'Dan Abu Ab&rllah Sahnan Al Aghar", dia relakukan tebiasaan yang

selalu dia lakukan dalam sebagian besar pcnjclasan biografi scscomng dengan

meriwayatkan sebuah hadits yang diriwayatkan mclafui jatumf'a sang pcriwayat

)"ang dia tnlis biografiry,a. Karena itulah, dia meriwayathn dalm kitat Al Kma (2:

SAin dengan sanad yang shahih kepada Syg'ba1, 'T)ari Adham As-Sadusi, dia

berkaia: Akl mendengar Sqlman Abu Abdullalf dia berkaA: Waktu itu aku

mclakukan shalat dibelatang Ibnu Az.Zubair...(saqai akhir hadits).' Ini lah

redaksi hadits yang tcrdapat dalam saoad yang muttoshrr, dan bahwasaqra Adham

tclah mendcngar dari Salmn Abu Abdullalf dan bahwasanya $almm melakgkan

shalat dibelakang Ibuu Az-Znbair. Deirgaa ini, mka tlhrhm hqitha' pada riwayat

iar deirgaa scnairi4ra tidak b€nar. Kemrdiao, Ad-Dautabi neqielaskan kcPada kita

dengan mcnyebutkan keterangan 6sforhen dari Tmrm Al Bukhari, deirgan

nc,ngatakan, irmrm Al Buktari bcrkata: Al Aghar Abu Abqu[alt narnn sslinya

"aaUU 
Salnan" Haditsn,,a tclah diriwayatkan oleh Az-Zuhi, Ab,rr Bakar bin Amu

bin Ham, Mubar-'ad bin Amu bin Alqaoah' Al Walid bin Ar-Rayyalt AMullah
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bin Dinar, Yahya bin Abi Ishaq, Sa'ad bin Ibrahim, dan yang lainnya.r Redaksi ini
tidak terdapat dalam dua kitab biografiq,a Imam Al Butfiari Al Kabir dat Ash-
Shaghiir. Tetapi, ada kemmgkinan redalsi tersebut ada dalam kitab biografi l/
Ausath atau dari kitab yang lain darinya. "Adham As-Sadusi", yang telah
meriwayatkan hadits dari Al Aghar, adalah ddham bin Tharif, Abu Ba"syr. Imam Al
Bukhari telah menulis biografinya (112166), begrtu juga Ibnu Abi Hatim (l/l/348),
dan Ad-Daulabi dalam kitab Al Kuna (l: 127). Ad-Daulabi juga telah meriwayatkan
hadits yang lain relalui jalur Adham (1: 128).

Cetrten:
Al Aghar "galrn m", dengan dibaca fathah pada Sin dan suhn pada lam,

keterapgan biografinya telah disebutkaa dalam bab "Salman", dalam setiap literanr
kitab yang disusun berdasarkan abjad. Meskipun begtq dalarn beberapa literatur itu
sendiri, khususnya kitab At-Tahdzib, daa juga dalam beberapa teryat pada bcberapa
kitab hadits, nama itri sering disebutkan dengan "Sulaiman", ternasuk diantaranya
adalah apa )rang terdapat dalam hadits yang kita jclaskan ini. Nama itu juga
disebutkan d *l,rn (Jsftvl Ats-Tsalatsalz dengan "Sulaiman-" Itu adalah sebuah
kesalahan yang fatal.

Setelah nreqislas,kan tcntang sanad hadib ini. Sekaraog kita meirjelaskan
tentang yang laimya. Redaksilmatan hadits ini adalah shahih, dan tidak ada yang
meragukan !6rshahiharmya. Hadits ini rclah diriwayatkan dari Abu Hurairah dengan
melalui banyak jalur, sebagaimana yang telah dik?takan olehAt-Tirmidzi. Hadits ini
juga telah diriwayatkan dad Al Agbarr dengan melalui banyak jaftr, diantaranya
adalah apa )4ng "kan disebutkan dalan Al Musnad ini pada hadits ke 9000 - 10045
mclalui jalur Syr'bah dari Sa'ad bin Ibrahim dari Al Agbarr. Begitu juga
An-Nasa'i telah meriwayatkannya (2:34') melalui jalur Syu'bah"

Dalarn Al Musnad ini juga ekan disebutkan hadits riwayatrya Al Agha,n pada
hadits ke 10010, yang diriwayatkan rnelalui jalur riwayatnya rmam Malik dari
IJbaidillah bin Salman Al Aghar dari ayabnya. Jalur riwayat Imam Malik iin
disebutkan dalem kitab Al Muwathrtc' Gal 196), dengm redaksi'Dari Zaid bin
Rabah dan Ubaidiltah bin Abi Abdullah, dari Abu Abdullah Salman Al Agharr."

Begitu juga Imam Al Bulfiari (3: 54), At-Tirmidzi (l:269 atau hal 325 msnurut
peirjelasan kami), dan Ibnu Majah (1404) telah reriwayatkannya rclalui jahr
Tmam Malik Ibnu Abdul Bar juga menyebutkaoorya dalarn kitab At-Taqashshi @d
I 18 - 305) rclalui jalrr riwayatnya rmam Malik. Dalam hadits ke 103(X yang akan
dataog, juga akan disebutkan hadits riwayatnya Aflah bin Humai4 dari Abu Bakar
bin Haan, dari Salman Al Agbar, dengan adanya redaksi tambahon pada bagian
akhir haditsnya.

Ad-Darimi juga telah mririwayatkannya (1: 330) mcldui jalur Aflalu dengan
tarya menyebutkan redalsi .ambahan. Abu Nu'aim juga tclah meriwayatkanryra
aahs+Ftab Tarikh Ashbahan (l: 336) rclalui jalur Abu Shalih aenulis haditsnya
Al-IrQlB-, dari AMul Adzblm AMullaL dari Abdullah bin Dinar, dari Salnan Al
AghqF,,Al Ashbahani, bahwasaq,a dia bcrkata, "Aku telah bcrsiapsiap pe,Igi ke
Baihl Maqdis untuk mengerjakan shalat didalamya" d8n aku mclewati Abu
Hurairah untrk mcngucapkan salam kepadanfra. Lalu Abu Hurairah bertanya, 'tIau
kernana kanru, vrahai orang persia?", aku jawab, "Aku hendak ke Baitul Maqdis
untuk mengdntan shalat didalamnya." Ialt|, Abu Hurairah bc*atq "Apatah ka'r'u
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T4T6.Yazidme,nceritakan kepada kami, Muhammad bin Amru

mengabarkan ke,pada kami, dari Abu Al Hakim- mantan budaknya dua

orang Al-Laits-, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW

bersabda, "Tidak boleh ada perlombaan kecaali pada pacaan onta

atau htda."333

mau aku tunjnkkan amalan yang lebih utama dari itr?", aku jawab, "Iya.' Abu
Hurairah kemrdian b€rtatC '?ergilah kamu dargan serrlua pakaianmu ini rmtuk
lasfulcsanakan umabb kcmdian rm$*lah kc dalam masjid Nabawi, dan shalatlah

didalamya. Karcna se$mgguh)a alu pemah modeirgar Rasulullah SAW
bersabda, "Meogcrjakan shalat di dalam rnasjidku ini lebih uama dari rrcngcrjakan
shalat sebmyak seribu kali 6i6"1sm masjid lainqra, selain Masjidil Haram"

Hadits ini telah disebutkan sebelurmya nplalui dua jahrr yang berbeda dari Abu
Hnrairah pada hadits ke 7252 - 7409. Hadits ini juga "kan disebtrtkan lagi, oelalui
jalru yang lain pada hadits ke (7719,7720,7721,7725,7726, 9142,9143, 10016,

10116, loll7, 10280, 10480, - 10849).
333 Sanad hadits ini hasan, kemudian berubah meirjadi shahih disebabkan

hadits yang lainnya. Tentang Abu Al Hakarq mantan budakryza dua AI-Iaits, atu
tidak menemukan komeirtar tentangn),a selain komeirtarnya Adz-Dzahabi dalam
klab ArTaqib, yarg mengatakan, 'tsiografinya tidak diketahui", lalu Adz-Dzahabi
menyebutkan hadits ini.

Dalam kitzb At-Tahdzib, frdrk disebutkan adarya Jarh Qnrcacatan) atatryun

Ta'dil (diperaryalm, ke-adilamya dalam hadiB). Ikreoa iolaL Al Hafizh b€*ata
dalam kitab At-Taqrib, ltladitsoya diterima.n Dia adalah soorang tabitn yang tidak
diketahui dengan pasti keadaannya, sehingga meirgandmg kemngkinan ada usaha
penutupan biografiqra, sanpai akhimya dijelaskan bahwasanya ada iarh (cacat)

dalamdirinya.
Lnam Al Bul&ari telah menyebutkan dalam kitab Al Kuna (h.l 175), 'Abu Al

Hakam Al-Laitsi telah meriwayatkan hadits dari Abu Sa'id"" Kemrdian, knam Al
Bulfiari tidak meugatakan apa-apa lagi. Jadi, ada keunmgkinan yang dimaksudlran
dengan Abu Al Hakam adalah orang yang telah disebutkan oleh Imam Al Bulfiari
tadi. Muhanrmad bin Artru, periwayat yang telah meriwayatkan hadits darinya,
adalah Muhamnad bin Affiu bin Alqamah. Disebutkan dd65 sstakan Halabiyah
dan M disini, sebuah redalsi "Muharmtad bin Umar.' Ihr adalah sebuah kesalahan

daripara penyalin kitab. Peiryebutan yang benar adalah apa )rang terdapat dalam
cetakan Katanifh. Dalam hadits ke 8981 yang alcan datang disebutkan redalsi
namanya yang benar. Hadits yang sama dengan ini, akan disebutkan lagi pada hadits

,i;:) ,rj * ,:#, j;
.iG\l',-* 6',lt'*,1
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7477.Ya d menceritalcan kepada ked, Muhammad bin Ishaq

memgabarkan kepada kami, dari Abu Az-7-iiad, dri Al A'raj, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda'

"Perannpamaan antara orang bakhil dan dernawan adalah seperti

ke 8981 relalui jahn tlamad, dm p.da hsdits tc 9{E3 rclalui jalur riwayatnya

Abu Mu'awiyah &n Ibmr },[rmir. An Nasa'i telah miwayatkamya (2: 122)

melalui jalw Abdut Wadts, bc3iuiry! Ibml Irdqiah tclah miwayattamp (2878)

rclalui jalur Abdah bin Sulainan, @ Al Bafr.qi tclah miwaydomya (10: 16)

melalui jaltn Ibad bin Ibad Al lvlahli; kes€, q,a melahi jahr Muhamad bin
Alqanah, dengan sanad ini. Irnam Ahps[ mimf'attam:ra &lm hadiE ke 8678

yang alcan dataag relalui riwayatqra gpldnan bin Yasr dari Atu Shalih dari Abu
Hnrairah" Imm S)raf i meriwayatkam5ra dalarn kitab Al Umt (4: 148 -2:129 dai
Musnadnya b€rdasa*an unrtan Sfilfi Abid As-$mdi), rclalui riwayatqra Ibad bin
Abi Shatih {ak$dnya adalah Abdulkfo bin Abi Shalft- dari ayahp dari Abu
Hurairah" Al Baftaqi telah rmiwap&amya (10: 16) rehlui jahr lrr-m S)'af i,
dengan sanad yang sama. Dalam se, ra riwayat yang Elah discbu&an tadi,
p€mbahasan badits telah diringkas haqa pada msalah l(h.f @NN onta) dan

Hafir {paclntkuda). Para pcri*apt hadits mimyattan dcogan redaksi "Au Noshl
(atau memanah)." Al Baihaqi rengatakan scehh myehdran hadits riwayatrya
Ibad bin Ibad dari Muharmad bin Amq '.I\{uhmad bin Amu berkata: mereka

sarrrua mcnambahkan redaksi 'Au nashl'." Rcdsksi tadahm ini juga shahih,
sebagaimana yang akan disebutkan dalam hadits Le 10142 - 10143 melalui jalur Abu
Dzi'b, dari Nafi' bin Abi Nafi' budafryra Abu Ahrn4 dari Abu Hurairah, de'ngan

adanya 6pfonhan redaksi tersebut. Imam Syaf i juga telah miwayatkamya sepcrti
itu dalam btzb Al llmm (4: l4El 2: 128 dsri Mnsnadnya), begitu juga Abu Daud
(2574), At-Tirmidzi (3: 3l) dan An-Nasa'i(2: 122), dengan &ra sanad; kese'munya
mcriwayattan rnclalui jalur Ibnu Abi Dzi'b, dcogan samdnya. Al Hafizh

dalam kitab At-Talkhish (293) bahwasau56 Al Hakim juga telah
rreriwaya&annya mclalui beberapa jalur, dan rclah dianggap shohih oleh Ibnu Al
Qaththan serta Ibmr Daqiq Al Id. Akan tctapi, Ad-Daraquthi rcngarggap cacat

sebagian baditsq'a sebagai hadra mauquf." Lihat keterangamya dalam kitab l,
Muntaqa (4490).
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dua orang yang mengenalun pakaian dari besi, mulai dari kedua

dadanya sampai kedua pundalotya. Adapun bast orang yang

dermaytan, maka tidawah dia nemberikan sedekah itu keanali

palwian besi itu melonggar, karena dia telah melonggarlunnya

dengan sedekah itu. Sedangkan bagt orang baffitil, tidaklah

bertambah dari pakaim besinya itu melainkan aknn menyempit."33a

,4?tc
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7478.Yazid me,nceritahan kepada kami, Muharunad bin Ishaq

mengabarkan kepada karni, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hgrairatr,

dia berkata, Abu Al Qasim Rasulullatr sAw bersabdq "Andaikan

gunung Uhud itu menjadi emas untukku, makt afu lebih senang untuk

menginfafi*annya di jalan Allah, dan tidak akan ada tiga orang yang

datang, sedanglan aku mempunyai utang kepadanya satu dinar atau

satu dirham, keanali dia mendapatlmn sesuatuyang telah aht sisihkan

untuk membayar utang yang meniadi tanggunganht."s3'

33. Sanad hadits ini, shahih.Ini adalah ben$k redalcsi yang panjang dari hadits

keT33l,dankamitelahbaqlakmnjelaskandisansdeoganpanjmglcbar.Haditsini
juga akan disebutkan dengan redalsi yang lebih paqiang lagl qhT Bdi" ke 9o45 -

i OISO sebagairnana yang telah lomi katakan juga dalam hadits ke 7331 .

. 335 Sanad hadits in shahih. Musa bin Yasar, adalah seorang tabiln yang

tstqqah, dan telah dianggap tsiqqah oleh Ibnu Ma'in dan yang laimya. Dia adalah

p"r**y" Muhamad-bin lshaq bin Yasar, pengaran-€ btzb as-sirai, yang telah

menwayatkan hadits darinya. Imam Al Bukfiari telah menulis biografinya dalart

kttab li xabir (4tl/298),bigitu juga dengan Ibnu Abi Hatim dalam kitab ll Jarhwa

At-Ta'dil (4fi1169.). Biograftrya telah disebutkan sebelumlya dalam penjelasan

hadits ke 7350. H;dits ini telah diriwayatkan oleh tnam Al Bulfiari dengan redalsi

yang sama (5: 42 - ll: 228) rnelalui jalur Az::brhi, dari Ubaidillah bin Abdullah bin

iftar, dari Abu Hurairah. Imarn Al Buhad juga telah (12: 187)

melalui jalur Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah. Al Hafizh
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7 47g. Y azidme,nceritakan ke,pada kami, Muhammad bin Ishaq

rnengabarkan kepada kami, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah,
dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Perttmpamaan antara diriht
dan para nabi, aCalah seperti seorang telaki yang mendirikan sebuah

bangunan,. lalu dia menptrcantibtya dan menyemryrnakannya,

lrectnli tersisa satu celah'pada sebuah sudut bangunan itu; hingga
menbtmtl orang-orang berkeliling dise*iurnya dan takjub dengan

bangtmtinnya, sambil berkata, ''Kami tidak peruoh melihat bangunan
yang lebih bagus dari ini, keanali satu celah ban bau ini; maka alat
tah penutup celah battt bata 1ni.t836

meq,atakan dalam htab Fath Al Bari (5: 55), badits ini termasuk yang
haqra diriwayatkan sl6[ rmrm Al Bulfiari, dan tidak diriwayatkan oleh Imen
ly[6lim- Lafazh "Arshadahu", mc,nrmlt Al Hafizh dalam kitab Fath Al Bari, 'Dalam
riwayat kagri, lafaztr ini ditetapkm dengan harakat dhanmah pada huruf pertarna,
yang menrpalnn b€ntuk f il ntba'i (yang tcrdiri dari eryat huru!. Ibnu At-Tin
mcnlratalcan dnlam sebagian ri*),aq bahwa lafrzh ini dit€tapkan dengan harakat

fathah pada hamzah, daa berasal dari akar kalta"Rashada." Akan tetapipeirdapat
yang pcrtama lah yang lebih bcnar, s€e€rti ketika anda mcngatakan kcpada orang
lain "Atrhadfithti', yang artiqra adalah aku telah dan
mcny$iakamya. don "Rashadtuhu", yatgartirya adalah aku telah mngawasinya."

'ro Sanad hadits bi shahih. Kandungaa makna hadib ini telah disebutkan
sebelumya, deogan adanya sedikit perbedaan dalam hadits ke 7318 (M3). I(ami
juga telah rcnjelaskan disana bahwasanya rmarn .Al Bul&sri telah meriwayatkan
kan&mgan rmknrn)a dalam kitabnya (6: a08). Begitr juga de,ngan rmam Muslim
(2:206-2O7)

t
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' 7480. Yazid menceritakan kepada kami, Muhmmad
mengabarkan kepada kami, dari Iyadh bin Dinar, dari ayatrrya,

bahwasanya dia mendengar Abu Hurariah berkata, Abu Al Qasim
Rasulullatr SAW bersabda, "Golongan yang pertama kali masuk

surga, -wajahnya- bercahaya terang laksana bulan pada malam

purnama, lalu golongan selanjutnya adalah yang bercahaya seterang

bintang yang berkilauan di langit dengan sangat terang."

*Pada hari Jum'at ada satu wabu yang tidaHah seorang

muslim yang mengerjakan shalat dan berdoa memohon kebaikan

lcepada Allah SW bertepatan dengan walau krsebut, keanali Allah

alran memberilan kepadanya apa yang diminta."

Abu Al Qasim SAW bersabda *Tidak akan datang hari

lciamat, sehingga dilenyaplannya ilmu, merebalorya fitnah, dan
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merajalelanya kekacauan", me,reka bertanya 'I(ekacauan apa ltu,
watrai Rasulullah?", beliau menjawab,'?e,mbrmuhm."337

t37 Sanad hadits ini shahih, meskipu ada kesalahan didalamya -sebaimna
yang aliu lihat- yang datang dari )razid bin Hanrn, gunmla ImamAfu4f Iyadhbin
Dinar Al-Laitsi adalah seomng tabi'in yang tsiqqah, dan telah fienggelr Biqqah ola;h
Ibnu Ishaq, sebagaimana yang akan dijelaskan setclah ini dalam Al Musiad, dan
sebagaimana yang telah dituturkan slsfu rrn rn Al Buhari dqlam kiteb Al l<obir
(4n/22).

Ibnu Hibban menyebutkannya ke dalam golongan para tabitn ylnrg tsiqqah
(299), dan b€rkata" 'Tyadh bin Dinar Al-Laitsi yang b€rasal dri lvfadinah, telah

'hadits dari Abu Hunirah, dan haditsrya telah diriwayaltan oleh
Muhamnad biin Ishaq bin Yasar." Ibmu Hatim tidal n-nulirtan biografuya.
Ayabnya lyadh, Dinar Al-l.ai6i, tidak ditulis biografirya oleh Imem Al-Butrhari
atauprm Ibnu Hatim, dan lb,nu Ilibban dalam kitab Ats-Tsiqqot, marryrm oleh Adz-
Dzahabi dalam kitab At-Taqrib. Alcan.tetapi, Al Husaini tclah rcryebutkannya
dalam kitab l, Ilanal (hal 34), <lan mengatakan, Tinar Al-Laitsi, tclah
mcriwayatkan hadits dari Abu Hrnairah, dan haditsnya telah diriwaya&an oleh
putran),4 Iyadh, a&lah periwayat png najrd (ndak diketahri biografinln)."

Al Hafizh renuturkan hal tersebut d"lam kihb At-Ta'jil (120), dan tidak
menambahkan redalsi apapuL palam Saoad yang akm darrng sfrlah hadib ini,
akan disebutkan p€*ataan Ibnu Ishaq, png mcngatakan, 'Iradh @ Dinar Al-Laitsi
mEnceritakan kepadaku, dan dia ldalah soorang yarrg Aiqqoh, blah b€rlnta, aku
mcndengar Abu Hurairah yang saat itu sedang bcryidab di hadean
khalayak...(saryai akhir hadits)."

Perqrataan inilah yang menunrtku adalah 5mng benar, tar€na badiB itl
riwayatnya Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Ishaq, dm Ibrahim bin Sa'ad

adalah ormg )rang paling tahu telilang haditsnya Ibur Ishaq dm riwalatq/a Begitr
juga" dengan putran)ra, Ya'qub, yang m€mryalcan gururlr. Irrsn fifu{ Jadl, ada
kemmgkinan'Yazid bin Hanm", )rang telah rcrivrayattan sanad hdts inq t€lah
melaknkan Wahm dal.arn hafalam)ra, sehingga dia relalrulraD kesllehen dan
psps$rhkan dalam sanadqra "dari ayahya",

Ini semn dapat kami nyatalan deogan buhi bahwasm5n rnsm ll Buttari
telah mcnutnrkan pen-tsiqqah-u,Ibnu Ishaq IFdh" JadL krlou scryama Irrann Al
Bukhari bahwa Iyadh telah mi*ayattan hadits dri ayahSra sudah
pasti rmarn AI Bulhari akm rcnunj sebogaim Lehiasamya, dao
mmliskan biografi ayahnp disini. Disarying juga acogm hrhi batrasa5nr Ihmr
Hibboo tclah telah mingtas dalam biografinlaa dcogo tm5n uuyanm bahwa
dia tclah mcriuayatkan hadib dari Abu Hurairalt dm ti.l"L m5pUrdou
bahwasanya dai telah meriwryatkan hadib dari ayahya juga, serta tidak rcuuliskan
biografi ayahn;n" Dirar.

Adapm perkataan Al Husaini tentang "Dinafl yang rcnlratah
dia adalah periwayat yang majhul, sesungguhry"a ial adalah p€rnyatam dri Al
Husaini sendiri terhadapp salah seorang pedwayzt yang dia dapati dalm satrad ini,
dan tidak ada seorangpuo yang mendapatkan biografinp atau laterangan yaog
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7481. Ya'kub menceritakan kepada kami, bapakku
menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Iyadh bin Dinar Al-
Laitsiy menceritakan kepadaku {ia adalatr seorang yang tsiqah-,
dia berkata: aku mendengar Abu Hurairah sedang'berkhutbatr kepada
manusia pada hari Jum'at 

-pada 
masa lfialifatr Marwan bin Al

nrenunj'rkkan kepadanya, dan Al Husaini juga tidak m€n€mukan sebuah nash yang
meqratakan bahwsanya Dinar adalah seorang pedwayat yangmajhul.

Al Hafizh selalu menuturkan perkataannya Al Husaini dalam kitab At-Ta,jil,
akan tetapi kalau kemudian Al Hafizh menannrkan keterangan yang perlu dijelaskan
atau dikornentari, maka Al Hafizh akan melakukannya. Dan dikarenakan Al Hafi,i
tidak menemukan ketangan biografi "pinar" selain yang terdapat dalam kitabnya
Al Husaini, maka dia berhenti hanya disitu, dan tidak melakukan apaprur lagi. Matan
hadits ini adzlahshahih. dan pada dasarnya, itu adalah tiga hadis dengan satu sanad.

Jadi, yang lebih utama kita lakukan adalah menjadilcannya benmrtan sesuai
dengan nonpr. Kalau saja Imam 416p"6 tidak meriwayatkan setelah hadiS tersebut
dengan sanad yang selanjutnya, dengan qqra rnenyebutkan redaksinya yaag
lergkap, rnaka kita tidak "kan bisa mcjadikanqra dalam sanad yang selanjutnya
menjadi tiga bagian. Adapun kalau dibagi menjadi tiga, maka hadits yaog pstama
adalah hadits tentang "Golongan )rang pertama kali masuk surga....." Hadis ini telah
disebutkan dengan redaksi yang panjang, dengan dua sanad yarrg shahih, dalaut
haditske 7165 -7429.

Hadits yang kedua adalall hadib "Ada satu waktu pada hari Jum'at...."
Kandrmgan makna haditsnya rclah disebutkan sebehrnmya dengan dua sanad yang
shahih, dalam hadie ke 715 I - 7 466.

Hadits yang ketiga adalah, hadits "Hari Kiamat 1iffi akan datang sehingga
dicabutrya ilmu....' sebagian makna haditsnya telah disebutkan sebelurnnya dalam
sebuah hadits yang shahih pada hadits ke 7186. Kandungan juga akan
disebutkan dengan melalui beberapajalur yang shahih, diantaranya pada hadits ke
8120,9523, 10798, - 10875. Imam Al Bukhari dan yang lainnya telah meriwayatkan
kandungan benrlang-ulang dengan redalsi yang panjang maupun ringkas,
diantaranya adalah seprti yang terdapat dalamkitab Fath Al Bai Q: a3\.
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Hakam mernimpin kota Madinah-, pada waktu haji. Abu Al Qasim
SAW bersabda, "Golongan yang pertama kali....Qafu dia

menyebutkan hadits yang se.hada)
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7482. Yazlrd me,nceritakan kepada kemi, Muhnnmad bin Ishaq

me,ngabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Yasr +faknya Hasan

.bin Ali RA-, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabd4 *Demi Allah, yang jiwafu berada di tangan-Irlya, salah

seorang dari kalian yang bekcrja mmgambil tali, lalu pergi ke

gunung untuk menganbil kcyu bako4 dan memangulnya di atas

pundah kenudian menjuahya dan makant dari hasilnya, maka itu
lebih baik daripada mengemis kepada orangerang. Menganbil dekt
lalu menytmpalkan kc mulutnya masih lebih baik daripada dia

33t Sanad badits ini shahih.Ini adalah riwayat yang benar rcrrnrt kemi, yaitr
bahwsanya Iyadh bin Dinar telah mdengarnya dili Abu Hurairah, sebagaimana
yang telah terni jelaskan dalam sanad yaag sebehrmla Dalm riwayat hsdits kali
ini, terd4at keteraogan tambahan yaog penting. Yaiq tatvnsan:a Marvm bin Al
Ilalran reqarahkao penuatiannrusan gubcnmn Madinah kcpada Abu Hurairah,
ketita Marc/an s€dang bqtaji. ly{arwan tclah ,l'a"gl"rt scbogai gub€rmr Madinah
pada masa Mu'awiyah pada tahrm 54 H, d"n rctrcopotnl,a pada bulan Dzul Qo'dah
tahrm 57 H. Manran telah berangkat haji bersama p€xlfu&rk yang lain selam msa
perwaliann)ra ini sebaryak dua tali, fitu pada bhm 54 - 55. Jadi, proses
penggantian Abu Hurairah dalam meirgunrsi Madinah ini, bisa jadi pada salah satr
tahrm dirnane Marwan sedang berhaji, atau dalam kedua tahrm itr senua.
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memenuhi mulutnya dengan sesuTtu yang diharamkan oleh Allah
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3:]' S:uad badia ini shahih. S8'id bin Yasar, ayah5n Al Habab, tclah

dischiltan biografinl6 dalam hadits ka 7230, dsn statu kebu&kmp tclah

diselisihkao lbuu Ishaq rcnctapkm disini, bahwasanya dia adalah budalrryl Al
Hasan bin Ali. Begihi-juga Ibnu Sa'ad telah renetapkmya ssesrti itu dalam

kiabnya (5:2C19-2lO), dan-menyebutkan pendapatqe yang larn, Irnem l{l Bukhari,

dalam-kitab Al Kabir (2111476) menyebutkan kedua pendapat ini d"n pendapat yang

ketiga. Hadits ini terpisah menjadi dua bagian'
-Adapun bagian yang pertama, disebutkan dalam pernbahasan tentang

memotivasi, paA. b"bt Bekerja dan Larangan Meminta-minta. Kandungan haditsnya

rclah disebutkan sebehrmya dengan makna yalg s'rna, melalui jalur lain pada

hadits ke 73 I 5 , dan didalam hadits tersebut juga ditambabakan redaksi yang lain.

Bagian yang kedua, tcrdapat dalam pasal pcncegah rykT b19nS haram" As-

Suyuthirclahmcnyebutlanq,adalalnkitabAlJani'Ash-SlnghirQzlz),danbanya
monisbatkanqra iiepada Al Baihaqi dalan kitab Al S)ra'b. Al Manawi

cacat sebagai hadib yang dha'tf, yarllu ry1q diriyafaftan mclalui
j"Lol g-lain selain yang terdapat dalam Al Musnad. Kernrdian' Al Manawi

-eoisU"ttarolra kepada Imam Ahnad dan Ibnu Mani' Ad-Dailad'
Kedua Uagian-haAts itu disebutkan oleh Al Mrmdzhi dalanr ktiab At'Targhib

wa At-Tarhib-dalam satu hadits saja (3: l3), dan b€rlota, "Imam Ahmad telah

rneriwayatkannya dengan sanad yang bagus." Begitu juqC Al Haitsami

menyebutkannlra dalansatu hadits saja dalam kitabMajts' Az-fuwa'id (10: 293),

dan berkata,'"fuam Ahnad telah meriwayatkanq'a, dan para periwayatrya adalatt

omng-orang yang shahih, selain Mghamrnad bin Ishaq, dan semganya telah

dianlgap itqqonJ,Dia juga berlcata, "Hadits ini juga tcqPl+ sgbpai bzdrts shahih

selain kisat-memakan debu.u Maksudnya Al Hafizh adddu bahwa bagian yang

pertarn tennasuk hadrts shahih. sebagafurana png diisyaratkan oleh ucapannya

tadi.
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7483. Yazid me,nceritakan kepada kami, Muhammad

me,ngabarkan kepada kami, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairatr,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SW
memiliki beberapa malaikat yang tugasnya bergiliran; yaitu malaikat

yang bertugas pada waHu malam dan malaikat yang bertugas pada

waldu siang.. Mereka berhtmpul pada walau shalat Faiar (ShuQuh)

dan 'Ashar,' kcmudian diantara mereka yang ngasnyd telah selesai

naik melapor kepada A:Uqh SWT, yang kemudian menanyai mereka -
meskipun sebenarnya Atlah lebih mengetahui-, dan bertanya,

'Bagafinana -lceadaan saat- kamu meninggalkon hamba-Kt?','mereka

menjawab, 'Kani meninggallwn mereka dalam keadaan shalat, dan

lranmi mendatangi merelu juga dalam keadaan shalat'.'$&

a . .. . a . ,
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3'o Sanad hadis ini shahih. Musa bin Yasar Al Mathlabi, adalah palnannya

Muharrmad bin Ishaq bin Yasar -yaog telah meriwayatkan hadits darinya-,
sebagaiuana yang telah disebutkan dalam biografinya dalam hadits ke 7478. Dia
tidak ada hubungan saudara ataupu kerabat dengan Sa'id bin Yasar, yang telah
meriwayatkan hadits sebelum ini.

Hadis ini telah diriwayatkan oleh knam Al Bukhari dengan redaksi yang sama

(2: 28-31 - 13: 352,378), beginr juga rmam Muslim (l: 175) melalui jahu Imam
Malik dari Abl A7-7-inzd dari Al-A'taj dari Abu Hurairah. Pada bagian awal
riqrayat mereka, diawali de4gan redaksi '?a malaikat rnengifuti kalian pada waktu
malan, dan juga pada waktu siang."

Al Hafizh telah panjang lebar rneirjelaskan hadits itu" dan dalam menakhrij
riwayat yang redalsi awalnya "Sesungguhnl,a Allah memiliki para rnalaikat yang

bekerja mgawasi", alran fstapi Al Haftzh rclah terlewat utuk meiunjukkan
rcdaksi riwayat ini.

Ibnu l(huzaimah rclah meriwayatkanryra dalam kitab Shahihnla, dengan redaksi
yang sama dan lebihpanjan& sebagaimana yang disebutkan olehAl Mun&iri dalam
kitab At-Targhib wa At-TarhrD (l: 16a).
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7484. Yazid menceritakan. kepada kami, Muhammad

mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah -
dan Yazid meriwayatkan dari l+brt Az'Zinad, dari Al A'raj, dari Abu

Hurairatr-, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Puasa adalah

tameng, dan apabila saiah seorang dari kalian berpuasa pada suoru

hari, maka hendalotya dia tidak berbicara kotor, dan tidak berbuat

bodoh. Apabita seseorang mengajalotya berkclahi atau memahinya,

malca teatakanlah padanya, 'sesungguhnya alu sedang berpuasa,

sesungguhnya ahr sedong berTruasa' ."Yr

e ,tQ i ;;'* ,'r3.i Gl ,:*1 €* 'YtAo

.r:u*ir g) u lt+|-bl fUt f J;tA e*rp

34r Kedua Sanad hadits ini shahih. Muham)ad bin Ishaq telah

meriwayatkanryra dari Musa bin Yasar dari Abu Hurairah, dan juga telah

meriwayatkannya dari Abu Az-Ziazd dad Al A'raj dari Abu Hurairah. Ibnu Ishaq

meriwayatkan hadits ini langsung dari Al A'raj. Akan tetapi, Ibnu Ishaq

meriwaya&an hadits ini dan hadits yang setelahnya, yaitu pada hadits ke 7486-7493,

*f3lrf;;'Ti"ff*ffnt 
mementahkan pendapat sebagian orans vans

menyatakan bahwa terdapat banyak fadlls (penipuan), )xang dituduhkan kepada

sebagian besar riwayatnya Ibnu Ishaq yang tidak dijelaskan didalarmya dengan

redaksi "Aku telah mendengar." Kandungan Hadits ini telah disebutkan sebelumnya

dengan redalsi yang ringkas dalam hadits ke 7336, melalui jahu riwayatnya Suffan
dari Abu Az-Ziaad.

Redaksi yang terdapat dalam bagian awal hadits ini '?uasa adalah perisai", juga

telah diriwayatkan oleh Imam dl lrrkhari (a: 87-88) melalui jalur Imam Malik dari

ttbu Az-Zinad. Imam Muslim telah meriwayatkan redaksi tersebut sendiri, tanpa

menyertakan redalai hadits yang setelahnya (1: 316) melalui jalur riwayatnya Al
Mughirah Al Hizami dari Abu Az:-Ziaad.

o

o
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7485. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad

mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairatr,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Demi Dzat yang jiwa
Muhammad berada di tangan-Nya, sesungguhnya bau mulut orang

yang berpuasa itu lebih harum disisi Allah SW daripada aroma

minyak lrastui."342

jtti ,rlU,' - I .VtAo,*'t ir'ht,J- ilr J;:tit,
,y;r1il 63 ,,).'i 4Qr 11 ,ii ?t y) f k ,:,y::?Xtt
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7485 M). Abu Ilurariah berkata: Rasulullah SAW bersabda

"Allah SWT tetah berfrman: Setiap amal perktatan atuk cuan Adam

AS adatah rmtuknya sendii, lceanali tbadah Wasa; karena ia adalah

untuk-Ku, dan Alu sendiri yang akan mengganjarnya. Sesungguhnya

dia meninggalkan makan dan minumnya hanya karena-Ku, maka

Wasanya adalah untulotya, dan Alru yang akan mengganjarnya.

Setiap lrebaikan -akan diganjar- dengan sepuluh kcbaikan yang sama,

hirgga tujuh ratus lcelipatan, lceanali ibadah puasa; karena ia adalah

untuk-Ku, dan Aht sendiri yang akan mengganjarnya.'f,aEs(M)

312 Sanad hadits ini shahih. Sebagian kandrmgan hadiGnya telah disebutkan
sebelurrnya dalam hadits ke 7194, dan Abu Hurairah menyebutkan disini dengan
dua bentuk redaksi hadib, yang akhirnya kami ulang pada nomcr selanjutnya,
sambil rncnrmj 'kkan kepada pengulangan nornsr penulisan dengan huruf M,
disarying hadits tcrs€but.

'*t @ Sanad hadits ini shahih,berdasarkan kesbahihan sanad yang scbehmrya.
Kami telah menrnj r r.kan dalam hadits k 7 194, bahwa itu adalah hadits Qudsi, yang

tidak disebutkan disana dengan penjelasan png jclas yang dinisbatkan kepada Allah
SWT, reskiprm itu telah jelas berdasarkan konteks hadits t€rsebul Adapun dalam
hadits ini, hal itu dijelaskan dengan bentuk redaksi yang jelas. Imam Mrrslim telah
rneriwayatkan (1: 3lC3l7) kandrmgan rnakna yang sama dengan hadits ini denga
redaksi 'Maka, puasanya adalah rmtukqra, d8n Alu akan mcngganjanrya sendiri."

t
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7486. Yazid mcrrceritalran kepada kuli, Muhammad

mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Yasar, dxji Abu Hurairah -
dan Yazid meriwayatkan dari Abu Az-zinad, dari Al A'oj, dari Abu

Hnrairah-, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabdar "Janganlah lulian

semuo melahtlun Puosa wishat (puasa tents tanpa berbuka)" Pata

sahabat berkatq *Tapi Anda berptnsa wishal, wahai Rasulullah?",

Beliau berkata lagi, *Aht tidak lah sama dengan ftalian dalam

masalah itu. Sesunguhnya aht senantiasa diben makan dan minum

oleh Atlah. Maka, lahtkanlah pekcriaan sebatas kemampuan

kaliant.'s43

Sepetti inileh, redaksi hEdi8 ini disebutkan dala'n Usiul Ats-Tsala&af,, dan alRr

;ith"t bahwa terdapat kealpaan dari para paryalin ki9! d"'i ulaur salaf'

dikarcnakan konrcks taaits itr yang rrcnphkan de,ngan redaksi'tnaka' puaTnya

"d"t.h 
*trklo.", sebagai ganti "Unttrtrnya", padahal rE{aksi tersehtlah png baku

d.l* ," r" periwal'atai hadits. pilam catatan pingglr cetakan Katani@

disebutkan reaaicsi "[Jntu]lku", dan diatasnya terdapat sebuah taodC ]'ang tidak bisa

akn ielaskan apakah itu menrpakan tanda shahih atau tanda salinan'
---'i, Sanad hadits iw siahih.Ibnu Ishaq telah meriwayatkannya dari Musa bin

Yasar dari Abu Hrnairab, dan telah meriwayatkan dari Abu Az'ZilLd' dari Al A'raj

dari Abu Hurairah. Hadib ini telah disebutkan sebehrmya dengan redalsi yang

sama dalam hadi ts ke 7162, melalui jalur riwayatrya Abu Zur'ah dari Abu Hgrairah'

S"t"gi- hadits ini juga telah disebutkan sebelumya dengan redalsi yang ringkas,

medui jalnr riwayamya /$a Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hlrairah, yaita pafa

u"ait t" 7228 - iZZ6. t]ug, diriwayatkan melalui riway"atnya Al A'masy dari Abu

Shalih dari Abu Hurairah pada hadits ke 7431.
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. 7487- Yazid menceritakan kepada karni, ,*rrr"r,

mengabarkan ke,pada kard, dari Abu Az-Ztaad, dari Al A'raj,'dari

Abu Hurairat, dia berkata: Rasulufla]r SAW bersabda, *Nasab

marutsia berbeda-beda, lwlian temukan sebaik-baibtya mereka pada

zaman jahiliyyah, dan sebaik-baibtya mereka dalam Islam adalah

jilra m*eka menahami syari'at (alim).-3u
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7488. Yazid menceritakan kepadaku, Muhammad

mengabarkan kepada karni, dari Abu Az-Znad, dari Al A'raj, dari

341 Sanad hadits int shahih.Imam Al Bulfiari telah rneriwayatkannya (6: 385-

386) didalam sebuah hadits. rclalui jalur Al Mughirah Al Hizami dari Abu AZ
Zinl,d. Imarn Muslim juga telah meriwayatkannya (2: 269\ dengan redalsi yang

panjang, rrelalui jalur Al Mughirah dan yang lainnya. Ibnu Hibban telah

meriwayatkan dalam kitab Shahih-nya (hal 92 menunrt tahqiq kevni) melalui jalur
riwayatrya Muharrnad bin Sirin dari Abu Hurairah. Kami juga rclah menrmjul&an

sebagran riwayatrya disaoa tennasuk diantaranya adalah riurayat ini. Iafazh
"Ma'adin" memrut Al Hafizh dalam kitab Fath Al Bari, nrrkrllerlya adalah beberapa

seumber yang Meda.lafa^ ihr sendiri rn€n4nkrn benok jamak dari"Ma'dan",
yang berarti sesuatu yang menetap dalam penrt bumi, adakalaq,a berbentuk bagus,

dan adakalaqra berbentuk jelek. Sama sepcrti manusia." l:itafu"Faqqihu", dengan

dibaca dhammah pada qaf atanu lcasrah, mcnunrt Ibnu Al Atsir adalah 'Dikatal€n
Faqiha Ar-rajul, Yufqihu, Faqhan" apabila dia telah memahami dan meagetahui.

Adapun "Faq4ha, Yafquhu", yang dibaca dengan dhammah, adalah apabila dia telah

mcnjadi 'Taqih dar Alim [orang fang bcnar-benar faham dao meirgetahui]." ,{lcao

@pu 'wf (rd^t) alah rcnjadikan lafazh ini lhusus dieunakan rntuk Ilmt
Syari'at"

El - M66{ Inrn Ahmrd



Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Orang Islam

itu makan dengan satu ustts, sedang orang kafir itu makan dengan

tujuh usus."3al

,'HE?l ,:*icV.vr^q,g?\i r,, ,2(7r ,r: ,?
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7489. Yazid menceritdcan ke,padaku, Muhammad

mengabarkan kepada kami, dari Abu Az'ZUIrad" dari Al A'raj, dari

Abu Hnrairatr, dia berkata: Rasulullah sAw b€rsabda, *Di dalam

surga t*dapat pepohonan dimana seorang Pengendara berialan di

bawah naungan sebma seratus tahun dan tidak ada akhinrya.u%

345 Sanad hadits im shahih.Imam Malik telah meriwayatkannya dalam kitab

Al Muwaththa' (hal 924) dengan redalsi yang sama, a*i 49" M:?tu* dengan

sanad ini. Inam Al Bulfiari telah meriwayatkannya (9: a668) melalui jalur Imam

Malik. Imam Muslim (2: 148), dan Ibnu Majah Q256) rclah rreriwayatkaonya

melalui dua jalur yang 6erbeda dari Abu Hurairah. Sebagian kandungan hadits ini
telah disebuttan sabelumnya dalam haditsnya Ibnu Urnar bemlang-ulang;

kandungan redalcsi awalnya adalah pada hadits ke 4718, dan redaksi altirnya pada

nuaitr i" 6321, dan kami telah rnenafsirkan pada hadits yang pertama. Al Hafiztt

telah panjang lebar menjelaskan hadits dan riwayatnya dalam ktiab Fath Al Ban (9:

468-742').,6 ' Sanad hadits ini shahih.Imam Muslim telah meriwayatkaonya (2: 3a9)

dengan redalsi )rang sama, dan tidak menyebutkan redaksinya secara lengkap,

metitui jalur Al tvtuglirah Al Hizami dari Abu Az-Zimd.Imam Al BuL:hari telah

meriwayatkannya (8: a81) melalui jalur susan dari Abu az-ziaad, dengan

menirmbatrkan beberapa redaksi pada bagian alfiinrya. Imam Bukhair juga telah

meriwayatkannya 1A:iZZ),begitu juga ImamMuslim (2:249),At-Tirmidzi (3:323),

Ath-Thayalisi (2547'.) dan Ibnu Majah (4335), melalui beberapa jahy dari Abu

Hurairab, dengan redaksi yang panjang ataupun ringkas. Begitu juga, hadits yang

sama akan disibutkan dalam Al Musnad pada hadits (9232, 9407 , 9&8, 983 l, 9870,

9951, 10067 -102il}
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7490. Yazid menceritakan' kepadaku, Muhammad

mengabarkan kepada karni, dari Abu Az'Zrnrad\ dari Al A'raj, dari

Abu HgrairalU dia berkata: Abu Al Qasim Rasulullah SAW bersabda,

"Demi Dzat yangiiwa Muhanmad berada di tangan'Nya, seandainya

kalian semua tahu apa yang aht kctalrui, niscaya kalian akan banyak

menangis, dan sedifit tertawa.'4?

,g?\i ;,o ,2t!7r ,r: * s*f ,!+i€*.Yt1\
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7491. Yazid menceritakim kepadaku, Muhammad

me,ngabarkan kepada kami, dari Abu Az'Zinad,\ dari Al A'raj, dari

Abu Hurairah, dia bertata: Rasglullah SAW Uersabae "Tatkala Allah

SW selesai nenciptakaa naklrluk, Dia mentlis dalam Htab'Nya

vt Sanad hsdits ini shahih. rrnm Al Buthad telah rcriwaya&annya (11:

459) rclalui jahrr Ma'mar dari llmam dsri Ahr Hurairah. Irnarn I'l Bulfiari juga

rclah rcriwayatkamya (ll: 273) melalui jalur Az-Zuhri dari lblnu Al Musay5nab,

begihr juga dcngan AlTirmidzi (3: 259-2@) yang tclah rcriwayatkan4'a rnelalui

idrrr Mrrtamaa bin Amu dari Abu grtarrah; kcdua4ra dari Abu

Hurairab sbcara marfu', dagan redaksi 'Kalau saja kalian semua

mengetahuirya....", d€ngar tarya adarya suryah di bagiao awal hadie. At-Tirmidzi
bcdBta, 'IIadiB ini adalah shahih." Hadits ini telah disebutkan datang dari Abu
Huairah, dengan melalui bebcrapa jafi;r yang Uerteda$eaa" baik dcngpn redaksi

yang panjang marprm ringkas. Lihat misalryaa" yang terdapat dalam kitab shahih

nn" ttiUtan (hal 113 renrut uhqiq kami), Al Musnad (hadits ke 10030) dan kitab

FartAl Bari(llz257).
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yang ada pada-Nya di atas 'Arsy, 'Rahmat-Ku telah mengalahkan

murka-Ku."34t
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7492. Yazid menceritalcan kepadaku,

cxla
.n':th:-,1

Mtrhammad

me,ngabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zrnad, dari Al A'raj, dari

Abu HurairatU dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah

apa yang telah aht tinggalkan untuk lulian, karena sesungguhnya

telah musnah umat-umat sebelum lamu disebabkan merela banyak

bertanya dan berbeda pendapat dengan nabi'nabi merela. Apa saia

yang telah aht larang kepada kalian, maka iauhilah. Dan apa saja

yang telah aht perintahlun kcpada lwlian, maka lahtkanlah itu
semampu kalian.nBe

3'8 Sanad hadits ini shahih.Ini adalah beirtuk redaksi yang panjmg dari hadits

ke 7297, dan kami telah men-takhrij sebagian riwayatryra disana' Kami tarnbahkan
juga disini, bahwasanya rmarn Muslim telah ureriwayatlranq,a (2:32a\ melalui jalur
Al Mughirah bin Abdurahman dari Abu AZ.Zirraril deirgan redaksi yang sama.

Imam Al Bukhari juga telah rneriwayatkannya (l3z 325) melalui jalur Al A'masy
dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Hadits yang sama juga akan disebutkan dalam
Al Musnad berulang-ulang, diantaran)ra pada hadits ke 7520, yang diriwayatkan
melalui jahr Waraqa' dari Abu Az-Zinad.

34e Sanad hadits im shahih.Ini adalah benttrk pengulangan dari hadits ke

7361, dan kami telah menjelaskannya dalam takhrij hadits tersebut, juga dalam

shahih Ibnu Hibban (hal 17 dengan tahqiq kami).
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7493.

a

.;)l

YaAd me,lrceritakan kepadaku, ,**rrr*
mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Znad" dari Al A'raj, dari

Abu Htuairah, dia berkata: Rasulullatr SArif bersabda, " Sesungguhnya

Allah SW mentiliki sembilan puluh sembilan nama, atau seratus

hrang satu. Barangsiapa yang menghafal semua nama itu, maka dia

akan masuk surga. Sanngguhnya Allah SWT in ganiil [satuJ, dan

menytkai yang ganj it !$fi

350 Sanad hadits in shahih.Imam Al Buffiari telah merivrayatkamya dengan

redaksi yang sama (11: 19a) melalui jalur su8'an dari Abu Az-ziaud' Dalam hadirc

ini, Al ]Hlafirh menjelaskannya dengan penjelasan yang sangat bagus' dan

menunjulil<an kepada beberapa khilaf(perse[sihan) seputar redalsinlra" dan seputar

riwayai Fng didalamya terdapat penyebutan Asma' Al Husna. jalur >rang p"ling

shaiin 
"a"Un 

riwayatnya Al Hakim yang terdapat dalam kitab Al Mustadrak, yang

diriwayatkan de4gan dua sanad (l: 1617), dan riwayatqra At-Tirmidzi (4:2@-261\

serta riwayatnya Ibnu Majah (3861)' rmam Al Burfiari juga telah meriwayatkan

redaksi yu"g ,i"gt"r (5: 262 - 13: 320), dengan tarpa menyebutkan redaksi
,.sesungguhnya euan itu giljil...", mclalui jahr syr'aib dari Abu [2-7intdh Begitu
juga, Imam Muslim (2: 307) dan At-Tirmidzi (4: 263) rclarh genwayatlcaonya
dengan redaksi yang ringkas melalui jahr Su&ao dari Abu Az-Zinad.

-Ibnu Majah:og" Gt* meriwayatkanryra dpngnn reda&si yang ringlas (3860.)

rnelalui Uaitsnya 
-Abu 

Salarnah dari Abu Hurairah" At-Tirmidzi juga telah

dengan redaksi >'ang ringlos (4: 260) melalui rivayabya Abu

Rafi', 
-dan ,"t"t"i riwayatnya Ibaru sirin; keduanl'a meriwayattan dari Abu

Huraimh" Imam Muslim tclah mcriwayatkamya d€ogan rcdaksi yang lengkap,

dcngan moryrebutkan didalamya redaksi "sesungguhya Auah itu ganjil..." (2:

307) mhhi riwayatnya Hamrambin Munabbih &ri Abu Hurairah-

Dolam Al Musnad juga, akan disebutkan de,ngan redaksi yang panjang dan

ringkas pada hadie ke 7612, 8131, 9509, 10486, 10539 - 10696. Lihat

t4era"gannya dalam penjelasar rnakna redaksi "sesunggubnya Allah itu ganjil, dan

rnenyutcai yang ganjil", dalamhadits ke 6439 -7340 yang telah lalu.

@t - r{usP1d Imam Ahmad
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7494. Abdul Wahid Al Haddad Abu Ubaidah menceritakan

kepada kami, Habib bin Asy-syatrid menceritakan kepada kami, dari

Atha', dia berkata: Abu Hurairah telah berkata, "setiap ibadah shalat

itu ada bacaan yang harts dibaca didalamnya. Maka, aPapun yang

telah diperdengarkan oleh Rasulullah SAW kcpada ftami, kami iuga
memperdengarkannya kepada kalian sernua. Dan aParyn yang

disenbwryikan oleh Rasulullah MW terhadap bita, maka kami juga

menyemhnyikannya tulwdap kali an."3sr

35r Sanad hadits ini shahih. Abu IJbaidah Abdul Wahid bin Washil Al
Hdddaq g,--). Imam trfr6fif telah ditetapkan ke-tsiqqahatya dalam hadiB ke

+ZgA, aa1- kami tambahkan disini bahwasanya Ibnu Abi Hatim telah menulis

biografinya dalam kiab al Jarh wa At-Ta'dil (3lll24), aan jugl AIXhanb dalam

U* fot*1, Baghdad (ll: 3-5). Hubaib bi Asy-Syahid Al Azdit telah ditetapkan

ke-tsiqqahanaya dal"m hadits ke 1724 - 5096, dan kami tambahkan disini

uauuasaqa tt'nu .tti Hatim tclah uenulis biografrq'a dalam loitab al Jarh wa At-
Ta'dil (ll2tl02-103). Yang'limaksud dengan Atha' adalah Ibnu Abu Ribab'

Hadits ini telah diriwal'atkan oleh Imam Muslim (1: 116) melahri jalur Abu

Usamah dari Hubaib bin Asy-Syahi4 dengan sanad ini akan tetapi bagian aq'al

hadits yang terdapat dalam kitabn)'a adalah marfu', }laitr redafsi 'Bahwasanya

nasutuUat SAW bersabda, Tidak ada shalat yang sah kecrrali didalamya ada

bacaan Al Faatihah'.' Abu Hurairah b€rkgta, 'Apa yang tclah digmrmkan oleh

Rasulullalt nal<a kami rurymnkaDnya. Dan apa )rang disembryikan oleh

RasulullalU maka kami juga renyembrmyikaonya."
r'nam Al Butfisri telah mcriwayatkannya (2: 209) melalui jahn Ibnr Aliyyan

dari Ibnu Juraij dari Atha', delrgan redaksi )'ang sama dcngan Al Musnad ini, dan

dcngan adanya tasforhan p{sksi pada bagian a}fiir haditsnya.

Al Hafizh telah mantmj'ldran bebcrapa riwayatryra para periwayat yang rclah

mcriwayatkannya dari Atha', b"ik yrog tcrdapat dalam l, Musnad dan beberapa

kitab yang lainnya. Kemrdian, Al Hafizh menmjul&an kepada p€ncacatan y-adg

dilakuiran oleh Ad-Daraqtrthi terhadap riwayatnya Imam Muslim yang redaksinya

dih*umi madu'. Al Hafizh b€rkata, 'Mcmang bemar, redaksi 'Apa yang telah

dipcrdengarkan kepada lgmi', dan 'Apa yang disenrbrmyikan dari kami',

Musnrd Imrm Ahmad - EEI
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7495. Abdul Wahid menceritalcan kepada kami, Ar-Rabi, bin

Muslim Al Quras$y menceritalcan kepada kami, dari Muhammad bin
Ziyad, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda"

"Barangsiapa yang tidak bersythtr kepoda manusia, maka dia tidak
bersyuhtr kepada Allah SW!3s2

,F'i W Wl,g$1r':.? c;:', .v t 1 1

ruf * ,d. Sui tcjli ,Jv ,iij I ,,).'5"; illt ,*,
*u;l,6 "1 ,SG ri ,*'4- ,jwyl' ff u:-i
s$ brl'i ,rs- -;;itrpu; iti-.)i ,l;i- *:, ,)L ir' &

.g#t * rx.'raL.i.)t 7t;bf i{at ;it*,:t,

'* ,:dA *'i. e)t $:", ,;7rir

t'?nt ;* lt J;:, i6 ,Jv ,iij
t .. ..!a .
J..c tiJ> .Y t 1o

(..
tl..t f

., o tt Ieilrj ,l )-rt

a .E t c t

#lbdf
*\', * ,JG ,:n

menunjukkan bahuasanya semua hadits yang disebutkan berasal dari Rasulullatr
SAW, maka semua hadits tersebut dihuhrmi marfu'.,,

Imam Muslir& Abu Daud (797) dan An-Nasa'i (l: 153) iuga telah
meriwayatkannya, mclalui beberapa jalur yang berbeda dari Atha'.

')z Sanad hadits ini shahih. Ar-Rabi' bin MuslimAl Jamhi Al e,urasyi, adalah
seonng yang tsiqqah, dan Imam Ahmad serta Abu Hatim dan yang lainnya telah
rneoganggapnya tsiqqah. Abu Daud berkata, "Dia adalah orang paling tsiqqah yang
meriwayatkan dari Muhamamd bin Ziyad." Imam Al Buttnri telah menulis
biografinya dlam kitab Al Kabir (2ll/25L), begitu juga dengan Ibnu Abi Hatim

'dala&kitau Al Jarh wa At-Ta'dil (U2l46g). Hadits ini telah diriwayatkan oleh Abu
Daudr(4811) dan At-Tirmidzi (3: 123) melalui jalur Ar-Rabi' bin Muslirn, dengan
sanadnya. At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah hadits yang shahih.,,

Al Manawi dalam kitab Syarh Al Jami' Ash-shaghir (9028),
bahwasanya Ibnu Hibban juga telah meriwayatkannya. Hadits yang sama juga akan
diseabutkan dalam Al Musnad, pada hadits ke 7926, 8006, 9022, gg45 - I 03 g2.

@I - ['[usn1d Imam Ahmad



7496. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, Aqil bin

Ma'qil me,ngabarkan kepada kami, dili [lnmmam bin Mrmabbih, dia

berkata, "\Maktu itu atru telah sampai di Madinalt lalu aku melihat

sebuah halaqah (perterruan) di sisi mimbarNabi SAW, ke,mudian aku

bertanya -dikatakan ke,padaktr dia adalah Abu Hurairaf dia berkata:

lalu akg botanya? Abu Hlrairah bertanya ke,padakg, 'Daimana

asalmu?,', aktr jawab, "Dari pendudgk Yaman', hlu dia berkatq *Aktl

pemah mepd€,lrgar kekasihku sAw :atau, Akg pemah mend€ngar

Abu Al Qasim sAw- bersabd4 '](eimanan ada di famarr, Hihah
ada di Yamaq mereka lebih lembut hatiny4 dan mereka memiliki

suara yang keras serta hidupnya tidak menet4p (nomaden). Dm beliau

me,mberikan isyarat de,lrgan tangannya ke rah timrn'.'tr53

t.. 6z t I.$ .J'ev yl 'r).t $:t; .vr lv-..- ( t .
lj_r.>l cJ21d:"'g?

bt * ilr J,'{* i$,e;},r: r czl ta to 6t.
c)* d ;t >)t
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353 Sanad hadits im shahih. 'Aq! bin Ma'qal bin lvftmabbih Al Ymi adalah

seorang y,rrlg tsiqqah, dan Imsm.amaa scrta Ibur l\f,a'in dm yog laimya alah

.-g"ieg"ilo 
-s|qqah.IarIm 

Al Bufeari telah rcnrlis biognfir:n &lmlitab l,
XaOir (litiS3), b"iir, juga d€ngan Ib,6r Abi Hatim (3ll2lg). ry!- hadits iri,
.Aqil dhh mirioalattan agIi pamanqa, Hamtam bin Mmabb,fr" Iladits ffi qlran

aisiuuttan denganiedatsi yang panjang dalarn hadits ka720l'7426 relalui &ta

jalnr yang b.rb.d". Iafarh*it-Fadfudun", d€,ngan dibacs fdhgt, Psda/a'dan
iasyaia piaadat, menunrt Ibnu Al Atsir, adalah'Qrang yug mgeraslm suaran)a

a"fr- in r"ggit hewan pe,mbajak dan hcwan tErnak rncneJra. bd& tmggahya

adalah .Tadaf,-u Dikatakan, "Fadda ar-Rajul, Yafuddu Fadidot" apabila dia

melengkinglan suaranya. Dikataln juga artirya a{ah orang ymg oeryuu5ai
tr"ri ooL. oit"t t- juga artirya adalahpara pemilik onta, peiuiliksapi' pqmilik

kcledai, d"n para pcnggcmbalanya."
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7497. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Aun
mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad bin LJbaid menceritakan
kepadaku, dari Abu Hurairatr, dia berkata, *Aku bersama Rasulullah
SAW saat mengantarkan jenazatr. Apabila alru berjalan maka beliau
pasti mendatruluiku. Lalu, alcu pur berlari. Dan ketika aku berlari, aku
medahului beliau. Lalu, aku me,lroleh kepada seseorang yang berada
di sampingku, dan aku berkata, *Bumi 

-sealcan-ahan- telatr dilipat
rmtuk beliaq D€Nni Altah yang mengutus Nabi Ibrahim flg.r354

3t' Sanad hadits ini shahih. Yang dimaksud .largm Ibmu Arm adalah Abu
Abdullah bin Aun bin Arthaban. Abu Muha'nmad Abdunahnan bin Lrbaid Al
Adawi, adalah soorang tabi'in yang atqqah, dan tetah discbuttan oleh Ibmr Hibban
dalam kitab Tsiqat At-Tabd'rn (hsl 257).

Ibnu Abi Hatim tclah nrrulis biognfin5n gznnfi), dar b€*atL .T)ia telah
mcndengar hadic dari Abtr Hurairah"" IIadiE ini a}rn discbutlcan sekali lag" dalam
hadits kc 7916, dcngao sand ini. Alon tctapi rcdabi 'r^alu seorang lelalci itu
rrcnoleh kcpada orang disaryinghl dan bcrk ta".." yalg tcrdTat didalamp" pada
bagian redaksi 'Bumi -seakan-alcan" teleh dilipat rmrlc bGlian' dijadikan sebagai
perkataannya orang lain, dan bukan menrpakan perkataamya Abu llurairab-

Begitu juga, Ibnu Katsir rnenyebutkan kedua riwayat yaog terdapat dalam 4l
Musnad ini dalam kitabnya Jami' Al Masanid wa As-sunan Itu semra bukanlah
perbedaen peayalinan hadits, tetapi itu merupakan pertedaan riwayat dari yazid bin
Harun, gurun),a Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dalam kitab lri-
Thabaqat (ll2/100) dari Yazid bin Harun, dengan sanad ini, dan menjadikan redaksi
'Burri -seakan-akan- telah dilipat untuk beliau" sebagai perkataannya Abu
Hurairall sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Al Musnad ini.

Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitab Ats-Tsiqqat, dalam bab penjelasan
biografinya Abdu:ahman bin Llbaid (hal 257), melalui jalur An-Nadhr bin Syumail
dari Ibnu Aun, dan menjadikan redaksi 'Bumi -seakan-akan- telah dilipat untuk
beliau" sebagai perkataannya orang yang berada didekatnya Abu Hurairah. Ini
adalah riwayat yang diriwayatkan melalui jalur yang lain, dan menghilangkan
perbedaan riwayat yang berasal dari Yazid bin Harun. Akan tetapi,.riwayat yang
diunggulkan adalah riwayat lain yang terdapat dalam hadits ke 7916. Hadits ini tidak
aku temukan dalam kitab Majma' Az-Zawa'id, meskipun periwayatnya,
Abdunahman bin Ubai4 tidak mempunyai riwayat hadits yng terdapat dalam
Kutwb As-\ittai (enam kitab hadits). Karena itulah, maka biografinya disebutkan
dalarutitab lt-Ta'jil datbukan dalam htab At-Tahdzib.

Atu mengira, bahwasanya Al Hafiztr Ibnu Hajar AI Haitsami sengaja
meninggalkannya dikarenakan Abu Hurairah merryunyai satu hadits lain yang
serupa dengan kandungan makna hadits ini, yang telah diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi (a: 306) melalui riwayatnya Abu Yunus, mantan budaknya Abu Hurairah,
dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang jalannya

@l - ['[6nfi Imam Ahmad
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7498. Yazid menceritakan kepada karri, Yatrya -maksudnya

adalatr Ibnu Sa'id- mengabarkan kepada kami, bafuwasanya Abu

Bakar bin Mghammad bin Amru bin Haznr mengabarkan ke,padanya'

balrwasanya umar bin AMul l\ziz mengabarkan kepadanya,

bahwasanya Abu Bakar bin Abdunalrman bin Al Harts bin Hisyart

,

U
a. c.2f U y.
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lebih cepat dari Rasulullah SAW, seolah-olah bumi lglalh diliFatkan rmtuknla' Kami

telah benrsaha keras, akan tetapi bal itu tidaklah diwariskan'"
At-Tirmidzi berkata" 'Iniadalah hadits yang gharib." Hadits yang sama akan

disebutkan dalam Al fr{"snaa dalam hadits ke 8588 - 8930. Akan tetapi konteks

yang terdapat,talam hadits ini beda dengan konteks hadis yang terdapat dalam

iraalt"-nuaii yang akan datang tersebut, karena dalam hadits ini terdapat +amhahan

kisah tertentu. U"t" dari itq sebaikq'a kisah itu disebutkan dalam kitab Majnn' Az-

fua' id,seperti kebiasaannya dan ketentuannya didalamya'
Lafhzh'.'lva rnan brahim", ihr adalah bentuk qosam (srryahQ dari Allah

SWT, yang disebutkaa dengan menggambarkan kasih sayang-Nya kepada Ibrahim

e,S. il"i 
"iat"U 

redaksi yang Uam aAanrtredua riwayat yanq rcrdagat dalam

naskahasli Jami' Al Uasani wa As-Sunan karangan IbEu Katsir, dan itu adalah

naskah asli krmo yang bagu.
' Dalam Ushui Al frfusnaa Al Tsalatsah disini, discbutkan rcdaksi'TVa Khalili

Ibratlim", dengan lsslahan ya' mrtakallirr" Itu adalah sebuah kesalahan, karena

Abu Hgrairah-tiaat peruat menyaUkan sama sekali bahwasaq'a dia adalah kekasih

Nabi Ibrahim atau bahwsanl'a Ibrahim adalah kekasibnl'a' Dan kemrdian' kalaupu
itu adalah benar, maka itu menrp"kan bentuk suryah dengan menggunal€n ntma

Nabi Ibrahim AS. Akan tetapi, Abu Hurairatr tidak pernah bersuryah deng:an

menggunalgn nama selain AUar, k t lt" dia telah rnendengar larangan kerasa dari

nasrfrffan untuk itu, sebagaimana yang telah dia riwayatkan sendiri dan juga para

sahabat yang lainnya. Litat keterangannya dalam kitab Al Muntaqa (48614864).

Wa^t"o"Urt ditulis dengan redaksi '\ila Khalili" dalam catatan pinggir cetakan

M,dandisebutkandidakq'a,'S€psrtiinilafazhtersebutditulisdengannaskah
pirg t"1". Dan bisa jadi, ,'ang dimaksud addah "Ilya Khalil Ibtrahim"' dan itu

rrnrpakan bcntuk srryah.'
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me,lrg&arkan kepadanya, batrwa dia telatr me,lrde,ngar Abu Htrairalt

berkd: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mendapatkan

hartannya dengan uUh berada pada seseorang yangiatuh pailit, atau

di sisi seorang lelaki yang iatuh bangbtt, maka orang (yang PailQ
itulah yqng lebih berhak dengan harta tersebut dibanding yang

loilmyd*fs
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7499. Yazid menceritahan kepada kami, Zakaiya

mengabarkan kep@ kami, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda'
*Menperdebatknn tentang Al Qar'an adalah kehrfuran."3fi

3ti Sanad hadits ini shahih. Ini adalah bentuk pengulangan dari badits ke

7384, dan kami rclab mentakhrijnya dalamhadib lte7l24.
356 Sanad hadits ini shahih, meskiprm ada pembahasan tentangnya. Yang

dimaksud dengan Takaiyya adalah Ibnu Abi Taiduh. Sa'ad adalah Ibnu Ibrahimbin
Abdurrahmanlin euf. Disebutkan dalam cetakan Halabilah, redaksi "Sa'id", dan

itg mergpakan sebuah kesalahan, dan telah lcami betulkao berdasarkan yang terdapat

dalam citakan M, kitab Jami' Al Masanid karangan Ib,nu IGtsir, dan kitab Maraji'
Ar-Rijal.

sa'ad bin lbrahim, rclah ditetapkan ke-tsiqqahaniya dalam hadits ke 6529, dan

kami tamb"hkan disini bahwasanya Ibnu Abi Hatim telah menulis biografinya dalam'

lJlfrlb At Jarh wa at-Ta'dil (2lll79). sa'ad bin Ibrahnn telah sering meriwayatakan

hadits dari pamaonya, Abu Salamah bin Abdunabman. Akan tetapi tfunbul

pertanyaan, apakah Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan hadits ini langsrmg dari

pamanqra? ataukah melalui pemntara?.

Adaprm dilihat dari bentuk lahir sanad ini, maka.dia telah meriwayatlran dari

pamannya langsrmg. Akan tetapi, dalam hadits ke 10205 yang akan datang, yang

diriwayatkan aari Suryan Ats-Tsarui, dan pada hadits ke 10419 yang diriwayatkan

oleh rnanshur bin Al Mu'tamar; keduanya meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim dari

pugipr-"n"y4 UmarbinAbi Salamah, dari ayahnya, Abu Salamah.- 
Jadi, berdasarkan riwayat itu mengandung kemtmgkianan bahwasanya Sa'ad

bin Ibrahim telah mendengarnya dari pamannya, Abu Salamalr, sgsam langsung, dan

juga mengandrmg kerngngkinan dia telah meriwayatkannya dari pu6a pamannya,

@ - 
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Urnar dari ayahnya. Karena ituo tnaka Sa'ad telah meriwayatkamya melalui dua

jalur. Tetapi, bisa juga terdapat kemmgkinan lain; yaitu bahwasaqra Zakariyna bin
AUi Zaiaan tehh melakgkan kesalahan dalarn riwayatnya dari Sa'a4 dengan

rnembuang Urnar bin Abi Salamah" dari unrtan sana4 dikaremlon hpa atau alpa.

itg semri dikarcnakan Su$lgp Ats-Tsauri dan Manshrr adalah lebih bagus, lebih

dhabith'frt;rrt) ingatannya, lebth *iqqah periwayatamya dan lebih dulu'mendengar

hadits daripadz Takriyya. Akan tetapi, tidak ada alasan rmtgk melahkm
perbandingan arrrara Takariyya dan kedua periwayat tsiqqah tersebut Apapun itu,

yang jelas hadits ini adalah hldits shahih. Karena itu hadits ini diriwayatkan dari

Abu sal"mah dengan beberapa sanad yang shahih, rclalui jahu selain jalur ini.

Diantaranya adalah; rmam 6funa6 tehh meriwayatkamya dalam hadits ke 7835

yang akan datang dari Harmrad bin usamah, pada hadits ke 9474 yang akan datang

dari Abu Mu'awiyati dalam hadits ke 10148 dati >ahya Al Qaththao, dalam hadis
ke 10546 dari Yazid bin Hanm dan dalam hadits ke 10846 dari Muhamamd bin
Ubaid; kesemuanl,a diriwayatkan dari Muhanrmad bin Amu bin Alqamah dari Abu

Hnrairah, serrrra nurfu', de'ngan redaksi "Mira"'sebagai ganti redaksi "Jidal',yang
bermakna sama.

Al Hakim juga tclah meriwayatkamya dal",, kitab Al Mustadrak (2: 223)

melalui jalur Al Mu'tamar bin sulaiman dari Muhatrrmad bin Amu bm Alqmtah,
dengan sanadnya. Disebuttan dalam ktiab al Mundrak, rcdaksi 'Muharmad bin
Amu bin Alqamah", itu adalah sebuah kesalahan cetak yaog frtal.

Abu Daud juga telah meriwayatkanrya (4603) dari rmam Ahad bin Hanbal

dari Yazid bin Harun, dengan m€nggrmakan sanad yang t€rdaPat dalam hadits ke

10546. Kandungan makna hadits ini juga disebutkan dalern sebuah redatsi yang

panjang, yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad pada hadits ke 7976 dari Anas

tio lyaan dari Abu Hazim dari Abu Salamab, yang rengatakan 'Aku tidak

rncngetahui hadits ini selain dari Abu Hurairah."
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab $hahihn)ra (hal 73

menurut tahqiq ftami), dan didalamnya terdapat redalsi'Dri Abu Haziq dari Abu
gflameh, dari Abu Hutrairah", dengan tarya ada keragrran Kami juga telah

menetapkan ke-sialui-an hadis ini disana. Alhamdulillah.
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7500. Yazidmenceritakan kepada kami, Hisyam mengabarkan

kepada kami 
-Abdul 

Wahhab meriway.atkan, Hisyam mengabarkan

kepada kami-, daxi yahya, dari Abu Ja'far, bahwasanya dia

mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,
*Apabila telah tersisa sepertiga malam yang teraldtir, Alloh SW
tunn kc tangit dunia, dan befirman, 'Barangsiapa yang berdoa

lcepada-Ku, niscaya Aht akan mengabullannya. Barangstapa yang

memohon ampunan kepada-Ku, niscaya Aht akan mengampuninya.

Barangsiapa yang .memohon rizki lcepada-Ku, niscaya Aht alcan

memberilcan rizki ftepadanya. Dan barangsiapa yang memohon agar

disinglrapkan kesulitannya, niscaya Alat akan menyinglup kesulitan

itu darinya ) s ampai fai ar menyingsing."3s1

35? Sanad badits ini sluhih.Imlm ^Afugd telah miwaprtannya a"ii yaria

dan dari Ab&l wa$hab; kc&raqra mcriwayatlao {ari Hisyam Ad-Dasnrwa'i dari

Yahya bin Abi Katsir. Abu Ja'frr adalah Al Anshari Al lvfadani scoralg Mrradzin:

et-finniazi bcrkata (3: 118), "Abu Ja'far yang telah rcriwayatkan hadits dari Abu

Hurairah, dikatakan adalah Abu Ja'far sang nmrazia dan kami tidak rncngetahui

nanra aslinya. HadiSnya yang selain ini juga telah diriwayatkan oleh Yahya bin Abi
Katsir. Al llafizh menuturkan dalam ktiab At-Tahdzib (12: 55) dad Ad-Darimi,
,,Abu ja'far yang ini, adalah seorang lelaki dari golongan Anshax-'! Al Hafiz,h

berkata, "Dengan keterangan inilalf Ibnu Al Qathtban menetapkan statusnya Ja'far."
Hadits tentang turunnf Allah ini, telah diriwayatkan dari Nabi SAW -dengan
kandungan maloranya- oleh sebagian besar sahabat, Ymg diantaranya a&lah Abu

Hgrairah. Dari Abu Hurairah ini, banyak tabi'in yang telah meriwayatkannya, YmB
diantaranya adalah Abu Ja'far ini. Ini adalah hudits shahih yang maknanya

mutawatir, ketetapan shahihnyt adalah qath'i (pasti), begitu juga dengan

indikasinya.
Para peirgarang Kutub As-sittar? telah rneriwayatkannya melalui hadisnya Abu

Hurairah, melalui lebih dari satu jalur. Sebagian besar redaksi dan sanadqra telah

dihryulkan oleh Imanmya para tnarq Ibnu Khuzaimah dalam ktiab At-Tauhid
(hal 83-95). Imam Al Bul&ari telah meriwayatkannya melalui sebagian jalur dari

Abu Hruairah (3: 25-26), begitu juga dengan Imam Muslim (l: 210), Abu Daud

(1315 - 4733), At-Tirmidzi (1: 333 - 4:258). Lihat juga keterangan syarah kami atas

kitabnya At-Tinnidzi dalam hadits ke 446. Dalam hadits tersebut, kami telah

mengatakan pendapat kami tentang beberapa hadi* yang menyebutkan sifat-sifat

AUalt, seperti hadib ini, dengan mengutarakan pendapat kami; yaittr "Karni

berpcodapat rneirgiluti apa yang telah dilakukan oleh ulama salaftsh-shalih, dengan

memilih untgk bersikap diam dan tidak mentakwil hadits tersebut, serta mengirnani

apa adanya sebagaimrna yang terdapat dalam kiab dan hadits shahih. Kami juga

@I - ffinsnxfl Imam Ahmad
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750I. Yazid meRceritakan kepada kami,Hisyam mengabarkan

kepada kami,.dari Yahya, dari Abu ja'fu, bahwasanya dia mendpngqr

Abu Hurairah berkata: Rasulullatr SAW bersabda uAda

mustajab, yang tidak diragutant ftc.m$(aiabennya; yaitu doa olang

yang teraniaya, doa orang yatlg'sedang bgp*gian, dan doa orqngfua

untukanabtya."ssE ' ': t1

tlr

tiga doa

menyucikan Allah dari segala b€Nfilk penysr-upaan dan pekerjaan yang seNupa

t-tfrffiTfr; 
ini, men.nrt bentulnya adalah menrpakan riwavatq"a Abu

Ja'far Af Madani dari Abu Hurairah, yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah

thar go melalui jalur Ibnu Abrr Adi dad ttisyam. Hanya saja, diatidak me'nyebutkan

r"a"bi"v., dan-menggantinya dengan redaksi hadits yaag sebelumya. [l flafizll

-*gsviott " hal it; a"rr- ut u Fath Al Bai (3:25) bahwasanya An-Nasa'i

telah meriwayatkamYa.
Al Hafizh juga mengisyarattan hal itu (3:26) dengan perkaaannya, 'Abu Ja'far

menambahkanieaafsi niaitr"V., dengan "|arangsiapa yang meminta rizki kepada-

Ku, maka dls nkan ."rlr"ti"yt rizki. barangsiapa yang meminta untuk

d+,itangtat kesusaham)rq maka Aktr akan rnpnghilangkan lssusahann)xa'"

et[-fU>'afisi jugaLiah rcriwayatkan darinya, dengan menyebutkan 14afonhan

redaksi ini (25 16) ioi ttiryr., dari Yahya bin Abi Katsir' dengan sanadnya.--- 35t Si"aa U"aits itr shahih. Ath-Thayalisiy telah meriwayatkannya dalam

kitabnya (2517) dari Hispm, dengan menggunakan sanad ini. Imarr Al ltrkhari
j"g" iif.tt*.ii"y"tt r"i. aaUm tcitaU At Adab At MOad, hal 8. b€gittr juga Abu
"Daud (15361, et-tir.iari (3: ll8), dan Ibnu Majah (3862), 

-yang 
kesemnnya

melalui jahu Hisfam, dengar saoad ini. Akan dijelaskan juga dalam

b"t;p; jahs dari i"UVc pada ha&ts ke 8564, 9604, 10199, 10719, dar 10781.

Dalarn sebagian besar riuayat ini, digunakan redaksi !'Doanya seorang bqeak 9ta1
inoaryo-, J.a-g dalam riwayat yang terdapat dalam kitab l, Adab Al Mufrad,

6ig*;k 
" 

rcdaksl *Doanya *iuobrirg tua ?tas analatya." Dalamrhqayatnya Ath-

ffir,.f*i, dan Ibnu f"fljO digunakan rgdaksi "Doanya saorang bapak unuk

oitory"i, dan dalam riurayatnya-Abu Daud dan Al Musnad pada hadits ke 10199'

dtgdk^; redaksi *Doanya oiang tua" sajl tanpa menggPryl&al-sa!h satu batasan

iti er Mrmdziri juga dalam 
-btab 

At-Targhib wa At-Tarhib (3: 146) telah

Musnad Imam Ahmad - @I
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75V2. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyan mengabarlcan

kepada kami, dari Yatrya, dari Abu Ja'far, bahwasurya dia mcnde,lrgar

Abu Hnrairah bertata: Rasulullah SAW Uersabda, *Amal yang Wling
utama di srsi Allah SVT adalah iman yang tidak ada bragtun,
peperongan yang tidak ada pengkhianatan difulowrya, don Haii
Mabntr."

Abu Hurairah bcn*atq 'tlaji ymg Eabrur dryd melcbur

kesalahan-kcsalahar ymg telah dibuat pada tahlm itu.dte

menyebutkan riwayatr5ra At-Tirmidzi untuk hadits ini, dan nernberikan label untuk
hadits ini sebagai hadits Hasan.

3se Sanad hadits ini shahih. Ath-Thayalisiy telah meriwayatkannya dalam

kitabnya (2518), dari Hisyam, dengan menggunakan sanad ini. Dao akan disebutkan
juga riwayat dengan jahu ini pada hadits ke 8563,9698, dan 10767. Al Haitsard
tidak menyinggugnya &lam kitab Majrna' Az-hwa'id, meskipun tidak ada

seomng prm dari Ashhab Kutub As-Sittah yatg meriwayatkan dengan menggmakan
redaksi ini; dikarenakan kandungan matcnanf telah ada dalamAsh-Shahihain dan

lainuya, dalam haditsnya Abu Hlrairab, yang berkata, "Rasulullah SAW pernah

ditanya, Apakah amalan yang paling utama?', beliau mcnjawab,'Iman ftcpada Allah
SW dan rasul-Nya,'kemdian ditanya lagi, Kemudian amalan apalagi?', beliau

rnenjawab, 'Jihad di jalan Allah SD?, lalu ditanya lagi,Ikrnrdian apalagi?', beliau

menjawab, Ilaji yang Mabrur'." lihat dalam btzb Shahih Al Bul:hari (1: 73), dan

shahih Muslim (1: 36). Dan akan tiba penjelasannya nanti dalam Al Musna4 badits

ke 7580, 7629 dan 7850. Al Mrmdziri juga telah menyinggung hadienya lsi-
Shahihain itu dalam btzb At-Targhib wa At-Tarhib (2: 105 dan 172), kemudian

menyinggrmg riwayat hadits ini yang terdapat dalam kitab ini dalam dua tenpag
sertrar'menisbatkan dalam redaksi awal di kedua tenpahya itu kepada Ibnu Hibban
dalar*rkitab ghahihn)ra, dan dalam redaksi keduanya kepada Ibnu Khuzaimah dalam

kitab Shahihnya; hanya saja, dalam riwayat Ibnu Khuzaimalq dia tidak menyebutkan

redaksi.nya Abu Huarairah yang terdapat dalam bagian alfiir hadib, yaitu Haji yang

Mabrur. Ibnu Al ASir berkata, 'Dia adalah oraag yang tidak pernatr dikotori dengan

beberapa kesalahan/dosa.
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7sB3.Abdul Wahid Al Haddad.menceritakan kepada k#,
dari Khalaf bin Mitnan, dia berkata, aku mendengar Abdurrahman bin
Al Asham bedota, Abu Hurairatr telah berkata, 'I(ekasihku SAW
telah berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Berpuasa tiga hari pada

setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidak tidur sebelum melakukan shalat

wifir.'r60

Ada yang mengetakan juga, 'Dia adalah orang yang dit€rima dan selalu
menghadaei kebailran, dan itulah yang benax." Lihat juga keterangan sebelumya
dalarn fufiB Abu Hurairah yang ke 7136 d^n7375.

360 Sanad hadits ini shahih. Khalaf bin Mihran Abu Ar-Rabi' AI Adwi Al
Bashri, soorang imam masjid Bani Adi bin Yasykur adalah soomng y,,g tsiqqah.
Imam At Bulfiari renulis biogratuya dalam kitab Al Kabir QllllTT), dzn
disebu&an dari AMul Wahid Al Hadda4 bahwasaq,a dia b€rkat4 'Dia (Khalaf bin
Mihan) adalah seorang yang tsiqqah dan difsrima." Ibtru Hatim juga telah menulis
biografrya dalam kitabnya 379-36821, dan diriwayatkan dari Ab&d Wahi4 dia
Hata, a(hhf bin Mihran rnengabarkan kepada karni, dan dia adakh seorang
yang jujur s€fia baik" Imam Al Bulfiari dan Ibnu Hatim telah membuat perbedaan
dal"m dua trryat ini, antara 't(balaf' yang ini, drn 'I(halaf Abu Rabi', imam
*sjid Sa'id bin Abi Arubah'; mcskipun keduanya adalah omng yang s'ma.
Dikarcnakan Sa'id bin Abi An$ah adalah seorang yang berasal dad Bashah dan
Bani Adwiy, dan dia adalah budakrya Bani Adi bin Yasyhr. Malia, t€rkadang
m*sjid ihr dinisbatkan kepadaq"a, dan terkadang juga dinisbatkan k€pada Bani Adi.
Ke"terang,an inilah yang ditetapkan oleh Al Hafizh dalam kitab At-Tahdzib, dan dia
mcnguaeamya dcngan riwzyat Al Baghawi dari Abdullah bin Au; 'Abu Ubaidah
Al Iladdad rcnceritakan kepada karni, Khalaf bin Mihran Abu Rabi' Al Adawiy
rnc€ritakan k€pada kami dan dia adalah seoraog yang *iqqah., f llafizll
b€rkatC Riwzyat ini mcnrnj.kkan bahwasaq,a dia adalah safir orang yaog sama.n
Khataf yang kita bahas sekarang ini dianggap termasuk Tabi'in, tarcma dia telah
meriwayatkan hadits dari Anas, dan mcnjelaskan bahwa dia telah rende4gar
langsrng darirya, sebagrimana dalam keterangan yang akan datang dalam kitab ll
Mmnod pada hadits ke 13084. Tersebut dalam kitab Al Ushul As-Tsalatsah disini;
nema "I(halid bin Mihran" disebutkan sebagai ganti daripada'I(halaf bin Mihran",
dan dia alah Al H^&nza'. Dan png paling mrmgkin dapat kih pegang dari senua
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7504. Abu Ubaidah Al Haddad, orang Kufah dan tsiqqatr
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amru, dari Abu
Hnrairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "seandainya akau
tidak khawatir aknn memberatkan umatht, niscaya alwn
htperintahkan mereka untuk ber-wudhu tW l@li shalat, atau bersiwak

itu adalah kenuogkinan yang ini; rrcskiprm seandainya mereka juga tidalc
mcnyebutkan dalam bcberapa kitab biografi satu riwayat hadits rmfik Khalid Al
Hadzdza' dari Abdurahman bin Al Ashao, dan tidak juga riwayat badits rmtuk Abu
utaidah Al Haddad dari Khllid Al Hadzdza'. Hingga akhirnya mmcullah satu
kemantapan dan keyakinan, bahwasaqra hadi8 ini rclah disinggung oleh Ibnu Katsir
dalam kitab Jani Al Masanid wa As-Sunan -tulisan asli-, dan terdapat
redaksi "Diriwayatkan dari Khalafbin Mibmn"

Jadi, al&imya kita pun meyakini bahwasanya penyebutan kalimat "Khalid",
adalah kesalahan masa lalu yang disalin oleh para penyalin dalam beberapa salinan
Musnad, dan tidak seluruhnya; karena Ibnu Katsii sendiri telah meriwayatkannya
dari kitab Al Musnad, menurut pendapat yang benar.

Abdunahman bin Al Asham Abu Bakr Al AMiy Al Madaniy, muadzin-nya
para jama'ah haji, adalah seorang tabi'in dan tstqqah. Dia menjelastirn U"U*"r*y,
dia telah mendengarnya dari Abu Hurairah, dalam hadits berikrrtryra ke 8745, dan
telah mendengar dari Anas, dalam hadib ke 12221. Dilotakan, bahwa nama ayahnya
adalah "Abdullah", maka nama "Al Asham" adalah sebuah gelar untuk ayahnya.
Terkadang juga dia disebutkan dengan narna "Abdurrabman Al Asharr", seolah-olah
dia mernakai gelar yang disandang oleh ayatrnya. Dan perkara mengenai un$an
nama ini sangatlah dekat [tidak jautr-jauh beda]. Ibnu Ma'in telah rnenganggapnya
tsiqqah, begitu juga Ats-Tsauri dan yang lainnya.'Iman Muslim telah meriwayatkan
darinya sahr hadits yang diriwayatkan dari Anas, dalam kitab Shahihnya (2: 153).
Ibnu Abi Hatim juga telah menulis biografinya dalam kitabnya (212t304), dan
penetapan ke-tsiqqah-annya diriwayatkan dari Ibnu Ma'in. Hadits ini telah kita
jelaskan keterangannya secara detail dalam takhrij-nya pada hadits ke 7138, dan
telah kita jelaskan beberapa periwayat yang meriwayatkan di dalam
haditsnya tentang "Shalat Dhuha", dan periwayat yang meriwayatkan di dalam
haditsnya, bab gantinya, yaitu tentang 'Mandi hari Jum'at", serta telah kita
tunjul&an keterangannya disana. Lihat juga keterangan pada hadits ke 7452.

@ - 
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tiap kali berwudhu, dan aht perintahkan untuk mengaffitirkan shalat

Isya sampai sq*tiga akhir malam."36t
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ts6s.Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Mahar,

dari Az-Zubri, dari Abu Salamah, dari Abu Hruairab, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, uApabila pelryan salah seorang di antara

lalian membuatkan makanan dengan baik; yabti antara panas dan

dinginnya sudah ctrktrp, maka hendaWah dia mengajak pelayannya

duduk (maknn) bersamanya. Apabila dia menolak, maka hendaHah

dia mengambilkan sesuap makanan untulatya di tangannya."j62

I o, I o0,. . .c/ c,| ,f ,c|fJl ,f cr...,, Je L
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sr.tazad hadits ini shahih.Hadits ini ulangan dari nomor 7406.* S*tad hadits ini shahih. Scbelum ioi j"g" telah discbuth hadits yang
malcnan a sama pada norrr>r T334,yatgmempakan riuayat dari Abu Az-Zinad, dari
Al A'raj, dari Abu Hurairab- Di sana kalni telah mengisyaratkan takhij-rya yary
berasal dari berbagai jalur. Kami tidak menemrkan jalur seperti png ada pada

hadits ini.
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7506. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,
dart Az-Zthi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairatr, dia berkata,

"Iqamah shalat sudah dikumandangkan, lalu Rasulullah SAW datang

dan beliau berdiri di tempat shalat. Kemudian beliau teringat batrwa

beliau belum mandi, lalu beliau bersabdq "Tetaplah lulian seperti
rnl," beliau pun kembali meluruskan shaf kami sementara (rambut)

kepala beliau meneteskan air. Maka beliau pun me,lrgimami shalat

1ro1n363
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7507. Abdul A'la menceritalcan kepada kami, dari Matnar, dari

Az-Zltblir, dari Abu Salaniah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairatr,

balrwa Rasulullah SAW bersabda, uApabila kalian melihat hilal
(bulan sabit), maka berpuasalah. Begitu pula jika kalian melihatnya

Qagt), maka berbukalah;. Namun jika hilal itu tertutup awan, maka
berpuasalah tiga puluh hari."3il

3a Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangau dari nomor 7237; yary
m€rryakan rinayat dari Al Auza'i, dari Az-afiri. Di sana telah kami sebutkan
nlrtrij-tya.

Adapun mengenai riwayat Abdul A'la bin Abdul A'la Al Bashri 
-)rang 

ini-
Al Bukhari mcngisyaratkan dalam Ash-Shahih l:328. Setelah meriwayatkan riwayat
dari Thariq bin Yrmus dari Az-hfin, dia mengatakaq "Riwayat dari Ahdul Al A'la
dari Ma'mar dari Az-Zlfui addah munabi' (penguat) bagi riwayat ini."
Al Hafizh w*tal*rij mutaba'ah (penguatan oleh hadits lain yang senada dari
riwayat yang berbeda) ini, lalu dia berkata, Riwayatn)ra maushul (tersarnbung)
dengan lrnam Afuna{ dari Abdul A'Ia."

'ffi'Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (l:299),An-Nasa'i (l: 301),
Ibnu Majah (1655), Al Baibaqi @:204). Seunra riwayat tersebut trerasal aal *-
Zuhri, dari Sa'id bin Al Mtrsalyab, dari Abu Humirah.

@ - 
ffisnld Imam Ahmad



q'

i
:.;f
,.,
U

,f '* ,ie-blJ, f 1#'* ,&f'ii :* u;'";crli,lf '* 6:r, .Vo . A
.aa

:*l;G ri1 
'ju 

p:r;r'?*, * CtLl i;; ,l * ,ifu
4 * Y ttp,rh; ti*,?,.u{t A i:i- W- x,p, nL. €.

'iiuc'
7508. AMul Ala me,nceritakan ke,pada kami, dari Mahrar; dari

Az-Zrhtr, dari Abu Sdama[ dari Abu Hurairah, bahwa Nabi qAW
UersaUda" "Apabila salah seorang di antara kalian bangun "fidur
malam, maka janganlah ia memasukkan tangan rya kc fulam wadah

air sebelum membasuh tangannya tiga kali, karena ia tidak tahu

dimana tangannya bemrulam.'361 . l

Muslim, An-Nasa'i, dan Al Baihaqi, juga meriwayatkan yang sama dari Abu
Az-Zin q dari Al Alaj, dari Abu huairah yang pada bagian akhir haditsnya
disebutkanadakalimat ffiasanpui4kaltlahtigaptluh.''

Asy-S)"afif juga reriwa),atkamya l: 274-275 (dati Musnad-nya berdasa*an
pengurutan olch S),ailfi Abidi As-Sutrdi).

Hadits riwq,at At-Tirmidzi Ql32) -yaag 
maknanya sama de,ngan jalur yang

b€rasal dari Mgha'rrrad bin Amu, dari Abu gelameh, &ri Abu Hurairah; yang

mna hadis inr mrryafcn bagian dari hadits: 'htosalah kalior sebab melihanya
(hild) b, bqfufubh hoqa melilutnya. Apabila hilal tqtut.pi oleh mendung
,nol@ hittoglah (sarputotcan) tiga pdrrt.'

At-Tirmi&i mmbcrikm dahm: 'Kenudior berbukalah.', dia lalu berkatL
badits &ri Ahr Hrraireh adllah hadits hasan shahih.

Al Bul&ari miwayadon hadits Ersebut (4: 106), dengan jatur yang berasal
dari Syubah, dari Muhmd bin Zi),a4 dari Abu hrairab, dengan makna yang
sama, redaksmya: 'ruka sanpunakor hari bulan Sya'ban meniadi tiga puluh.'Dat
diriwayatkan oleh Muslirl ArNasa'i dan lain-lah dengan jalu yang 5ama, akan

tetapi rcdaksirya reryebuttac hanrs maryerytrnakan menjadi tiga puluh hari
tidak ada pc,qabutaabutaa Syabaq juga tidak renyebutkan puasa.

Mcmrut p€ndapat saya, setiap badits yang ada ini me'ryuyai satu peirgertian;
yaitu he,ndaknl,a reny€,mpumalan bulan Syaban atau bulan Ramadhan rcnjadi tiga
puhrh bari apabita hilat yang mcnandai daunplra bulan bcrikutq"a tertuttp oleh
amn- Lihatpnla hadits nomr 1985,2335,6323.

5t Sanad hadia ini stmhih. Hadits iai 'tla"gan dari nomor Q280,7432,7432
[Muslim], 7433). S€mra riwa]'atnya telah karni taklrrtj sebehmya, ]'ang salah
satuqra adalah badits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l: 37) yang ialumlra berasal dari
Mabr, dfriAz,Zofui'
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:sOg.AMul A'la meirceritakan kepada kami, aari fr{atn.r, Aa'i

Az-ZvW dari Abu Salanratr, dari Abu Hurairall, bahwa Rasulullatt

SAW bersabd4 "Janganlah lralian mengatakan 'masa sial', lcarena

Allah ialah (pantilik) masa itu. Dan ianganlah kalion menyektt

anggur dengan al karm (malia)."36
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Juga diriwayatkm (1:4) dengan jaltg yang b€rasal dari su$ian, dati Az-ztfiri.la
juga meriwayatkannya dengan jalur dari Al Aua'i dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al
Musavrrab dari Abtr llurairah.

'6 Sro"d hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bulfiari (10 : 465-466), dari

Ayyasy bin rilali4 dad Abdul A'la, dengan sanad seprti ihr. Hanya saja dalam

r"-dikrioyla, yang didahaluknn adalah la$ngan membsrikan nama bagi anggur dan

mengalfiirkan perkataan'masa sial'.
Hadits riwayat Muslim (2: 196-197), dengan redaksi )xang sama, namun

dibedakan nrenjadi dua hadits dengan jalur yang berbeda-beda. Muslim juga

meriwayatkan satu hadits yang semakna; yang riwayatnya berasal dari Ibnu Sirin,

dari Abu Hurairah.
selain itu, sebelum ini juga telah disebutkan hadits yang semakna yang terbagi

dalam dua hadits: nomor (7244,7256).
Sabda Nabi SAW, 'zasa sial' tarrpa menggunakan ya' nida' , sesuai dengan

yang diriwayatkan olehAl Bukhari.- 
.lt.ttafzn mengatakan, "masa sial'malsudnya masa yang dimilikinya terlarang

baginya. Jadi, dia mengatakan hal itu seakan-akan waktu (masa) yang dimilikinya

itr telah hilang (tidak ada artinya) sebab adanya suatu kejadian yang tidak

fissnanginya. Dia mengatakan hal itu karena kalut atau pusing menghadapinya."

a e a
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7510. AMut A'la menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

Az-Ztfui, dari Al Aghar Abu Abdillah sahabat Abu Hurairah, ldari
Abu Hurairahl, bahwaNabi SAW bersabda, uApabila tiba hari Jumat,

para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Mereka mencatat siapa

saja yang datang ke masjid. Apabila imam $dah munanl (naik

mimbar), mereka menutup buhr catatannya itu lalu mas* lce masjid

dan mendengarkan nasehat (dari imam).'tsfr

367 grnad hadits ird shahih. Pengertian hadits ini telah dike'mukakan pada hadis
no. 7257 dari riwapt Az-Zrfur. dad Sa'id bin Al Musal5rab, dari Abu Hurairah-
Pada hadis no.7257 itu l<ami telah rnenyinggung hadits ini (hadits ro. 7510). Selain
itu, kami prm telah menyinggung bahwa hadits ini dan hadits setelah ini,
diriwayattan oleh Al Butfiari Q: 336), Muslim (1: 235) dari jahr Az-Zru}ri, dari
Abu Abdillah Al Agbar, dari Abu hrairalL dan ini renpakan jalur periwayatan
hadits ini (hadits 7510). Dad jalur ini pula An-Nasa'i (l: 205-206) meriwap&an
hadits ini dan hadits setelah ini, dari Nashr bin Afi bin Nashr, dari AMul A'la,
dcngan sanad ini.

Pada ketiga naskah htab Musoa{ ada yang t€rtuary dari hadits ini, laitu
redaksi "Dari Abu Hurairah-n Ini rcnpakan sebuah kesalahan yang blah ada sejak
dulu dari para peryralinhadis pada scbagiannaskahMusoad" Kalarrymtidak adanya
redalsi ini rnemang b€nar, maka hdits tidak akan &rmasuk ke dalam hadits
mrsnad, akan tetapi termasuk ke dalamhadits mnsal.

Redalsi 'Dari Abu Hurairah" prm ditamb"hkan pada catatan kald Kitab Musnad
Ahad cetakan Al Kataniyah dengan tulisan yang kecit schingga kita tidak alran
dapat memastikan apalcah itu sebuah pcrbaikan ataukah penjelasan 6fi naskah yaog
lain Kami mencantrmkan redaksi tersebut di sini, karem r€daksi ini ada dalart
sanad ini dalam kitab Ib,nu trktsir dan kitab Jami'Al Masanid w As-&maz. Selain
itu, kami pun menambahkannya grrna menyesuaikan de,ngan ssrrrua riwayat yang

lain, baik yang terdapat dalanr kitab Shahih Al Bukhari daa Shahih Muslim mar+un
yang lainnya, agar riwayat Al Agharr dari Abu Husairah ini menjadi riwayat yang

muttas hil dan bltbtt mtmqathi'.
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7511. Rasulullatr SAW bersabda, "Orang yang datang

pertama lce masjid untuk shalat Jumat seperti orang yang berlatrban

seelror unta, orang berilainya seperti berhtrban sapi, orang

berilattnya seperti berhtrban kambing, orang berihttnya yperti
berhtrban bebelc, orang berihttnya seperti berhtrban ayam, dan

orang berifutnya seperti berlarban telur."36

,ie-b:J, ,F ,t', ,l it f ,{g'i.ib $:'L.vo \ y

;r'i', ,* !, JhLl s;} €J t ,i6gst ti i :w *
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7512. Hammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dari

Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-hthi, dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari

Abu Hurairah, batrwa Rasulullatr SAW pernah ditanya tentang anak-

anak orang musyrik. Beliau menjawab, "Allah lebih mengetahui atas

apa yang merelca lahtkan. "36e

s8 Sanad hadits ini shahih karena sanad hadits sebelurmya. Hadits ini juga
telah disebutkan sebelumya pada nomor: 7258; yary rncrupakan riwayat dari Az-
Zuhri dari Ibnu Al Musayyab; dalam riwayat tersebug redaksinya 'seperti berlarban
bebek'yang diisyaratkan Al Hafizh dzlarn Al Fath (2:306), kernrdian dia berkata,

"An-Nasa'i juga mernprmyai hadits ini yang diriwayatkanqta dari Az-Zuhri yang

rneruplran riwayat dari Abdul A'la dari Ma'rnar.
Tadahan 'bebek'itu ada di antara kanbing dan ayam Akan tetapi, tambahan

ini tidak ada pada hadits yang diriwaya&an oleh AM.urrazzaq, padahal dia lebih
tsi q q ah daripada Ma'mar."

36e 
Sanad hadits ini shahih. Atha' bin Yazid Al-Laitsi Al Jrmda'i adalah seorang

tabi'in, tsiqqah, dan banyak meriwayatkan hadits.
Ibnu Al Msdini, An-Nasa'i, dan lain-lain menganggapn),a tsiqqah.

@I - ffi6nfi Imrm Ahmad
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75l3.AMul Wahid bin Al Haddad me,nceritakan kepada kami,
dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia
berkata" 'Rasulullah SAW bersabda: Allah 'Azza Wajalla berfirman,
'Tidak ada orang yang lebih zhalhn daripada orang yang menkrat
(gambar, patung, dan bentuk lainnya) seperti maffiiluk-Ku. Coba saja
ciptakan nyamt* atau atom (molehtl)!'370

tt ,p: {'fu d*
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7514. Abdul Wahid menceritakan kepada kami, Syu'bah
me,nceritakan kepada kami, dari Daud bin Faratrij, dia berkata: Aku
me,ndengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bercabd4 "Tak

Ibuu Sa'id rcnmjutbn riwayat hiepnf'a dalem (5: lE+185), bcgtr juge
deogan lb,ru Abi Hatim (3/m3t).

Adryun rcngcnai pcnisbatan Al Juoda'i ini dischltan pada helernen 105.
Nam Imda' ini adalah sebuah marga )rang rcrupatan bagian dari Bani Al-

Laits bh Batr.
Ddam hadits Muslim discbutkan "Atha' bin Abi Yazid", tambohan Abi pad^

nama tersebut adalah scbuah [6s6lahan yangjelas.
Hadits ini juga diri*ayatkan olch Al Bul$ari (3: 196 dan t l; 432), Muslim (2:

2-3), IbEu Hibb3a dql'rrr 
^t 

rah ih-aya : I 3 I yang su&h tmi tahqQ.
SGNrua hadits itu bcras.l dari riwayat Az-?ilfui', dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi.

Scbclumya" badits ini jugs discb,ultan pada nomor 7321 yaag riwaft
dad Abu Az-Zin8d. Dri Al A'raj, &ri Abtr Hurairah. Lihat jugr 7437.

3t Sanad hadit ini sluhih.ftaOits ini adalah ringLasan dari nomr 7166.
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henti-h:mtinya Jibril mewasiatlan padaht tentang tetangg[a, hingga

alat mengira bahwa tetangga juga alran mqwarisi."37l

37r Sanad hadits ini shahih. Daud bin Farahij Al Madani, dia adalah pelayan

Qais bin Al Harts. Dia seorang yarg *iqqah, rnendengar hadits dari Abu Hurairah,
sebagaimana dijelaskan oleh Al Bulfiari dalam Al Kabir (2lll2l0), dimana Al
Bulfiari tidak menyebutkan cacatnya. Yahya bin Al Qaththan juga rnenganggapnya

tsiqqah.
Dalam At-Ta'jil disebutkan, "Ibnu Adi meriwayatkan hadits dengan sanad

darinya @aud bin Farahij) dari Yahya Al Qaththan. Di sana dia mengatakan:
Syu'bah d"n Su$ran menganggapnya tsiqqah. Selain itu, terdapat keterangan yang

bersumber dari Al Qaththan bahwa Syu'bah nrcnganggapoya dlza'fi Sedangkan Abu
Hatimberkata, "Dia adalah orang yang sangat jujur."

Ibnu Hibban juga menyebutkannya dalam I a-fs iq qat, t,tlanan l$Q.
Dalam Lisan Al Mizan juga disebutkan bahwa Ibnu Syahin menganggapnya

tennasuk omng-orang yarig tsiq q ah.
Ibnu Sa'ad menyebutkan riwayat hiduprya dalam (5:228), juga oleh Abu Hatim

(uzt422).
Periwayatan yang dilakukan Sytr'bah dari Daud adalah bukti bahwa yang

bersanglortan tstqqal, sehingga menghilmglru perUeaaan pendapat mengenai
penilaian Syr'bah te*aaerya ke€aa Syu'bah tidak maiwayatkan hadits sElain

dari orang-ormg yarrg tsiqqah. Meskiprm begt, Datd tidak meriwa,yatkan hadits
itu scndiran dari Abu Hurairafs*agaimna yang akan disetnrdmnautinya.

Hadits ini juga akan disebutkan &l*m Al Mumadnororgglz dan,10686; yang
jalrnmya dari Syu'bah, dari Daud.- 

Juga akm disebutkan pada nomor 9733; yangjalr.rmya dari Yrmus bin Abi
Isbq, dari Mujahid dari Abu Hurainh.

S€lain itrr, hadib ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'afu dzlam Al Hilyah (3:
306) dar Al Kharaithi datgfn Ma,larim Al Amhq halamn 38. KedE jalurnya
b€rasal dari Yttttus.

ArTirmidzi juga rederi isyarat t€ntang periwayatan hadits ini, dari Mujahid
dari Abu Hrrairah. Kerxrdian setelah rneriwayatkamya (3: 128) dari jalur yang

b€rasal dari Mujadid, dari Abfullah bin Amq (yakni hadib yang telah disebutkan
sebelnnmya Aile'rl. Al Musnad: A499) dia bertatq 'tladits ini telah diriwayatkan dari
Mujahi4 dari Aisyall juga dari Abru Hurairah, dari Nabi SAW."

Al Hafizh juga mengisyaratkan d^larl. Al Fath (10:370), ketika meriwayatkan
hadits terseht bahwa itu b€rasal dari Aisyah, dari AMullah bin Umar bin Khaththab

-hingga 
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini.

Al Hafizh mengaakan, 'Matm hadits ini juga diriwaptkan oleh Abu Hurairah
yang disebutkan dalamShahih lbnu l{ib,ban."

Secara zhahir, rmFak bahwa hadits itu menrpakan riwayat dari Daud bin
Farahij karena dalam menyebutkan riwayat hidupqra, Al Hafizh menyebutkan

ddam Lisan At-Taqrib, "Ibnu Hibban juga nreriwayatlcan hadits itu dalam Shahih-
nya''"

Begitu pula dengan penisbatan At Mrmdziri &larn At-Taryhib wa At-Tarhib (3:
268) karena Ibnu Hibbantrcngangspn),a shahih-

i[.470'l 
- 
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7515. Abdul Wahid menceritalcan kepada kami, dari Au{, dari

I(hilash bin Amru dan Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullatr SAW b€rsabda, "Barangsiapa yang membeli unta

yang embing susunya diikat, atau menbeli kambing yang embing

suturrya diikat, kenudian dia menerah susunya, maka dia memiliki

du pilihan; mendlih untuk mengambilnya atau mengmbalikan

hqwan itu beserta (ganti) safii gantang makanaa."sn

Adapm Al Haitsami, dia rncoyebutkamya daln' Maina' Al-fuw'id (8:165)

dimana dia rcngatakao, 'Iladits ini diriwayatkm oleh Al Bazn-
Dalam somad-rry4 terdapat Daud bin Farahii. Dia adalah oraqg )'ang tsiqqah

namm rcmgmyai kclc,mahan
Adaprm para periwayat laimya s€,m11rDra ts\qah. Jadi, dia lupa'telah

m€nisbatkan hadits t€rseht pgldt Al Musnad. Sclain itq dia juga tidak mclihat
bahwa adz sanad lain dari t"iit it yang jahrrn:ra bcr"asal dari Yumrs bin Abi Ishaq '

dari Mujahid!
32 Sanad hadits ini sluhih- 'Auf di sini adalah lbna1 Abi Jamilah Al Hajri. Dia

diketahui sebagai seorang badui..
Adapu Khilash di sini adalsh Ibnu Amu Al Hajri. Riualat tcntang dirirya

sudah ka'ni sebutkan ber*ali-kali, ymg tcral&ir adalah pada nomm 7215-

Hadits yang s€matna dengan ini juga tami scbuttan sebclumya, baik itu
dmgan lengkap atarp1111 sccara ringhs:7303,7374, yary rnpakan riwayat dari

Al A'raj dan Ib,rau Sirin Dan riwayat yang ada di sini, diisyaratlon oleh Al Hafizh
a hrn Foth Al Boi4:3M.

Al llafzh rcayebutkao bahwa hadits ini diriwapttan oleh Ahad dan Ath-
ThabEwi; yakni di aaUm UtaU Syarh Ma'aani Al Atsaar, k raogen Ath-ThabEwi 2:

205, yang diriwayatkan dari jahr RsuE bin IJbadah, dai Auf, dengan sanad ssperti

ini. Nam "Anf' dalam liub Fath Al Bari ditulis dcngan "Aur' Hal ini jelas adalah

scbuahkcsalahan caak"

,*i
.i;-'u^it,6\i\1 ,qfr'of it )@u..
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7516. Abdul Wahid menceritakan kepada kami, dari Auq dari
Khilash, dari Abu Hurairalu bahwa Rasulullah SAW bersabd4
"Perumpamaan orang yang rnenorik kembali pemberiannya adalah
seperti anjing yang makan sampai letika ia kenyang ia
metnuntahkannya lagi, kemudian ia kcmbali pada muntahan itu dan

,memalcannya."373

3'3 Sanad hadits ini siahih.Ibmu'Wah jup rcriuayatkan hadib ini : 23g4,
dari jalur >rang berasal dari Abu Satanab, dari Auq dengan sanad yarrg sama. Al
Bushiri dalam kitab Zla,a'id-ayr meirgafu, aladia ini disebutkao dalam kitab
Ash-Shahihaiz, nstnun tidak dari Abu Hlrairab.

Adapu sanad yang b€msal dari Atu Rrairah, para periwayatnya semuanya
tsiqqah, hanya saja riwayaeya munqarti'.

Ahmad bin Hanbal b€rkata, "Khilas bin Amu Al Hajri tidak mendengaf, apapun
dari Abu Hurairah'. Perkataan Ahmad bin Hanbal ini disebutkan dalztn At-Tahdzib
dari Abu Daud yang rendengar dari Ahmad. Akr se,ndiri tidak tahu bagaimana.bisa
begini. Karena Khilas bin fumu sendiri adalah ormg lama, dia bertemr dengan Ali,
walaupm ada perbedaan dalam riwayatnya dari Ali.

Sebagian orang berpendapat bahwa ri*ayat Khilas dari Ali b€rasal dai shaf;ifah
(tulisao), jadi dia tidak pemah mcndcngar dari Ali secam langsung. Aku sendiri
tidak membena*an pcndapat ini.

Al Uqaili datr Al Jaujani pei:rah b€rkata, 'Dia adalah saLrh seorang tentara Ali."
Jadi, b€nar-b€nar p€nlah berte,mu Ali karcna hi&p semasa.

A,l Hefizlr dalan At-Tahdzib rengahkan\'Sudah disebutkan pula bahwa dia
pernah berkata, 'Ahr bertanya pada Ammar bk Yasir... hal ini disebutkan oleh
Muharnmad bin Nashr dalarnr' Kitab Witir.' Dan ini shahih.

Ibnu Sa'ad juga rrriwayatkan dalam At-Tarj amah-tya (7 I 17 108-109), dengan
sanad shahih. dari Khilas bin Amu: bahwa dia botanya pada Ammar bin Yasir ....'
ssdangkan A"'mar sendiri meninggal dunia paila pcrary Shitrn yaitu pada rnasa Ali
masihhidup.

Meirurut pendapatkq perbedaan pendapat ini discbabkan oleh perkataan Ibnu
Sa'ad dal"rn Tarjamah-nyz: 'Khilas meriwayatkan dari Ali dan Arunar bin Yasir.
Dulrr, dia adalah qrang yang banyak meriwayatkan hadits. Dia menpunyai shaf;ifah
(catatan) sebagai saranA meriwayatkan hadits.' Jadi, menunrt saya mereka
memahami perkataan ini, bahwa dia oeriwayatkan hadits dari Ali melalui shaf;ifah
bukan dengan pendcmgaran secara langsung.

@ - 
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Akan tetapi, timbul pertanyaan, siapa yang meirulis dr shafiifoh ini? Apakah dli
yang menuliskannya? Memrutlnr tidak begitu. Bahkanb secara zhahir t r [ak bahwa
Khilas sendirilah )rang menulis hadits ),ang didengar4ra. Kemrdian dia
meriwayatkan dcngan itu. Dan, hal mi tentu saja makin mcnambah ke-
tsiqqah-an dan kepastian rivrayat itu. Bisa jadi juga dia meiruliskan apa yang dia
dengar dari selainAli.

DalamAt-Tahdzib, NHafizh menukil sebuah kalimat yang ada dalnn Tarikh Al
Bukhai yang dia pahanri sscara salah. Dia menuliskan dengan persangkaan bahwa
Al Bulfiari bermaksud bahwa Khilas tidak mendengar dari Abu Hurairah! Di mana
Al HafizI berkata, "Al Bukhari berkata dalam TariHr-rya, 'Dia (IGilas)
meriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ali dengan perantara shaf;ifahll "

Akan tetapi, dal"n Al Kabir Qll/208), Al Butfiari mengatakan dernikian,
"Khilas meriwayatkan dari Abu Hurairah dan dari Ali rclalui shafuifoh,juga dari
AbuRafi'."

Al Bukhari adalah orang yang sangat teliti dalam ungkapan don peinyataaonya.
Dia menyebutkan Abu Hurairah terlebih dahulu. Ini rne,nrmj'rkkan bahwa riwayat
Khilas dari Abu Hurairah adalah shahih. Kemudian dia menyebutkan bahwa
riwayatnya dari Ali adalah melalui shahifah. Barulah dia
periwayatamya dari Abu Rafi'.

Kalau saja Al Bukhari bermalsud seperti apa yang dipahami oleh Al Hafizh\
maka pastilah ia ,kan rcndahrhrkan nrma Ali banr kemrdian Abu Hurairah.

Abu Fadhl Al Maqdisi adalah orang ),ang lebih teliti daripada Ibnu Hajar dalam
mosalah ini. Dia rcq,ebnrttan riwayat hidup Khilas dalom kitab Al Jam'u Baina
Rijal Ash-Shahihain halam4n 128 sebagai berilut bahwa Khilas rcd€ogar riurayat
dari Abu Hurairah renurut Al Butfrari.

Al Hafizh Ibnu Hajar Uermatsua rmtuk berhati-hati-.sebagairnana kebiasaan
bcliaq dengan mcngatakan d,il"n muqaddimah Fath Al Bari hehrnan 399, serclah
menukil riwayat dari Abu Daud dari Ahrad bahwa Khilas tidak rendengar dari
Abu Hurairah, dia berkata: "Riwzyat Khilss dari Abu Hurairah ada pada Al Bulfiari.
Dia rcriwayatkan dua hadits. Dalam kcdua hadits itu dia b€rsamaao dengan
Mubammad bin Sirin" Dan, tidak ada hadis lain sclaiu dua iil yang diriwayatkan
olehAl Bukhari."

Kehati-batian scperti ini ffikcsan dipals"natan dao tidak schanrsnya dilakr*an!
Adapun rengenai matna hadiB, srtrdah disebutkan bertali-kali. Di antaranya pada
norxrr (2119, 2120), dalen 74*6 lbnu Abbas, datr (4810 dan 5493) dalsrn
Munad Ibru Unar.Dn(6629 dan 6903) dalamMusnad lbnu Amnt.

-@IMusnrd Imrm Ahnrd



7517. Abdul Wahid menceritakan kepada kami, dari Auf, dari

Khilas, dari Abu Hurairah, [dia berkata]: Rasulullah SAW bersabda,

';Janganlah kalian buang air kecil di air yang diam (tidak mengalir),

lremudian bertvudhu dari air tersebut.'n7a
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7518. Abdul Wahid menceritakan kepada kami, dari Auf, dari

Ktrilash, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairab hadits yang sama de,lrgan

yang di atas.375
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7519. Abdul Wahid menceritakan kepada karri, Muhammad

bin Arnru menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu
Hurairalu dia berkata: Rasulullah SAW bersabda "Perempuan yang

masih sendirian itu diminta pendapatrya (untuk dinikahi). Jika diam,

berarti itu adalah izinnya. Jilu dia menolah maka tidak boleh

memaksanya."376

37t Sanad hadits ini shahih. Diriwayatkan oleh Jama'ah dengan redalsi yang
haryir sama dan dari jalur yang Meda-beda. Lih. Al Muntaqa nornor 26, Syarah
kami untuk At-Tirmidzi, nomor 68.

"Diam" menurut Ibnu Al Atsir maksudn)ra adalah: tcnang. Kalimat "[dia
berkatal", tidak disebutkan dalam Ahrnad.

375 
Sanad hadits inisiairi. Hadits ini adalah.ulangan dari hadits sebehunnya.

"o Sanadhadits inrshahih.Hadis ini dipanjrygkaa dari nomor 7173,7398'.
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7520. Ati bin Hafsh menceritakm kepada kami, Warqa'

mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-?had' dari Al A'raj, dari

Abu Hurairalr, dia bertata: Rasulullah SAW bersabda, "Ketika Allah
SW menciptakot natilhtk, Dia menulisknt ketaapan. Kaetupan itu
berada di sisi-Nya di atas Arsyi yahti sesunguhrrya rahmat-Ku

mendahului nurka-Ku'. d n

,2t!7t ,r: * ,iG' s?f 1* 'i ,* $:"; .voy \

,*i *ht ,tb lt J;, Jv :Jv ,r;:j G: * ,rlcti *
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7521. Ali bin Hafsh -*roit t* kepada ;, Warqa'

me,ngabarkan kepada kami, dari Abu Az-7itad, dari Al A'raj, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Neraka
diliputi oleh syahwat (kcsenangan), dan surga itu diliputi dengan hal-
hal yang tidak menyenangkar.' ts78

377 Sanad hadits mi slnhih. Hadits ini adalah ulangan dari hadits nomor 7491.
378 Sanad hsdits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (2: 348), riwayat dari

Syababalr, dari Warqa', dcngan sanad seperti ini na'nun t T,a menyebutkan
redaksiq'a; apakah scperti redaksi yang diriwayatkan oleh Anas sebelumya.

Hadits riwayat Al Bulfiari (llz 274), dengan jalur dari Malik, dari Abu Az-
Zinad, dengan saaadyarg sam4 dengan lttafu'*L (diEtup) dalam dua tenpat.

Al Hafizt rcqrebutkan dalam riwayatnya Al Farawi paldo, Shahih Al Bul:hari
adalah menggrmakan tjl (ditiputi) dalam dua t€ryat Dan, tcrdapat [ssqlahen pada

redaksi hadits dalr," Shahih Muslim.
Redaksi yang disebutkan dalam keduaoya adalah, "Stnga diliputi dangmt

syahwat dan neraka dilipr.ti dengan hal-hal dda* manyawrykmr. " Riwayat ini jelas
batil dan botentangan d€Nryan mkna hadits.
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7522. Zard bn Al Hubab me,lrceritakan kepada kami, Abu

Maudud mengabarkan kepada kami, AMurrabman bin Abu Hadrad

menceritakan kepada sayq dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairatr
berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Jika salah seorang di antara
lralian mefudah di masjid, mala hendabrya dia menimbunnya dengan

tantih (larena masjid kala itu berlantaikan pasir-pasir.ed). Jika dia
tidakmelahtkan itu, ilnka hendabrya diameludah di bajunya."37e

$6dangkan ymg disebulkan dalar\ Al Mustadrak redaksiryra hnar, na(nun
posisinya terbalik, "Surga diliputi dengan hal-lul tidok manyenangkan dan neralca
diliputi dengu syahwat.- Redaksi fui rrnknenya benar dan sesuai dengan red"ksi yang diriwayatkan dari
Anas. Akm tetapi, kami memb€narkan dan rcnetapkan redaksi yang )ang
disebuftan oleh Al Hafizh Ibnu Iktsir dalem Jofi' Al Masanid wa As-Sunan, dari
Al Musnad, dengaasanad seperti ini.

Redaksi ini kami anggap yang rajih kar€ma sesuai d€ngan ri*ayat dad Al
Bulfiari dari Malik, dari Abu Az-7fr d, dari Al A'raj, dan fi3fig akan disebutkan
ke, rdian pada nomr 9831, dari jalur ymg lain dari Abu Hurairah, dm redaksinya
seperti yang dari Anas, na'rnrrr kztasurga didahulukan. Lihatpulapada nomor 8379.

Adaprm mengenai latazhlJ (dilrputi), Al Hafizh mengatakan: "Maksudnya
adalah sesuatu yang rengelilingi suatu hal, $ingga tidat ada yang bisa melewati hal
itu taqra relewatiqra. Jadi stnga 1id3ft atan bisa dicapai keculi dengan melewati
hal-hal yang tidak men)renarykan" Sebalikqra, kita fidak dapat selamat dari neraka
kecuali de,ngan meningga*an syahwat "

Al Hafizh juga mengatakan, "Itu adalah bagian dari keseryumaan sabda Nabi
SAW, lugasnya ucapan beliau dalam mrcela sya,hwa! padahal nafsu cenderung
sekali pada syahwat Juga dalam rnanusia untuk taag walanpun nafsu
tida&-rcnyukain5ra dan merasa b96f 6sfu[sanakarmya."

'" Smad badits ini shahih. Abu Maudu,rl adalah Ab&l Aziz bin Abi Sulairnan
Al Hudzali; penilaian tentang orang ini sudah disebutkan sebelu,rrnrya pada nornor
528. Dan di sini kami menarrbahkan bahwa Ahad, Ibnu Ma'in, Al Madini dan
laiu-lain mcnganggapm)"a tsiqqah.

Ibnu Abi Hatim rcry,ebutkan dab dirinya pada QIBBa), juga oleh Ad-Daulabi
dilamAl Kuna(2:134).

@I - Musmd Imrm Ahmrd

ir l)., lG i6 .ir €j U *')t
t, t-. i,c, I ,.{ t c )

:O_* (o_t-P Lrl li.rc.-,

Jr"ri1 :

; , ,c.

sa_l oy 4\$ +';ir iLf u;. *: *a\t



d1;)'* ,:*rfr $:.t, ,tu;a, *6;lrl* E):", .voY\"

fFJrr &rrt;Lt,*t{'\, '-.c. I 7..(oJ--P 
€.,, f

^'/''{Ji}"'

7523. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada karri,

Ayyub menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu

Hnrairatr, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabdq "Berilah nama

dengan namaht, dan jangan memberi jufukan denganiulukanht.'aE0

r ,# i.r ,* ,:;;'* ,&'!i V $:rr.YoYt

7k, * ,-;;:; 6 Jt ,#'* ,:r.*"iit 4y q. :riat

,P *t ;r'bt }* it Jn 8t ,gf al t:- :Ju .*S

,kut,r

,* ,b: C*t, V6;'rf r*tav, "rI '*t 
LC ,ei 46

{r h' & i' Jh Gfr d" t;w "il:i'u'i i; ,a,;

"Maudud'; dalam cetakan Al Halabi Ahad tertulis "Mauntd',jelas sekali

bahm ini adalah kesalahan cetak
Abdurrahan bin Abi Hadrad Al Aslami Al Madad adalah seorang tabi'in png

tstq qah. Ibnu Hibban rcnyebutkannya dalam At-Tsiqq at -

Ibmr Abi Hatim rcryrebu&an data dirinya pada Qnnzq.
Hadits ini juga ekan disebutkan pada nomor (8280, 10098, 10902) 

-s€munya
adalah riurayat yang berasal dari Abu Maudud dengam,sanad yang seinl (seperti ini);
ada yang panjang, adajuga yang diringkas.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dzud: 477, dari Al Qa'nabi, dari Abu
Maudud 

-)'ang 
mana riwayat sama dengan riwayat pada nomor 8280 png akan

datang.
Makna hadits semakna dgngan hadits-hadits lain yang b€rasal-dari beberapa

jafu bqbeda yang lualitasrya sluhih dari Abu Humirah. Seperti contoh, lihat pada

nomor 7399. Sabda Nabi SAW 'menimbunnya', dalam dua naskah dr cabtan Shahih

Mwlim tertulis 'menjauhlun'. Hd ini sama d€ngan riwayat dari lb,nu Katsir dalart
Jani' Al Masanid dn Sunan.

m Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah ulangan dari nomor 7372, dcng;n

sazadyang sama.
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7524. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Yunus
(yakni Ibnu Ubaid), dari Ash-Shalt bin Ghalib AI Hajimi, dari
Muslim: batrwa dia bertanya pada Abu Hurairah me,lrge,nai minum
sambil duduk. Abu Hurairatr menjawab, "Wahai saudaraku, aku

melihat Rasulutlah SAW sedang menarki hewan tunggangannya yang

sedang berada di kandang. Sedangkan alru memegang tali kekang atau

tali kendalinya. Aku letakkan kakiku di atas kaki kuda itu. Kemudian,
datanglah sekelompok orang dni Bani Quraisy, mereka berdiri
mengelilingi Rasulullah, kemudian didatangkan satu wadatr susu

kepada Rasulutlah, beliau minum susu itu di atas hewan

tunggangannya Lalu gelas itu diberikannyapada orang yang berada di
samping kanan beliaq orang ihr pun minum sambil berdiri hingga
sem-ua orang minum juga sambil6odiri.n3sl

'8' Sanad hadits ini shahih. Ash-Shalt bin Ghalib Al Hajimi adalah orang yang
tsiqqah, data tentang dirinya disebutkan oleh Al Bukhari dalan Al Kabir (2121300),
dia mengatakan: Ash-Shalt bin Ghalib Al Hajimi ini riwayatrya diemhil oleh
Yunus; riwayat ini mursal.'

Isyarat dari Al Bnkhad ini ditgi'kan pada hadia yang laia karena hadits ini
muttashil.

Ibnu Hibban pun menyebutkannya dalam lB-Is iqqat lvlenant 500.
Ibnu Abi Hatim menyebutkannya dahmAl Jarh wa At-Ta'dil Qlll439).
Al Hafizlr rnembuat kesal"han dalam rcqrcbuttan data dirinya dulamAt-Ta'jil

halaman 193 pada dua tenpat di rnana dia mengatakan: "Ibmt Hibban meinyebutkan
dirinya dalnn Ats-Tsiqq at wngenai penilaiannf tcntaqg syaikhya... "

Hal ini benar, ekan tetapi dia mcngira bahva Ibnu Hibbaa tidak me,nyebutkan
sesuai.dengan kondisinya, padahal dia menyebutkamya seeerti yang telah kami
jelaslcan.

Al Hafizh juga menukil perkaaan Al Buffiari, narnun tidak lengkap (terpotong).
Di rruna dia rengatakan: Ash-Shalt meri*ayattan dari Yrmus dengan cara rnrsal
sedmgkan yang benar adalah: Al Bukbri meirgatakan bahwa Yuuslah png

dari Ash.Shalt.
Muslim mengatakan: "Beginilah yang disebutkan dalam sanad ini tanpa ada

penisbatan." Begitu pula yang dilotakan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir di dr;a
terpat (4/11275), nornor 1165 (Al Hajimi menerin4 dia mendengar dari Abu
Humirab, Ash-Shalt bin Ghalib nrriwayatkan darinya) dan (nomor 4lll279 nomor
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ll80 Muslim, Muharnmad bin Salam berkaA: Abdul A'la menceritakan kepada

kaani, dari Yrmus bin LJbai( dari Ash-shalt bin Gbalib Al Hajimi, dari Muslim:
bahwa dia bertanya pada Abu Hurairah"...) lalu dia meogisyaratkan pada badits ini.

Ibnn Hatim juga nrcmnjntlran t€ntang dirirya (4llnlHZ02: Muslim, dari

Abu Hurairah, Ash-Shdtbin Ghalib meriwayatkaa dari4a).
Adapun Al Husaid mmjlkkan hal yang sama tortang dia dalam Al lbnal

halamn 105. Dia juga mgatakan; 'Dia najhul' sedangkan Al Hafzh
mcqrebutkannya dalam At-TafI halaman 402, dia rcngatakan, "Dia adalah Ibnu
Budail, tentangnya sudah discbrntkan sebclurmya."

Dia juga rcnpbutkan dslam data diri Muslim bin Budail Al Adwi helnman

399: bahwa sebelumya dia telah meriwayatkan hadis yang lain.

Sang periwayat rc4rebrfun bahwa dia adalah Ash-Shalt bin Ghalib.' Yang

dia makzudkan sebenarqra adalah hadits ini. Hal ini diduhmg oleh Al Husaini

dalam At lhnal halarrl. 104. di mana mengenai data dirinya, dia mqab,utkan
begini: "Muslim bin Bdail Al Adwi; di anbra periwayat yang meriwayatkan

darinya adalah Ash-Shatt bin Ghalib Al Hajimi."
Menunrtku (bahkan ymg paling aku anggap paling hut) adalah bahwa orang

yang pertama kali terjatuh pada kesalahan dalam masalah ini adalah Ibnu Hibban' di

-"ro- dia meletakkannya delgrrn Ats-Tsiqqat balamn' 333, dalam kitab itu dia

meieyebutkan t€ntang dirinya: dia adalah Muslim bin Budai}--dan di antara orang

yang meriwayatkan darinya adalit Ash-Shalt bin Ghalib.
Kemrdian penulis mgisyantkan pada hadits ini secara ringhs; Dari Abu

Hurairah, dia berkata, *Alnr melihat Nabi SAW sedang minrm di atas

tmggangannya, ke, rdian beliau memberrlran (gelas minuman) pada orang yang ada

di sebelah kanan beliau"
Pendapat ya11g rajih mm11ku adalah apa yang disebgtkan oleh Al Bulfiari

dan lb,mr Abi Hatim, di ma rcrcka bcrdua Gn)'atatan bahwa Mrulim yang

meriwayatkan hadits ini buhl& Mulim bin Budail Al Adwi.
Secara khusus, Al Buhri mc,nisbatkm bahwa Muslim itu ad.lah Al Ilajimi.

Dan, seimra sanad hadie ini sluhih karclr3 diriirayatkan oleh scorang tabi'in yang
na'n ''ya dik€tahui. Soamdon Al Bulfiari sc,ndiri tidak rcryebruttaa ada

kelcmahm pads orang tcrseh[
Adaprm lb,ru Hibbm rqrebutkaonya dalam lrr-Isiqqat. lladits ini juga

diriwal,atkan olch Al HaiBsEi dalam Majma' Az'hwa'id (5'- 79), dia rengatakan
bahun hadits ini diriwayath olch Ahad.

Adaprm rcngcnai Muslim Atl*n sanad ini, alnr tidak mdsPati scorang prm

yang Engpnggapryra tstqqd &u rcnunjuklran bahwa dia lcmah. Scdanglao para

pcriwa)'at laiqra, srmauyt riqqah.
Lihat pnrla kacrangekcuangan sebchmya cagc,nai dipcrtolehlcmya

mirum sambil bcrdiri; ymg ffiir discbulkan Pads M 7021.
Lfrat jugl trugo ffig itu pada romr T195, ry, alrm disGbtillrm di

dcpm"
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7525. Abdul A'la menceritakan ke,pada kard, dari Ma'mar,

dari Mnhammad bn Ziyad, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullatr

SAW bersabda (atau Abu Qasim bersabda), "Tidakluh orang yang
mengangkat kepalanya lebih dahulu sernentara imam masih sujud
rnerelca tafut jika Allah akan mentbah kepalanya menjadi kepala

kcledai.'ts82

r ,# Gr 4';; *.*g!i '* €*.voYl
*v fu' ,k lt J;., iC :tG :1;j G: * eq / )Z)
i'tJ*tf ,.u1i e it T6)i ,F -"1; e., ert'ui v, ,pi

.rbi*'^{rr
7526.Abdul A'la menceritakm kepada;, dari Yrmus yaitu

Ibnu Ubai4 dari Muhamrnad btl Ziyan, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak bqiman orong yang
mengangkat kcpalanya sebelum imam, padahal dia mengihtti (shalat)

irnam. Dikhawatirkan Allah mengubah bannbtya seperti benuk
keledai7l.'3t3

ra Saosd badits ini shahih. Diriway,attan oleh Jama'alq sebagaimana yang
rtlrcfutkan dqttliri' Al Mtmtaqa (1377).

38 Sanad .badib ini snanin. Hadits ini adalah .ulangan dari hadits sebelurmya.
Adaprm mengemai perkaaan gr 'mengangkat' aa.-.iipt Ash-Shahih' disebutllm

dengan ejr. H sudah karni cocok&an deirgan yang ada d^lam At Mttstadarak dan

Shahih Muslim.
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7527. Abdul A'la mweritakan kepada kami, Yunus

me,lrceritakan kepada kami, dari Al Hasm, dari Abu Hurairah, dia

bcrtd4 'I(ekasihkn mcnasehatilu deirgm tiga hat berpuasa tig3 hari

setiry buto" shald witir scbelum tidur, dm mmdi pada hri
fum'd.#
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7528.. Abdul A'la menceritakm kepada karri, Yunus

menceritakan kepada kami, dari Al Hasa, dari Abu Hurairab, dia

b€rtata, *I\,i€reka (para sahabat) me,lrceritakm pada Nabi SAW

memgenai seorang lelaki, atau ada salah seorang lelaki bertata pada

Nabi sAw, .wahai Rasulullab si fulan tidur tadi malm dm tidak

mengerjakan shalat hingga pag.' Rasulullah SAW ke'mudian

U.*"tOq'Syaan telah mengencingi telinganya'-frts

3s Soad hadiB tui sluhih. Hadits ini ad8lah ulogm &ri hadits p"4 f"Cq
7425 dfr,7180 dctrgatr soud yaog sa00a. tr(glri tclah Einci rglgcnai hadits ini
podemr7138.' 

Lfrat juF m 7503 dm 7658 psda nssbh iDi di bagis alftir bab tiga dan

pcrmlembabcryd.' 3tt SmaA UOiS ini stntdh.IlrdiB ini juga a&m digchrttrn pada m 9512,

ymg jrtrrrln jug3 bcrsrl &ri Ymrs &ri Al IIB.r, nm @.lfiimin tadryat
i"'ilhe ;Ditr Al Ir's8 bcrtril': scsroggrrhqp elochg slftu itfui Allah-
logtt b6rt' ILdiB hi iogr dircfudrm ole,t Al Haig.Ei dn,t'n,n Maitru' Az'
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7529:AMul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,
dari Az-Ztfrllr, dari Salamah bin Abdurrahman bin Au{, dari Atiu
Hnrairalr, balrwa Nabi SAW bersabdq "Barangsiapa yang mendapati

satu ralroat shalat Fajar sebelutn manhari terbit, naka dia telah

mandapatkannya. Dan barangsiap )mg mendapati satu rakaat

t4shar : sebehant natalui : tdar&n, Duka ia telah

mendapatkantq)a."36
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Zaw'id (2:262) dcngan tambahan s€eerti ini. Al Hait8ami mogatakan, "Hadits ini
diriwayaftan oleh Aha4'para periunyatqna adalah periwayat hadiB shahih."

Dalam Fath Al Bari (3: 34), Al Hafizh juga me,ngisyaratkan bahwa hadits itri
diriwE/atbn oleh Ahhad dengan adanya taribaban dari Al llasan.

Adapm hadits'semakna dengan ini. sudah disebuttan sebehurmya pada.hadits
dari lb,nu Mas'ud (3557 dan 4059). lihat juga pada nomor (7434).

3s 
Sariad haditsini s[afui. Hadits ini ulangan dari nomr 7453.
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7530. AMul A'la me,nceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, dari Abu Salamalu dari Abu Hurairalu bahwa Nabi

SAW bersabda, "Yang disektt Orang miskin bulcanlah orang yang

lralian berikan (padanya) satu atau dua htrma, dan satu atau dua

suap makanan." Para sahabat bertanp, '"fenrs siapakah (yang

disebut) orang miskin itu, wahai Rasulullah?" beliau menjawab,

"Yaitu orang yang tidak ada kecufupan dan orang lain tidak
mengetahui dengan kzknuhannya iht, maka berilah sedekah

kepadanya." Az-Ztthi berkat4 *Itulah orang miskin yang tidak mau

meminta-minta-'3t7

. ltc.t (
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387 Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat An-Nasa'i (l: 359), dari Anshr bin
Ali, dari Ab&l A'14 dcngan santd yatg sam4 akao tetapi tarya ada perkahan Az-
Zubri; "Orang rniskin yang tidak mau rcminta-minta"

Hadits riwayat Abu Daud: 1632, dcngan jahn ymg baasal dari Abdul Wahid
bin Ziyad dari Ma'mr, dengm smad )rang sama.

Dalam riwayzt Abu Dfld ini Erdryat perkataan'Orang mistin yang tidak mau
merninta-mintan 5nng tersambung dalem ftafitrs. Perkataan itu adalah sisipan pada
hadits.

Hadic ini juga diriwayatkan oleh ldalik 923, N But[ari 3: 269-270,271, drt
8: 152.

Hadits riwayat Muslim l:283, yang panjang adalah yang ringkas dan b€msal
dari beberapa jalur lain.

Dalam Tafsiqra 8: 66, Al Hafzh Ibnu Iktsir me,ngiqaratkan pe,afsiran Az-
Zuhri terhadap badits dengm pcrkataamya "Orarg miskin ymg tidakmau meminta-
nirrtz (Al mahntm)," dia juga rcayebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan olehAsh-
Syaillwn.

Setelah ini juga alran discbtrtkan hadits yang sam- Sclain rtf juga ada badits
yang scoalrna d€ngao hadits ini dan sudah disebutkan sebelumya; 1rakni hadis
yang bcrasal dari Ibnu Mas'ud dengan sarud dha'if, pada nomr 3636 dan 4260.

dr;l ,fir sV
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7531. AMul A'la me,nceritakan kepada kami, dari Ma'mar,
dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW,
dengan hadits yang salna Hanya saja Abu Hurairah meriwayatkan,

'?ara sahabat lalu bertaoya, 'Wahai Rasulullah, lalu siapakah (yang
disebut) orang miskin itu?' jawab beliau 'Yaitu orang yang tidak
merryWryai kcanhtpan dan tidak meninta orang lain dengan

mendesak'.'Jtt

€l ,# y. l* ;; f '* ,&4!i'* $:"r.yory
,*t *'ht d* lt J;t Su :Ji ,r;:; 6 g- I ;t

-rt 'j*-'a,'$
7532.AMul A'la menc€ritakan kepada kami, a*i tuf"'-*

dari Hammam bin Muabbih (saudara Wahab), bahwa dia me,nde,ngar

Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda "Pemndaan
pembayaran utang orang kaya adalah suatu kahaliman.'a8e

(..
qtf . aa a a

'-* rf .YpYY

'# t.a6; ,orl*;-y ,st(Ar:

s Sanad hadits ini sluhih, badits ini adalah ulengan dari hadits
dong$soud)raog sma.

Hadits ini juga rcneatan salah satr riwayat dad Al Buthsri (3: 269-T10),
yaag^bcrasal dari Sp'balU dari Muha,nrmad bin Af4 dari Abu Hurairah"s Saoad hsdits ini stuhih. Hadib riwayat ei gi,thrri (5: 4e, dari Mrradda4
dari Ab&l A'14 dcngan sarud yang sea.

Hadits riwayat Mtrslim l: 460, dengan redatsi )ang sama, nerrrrr dia tidak
meqrebttkan roda&si haditqra. Jalunrya b€rasd dari Isa bin Yrmus dan AMur
Razaq; keduq,a baasat &ri Ma'mar. hdi6 yang semakna sudah disebutkan
sebelrmla poda wt 7332 dao, 7 4d;6.

,*<ti:*
;r, i" e A, * ,i;; €J c ,:^1t7!;J 'j
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7533. AMul A'la me,nceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, dari Abu Salarnalu dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Orang Yahudi dan Nashrani tidak menggunakan

pikok (ramktt), maka berbedalah dengan mereka.'an

,)-P i.t *'rZJ 8:"r, ;Jir. i''":, $|L .Yo!'r

,t"t ivb, * i, Jhi6 ,iti ,i;:; ,r: ,P io1 ,rj r
.tri$rl1 pr:,1i,i &V -gyoett 

G' $V',r:a' o6t
7534. OOUrr* bin Numair menceritakan kepada kami,

Muhammad (yakni Ibnu Arnnr) me,nceritakan kepada kami, dari Abu

Salamah, dari Abu HurairalL dia berkata: Rasulullah SAW bersabda

"Nasab ketunrnan manusia itu berbeda-beda. Orang terbaik di masa

jahiliyah adalah orang terbaik dalam Islam jikt mereka telah

mengerti (alim)'.frer

,)-P:;.'rZJ Gi :'lu ,!*i-s -" 'i.t 6:^;.vot'o

,pi *a\, & ltJ;riC,iA i;; ,rj 4i* ,r: I
.i t +tir;;i,Ftr'orjt,H, b rvl Crl -;i

7535.Ibnu Numair dan Yazid -*"oi.t o kepada kami,

mereka berkata: Muhamnad bin Artru mengabartan kepada kami,

dari Abu SalamalL dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

3s Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah ulangm dari nbmor 7272, di snna
lcarri juga telah rctrgisy.rattaopada riualrat ini.

3er Sanad hadits ini slairrr. Hadie ini adalah ulaqgm dari hsdits rrlmlr 74t7 .
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bersabda, "Empat nmgai yang aimya mengalir dari wrga adalah:

Sungai Eufrat, Nil, Saihan, dan Jailun.'Be2

,)-b'i'rZJ $:r, tu ,F U.t, L-i t3", .voyl

,&) #1u' .J- lnr Jj..,iG,iG ;iJ;.,j6 'jd 
;;) ,r! ,rJo* ,r! *

.rS.rCr:olu.y: t$u.5i$<,iu.t#'tj'-:itt rjfr
aa

7536. Yazid dan Ibnrr Nunqair menceritakan kepada kami,

mereka be,rdua berkata: Muhammad bin Amru menceritakan ke,pada

kami, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Wahlah (warna) uban kalian dan jangan

menyerupai orang-orang Yahudi dan Nashrani.'tset

32 Sanad hadits ini shahih. Hadits )rang sama "kan disebutkan nanti pada nomor
7873 d^n 9672, yary, riwayatrya berasal dari I(hubaib bin Abdmahman, dari Hafhs
bin Ashim, dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2: 351) dengan jalur yang berasal
dari Khubaib. Akan tetapi, As-Suyrthi menyebutkan riwayat seperti ini dalam lI
Jami' Ash-Shaghir (5841) dan tidak rnenisbatkannya pada kitab lain selain lI
Musnad, padnhal badits ini juga berada dzlamShahih Muslim.

$sdang{en Al Haitsami menyebutkannya ddzm Majma' Az-fua'id (10: 7l),
dengan adanya tambahan: 'Empat ganung yailg berasal dai swga', kemdian dia
mengatakan, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath, yang
mana dalam sanadqra terdapat yang tidak aku ketahui.' Namrn, dia juga
mcngisyaratkan bahwa riuayat ini terdapat pada, Shahih Muslim, katanya, 'Hadits
tentang srmgai ini terdapat pada Ash-Shahih.' ttu* dalam Ash-Shairi disebutkan

or--tr dengan tambahan lam u'if.
Daq ini salah, yang bcnar msnrnrt kami adalah yang ada dala'', Al Mutadrak

d^a$jharrih Muslim.
Dalam An-Nihayah, karangan Ibnu Al AtsL dischtkan bahwa Saihan dan

Jaihan addsh dua omgai yang )rang Erdapat di lbu kota Ma'shishah dan TtatBtls.'s Sansd h8die ini shahih. Hadits yang scmakna zudah discbutkan sebchurmya
pada romor 7272 dn7533.

Rcdaksi hsdits sce€rti ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalgl'', Al Jami' Ash-
Shaghir. 5785, dia rcnisbatkan dwayat ihr psda Al l{ta;tlrld dm Slnhih lbnu
Hibtu.
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7537. Yazrd dan Ibnu Numair me,lrceritakan kepada [ami,

mereka berkata: Muhammad bin Amru menceritakan kepada ka6i,

dari Abu Salamalu dari Abu ulrairah, dia berkata: Rasulullah sAw
bersabda, "Pada hai Kiamat, kematian d'datangkan- Lalu ia

diberdirikan di atas shirat. Kenudian dikatakan, 'wahai penghuni

surga.' Para penghuni surga itu pn melihat kcmatian sambil

lretahttan, mereka Htmtatir akan dikehnrkan (dari surga). Yqzid

mengatalran, '(mereka firluwatir) dikcluarkan dari tenpat di mana

merelca berada.' Kemudian dikatakan lagi, 'Adakah kalian mengenal

ini?' mereka menjawab, 'Ya, walui Tuhan kami. Ini adalah

lrematian.' Lalu, dikatakan,''Wahai penghuni neraka.' Mendengar

panggilan itu, para penghuni neraka itu pun melihat kematian.

Merelra gembira dan bahagia akan dikefuarkan dari tentpat mereka

berada. Kemudian ditany&fii pada mqe-ka, 'Agkah fulian

mengenal ini?' Mereka menimvab, 'Ya, Tuhan lcami- Ini afulah

lcematian.' Kemudian diturunlcan perintah; dan kematian itu pun

disembelih di atas shirat. Kemudian dikatakan kepada kcdua

Mirsnrd Imem Ahmrd - @l



kelompok (penghuni surga dan neraka), 'Abadilah qpa yang kalian
dapatlran. Tidak ada kcmatian di dalamnya unfi* selamanya'.u3%

€* :yu -I; 'i1:

;vX,, ;2'itt J;,
'rYJ v?f ,L_i $:", .vorA

llvi;:) €j 4i;Jr,- €j r $!.r..,)j6

.*'t\i ;r::.*'uWW';
nt W,tt q;; ;",6., tie e .,6t il1r'.j;;,*i

7538.Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad dan Ibnu
Numair mengabartan kepada kami, dia berkata, 'Muhammad
menceritakan kepada kami, dari Abu Salamalt dari Abu HurairalL dia
berkata: Rasulultah SAW bersabda, "Ada seorang perempuan yang
masuk neralra lantaran seekor htcing yang diikatnya, dia tidak

3s Sanad hadits ini slnhih, HR Ibmr Majah (4327), de,ngan jalur yang berasal
dari Muharnmad bin Bisyr, dari Muhanrmad bin Amu, dengan sazad seperti ini.
Pensyarah hadits ini meinrkil dari Az-?awa'id, db mengatatan, 'Hadits ini shahih,
para periwayatnya tsiqqah.

Al Bukhari meriurayatkan dari jatur ini. Hadits ini jqa meryrmyai
syahid dzlamAsh-Shahihairz yang jalurnya berasal dari Abu Sa'id.

$sdangkan Al Bushiri melah*an kesalahan dengan mcnisbatkan jalur ini yang
diriwayatkan oleh Al Bulfiari. PadahAl Buttari meriwayatkan sepotong dari hadits
ini dengan benar (11: 360), akan tetapi tidak darijalur ini, mclainlran berasal dari
riwayat Abu Az-7n q dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

Dalam Al Musnadjuga akan disebu*an belcrapa jalur hadits inl baft secaf,a
ringkas marryun panjang. lekni pada nomr 8893, 9463, 1065. Nannrq tidak ada
saQp,,lp <lari jalu iil yang b€rasal dari Abru Az-Zinad dari Al A'raj.

'Selain itu, akan discbutkan juga dcngao panjang pada nomn 8t03 yang
ri*ayat yang jalurnp bcrasat dari Al AIa' bin Abdrrrahan, dari

aphya, dari Abu Hwairah. Jahn yang bcrasal dari Al 66' inilah, yang
diriwayatkan oleh At-Tirmi&i 3: 335-336

At-Tirmi&i juga mgafiakaq 'IIadiB ini hasan shahih.'
Hadits )rang sc@kna dsngan hdits ini juga telah disebuttm sebclr,'rmya yang

baasal dari lbnu Umr (5993, @22,6138).
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mentberirrya makanan dan minuman serta tidak melqaskannln untuk

mencari malranan dari serangga tanah'.'895

I $:t- ,:H 6?l :rv tL-i, i; ii.t $:"r.voYt

.4r ;:',#. *J il,'*i Jv: .-Fr,#
7539. Ibnu Numair dan Yazid me'lrceritakm kepada kami,

me,reka berkata: Muhammad me,ngabarkan kepada kmi, Abu

Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairab' dia berkata:

Rasulullah SAW melarang wishal (menenrskan Puasa hingga sahur).

Para sahabat berkata "wahai Rasulullab" sesungguhnya Engf,au

melakukannya?" beliau me,lrjawab, "Keadaanlat tidak sama dengan

kalian. sesungguhnya Attah mengasihiht, memberiht makanan dan

,$ Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bulfiari (6:25*255). Hadits

riuayat Muslim (2:292), de,ngan riwayat yang b€rasal dad Sa'id Al lvlaqburi' dari

Abu Hurairah. Nannrq mereta berdua tidak nrryebutkan r€dafsi hadits. Akan

tetapi wncmpartamp pada hadits dari Abdultah bin Amu yang sebehmya

dcnian cara riunryat bil nu'ru.-Cetrtrn: Uaitt a"ti Abdullah bin Arru 
-teirtang 

hal ini- yang diriwayatkan

oteh Al Bulfiari di lah tc,ryat (6: 380), tidak bcrada dal,m' Al Musnad

-sce€,ng€tahuanktF 
akan EtaPi bcrada dr Ash-Shahilnin'

if"a]tr ini juga diriwayatkan olch Muslim (2: 325), Ibru Maj+ (4256), yang

riwayatnla be,ras"t dari Huoaid bin Abdgnahman, dari Abu }|rnaira\ yang

rcdaksinf pmiary.
eaalp"i ,l*"1,", dari Hunaid bin Abdurrahan alon dischiltm dalam ll

Mwnadlorplr7635.
Hadits ini juga "kpn disebutkan b€rkali-kali dari jahn yang befteda-beda dan

b€rakar paaa eu ulrairau: (8186, 9892, 10035, 10211, 10592, dan 10738). Dan,

aari jatrir-jaur itu, tidat adb satu prm )'ang bcrdsal dari Sa'id Al Maqburi'

scbagaimana yang diriwal'atkan oleh Al Bulsari dan Muslim'

Hadits ),ang semakna dengan ini sudah discbutkan sebclumya dan

me,ngandrmg 
-tirat, 

yal"i yang bcrasal dari AMullah bin Amu bin Ash (6483 dan

6763).

Musnad Imam Ahmad - @I

f*t
t 1.

Lfr dll



minuman." l{ata Yazid: (ddarn riwayat lain) ,.Sesungguhnya aht
melswati malam sementara Tuhanht menberiht makanan dan
minuman."396

:Ju ,til); '4 :Jv ,liibL'* ,.# 'u.t ei*.vo r .
'd.f- ,p, *v bt,;- n' i;, iu ,|sA ,r;:; 6 t+-
,;s tiflr 61 :.irr Jh 6- J4 'L,4t k:, ct w; et

7540. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, dari
HanzhdalL dia berkata: Aku mende,ngar Salim berkata: Aku
me,ndengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW b€rsabda, ,,Ilmu

diangkat, finah mulai tanpak, don 'luraj (carut mant|'pun makin
banyak' Ada yang bertanya, 'Apa itu haraj, wahai Rasulullah?'
beliau menjawab,' Penbunuhort ;t3et

,4f '*,Ck rrj e,J*\Ji $:L, &_ 6:", . v o r \

9G\ g,:St ,,*, ;r'\t ,rV lt J;:, il,jti ,r;:;
.,tA.b+:At,

'l Sanaa Laits mi shahih.Hadits ini ringkasan dari nomor 7486.
3e7 Sanad hadits im shahih. 11"r,r1,-.lah adalah Ibru Abi Su8ran bin

Abdrrahman Al Jumahi Al Maklci. Ke-tsiqqah-an dirirya telah disebutkan
sehclun'nya pada nomor 4524.

Salim adalah: Ibmu Abdullah bin Umar bin Khathtbab. Hadits ini dirivrayatkan
pula oleh Al Bulsari l: 165, dari Al Malrti bin Ibrahim, dari rlanzhalah dengan
rcdaksi yang sama.

Maloa hadits ini jqga telah dbchdcan dalamriwayat yaog panjang
pada nomor 7lE6 dm 7481.

@I - Musnrd Imu Atard
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7541. Ya'la. penceritakan kepada kami, ^A.l..A'masy
menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda,' uMengucapkan tasbth untuk

jamaah lelaki sedangkan tepuknn untu!_lynaah perempton (ketika

mengingatkan imam shalat yang kcliru)lieg

ttotLil i;. !r?J $:tL ,& l',L .vo r Y

bt * br Jy-,|.;; ,,Su ,i,,) ;l? ,yl ,r ,,i.-')t *
'rK*irii t'$# d1.*pirf *tt\,:Ji *t rl,

.?rr;'jlL,Hi c ,U)t'et ,t'*^';;ii, 

"i*7542. Ya'la me,nceritakan kepada k;, ftA,rUr*-ra 6i" ItU.a
meirceritakan kepada kami, dari Al Ala' bin aUaurratman, aari

ayahnyq dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku me,lrde,ngar Rasulullah

SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian selesai

mengerjalcan shalat kemudian duduk di tempat shalatnya ttu, ioqo
tidak henti-hentiltya para malaikat berdoa: 'Ya Allah, anpunilah dia.

Ya Allah, rahmatilah dia' selama dia belum berhadats atan

berdiri'.fre

3t sanad hadits ini slmhih. Hadib ini adalah pcngutugsn dui mr 7283
yang berasal dari jahn laiqra. Dimana di nomr iu disffio dengm
mcogguakan lafaz:h ei-; sebapi ganti dari hfaz.h ,i"r.-;; ho&ta lafrzh itu
nr,ryuqrai rqakna )'ang salna.

Muslim jtrga mriwayaflraml,a (l: 126) dsqgar sanod-satad dd Al A'masy,
arpa moryebrrtkan rdaksi haditsnya pada hdits yang berikrft)latarcna mogituti
yang sebehrmya- -Y'e 

Sanad hadits im shahih.ILdits ricrayat ffi{i} rl"larn Al Mawthttn'halaman
160 dengan redaksi yang sana dari Abu Az-ZmLd. dari Al A'raj, dari Abu HuriiraU.

Begitu juga diriwayathn oleh Al Butfiaii (1:448 dan 2: ll9); de'ngan jalu
yang berasal dari Malik' =HaditsriwayatMuslim(1:18a),daribebetapajahr. ' l

Hadits semakna dengan hadits ini telah disebutkan'sebehumya pada nomor
7424 di mana kandungan hadits begitu panjang. Riwayatrya berasal daii AIA'masy,

Mn$idd,ritrrd Afrmi{r - @il
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7543. Ya'la dan Yazid mc,lrccritatm kcpada kmi, mcr*a

bertata: Muhammad bin Amru mengEbatan kcpada kmi, dri Abu
SalamalU dri Abu Huraira[ dia bertata, "Ada jcoazah melintas di
hadapan Rasulullah SAW (kata Yazid: morc&a melintas di hadryan
Rasulullah SAW dengm meinbawa jcoazah), mcrreka memuji
kebaikan-kebaike yang tclah dilakukm j€nazah (semasa hidupnrya).

Beliau kemudim bersabda, 'Wajib '(bagiryn surga)', kmudim ada
jenazah lain yang melintas di had4an beliau, orang-orang me,nyebut

perbuatan-perbuatan bun* si jenazah. Rasulullah SAW pun bersabda,

'Wajib (bag,nya neraka)'. Setelah itq beliau b€rsabd4 'Sesunguhnya

kalian adalah para saksi di dunia'.ffi

dari Abu Shalill dari Abu ftrairaL Di sanq karni pm alah rcnratfrnj-nya bahwa
hadits ittt jugr da &tarrn Ash-Stuhitlrlin.

HadiE smkna juga $dah discbrillnn scbchrmya" yaloi riwaft ymg bcrasd
dari Ali bin Abi Thalib (l2lE dan 1250).

m Sanad hadits ini siairi. Sctelah ini juga elnn f,ksbuth hrdit iEi dsri jslur
lang lain; yafni dari Muha,n'md bin Amrt dari Abu Salamh (1O476, l0t4t).

Dcoge rsdakEi ),arg samr, hadib ini diriwayaltan olch Ibuu Majah 1492,
dcogan jahn yaog bcrasal dri Ali bin MuEhir drri Muhmd bin AEu

,&Cosyuah h.dia iri ooiltil hadits tcmchrt ilari Az-Zawa ili krugm el
Bugmi. Peuyanh rnpngatFLm, -furad hadie yug diriwapftm Ihnr Majah
shahih. Adryla pcriwayat4n adrtrh pan pcriwayat yag miwayath tadic lsrr-
Sllr,hihdut."

Haditg 1,ug !@ha d.ogm iniiW! dirirnpth okh Alu Dad (3233) dao
ole.h ArNase'i (2: TB). Eg @ riwqntEl6 bcms.I dri Amir bin Sa'ad dri
Ahrltunirah.
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75M. Ya'la dan Yazid menceritakan kepada karni, mereka

berkata: Muhammad bin Amnr mengabarkan kepada kami, dari Abu

Salarnah, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang bermimpi melihatku, berarti d.ia telah melihat

lrebenaran lurena sesungguhnya syetan tidak bisa menyerttpai

4irl1rrt.t@r

Deirgan bentuk seperti it, put", akan kasri sebutkan pada nomor (10014 dan

10078). A&prm dalam Majma' Az-fuwa'id (32 4), tcr&pat rirvayat yang lain yang

semakna dengan isi hadits.
Pe,ntrlisnya mengabkan, "Ath-Thabrani rcriwayatkan hadits ini dalam Al

Ausath. Adaprm para periwayarnya adalah periwayat shahih. Al Bazzar juga

meriwayatkannya dengan ringkas." Dia meringlas itu kar€na tidak renyebu*an
bahwa hadits itu berasal dad ngtkitaD. Sunan.

Adapu mngenai sabda Nabi SAW , "Kalian adalah saksi di |47j" maksurtn)ra

adalah para saksi Allah. Akan tery\ Lafdai Jalaalah tidak disebutkan pada tiga

kitab pokok yang m€mrat hadits ini.. Padahal, lafrlrul Jalaalah itu disebutkan pada

riwayat-riwayat ),ang laiL
Adapun hadits yang semakna dengan ini sudah disebutkan sebelurrm-ya g"laP

haits yane panjang, yalcni riwayat dari Umar bin Khathlhab (139,204',389). Selain

itu" hadits yang scmkDa juga akan discbuttan uerutmg-utang nand yakni yang

berasal dari Anas, baik lrang secara ringkas atalpm yang pmjang; di antaraqra pada

nornor: l2g70.,l2g7l.Hadis dad Anas ini tcrdapat dalartAsh'Sllla,hilaiz dan kitab-

kitab lainnya.{r Sanadnya shahih. Hadits }rang s€makna deirgan ini $dah disebutkan

sebelumya yang mnrpakan riwayat dari Ashimbin Kulaib, dari ayahrya, dari Abu

Hnrairah, pada nomor: 7168, akan tefipi redaksinya adalah: 'barangsiapa bernimpi
bqtenu denganht, berarti dia telah melihatht.'

Adapu redaksi yang bcnar adalah yang t€rdapat dalam tiga kitab nrj"ka"
utama, yabi 'berani dia telah melihat kcbenarm'.

Di'dalam Jami' Al Masanid wa as-sunot kanngm Ibnu Kaair, discbutkan

rcdaksi: "bqarti dia telah melilwtht.u
Akan tetapi, hadits ini akan discbutkan lagr pada nonor 9484, dari Abu

Muawiyah, dari Muharrrmad bin AnmL dari Abu Salanab dari Abu Hurairah, yang

pdaksillys adalah: iberarti dia telah benar-benar melihatht.'
ni*"y"t ini juga disebutkan oleh Ibnu Katsir, akan tetapi dengan redabi:

'berarti dia telah melihat lrcbenaran'.

.,M{opadtrqpn Ahnld -{m



, Dili sini, sa),a b€rpcndapat bahwa yang paling ra,|ii (hrat) sdalah yqg tadapat
pada tiga kitab utama. Adaputr apa )'ang dirukil oleh Ib,rnr l(atfo dad tcryat ini,
barangkali itu karsna kchrp"an dia 

-rahimahullah- 
atau rnmgkin juga-karcna

kesalahan cetak.
Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairab, olch lbmu Sirin dan Abu Shalih,

yang mana kedua riwayat itu meirggrrnakan redaksi kalirnat oberarti dia telah
melihatht," ss[agaimana yang diriwayatkan oleh Ashim bin Kulaib, dari ayahnp"
dari Abu Hurairah-

sedangkan.riurayat diri Ibrnr gfuin qt.an disebuttan pada aoupr 9313, l0r 13.
Adaprm riwayat dad Abu shalih akan disebutlan pada nomr 930s,9967, d"a

t0057.
selain itq badits ini juga diriwayatkan oleh Al Buttari (r0: 477478), yang

riwayahya b€rasal dari Abu shalih. Imarn Muslim juga mriurayatkamya (i: zolj
dari Ibnu Sirin

Adapun riwayat dari Abu $6tamah bin A@ yang

Amu meriuayatkan hadits ini darinyd sebagaimana yang terdapat pada nomor
9484, dengan redaksi lbaarti dia telah relihat kebenaran' atau tberarti dia telah
benar-benar meliha&u'.

Adrym Az-?f,fui mcriwayattan hdia ini dcqgao rcdalci yang lain; Muslim
reriwayatkan Qz 210) dari Yumrs, dai Az-afui, 'Abu sahmah bin Abdurrahman

kepadahl bahca Abu Hunirah berlcata: aku mndcngar Rasulullah
sAw b€rsabd4 "Barangsiapa buninpi melihatht dalan tidrr, nuka dia akan
melihatht dalam kcadaan t*jaga. Atau naka sedkan-akan dia melihatht dalam
lreadaan terjaga. Setan tidak akan bisa menya upai diriht."

Az-zttfui berkata: Abu salamah berkata: Abu eatadah berkata: Rasulullah
SAW b€rsabda, "Barangsiapa tmfirk melihathr' mata berarti dia telah melihat
kebenaran-"

Muslim mcriurayatkm dari keponakan Az-z:tfui: pamanku meirceritakan
kepada kami, kemrdian dia meiryebutkan kedua hadits t€rscbut dcngan sanad yartg
srm4, s6grgaimana hadits dari yrmtrs.

Riwayat ini diriwayatkan oleh Az-Zuhi dari Abu gatarnah {i mana Ahad
tidak mriwayatkanqra dqla,n ll J,{usnad pada bagian Mu.mad abu Hurairah, al*an

letapi dia re pada bagian Mwnad Abu eatadah (5: 30e yang jaturnya
b€rasd dari keponakan Az-z^& dari Az-zuhri, dari Abu saramab aari e[u
HurairaL

Adapm hadits yang diri*aptkan dari Abu eatadah yang redalsinya sama
dcngan ymg diriwayatkan oleh Muslim" Harya saja, dslan badits Abu eatadah
diseb,utkan; 'Maka bqoti dia telah benar-benar melihotlat'

A@rm Al Brilfiari mcdcdatm kcdua hadir tcnscbut pada dua tc,ryat:
Ocrbma) dia rriwayatkaa pada (12: 338) dcngm jalw ymg bcrasal dad yumrs
dari ltz,zu}g:.- dri Abu sslan h, &d Ab,u Hurairah, dcngan rEdaksi hadits: "Maka
dia alan rehl&r drhm keadam tcrjaga." .Dan dia tidalc myebuttan

dcogm pcrtrtaaq "atau scalno-ah dia reliha&u dalm tcadaao
tcrjaga"

@t - Murnrd lurn Ahmd
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Kernrdian (kedna), Al Bukhari juga meriwayatlan (12 344), dengan jalur yang

berasal d:rri Az-7abidi, aari Az-Zlrhi, dia berkata: Abu Salanrah berkata, "Abu

Qatadah berkata: Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang melihatkq berarti dia

telah melihat kebenaran. "
Kennrdian, Al Bulfiari mengatakan, "Riwayat ini dikuatkan oleh riwayat dari

Yrmus dm keponakan Aa-Z:ubri."

Perkataan Al Bulfiari ini merup"kan isyarat yang ditujukan pada riwayat hadits

yang diriwayatkan oleh Almad dan Muslim dengan jalu >rang b€rasal dari

["po"uto" Az-Zt}&rj, dan sahr riurayat yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur

Yunus.
Dalam Fath Al Bai, NHafizh nenambabkan keterangan tentang takhnj kedrn

riwayat pendukung/penguat tersebu! "Hadits ini jusa diriwayatkan oleh Abu Ya'la

dalai Musnaa-rya,- azriAbu Khaitsamah 
-syaikhya 

Muslim. Adaptm redaksinya

adalah: "Barangsiapa yang bermiryi melihatkq b€rarti dia telah melihat

kebenaran."
Al Isma'ili berkata, 'Kedua riwayat itu juga dikua*an oleh riwayat dari Sy'aib

bin Abi Harnzab, dzti Az-btbti. Saya katakan [yang mengatakan adalah Ibnu

Hajar], .Hadits itu disebutkan oleh Adz-Dzuhali dakam Az-hfiriyar.' Namrn, Al
H"fizii tidak memberikan isyarat bahwa penguat riwayat itr juga terdapat dalam

hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dalamMusnad Abu Satadah'
ladi, riwayat 

-L"'z"wi 
dari Abu salamah munj'kk"' bahwa redaksi "Berarti

dia telai -"iih"t kebenaran" atau "Berarti dia telah bemar-be,uar melibatku"

merupakan perkataan dari Abu Qatadah dan bukan redaksi ry1g dari Abu Hwairah.

aAup*i Az-hthn sendiri lebih kuat hafalannya dan lebih tsiqqah dibanding

seratus oiang seperti Muharnnad bin Amru" walauprm Muhanrmad bin Amu sendiri

tidak dibantah kejujuannYa.
Anggapan bahwa riwayat dad Az-zuhri adalah yang paling rali_(ung8ul)

mendapiip*g** dari riwayat Ibnr Sirin, Abu Sbalih, danKulaib bin Syihab Al
Jarami, sebagaimana yang kami isyaratkan sebelumya-

Secara ,hahil, menunrt pendapathr" bahwa Muha'rrrad bin Aayu rcndengar

kedua hadir tersebut dari Abu Salamah; baik itu hadits png dari Abu Huairah

mauprm yang dari Abu Qatadah- Akibatnya, dia pun menryqpatkln riwayat dari

.qbu ffurairan dengan redaksi riwayat ypng didengarnya dari Abu Qatadah dengan

menggunakan riwayat bil ma'na atau sebagainya, mnnglil jlga_ karena luPa

r"nirrigu lsdalci hadits dari satu orang tecarrpur dengan redaksi badits dari orang

lain karena kedekatan rnakna kedua hadits tersebut. Walahul muwafiq lisshawab.

Musnad Imam Ahmad - Et



7545. Ya'la menceritakan kepada kami, Muhammad bin Arnru
menceritakan kepada kami, dari Abu salamatr, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah sAw bersabda, nsungai Eufrat memperlihatkan
gunung dari etnas. Marutsia pun saling membunuh karena
mernperebutkannya. Maka, dari setiap sepuluh orang, ada sembilan
yang terbunu\rt.aa2
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02 Sanad hadits ini siairi. HadiE riwayat Ibuu Majah: 4046 dcngan jalrr yang
berasal dari Muhamad bin Bisyr, dari Muharn-rad bin Amu, ar;rrgat*ioa 6"r'd
ini.

Pensyarah hadits ini meNukil hadits ini dari Az-zawa'rd, bahwa dia berkata,
'rSanad lradib ini shahih dan para periwayatnya tsiqqah.,,

Memasul*an hadits ini dalamAz-Zawa'id rnenunrtku adalah sebuah tindakan
ygg terlalu meryermaan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2:36a\ dengan
jalur riwayat yang berasal dari suhail, dari ayahnya, dari Abu Huranab, ytg
redaksinya adalah: "Kiamat 1i6a1p akan tiba sebelum srmgai Eufrat mery"rmatui
guumg emas, sehingga manusia prm saling brmuh demi meryerebutkannya. Mak4
pada setiap seratus orang ada se,rrbilan puhrh sembilan yanC mati tertmuu. nan,
setiap orang dari nrereka berkata, 'sonoga akulah orang )ang benmtung'."

Rilayat sepcrti ini juga atan disebutkan dari Suhail (804g, g3Z0).
Kemudian, Al Burfiari prm telah mcriwayatkan hadits ini 13: 70, dan juga

Muslim (2: 36\ dengan riwayat yang berasal dari Hafsh bin Ashim dari Abu
Huairah"

Juga riwayat dari Al A'raj dari Abu Hurairah yang redaksinya: nHaqir tiba
waltu di mana spgai Eufrat akan m€rysrlihatkan gudang tdah; riwayat kedua:
segunuagl e'mas, barangsiapa yang mclihat masa itq hendaknya dia tidak
mengambil apapun dari gunrmg ernas itu."

Hldits ini asalnya terdapat pada Ash-Shahihain.
Adapu redaksi hadits yang disebutkan di sini, rnaknanr lebih mendckati

,iler! Muslim png jalunrya dipcroleh dari suhail. Mak4 sanad yang seperti ini
tidaklah seyogfaaya dimasuk}an d^lamziyadat lbnu Majah

Hadits ini juga atpn disebutkan dengan riurayat yang tierasal dari Abu Satamah
dari Abu Hurairahpada nomor 8540 dan 9356.

@I - Mnsnad Imam Ahmad



: 7546. Ya'la menceritahan kepada kami, Muharnmad bin Amru

menceritakan kepada kami, dari Abu Salalnatr, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulultah SAW bersabda, "Kekayaan bukanlah dikarenalran

banyalotya harta, alcan tetapi kekaryan itu adalah yang kaya hati'.'N3
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7547. Ya'la dan Yazid menceritakan kepada kcni, mereka

berkata: Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abu Salamah,

dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Manusia

itu mengikati sulu Ararsy dalam urusan ini (pemerintahan). Yang

terbaik dari mereka mengihtti yang terbaik orang-orang Quratsy dan

yang terjelek dari mereka mengilatti yang terielek suht Quraity.'A*

,rf i 3LJ $L :tG ,,.LJ;'*i- e:*.vorA
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7548. Yazid dan Ya'la menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, dari Abu

Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabdq 'Df
dalam habbatus sauda'terdapat obat bagi setiap penyakit, keanali as-

a03 
Sanad hadits in shahih. Hadits ini adalah ulangan dari nomor 7314.s Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah ulangan dari nomor 73M, dengan

redaksi )tang sama.

f
Iq
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saam'. Para sahabat bertanya, apa itu as-saam?'beliau menjawab,

'Kentatiani.frS
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7549. Ya'la me,nceritakan kepada kami, Fudhail (yakni Ibnu

Ghaznan) me,nceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Na'irn" dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Perak itu (ditukar)

dengan perak yang sarna lamlita.vya dan sama beratnya, dan emas

itu (ditukar) dengan emas yang sama baatrrya dot sana htalitasrya.
Maka barangsiapa yang melebihkan, itu adalah riba'.ffi

.G\b'r\; & "-;; 
Lq r t - ;.vo t 1

*' Sanadnlra shahih. Hadits ini sudah discbutkan sebelumya pada nomor 7285,
yang meruprkan riuayat dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dengan redaksi yang
satrra.

Ddam riwayat dari Az-Zuhri itq ter&pat penafsiran tentang arti 'ass-saam'
(kematian) yang menrp"tan perkataan dad Az-Zuhi. Akan tetapi, dalarn riwayat ini
}ailt 'ass-saan'(kematian) itu merrryraknn sabda Nabi SAW yang narfu' dmsharih.* Sauadnya shahih.Ini awalnya adalah dua hadits yamgsanad-nya samr.Ialq
kami jadikan hadits kedua dalam satu norxrr deirgan badits pertama, karena yang
kedu haryalahpcngulangan dari yang p€rtama.

Ibllu Abi Nu'aim di sini adalah: Abdurrahan Al Bajli. Hadits ini juga
dirivrpptkan oleh Muslim (t: 466) dan An-Nasa'i (2:222), keduanya berasal dari
jalu Muharn-'ad bin Fudhail bin Ghazwan, dari ayahnya, dengan sanad yarrg
sepati ini.

Al Majdi delaqll *{yntaqa:2893,juga menyebutlan hadits ini.
Namuq pada bagian attir haditst dia tidak renyebutkan, "Maka barangsiapa

yang melebihka4 itu adalah iba,"-Tambahan ini taDi, dalam hadits yang diriurayatkan stgft IViustim dan An-
Nasa'i. Lihat pula haditst nomor 717 1.

@l - Musnad Imrm Ahnrd



7549. (Muslim) Buah$uahan itu tidak boleh dijual hingga

nampak matang.TileM
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7550. Rib'i bin Ibrahim menceritakan kepada karni,

Abdurrrralrman yalcni bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Sa'id,

dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah SAW bersabda" uAda tiga

perbuatan orang jahiliyah yang benar-benar tidak ditinggallcan oleh

orang Muslim; yaitu.meratapi kematian dan meminta hujan dengan

bintang. Demikian pula -Ak:rt (Abdunalman bin Ishaq) berkata

kepada Sa'id: 'Apa lagi?' Sa'id menjawab- panggilan jahiliyah:

wahai lreluarga fulan, wahai keluarga fulan, wahai keluarga fulan'''N1

754e M Saoadnya shahih, kare,na sanad hadits sebelurrrnya. Hadits riwayat
Muslim (l: 448), dcngan jalur png berasal dari Ibnu Fudhat dari ayahnya;
redaksinya sama.

Al Majdi d^lam, Al Muntaqa (2E35), juga renisba&an hadits ini pada An-
Nasa'i dan Ibnu Majah. Lihat pula nomor: 6376.

*' Sanadnya shahih. Sa'id di sini adalah Al Maqburi. Hadits ini diriwayatkan
pula oleh Ibnu Hibban dalan Shahih-rya (2:?8, dalam nrskah yang ada pada sap);
jalnr riwayat itu bcrasal dari Abu Kbaitsamah Zuhib bin Ha$, dad Rab'i bin
Ibrahim 

-Syaikhnya 
AhmaL dengar s anad seperti ini.

Adapun redalsi hadits-nya adalah: "Tiga perbuatan........ meninta turunnya
hujan dengan bintang, dan saling mencela." Namtm 

-setelah 
mencari dan

melalorkan penelitian yang panjang- aku tidak menemukan redaksi seperti ini
datam riwayat yang berasal dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, kecuali di
tenpat ini di dalaml I Musnad. Juga terdapat pada Ibnu Hibban.

Meturutku, tarrpak jelas terlihat bahwa Sa'id Al Maqburi lupa hal ketiga, dia
ragu-ragu, sehingga dalam riwayabrya di Musnad ini dia mengarakan, 'dan begini'

Musnrd Irrm Ahmad'- lEgtil
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hingga Abdurrahman bin Ishaq prm beltanln padaaln, latu dia ,r.adawab,
'-Panggilan jahiliyah.' setlah itq barangkali dia sudah tcri4gat atau banr- pkin
dengan pog diingabya.

juga rengatakan, '...drn galing rrcncela': yatni rcncela dan rcnghina
dalam masalah nasab. Dan, inilah yang discbutkan dalam riurayat-riuayat yang kami
ketahul baik riwayat yang dad Abu Hurairah mauptm )rang lafuya, seuagaimrra
Itrng rkan 1r.i sebutkan nantinya. Insya Atlah.

Al Hakim meriwayatkan dalam Al Musndrak (r: 383), dari jarur yang berasal
dari Al Avza'i, dari Ismail bin [Jbaidillall dari xarinah tinti Al ttasus et
Mazniyab, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah 

-ketika 
itu dia terada di

dalam nrmah ur'nu Darda'- berkata: Rasulullah sAW bersaMa, 'Tiga hal yang
termasuk lcehtfuran kepada alldh; menyobek-nyobek baju, meratapi tematian, dan
mencela dalam hal nasab (kcamnan).'

_ l_t H"ki:n meogatakaq 'Hadits ini Sanad hadits ini shahih, nernrun lsy-
syaiWnni tidak mcriwayatkanrya.' Hal i"! disepakati oleh Adz-Dzahabi

Al Mnndziri mcnpbutkan hadits ini aabm,et-rargttib wa At-Tarhib (4: 176),

falu dia "Hadib ini diriwayatkan olch Ibnu Hibban aatmsnanin-nyi,
juga oleh Al Hakim yang mengatakan bahwa sazad-nya shahih."

Kemudiaq Al Mun&iri ncngis)"aratkan bahwa riwayat milik Ibnu Hibban
diawali dengan kalimat 'tiga hal yang mentpakan kchtfuran...,. setelah rtq dia
mengisyaratkan pada riurayat yang kami nukil sebehrrrmya dari Ibnu Hibban

Hadits s€makm dengan hadits ini sudah disebutkan sebelumya secara panjang
dari Abu Hurairall dari jalur png lain: Abu Ar-Rabi' Al Madini meriwayatkao, dari
Abu Hurairah de'ngan derajat may'u': 'Eupat hal yang ada pada umathr yang
merupakan bagian dari perbuatan jahiliyalr, )rang mana mereka ddak ak;
meninggalkannya' saling rcncela dalam rnasalah nasab, meratapi kematian, dan

hujan sebab ada bintang tertentu.'
Adaprm penularan adalah: semisal seorang lctaki me,mberi seekor rmta )rang

terkena penyakit belang. Lat+ dia mcncampur satr unta itu dengan s€ratus rmta
lainnya sehingga senrua rmta t€rk€,na peqrakit belang. Tel:ns, siapa yang meirulari
unta pcrtama?' Hadits ini diriurayatkan oleh Ahmad dalam Al Mwnad (9873), dan
redaksiq"a seperti ini.

Hadits ini juga diriwayatkan dengan bebcrapa sana4 dari Abu Ar-RabI dari
Abu Hurairah (7895, 1082 1, dan 10883).

Begitu juga At-Tirmi&i pag meriuayatkamya (2: l3S) dengan redaksi yang
sama dan dari jatuyang samapula.

Dia mcngatakan, 'Iladits d hasan shahih."
Brangkali discbabkao riwayat ini Al Haibami tidak menyebutkan baditr ini

dabmMajnn' Az-fua'id.
Hadits yang bemkna dcngm hadib ini sangat banyak setali. rfual datxn 11-

Targhib (4: 17*177), Mafina' Az-tua'id (3: t2-t4).
Lihat pula y"aag discbudon dala,n Mumad Ali, rcwr l0B7 dm Musnad lbnu

Mas'udnowr443O.
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7551. Rib'i me,nceritakan kepada kami, Abdurratrman bin
Ishaq menceritakan kepada kami, dari Al Ala' bin Abdunatrman, dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang membaca shalawat kepadaht satu kali, maka

Allah Azzawajalla menuliskan sepuluh kebaikan baginya [disebabkan
shalawat ters ebutJ .'AoE

*E 
Sanadnya shahih.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban 2: 229 (dalam naskah Al lhsan), ymg jahnnl,a
berasal dari Khalid bin Abdultah (dira adalah Ath-Thahhan) dari Abdurrahman bin
Ishaq, dengan sanad dan redaksi yang sarna.

Sesudah ini juga akan disebutkan hadits ini dengan riwayat dari Suhail bin Abi
Shalib dari Abu Hurairah.

Hadits riwayat Muslim l: 120, Hadits riwayat Abu Daud (1530/1: 562, Aun Al
Ma'bud), At-Tirmidzi (l:353lnomor 485 yang dengan syarah kami), hadits riwayat
An-Nasa'i (1: 191), hadits riwayat Ibnr Hibban (2: 229) dalam naskah cetakan Al
&raz. Semra riwayat itu berasal dari jalur Isma'il bin Ja'frr, dari Al Ala', dari
ayahnya, dari Abu Hurairah, yang redaksinya: '....maka Allah akan bershalawat
sepuluh kali fupadanya.'

Dari riyrayat-riwayat ini, secara zhahir diketahtri bahwa Abu Hurairah
rneriwayatkan hadits ini dengao dua redakei b€rbeda, narqp mrknanla berdekatan.

Hadits ini juga disebutkan Al Mundziri delarn 11-7ort1rib (2: 277), de,ngan

menggunakao redaksi hadits sebagairnqna riwa)rat Muslim dan yang sama dengan
itu.

Kernudian dia mcnyebutkan redaksi yang ada di sini dan rcnisbatkannya pada

sebagian redaksi milik 61-1i*i66
Ini merupakan tindakan tedalu mrpermudah darinya, kareoa sesungguhnya

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits itu sebagaimana png kami sebutkm scbelumnya,
akan tetapi dia rnenyebutkan dua redaksi hadits itu de,ngan catatan; yaloi lewat

, 'Dan diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda...,,..'

dengan adanya tambahan kalimat t-r dalarn dua naskah, yakni cetakan Al Kataniyah

dan M, namun tidak disebutkan dalam cetakan Al Halabi.
Lihat pula hadits yang telah disebutkan sebelurmya dalam Musnad Abdutlah

bin Amru, pada normr 6605 dan 6754.
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s Dalam Sanad hadits ini tcrdapat p€oitaiae Barangloli ada bagian sanad-nya
)rang hilang atau terdapat kckelinran pada hunrftp kar€Da zhahir sazad di sini
adalah: 'Dari Subail dari Abu Hurairah' secara langsrmg. Jika me,mang aemitiani
malra hadits im sanad-tya mwtqathi'. Daq hal sspcrti iai dianggap rsaDir dalam tiga
kitab uama.

Dalam catatan pinggir ki{a;b Shahih Muslim t€rdapat kalirnat: 'Ddam naskah
yang lain seperti ini: 'Dari Suhail bin Abi Shalih dari Abu Hurairah-' Nam$,
sebagaimana diketahui bahwt Suhail tidak reriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali
dengan lantaran ayahy'a dari tulisan S)railfi AHullah bin Salim"'

Maksnrdqra, p€nulis catatao pinggir kitab itu rcfl*il dari catatan pinggir
naskah yang ada dalam Musnad yang ditrlis olch Syaikh Abdullah bin Salim. Dan,
k€Nmmgkinao sangat besar adalah asd satad itr scperti ini: 'dari Suhail, &ri Abu
Shalih :-scbagaimna sanad yatg alten dfuslutkan sctelah ini.

Sodangtm Ulisn d,-, tertulis o,< drlnm bcbcrapa naslrnh- Kaumg}inan ini
aipc*rut oleh naskah yang ada pa& Al Mustahah di mana di sana tertulis: .dari

Subail bin Abi S:halih &ri Abu Hurairah"' Dagan adarya perubahao Lrlimat dFe
renjadi g< . Adapm hadits ini scbeoarnp shahih,IsaDil, dcngm soud yatg
scbctum5n.

,r: i ,y*'* ,ig $:r, ,,yk I g*.vooY

; ,pi *'bt,;- I' Jh i6 ,iti ,r;; ,r! r ,Ck

7552. Abu IGmil menceritakm kepada kami, Hammad
menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa yang
membaca shalawat kepadafu satu kali, maka Allah ',tlza Wajalla
alan menuliskan sepuluh lcebaikan baginya [disebabkan shalawat
tersekttJ.ffi

,rj c 1p'* ,ig $i; ,hk I $:"r.Yoot'
'0, t, ,pi if ?o' ;, l' 'S;;iri tjri ,r;; ,rj * ,Ck
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7553. Abu IGmil menceritakan kepada kami, Haurmad
menceritakan kepada karni, dari Suhail, dari Abu Shatih" dari Abu
Hurairab dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "TidaHah pemilik
perbendaraan (harta) yang tidak menunaikan lubrya, kcanali akan
disediakan lernbaran-lembaran yang dipanaskan di api neraka
jahannam. Lalu ubun-ubun, p*ut dan punggungnya disetrika dengan

lembaran tersebut, hingga Allah ',4zza wa Jalla mentberikan putusan
di antara hamba-hamba-Nya pada hari dimana sehari itu sama

dengan lima puluh ribu hari menurut hitungan kalian. Saelah itu,
alran diperlihatkan kepadanya jalannya: apakah akan lce surga atau
lre neraka. Tidaklah penilik kambing yang tidak menunaikan habrya,
kcamli kanbing itu &an datang pada Hari Kiamat dengan jumlah
yang lebih banyak dari sebelumnya. Lalu, kambing-kamb@ itu
dilenparkan ke nnah yang datar nan htas. Lalu kambing-kambing itu
menanduk orang itu dengan tan&tbtya dan menginjabrya dengan

kakinya. Di sana tidak ada kambing yang tandubrya bengkok dan
tidak ada pula yang tidak bertanduk Setiap kali kanbing yang lain
berlalu, maka ia dikcmbalikan menjadi yang pertana, hingga Allah
Az.za Wajalla memberikan pfiusan di antara hamba-hamba-Nya pada
hari di mana sehari itu sama dengan lima ptluh ikt tahun dalam
hitungan kalian. Saelah itu, dia melihat jalannya: apakah kc surga
atau ke neraka. TidaHah penilik wrta yang tidak menunaikan habrya,
kecaati pada hari Kiamat kelak unta itu akan dataig datam jwtlah
yang lebih banyak dai sebelumnya. (Jnta itu dilemparkan ke nnah
yang lapang nan luas. Lalu unta itu menginjak orang itu dengan

kakinya. Setiap unta yang lain berlalu, maka unta itu dikembalikan
sebagai yang pqtama, hingga Allah menberikan pttusan di antara
hamba-hamba-Nya pada hari di mana sehari sama dengan limapuluh
ribu tahun dalam hitungan kalian. Saelah itu, dia aksr melihat
jalannya; apakah ke swga atau kc nqaka.o

@I - Musnrd rprm Ahnrd



Rasulullah kemudim ditmya telrtmg kuda Beliau me'lrjawab,

"Di ubutt-ubun htda itu diikat kebaikan sampai lwri kiamat. Kuda itu

bisa menberikan pahala k pado seseorang, memberikan

perlindungan dan (memberikan) kcindahan kcpada seseorang, dan

memberikan dosa kepoda seseorang. Adapun htda yang memberi

pahala bagi pemilibtya, (ia adalah fuda) yang diiadilcan dan

dipersiapftan oleh seseorang tntuk beriwng di ialan Allah. Apa saia

yang masuk ke dalam pentt htda itu alun meniadi pahala baginya.

Jadi fuda itu melintas di sungai lalu meminum airnya, maka air yang

masuk ke dalam perutnya itu akan meniadi pahala bagi pemililarya.

Jika dio melintas (kemudian memakan sesaafirl maka apa saia yang

dinafut oleh hila itu merupafun pahata bagi penilihya. Jika fuda

itu dip*siaph,an utt* hal yng mltq naka pemililorya akan

madaptkan pahata dari sdiap langkah yng diialani htda itu-u

Hingga beliau me,npbutkan kotoran dan air senin5ra "Adapun htda

yang mettjadi pelindung dan keindahan bagi pemilibtya, ia adalah

htda yang dijaditran oleh pemilibtya sebagai kemulioan dan

treindahan. Pemilibtya fidok lrya alcan hak pmtt dan tubuhrya, iuga
lresulitan dan lrsrud.ahamya. Adapun htda yang menghasillan dosa

bagi ptemililorya, ia adalah htda yang diiadiko, oleh peiilifutya

s ebagai lrecongkalan, keoryfotlun, Oa', dan kaambongan. "

Ke,mudian beliau ditmya mengenai keledai- Beliau menjawab,

"Allah tidak menunorkot ayat padaht tentang hal itu kecttali sebuah

ayot Wrg nmcahry semuonya, y&ti 'Barangsiapa yong

maryrjakan kcbaikcn sebqat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat

(batosan)nya. Dan barangsiapa yang mengeriakan keiahatan sebesar

dz.arrah pwt, niscaya dia akan melihat (balasan)nya Pula-'(Qs Az-

Tlrlzarlah l99l: 7 -8).' 
t t o

'r0 5anadn]ra shahih. Pada cetalan Al Ilalsbi dm M ditemrh'sanad s€Perti

ini: Snhail, aari eUu Shalih, dari Ah Hurairah"' Dao, ini b€oar. Adaprm dalam Al
Musiaeak disebutlan: 'subail bin Abi Shdih dati Abll Hwairah-' Sanad ini saldil,

fi rranetalimat 6r diubah m€4iadi a . Yang scbenrrJta, hadiB itri adalah hadiMl,8

Stbail bh Abi ShaHq dari aphSra dri Abu Hurairah-'

Murnrd In n Ahmd 
-



Kalimat yang jelas ini tersebutkan dengan jelas dalam Jami' Al Masanid dzrr
As-Sunan, milik Ibnu Kabir, ketika dia menukil hadits ini dari teryatn)ra di l,
Musnad, juga ketika dia menukil bagian awal dari penjelasan di sini sebagaimana
yang akan karni jelaskan.

Dan dalam takhrij hadits, alcan diperlihatkan dalildalil yang jelas tentang
shahih-rrya hadits ini. Insya Allah.

Hadib ini juga akan disebutkan pada nomor 8965; dcngan jahn fang berasal
dari Wahib bin Khalid, dan pada nomor 8966 dari jalur >,ang b€rasd dari Hamnad
bin Salamah-keduanya berasal dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hruairah.

Selain itu, Abu Daud AtbTha$isi juga meriwayatkan hadits ini (2440), dia
mengatakan, 'Wahib bin Kbalid (dia adalah seorang yaurg tsiqqah) menceritakan
kepada kami, dia berkata: 'Suhail bin Abi Shalih Al Madani rnenceritakan kepada
karni, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.' Dia mcnyebuttan hadits ini dengan derajat
marfu',

Begihr juga dengan Murslim yang meriwayatkan dengan sempurna dan lengkap
(l:270--271) dengan jalrn yang berasal dari AMul AdzbmAl Mulfitar: Suhail bin
Abi Shalih rrenceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Kemudian dia meriwayatkan hadits itu dari jalur Abdul Aziz Ad-Darawardi dan
dari jalu Rauh bin Al Qasi -keduanya 

dari Suhail dengan sanad seperti ini, namrm
dalim kedua sanad itr" lafazhrqra tidak disebuttan akm t6gpi diikutkan pada
riwayat yang sebelumya.

Abu Daud juga meriwayatkacr bagian awalqra hinqga sebelun pertanyaan
tentang kuda: 1658 (2: 4849, 'Aun Al Ma'bud) dengan jahr yang berasal dari
Hamrnad lil galamah, dari Suhail, dari ayahya, dari Abu Hrnairah-

Ibnu Majah meriwayatkan bagtan alfiirnya, 1lakni nulai dari perkataan,' ....htda
itu terikat...':2788 dengan jalur dad Abdul Aziz N Mukhtar, dari Suhail, dengan
sanad yang sama berihrtnyq n.trun tanpa rrenyebutkan pertanyaan mengenai ;.

Hal seperti ini pulalah yang dilakukan An-Nasa'i (2: ll8), dimana di3
meriwayatkan bagran akhirnya dengan jalur yang berasal dari Abu Ishaq Al Fazari,
dari Suhail, akan tetapi dia menyebutkan sebagiamya, kemudian berkatq 'dan
seterusn)ra hadiB.'

At-Tirmidzi meryebu&an sebagian dari hadits ini (3: 5-O yang b€rkaitan
dengan kuda --dclrgan jahu yang berasal dari Ab&l Aziz Ad-Darawardi, dari
Suhail, dan dia berkata, 'Hadits iruhasan shahih.'

Adapun potongan itu sudah disebutkan sebehmya, yabi: 'htda itt terikat
dijanji*an kcbaikan dalan saiap ubtm-ubuurya hinga hari Kiorrat.': 5769;
jalurnya berasal dari Abdul Azizblun Al Mulfitar, dari Suhail, de,ngan sanad yang
sama. Namrn, di bagian ahimya tidak discbutkanpcrtanyamtnengenai p.

Scperti itu pulalah yang dilalnrkan olch An"Nasa'i (2: 118) dia mcriwayatkan
bagien alfifurya dari Abu Ishaq Al Faart dari Suhail. Namm, dia rcnyebutkan
scbagim redaLsinyr.

At-Tirmidzi juga miwayatkm potongan bsah rncngenai kuda ini (3: 5-6)
yang jalurnp baasal dai Abdul Aziz Ad-Dawardi, dari Suhail. Dia lalu
morgatalran, alsdits im hosot shahih."

m - 
Mustrtd ImrmAhmrd



Potongm dari hadi$ ini Prm telah disobuttan sebclrT'mp,'Ifuda itr
oenjqiikan kebaikan dalam setiap gbrm-gbrmya hingga hari Kiamat-" 5769;
jaturrya berasal dari Harrmad bin Salamah, dari Suhail. Namrm dia tidak
mc'rryrebutkao redaksi haditsrya karena mengikuti riwayat Ibnu Umar sebelumya.

Di t"qa kami pun rclah mengisrraratkan pada riwayat ini' Malik juga

bagian lsdua dqlnm Al Muwaththa' l!!,!Q,J, yang dirnulai dari sabda

Nabi SAW, '!(uda itu me,mberikan pahala Uagi pe'mititqa..."; riwayat ini dad Zaid

bin Aslam, dati Abu Shalih As-Saman (anaknya Suhail), dari Abu Hurairah.

Hadits riwayat Al Buktari (5: 35, 6; 4849, 466,8:559, dn" 13: 378).

Hadits riwayat An-Nasa'i (2: I lE-l I 9).
Keduanya (riuayat Al Bulfiari dan An-Nasa'i) b€rasal dad Malik
Secara zhahir, Malik-lah fiang reringkas hadits ini. HR Muslim (l:269'270)

jalurnya dari Hafsh bin Maisarah dan dari Hisltam bin Sa'ad. -f.{uan:" d^ti Taid
bin Aslan, aari eUu Shalih, secara pa{ang le'ngkap dcngan dua bagiamya.

Ib,mr Atsir rqrcbuttan hadit ini &l*a Jmi' Al Ushul (265E) dan

misbatkamya pada Al Bukhari dan Mtslim, Al Muuahtha', Abu Daud dan An-
**oi 

Mundziri prm meqrebutkan hadits ini dala,m At-Tmghib vn At'Tarhib (l:
2&26f1), dan rcnisba&amya pda' Al Buk;hai dan Muslim.

Periwayatan ini adalah sebuah sikap mcnggnnrTrangtan dari Ibnu Atsir dan Al
Muudziri, dirnana tidak ada sahr pun dari P€milik knbus Stttah )'ang
meriwayatkanq,a secara lengkap sslain l\duslim, sebagaimanayang kami sebuftan

Adapun An-Nasa'i miwayatkan bagian kedua dari hadits itu dari &n jalu,
sebagaimana yang telah disehdran"

An-Nasa'i juga meriwayatkm bagian p€rtaoa hadits ini dari dua jalu f'ang
b€rbeda pada (l: 334-335, 33&339).

selain itu, taryak jelas bahwa Ihu Atsh dar Al Mundziri Fm s€b€narEra
nr:rmkqrdkan pada riwalat hadits ini socita l€ilgkap. Aksn tetapi, dia
nrrrggarrTpngkannya. Adryun Al Hafi"n Ibnu Katsir jauh hbft b€rhati-hati dan

teliti deripada merc&a b€dra- Dia mukil bagim awel hediB dari t qrfat ini,
dcogao sao.d ini puta (drri Suhail b}a Abi ShalflL &ri ayahya" dari Abu Hurairah)

dalam Tafsh-n5aa (8: a7Q.
Bhdits ini juga diriwaya&n ofeh Muslim secara lengkap ddam Shahih-rya

)rang mana riun>rat ini b€rasal dari Subail, dari ayahya dari Abu Hurairab" Hadits

ini pm qtran disebutkan dari berbagai jalur di lain f'ang tclah kard isfratkan" Di
antaratrln adalah pada nryr (E961 10355-10357).

Uhst pula hadiE yang telah disebutkan sebclumya dalam Musnd lbnu
Mas'ud: 3759 dan 3757, }ogt dnlzra fufi1aasd lbnu Umar ffi&. l^firzh Ash'
Sh$aa'ih adalah jarnak darj s@ihah f'aitu segala hal yang lebar bcnrya Papan aau
bau atsn scjenis Adapun lcdaksi N.rn na ytra sabiiluhn disebutkan di
tiga tcryat. Bolehdibacifatluh-pa& hgnrfya'(baca: yaraa), scrb dibaca fathah
pada hrnuf lazr @arrr: sabiila,ln) bettcdudrrkaa schgsi maful (objc$. Maksudnf
bahu/a orang itr qlran pll[st s€ndiri jdan dao akibat alfiimya. Bolch pula dibaca

dhammah hurtrf ya' dan faltah hrnuf laz-q'a (yuraa sabiilahu), r',ka artinya

mnjadi Allah atau mnleiknt rcaalihatkan jalamya. Boleh pula dibaca dhammah

Musnrd Imrm Ahmad - @l
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7554. Abu IGmil dan Affan meirceritahm kepada kami,

mer€ka berkata: Haurmad menceritakan kepada lorni, dari Suhail, dia

bertata: Afran bertcata dalam hadits-nyrl dia berkata: Suhail bin Abu

Shalih mengabartan kepada kami, dari aphnya, dari Abu Hurairatr,

dia berkata: Rasulullah sAw lgrsaffi4 "Kiomat tid&, akan datang

hingga fimm ktjur yatg membuat rtunoh-nnnah dan Wwh liat don

yang batopkan ijuk t'rdokbisa tenarg.Arr

1..
6,1 f,*t *'?" & itJ;:.,iC

'r.1 1. o. t
lLll,, eo37

hunrf ya' dqr. 144 (yuraa sabiiluhu), maka lafrzh sabiilahu mjadi na'ibul fall
(peqggarti st$jek).- fatmat aufar ma lcaonat makrffitn adahh leb,ih bmlrak dari scbelumya.

Berasal dari al walr rybcrarti bo!ryak dan mluas.
tizltu\fayttDrlra&-maksudrya adslah dilcryclm di *ajah56 um* diinials

Adapun rcdalci bi qa'in qaryar adalah n{nt tcryEt faqg hlss unUL dipijatdari
pormrtaan Umi. Seioentra uhlafiha adalah jamak &nzhilf yalrtulililcu l€ding
iepcd yang ada pada kilo, hlda l, 'aqslu'adalah yang rycmt{ dua tanduk yang

661rgt56l aArym aiseUrttrasya dcogm al 'aqshe'adalah lortna ia tidal( My*iti
dcoge taoan1'lra yang bcogtok staesful uffit png tirht bcogtok
mlntiti,l I Jaltu' adelah pag tidaft militidtt

'-'rt sand h.ditr itri sfiahrr.Iradfo itri Edryrt di Majnn' az-Zawa'tu|72 t3l.
P€mlL bcdsat!, "IIadiE ini diri*z:nrtto olcb Atrr-A adzpunpuapcrawin Edaleh

pfiwryxsluhilt.D- 
Dalam mah hrdits di sm tcrdsFt pcnrtetm' sedmgtan 116g bcnar adalah

yang disehttan di siri.

,yl f ,W $'L ,'+') €* ,hk ,5 €*.rooo
l -,. 
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7555. Abu Kamil meirceritakao kepada kami, Zuhair

menceritakan kepada kami, Suhail menceritalcan kepda kami, dari

ayabnp, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda'

"Irak akan dilarang qafu @laran timbangan) dan dirhamnya, Syam

alran dilarang mud dan dinarnya, Mesir akm dilarang irdab (thtran

timbangan) dan dinarnya. Dan kalian ketnbali kepada apa yang

lralian mulai, dan kalian kembali kepada apa yang kalian mulai, dan

kalian kcmbali kcpada apa yang lalian mulai '. " Hal ini disaksikan

oleh daging dan darah Abu Hurairah.al2

Abu Abdirrahman [yakni Abdullah bin Ahmad] b€'d@t4 rel{ku

mendengar Yahya bin Ma'in {an dia menyebut-nyebut Abu

Kamil- berkata, 'Aku mengambil riwayat ini dfii ahlinva' d5u

Kmil adalah orang Bagbda{ dia termasuk a''"k-stak.'

rn 5-u6 haditr ini Sh&hih.Iladib riwayat Muslim (2: 365). Hadits riwayat Abu

Mnawiyah, drrrglmsanad sePsrd ini dan redaksi hadits lzpg sama'

' pcrtatam Abu Abdirrahan bin Ahad 
-sesudah 

hadits ini- yang

ai.i*.lr"Oo" dari Yahya bin Ma'in adalah sebuah pujian hebat dari imanrryajari
*ot i,dit, yahyz bin Ma'in, kepada Abu Iftmil Muznafrar bin Madrak Al
Khnasani. Hal ini sudahkami isyarattanpada syamhbadit 6311.

A&prm pcrkataan Yahya: 'Aku mcngambil ri*zyat ini dariablinya' rnaksudnya

adalah aiu ilmu hadits dan mngetahui lilalitas para periwayat hadits, sebagaimana

yang dinulcil oleh Al Kharhib aaaa rat*l Baghtud (13: 125) dari Yahya bin

Ma'ir"
Al Khathib juga Eriwalalkm pqtat8an ini dri sini (di Mumad); dimana dia

criwanftamyi aari ru llssao bin Ali At-TaEiEL deri Ahad bin Ja'far bin

II";d; g"Li'et eatni'i), dari Abdullah Ahad bin Hobal. scdangkm sanad im
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mernpakan soud-aya para ulma dah ncriwa:ratkm lv{unod fui jalumya. Lihat
contobnya pdaMuqaddimoh Musnoddalaracetah lcami iri (Jv,l, h- 33).

Adapun perkataan Yabt4 'dia tcrmsuk amk-anak'mafsUaqra adalah anak-

anak (ketrmrnan) Kkasan
Sedangkan dalam cetakm Al Halabi, disebuttan ,t-2,\r; (ternasr* orang )'ang

amanah), dan ini adalah kesalahm cetak Hal itu kami cocol&an de,ngaa yang ada

dalam lI Musndrak dm, Shahih Maslim, dan dari riuayat Al Khathib pada teirpat
ini.

Juga dari riwzyzt ini dengan sanad-nya pada Ab,u Takaira (1rafri Yshra bin
Ma'in), di mna dia b€*ata, 'Ahr nmdeirgar Ah Kmil (qnafth para enat),

seorang ymlg *iqqalt adalah P€milik hdits.'
ar3 Srned hadits fui shahih. Ha&'tr rirvz>,at Abu Daud Q55512:330, 'Aan Al

Ma'M) rkngan jahr )asg b€rasal dili Zrfiair dad Suhil, deryan soud sq€rti ini
HR lvluelim (22 l6a) dcrgil jslu ymg hcrasal &ri Bisyr bin Al Mufadhal dan dari

Ad-Draurardi-Icodtmya fui $hail,
BGgiE juga dcngm At-Tirmidzi yang rcriwayatlcamya (32 32) dari Ad-

Darawrdt
Iihat ptlh bdiB yq Ehh dbcbutkan sebclumya psd^Musnod AMullah bin

Unar,Qtll).

,;y.i 7 ,jb $:-r, ,'#:j 13", ,J,k I $:t-.voo1
t.C.
l-ea/e) ,;itt ,i;; ,rj c

.:;; \f * w 
^n:''is-;t:,sr

7556. Abu Kamil menceritakan kepada karri, Zuhair

menceritakan ke,pada kami, Suhail menceritakan kepada kami, dari

ayatrny4 dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SArif bersaMa,

"Malaikat tidak akan menemani pertemuan yang di dalamnya

terdapat anjing atau lonceng.'Ar3

d U J:;- $:', ,:$') $:r; ,Jrk I ,3L -voov

{,\, & i' Jh i6 'i6 ,';;},r: *,yf rCk
,q+bf jt itl>t't'i# x a* ,;'i;.!4 tiy::{":

.,;;r5t iJt;a ,u;)t;lf:',it :J;))& r"i;::
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7557. Abu I(mit mceritakan kepada karni, Zuhair

me,lrceritakm kepada kami, Suhail bin Abu Shalih memceritakan

kepada kmi, dari ayabrya, dri Atu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Apabila kalian bertemu dengan mereka di ialan
maka janganlah menulai (salam) kepada mereka dan desaHah

mqeka ke tenpat paling sa npit.' l<Lt^ Ztrhair, "Alor lalu bertanya

pada S"hail, '(rya mereka itu) Yahudi dan Nashrani?' jawabnya,

' Ormg-ormg musyikt. n4t 4

q*l ,r ,W €* ,l#:: €* 1yk l s:L.YooA

*yi6 q ,*iit h.;* jo' i;,i6 'i6 ,;;; ,rj "rl.(.li 1...O'. 1...
n?rte 4F.tc,7U

7558. Abu Kmil mcoccrita&m kcpada knni, Zrfrzlr
meirsitakm kepada lrau,i, Suhail menceritakm kqada l@i, dai
ayahnya, dari Abu Hurairab dia berkata: Rmlullah SAW b€rsabd4

"Apabila ses@rang bffigkit fui fuffiry ffiin dia hendok

katbali lagi, maka dia lebih Mukmawryti try dud*itu.Ars

{r4 Smd hadit ini slriffit- Otlcrayadran olc& Al Bul&ri dqrann Al Adob Al
lyfi{md halmn 16l dm 162. Ilsdits riwayat Mudim Q:175).ILdits riwayatAbu
Daud (3: 388). Semn riwa),at tersebut bcrmuara pada Suhail bin Abi Shalih dsngan

sazaddmrc&ksi)'mg s@a-
Selain itr" juga afon discbuttan bctcrapa ri*ayat tenhg ini de,ngan reda&si

yang bcrbeda$eda dari Subail, yakni pada noff)r 7606, 8543,9724,9921, d"n
l0El0.

MEtqitls riwaft Erscht uytUutton dcogrt jclas bahun ]tog 'litFLqld
,l"Inn hadir Encbut adalsh Yahdi dan N8lrof scdmglcm gcbagia lafui}a
myehlh ueg-oreg mrlrrilr. ,!dr, dri !rcma dwe5rd ymg adr itr, dryat
diambil lrcstryutan bahca yang dimtsud olch Nabi S/tlil dalam haditr di atas

addah mc:reka scrrrua. Dao, rcrdra sc,mra itu adalah orang-ormg mrsyrik. Lihat
pula nomn 4563, 593t, 65t9, dar 7061.

'tt SaDad badit ini shddh. Hadis riwayat Al Bulfrari dtlq'an. ll Adab Al
Mrfrad, halanan 166 dcngm j8hr yog bcrasal dri Sulaim bin Bild.

Hadits riwa),at Muslim 2: 178 dcmgm jatur pog bcrasal drri Ad-Dar.crardi.
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7559. Abu Kamil menceritahan kepada kami, Ztfrair
menceritakan kepada kami, suhail menceritalcan kepada kami, dari
ayahny4 dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabdq
"Barangsiapa yang tidur dan di tangannya ada kotoran (emak atau
daki), lalu ia tidak meancinya terlebih dahulu, lalu tertimpa sesuatu
(bencana), maka hendabrya dio tidak mencela selatn dirirya
sendiri.'atc

'*',:;!',*'",1i '* ,';3 $:L ,Jrk I g:.L.vo 1 .

;r' \, ;* lt Jh j6 
' 

jd ,;;; ,sj
.'^r;5 A;,* kr3 iJ,-:- rtl !1 iil,ri

75ffi. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Zuhair
me,nceritakan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu

_ Hadits riway'at Abu Dand: 4853 (4: 414, Am Al Ma,bud)jalrrqa b€rasal dari
Hamtad.

- 
Hadie riwayat Ibmr Majah: 3717 jalunrya b€rasal dari Jadr. Kese,mra riwayat

itu benmrara pada Subail.

'16 go"ri hadits ini shahih. Hadits riwayat Abu Daud (35g28:432, aun At
Ma'fud) dariAhmadbinYrmus, dari Zubair, aoi Srrt"it.

Hadits riwayat Ibalu Majah 3291 dagmjaltr yang b€rasal dari Abdul Adzbm
Al Mulfitar, dari Suhail.

: Hadits riurayat At-Tirmijzi (3: 102), haditsnya panjmg, bcrasll dari riwayat Al
Maqburi, &ri Ahr Hurairah

- AlTirmidzi juga reriwayatkan hadits ini dcogan singloq ymg riwayatnp
b€rasal dari Al Alrmsy, dari Abl shalq aari euu nrrairau. bi." l"g. -;db;
isyarat sebagai n'llq w!^ riuayat suhail inl dcageo mgatakao, .riaeru ini juga
telah dhiwayattan dari suhsil bin Abi shauh, dari ayabqra,- dari Abu ttgrairaU-aari
Nabi SAIV.

Et F Mund Inrn,A1srd
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Hnrrirah, dia bcrtda: Rasulultah SAW bcrsabda, aidaklah atfup
pembalasan budi dori anak trhadap (kebaikan) orangtuanya, keanli
jika dia mendapati orangtaanya adalah seorang budok lalu dibelinya

dan dibebaskannyo.'A"

'* ,f;, i.',t''*"9 e* ,;:k l rit:L.vo1\

7561. Abu Kamil menceritakan ke,pada kami, Hammad

menceritakan kepadakami, dari Ali bin Al Hakam, dari Atha' bin Abi

Rabalu dari Abu Hurairah" dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang ditanya tentang suatu hal (ilmu pengetahuan) lalu

dia meryemhnyikannya (tidak mau memberitahukan), malu kelak

pada hari Kiamat dia alun dipeant denganpeant api neraka'.'Ar8

ar7 Sanad hadib irri shahih. Hadits ini men4rokan ulangan dari nomor 7143.
nlE Sanad hadits ini siclui. Harnmad di sini adalah l[nu $nlamth, seoraug imam

kota Basrah. A1i bin Al Hakam adalah {l Bqrmani Al Bashri, p€xdlaian te'ntang ke-

tsiqqah-an dfuya sudah disebufun scbelumya pada nomr 3141 dan 5684.

Hadib ini diriwayatkan oleh Abu Daud (3658/ 3: 360, Am AI Ma'bud) dari
Musa bin Ismail

Hadits riclayat Ibnu Ilibban dgil'.n Shahih-nya (95) tafuqiq dart
kami- yang jahunya b€rasal dari An-Nadbr bin Syamil-kedn riwayat terscbut
berasal dari Harlmad$fu gehmah, dengatsanad seperti ini.

AMul Barr juga meriwayattanryra dalamJami' Bayan Al 'Ilmi (l: 4), jalurnf'a

berasd dari Abu Daud-
$slain itu, hadits ini juga nkan disebutkan pada nomor (8035) dari Abu Kamil',

de,ngan sanadyarrg sama. Juga pada no,mor (8514) dari Afran' nomor 8623 dari

Hasan. Kedua riwayat tcral$ir b€rasal dari Hamad.
Hadis riwayat Aft-11a),alisiz 2534 dari lnarah bn Tadzan' Ash-Shaidalaoi,

dari Ali binAl HakamAl Banmi &agan sanad yang sama.

Hadits riwatat At-Tirmidzi (3: 370), Hadia ric/a)"at Ibru Majah (261), Ibnu

Abdit Barr (l: 5). Semra jahrr riwayat tcrsebut bermrara dari Imarah bim,T:rdzaa.

Selain itl hadits ini jugs nlran discbutkan pada nomr (10425) dari Ibnu Namir,
dri Imrrh.

MultrdlnrmAhmd - EI



Al Haijaj bin Arthah juga meriwayattaurya dad Atha' bin Abi Rabab dari Abu
Hurairah. Jahr png berasat daxi Al Hajjaj aton disebutkan pada nomor (7930,
lo4;gz,dan 10605).

Laits bin Abi Sulaim juga meriwayatkamp dari Atha', dengan sanad yarig
sama. Hadits riwayat Ibuu Abdil Bar (l : 5).

Adapun AMul Warits bin Sa'id t€lah melakukan ftssalahan ketika
meriwayatkan badits ini dari Ali bin Al Hakarq dima"a dia menambabkan seomng
lelaki yang tidak diketahui (mubham).

Hadits riwayat Al Hakim dalam, Al Musndrak (l: 101) dengan jahn yang
berasal dari Muslimbin Ibrahim.

Ibnu Abdil Barr rneriwayatlcamrya dalarrr Jami' Bayan Al 'Ilmi (1: 4), dengan
jalur png berasal dari Musaddad- Kedua riwayat png discbutkan t€rakhir bcrasal
dari Abdul Warits bin Sa'id, dad Ali bin Al Hakam, dari seorang lelaki, dari Atha',
dari Abu Hurairah.'

Kami pastikan bahwa kesalaban dengan penarnbahen nrm, )rang tidak diketahui
itu dilahrlcan olch Abdul Warits, kar€na hadits tersebut diriwayatkan darinlra oleh
dua orang tsiqqah. Jadi tidak tmmgkin kesalahan itu b€rasal dari mereka b€rdua
tanpa ada kesalahan dfiiqr& Selain ihr, hadits ini juga diriwayatkan oleh dua orang
tsiqqah (Hamad bin Salamh dan Imarah bimZadra{ yang meriwayatkan dei Ali
bin Al Halam 

-sebagaimznl 
yang kami sebuth sebelmyr- natrun keduanya

tidak mcnyebuth adaqra lelaki yang tid*. dikstahd ini di anEa Ali bin Al
Hakam dan Atha'. Dan, adauya &ra orang itu lebrih dekat @a kebemaran dan lebih
utama untuk diunggplkan dibandingkan dengan satu orang.

Kennrdian, dalam diri Abdul Writs sEndiri juga terdapat pert€ntangan tentang
dimana sebenarnya letak lehki yang tidak dik€tahui itr rlalam silsilah sanad.

Hal ini terlihat dalm riwayat darinya 5rang diriwayatkan oleh Al Hakim dari
Az.har bin Marwm: Abdul Wilits bin Sa,id menceritatc*rr k€pada tmrri, Ali bin Al
Halom rrrrceritah kefda lce,tti, dri Atha', dili scormg lelaki, dri Abu
Hurairah

Dalam riwalrat ini dia relctaHnm lcbki tidak diletahi ito di dara Atba' dm
Abu Ilurairah

Dalam hal ird, Al Ha&iE tclah mengisahkm s€hah cerita yq baik sdoli
antara dirinya dan syaikh5n, Al llafzh Al Kafu Ah Ali Al Husain bin Ali An"
Naisaburi, di mma kisah fui *lah schtah buiiah yamgpasti akm keshahih hdits
ini.

Al Ilakim mi*ayatm Elctih dahlu (l:l0l), dsryrdrr dri ltfrtud
bin Tsaur AsbShm'mi (dh ad.t h weg ymg dikml tsiqqah, Abu Zr'ah
msrycrsalsih bahxa Mrftmd iai'lcbih badk dripada Abdurr*-aq),
Muharnnad bin Tsarr b€fL.ta, *Ibnu Juaij rcocerita&an lrcpada karrri, dia bcrkata:
'Al A'msy mc,ndatmgi Atba', dh rminta dibcritahu scbuah badits.

.Ath8' prm mdcritahukan scbuah hadits tepadarya" Iftmi pm
meme€rtanyakao hal itu pada Atha', 'Apa Engkau bcritah*an scbuah badir kcpada
oraag Iraq ini?' Iawab Atha', 'I(arena s€srmgguhla aku mdcngar Abu Ilurairah
mcriwayath hadib dd RaEulullah SAW bahs'a bclisu b€rsabd4 'Boagsiapa
yng ditorya @t@tt @. hal (tlmu), ,r&nun db meqmtkrytibnya, na*a kclak

EEt-rtntlrlm



dia akmt didatarykan pada hari Kiorut dalam kcodaoa dipeant dengan api

"*Yil^Al Hakim berkata, nHadits ini b€redar luas di khalayak urmrm

dcngan banyak sanad."
Sanaa im shahih b€rdasarkan s)'arat ]'ang ditetapkan olehAsy-Syaihhaz, nariln

rnereka tidak rncriwayatlcamya. Akg lalu teringat pada syaikh kami, Abu Ali Al
Hafizh, kemudian kutanfkan padaoya, 'Apaloh di anrtara sanad-sanad ini ada yang

shahih b€rasal dari Atha'?' jawabrya, 'Tidak' sala tanya lagi, 'Kenapa?' dia

morjawab, 'IGrena Atha' tidak meirde,ngar hadi8 iu dari Abu Hurairah-'
-Ke'mrdian, 

Al Hakim meriwayatkan riwayat Azhar bin Marwan dari syaikhnya"

Abu Ali, yang kami isyaratkan sebelumya dan ts&pat s€orang lelaki yang tidak

Ke, rdian Al Hakim menenrstaq 'Aku lalu mgatakakan pada syaikh-ku,

'siapakah yang melakukan kesalaban, apakah Azhar bin Marwan atau $railft antm'
Ib^. Amaa Al Vilasithi padahal mereka tidak tenmasuk omng yang kerap

mhhtmkcsahhm"
Kcmrdian, Al Hakim reriwayatkan riwayat Mgslim bin Ibrahim -ymg kami

sebutkan banrsan- dari syaikhp, Abu Ali, dari Abdul Warits bin Sa'id dm yang

terdapat seorang lelaki yang tidak diketahui di antara Ali bin Al Hakam dan Atha'.

Setelah itq Al Hakim mengatakao, 'Abu Ali [Al Hafizh, yakni syaik]nya

sendiril m€nilai hadib ini hasan dandia pun nre,mberitahukan itu kepadaku.

KeEudian, ketika aku rnengunryullan hadits dengan tema ini aku dapati bahwa

Jamaah menyebutkan kalau Atha' itu mendengar dari Abu Hurairah.'
Jadi, riwayat Al Hakim dan riwayat syaikh-ara" Abu Ali (dari jalu Abdul

Warits), meurmjukkan bahwa Abdul Warits sendiri rnasih ragU-ragu mengenai lelaki
yang tidak dikenal yang dinasrkf.a."fa dalam sanad itu; adalah dia berada di
antara Atha' dan Abu Hurairah atau berada di affira Ali bin Al llakam dan Atha'.

Daq hal ini 'nakin mE rtr{illt&an bahwa Ab&l Warits tidak benar-benar haferl

saoad ini. Selain iuro riua5ratu5ra juga b€rteotangan d€ngan dua orang tiqqalt, yalrlni

Ilarnr d bin Salanah dan Imarah bb Tadzrn sebagaimana yang telah karni
jclas&Et.

Ke,mrdian, semua keraguan rengenai keshahihan hadits yang dari Ibnu Juraij

dad A&a' itu pun sstelah kita mendeirgar kejadian yang telah

dischtkan- Yakni ketika Ibnu Jlraij m€ry€rtanyakan pada Atha', 'Bagaimana
nrrmglrin kamr rcriwayatkan hadib pada Al A'masy padahal dia pendu&* Iraq?'
meke, Arhr' prm mcnjawab perbqroan tersebut dcngan me,mberitahukan hadits ini.

palam hadits ittf dia dengan jelas meqratalan bahnra dia meodeng,ar dari Abu
Huairah"

Adapun sanad ini-mksud Ifilyt sanad hadits Ibnu Juraii dari Atha', milik [l
Hakim-sanad-n1ra shahih m€Nrrnrt syarat yang ditstaptao oleh ,|51r$raifuan (N
Buttari dan Muslim), scbagaimana yang dikatal@ olch Al Haldm dan discpakati

olchA&-Dzahabi.
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7562. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan ke,pada kami, dari Tsarnamatr bin Abdullah bin Anas,

dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabd4 "Apabila seelar lalat

jatuh di wadah salah seorang dari kalian, mala hendaklah dia

mencelupnya karena salah satu sayaPnya terdapat penyaHt dan sayap

I ainnya adalah penawarnya.' t t e

ir # i.-;t;'* ,ib w!* ,S,rs I ,:3:t-.vo1Y
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7563. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada ftami, dari Abu Al Muhazzim, dari Abu

Hrrairatr, bahwa Nabi SAW memyruh Fathimah RA atau Urnmtl

a'e Sanad hdits w dkff, trrrw sanad-nptc4iltu (trutqathi).
Ts[namah bin Ab&rlhh hin Arc bin Malik adalah qadhi kota Ba!r& dia

menrpakan scomrg nbi'in kccil 5rmg tsiqryh. ftrsrr d[626L An-]Ia'i, Al njf'
dan lain-lain menilainya s€bagai orag )aog tstqqah. Al hffrri mortajultm data

dirinya dalam Al Kabir (l2Jlm, db rrenjelaskm bahm Tsrrrmah rnenaeryr
dari kakekq,a, Ams hin Malik' Ib'ru Abi Hatim juga renyebutkan data dirinya
dalam Al Jsh wa At-Ta'dil (1111466), dia rrenjelaskm batsna riwaft Tsumarrnh

dari kakekqra" AEas, itu ,rfittmlsil, sedangkm riwaSntrya daxi Abu Hwairah marsal.

Selain itq pcnulfu At-Tahhihjuga mef,delakan bahcxa Tsummah tidak bertemt
dc,4anAhrlhrdrah-

Ibm Sa'd jugd ryiueo dab dirirya QUE). Hadits iri pada dasarnyr

stnhih, scbc,tuqn jqp sd& dhcbuth baik png peqimg @uo yang singka$

rcarqra dcngacsmdyqslcffi (7141 dao 7353).
Kami jrry dahryirynmltn rintaft dnnkhrijk$wya di hgian awal.
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salmah RA untuk meqiulurtan kenrdrmgnya hingga s@pd (sxttil)

lcngm.dm

'r Sanad hadits ini dru5f. Abu Al Muhazzim adalah periwayat yang smgat

dtu'if.Nam asliryza adalsh Yazid bin Su$'an yang disebutkan dzlen 
^t-TaMQ2:2a*250).

Ada pula yang hrpcndapat bahwa namen)ra adalah A!,{rqm1a Dm mma
itl juga dlsebuitan 6 aat"- htab Al Kuna. Aku seadiri tidak tafu 64i 'rsna asal

perLU* itr+ karena ahr tidak pernah mendapati nama itu selain- yang discbtdon
otn Aar-OrataUi dalam At-Taqrib (3:312) yarg mana Adz-Dzahabi mganatao,
'Dia lebih dikenal dengannama laniyah-tya.'

Padahal, Adz-Dzahabi dalamkitab Al Mutasyabbri (508) geny"lrq)B d€ngan

nama Yazid- Sedangkao d"lerr. At-Taqrib, dit nreqabut itu dalam keloryok n"mq

tidak dalam keloryok hot@ Oaogeilan).
Begitr jrrga acngao yang dilakukan oleh para imam scbelum Adz-Ilzahabi.

r"rereta req,etrrnyrdeoga" neme Yazid. Pra imam itu antara laiE Al Buttri
dnrqm ll XiW $faA3g1dar dalqn Adh-Dhu'afa' (37), Ib611 Sa'ad d.h lfr-
thabaqat (flt2l$t,ttutAbi Hatim dale6 Al Jarh wa At-Ta'dil (412n69L Ar}Lsa'i
dal"rn-Adh-Dhu'afa' (32), Ad-Daulabi d^lam Al Kuno wal Asrna' (2: 135), Ibmr

Hitfim dalam tdutb il f,Iqjrahrz parta halamn 2a3.
Abru Al Mnhazzim ini adalah d[ a'if,, sebagainwra ]'ang tclah lrrmi jelaslm"
Al Bukhari reqatakan pendapatnya,'Syu'bah meninggalkam5a'
An-Nasa'i b€rkata, .Haditsnya ma,,uk'Adapun Ibnu sa'ad b€dotc 'syu'bah

renilainla dha'if.'
Muslim bin Ibrahnn meirgabarkan kepada kami, dia berkata: Aht rcndengg

syr'bah b€rkata, .Aku mclibat Abu Al Muhazzim adalah seorarg ),ang

merendatrkan diri dao t€rtolak, kalau saja ada seseorang yang Eenbcrinya sejunlsh

uang" dia akan me,mberi}an hadi6 sebanyak 70 hadits kepada orang Hsehrt'
eegitu pula de,ngan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari ayah)n, dri
Uustintin lbrahimr dari Syu'bah. Dia juga meriwayatkan kdha'ifuya' dri Ibnu

Ma'in d"n dari Abu Zar'ah"
Ibnu Hibban b€rkatL 'Dia adalah orang tua )rang ilnu buh rqrpah

kajiamya. Dia ernasuk orang yang melakukao kesalahan drtarn qla lmg
diriwayatkannya. Dan ketika seimakin banyak riwayatnya yang bertc.mtgm dmgan

riwayat para tstqqar, dia pun keluar dariba&rs'adil.'
if"dis ini juga diriwayatkan oleh Ibmu Majah (3582) dorgan jahn yog baasal

dari Yazid bin Hanm dari llan"nrad bin Sslamah.

Dalumkltzrb Az-Zava rd, Al Bushiri menilai hadits im dllr'iflorw, ade,,a Abu

Al Mnhazzim. Adryrm malrne hadits ini, pada dasamya adalzh shahih.

Hadits s€makna sqdah disebutlon scbcftrmya, yakni ymg b6asal dd IbmI

Umr. Lih" (44E9, 4683,5173, dao 5637).
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7564. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hamrnad

menceritakan kepada kami, dari Arnmar bin Abu Ammr, dia berkata:

Aku me,ndengar Abu Hurairall berkata: Aku mendenga Rasulullah

SAW [bersabda], "Apabila seorang hamba salnln menoati Tuhannya

dan menaati tuannya, maka baginya dua pahala.A2r
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7565. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad

me,nceritakan kepada kami, dari Suhail dan Abu $halih, dari ayahnya

dari Abu Hurairalt dia berkata: Rasulullah SAW bersabda" uTidak

42r Sanad hadits ini shahih. An'mar bin Abi Anmar adalah hrdak bani Hasynq
keterangan tentang ke-tsiqqahan-qra sudah disebutkan sebelumya pada nomr
L945, dm Isfidrak nomor 260.

Di sini kami h€Ddak ps6smfoahkan bahwa itu adalah p€nilsiaa lbnu Abi Hatim
(3nt38e).

Daq di sini (Abmad) terdapat narna Amar bin Abi Amir, ini adalah sebruh

kesalahan Semoga saja itr kesalahan ceAk. Meourut tarni, JEog bcnar adalah yang

terdapat pada Al Musndrak dan Shahih Muslim serta strrlber-sumbcr laimya
Hadia ini juga aken disebutkan dengan jahn .yang bcrasal dari Harmad bin

$alamah dari A'n-ar bin Abi Arrmar (7911, 9257 , 99D.3, dan 10303).

Selain itl jpga disc$11lon hadiS yang semkna, yaLd hadits yang berasal dari
AMnllah Abu Shalih dari Abu Hurairah (7 422).
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akan bchtntpttt di datan nqaka orang yong menbunuh orang kaftr

kemdion istiqanah dalan kebenaran.'frz

'dtot'
7566. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dari Abu Imran Al Jauni, dari seorang

lelalci, dari Abu Hgrairah: batrwa ada seormg lelalci me,ngadukan

p€rihal hatinya yang keras kepada Rasulullah sAw. Rasulullah sAw

pnn menasehatinya, "Jika kamu ingin mehmakkan hatimu, berilah

makanan kepada orang mis6n dcin usaplah fupala anakyatim''a23

tz Sanad hadits ini shahih. Dalam riwayat Ahlmad disebutkan Suhail dari Abu

Shalih dari ayahnya Dan ini adalah sebuah tesalatan, karena Abu Shalih ini
merrpakan periwayat dari Abu Hurairah-

S"d""gi- i^t*, U^tt^ disetirdtan: $hail dari Abu Shalih dari Abu

Humimh, urya ne,ryebut 'dari ayahya" inilah Snang benar. Yang kemi tetaFrkan ini
t€rdapat dalam Al MutaM-

Iiadfu iai aL"" disebr*ten derrgan redaksi f,aagpaujang pada nomr 8460 yang

jahrn1l3 b€rasal dari Muharrrqd Ui" eiU", dari Suhail d€,lgao sazad seperti ini
-H"di6 

ini diriwayadon A[ Hatcim aalanr Al Mutadar& (2: 72), itga d€ogan r6daksi

),ang paqimg; jannujra bcrasal rlari Muhanmad bin Ajlae dari Suhail.- 
/it fildp,- mgatlbmb 'Hadits ini shahih Eourut s,'arat yary dit€taplsn

oleh Mnslim, namm dia tidah mcriwayatkannya.'
p€drataan Al Ilakim ini Osepatati oleh A&-Dzahabi. Hadits riwayat Muslim

(2: 99) dcngan jalur yang b€rasal dari Abu Ishaq Al Fazad, dad suhail yang mtma

riwayaE5ra lebih panjang daripada riwayat ini.
i:tatputa syaraUUaits yang tclahlalupada nomor 7474.
.a Sanad laaie i* dtu'i7-Wtern idelrtitas lelaki yang mcriwayatkan kepada

Abu Iman Al Jarmi tidak dibtahd.
Hadits ini juga akan dig€butloo pada nomor 9006 d€ngpn jahn yang berasal dari

Babzi dari Ha;mad bin Satarnab, aari eU l6'aq Abu Hurairah de'ngan redaksi

)reg sm, nrrmm tatrpg lelati yaog tidak dikstrhui itr.
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Meskipun begrtu, ada dua orang hafizh yang tertipu dengan sanad iai, yakni AL
Mundziri dan Al Haitsami. Mereka menyebutkan hadib ini dalm, At-Targhib (3:
231) dan Majma' Az- a'id (8: 160). Masing-masing dari rcreka
'Hadits ini diriwayatkan oleh Ahma4 adapun para periwayatqra adalah periwayat
tsiqqah.' Mereka hry*rahimahumallalt-bahwa ada )rang terputrs pada sanad
tersebut. 5sdengtan Al Manawi tidak melupakan hal itu.

Adapun As-Suyuthi msryebutkan hadits ini dalarnAl Janii' Ash-Shaghir :2658.
Ath-Thabrani melet"kkan hadits itu pada bagian Makarim Al Alihlak (alfilak-

al&lak mulia), dan Al Baihaqi meletal&an dr Ary-syu'b. Dalam menjelaskan hadits
ini, Al Manawi rnengatakan, 'Dalam sanadnya terdapat sebuah nanra yang tidak
diketahui.'

Apa yang dikatakamya ini t€pat. Abu [nran Al launi adalah: Ab&l Malik bin
Hubaib Al Bashi, dia adalah soomng tabi'in yang tsiqqah jn4as€trang ulama.

Penilaiao t€ntaqg ke-tiqqahan-nya sudah disebutkan sebchm5a pada nomm
1707. Di sini lcami hcodak menanrbahkan bahcra data diri Al Jami juga telah
disebutkan oleh Ibnn sa'ad delrrr QHq,Ibmr Abi HartinPfi?/,6), a&en tctapi dia
termsuk tabirn kccil de tidsk bctcml ,tc'Em Ah Hur.ir& jug! tidak

secra langrrrB dunry.. Kreq1 Abu Huhh ilpirEGal @ tehrm
SC sodmgtm Abu Ira rmrrng8ll p.da rq lX fri lN).

Dan, hal lmg jarry di@h &hd ini *E b&rn smd h.dib ini
terdapat @ Al l{ulto&.ah sspcrd ini: Ah f,mil mifu kpada k'mi,
H@d @itih lcprfi ltrod, fui ffi titrADi sh.lfih, dai ayahp" dari
Abo llurairah.

Sccoa ztahh, sanad ini shahih kcoa rretihat pa periwayatnya adalah
periwayat shahih. Kshqm na.ckeh ymg t€rtulis di s*na itu baar, r*ta kualitas
hadits itri rr,nlang shahih. Akan tctapi mya rerajihten, b$lm merctapkan bahwa
ini adalah kesalatm f,)i rane ia mclebktm M hadits sebehrmya
pada hadiebaikaqn"

AIo scoatiri telah n*-nchsuri srdcr-qr'"fur hdnE fui selemrryaokL
Kenudiam ab telrmi juga h.dits-ffi rhrqnt Atn &lft dd Ah Hurairah
dalrm 566 .bt i' al IM rlus srrar, Edlit Ih re& din dir Elah

dri }fmd delrya gttu lt I r! m & 6.ldr trt.o FL"r
satr Fm riwqret Ah SE fm0ao, ah l:ur'- Ib@ Krnn Eyffi
b6dit itr airirayrh olct Ah he Al J@i drri Ah Iluainh (Z: 5l l) @m
sad 1q elaat {fusfufu mde ro|m' 90(5.

fmaim, tlqt I(ffi jqa rs5ahh h.dits ib dni',c,reo ohh Ah
Iman Al Jaui dai sccmg la&i.hkl dei Abo Hurairah Qz 53*S!O dcogm
sand hdits $p€rti yog (ffirm di sitri @ mr 7566. Ah Irme Al Jarmi
juga alah mhAe bdits ini dengan nBt'dhal, di re dh tidak rrnpbuttan
narrr 11[ifu{6 g|h$d.

Al Khraitti jup uiwqe dalnlm Mahsh At Akhlaq hal*t'*rr 74, dai
Han@ad bin Al llase hh Afrasah, dari Say5rar bin Hatino, dari Ja'fu bin Sulaiman
AdbDhb'i, fui Ahr Irr Al Jrunl dia bcrh: 'seorang lelaki berkata pada
Ramlulleh SAW,'W.hi RshthL hotiku ini herss sekali.'Betian latu b€rsabdq
'Mcndfula& p.da d lnrfu, rylah dan dudrean dia di mja
rnqlaarqt, raL. [aii6s errri..li hffirt dan hqitu atm terpemfii.'
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7567. Abu Kmil me,lrceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunani, dari Utsman An-

Nahdi, dari Abu Hurairab, dia berkata: Alnr me,lrde,ngar Rasulullatt

SAW bersabda, uPttasa pada bulan kesabaran (Ramadhan), dan

[puasal tiga hari setiap htlan, adalah sama dengan puasa dahr

(saatnm)'.'a2a

n- sanad hadits ini shahih. Abu utsman An-Nahdi: Atxlurahan bin Mdla
adalah'seomng tabi'in besr yary Siqqatt, muldtadhram (yang pffnah mengalami

-"sa jahiliyah), masuk Islarn pada msa Rasulullah SAW nmm betum p€mah

bertemr dengan beliau- Penilai.xr t@ng 1rr.taiqqah.amp sudah disebudran

sebelrrrm)ra pida nom, 1410. Dia meninggal Eada rm l0O ahm.
Di sini-kami heqdak menambahken bahra Al Bulfiari menyebutkan daa

dirirya dalam lsi-Slz aghir 113, dia menyebuttm bahwa Abu Utsmm hidrp sekitar

130 tahrm.
Ibnu Sa'ad juga renyebrdon daa dirirya dnArt-lhabaqa (7lll69-70),lbtu

Abi Hatim Qtu2sl-zu), Al llafizh dHllzdrr' Al Ishabah, dalm,Al MrMndhramin

O'ffiI'ternami 
atraltra-, seamgrcan An-Nahdi adalah pemistatan pada bani

a*NilA teUurl fabikh bcsu yang b€rasal dd Qudha'ah' Hadits ini juga

diriwayatlan oleh ArNasa'i (l: 327) dengan riuayat yang berasal dari Abdul A'la,
Ari fimaO, deogan saua yug sma. Haqra saj4 redaksiq"a menggunaean

'tulan sabat''tarya ada luasa,
Ihm Atsir juga menyetndomya dzlamJami' Al Uslrul (4483), yang mana dia

misbattan hadits ini pada An-Nasa'i saja.

Ilsdits ini juga aran aiseur*an de,ngan redaksi yaog panjang de,ngan dua

masml sa6d )"ang jgga bcrrsal dari jahunya Hamad bin Salamh pada nomor

(8I/4 &n 10673).
Hadits dengao redaki yag paqimg ini juga diriwaya*an oleh Al Baihaqi

dalan As-Sttttorlt Al Kubra (42 293)ialurrya b€rasal dari Hammad"

Lihd p[rla haits yang telah dis€b,utkan sebelumya dalam Musnad AMullah

*ffil[t*r- 
hrm sabar,, Ibnu Aeir bcrp€odepat, "Maksudq,a adalah

bulan Rmdhm. Asal dri Eabar adalah mcnahauo
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7568. Abu Kanril menceritakan kepada kami, Ibrahim --dan

Ya'qub [bapakku menceritakan kepada kami], Ibnu Syihab

menceritakan kepada kami, dari IJbaidullah bin Abdullah, dari Abu

Hurairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Janganlah salah

seorang dari kalian berharap mati, jika dia berktat baik, semoga

semakin benambahlah kcbaikantya, dan jika dia bqktat iahat,
semoga segera bertaubat (mencari ridha Allah).'Ax

Puasa diseh$ dengan kesabrm kar€na orang )rang berpuasa dituntut rmtuk
nrenahan nafsu uDtuk makan, minum dan berhubrmgan biologis.

Mengenai perlotaan 'tiga hari', hal ini terdapat padz Al Mustadrak dan Shahih
Muslim. DalamAsh-Shaifi disebutkan 'tiga hari', sedanghn dalarnAl Musndarak
disebutkan dengan 'puasa tiga hari', yakni dengan adanya 6sforhen kalimat [puasa]
sebagaimana yang kami dahkm di sini.

4r Sanad hadit itri slutrih. Hedie riyrJrit Ahmd dni &a qraikh" P€rtamq dia
dai Ah Krmil, pkni tUuzhafar bin ldadralr, dai Ibrahim (Fkni

Ibnu Sa'ad bin Ibrahim bia Ab&arralm-n bin Auf. Kemdim melqidkan
riwayatnya, )akni dari s1,aitfr ymg lain: dri Ya'qub ()atni Ibou Sa'ad bin Ibrahim
bin Sa'dm), dari afahyr-

Seaanglm Ibrahim bin Sa'ad ini mi*ayath HiB ini dai Ih Syibab Az-
Zubri. TerdaFt k€rancum dalu tip lt{usoad mgcoai sarud hadits fuf- Dalam
ketiga Musnad s€, rqra royctUrroc Dili Abu Kmil, IImd Erccritakm
kepada kami, Ibrahim raccrita&m k€pada tami. psn ini salah- Kesalahan itt
terletalc pada peoadaUm rm Hmd ()akni Iblrrr $alamah) di aofira Abu
Kmil dan lbrahim, padahl Ah l(mil miwayath hadiB itr dari Ibrahim bin
Sa'ad secrahrg$ry.

Ad@ del*m csitar pinggir Slrahih Muslim, ditrlislrm scecrti ini: Dalart
n6hh iu tid.k rdq'Hm.dEmcrit*m kspada Lami', dm inilah yang bomr.
Xcutian, Anm rhlu5nt Al lhldm dn AI Musudrok tidak tcrdryat tbaFklcu
n ccritaLn @da hil e tcryi Edapat dalam Siaftt} Mtslim.Itulah pry
bcm trEnr Ya'@ bh Sr&imtidak fuhi bohxra db pcmah rcadengr dari
Az.Zffifutclagi dirrimU&a fuiE1,ri rehlu lcratprma rug lain

EI-iHbM



Adapm sanad yarlg L*'i tetapkan di sini itu sudah b€nar, )akni yang terdapat

dalarn nastah kitrtb Jani' Al Masaanid wa As-Sunan rnilik Al Hafizh lb,nu Katsir
(7:278) png mnnkil darikiab Al Mtmad.

IJbaidillah -spikhya Az-ZlfuT- nama lenglaprya adalah Ubaidillah bin
AMullah bin Utbah bin Mas'ud. Ke-siqqah-mya sudah disebutkan sebelumya
pada m 2489.

Di sini kami hendak p66apforhkan bahwa Ibmr Sa'ad juga telah menyebutkan
dab dirln;n (5: 18$-186), Ib,m Abi Hatw(212131f320).

Diriwayatkan pula dari Abu Zar'ah bahwa dia b€*ata, "Al Madini ini orang
yarytsiqqah, dia tepercaya, dan seorang irnam."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l: 258) dengan jahr yang berasal

dari Ma'n (yakni Ibnu Isa) dari Ibrahimbin Sa'ad, dari Az-Z)tfui, dari Lrbaidillah bin
AMullahbin Utball dari Abu Hurairah.

Az-7ilM,juga meriwayatkannya dari Abu Lrbai4 s€oraog pe'mbantu dari Ibnu
Azbr, dari Abu Hurairah"

Hadits ini juga 
"kan disebutkan pada nomor 1079 dengan jalur yang b€rasal dari

Muhmd bin Abi Hafshall dari Az-Zuhi, dari Ahr ubaid
Ad-Daimi juga reriwayatkannya (2: 313) & Al Buthsri (10: 10f110),

kedua riwayatqra b€rasal &ri Abu Al Yaman Al llatam bin Nafi', dari Syr'aib,
d^ti' Az-ZlfoJ,, dni Abu LJbaid. Akan t@r, scbclumln Al Bukhari juga

cri*ayattm hadits lain fugE sondyry,w-
arNasa'i juga neriwayartan hadits itu (l: 328) dcngm jahr ymg berasal dari

Az-Zabidt, dari Az-a$ri, dari Abu lJbaid.
Al Hafiz,h juga meq,ebutkan hadits ini dzlen Fart Al Bari (13: 189) yang

riwayahya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Ubaid-
Riwayat ini dikuatkan dengan adanya tabi' dari Az-Z'f,rri yakni dengan sanad:

Sytr'aib, Ibnu Abi Hafshah, dan Yrmus bin Yazid- Dia meirgatakan: Hadits ini telah
oleh An-Nasa'i dan Al I$na'ili deogan jahn yang berasal dari Ibrahim

bin Sa'a4 dari Az-Zuhi, lalu dia berkaila: Dri Ubidillah bin Ab&llah bin UtbalL
dri AbuHurairah.

Alm ffipi ArNasa'i bcdre, "Soad yang pertam inrhh yang benar.'
Al ILfizh (10: 109) jqr mptrLaq 'I!lcr& sEpakat bahwa riwayat Az-

Zuhri dri Ah lJbaid adaLh yang sep€rti ini" IIII ini tidak scsuai dengan ri*al'at
dai Ihrhim bin Sa'ad dri Az-hhi, dia berh: 'Dari Ubaidillah bin Abellah"
dari Abu Huairah-' (HR. An-Nasa'i).

An-Nasa'i lalu bertetr, 'Riwayatqra Az-Zabidi ini lebih utama rmtuk
dibcrlslm. Ibrahim bin Sa'ad seodiri adalah seorary yang tsiqqah. Walaupm dia
mldolm ft6alahan dahm hd ini.' Dcrrikianlalq Al Hafizh mcnilai cacat riwa)rat
dri Ibrahimbin Sa'ad ini (7568) tanpa dalil dm alasan!

Jadi, riwayat Az-7f,tH dari Abu LJbaid tidalcbcrarti bahvva menghilangkan atau
reoafih riwaptqra dari Utaidillah bin Ab&r[ah. Begitr juga tidak menafikan
hhna Az-Zlbi ryrn1ni &a syeikh lEDg lma keeala ueriwayatkan
kspodmla dari AbruHrnairah, sobagaimma yang tEdihd s€can zhahir.

Kcmrdia, ditctahi bahra Al llafizh rcmrtil dari An"Nasa'i (sebagaimana

5rmg tErd4at di &ra t€ryd di kitab Fdh Al Baz): bahun dia rcnjadikan riwayat
dEri AbulJbci4 p€mbotuAbdum.M adalahymgbenr (atau lebihutama uutuk

MhAM--El
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dianggap benar!) Akan tetapi, atd tidak m€nemr*an perkaaan ini dalam.9zzan An-
Nasa'i meng€,nai hat ini. Di mana aku sudah mengecekryra pada cryat naskah 5ang
aku puya; baik iat ymg @takan India yang lama, cehkan Mesir ymg pertam, dan

drlarn &ra nastah laimJp Baraogkali pertataa ia1 ter&pat pada nmlrah laimya
stau dalrm titab lah karmgp Ao'Nasa'i.

fe, aim, badits ymg smha de"8F. hadig ini jryB diriway&n oleh dua

orang tabitn lain yang neriwayafh dei Ah Itrrairah Ma'm merivmyaftan

hadits itr dri Hatnmm bin Murabhih -dalm Shablfah'qya )reg Edanal- dari

AbuHurairab-
Selain itf juga "kan disebrdcan dalarrl. Al Lfu"snad ilnnlr 8174 dari

l';bfunzz,aqdari Ma'mar.
Muslim juga meriwayatkm hadits ini 2: 308 dengro redaksi s€perti ini.
Al H*fi-h sendiri telah mengisyaratlan riwayat ini dal*t' Fath Al Bari 13 : 189,

di mana Al Bulfiari meriwayadranrp dari jalgr Hisym bin Yusrf, dari Ma'mar,
drri Az-Zrttui dari Abu Lrhid-

Al llafizh fufu1 trrengatakrn, 'Beginilah (riwayat ini) dri His)'am bin Yusuf dari

Ma'm.
Adaprm Abfuazzaq ffitC 'Dari Ma'tmr, dfit Az-Z;t@ dri Hmad bin

MrmabbilU dari Abu Hurairah, diriwaya&an oleh Muslirn Keela jahlr tersebut

dihafal dan b€rasal dri Ma'mr.' Dm ini b€nar.
Namm aku tidak habis pikir kcoapa juga tidak ada dtra jalur yang dihafal dari

Az-zl,&trj\ yakni dari LJbaidillah bin Abdullah dan Abu t bai4 pembantr Ibnu
Azhrrtll Abu Yrmus juga Ei*zyatlao hadits ini dari Sulaim bin l$air, pembantu

Abu Huairah, dari Abu ttrrairat, )'ang mana riwayatr5a sam @an riwayat
ttqilrmmbinMuabbilu

Riwayat itu 'k'n disebutkm dalanAl Mu.mad:8592 dc'ng@ jahr yang bcrasal

dariihu Irhi' AM, dari Aht Yurus.

"Redaksi badig: o.r!-q,t..-.orvl dalam riwaft Al Bultari dan lain-laim1'a

kfifutryi: tl,t.lr....rl4,l. Dalam hal ini, Al Hafizh bcrkata, 'Begitrlalq dalam riwayat

ffiElra mggunafon twshab, sedamglran dalam riwayat Abmad dari Ab&rrazzaq
trsHglmgk-lnrafa'.

saoaa Nati sAT/, .serrogc segera ksnbali" mak$tr)a adalah rcocari ridha

Alhh SWT dcogm bcrhbd dm bcristigmar.
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7569. Abu Kamil me,nceritakan kepada kami, Ibrahim bin

Sa'ad menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan ke,pada

l6ami, dari Ilbaidullah bin Atdullah, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW b€rsabd4 "Ada seorang lelaki yang suka

menghutangi orang lain. Dia selalu berpesan pada anak buahnya,

'Apabila kalian mendatangi orang yang kesttsahan, maka maafkan

dia, semoga Allah juga memaalfu, kita.' Rasulullah SAW kemudian

menentskan, 'maka Orang itn ptnr bertetnu dengan Allah, dan Allah
pun memaalfun (kcsahomya)'.'A26

$:'t,# G.t *'er[ d*,hk ri $:L . v o v .
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7570. Abu Kamil menceritakan kepada kmi, Ibrahim ()akni
Ibnu Sa'ad) 6.snseritnkm kepada kami, Ibmu Syihab,menceritakm
kepada kami, dari Abu $alamah, dtri Ahr Hmairah, dia berkda:
Rasulullah SAW Uersam, 'Taryt titnggsl lda M tusya Atlah di
kavaw Bani Xfuaoh di m@ra rwela ffielisi pada

kdatfroaa'Azt

trsaoadnSa shahih.
Hadie riwryat Al Bukhri 4 : 262 h 6; 379.
IIaditB riwayat I\,fuslim lz 4@ eq/a bcrrsal dad jahr Az-Zilb[ d€ngan

sazadseperti ini.
Al Mmdziri juga ocoJrcMcm hdits ini &lm At-Targhib va At-Tarhib 2:

35-36, dimana dia misbadm riwapt itu pada Asfstaildr@t.
IrAatpulahadits nomor4lO 50t, dm 6963.tr Sm&ya shahih.
Hedit ini ncnryah dAtrcan dri romlr 7239.

ct c.;(r
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7571. Abu Ifumil menceritdcan kepada kami, Ibrahim

menceritakan kepada karni, Ibnu Syihab me,lrceritakan kepada karri,

dari Sa'id bin Al Musalyab, dari Abu Hurairah" dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda" uApabila kalian melihat hilal (pergantian

bulan Sya'ban ke Ramadhan)), maka berpuasalah (Ramadhan). Dan

apabila kalian melihatnya, maka berbukalah. Dan iika hilal in
tertutup oleh mvan dari kalian, malu puasalah tiga putuh hari'.fr8

ir ,7\4i';1ei* ,:et;J.$:", ,hk I G:L.vovY

it * ,Gl $:'; ,Jv ,lqfu-: i;; $j t ,1'J)"1". e!t'l*i
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7572. Abu Ifumil me,nceritakan kepada kami, Ibrahim

menoeritakan kepada kami, Ibnu Syihab me,lrceritakan kepada kami,

dari Al Aghar dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah-dan Ya'qub, dia

s Sma&ya shahih.
Hadfts ini sudah disebtrtla.n sebelurm:n pada nomr 75V1, dagnriwayat yang

b€rasal dari Az-hhi, dri Abru Salamah bin Abdurra,haq dari Abu Hurairah"

El - Mrsnrd Inrn Ahnrd



bertat4'B4a}ku me,lrceritdcan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari

Aghar, dari Abu Hlrairah, di mana Ya'qub tidak me,nyebutkan nama

Abu Salamah [Abdullah bin Ahmad] berkata: Bapaf:ku berkata:

Yunus menceritakan kepada kami, dari Al Aghar, dari Abu Salamah;

dari Abu Hnrairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila tiba

hari Jwn'at, maka di setiap pintu masjid ada poa malaikat- Mereka

mencatat siary saja yang pertama datang satu persatu satu- Ketika

imam &.duk di mimbar, mereka pun menutup catatan itu dan segera

mmdengarkan zi6r (khutbah) t. Azs

@ semra smad hadits ini shahih. Hadib ini diriwal'atkaa sffi r,ram Ahsd
dai &a cag syafldt dari Ibrahim bin Sa'aq yeg rram saleh satr s)tr&h itu
nandlrta scq,og tabi'in daliln smad-tya;iadi, Im Al''"-d miwayatkan
hadits dri Ah fmil, dari Ibrahin (Ibm Sa'ad), M Az'ftrbq. fui Al Aghrr dan

Ahr Salmdu tofom5n dri Ah Hunirah.
fcmaian, lmmn Afufi juga mriwayattao dri Ya'qub bin lbrahim bin

Sa'a4 &ri ayahnlp, dari Az-Afiri, dari Al Agharr (se'odirian), dari Ah ltmirab"
IrE n Ahrrad mrmjuUm deirgan jclas bahwa Ya'qub tidak mtyebrltan

nama Abru Salmh bersam Al Agbar dalam Sanad.

Sctehh it1 rrrqrn Ahmad benpaya rneirjelaskan bahua sebab Ya'qub tidak
meqrebufun nama [$1 Salamah dal"rn sanad-nya blkanlah karena cacatrya QTIcl)
sanad yang pcrtam4 akan tetapi itu hanyalah upaya periwayat trnth& mEringkas

sanad dagan tidak menyebutkan sebagian periwayat Hal ini diperlfralkan dengan

perkatam Ahad sesudah itu, 'Yunus menceritakan hadits itu k€pada kaml dari Al
Agharr dan Abu $alamah, dari Abu Hurairah.'

Dm sudah sc)rogyanya bahwa hal ini butan dari znahimya kuana Yuuus bin
Muharrrrud Al Muaddib adalah syailtnya Imarn l,fu1t )rang ma dia yang

rcriwayath dfri Az-?$hn secara langsung, apalagi ocriwayath dari para s1lafth

Az.zfuit
Dalm sanad Encbut, Irnrm llsld me,ncoba mnjelash bahca sltailfu)ra,

Yumts, mglnrti Abu Kamil dalam periwayatan yang ada tambahan nam Abu
galarruh aari aia rcriwayatkan itu sama seperti dengan riwayatrya Abu Kamit Dari
Ibrahim bin Sa'a4 dari Az-Zuhri dari Al Agbar dan Abu Salamah, dari Abu
Hurairah- Dan hal ini jehs sekali. Di sini (Ahmad) terlihat riwayat Yumrs sepcrti ini,
"dari Al Agbrr, dari Abu Salamah."

Dia rengrrbah lalimat "dan" dengan kalimat "dari.' Ini adalah kesalahan ),ang
jelas. Yang b€nar adalah ihr rctupaton kesalahan cetak Hal ini klmi k€tahui
setelah mcrrcokkamya de,ngan naskah Al Mustadar& &n Shaldh Muslim.

Hadir ini juga diulang pada nomor (7257 dn 7510). Di sana kami

mengisyana*an pa& riwayat Muslim (l: 235).
Ri*zyat Muslim ini b€rasal dari Yunus (yakni Ibru Yazid Al Ayla), dari Az-

Zuhi,'Ahl Ab&rllah Al Aghar meirceritakan kepada saya, bahra dia mnde6gar
Abu Hurairah"...- riwayat ini jelas rcnunjulkan keshahihan spo ]reg k "'i @pkan
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7573. Abu Kamil meirceritakan kepada kemi, Ibrahim

me,nceritakan kepada kami, Ibnu Syihab dan Ya'qub me,nceritakan

kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari Sa'id bin Al Musalyab, bahwa Abu Hurairah menceritakan

kepadanya bahwa Rasulullah SAW b€rsabd4 "Barangsiapa yang

memakan bagian dari tanaman inii, hendabtya tidak menyakid kami

dengan (bawrya) di masjid kani ini." Ya'qub b€*ar4'"Tanaman itu
adalah bawmg putih.'#o

*yW it *,:er4d*,JrG I€*.voYt
J;

a

,v

drlern kedua nnslrah (Al Mustadrak dai Sluhih Mrulim), dan bahwasaq'a Al Aghar
rcDd€ngar dari Abu Huairah dan tidak ada seorang prm di autara lrcduaqra dalam
soud.{r Sanad badits ini shahih. Hadit ri*zyat Ibnu Majah . (1015), dari Abu
lvlarwan Al UMni, dari Ibrahimbin Sa'a{ d€rlgan saoad s€perti ini Akan tctapi,
dia 'r-.,nyebutkan kata 'bawang putih' itr di delarn redaksinJra dan rrenjadikannya

sebegd bagim dari sabda Rasulullah SAW (nGIu' dari b€liau).
H8dits riwzyat Muslim (l: 15Q prg jahrnrya bcmsal dari Ma'mar, dari Az-

Afui d€ogao sanad yasg sam4 di mne rcdalsi haditqra adalaL *...handalotya

ddaL nmdelcati masjid kanl dan tifuL ncryalciti dangan bau bawory putih." lni
dischtu Al Mun&iri dalamAt-Taryhib va At-TarhrD (l: 134), di maoa dia juga
mtlUodm:n pada Ao-Nasa' i.
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7574. Abu Kamil menceritakan kepada. kami, Ibratrim

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin At
Musalyab, dari Abu Hurairah. Ibrahim berkata: Aku tidak

mengetatruinya selain dari Nabi SAW [Abdullah bin Ahmad berkata],

Bapakku berkata: dan Ya'qub tidak ragu-ragu, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Kantamaan shalat beriamaah dibanding shalat

lralian secara sendirian ad.atah dua puluh lima bagian.'4it

e ,7W'ri.t e* ,;1;.L.ei ,;rrr I $:,r;.vovo

,rtsst gt4*,Jv ultll ,;;:j €J *,:3jr i y*,

G'+:;,f r\i t'If €,^r'*rJ'# 6 V.:, f\u, L|i:
.rS*

7575. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim

menceritakan kepada karri, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami,

dari Sa'id bin Al Musalyab, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW

bersabda" "Aht diuttts dengan membawa perkatan yang ringkas

a3r 5o"6 hdis ini sr!#. IIadiB riwayat IUm lvI1ish (784 drri Ah Marvan
Al Ind, &ri Ihahimti Sr'e{ dryn sd rycrti ini. Adrpm redaki hadic
ini dirheb.

Hadits seffi dctga ini sudeh disebutln *tcltmrn dalam scbuah hadic
yang penjang yakni pada lomor 7185, yang mcr!,Pakan riwalrat dari Ma'mar, dzi
Az-7,libi..

Selain itu, juga ada badits lain yeg m€ngedrmg makna seperti hadits ini yag

puluh lina", yang terd4at dalamtiga tempat di sitd.
Adapnn msngenai keragrun Abu Kamil apakah riwayatnya dari Ibrahim bin

Sa'ad itu marfu', tidak dia"rggap dan tidak berpengaruh saoa sekali brena
sesunBuhya Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan hadie ini dari ayahryra secara

marfu'4a keraguan. Hal ini sebagaimana Fng diisyaafikm oleh rrrnm Ahad
*tplahsaad.

Sclain itu, Abu Mamran AI U$mani juga meriwaptkan hadits ini dari Ibrahim
dengm dcrajat marfu'dan tarya keragrraesebagaimma png terdapat dal"m lb,nu

Majalr. Hdits ini juga bcnfi-bcnar marfu' dengabukti b€bcrapa jalur yang ada

Uuqd lpqn Ahmrd - g



nanm Wdat malora (Al Qur'on) dsn oh. dimenangkmt dengm diM
kctahttan pada musuh. Dan ketika aht sedang tifur, aht diberi horci
gudang-gudang dunia, lalu aht letaklan [diJ tanganht.'Alz

* ,7W irl $!L ,AG.\$:"; ,Jrk I $'t--.Yovl
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032 Sanad hadits itri shahih.Iladits riwayat Al Bul&ari (13: 209), jaftrmya
berasal dari Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab, dengan samd seperti ini. Namun, di
bagian al&ir hadits terdapat tarnbahan perkataan Abu Hurairah,

Hadits ini akan disebutkan pada nomor 7620 yaryriwayatnya dari Ma'mar dari
Az-Zl@ dengan tambah"n yang sana. HadiS riwayat Al Bulfiari (6: 90 dan 12:
344-345, 353). Hadits riwayat Muslim (l: 147). Hadits riwayat An-Nasa;i (2: 52-
53) dari beberapa jahn, dari Az-a$ri.

Sesudah meriwayatlan hadits ini, Al Buthari (13: 353) mengatakan,
"Muhamnad berkata, 'Diberitahukan kepadaku bahwa maksud dai jawaami'ul
lralim id adalah: bahwa Alla,h mengu"'pulkan pertara-perlora yang banyak' Yang
telah ditetapkan di kitab-kihb sebelu"-ya." -

Al Hafizh meayatakan bahwa p€nsfsiran ini men4lrkan perkataan Az-Z)thti,
b'kan dari Al Bulfiari.

Lihatpula nornor 7068 dm 7397. iliq.'A a*msnanih Mttslim disebutkan

git-3 t ''Pa mengguukan Da'. Kanri mcnetapkan riwayat yang ada dalan Al
Musndrak karena sesui yang terdapat dalam Jami' Al Masanid wa As-Sunan (7:
161) fuipada yang ada di teryat imridaJzmAl Musnad.

Sclain itl juga l6ena sesuai deirgan yang terdapat dalam riwayat-
riura:nrt yang lzm. 'tlalu afu lmkan [dd taryanfuu, kut^ 'di" ddak terdapat dalam
Shahih Muslim dm dalam htab'kitab yang m€rupakan catatan pi4ggir Mrslim

Selain itU juga tidak tEr@at dalam nrsLah-naekah laimya. Akan tetapi itr
ttr@at dale Al Mustad?ak dan Jqni' Al Mosorid, sching$ lcami
rnambahkmyadiEiEi.
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7576. Abu Kmil menceritakan kepada kami, Ibrahim

menceritakan kepada lomi, Ibnu Syihab me'nceritakan kepada karni,

dari Abu Salamah bin AMurrahman dan Abdunahman Al A'raj, dari

Al A'raj, dia berkatao "Ada dua orang lelalci yang saling me'ncaci

maki, yang satu Muslim dan yag lain Yahudi. Orang yang Muslim

berkata, 'Demi DzatYangmerrilih Mgtrmnad untuk sehrrutr alam.'

sedangkan yang Yahtrdi berkata, 'Demi Dzat Yang mengutus Musa

untuk selurtrh alam.' Ymg Muslim marah, lalu menampar mata si

Yatrudi. Orang Yahudi itu pgn datang kepada Rasulullah SAW dan

melaporkan hal tersebut. Rasulullah SAW kernudian memanggil Si

Muslim dan menanyakan padanya tentmg lryoran Si Yatrudi. Si

Muslim itu pun mengakui perbuatannya. Rasulullah sAw ke,rnudian

bemabda" 'Jangan fotian mengtumaftnht dai Mttsa. Karena Pada

Hai Kiamat semua marutsia akm dibaglritkm, dan afulah orang

pertanayang disadmki* Lalu aht dapAi Musa sdang benandar di

.$si 'Arry. Afu tifuk tok opkah db tqmas* orang yang

difungldtkan dm sade s&ehott alat aankah dia termasuk omng

yang twdapat peng@tolian doi Altal ATa Waialla'-il33

.3 sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Burfiari (5: 52) dari Yahya bin

Qaz'alU dan (11: 318) dad Abdul Aziz bin Ab&rllah" Ke&ra riwayat itu b€rasal dali
Ibrahimbin Sa'ad dari Ibtru Syihab Az-Zlu}trj"dengru sanad sQ€rti di atas.

Hadits riwayat Muslim (2: 22Q jalurqa berasal dari Ya'qtrb bin Ibrahim bin
Sa'a4 dari ayahya" dengams@ad )'ang saru.

Al Bnkhari juga miwayattamya dalam 13; 3n-378, dari YalqE bin Qaz'dl
dri Ibrahim dcogao sanad yang sama, juga dari jahr yang lain dari Az-arhi' &ri
Ah Saleal1 dai Ss'id bin Al Mrsayyab.
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7577. Abu lGmil menceritakan kepada kmd, *rahiJ ;

Sa'ad menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab me,lrceritakan kepada

kami, dari Abu lJbaid, mantan budak Abdurratrman bin Au{, dari Abu

Hurairab dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, uTidak ada seorang

Hadits riwayat Al Bulfiari (6: 317-319), jaluq"a b€rasal dari Syr'aib, dari
/u-Ztn@ dari Abu Salamah dao Ibm Al Musaypb 

-keduanya 
berasal dari Abu

Htuairah.
Di sini, [t t{afiz} psp-syarah-nya dengan pcqielasan yang bagus.
Muslimjuga mcriwaya&amya dari jahn Sytr'aib.
Al Hafizh bedota, "Hadits ini dihaftl Az-Zrt}rj, dari fua jahrr. Pcntilis

E€nguupulkan kedua riwayat d;lam satu d*yaL sebagai sebuah isyarat kalau
kedua riwayat itu 8aDir."

Al Hafizh mengispratkan hal itu pada riwayat Al Bul$ari pada (13: 377-.
378). Hadits riwayat Ibnu Majah (4274).

Ath-Thabari dalam Tafsir-nya Qa: 2\ cet. Bulaq) dari jalur yang lain dari Abu
Hurairah-

Sabda Nabi SAW e'; ,* ;:;F I dalern Ash-Shaiii disebutkan.,." sebagai ganti

.,j;. Ini salah, dan yang beoar m€,runrt kami adalah yang terdapat dalam cehkan Al
*T*"H 

Y;* Nabi sAw "dan akutah orang pertama yans dbadarkan", N
Hafizh menyebu&an dalam Fath Al Bai (6: 319), 'Riwayat-riwayat yang ada dalam
Ash-Shahihaiz tidak saling berbeda rnengenai p€netapan bahwa Rasulullah SAW
adalah yang pcrtama disadarkan.

Dalam rivrayat Ibrahim bin Sa'ad milik Ahmad dan d1-lr1st"'i disebutkan:
'Alqkh orang yang pfroma disadarlcan. 'Hadits ini diriwayatkan Ahad dari Abu
Kaqi!-fdaagkan An-Nasa'i mcriwayatkan dari Yrmus bin Muhan'mafyang mana

kedua4"a berasal dari Ibrahin"
Al Hafizh juga meiriberi catatan, "Sestmgguhnya dalam riwayat Ahmad dari

Abu Kamil dari Ibrahim bin Sa'ad 
-yakni 

rinayat ini- tidak ada tambah." hunrf
(a) dalaur senua sumb€r. A&an tetapi, itu sesu.i dmgan riwayat-riwayat dalzmAsh-

Shahihain."
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Wn di antara fulian, yang dimasukkon swga karqna amalnya.'l

Mereka bertany4 "Tidak juga dengan Andq wahai Rasulullah?"

Jawab beliau, 'Tidak juga denganlat, hanya saja Allah melimpahlun

lrnntnia dan rahmatNya padalal.' A3a

f ,7W';.t e* ,btj.tt3", ,hk I $:t-.vov^
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7578. Abu Kmril menceritakan kepada kami, lUrahirrr

menceritakan kepada ftami, Ibnu Syihab menceritakan kepada.kami,

dari Humaid bin Abdurratrman, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Adam AS dan Musa AS saling
berbantahan. . Musa berkata pada Adam, 'Kamu, Adam, yang

kesalahanmu rnembuatmu dikeluarkan dari surga?!' Adam pun
berkata pada Musa, 'Dan,Engkau Musa yang dipilih Allah dengan

lralam dan risalah-I$o tapi mencelaht .atas sesuatu yang telah

ditakdirkon Allah kepadafu sebelum aht diciptakan?!' Rasulullah

n' Sanad hadib ini stuhih. Abu Ubaid: nema leirgkapnya adalah Sa'ad bin
IJbai4 dia adalah seomng tabi'in fta yarytsiqqah. Ada yang mntan
budak Abdurahman bin Auf atau manun budak Abdurrahman bin Azbar.

Dalan Al Kabir (AU6D, Al Butfisri mengatatan, 'Krrrna mcrcka berdua
adalah dua orang anal dari satl paman.'

Ibnu Sa'ad ncqrehrth data diri Abu lJbaid (5:62).IbnuAbi,Ilatim (AU90).
Ibnu Sa'ad b€rkatq "Az-Zsrhtiberkata" 'Dia termasuk onng laoa dan ahli fikih"

Dia pemah nengatakan, 'Ahr pcrnah mengikuti hari Raya bcrsama Urmad."
Hadits ini juga telah disebutkan sebelumya dcngan dua riwayat yang b€ftcda,

yaloi pada normr 7202 dau,7473.
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SAV kMian fuBoMo, 'Adon membantah ll,Ittso dan ilIuu pnt
menbantahAdam'.A3s
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7579. Abu Al Ymm menceritakcr kepada kmi, Sytr'aib

menceritakm kQada kf,Yri, dari Az-Zuhi, Hrmaid bin Abdurratmm
menceritakm kcpada sa1a, bahura Abu Huraimh bertah Rasulultah

SAW bersSda Lalu diapm rnffiutm hadits sppcrti di atas.ns

e,?W'6 €*,er{r& lr'& tl €* .YoA .
atzta,*i * h, * U, b,JG,;;),rj r,,-i5r i *

'i ,io uiu, ; ,iti ,!ii: ll ,9. ,JG {Sil ic;ti Lf
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75E0. AInr I(@iI menceritakm k€pada kmi, Ibrahim

menceritaka k€pda k&i, Ibou Syihab mencerihlren kepada karni,

dari Sa'id bin Al Musay5rab, dri Abu Hurairah, dia berkata, nrlabi
SAW p€mah ditmya, 'Amal ry.k+ yang paling utma?' beliau

menjaurab, 'fmcn kepada Allah dan Rasul-I,Iya.' Kemudian orang itu
bertmya ttgi, 'Lalu ap?' beliau meqiawab, 'Jihad fi sabilillah

& Smad hdits ini siafuIrJladits riwaft Muslim 2;3@, dcngan jahn bcrasal
dari Ya'qub bin lb,rahim bin Sa'rd dari ayahu5m, dcogan sanad ymg sama

IIadiB ini.dalsh rhgkass d8ri hdiB noun 7381, yang b€rasal dari rirayat
ymg lain

ts 
Sanad hadits ioi shatih. Hadr'ts ini adalah ul"ngFn dari hadir sebclum)n.
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(berjuang di jalan Allah).''Beliau ditanya lagi, '"'Lalu apa?' jawab

beliau, 'Kemudian haji yang mabrant."4t7

(o.
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7581. Abu Kamil menceritakan kepada karni, Laits

me,nceritahan kepada kami, Sa'id menceritakan ke,pada saya' dari

ayahnyA dari Abu Hurairah, bahwa Ralnllah SAW bersabdq ".I/ai

para perrrryan mtz,slimah, janganlah wwg tetangga merenehkan

tdanga loinqn yalwpn (sdekshrtto ,wtn) sePotortg nlang
kambing yong dagilrgt ya cane sdikit.'an

n" Sanad hadi6 ini shahih. Hadie riwayat Al Bukki (l: 73). Hadits riuaft
Muslim (1: 36f-keduanya b€rasal dri Ibrahim bb Sa'ad de4an sanad ymrg w
seperti ini.

Al Mrmdziri juga me4rebrutkan hadits itu bfu At-Taryhib wa At-Tarhib (2:

105 dan 172).
Untuk hadits perma, dh ne,nisbatkry park Al Buffiari dan Muslim.

$gdangkan rmhrk yang kedua, dia rneaisbatkm peda Al Bullhari, Muslim, At-
Tirrddzi, dan An-Nasa'i.

Lihat pula hadits nomgt 7502. Di sana kami telah rengiE6ratkan pada hadits

ini.
038 Sanad hadits ini sluhih. Al-Iaits disini adahh Al-Laits bin Sa'ad Al Imarn

Sa'id di sini adalah Ibnu Abi Sa'id Al Maqburi.
Hadits ini diriwzyath oleh Al Bulfiari (10:372). Hadits riwayat Muslim (1:

282)-keduaq,a jahunya berasal dari Al-Laits bin Sa'a4 dagan sanad seperti ini.
Hadits riwayat AI Blktari juga dala6 (5: 144-145), jalurnyz b€rasal dari Ibnu

Abi Dzi'b dari Sa'id Al Maqbrri, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.
Selain itu, hadits ini juga akan disebutkan pada nomor 8052 dan 10407 yang

jalunryra bcrasal dari Al-Laits dan pada nomor 10583 yaag jalurnl,a berasal dari Ibnr
Abi Dzi'b, pada nomor 9577, yatgjalumya b€rasal dati Ibnu Abi Dzi'b dan Al-
LaiB.

Sabda Nabi SASI eu!-Jjri*w; (uxahai para wanita mslimah), merurut Al
llafizh, "Iyadh b€*ata, 'Yang paling b€oar dan naryhrn adalah 'r:; dibaca nashab

(fatha) sedangfan ;,'c;ti-Ji dibaca rafa'." c,+;rr naksrdo:ra adalah tulaag yang ada

dag'Fya crm scditit.
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7582. Abu Kamil me,lrceritakan kepada kami, Ibrahim

me,nceritakan kepada kami, Ib'nu Syihab menceritakan kepada kami,

dari Al'Aghar dan Abu Salamah bin Affiurralrman, dari Abu Hurairatr,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tuhan Hta Yang Maha Luhur

nama-Nya tuntn setiap malam, yabti futika sqertiga malam teraffitir.

Dia tunn ke tangit dunia, lalu berfirman, 'Siapa lnng berdoa pada'

Kt, Aht akan mengabulkannya. Siapa yang meminta pada'Ku, Alat

alran memberinya. Siapa yang meminta amrynan kepada'Ku, Aht

akan mengampuninya.' Hinga terbit foiar." IGrena itulalt mereka

(para sahabat) l€bih mengutamakan shalat di alfiir walfir daripada di

awal waltu.a3g

.P Smad hadit itri stuhih. Ah l(eril di sitri adahh Munatu bin Madra& Al
Khurasani Al Hatrzh" edryrn Syaflrh;n" Ibrahim, adalah Ibmr Sa'ad-

Di sini disebutkao'Iaits mc€ritalan kePada kami" tambahan ini salah" Yang

benar adalah yaag terdapat dal"n Mwudrak Sluhih Muslin.
Hadits ini aaaUn ulrrgrn dari nomor 7500 ymg b€rasd dari jalur laimya dari

Abu Hurairah. f,)i rnana di sana kami tclah mcnglryrara*ao taktrij-q'a dan

banyaknya jahn riwayat hadib tersebut.-Ad"iG 
frang Oait jatru ini, diriwafratkan ptrla oleh Matik dalam Al Mmtaththa'

(214), dari ie,-7;rfui" dengm sanad yang sama. Scdangkan dari jahr Malik ini,

airiwel,attan oleh Al gulfiari (3:25-26), Hadits riwayat Muslim (l: 210), Hadits

riwayat Abu Daud (1315 drn4733'),At-Tirmidzi (4: 258) dan lain-lain
eaap,- rcagcnai -am\ahnn, "K&qta itttlah, mqeka lebih matgutamaku

shalat di ahhir walAu daripada di at'al wabtt." Ini adalah tadrfi (sisipm) dmh*an
termssuk lcdrksi hadits.

Al Hafizh dal,m Fdrt Al Bori (3: 2Q rolabuttan tambahm ini' Dia

rcnjelaskan bahuna pcrtaUan itu dhiwaptto olch Ad-Daraqrfui dri Yurus dri
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7583. Muhanmad bin Salamatr menceritakan kepada karri,
dari Ibnu Ishaq, dari Muharnmad bin lbrahim, dia berkata: Aku
mendatangi Sa'id bin Marjanah lalu kutanya padanya, kemudian dia

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulutlah SAW
bersabda, "Barangsiapa yang ihrt mensholoti jenazah, ramun tidak
ihtt berjalan mengafitorryo, hendabtya dia berdiam diri hingga
jenazah itu tidak terlilwt. Dar barangsiapa yang ihtt mengantanrya,

hendatorya tidak duduk hingga jenazah itu diletakkan.'aao

Az-Z,luhj,. Kenrdim dia bertata, "Ad-Daraqr*hi juga merryuqrai riwayat dari
Ibnu Som'an fui Az-7^& barhwasaqra yang mcryatalcan tadahan itu adalah Az-
ZttfuL" Akan tetapi, ada yang luput dari Al Ha6"& yakni tidak menisbatkan pada
riwayat dal"m Al lthtsud fryaog berasal dari lbrahlnbin Sa'ad dariAz-Zuhi.ru Sanad.hadits ini shahii. Muhasrmad bin Ibrahim At-ta:imi. Dia adalah
seorarg tabi'itr" Penilaian tceog ketsiqqahamya sudah disebutkan sebelurrrnya
pada mr 61E9.

Di sini kand h€odak cnamhbkan bahwa Ibm Abi Hatim (3/il8a)
m€nlrchrtkan data dirinya. Sa'id bin Marjanah adahh Sa'id bin Abdulldl pemUmtu
Bani Qmisy. Marjaoatr adatahnanra ibrmya.

Al Hafizh dalqn At-Tah&ib menyebutkan, 'I(ar€,na itulah dalem hal ini
discbutlao Ljt'J.0-{t de,qgan rcnggunakan alf" Scbagian orang rcnyangka bahwa

dia adalah Sa'id bin Yasar Abu Al Hisab. Nanmm, yang barar bulmlah orang itu.
Orog ini funiyah-rya Abo Ut$Dan, )raog maoa dia adalah seoraag tabiln yang
ts@dl Dia rcodcngar dai Abu Hurairah, sebagaimila yang Esdapat dtfusalzrld
ini.

Schin inr, rlran dilabr&G hsdits lain pada rom(943l dan 9455), dalmlsi-
thahillrtindaoLin hin

Al Buktri mrnlisto daia dirin1n dalmAl lkbir (!U aE). Dia rengaalcao,
'Dia meadengar dri Abu Hmairah' juga dalam Ash-Slughir (ll0), Ib,tru Sa'ad (5:
2 I 0), Ibnu Abi Hatin (21l35-3O.
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7584. Muhammad bin Salamah memceritakan kepada kami,

dari Ibnu Ishak, dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Arak bin Malilq dari

Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa

yang mendapati satu rakaat dari suatu shalat, berarti dia telah

mendapatinya'.'#r
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Ibrnu Hibban juga @yebudmnrya dalam lts-Is iqqat }.tlgm,arn 2Ol-202. Dia
'Dia termasuk orang utormat di Madinah"'

Hadits ini, dcngan saoad-nya, dan redabinln" tidak ahl tcm*o selain di
teqatini.

Ib,mr Katsir msnrkil riwayat ini dan Gmtatrlla Aalen Jcmi'Al Masanid Q:
137).

Al Hafizh pun mayebutkan riwayat ini daln, Fath Al Boi (3: 143) hanya dari
il filfanad.

Kemrdim dia bcrkata, 'Hal ini meinnrj'tkan pada tujuan berdiri iu dao juga

Eeriltujuktan bahxra aufuran ttu tidak dikhususkan bagi omng yang dilewati oleh
jcnazah saja."

Lihat badiE ymg telah lalu dalam Musnad Abdullah bin Amu nomr 6573 dan

hadie yang atan Aiscbu*m nautiqra pada norxrr 7847, 850E, dan 9289.
{r Sanad badits mi shahih. Hadir ini mcnrpakan ringtasan dari nofln 7529.
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7585. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami,
Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, seseorang yang

mende,ngar dari Abu Hurairatr menceritakan kepada say4 bahwa Abu
Hurairah berkatq "Kekasihht mewasiatkan dengan tiga hal padalat
dan melaranght dari tiga hal. Dia mewasiatkan padaku untuk
mengerjakan shalat witir sebelum tidur, berpuasa tiga hari setiap

bulan, dan dua rakaat Dhuha. Dia melaranght. menoleh saat shalat,

duduk dalam shalat seperti dudulorya kera, dan btersujud dengan

cqat squti patukan cyam saat malcan.'il2

fi Smad hadits ini shahih,rreskiprm ada kekelinran tcrhadap sosok tabitn yang
ada datehadits ini, sebagaimana yang akan dikctahi nanti.

Yazid bin Abi Zyad Al Qurasyi Al Kufi: keBiqqahamya sudah disebutkan
sebeh'rmya pada nomor 662.A sini kami hendak nsnambahkan bahwa Al Bulfiari
juga mcnuliskan data dirinya dalam Ash-Shaghir (157), namun tidak
renyebutkamya dr Adh-Dhu'afa'. Ibnu Sa'ad mnyebutkan dalam (6: 237). Ibnu
Abi Hatim (4/2/165, nomor 1114).

Hadits yang semakna dengam baris pertama hadits ini sudah berkali-kali
disebutkan sebelumya, yakni tentang tiga hal yang diwasiatkan Rasutullah SAW.
Kami pm sudah mengisyaratkan dqlar Al Mtsnad dan lain-lain- Di
antamnya adalah riwayat ini, di awal riwayat nomr 7138.

Ibnu Katsir juga menyebutkan hadits ini datern Jani' Al Masanid (7: 535) dari
tcryatini.

AlbTha)ralisi juga meriwayatkamya (2593) fui Abu Awamh dari Yazid bin
Abi AJaA dari seorang lelaki yang mendengar dri Abu Hurairah. Dalam riuayat
itr, dia rrqgatakan, 'Mengenai meiroleh, adalah mcnoleh yang s€perti mrseng
(srigala)."

Adaprn tabiSn yang tidak diketahui ini, dia s*cnanrya adalah Mujahid. Nanti
atrn 6;"6r*o hadits pada nomor 8091 yang riwayatu5n dari srrik dari ),azid bin
Abi 7iryad dari Mujahid, dari Abu Hurairah. Di mana dalam riurayat tersebut
tsrdapat kalimaL av{enge,nai mnoleh" ldalah rcnoleh yang seperti mlsaog
(srigah)." Pcrkataan itu rsaDil dari Mujahid dui jalur laimya yang mena akan
discbruttan pada nomr 10454, yakni berasal dari Mu'tamir, dari Al-kits bin Abi
S\ilaim, dari Mujahid dao Syahr bin Husyab, dari Ahr Hurairah.

IIarya sajq drlarrr riwayat tcrscbut redaksinya baq'a baris p€rtana saja rnPa
M;,Gbrrtkan larangm Rasulullah SAW. Hadits ini juga akan discbuttan sccara
dnglas pada norcr 1048E dari Ali bin Asbnr, dad Al-Laits bin Abi Sulsin, dari
Mujahi{ dari Abu Huairah.

Adryun baris ke&a (yakni rcng€nai larmgan Rasulullsh SAW) juga
tersch&an dalam riurayat Al-Iaia bin Abi Sullin, dali Mujahid. Yang mna
riwayat inr diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam,{.r,,Sunan Al Kubra (2: 120) yang
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7586. Abu Al Abbas Muharnmad bin As-Samak menceritakan
kepada kami, Al Awwam bin Hausyab menceritakan kepada kafiri,
orang yang me,lrde,ngar dari Abu Hurairah menceritakan kepada say4
batrwa Abu Hurairah berkat4 *Kekasitrku benvasiat kepadaku untuk
berpuasa {ga hari setiap bulan, mengerjakan shalat witir sebelum
tidur, dm shalat Dhuh4 kfr€na itu adalah stralatn)ra orang-omng yang
bertaubat.#3

jaluruya b€rasal dri HdRh bin Ghiyats, dad Al-Irib, dai Wahi4 dari Abu
Hurairah yang rcdabi hditsu5a lengkap.

Adaprm baris keea, rcngenai larangan Nabi SAVI, tidak diriwayatkan dalam
Ktrubus Sittsh, rl*Iam hadits ymg dari Abru Hrrairah- Karm ihldL Al Haitsami
menyebutkamya &lzaMajma' Az-Zswa'id (2:794O), secaa ringtas. Al Haitsami
mengatakan, 'rradits ini diriurayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'14 Ath-Thabrani
dalamAl Ausath."
Adapun s6pd dalem riwaft Ahmad lonlitasnya has@t." ftil nrerrgi$raratken pada
sanadnowr 8091. Lfrztda tiab Nashb Ar-Rayah (2:92).

s3 Sr"ad nadits ini staIBIr, meskiFrrr ada lefol*n ddrrdqsosok tabi'in ymg
terdapat dalamhadits inl s*agaimaoa )rang akan 6i5"1r5ri r O

Abul Abbas Muhmd bin 4g$imek sebelmya sudah discbuttrau
mengenai ke-tslq4ai-myr pada wnwr 3eft.

Di sini lrami Ma& mn"rnl,rlht n bahwa Ibmr Abi Hatim telah reryebutkan
datadirirya Ql2r2@).

AI llafizt ilrrm Lisor Al Mizot (5: 20a). Al Awwam bin Hausyab adalah
tstqqal, scbagaimna alah discMran sebelumlna pada nomor IZZB dfi 5468. Di
sini kami talnbabh bahnra Al Buthsri mcrrycbrdon data dirinr dala,n lsf,-
SWb I 59, Ibmr Abi l{rttu QnnZ), Ibou Sa' d, Q Nfi)

;"'Iladits ini juga akm disebutkan pada nmor 10566 dari Yazid bin Hanm &ri Al
'Ar*,ilm: Sulaimao bin Abi Sulaimao rncnceritalan k€pada kami, balrwa dia
netodengar Ah Hurairah-..."

Ad-Darimi juga rEri*a1ratkm hadits itu (2: 18-19) dari Yazid bin Haruf
narnfn dia ti&k Ml/cbrtrlon bagi4a akhfo tadiB, ,'rnr}oi "Ifr.lal, shalanya orcng-
orang yang kantDa&'. " Iladits riwapt Al Bukhari dztlym,At lfubb Qrurc).

,6-trlu t4e:' *;,p ;!u) ,i*,\b':r
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7587. Abdurrazzaq meirceritalcan kepada kami, Su$nan

menceritakan kepada karni, dari Al A'masy, dari Dzahnan, dari Abu
Hurairah yang me-marfu'-kat pada Nabi SAW, batrwa beliau
bersabda, *[Allatr] berfirman, 'Barangsiapa yang kchilangon dua
matanya lalu dia bersabar dan menghorap pahala Allah, makt Aht
tidok merelalcan pahala baginya selain surga'. #

Dia juga rnenyebutkan secara ringkas data diri Sulaiman bin Abi Sulairnan,
pernbantu Ibnu Abbas. Dia rneriwayatkan dari Muharrrmad bin Utaid Ath-Thanafisi,
Al 'Awwam mendengar, dari Sulaiman, pembaotu Bani Has ')rm, bahvra dia
mendengar dari Abu Hurairah...." sanad-sanad ini shahih. Hadic ini adalah
ringkasan dari hadits sebelumya. Kami juga telah mengisyaratkan terhadap hadits
ini pada nomor 7138.

Al Awwab: maksudnya adalah orang yang baqrak kernbali kepada Allah SWT
dengan beraubal-* 

Sanad hadits ini shahih. Suffan: adalah Ats-Tsauri. Dzakwan: adalah Abu
ShalihAs-Saman.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (3: .286-287) dari Mahmd bin
Ghailan, dari Abdurrazzaq, dengan sanad seperti ini. Dia .Tladits ik
hasan shahih." Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi (2: 323), jalurnf,a
berasal dari Jarir, dari Al A'rnasy, dengan sanad yang sama.

Hadits riwayat Ibnu Hibban dllnm Shah'h-nya (4: 506) (dari naskah Al lhsan),
yang jalunrya berasal dari Ismail bin Ja'far, dari Subail bin Abi Shatih, dari Al
A'masy, dari Abu ghalih, dari Abu Hurairab bahwa Rasulullah sAW bersabda"
"TidaWah Allah menghilangkan dua lcelusih sqrrang hanba, kemudian dia
bersabar dan mengharap pahala dari Allah, kccuali Dia akan memasukhannya kc
dalam surga."

Dalam shahih Muslim, lafthul jalaalah adak disebutkan Narnrn, itu rcrdapat
dilam Al Mustadrak dat Jami' Al Masanid 7: 51. Dari kesesuaian redaksi hadits,
riwayat ini sudah mesti tsaDft walaupun dalam riwayat Ibnu Hibban bukan
merupalcan hadits qudsi.

.+ dalam Al Mustadrak dan Jami' Al Masanid dan riwayat-riwayat lainnya
disebutkan dengan tatsniyah (dua), sedangkan dal,,amshahih Muslim dengan mufrad
(satu). Begitu pula dalam AI Bufi;hari l0: 100 hadir dari Anas, disebutkan dengan
tatsniyah.
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7588. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Suffan

mengabark4n kepada kami, dari Laits, dari Ka'ab, dari Abu Hurairah,

bahwa Rasulullatr SAW bersabda, "Apabllq kalian bershalawat

lreptadalat, mintalah wasilah kepada Altah untukht." Ada yang

bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu wasilah?' jawab beliau, 'Deraiat

tertinggi di surga yang tidak diperoleh lcecuali oleh satu orang. Dan

aht berharap orang itu adalak aht'.'45

Di bagian alfiirnya, Al Bukhari mengatakan, lmaksud dzri habiibataihi it;,r

adalah kedua mattrnya." .

Al Hafizh berkata, "Al Bukhari tidak menyebutkan dengan jelas siapa yang

menafsiri 'habiibataihi' itu. Mata disebut dengan kekasih karena itu aCalah anggota

Sndan yang paling dicintai manusia, karena dengan kehila''gan penglihatan dia akan

kehilangan pula keserrpatan melihat sesuatu yang ingin dilihatnya. Baik itu hal yang
baik maupun hal yang bunrk sehingga dia dapat menghindarinya."
. 4t5 Sanad hadis int shahih. Al'Laits: adalah Ibnu Abi Sulairn Ka'ab: adalah Al
Madini. Al Bukhari sudah menyebutkan data dirinya dalan Al Kabir (4/l/224). dia
mengatakan, "Ka'ab Al Madini dari Abu Hurairah, Al-Laits bin Abi Sulaim
meriwayatkan darinya. "

Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqqat llr,lamzm 316, dia berkata,

"Kuniyah-nya adalah Abu Ma'iz."
Dalam At-Tahdzib yang menukil dai A*-Tsrgqaf disebutkan Abu Amir:

barangkali ini adalah kesalahan cetakan.
Ibnu Abi Hatim menyebutkan data dirinya (3/2116l), dan mengatakan,

"Bapakku ditanya mengenai Ka'ab yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia
menjawab, 'Dia adalah lelaki yang tinggal di Kufah.'

Laits bin Abi Sulaim meriwayatkan darinya. Dia tidak dikenal, aku tidak
mengetahui ada orang lain yang meriwayatkan darinya selain Al-Laits.

Adapun Abu Uwanah meriwayatkan hanya satu hadits darinya. Begitulah yang

dikahkan oleh Abu Hatim dan lain-lain. Akan tetapi, ini adalah seorang tabi'in yang

kepribadiannya sudah diketahui, siapa dirinya juga sudah diketahui lewat penilaian
Al Bukfiari batrwa dia tsiqqah. Di mana Al Buktnri tidak mengkritik dia.

Selain rtq juga ada penilaian tsiqqah dari Ibnu Hibban.
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7589. Abdurrazzaq menceritahan kepada ked, Suffan

mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id Al
Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4

dan mernbenci atau tidak

mengatalran,'haa...haa...' sesungguhnya

tertawa dari puutnya'.'ffi

seorang di antara lulian
itu adalah syetan yang

Hadie ini juga diriwayatkan Ibnu Katsir dalanJami' Al Masanid (7: 323), dari
tempat ini.

Hadits riwa>,at At-Tinnidzi (4:293-294)s. jalumfra b€rasal dari Abu Ashirn, dari
Su$an Ats-Tsauri, dengan s anad yarg samo,

Namm, pada awal redalsi hadits, disebutkan, "Mintalah kalian pada Allah
wasilah untukht..." yang mana tidak disebutkan "Apabila l<alian bqshalmyat
padafu...."

At-Tirmidzi berkata, 'lladits ni ghaib dan sanad-nya tidak kuat. Ka'ab ini
tidak dikenal. Kami tidak mengetahui seorang prm yang rneriwayatkan darinya
selain Al-I^aits bin Abi Sulaim""

Akan tetapi, Abu Hatim telah memberitahukan 
-sebagaimana 

yang telah
disebutkan sebelunrrya-bahwa Abu Uwanah juga meriwayatkan darinya.

Makna hadits ini uabit dzti Abdullah bin Amu bin Ash. Lihat pula hadits
nomor 6568.# Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat At-Tirmidzi 4: 5 dari Ibnu Abi Umar,
dari Sufyan Ats-Tsauri, dengan sanad seperti ini. Dia lalu mengatakan, *Ini adalah
Ilrrdru iasan " Hadits riwa>rat Al Halcim (4: 263-264). jalunrya berasal dari Abu
Ashirn, dari Ibnu Ajlar; dengan sanad yang sarna, narrun sanad-nya sedikit lebih
panjang daxi ini.

Al Hakim lalu mengatakan, "Hadits ini sanad-nya shahih, namun Al Bukhari
dan Muslim tidak meriwayatkannya." Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Kemudian, setelah riwayat di atas, At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur Yazid
bin Harun, dari Ibnu Abi Dzai'b, dari Sa'id bin Abi Said Al Maqburi, dari ayahnya,
dari Abu Hurairah: sanad-tyz lebih panjang dengan adanya tanrbahan 'dari
ayabnya'. Dia kemudian mengatakan, 'Hadits irlt hasan shahih. Riwayat ini lebih
shahih dibanding riwayat dari Ibnu Ajlan.

.o t . ,-.. r- .'.,1 .e- .1 .-rr7 ,.9,i ,. ,. o l l t tg:i'u'*;;iirll!lr Ai; AY r,6 6 'iir-
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Ibnu Abi Dzi'b lebih hafal dan lebih tsiqqah dalan meriwayatkan hadits dari

Sa'id Al Maqbrri dibanding Ibnu Ajlan.
Arq jugi mendengar bahwa Abu Bakar Al Atlhar Al Bsshri menyebutkan dari

Ali bin Ai Madini, dari Yahya bin Sa'id dia berkata: Muharnrnad bin Ajlan berkata,

'sebagian dari hadie-hadits Saiid Al Maqburi diriwayatkamya dari Abu Hurairah

se"rra langsrmg dan sebagian lainnp dari seorang lelaki yang nrcriwayatkan dari

Abu Huiairah" Maka, kedua macam riwayat itu tcrcaryur dalam bafalanku sehingga

aku menjadikan riwayat tersebut hanya dari Abu Hurairah.'
Riuayat dari IbnuAbi Dzi'b ini, akan disebutkan dalamAl Mnsnad(9526),dai

Yahya bin Al Qaththan dan Al Hajjaj bin Mutrarmad-kcduanya berasal dari Ibnu

Abir>i'b.
Al Bukhari juga meriwayatkan hadits ini (10: 501), dari Adambin Abi Iyash.

Hadits rirvayzt Al Hakim (4: 2il), jalunnya dari Adam Al Bukhari juga

meriwayatkan lagi (10: 505), dari Ashim bin Ali.
Hadits riwayat Abu Daud (5028), jalunrya dari Yazid bin Harun.

Semua riwayat itu berasal dari Ibnu Abi Dzi'b. Dan itu, dikuatkan oleh (dengan

adanya nbi) isvryatdari Ashim yang akan disebutkan setelah bab ini.
Juga dilaratkan oleh (dengan adanya tabi) ivtayat Al Hajjaj bin Muhammad

dalarr riwayat An-Nasa'i [begitu juga dalam Al Musnad: 9526), Abu Daud Ath-
Thayalisi dan Yazid bin Hanrn dalam riwayat milik At-Timddzi [begrtu pula milik
Abu Daudl, Ibnu Abi Fudaik dalarn riwayat milik Al Isrna'ili, Abu Amir Al Aqdi
dalam riwayat milik Al Hakim 14: 264, sesudah meriwayatkan hadits yang kami

isyaratkanl.
Seruua riwayat itu bermuara pada Ibn Abi Dzi'b. Dalam riwayat milik An-

Nasa'i, Qasim bin Yazid berbeda dengan yang lain, di mana dia tidak menyebutkan
,dari ayahnya, dalam sanad-nya. seperti itu pulalah yang disebutkan oleh Abu

Nu'aim dalam riwayat yang jalurnya dari Ath-Thayalisi. Begitu pula diriwayatkan

oleh An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim- dalam riwayat
Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

Adapun At-Tirmidzi menganggap bahwa riwayat yang menyebty'an' 'dari

ayahnya, itulah yang lebrh rajih. Dan, inilah yang dijadikan pegangan. Adapun

mengenai perkataan- yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Al Qaththan, juga

Al Bulfiari dzlam Al Kabir (1111196-197), dalam pembahasan

mengenai data diri Muhammad bin Ajlan
Data6 kitab itu disebutkan, 'Yahya Al Qaththan berkata, 'Aku tidak tahu,

hanya saja alu rnendengar Ibnu Ajlan berkata....." perkataan seperti ini
menu{u}&an bahwa sebenarnya Al Qaththan pun merasa ragu-ragu.

Dalam At-Tsiqat halaman 599, Ibnu Hibban menyebutkan data diri Muhanunad

bin Ajlan, katanya, "Dia mempunyai lembaran yang sebagian berasal dari Sa'id Al
Maqburi, dari ayabnya, dari Abu Hurairah. Sedangkan sebagian lainnya berasal dari

Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hr:rairah sendiri.
Yahya bin Al Qaththan berkata, 'Aku mendengar Muhammad Ajlan berkata,

'Sa'id Al Maqburi rneriwayatkan hadits dar'i ayahnya dafi Abu Hurairab' dan dari

Abu Hurairah t"*p langsutrS. MakA riwayat itu prm tercaryur adulg sehingga aktt

jadikan semnan)ra dari Abu Hurairah.

EI - 
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Abu Hatim be*stt 'S8'id Al Maqbrni rrendcngnr dsri Abu Hurairah dan dia
juga mcndengar dari ayahya dsri Abu Hurairah.

Ketika shahifah Ibnu Ajlan itu tercaupur aduk, dia tidak dapat mernbe.lakan
keduarya, sehingga dia pun mcnjadikan sernnnya dari Abu Hurairah.'

Hal ini tidak serta dijadikan alasan rmtuk rnenyebut sese,orang itu lomah" lerena
semrn shahifaft (lerrbaran catatan) itu shahih. Jadi, apabila ada riwayat dari Ibnu
Ajlan yang bunyrnya seperti ini: Dari Sa'id, dari ayahnyq dari Abu Hurairab, berarti
itu adalah pada zaman dahulu sebelum lembaran catatarnya bercanpur
aduk.

Sedangkan riwayat yang oeiryebutkan: dari Sa'id dari Abu Hurairalt berarti
sebagian riwayat itu adalah muttashil dat shahih, sgdangkan sebagian lainnya
munqathi'karcta ini menghilangkan ayahnya dari sazad tersebut.

Karena itulab tidak diwajibkan menggrurakan hadits itu sebagai hujjah sebagai
bentuk kehati-hatian, kecuali jika diriwayatkan oleh para periwayat tsiqah yang
benar-benar meyakinkan bahwa riwayat itu berasal dari Sa'id dari ayabnya dari Abu
Hurairah. Akan tetapi, hal tersebut bisa melemahkan yang bersangkutan apabila dia
mengatakan bahwa semlra. riwayat itu dari Sa'id dari Abu Hurairah. Jika dia
mengatakan hal itu, berarti dia telah melalcukan kebohongan dalam sebagian
riwaya! karena tidak sernua riwayat itu didengar oleh Sa'id secara langsung dari
Abu Hurairah.

Kalau saja Ibnu Ajlan hal tersebut malca kehuljahan hadits itu jadi
jatu[ sebagairnana yang telahkami sebutkan sebelumya.

Pendapat yang dftmgkapkan olch Ibau Hibban ini 
-menunrtlnr- 

perlu
dikoreksi. Karena, rneskipu riunayat Ibnu.{ilan telah bcrcaryur aduk antara yang
dari Sa'id dari Abu Hurairah, dan dari Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah, lalu
dia mcngatakan s€mnnya dari Abu Hurairah, maka hal itu tidaklah dapat
mengurangi ke*hahih-an kedua macam hadits tersebut.

Untuk hadits png bcrasal dari Sa'id dari Abu ftmirah" itu zudah jelas,
sedangkan yang dari sa'id dari ayahnya, dari Abu Hurairab maka hadits itu rnrsal,
di rnana ada seorang periuayat yang dibuang dalamsanad.

Namun, temyata diketahui bahwa nama periwayat yang tidak dibuang itu adalah
Abu sa'id Al Maqburi. Hal ini tidak dapat mencela Ibnu Ajlan, karena dia telah
berhati-hati dan berkeyakinan di riwayat lainnya. Dia telah menetapkan apa yang
diyakininya dan mernbuang apa yang dia terlupa hafalaonya.

Jadi, semua riwayat ini 
-menurut 

pendapat sayF adalah muttashil
(tersarnbung) sekalipun s6gq2 z}ahir terlihat ada yatg munqathi'(terputus) yakri
dari riwayat lain yang menyebutkan bahwa Sa'id tidak mendengar dari Abu
Hurairah karena kami meyakini bahwa dia mendengar dari ayahnya dari Abu
Hurairah.
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7590. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dur Az'Ztrhi, dari Ibnu Al Musayyab,

batrwa Abu Hurairatr berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Apabila

lralian bangun tidur, mala hendaWah tidak memasuldran tangannya ke

dalam wadah. Atau beliau bersabda, 'Dalam air wudhunya' hingga

membasuhnya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana tangannya

berado semalaman'.'#7
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7591. Ab&mazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Ztfrri, dari Sa'id bin Al
Musal4yab, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW ditanya

mengenai tikus yang jatutr di minyak sanrin. Beliau menjawab, "Jika

minyak samin itu padat, buanglah tila$ itu dan bagian di sekitarnya.

Dan jilra minyak samin itu cair, maka jangan lamu dekati.'Ng

*7 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah ulangan dari nornor 7508. Kami
juga telah ner-talrtij-nya pada nomor 7280.

Hadits yang riwayahya seperti ini diriwayatkan oleh Muslim (1: 92), jalumya

berasal dari Abdurrazzag, yug mana dalam redalcsinya tidak disebutkan "arr
wudhu."s Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah ulangan dari nomor 7177 . Di sana

pun karrri telah mengisyaratkan pada hadits ini.

EAAI - ff6n1d Imam Ahmad
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7591. (Muslim) Abdunazzaq berkata: Abdunatrman bin

Budzawaih menceritakan kepada saya, bahwa Ma'mar menyebutkan

dengan isnadini, lalu dia menyebutkan sabda Rasulullatr SAW.75er 
M

zsrt M Sanad hadits ini shahih.Ini merupakan ulangan dari hadiB sebelummya,

termasuk pula sanad-tya. Riwayat ini adalah penguat batwa Abdurrazzaq benar-

benar mendengar dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu
Hurairah.

Selain itu, untuk menunjulftan bahwa dia juga mendengar dari Abdurrahman
bin Buwadzaih dari Ma'mar, sebagaimana dia mendengar dari Ma'mar. Hal ini
tidaklah menafikan bahwa Ma'rnt mendengar dari Ayyub, dari Ibuu Sirin, dari Abu
Hurairah, sebagaimana dalam sanad yang akan disebutkan setelah ini. Hal ini untuk
menghindari persangkaan orang bahwa salah satu riwayat itu salab, atau salah

satunya adalah illat bagiriwayat lainnya
Abdurrahrnan bin Bu&awaih: dalam Al Ushul Ats-Tsala*ah narnan),ra

disebutkan dengan Abu Abdurrabman bin Budzawaih. Sedangkan di sini disebutkan

dengan tarxibahan "Abu", sehingga ini menjadi htniyah (panggilan) dan bukan
narna.

Ada pula kesalahan itu berasal dari para penulis. Kesalahan itu jelas terlihat
pada beberapa naskaft Al Musnad terbitan lama.

Al Hafizh dalan At-Ta'jil (498-499), setelah meuukil perkataan Al Husaini
dalam Al Kuna yang mengatakan bahwa dra majhul, dia berkata, 'tsegitulah yang
dikatalon olehAl Husaini, dan itu salah."

Sebena:nya Abdurrahman adalah nama aslinya dan bulon hniah.' Karena
itulal1 *Abu" dibuang dengan keyakinan bahwa itu adalah salah- Nama lengkapnya
adalah Abdunabman bin Budzawaih Ash-Shan'ani, ada pula yang mengatakan

Abdunalman bin Umar bin Bu&awaih. Data dirinya disebutkan dalamAt-Tahdzib.
Ibnu Abi Hatim juga dua kali menyebutkan data dirinya dengan dua nama

"''''"*::;)&dari Al Atsram bahwa dia berkata, "Abu Abdullah menyebutkan
(yakni Ahmad bin Hanbal), dia adalah Abdunahman'bin Bu&awaih" dia juga

mernujinya sebagai orang yang baik." Nah, cukuplah penjelasan tertang ke-tsiqqah-
annya.

e .?,s::;uc"yi lq
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7591 Muslim 2-. Dan dia berkat4 'Ma'mar menceritakan

kepada kami, dari Ayyrb, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairatr .7setM2
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7592. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami, dari Ayyrb, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairatr, bahwa Rasulullatr SAW bersabda, "Janganlah sekali-lwli

lralian buang air kecil di air yang diam, lcemudian benvudhu dari air
tersebut.'a19
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7593. Abdtmazzaq menceritakan kepada kami, Hisyam bin

Hassan menceritakan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah,

Tset Mz Sanad hadits ni shahih. Ini adalah ulangan hadits sebelumnya yang

berasal dari jalur lain. Jalur ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdunazzaq, dari

Abdurr"hrnan bin Budzawaib, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu
Hnrairah, sebagaimana yang tanpak dalaim s anad'tya.*' Sanad hadits irrr shahih.lni adalah ulangan dari nomor 7517 d^n7518.

@ - 
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dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: dan dia berkata: Ma'mar

menceritakan ke,pada kami, dari Ayyrb, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabd4 'Apabila seeftor

anjing menjilat widah, ,ruke basuhlah wadah tqsektt uiuh fuli.'Aso
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7594. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami,'*"'-o

menceritakan kepada kami, dart Az-Zrthi, dari Umar bin Abdul Aziz,

dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarizh, dia berkata: Aku berjalan

melewati Abu Hurairah yang sedang berwudhu. Dia lalu bertanya

padaku, 'Tahukah kamu dari apa aku berwudhu? Dari sepotong keju

panas yang aku makan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabd4

"Berwudhulah kalian dari apa yang dipanggarg.'nt'

t50 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ulangan dari nomor (l:92), yang jalurnya

berasal dari Ismail bin lbrahiro, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dengan

redaksi yang sama. Namrm di atfiir redaksinya disebutkan, "Pada basuhan awal
menggunaknn tanah."

otr Sanad hadits ini shahih.Ibrahnn bin Abdullah bin Qaridh: adalah seorang

abi'in yang tsiqqah. Penjelasan tentang dirinya dan perbedaannya dengan ayahrya
disebutkan secara terperinci pada nomor 1659 dan 7409. Mereka adalah dua orang
yang berbeda.

Adaprm rnengenai orang yang mengira bahwa kcduanya adalah satu periwayat

karena ragu-ragu dengan namanya, berarti dia salah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l: 39), yang jalurnya berasal dari
Ibnu Alilyah dan Abdurrazzaq.

Keduanya dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan sanad png sama. Akan tetapi,

dia meringkasnya dengan rnengatakan hadis ini marfu'.
Narnun, tetap pula disebutkan nama tabi'in, yakni Abdullah bin Ibrahim bin

Qaridh.
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7595. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan

Ibnu Jrnaij mengabarkan kepada kami, darr Az-Znhi, dari Abu

Salamatr bin Abdunatrman, dari Abu Hurairatr, bahwa ada seorang

lelaki bertanya, "Wahai Rasulullah, apakatr seorang lelaki (boleh)

mengerjakan shalat dengan menggunakan satu pakaian?" Rasulullah

SAW menjawab, "Apalcah lcalian semuanya mempunyai dua

pakaian?" dalam hadits Ibnu Juraij, dia berkata, "Ibnu Syihab

menceritakan kepada saya, dari Abu Salamah, bahwa Abu Hurairah

menceritakan hadits. "as2

,y 6*\i * ,Lti,, G?f ,agl)t'"? $:^;.vo1l
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Muslim juga meriwayatkannya (l: 107), dalam hadits yang panjang yang
mengandung tiga hadits. Dan inilah salah satunya. Jalurnya berasal dari Uqail bin
Khali4 dan Az-Zuhri.

Dalam riwayat itu, nama tabi'in disebutkan dengan "Abdullah." Dengan
demikian, terlihatlah kebenaran perkataan Ibnu Ma'in yang kami nukil dalam syarah
hadits nomor 1659 yang menyatakan bahwa Az-brhn mehkukan kesalahan dalam
hal ini. Bagaimanapun juga hadits irn shahih.

Lihat pula hadits nomor 3464 dan 3793. Lfizt pula dalam krt^b Al Muntaqa
(342\.

n5' Sanad hadits ini shahih. Hadits yang seperti ini juga telah disebutkan
sebeluumya dari dua jalur yang berasal dari Abu Hurairah, yakni pada nomor 7149
d^n ?250. Lihat pula nomor 7459.

@I - 
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7596. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufran

mengabarkan kepada kami, dfii Al A'masy, dari Dzahran, dari Abu

Huairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Setiap kcbaikan

yang dilalcukan Anak Adam aknn digandakan sepuluh lcali lipat

hingga tujuh ratus luli lipat, keanali puasa. Karena itu adalah untuk-

Ku. Aht-lah yang membalasnya. Orang yang berVuasa meningalkan

syahwatnya korena-Ka dan meninggalkan makanannya larena'Ku.

Ada dua kcbahagiaan fug orang berpuasa; kebahagiaan ketilca

berbula dan kcbahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya "Aza wa

Jalla. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih hantm di sisi

Attah daripada milryak kasturi.' / 5i

t53 Sanad hadirc ini shahih. Dzakwan di sini adalah Abu Shalih As-Saman.

Hadits ini telah disebutlcin sebelunmya pada nomor 7194; dengan redalsi yang

sama yang riwayatryra dari Ibnu Siriq dari Abu Hruairah. Akan tetapi, di sini
terdapat tambahan )rang,kah kami jelaskan setelah ini.

Dalam rina>rat sebelumya 
-sebagaimana 

dalam riwayat ini- sebagian

redaksiq"a adalah hadia qudsi, alran tetapi hal itu tidak disebutkan karena mE rung
sudatrjelas.

Selain itq sebelumnya juga telah disebutkan hadits semakna yang terbagi dalam
dua hadits, yakni pada nomor 7485 dan 7485, yang riwayatnya dari Musa bin Yasar,

dari Abu Hurairah, yang discrtrai dengan perfelasan bahwa itu adalah hadits qudsi,

dirnana di sana disebutkan, "Allah 'A.zza wa Jalla berfirman...." sedangkan dalam
riwayat ini terdapat tan$ahan 'Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa....'
yang rnaknanya sudah disebutkan sebelumya, yalcri terlandung pada hadits nomor
7l74,iwzyabya dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (l: 316-317), dengan adanya

66!ahan tersebut.
Muslim meriwayatkan dari Abu Mu'awiyab, Wald', dan Jarir. Senuanya dari

Al A'masy, dari Abu Shalih.
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7597. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ikrimah,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, 'Apabila

salah seorang di antara lcalian mengeriakan shalat dengan

menggunaftan satu pakaian, hendalvrya dia menyampingkan kedua

unjungnya di pundakny a'.' Asa
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7598. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az'Ztthri, dari Humaid bin

Abdunatrman, dari Abu Hurairatr, batrwa Nabi SAW melihat dahak di

aratr kiblat masjid, beliau lalu menyepak batu atau sesuatu (untuk

Ibnu Majah juga meriwayatkannya (1638), yang riwayatnya dari Abu

Mu'awiyah dan Waki'. Dia juga meriwayatkan potongan hadits itu dengan sanad

yang sama (3823).
Al Bul&ari meriwayatkan secara ringkas (13: 389) dari Abu Nu'aim dari Al

A'masy.
Al Bukhari juga meriwayatkan hadits yang sama dari Atha' dari Abrr shalih.

Lihat pula hadits yang semakna dari Ibnu Mas'ud yarrg sanad-nya dha'if,
(42s6).

o5a 
Sanad hadits ini shahih.lni adalah ulangan nomor 7495.

@I - 
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menutupi), kemudian beliau bersabda, 'Apabila kalian mengerjalcan

shalat, maka jangan sekali-kati berdahai,k di depan dan juga di
samping lranannya, karena di sebelah kanannya ada malaikat. Akan

tetapi, hendalorya berdahak di sebelah Hrhya atau di bawah kahinya

yang kiri'.'Ass

itl
U
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7599. Abdurrazzaq menceritalcan kepada kami, Ma'mar
menceritahan kepada kami, dari Az-Zutri, dari Ibnu Al Musay5nab,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang memakan bagian dai tanaman ini -yabri
bawang putih- maka.hendabrya tidak menyakiti kami (baunya) di
dalam masjid kami." Dalam teurpat lairurya disebu&an bahwasanya

Rasulullah SAW bersabda, "Malm hendabtya tidak mendelcati masjid

lrami dan tidak mmyakiti kami dengan bau bawang putih.'456

nt' Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bukhari secara ringkas dengan
sanadyatgsama (1: 428429\, jalvmyabemsal dari lMurazzaq, dari Ma'mar; dari
Himam bin Mrmabbih, dari Abu Hurairah.

Al Bulfiari juga meriwayatkan hadits yang sqnakna dengan irrr (l: 42G427')
sebanyak dua kali, jalurnya berasal dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdunahman,
dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Ktrudri.

Hadits yang semakna dengan ini juga telatr'disebutkan sebelurnnya pada nomor
7399.dengan sanad yang berbeda dari Abu Hurairah. Lihat pula hadits nomor 7522.

*'u Sanad hadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari nomor 7573. Di sana kami
telah menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l: 156), yang
jalumya berasal dari Abdurrazzaq. Nah, inilah jalur yang berasal dari Abdunazzaq
itu.

Redalsi hadits yang diriwayatkan Muslim sama dengan redaksi dalam riwayat
lairmya yang dikatakan oleh knam Ahmad, "Dan dia berkata di tanpat lainnya....."
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7600. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abbad bin Anis, dari

Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, "sesungguhnya muadzin itu diampuni

sepanjang suaranya dan dibenarlan oleh semua benda kering dan

b,asah yang mendengarnya. Adapun yang mengihtti shalat, mereka

mendapat dua puluh lima derajat.'4'7

ns' Sanad hadits ini shahih. Manshur: adalah Ibau Al Mu'tarfr, Al Hafizh. Dia
tsiqqah. Penjelasan tentang k*tsiqqah-anrtya sudah disebutkan sebelumya pada

nornor 2489.
Di sini kami hqrdak menarnbatrkan bahwa Al Bukhari menyebutkan data

dirinya pada Al Kabir (4111346). Dia mengatakan, "Dia termasuk orang-orang yang

paling *gbit."
Ibnu Abi Hatimjuga menyebutkan data dirinya (4llll77-179).
Abbad bin Anis: data dirinya tidak disebutkan dalan At-Tahdzib dan cabang-

cabangnya. Tidak juga disebutkan dalam Al Jarh wa At-Ta'dil, milik Ibnu Abi
Hatirn

Kemudian, [l t{usaini juga tidak menyebutkarmya dalam Al llonal, juga dalam
At-Ta'j il, milik Al Hafizh.

Alar juga tidak menernukannya dalamAt-Taqrib dat Lisnul Mizan gahkan, alan

senpat mengira bahwa itu adalah nama palsu, walaupun nama itu jelas tersebut

dalilmAl Ushul Ats-Tsalatsah, kalau saja aku tidak mcndapati hadits ini dalamJami'
Al Masanid wa As-Sunan (7: 208-209). dimaoa hadits Ibnu Katsir menribuat judul
seperti ini, *Abbad bin Anis dari Abu Hruairah", alcu prur menjadi yakin akan
keshalrihan yang ada dzlamAl Ushul Ats-Tsalatsah.

Kemudian, aku juga menemukan nama itu dalan Ats-Tslqqad milik Ibnu
Hibbaru dalam bagian para tabi'in yar;g tsiqqah, dia mengatakan, Abbad bin Anis
adalah penduduk Madinah. Dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Adapun yang

meriwayatkan darinya adalah Manshur bin Al Mu'tamh."
Selain itq ada pula yang mena:rrbahke-tsiqqah-annya yakni kenyataan bahwa

Manshur meriwayatkan darinya.
Dalam At-Tahdzib (10: 313) disebutkan, "Al Ajari mengatakan dari Abu Daud,

'Manshur tidak meriwayatkan kecuali dari orang yangtsiqqah."
Selain itu juga, Abbad bin Anis tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits ini.

EI Musnad Imam Ahmrd
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Dalam At M*nad akan disebutkan pada nomor 9317, 9537,9908, dm 9937,

yang riwayabya dari Musa bin Abi Ut$nan, di mana dia bcrkata: Abu Yahp"
p"rnU*to la'd"b rnenccritakan kepada saya, bahwa dia berkata: nku mendengaf

Abu Hurairah (rrengatakan bahwa dirinya rrenilengar dari mulut RasuluUah

langSrmg, bahwa beliau bersabdt, 'Muadzin itu ofun diampuni selama suaranya

berlatmandang dan disalcsilun oleh semua benda basah dan lrering. Adapn yang

mengihtti shalat, atwt difulis &ta puluh lima kebailun baginya dan alwt diampuni

dosa-dosayang ada di antara shalat-shalanya itu.'lai adalahredaksi dalamriwayat
hadits nornor 9537. Setelah id, akan disebutkan penjelasan rrengeirai sanad'sanad.

ini di terryahya masing-masing, insya Allah.Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu
Daud (515). Hadits riwayat An-Nasa'i (1: 106). Hadits riwayat Ibnu Majah (72a)'

Hadits riwayat Ibnu Hibban dzlamshahih-nya (3: 153-154 dalam naskah Al lhsan).

Semuariya inr jalumya berasal dari Musa bin Abi Utsman, dari Abu Yahya , dari

Abu Hurairah.
Al Mnndziri juga menisbatkannya dalam At'targhi'D (1: 107), juga Ibnu

Khuzaimah dalam Shahih-nya.
Hadits semakna dengan ini sudah disebutkan sebehrmya dari Ibnu Umar

(6201 dan 6202) tanga ada perkataan "Adapun yang mengilafii'... "
Perkataan "sepanjang suaranya" maksudqra adalah aryunan Allah itu

sempuma ftgfika dia menyelesaikan adz4n dengan suara tingginya. Jadi, anprman ittr
mencapai puncaknya apabila dia juga mengeluarkan suamn)E setinggi-tingginya.

Ada pula yang bcrpendapat bahwa itu adalah perumPamaan. Maksudq'a, kalau

saja dosa muadzin itu banyaknya antam tenpat rnradzin dengan tqryat di mana

suara itr terdengur, malta Allah SWT akan mengarryuinya.
Adapun sabda Nabi SAW il;r.'r'* ili;6.rri adalah yang terdapat dalamAl

Ushul A*-Tsalatsah dzt Jami' Al Masanid. Hanya saja dalam Al Mustadrak

disebutkan: ;t';*i'r*.
Sedangkan dzlamJami' At Masanid juga disebutkan: ;;i;:*';'n-*. Dan semua

itu, adalah perubahan.
Secara zhahir, itu adalah perubahan lama. Adapun mengenai makna yang

dirnalsud sudah sangat jelas diperoleh dari riwayat-riwayat yang lain, dari jalur
Yahya, sebagaimana yang telah kami sebutkan.
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7601. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dart Az-hthn, dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatl SAW bersabda, "Keutamaan

shalat berjamaah dibanding shalat sendirtan adalah dua puluh lima

derajat. Para malaikat malam dan malailut siang berlampul pada

wahu shalat Shubuh." Kemudian Abu Hurairah berkat4 'Dan jika
kalian mau, .bacalatr ayat, "ban (dirilwnlah pula shalat) Shubuh.

Sesungguhnya shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malailcat). (Qs. Al
Israa' [17]: 78)'/5E
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7602. Abdwraz.zaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan

Ibnu Jarir menceritakan kepada kami, dari Az-Zlhi, dari Ibnu Al
Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabdq "Apabila cuaca sangat panas, maka

058 Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bukbari (8: 302), jalunrya berasal
dari Abdurrazzaq, dengan sanad seperti ini. Akan tetapi, terdapat tarnbahan , "dari
Abu Salamah dan lbnu Al Musalyab" hadits yang semakna dengan ini sudah
disebutkan sebelunmya pada nomor 7185, yang riwayatrya dari Abdul A'la, dari
ma'rnar, dai Az-Zlhi, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah.

Sebagian lainnya juga disebutkan sebelumnya pada nomor 7574, yarlrg

menrpakan riwayat Az-Ztthri, dari Al Musayyab. u;o2z-* terdapat dalanAl Ushul

A*-Tsalatsah datJami' Al Masanid wa As-Sunan 464465.
Adapun t)r:-e)u"r ini adalah benhrk yang sesuai dengan redaksi milik Al

Bukhari.
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lakukanlah shalat saat anaca telah dingin, karena sesungguhnya

panas itu berasal dai hmta panas Jahanno*t.d'9
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7603. AMurrazzaq me,lrceritakan. kepada kami, Ma'mar

menceritalcan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dci Abu
Hurairatr, dia ber*ata, "Rasulullah SAW bersaUda, 'Kalian (dihiung)
terus berada dalam sMat selona memn ggu slulot. Dan, malaikat
pun tidak henti-henthyo berdoa untuk kalian selama kalian berada
dalam masjid, mereka bqdoa, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah,
rahmatilah dia'.ffi

n'e Sanad hadits ini shahih. Hadits yang semakna dengan ini telah disebutkan
sebelumya denganbeberapa riwayat yang bennrara pada Abu Hurairah, yakni pada
nomor 713,7245,7467.

Sabda Nabi S^nW f>rlr.l rr3,rt scsuai dc,lrgan scbagian redaksi yang diriwayatkan
oleh Al Butfiari -ialam riurayat Al Kasymihini- yang mana dalam Fath Al Bari
2: 14 N Hafizfi mengatakan, 'Ma]sudnya adalah laksanakanlah di luar waktu yang
ditetapkannya sehingga bisa menghindari teriknya panas.'

Adapm yang dimalaud adalah shalat Zlrhur, kareru pada waktu itu biasanya
panas matahari lagi terik-teriknya. Hal ini jelas sekali disebutkan dalam hadits dari
Abu Sa'id.* Sarad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (l: l8a) dengan redaksi yang
sama. Namun, riwayatn)ra berasal dari Su$ran dan Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu
Hurairah.

Hadits yang semakna ini juga rclah disebutkan sebelumya dari jalur yang lain.
Yakni terletak dalam kandrmgan dari hadits nomor 7424. Lih^t pula hadits nomor
7542.
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V604. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan

Ats-Tsatri me,nceritakan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari

Abu Amru bin Huraits, aari' ayahnya, dari Abu Hurairatr yang

menyatakan hadits im marfu'. Abu Hurairah berkatq "Apabila kalian

mengerjalrart sh.alat, hendaklah melaksanakannya di balik suatu

benda (yang menghalangi di depannya). Jika tidak ada, malca

g;unatlan tongkat. Dan apabita tidak ada tongkat, malca hendalorya

menggariskan sebuah garis, agar tidak ada orang yang

mengganggunya dengan layat di deparutya.'aal

,fi ti'L ,af;iSt !t:, t:;,L .v1 .o
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7605. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya,

dari Abu Hurairah, dia berkata, 'S.asulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa yang mengintip rumah-ntmah suatu kaum tanpa seizin

6t Sanad hadits ini dha'if. Hadits ini merupakan ulangan hadits nomor 7454,
dengan sanafl )laog sama. Kami telah menjelaskan secara terperinci mengenai
riwayat ini rlan mengisyaratkan pada riwayat ini dan nomor 7454, dalampenjelasan
hadits nomor 7386.

I o. 7 c.
€j f 'Yi 

"f 
'Ck

,j e'&ti,*i

C.a
dlll

n'

,y

EI - fuflnsnfi trmam Ahmad



eJ i W '* |# $:L ,gti:i)t |'? $:,- .v1 '1

{, \t & lt J;3 iC ,iv ,i)} nj } ,*J * ,Cp
,*y G.'ihi r,$ qrtu. 6j1A6;4r,;# i ,*,
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matanya'.'462
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7606.. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Mi'mar

mengeritalggl kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya,

9+{i, eU,l Hgrairah, dia berkata" "Rasulullah SAW ,bersgbda
'Janganlah lcalian memulai salam kepada orang Yahudi dan

Nashrani. Apabila lcalian bertemu dengan mereka di jalan, maka

doronglah merelca hingga lce jalan yang sempit.'t63

i,' ;# '* ,:rf -b}t * 1& g ,af;jt'* t:;:,L.vl .v
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tr2 
Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim 2: 173-l74,jalurnya berasal

dari Jarir, dari Suhail, dengan sanad yang sama.
Hadits yang semakna dengan ini disebutkan pada nomor 731l, riwayat dari Abu

Az-Zin d, dad Al A'raj, dari Abu Hurairah.
Lihzt pila Al Muntaq a: 3929-393 l.
Dalam Shahih Muslim disebutkan "kedua matailya", tidak "matanya"

sebagaimana dalarn hadits di atas.
Adapun )xang yang disebutkan di sini adalah yang benar sebagairnana yang

terdap-at dalam Al Mustadrak, catatan pinggir Shahih Muslim, dan Al Muntaqa.*' Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (2: 175'), yang riwayatnya
bcrasal dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Subail, dengan sanad yang sama.

Hadits yang semakna dengan ini sudah disebutkan sebelunmya pada nomor
7557, yang dari Zuhair, dari Suhail. Kami prm telah menjelaskan secara
terperinci mengenai hal ini di tenpat tersebut.
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7607. AHurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritaksr kepada kami, dari Az-Zthi, dari LJbaidullah bin

Abdullah bin Utbah, batrwa Abu Hurairatr berkatq *Alor mcndengar

Raqrlullah SAW Uersabaq 'Tidak ada pertanda ktruk dengan sen atu

(pestuis). *fuik-baik perlwtaon adalah fa'l (optimrsrtsl.'Ada yang

Hmya, 'Wahai Rasulullah, e? itu fa'f?' jawab Rasulullah,
'Pqkatoon baikyang salah seorang dori kalian dengar'.#
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7608. Atran menceritakan kepada kami, Abdul **U Oa
Ziyadmelrceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami,

dari Az-Zvbi, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia

berkata, 'tasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada p*tanda buruk
dengan sesuatu (pesimistis). Sebaik-baik perkataan odalah fa'l
(optimistis). 'Lalu" dia menyebutkan hadits sep€rti sebelumnya.65

6 Sanad hadits ini shahih. Hadir riwayat Muslim (2: 190), dari Abd bin
Humai{ dari Abdurrazzaq, dengan sanad sepcrti ini. Lihat pula hadits nomor 7045
dan 7070.

tr5 Sanad hadits ini shahih. Abdul Wabid bin Ziyad Al Abdi: adalah seonng
yarrg siqqah dan terpercaya. Dia termasuk salah sahr syailfi-nya Imam Ahmad.
Sesekali dia mcriwayatkan hadits dengan perantara, seperti riwayat di sini.

Penjelasan mengenai ke-uiqqah-annya sudah disebutkan sebelurmya pada

norror 1317. Akan tetapi, dalam Asy-Syarh, namanya disebutkan dengan
AMurrahman

iil adalah kesalahan cetak. Kami menyebutlrannya dalamAl Mustadrak (159).
Di sini kami hendak menambahkan bahwa Ibnu Abi Hatim juga nreiryebutkan data
dirirya (3lll20-21). Dan, hadits ini adalah ulangan dari hadits sebclurmya.
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7609. Abdurrazzaq dan Abul A'la menceritalcan kepada kami,

dari Ma'mar, dari Az-Znhi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

balrwa dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tidak ada penyakit

menular dengan sendirinya (tanpa htasa dari Allah), tidak ada shafar

(kqtakinan bahwa bulan Shafar adalah bulan sial), dan tidak ada

hamah (lceyakinan bahwa tulang mayit dapat berubah meniadi burung

hantu).' Seorang badui bertanyq 'Terus bagaimana dengan unta yang

duduk di pasir seperti liawak, lalu ada unta yang kena penyakit kudis

mencampuriny4 sehingga unta itu tertular kudis juga?' Rasulullatt

SAW bersabdA 'Lalu siapa yang menulari unta yang pertama? t '.'/,66
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6 Sanad hadits ini shahih. Hadis riwayat Al Bulfiari (10: 205-206), YmB
mana di bagian akhinrya ada tambahan. Riwayat Al Bukhari ini berasal dari Hisyam

bin Yusuf, dari Ma'mar, dengan sanad yang sama' Al Bukhari juga meriwayatkan di
ternpat lain (10: 144). Hadits riwayat Muslim (2: 189) 

-yang 
riwayatrya berasal

dari Shalihbin Kaisan, d^rr Az-hfui.
Hadits ini terdapat dalam riwayat Asy-syaikhan dan lain-lain baik secara

lsngkap Ganjang) maupun secara ringkas dan berasal darijah:r yang berbeda-beda

dari Abu Hurairah.
Lihat pula hadits yang telah disebutkan sebelurmya dalam Musnad Abdullah

bin Amru nomor 7070 danapa yang telah kami isyaratkan di sana.

Musnad Imam Ahmad 
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7610. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Abu Salamatr, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau

bersabdq "Barangsiapa yang memelihara anjing, kecuali ani@

untuk berktrtr, menjaga tanaman, atau hev'an ternah malca

pahalanya akan dihtrangi sebanyaksau qirath setiap harinya.'t67
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7611. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Abu Salamatt

bin Abdunahman dan Al Aghar, sahabat Abu Hurairatr, me,ngabarkan

kepada say4 bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada mereka

berdua dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 'Tuhankita Yang Maha

Luhur turun setiap malam, yatcni ketika tinggal sepertiga tnalam

terakhir. Dia turun ke langtt dunia, lalu berfirman, 'Siapa yang

berdoa pada-Ku, Alat akan mengabulkannya. Siapa yang meminta

ampunan kepada-Ku, Aht atwn mengampuninya. Siapa yang meminta

pada-Ku, Aht atran memberinya'.'A6t

57 sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (l: 462), dari Abd bin
Humai{ dari Abdurrazzaq, dengan sanad yang sama.

Hadits yang semakna dengan ini juga banyak sekali, yakni dari Abdullah bin
Amru. Di antaranya pada nomor 4479,4813, dan6443.*t Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan scbelunrnya pada nomor

7582, riwayahya dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-zuhri, dengan sanad seperti ini,
narun ada tambahan di bagian akhimya.

Dalam kitab shahih, nallla l$dlurrazzaq yang berada di antara Ahmad dan

Ma'mar dibuang' Tidak iliragukan lagi bahwa hal ini haq'alah kesalahan cetak'

Kami telah mencocol&annya dalamAl Mustadarak Shahih Mwlim.

'^+Llr
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7612. Abdurrazzaq menceritakan kepada k;, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari,Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairah, -dan dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hwairah, dari

Nabi SAW, beliau bersatda, "Sesungguhnya Allah , mgmpunyai

sembilan puluh sembilan nama. Seratus htrang satu. Barangsiapa

yang menghafal nama-natna itu, ia akan masuli surga." Hammam

menambahkan, dari Abu Hurairarh; dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Dia itu ganjil dan menyukai yang ganjil."46e

it * ,i,s-b!)t c,t ,?; ti!-rL ,ori)l)t * G:L .v1\ r
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o6e Kedua Sanad hadits int shahih. Ma'mar telah meriwayatkan hadits tersebut
dengan dua sanad: dari Aynrb, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah.

Kennrdian Hammam bin Munabbih juga meriwayatkan dari Abu Hurairah.
Dalam riwayat Harnrrarq terdapat tambahan yang tidak terdapat dalam riwayat

riwayat Ayyub dari Ibnu Sirin.
Hadits riwayat Muslim (l: 307), dari Muhammad bin Rafi', dari Abdurrazzaq,

dengan dua sanad ini, dan juga dengan tamabahan di bagian alfiirnya pada sanad

kedua.
Hadits ini sudah disebutlan dengan panjmg 

-dengan 
adanya tambahan di

bagian alchinrya- pada nomor 1493, ymg riwayatnya dari Abu Az-Zia d, dari Al
A'raj, dari Abu Hurairah. Di sana, kami pun telah mengisyaratkan hal ini. Hadits ini
pun akan disebutkan p ada shafuifah Han:rnam bin Munabbih pada nomor 8 I 3 I .

Musnad Imam Ahmad - @I
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7613. AMurrazzaq menceritakan kepadl karni, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musalyab dan

Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Makanan yang paling buruk

ad4ah makanan walimah; orang kaya diundang (untuk memakannya)

sedangkan oralg miskin ditinggalkan. Undangan walimatr itu halq

makq barangsiapa yang me'ninggalkan undangan walimah, berarti dia

telah melakukan maksiat." Barangkali Ma'mar berkata, "Barangsiapa

yang tidak mendatangi undangan, berarti dia telah bermalciat kepada

Allah dan Rasul-Nya.'/70
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7614. Abdrurazzaq menceritakan kepada karni, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya

o'0 Sanad hadits ini shahih.Ini adalah versi panjang dari hadits nomor 7277. Di
sana, kami telah menjelaskan bahwa bagian awalnya ita mauquf, adapun bagian
akhirnya mengandung kemungkinan itlu marfu'dari Nabi SAW, sebagairnana yang

disebutkan oleh Al Hafizh.
Al Hafizh telah menjelaskannya (syarah) dalan Fath Al Bari (9: 2ll-212),

dengan penjelasan yang lengkap.
Adapun sanad seperti ini, diriwayatkan oleh Muslim (1: 407), dari Muhammad

bin Rafi' dan Abd bin Humaid-keduanya berasal dari Abdurazzaq, dengan sanad

)rang sama. Namun, dia tidak menyebutkan redaksi haditsnya karena mengikuti
riwayat Malik yang disebutkan sebelumnya.

@I - r'tnsnld Imam Ahmad



dia berkata, "Rasulullatl SAW bersabda, 'Apabila Allah mencintai

seorang hamba, Dia berfirman pada Jibril, 'Aht mencintai si fulan,

maka cintailah dia.' Jibril lalu memberitahukan pada penduduk

langit, 'sesungguhnya Tuhan lralian mencintai si fulan, maka

cintailah dia.' Malw, penghuni langit pun mencintai si fulan tersebut.

Lalu, si fulan pun aftan diterima di dunia.' Rasulullah sAW

meneruslcan, 'Begitu pula apabila Dia marah'.'A1r
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n7t Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Malik dalam Al Muwaththa'halaman

953, dengan redalsi yang sama, dari Suhail bin Abi Shalib' dengan sanad seperti di

atas.
Hadits riwayat Muslim (2:Z9'),jalurnya berasal dari Malil dia tidak

menyebutkan redaksi hadits-nya karena mengikuti riwayat lain sebelurnnya.

Hadits riwayat Muslim Q:Z9'),jah[nya dari larir dan dari Abdul Az2 Ad-

Darawardi, dan dari Abdul Aziz Al Majsyun.
Hadits riwayat At-Tirmidzi (4: 146), dari Abdul Aziz Ad-Darawardi. Semua

riwayat itu berasal dari suhail, baik itu riwayat panjang maupun yang diringkas.

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan shahih. " Hadits riwayat Al Bukhari

(13: 387) 
-namun 

hanya menyebutkan apabila Dia mencintai (tidak menyebutkan

apabila marah).
Jalur yang diriwayatkan oleh Al Bukhari ini berasal dari Abdunahman bin

Abdullah Uir, bt rr, dari ayahnya, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Riwayat

Abdunahman ini diisyaratkan oleh At-Tirmidzi sesudah dia meriwayatkan

haditsnya.
Hadits riwayat Al Bukhari (6: 220 dan 10: 385-386) secara ringkas, yang

jalurnya berasal dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Abu Hurairah'- 
Riwayat dari Musa bin uqbah akan disebutkan nantinya dalam Al Musnad

(10685) slcara ringkas. Selain rtq juga akan disebutkan secara ringkas dan panjang

paaa no*or 8481:lalumya berasal dari Al-Laits, dan nomor 9341: jalurnya berasal

dari Abu Uwanah, dan nomor 10623:jalumya berasal dari Abdul Azizi Al Majsyun'

Ketiga riwayat tersebut berasal dari suhail bin Abi shalih, dari ayabnya.

Musnad Imam Ahmad - EI
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7615. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritalcan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari

Abu Hnrairatr, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Borongsiapa

yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka iangan menyakiti

tetangganya. Barangsiapa yang beriman kcpada Allah dan Hari

Akhir, maka hendal+nya menghormati tamunya. Barangsiapa yang

beriman kepada Altah dan Hari Awtir, malw hendalmya berlatayang

baik atau diam saia'.'fr2

* ,ai * ,';; €* ,6t3:)t |r? t31'- .v1\ 1

jif Ftf ,*t {.bt *Ut iti ,i6 ,i;:} €j * ,uy

7616. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairatr, dia berkatq 't'[abi SAW bersabdq 'Penduduk Yaman

datang menganjungi kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling

lembut hatinya. Iman adalah berasal dari Yaman, hibnah (ilmu) ada

di Yaman, danfikih (pemahaman agama)iuga ada di Yaman'.'A13

n72 Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bulfiad (ll: 265), jalumya

berasal dari Ibrahimbin Sa'id.
Hadits riwayat Muslim (l:29\,jalurnya dari Yunus. Keduanya berasal dari Az-

Zuhri, dengan s^r'ad yang sama seperti ini. Hadits riwayat Al Bukhari (10: 373) dan

442.
Hadits riwayat Muslim (l: 29) 

-yang 
berasal dari beberapa jalur, dari Abu

ShalitL dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang sama.

Hadits yang semakna dengan ini sudah disebutkan sebelumnya pada nomor

6621; dariAbdullahbin Annu bin Ash.
a73 sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah ulangan dari nomor 7210, dan

ringkasan dari nomor 7426.Lihatpula nomor 7496.
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7617. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Az-Ztrhi, dari Abu Salarnatr bin

Abdunahman dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, batrwa mereka

berdua mendengar dari Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Maukah knlian alcu beritahukan tentang rumah orang

Anshar yang paling baik?' Para sahabat menjawab, 'Ya, wahai

Rasulullah SAW.' Beliau bersabda, 'Bani Asyhal, mereka adalah

keluarga Sa'ad bin Muadz.' Mereka bertanya, 'Lalu siap4 wahai

Rasulullalr?' beliau menjawab, 'Kemudian Bani Naiiar.' Mereka

bertanya lagi, 'Terus siapa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab,

'Kemudian Bani Harits bin Khazrai.' Mereka bertanya lagt,

'Kemudian siap4 watrai Rasulullatr?' Beliau me,lrjawab, 'Kemudian

pada setiap rumah orang Anshar itu terdapat kebaikan'.'47a

a7o Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (2:266), jalurnya berasal

dari Ibrahim bin Sa'ad dari Abu Shalih bin Kaisan, dari Az-Zltbn dengan sanad dan

redaksi seperti ini. Di aktir riwayal terdapat tambaha" sebagaimana yang ada di
sini.

Musnad Imam Ahmad - EI
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7617. (Muslim) Ma'mar ber*ata, '"fsabit dan Qatadah
mengabafrm kepada saya, bahwa mereka mendengar Anas bin Malik
menyebu&an hadits ini. Hanya saja Rasulullatr SAW bersabda, 'Bani
Natiar, keuudian Bani Asyh rlt 37 

6.t7 M

' 76t7 M &nad hadir ini shahih.lni adalah hadits dari Anas bin Malilq yang
disebutkan oleh Ma'mar sebagai penguat hadits dari Abu Hurairah. Tsabit adalah
Ibnu Aslam'Al flanrni. Qatadah: adalah Ibnu Da'amah As-Sadusi.

Hadits yang semaha dengan ini sudah disebutkan sebelunrnya dalan Musnad
Umar bin Khaththab' (392), dari Ishaq bin Isa, dari Malik dari Yahf,a bin Sa'i4 Al
Anshari, dari Anas. Selain itu, juga akan disebutkan dalam Musnad Anas (13126),
dari Yazid bin Hanrn, dari Yahya bin Sa'id, dengat sanad )rang sama.

Hadits riwayat Abu Nu'aim dalan Al Hilyah (6: 35+355), jalurnya berasal dari
Abdul Azizi bin Yahya" dari Malih dari Yahya bin Sa'id. Abu Nu'aim berkata,
'Tladits yangghanb dari Malik"

Abdul Aziz meriwayatkannya sendirian." Abdul Aziz bin Yahya [l l\{6dini;
adalah periwayat )rang sangat dha'if,banyak imam yang tidak memercayainya. Akan
tetapi, dalam riwayatnya ini, dia tidak meriwayatkan sendirian dari Malih
sebagaimana pcrkiraan Abu Nu'aim.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Isa Ath-Thiba', seorang yang
tsiqqah, dari Malik, sebagaimana yang Anda lihat.

Al Bulfiari juga meriwayatkan hadits rcrsebut (9: 388). Hadits riwayat At-
Tirmidzi (: 371). Kedua riwayat itu berasal dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits
bin Sa'ad dari Yahya Al Anshari.

At-Tirmidzi mengatakan, 'Hadits ini hasan shahih." Muslim juga
meriwayatkannya (2: 266), dari Al-Laits, Abdul Aziz Ad-Darawardi, dan Abdul
Wahab Ats-Tsaqafi. Ketiganya berasal dari Yahya Al Anshari, dari Anas. Akan
tetapi, dia tidak meqrebutkan redaksi haditsnya.

Hadits yang sama juga akan disebutkan pa& nomor 12050, dari Ibnu Abi Adi,
dari Humai4 dari Anas. Al Bulhari juga meriwayatkan hadits yang semakna dengan
itu (7: 88), yang jalumya berasal dari Qatadalr, dari Anas, dari Abu Usaid As-Sa'idi.

Begitu pula dengan Muslim (2:265-266), jalunnya berasal dari Qatadah yang
akan disebutkan pula dalamll Musnad: 16116.

Dalam Fath Al Bari (9:388), Al Hafizh memberi pendapatnya mengenai hadits
Anas dan mengisyaratkan pada riwayat dari Abu Usa>'yi4 'Kedua jalur riwayat itu
shahih:"

Al Buffiaxi juga meriwayatkan hadits yang semakna dengan hadits ini (3: 272-
273), dalamsebuah hadits yang panjang dari Abu Humaid As-Sa'idi.

@ - 
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I



. 6. t c. t... ta.n 7

,J * gP c'''* IJJ?>r $:", .v1\ 
^

,Of:llt'*

7618. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Mghammad bin Ziyad pembantu

Bani Jamb, bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullatr

SAW bersabda, 'Ketilca seseorang berlagak sombong dengan

perhiasaannya, lagum dengan gaya rambufirya, dan menjulurkan

pakaiannya (isbal), makn Allah akan menenggelamkannye kc bumi

sementara dia dalam keadaan bergerak-gerak Atau beliau bersabda,

"Ia tersunghtr hingga hai Kiamat.'A1s
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Begitu pula dengan Muslim 2: 205.

Hadits aari AUu Humaid alcan disebutkan dalamAl Musnad 5:424425).
a'5 Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bulfiari l0: 221-222, dengan

redaksi yang sama. Jalurnya berasal dari syr'bah, dari Muharnnad bin Ziyad.

Hadits riwayat Muslim 2: L546, dari beberapa jalur, dari Muhammad bnZiyad:
dan dad beberapa jalur dari Abu Hurairah.

Hadits yang semakna dengan ini sudah disebutkan sebelumrya dari Ibnu umar
pada nomor 5340 dan dari Abdullah bin Amru bin Ash pada nomor 7074.

Musnad Imam Ahmad - @l
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7619. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepaQa kami, dari Az-Zthi, Tsabit bin Qais
menceritakan kepada saya, bahwa Abu Hurairah berkata, "Orang-

orang terkena angm di Makkatr. Pada waktu ihr, Umar bin Khaththab

sedang berhaji. Angin itu makin kencang menerpa mereka. Umar lalu

bertanya pada orang-orang di sekitarnya, 'Siapakah yang bisa

menceritalcan hadits kepada kami menge,nai angin?' Namun tidak ada

satu prm orang yang tahu. Pertanyaan Umar itu pun te,rdengar olehlu.
Aku pun segera memperce,pat tungganganku hingga aku bertemu

dengan Umar. Kemudian aku katakan padanya, 'Watlai Amirul
Mukminin, alu de,ngar bahwa Engkau bertanya tentang angln.

Sesungguhnya aku mendengar Rasulullalt SAW bersabda, 'Angin

adalah bagian dari ruh Allah. Ia datang membawa rahmat, juga
datang' membawa adzab. Apabila kalian melihatnya, janganlah

mencelanya, tapi mintalah kepada Allah lcebaikan dari angin itu dan

b erlindunglah dari keburukann),a'."4? 6
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476 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah bentuk panjang dari hadits nomor
7407. Hadits ini telah kami takhrij dan juga kami isyaratkan di sana. Di sini, kami
hendak menarnbabkan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Al Bulfiari dalam Al
Adab At Mufrad halaman 132, dengan panjang. Adapun jalumya berasal dari Yunus
dari Az-Z:hri.

@l - ['[nsn1d Imam Ahmad
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7620. Abdurrazzaq menceritakan kepada k*1, 
'ru'**

menceritakan kepada kami, dart Az-Z;rthn, dari Ibnu Al Musayyab dan

Abu Salamah, dari Abu Hurairatr, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Aht dimenangkan dengan lcetahttan (yang dibeikan Allah

lcepada para musuh), aht diberi kemampuan berkata singlat namun

padat maloru (Al Qur'an). Dan ketika alu sedang tidur, aku diberi

htnci gadang-gudang dunia, lolu aht laakkan di tanganka.'A11
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477 Sanad hadits iai shahih. Hadits ini ada dalarn Jami' Al Masanid 7: 16l-62.
Ini adalah bentuk panjang dari hadits pada nomor 7575. Di sana, kami telah

mengisyaratkan hal itu. Dengan jahu ini, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim l:
147, dari Muharmrad bin Rafi' dan Abd bin Humaid. Keduanya dari Abdurrazzaq,
dengan sanad seperti ini. NannrD, dia tidak menyebutkan redaksi haditsnya karena
rnengikutlon pada riwayat sebelumlra.

Hadits riwayat An-Nasa'i 2: 52-53, jalurnya bcrasal dari Az-hidi, dari Az-
Zuhri, dengan sazad seperti ini pula. Dalam Shahih Muslim disebutkan 

"-rt* 
,4,lt

i:rr-(tr ssdangkan dalan Al Mustadrak dan Jami' Al Masazrd disebutkan .jJt glr-,
sebagaimana riwayat-riwayat yang lain.

Mengenai sabda Nabi SAW, "a&r diberi htnci gudang-gudang dunia, lalu aht
Ietal*an di tanganht."

Abu Hr:rairah mengisyaratkan bahwa rnaksudnya adalah Rasulullah SAW pergi
ke tempat tertinggi sebelum terjadinya kemenangan-kernenangan yang dikabarkan

kepada umatoya. t,, tr-,Jr ll.
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7621. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Az-?-lhi, dari Humaid bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW

bersabda, 'Barangsiapa yang menginfakkan dua bagian dari hartanya

di jalan Allah, maka ia akan dipanggil masuk dari semua pintu surga.

Surga itu mempunyai beberapa pintu; orang ahli shalat akan

dipanggil masuk dari pintu shalat. Orang ahli sedekah akan dipanggil

masuk dari pintu sedel<ah. Orang ahli jihad akan dipanggil dari pintu
jihad. Dan orang ahli puasa alan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan.'

Abu Bakar lalu berkata, 'Demi Allah, wahai Rasulullah, apakah setiap

orang mesti dipanggrl masuk dari tiap pintu.itu, apakah tidak ada yang

dipanggil dari semua pintu itu, wahai Rasulullatr SAW?' Beliau

bersabda, 'Ya, dan alat berharap kamu termasuk salah satu di antara

merel(a'."478

a78 Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim l: 281, dari Abd bin
Humaid, dari Abdurrazzaq, dengan sanad yang sauta, nailrln dia ddak menyebutkan
redaksi haditsnya. Hadits riwayat Malik dalam Al Muwaththa' halaman 469, dari
Az-Ztrfui, dengan sanad dan redaksi hadits yang sama. Hadits riwayat Al Bulfiari
(4: 96), 63f fylalik. Al Bulfiari (7:21-22), jalurnya dari Syu'aib.

Hadits riwayat Muslim (l: 281), jalurnya dari Yunus dan dari Shalih bin
Kaisan. Ketiga riwayat tersebut berasal dari Az-Zuhri. Hadits ini juga diriwayatkan
oleh At-Tirmi&i dan An-Nasa'i sebagaimana yang disebutkan dalam Al Fath AI
Kabir (32 173).

Al Hafizh menafsirkan sabda Nabi SAW, 'Di jalan Alall malcsudnya adalah
rmflrk mencari patrala dari Allah. Hal ini sifatrya lebih unum daripada jibad dan
ibadah-ibadah lainnya."

@ - 
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7622. Abdurrazzaq rnenceritakan kepada.'u*, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Qasim bin Muhammad,

dari Abu Hurairatr, dia berkata, "Rasulullatt SAW bersabda" 'Apabila

seorang hamba bersedekah dengan sesuatu yang baik, Allah akan

menerimanya dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu

membanyalckannya sebagaitnana kalian membanyakkan mahar dan

keluarga. Sesungguhnya seseorang yang bersedekah dengan satu

suapail, Allah akan membanyaklmnnya di sisi Allah. Atau beliau

bersabda, 'Di telapak tangan Allah' hingga menjadi sebesar gunung.

Karena itu, b ers edeka\rloY. A1e

n" 
Sanad hadits ini shahih. Qasim: adalah lbnu Muhanrnad bin Abi Bakar Ash-

Shiddiq. Data dirinya telah disebutkan sebelurnrya: 5883. Hadits ini juga
dAiwayatkan oleh Imamul A'immah, Ibnu Khuzairnah, dalam kitab At-Tauhid
halaman 44, dai Muharrnad bin Rafi' dan dari Abdurahman bin Bisyr bin Al
Hakam" Kedua riwayat itu berasal dari Abdurrazzaq, dengan sanad seperti ini.

Al Mrmdziri juga menyebutkarnya ddam At-Targhib wa At-Tarhib (2: l9),
dengan redalai seperti ini. Di sana, dia juga menisbatkan pada Ibnu Khuzaimah
dalamShahih-nya.

Hadits yang semakna dengan ini akan disebutkan pada nomor 10091 yang

merupakan riwayat Abbad bin Manshur, dari Qasim bin Muha:mad, dari Abu
Hurairah.

Adapun redaksinya adalalq "Sesungguhnya Allah 'Azza Wajalla menerima
sedelrah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu Dia memperbanyalorya
bagi salah seorang di antara kalian, sebagaimana kalian membanyaklcan mahar
atau maharnya (dengan lafazh lainnya) atau keluarganya, hingga satu suapan pun
menjadi seperti segunung Uhud."

Makna hadie ini juga terdapat dalam Ash-Shahihain dan lain-lain, yang berasal
dari beberapa jalur dari Abu Hurairah. Selain itu, hadia ini juga akan disebutkan
pada nomor : 8363, 9413, 9561, dan 9423, yang merupakan riwayat Abu Sa'id bin

Musnad Imam Ahmad - EI
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7623. Abdurrazzaq menceritakan ke,pada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairah, dia berkata" "Rasulullah SAW bersabda" 'Adam dan

Mttsa saling berbantahan. Musa berkata kepada Adatn, 'Hai Adam,

Englraulrah yang mernasulclcan lceturttnanmu ke dalam neralca?' Adam

menjmtab, 'Hai Musa, Allah telah mentilih engkau dengan risalah

dan lalam-Nya, Dia juga menuntnftan Taurat kcpadamu, apa kamu

tahu bahwa aht turtn?' Mt*a bqknta, 'Ia.' Rasulullah SAW

menertrskm,'Adam Ttun membantah Musa' JAN

Yasar, dari Abu Hurairah. Dan pada nomor 8948, E949, 9423, yarg merupakan

riwayat Suhail bin Abi Shalib dari ayalnya, dari Abu Hurairah'

iuga pada nornor l1gg2, yang merupakan riwayat dari Abu Salamah dari Abu

Hurairah.
Al Bukhari juga meriwayatkannya (3: 220-233) dan (13: 325). Hadits riwayat

Muslim (t: 277-278). Hadits riwayat At-Tinnidzi Q: 22-23). Hadits riwayat An-

Nasa'i (l: 349). Hadits riwayat Ibnu Majah (1842).Ibnu Hibban dalam shahih-tya

& 234-237 , taskzh At lbsan)- datibeberapa jalur periwayatan dari Abu Hurairah.' 480 Sanad hadits ini shahih. Hadits yang semalma dengan ini sudah disebutkan

sebelumnya dengan panjang, dari beberapa jalur. Yakni pada nomor (7381,7578,

dan 7579).
ttadirc ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi yang sama (8:

330), yang riwayatnya berasal dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu SalamalU dari

AbuHruairah.
Muslim juga meriwayatkannya (2: 300), yang riwayamya berasal dari Yahya,

namun dia tidak menyebutkan redalsi haditsnya. Lihat pula riwayat sesudah ini.

EI - 
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7624. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW... seperti hadits yang dari Abu Salamah di

atas.a8l

ti'"r;.vIyo

,ri * 
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7625. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengibarkan kepada kami, dat'r Az-Znhi, dari Atha' bin Laits AI-

Laitsi, dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Rasulullah SAW ditanya

o8r Sanad hadits ini shahih. Ini adalah ulangan dari hadits sebelumnya. Al
Bukfiari juga meriwayatkan hadits. ini dengan redaksi yang sama (8: 329), dengan
riwayat yang berasal dari Mahdi bin Maimun, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu
Hurairah.

Hadits riwayat Muslim (2: 300), dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih,
dari Abu Hurairah, dan riwayat dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Slrin,
dari Abu Hurairah. Namun, Muslim tidak menyebutkan redaksi haditsnya pada dua
riwayat tersebut.

Dalam mensyarah hadits ini (yakni dalam riwayat Al Bulfiari 1l: 441, dari
Thawus, dari Abu Hurairalu dan dari Al A'raj dari Abu Huratah), Al Hafuh Ibnu
Hajar, mengemukakan semua jalur hadits ini dan perbedaan redaksi yang dimiliki
(lt:442-445).

Dia juga menyebutkan bahwa hadits itu juga diriwayatkan oleh sepuluh tabi'in,
dari Abu Hurairah. Dia juga mengisyaratkan pada hadits ini juga berkalikali
mengisyaratkan pada riwayat sebelumnya pada nomor 7622 dalam sebuah
pembahasan yang panjang dan penuh manfaat,

Musnad Imam Ahmad - EI



me,nge,nai anak-anak orang musyrik. Beliau menjawab, 'Allah lebih

mengetahui atas apa yang merelu lahtkan'.il82
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7626. Abdurrazzaq menceritakan kepada k;, Vf"'-.,

mengabarkan kepadakami, dari Az-Zuhri, Abu Salamatr mengabarkan

kepada saya, dari Abu HurairalU dia berkata, *Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda kepada Syuniz, 'Kalian hants

mengorutumsi jinta hitam ini (habbah sauda'), karena di dalamnya

terlrandung obat untuk segala penyakit, keanali' as-saam'. Maksudny4
kematiandE3
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Sanad hadits ini shahih.Ini ulangan dari nornor 7512.

n'l 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada nomor

7285,iwayat dari Sufran, daci Az-brhn, dari Abu Salamalf dan pada nomor 7548,
riurayat dari Muhamad bin Amru, dari Abu Salamah.

ri

[._
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7627. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnp,

dari Abu Hurairalu dia berkata, "Rasulullah SAW bersabdq 'Pintu-

pintu surga dibuka setiap hari senin dan lumis.'Ma'mar mengatakan"

'Orang selain Suhail meriwayatkan, 'Dan amal-amal diangkat

(dilaporlun) tiap hari Senin dan Kamis. Maka, Allah "Azza wa Jalla
pun mengampuni semua hamba yang tidak menyekutukan-Nya dengan

sesuatu apapun, keanali dua orang yang saling bennusuhan.' Allah
ber/innan pada malailwt, 'Tinggalkan mereka hingga mereka

berbailun'.'Au

's Sanad hadits ini shahth. Hadits riwayat Malik &lamAl Mlarr.taththa'helanqln
908-909, daxi Suhail, dengan sanad yang sam. Al Bukhari juga rncriwaptkan
doJanAl Adab Al Mt{radtaalgrn-,, $1.

Hadits riwayat Muslim ddam Shahih-nya (22 280). Kedua jahrrnln b€rasal dari
Malik.

At-Tirmidzi (3: 105-153) dan Muslim juga rneriuayatkanlra dari jahu yang
berasal dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Subail. Hadits riwayat Abu Daud
(4916), jalurrya berasal dari Abu Uwanah, dari Suhail.

Setelah meriwayatkan hadits itu, Abu Daud berkat4 'Nabi SAW p€rnah
meninggalkan sebagian istrinya selama ernpat puluh hari, sedangkan Ibnu Umar
pemah meninggalkan salah seorang anaknya hingga mati."

Abu Daud juga mengatakaq "Apabila rnenjauhi itu lrarena Allab rnaka tidak
termasuk yang disinggung oleh hadits ini. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz
pemah menutup wajabnya dari seseorang."

Muslim juga rneriwayatkan hadits itu dari Jabir, dari Suhail. Adapun rnengenai
riwayat seseorang yang tidak diketahui &rnunya, yang diceritakan oleh Ma'mar,
"Orang lain selain Suhail... " orang yang dimaksud adalah Muslimbin Abi maryam.

Malik telah meriwayatkan pada halaman 909: dari Muslim bin Abi Maryarrr,
dari Abu Shalih As-Saman --dia ini adalah anaknya Suhail- dari Abu Hurairah"
bahwa dia berkata, "Amal perbuatan manusia diangkat dan dihtmpulkan semuanya
dua kali, yalmi setiap hari senin dan hari lwmis..-." seperti inilah riwayat png
mauquf.

lbo., Abdil Bar menyebutkan riwayat itu dala:n kitab At-Taqassii nomor 535,
kemudian berkata, 'tsegitulah Yahya bin Yahya meriwayatkan hadits ini dari Abu
Hurairah secara m au q uf .

Riwayat ini dikuatkan oleh kebanyakan periwayat kitzb Al Muwaththa'.
Ibnu Wahab meriwayatkannya dari Malik secua marfu'dari Nabi SAW.
Ibnu Abdil Barr menyebutkan hadits lain dalamAl Muwaththa' secara mauquf.

Lalu dia mengatakan, "Hadits ini dan hadits sebelurrmya tidak diperoleh dari
pikiran, akan tetapi itu adalah penyandaran pada Nabi SAW."

Musnad Imam Ahmad 
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, 7628. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan

Abdul A'[a mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Humaid
bin Abdunahman, dari Abu Hurairatr, dia berkata, 'Rasulullatr SAW
bersabda, 'Orang lant itu bulunlah yang htat bertarung.' Mereka
bertanya, 'Terus siapakah yang kuat itu, wahai Rasulullatr?' beliau
me,njawab, 'Yang mampu menahan dirinya kctika marah'.'A&S

i.t f ,U-blJ, a, ,:;;6?l ,,tf;)t'* $:"r.y1yq

1y,,' b, 4* n; J;i',y; St :Ju ,';;; ,r: *,*-ijr

Malik berkata, 'Muslim adalah seorang lelaki yang shalih. Dia sangat takut
untuk mezrarfukfi hadits-hadits." Yang dimaksud oleh Ibrnu Abdil Barr adalah
bahwa meskipun riwayditumauquf, akan tetapi marfu'.

Adapu riwayat Ibnu Wahab 
-yang 

diisyaratkan oleh lbnu Abdil Ban- juga
diriwayatkan oleh Muslim (2:280),jalurq,a bcrasal dtri Ibnu Wahtb, dari Malilq
*a,aramarfu'.

Muslim juga nrriwaptkamya dari Ibnu Abi Umar, dari Suryan bin Uyainah,
dari Muslim bin Abi Maryant, dari Abu ShalilL dari Abu Hurairah. Dalam pada itu,
dia mengatakan, "Dia trcmarfutannya sekali." Jadi, Muslim bin Abi Maryam
rcmarfukan riwayat itu suatu waktu dan di lain kali w-mauquJkan-nya. Yartg
jelas, riwayat itu shahih.st Sanad hadits ini shahih. Hadits yang se'nrakna dengan ini sudah disebutkan
sebelumya pada nomor 7218, riwayat dari Malih dari Az"arhri, dari Sa'id bin Al
Musa1ryab, dari Abu Huairah"

Adapun riwayat dengan sanad seperti ini, juga diriwayatkan oleh Muslim (2:
290), jalumya berasal dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar. Juga yang bsrasal dari Abu
AI Yaman, dari Syu'aib. Selain itu, Muslim juga meriwayatkan hadits itu dari
Muhamnad bin Harb, dai /.z-7*rbidi. Ketiga riwayat itu berrnrara pada Az-Zuhri,
dari Muhammad bin Abdunahman, dari Abu Huairah.

l,-

EI - ffiusnd Imam Ahmad



lVt,i6 triu 'i ,io.iu, iq)i 'i6 
{e;l gt-li Ul *,

.3:]'€'"i 
'iu 

sl;';,i6,!t,b ,;.

7629. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu
Hurairah, dia berkata" ..Ada seorang lelaki bertanya pada Rasulullatr
SAW, 'Amal apakatr yang paling utama?' beliau me,njawab, 'fman
lrepada Allah dan Rasul-Nya.' Kemudian omng itu bertanya lagi,
'Lalu apa?' beliau menjawab, 'Jihad fi sabilillah (berjrung di jalan
Allah).' Lalu dia bertanya lagi,'Lalu apa?' jawab beliau, 'Kemudian

haji yang mabntr'."486
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebehrmya pada nomor

75.80, jalurnya berasal dari Ibrahim bin Sa'ad dari Az-Zuhri" dengan sanafl sep€rti
lm.

Lihat hadits nomor 7502.Di sana, kami telahme,ngisyaratkan pada hadits ini.

Musnad Imam Ahmad - @I



7630. Abdunazzaq .menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu
Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Di aHrir zaman nanti,
mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah berbohong. Adapun
orang yang benar mimpinya adalah orang yang paling jujur
perlrataannya. Mimpi itu ada tiga macam: mimpi yang baik; adalah
berita gembira dari Allah, mimpi yang terjadi pada diri si pemimpi rtu
sendiri, dan mimpi yang menyedihkan dan ini bqasal dari syetan.
Apabila salah seorang di antara lwlian bermimpi yang dibencinya,
mala hendalorya tidak memberitahukannya pada sorang pun,
hendalorya dia bangkit dan mengerjakan shalar.l' Abu Hurairah
berkata" 'Aku kagum dengan mimpi tali dan membe,lrci belenggu, tali
adalah berpegang teguh dalam agama"

Nabi SAW bersabdao "Mimpi seorang mubnin adalah salah
satu bagian dari empat puluh enam bagian kenabian.'AB7

s7 
Sanad hadits ini shahih. Hadits )rang semakna dengaa iai ekan disebutkan

nanti secara ringkas pada nomor 9118, dari Haudzah bin Khalifall dari Auf Al
A'rabi, dari Ibnu Siri& dari Abu Hruairah.

Hadits riwayat Muslim (2:200), dari Muhamnad bin Rafi', dari Abdurrazzaq,

9-g sanad seperti ini. Namu4 dia tidak menyebutkan seluruh redaksi haditsnf
karena nengikuti riwayat sebclumnya.

Muslim juga mcriwayatlannya pada (2: 200), dari Muharmad bin Abi umar Ar
Mal*i. Hadis riurayat At-Timridzi (3:247), dari Nashr bin Ali, darenshahihlan
riwayat ini. Hadib riura)at Abu Daud (5019), dari Qutaibah bin Sa,id. Ketiga
riwayat tersebut berasal dari Abdul wahlnb Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dengan sanad
dan redaksi yang sama. Hanya saja, pada bagian akhir hadits, Abu Daud tidak
menyebutkan, "Bahwa mimpi seorang mulonin adalah salah satu bagian dari empat
puluh enam....'.'

Adaptm perkataan Abu Hurairah, "Alcu taVub..." juga terdapat pada ketiga
riwayat tersebul namun dengan redaksi yang berbe&,,,Aht menlrukal'...;,, dan tanpa
menyebu&an bahwa itu perkataan dari Abu Hurairah dalam riwayat mik At-
Tirmidzi dan Abu Daud.

Adapun dalam riwayat Muslinq pada bagian akhinry'a terdapat perkataan" '.Alar
tidak tahu" apakah itu bagian dari hadits ataukah perkataan lbnu-Sirin., Namrn,
tanpa ada per$elasan tentang siapa yang ragu-ragu mengenai perkataan ini.

Secara zhahir 
-menunr&u- 

ltu adalah perkataan Abdul wabbab Ats-Tsaqafi,
karena riwayat Ma'mar -di sini, dalam Al Musnad- dari Ayyub, terdapat
p€myataan dengan jelas bahwa itu perkataan Abu Hurairah.
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Selain itq juga karena Nashr bin Ali dan Qutaibah bin Sa'id adalah yang
meriwayatkan dari Abdul Wahhab. Secra zhahit, dia ragu-ragu setelah itu sehingga
dia menjelaskan keraguanqra atas apa yang didelrgamya dari Muhamnad bin Abi
Urnar.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits itu (3: 250), dan dia rren-shahih-karmya,
jalumya berasal dari Sa'id bin Abi Arubab dari Qatadall narun dia tidak
menyebutkan reAarcinya karena mengikiuti riwayrt sebeltmya. Akan tetapi, dia
menyebutkan tentang sisipan dan kalimat yang dibuang itu.

Muslim juga mcriwayatkannya dari Hanrnad btaT,aid, dari Ayytrb dan Hisyam
bin Hassan. Keduanya dari Ibnu Siriq dari Abu Hurairah- Namun, dia tidak
menyebutkan redaksi haditsnya, juga tidak menyebutkan Nabi SAW.

Hal ini menunjukkan bahwa sernua riwayat tentang hadits ini terdapat dalam
Shahih Muslim, dan semuanya mauquf yang rnerupalcan perkataan Abu Hurairah.
Tetapi, akan disebutkan hadits pada nomor 10598, dari Yazid bin Harun, dari
Hisyambin Hassan, dari Ibnu Siri& dari Abu Hurairah.

Ad-Darimi juga telah mei.iwayatkan sebaFan hadib itu dalam dua bab (2: l2S)1,
dengan satu sana4 yang jalurnya berasal dari Mukhallad bin Al Husain Al Azdi Al
Mashishi, dari Hisyam bin Hassaq ilari Ibnu Siri& dad Abu Hrrairall sooaramarfu,.
Di mana dalam riurayat terscbut dia tidak meiryebutkan "Aht ta$ab..." dat "Mimpi
seorang muhnin adalah.... "'

Hal ini mepuqirrkkan bahwa hadits ini marfu' dari Hisyag bin Hassan,
yalaupun dia pemah sekali meriwayatkannya s*aramauquf. Kernrdian, dilihat dari
maknanya, hadits ini tidak mungkin diperoleh dari pemikiran. Meskiprm dari
lafazhya itu adalah mauquf, akan tetapi dar rnaknanya itu hukunmya marfu,.

Ibnu Majah meriwayatkan dua hadits dari dua jalur. Sebagian jahrnrya, yakni
pada nomor 3906, berasal dari Haudzah dari AuC dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah,
sebagairnana riwayat dalam Al Musnad yang akan disebutkan nanti pada nornor
91 18 dari Haudzah.

Adapu sebagian riwa)rat lainnya, pada nomor 3917, diriwayatkan dari Bisyr
bin Bakar, dari Al Auza'i, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah- Dua jahu ini mariu,
dimana dalam riwayat tersebut tidak ada yang dibuang sclain lerkataan Abu
Hurairah, *Aht ta$ub... "

Sedangkan Al Bukhari nrriwayatkan seaara lcngkap Abu Hurairah
tersebut (12: 25G261), jalumya bcrasal dari Mu'tamir lia guhimrn, dari Auf Al
A'rabi, dari Ibnu siri& dari Abu Hurairalr dia bcrkata "Rasulullah SAW bersabda,
'Apabila waldu terasa cepat, maka mimpi seorang muhnin hampir fidak pernah
ber&tsta. Mimpi s@rang mulsnin adalah satu bagian dari empat puluh enam
bagim ksnbian."

Adapun png berasal dari kenabiaq maka tidak p€Nnah berdusta. Muhamnad
bin Sirinberkata" "Ahr katakan ini, 'Miqpi itr ada tiga:...."

Secara zhahir, perkataan 'Mimpi itu ada tiga:..." bukanlah dari hadits yang
marfu', akan tetapi dinisbatkan pada seseorang yang tidak diketahui. Akan tetapi,
riwayat-riuapt lainnya mengularhkan bahwa riwayat itt marfu ,.

Adapm kalimat yarrg mauquf pada Abu Hurairah (dalam At Musnad iai),
diriwayatkan oleh Al Butfiari dalam riwayabya, di rnana dia mengira bahwa
pengucapnya menxrng tidak diketahui.
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7631, Abdtmazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musalyab,
dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Rasulullah SAW bersabda, 'Mimpi
seorang mulonin adalah salah satu bagian dai empat puluh enam

bagian kenabian'.'188
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7632. Ab&xrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dan Az-hftn, dari Ibnu Al Musayyab,

bahwa Hassan berbicara pada sebuatr pertemuan yang dihadiri oleh
Abu Hurairah, "Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, wahai

Kemudion, Al Bulfiari menjelaskan sebagian riwayat hadits dan perbedaan
mengenai marfu' dan mauquf-nya. Al Bulfiari berkata, 'Qatadalq Yunus, Hisyarn,
dan Abu Hilal meriwayatkan hadits itu dari Ibnu Sirin, dad Abu Hurairab dari Nabi
SAW. Sebagian dari mereka menyisipkan perkataan itu dalan hadits. Sedangkan
yang lebih jelas adalah haditsnya 'Auf. Yunus berkata, 'Aku tidak menghitung
perkataan itu kecuali bahwa itu berasal dari Nabi SAW."

Mengenai riwayat-riwayat ini, Al Hafizh telah memerinci dengan penjelasan
yang lengkap. Adapun mengenai bagian alfiir dalam hadits di sini, "Mimpi seorang
mulonin...", telah disebutkan sebelumhya pada nomor 7183, dari Abdul A'la, dari
Ma'mar, dan Az-hthn, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairalr, secara
marfu', Selain itu, juga akan disebutkan setelah riwayat ini

a88 Sanad hadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari hadits nomor 7184 dan
bagian dari hadits sebelurmya.
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Abu Hurairatr. Apakatr kamu mendengar Rasulullatr SAW bersaMq

'Jawablah aht, semoga Allah menguatkanmu, dengan Ruhul Qrd*
(malikat Jibil)'. Abu Hwairatr menjawab, 'Yq dengan nalna

Allah.'il8e
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7633. Abdurrazzaq menceritakan ke,pada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kam-i, dart !.z-Ztthri, dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabdq 'Barangsiapa

yang beriman pada Allah dan Hari Akhir, hendaknya menghormati

tamu'..'A%

*' 
Sanad hadits ini shahih. Hadis riwayat Muslim 2:259,jalumya berasal dari

Abdunazzaq, dari Ma'mar, dengan sanad seperti ini. Muslim juga meriwayatkan

hadits sebelum dan sesudah riwayat ini dari beberapa jalur, baik dengan panjang

maupun secara ringkas, dari Abu Hurairah.
Al Bulfiari juga meriwayatkan hadits ini 6: Z2l,jalurya berasal dari Suffan

bin Uyainah, dari Az-Zubri, de,ngan sanad seperti ini. Dia juga meriwayatkan dalarn

l: 456 dan 10: 453, dengan dua sa"ad yang lain dad Az-Zuhri, dari Abu Salamah

bin Abdunahman, dari Abu Hurairah. Al Hafizh mengatakan, "Hadits ini
menrpakan riwayat Sa'id bin Al Musa1ryab, dari Abu Hurairah. Atau dari Hassan.

Sesunggubnya Abu Hurairah tidak hadir dalam nnrajaah tersebut ftarena dalam
riwayat Al Bulinri dan Muslim disebutkan bahwa muraja'ah ini terjadi pada masa

Umarl.
Al Ismaili telah mentakhrij hadits ini dalam riwayat yang berasal dari Abdul

Jabbar bin Al A'la' dari Su&an. Dia mengatakaq 'Aku tidak hafal hadits dzri Az-
Zuhri, selain yang berasal dari Sa'id dari Abu Hurairah.

Dengan demikian, seakan-akan Abu Hruairah menceritakan kisah ini kepada

Sa'id sesudah kejadiaa tersebut terjadi.
Karena itulalL Al Isnr,a'ili berkata, "Redaksi dalam riwayat Al Buhari

rnenunjukkan itu mursal. Dan rnemang seperti itu. Namun, jawaban tentang bal ini
telah jelas dengan adanya riwayat ini."

am 
Sanad hadits ini shahih. Ini adalah ringkasan dari hadits nomor 76 I 5, dengan

sanadyangsann.
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7634. Abdurrazzaq menceritalcan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu
HurairalU dia berkatq "Malaikat maut diutus mene,rnui Musa Ketika
malaikat itu sudatr me,ndatanginya, dia memukul Musa sehingga

matanya jadi buta. Lalu malaikat itu pun kernbali menghadap

Tuhannya 'Azza wa Jalla. Dia berkata, 'Engkau telah mengutusku

pada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian!' Kemudian

Allah 'Azza wa Jalla mengembalikan penglihatanny4 lalu berfirman,

'Kembalilah padanya. Katakan padanya untuk meletakkan tangannya

di atas punggung sapi, maka untuk setiap bulu yang tertutup

tangannya, ia mendapat safu tahun.' Musa lalu bertanya, 'Wahai

Tuhanku, Lalu apa?' Allatr berfirman, 'Lalu kematian.' Musa lalu
meminta kepada Allah untuk didekatkan pada bumi yang disucikan

kira-kira satu lemparan batu.' Rasulullah SAW lalu bersabd4 'Kalau

saja aht di sana, aht akan perlihatkan htburnya pada kalian yang

ada di sisi jalan di bawah bukit pasir merah.'Aer

ner Sanad hadits ini shahih. Ibnu Thawus: adalah Abdullah bin Thawus Al
Yamani. Ke-*iqqahan dirinya sudah disebutkan sebehrmya pada nomor 1940. Di
sini, kami hendak menambahkan bahwa Ibnu Sa'ad juga menyebutkan data dirinya
(5 : 397), Ibnu Abi Hatim (2/2/88-89).
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Hadits ini memang seperti ini, yakni mauquf dari Abu Hurairalu dalam riwayat
Thawus dari Abu Hurairah. Namu& hukum hadits ini marfu', karena maktanla
termasuk dalam kategori yang tidak bisa diketahui lewat pemikiran maupun qiyas.

Selain itu, hadits ini juga sudah tsabit dalam keadaan marfu'. Al Bukhari
meriwayatkannya (3: 166 dan 6: 315-316), jalurnya berasal dari Abdrurazzaq, dari
ma'nlar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairalq secara mauquf.

Kemudian, di terryat kedua, Al Bul&ari menambabkan" "Uqbah berkata,

'Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Harrrnam' Abu Hurairah menceritakan
kepada kami, dari Nabi SAW." Begitu pula yang dilahkan oleh Muslirn Dia
mCriwayatkan (2: 225-226), yang jalurnya dari Abdurazzaq, dari ma'mar, dari Ibnu
Thawus.... sec aru mauquf.

Kerrnrdian, Uqbah juga meriwayatkan hadits ini dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar,
dari Hanmrambin Munabbilr, dari Abu Hurairalq secaramarfu',

Adapun.redaksi hadits dalam riwayat Harnnam ini disebutkan dengan lengkap.
Darl riwaiat itu akan disebutkan pada nomor 8157. Amnar bin Abi Amrlar,
pembantu Bani Hasyino, juga meriwayatkan hadits secara marfu' dari Abu Hurairah.

Hadits ini akan disebutkan pada nomor 10917 dan 10918. Beginr pula dengan

Ath-Thabari yang rneriwayatkannya dalan. At-Tarikh (l: 224), yang riwayatrya dari
Ammar.

Al Hafiz:h dalam Fath Al Bari (6: 315), mengisyaratkan pada riwayat tumtar
ini, adalah milik Ahmad dan Ath-Thabari. Al Hafizh juga menyebutkan bahwa
riwayat Abdurrazzaq --dalam hadits dari Thawus dari Abu Hurairah yangmauquf--
adalahriwayat yang masyhur dari Abdurrazzaq.

Muhamnad bin Yahya menganggap riwayat Thawus juga marfu', sebagaimana

diriwayatkan oleh Al Isma'ili." Saya katakan: YanB lebih kuat, lebih mendekati, dan

lebrh tsabit adalah: bahwa Ishaq bin Rahawaih juga meriwayatkan hadits ini dari
Abdurrazzaq, yang berrnuara pada Thawus, dari Abu Hurairah secarumarfu'.

Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dilam Shahih-nya (2: 296-297 dalanr
nrckah At-Taqasim wal Anwa) dan (8:73-74 dalam naskah Al lfusan), yang jalurnya
berasal dari Ibnu Rahawaih, dari Abdurazzaq.

Ibnu Hibban mengatakaq "Sesungguhnya }Jlah 'Azza wa Jalla rrcngutus
Rasulullah SAW untuk mengajari makhluk-Nya. Maka, Allah menurunkan
penjelasan sesuai teryatnya. La'lu, Rasulullah SAW pun menyarupaikan risalabnya
dan menjelaskan ayat-ayat Allah beserta kalimat-kalfunatrya secara global dan
terperinci yang kemudian hal itu terikat dalam benak para sahabatqra.

Kabar ini terurasuk dalam kategori yang tidak dapat diketahui oleh orang yang
dihararnkan mengetahui kebenaran. Hal itu adalah: $ssrmgguhnya Allah'Azza wa

"/alla mengutus rnalaikat maut menemui Musa untuk menyarryaikan risalatr bencana
dan ujian serta meurerintabkan malaikat untuk berkata, 'Laksanakan perintah
bencana dan ujian Tuhanmu. Itu bukanlah perkara yang diinginkan Allah untuk
benar-benar dilalsanakan. Sebagaimana Dia memerintahkan kekasihnya, Ibrahim
AS, untuk menyembelih anaknya.

Itu adalah perintah bencana dan ujian. Ketika Ibrahim telah bertekad untuk
menyembelih anaknya, Allah menggantinya dengan domba yang besar. Allah'Azza
wa Jalla mengutus para malaikat dalam bentuk yang tidak mereka ketahui,
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7635. Abdurrazzaq menceritakan kepada kan,ni, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dia berkata" "Az-ztfr7j berkata kepadaku,

'Maukah kamu kuberi dua hadits yang menakjubkan?' lalu Az-Zuhri

berkata, 'Dari Humaid bin Abdunafuman bin Aul dari Abu Hurairatr,

dari Nabi sAw, beliau bersabd4 'seorang lelaki menyesali perilaku

dirinya. Ketilm ajalnya sudah deknt, dia berwasiat pada anak-

analcnya. Katanya, 'Apabila alat mati, makn bakarlah alat Kemudian

taburlrnn abuht ili lautan. Demi Allah, jikalau Tuhanlu menakdirkan,

dia alran menyil<salu dengan adzab yang tidakpernah diberilwn pada

seorang pun.'

Kemud.ian anak-analatya pun melaksanaknn wasiat ayahnya

itu. Attah talu berfi.rman pada bumi, 'Kembalikan apa yang telah

sebagaimana para malaikat itu menemui Ibrahim sedangkan Ibratrim tidak

menyadarinya hingga dia ketalartan.

i"gu tra"tu"g* Jibril ,nt'k menemui Rasulullah SAW dan menanyakan

t"rrt"ofm- dan Islarn Ketika itu Rasulullah SAW pun tidak mengenalinya hingga

Jibril 6erlalu. Jadi, kedatangan malaikat maut menemui Musa itu tidak dalam bentuk

yang telah dikenal oleh Musa.' -Musa 
adalah orang yang sangat pencemburu. Dia melihat di rumahnya ada

seorang lelaki yang tia"r a*en"lnya. Dia pun menampar orang ihr. Tamparan itu

membuat penglihatan orang itu hilang'
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lcamu ambil.' Tiba-tiba lelaki itu bangkit kembali. Allah lalu bertanya

pada orang itu, 'Apa yang mendorongmu melahtkan hal ini?'
Jawabnya, 'Aht tahtt kcpada-Mu, wahai Tuhanht. Maka, Allah pun

mengampuninya.'492
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7635. (Muslim). Az-Ztthri 'berkat4 'Tlumaid menceritakan

kepada sayq dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW beliau

bersabda, 'Ada seorang peremryan yang masuk neraka disebabkan

seekor htcing yang diikanya. Dia tidak memberi htcing itu makanan

dan tidak membiarkannya mencari makanan sendiri dari serangga

bumi, hingga akhirnya htcing itu mati'.'f,635

Az-Ztthri berkata: karena itu seseorang hendalatya jangan

bermalas-malasan (berpangku tangan), dan jangan berputus-asa.

oe Sanad hadits ini shahih.Ini adalah dua hadits yang diriwayatkan hadis
dengan satu sanad. Hadits yang kedua dijadikan satu nomor dengan yang p€rtama.

Hadits riwayat Muslim Q: 325) dan hadits riwayat Ibnu Majah (4255'). Kedua
riwayat itu, jalurnya berasal dari Abdurazzaq, dengan sanad seperti ini.

Hadits riwayat Al Bulfiari (6: 379-380), jalunryra berasal dari Hisya,m bin
usuf, dari Ma'mar, dengaa sanad yang sama.

75rs M Sanad hadits ini shahih. Sanadnya sama dengan yang sebelunrnya. Hadits
riwayat Muslim bersamaan dengan hadits sebeluurnya dan hadits riwayat Ibnu
Mfjah (4256). Keduanya dari Abdunazzaq.

Hadits yang sama juga telah disebutkan sebelumya pada nomot 7538, yang

riwayatnya berasal dari Muhann:cad bin Amru, dari Abu Salamah bin Abdunahman,
dari Abu Hurairah. Di sana, kami pun telah mengisyaratkan pada riwayat ini.
Perkataan Az-Zthn yang berada di alfiir hadits, terdapat dalam riwayat Muslim dan
Ibnu Majah.

,Y; ;L o r|F; J$x- t'of u;,!\t ;!)r stj

Musnad Imam Ahmad - EI



4", ,lrt;^}t * ,? V?l ,9$)r 
"? 

t:3L .vl11
',4. .?,'16- z\z t ct.

,y'l",)y
,^o
li ilt .)J:" jtt ,S.J,1t Li ,i;:; ,1*

,dg"#, rre iL;\i:,W?nt 4r,P'; #t
'& (r;;L';5 u, ,tlt Ui* ;. u\lnr Jrt U ,i;\iiw
y ; Ly'llui ,l-', * ?ut ,* it J;, *t P ,Ju ,V

t t 
lz.v1i:l ?';

7636. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada karni, dari Az-Zuhri, Abu Salamatr menceritakan

kepada saya, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah sAw mencium

Hasan bin Ali RA. Pada saat itu, Aqra' bin Habis At-Tamimi sedang

duduk di dekat beliau. Aqra' pun berkata, 'wahai Rasulullah, aku

mempunyai se,puluh anak. Tidak ada satu pun dari mereka yang

pernah kucium.' Rasulullatr SAW lalu melihat ke aratr Aqra' dan

bersabda, 'sesungguhnya orang yang tidak menyayangi tidak akan

disayangi'.'Ae3

ae3 sanad hadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari hadits 7l2l d^17287'Di
sana, kami telah mengisyaratkan pada riwayat ini. Dalam I I Hakim tertulis Husain,

bukan Hasan. Ini adalatr kesalahan cetak. Hal itu kami cocokkan dengan aPa yang

terdapat dalanshahih Muslim dan surnber-sumber hadis lainnya'

nyl
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7637. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musalryab,

dari Rasulullatr SAW: batrwa Nabi SAW melamar Unnnu Hani' binti

Abu Thalib. Ummu Hani' pgn berkata, 'Wahai Rasulullatr, alru sudah

tua, al(rr pun mempunyai keluarga.' Nabi SAW pun bersabdq 'Sebaik-

baik perempuan yang menunggang (onta) adalah poempuan Quraisy.

Dia sangat sayang pada anak kecil dan sangat meniaga harta milik

suaminya.'Abu Hurairah berkata, 'Marytam binti Imran belum pemah

menunggang unta'.4s

n* Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (2: 270), jalurnya dari

Abdurrazzaq dengan sanad seperti ini. Hanya saja, dia tidak mgnyebutkan perkataan

Abu Hurairah di bagian al&ir hadits. Muslim juga meriwayatkan sabda Nabi SAW

tanpa ada kisah dengan Urmu Hani', dari berbagai jalu'
' 

Hadits riwa>rat Al Bulfiari secara ringkas tarrfa mcqabutkan kisah (9: 107-108)

riwayat dari Abu Az-Zina4 dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.

Al Bulfiari juga rneriwaptkan (9: ,$a8) riwayat dari Ibnu Thawus, dari

ayahnya, dan dari Abrr Az-Zin q dri Al A'raj.
Hadits riwayat Al B*hari (6: 3al) dengan mu'allaq, yang merryakan riwayat

Ibnu Wahab, dari Yuus, dad Az-Zuhi, dari Ibnu Al Musayrab. Dia ti&k
menyebutkan kisah tersebu! naniln me,lryebutkau perkataan Abu Htrrairah di bagian

akhir hadits. Hadits yarlg mu'allaq ini diriwayatkan olch Muslim 2z 269-270, dati
Hannalab dari Ib,ru Wahab.

Lihat pula hadits yang telah disebutkan sebelunrrya dalan Musnad lbnu Abbas

:2926.
Abu Zaid berkata, 'hpabila perempuan itu menikatr lagi, berarti dia tidak

disebut haniyah)' Hal ini dikatakaDnya dzlamAl-Lisan.
Adapun mengenai perkataan Abu Hurairah, "Maryam tidak pernah

menunggang.... " Ini merupakan isyarat bahwa Maryarn tidak terrnasuk dalam hal

ini. Seatan-a*an Abu Hurairah melihat bahwa Maryam adalah pererpuan terbaik

secara mutlak.
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7638. Abdunazzaq metrceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu

Hqrairatr, dari Nabi SAW.... hadits seperti di atas. Hanya saja, tanpa

ada perkataan: "Maryam tidak pernah menunggang unta.'4es
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7639. Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami, darl Az-hthn, dari Ibnu Al Musayyab dan

Abu Salamah, atau salah satu dari mereka, dari Abu Hurairatr, dia

berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, 'Kesombongan dan keanghthan

itu berada di dalam diri orang-orang badui, sedanglun lcetenangan

itu berada pada para penggembala domba. Iman ada di Yaman dan

hiknah (itmu) ada di Yaman'."4e6

oe' Sanad hadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari hadits sebeluumya. Muslim
juga meriwayatkan dari jalur ini, sesudah meriwayatkan jalur yang seperti di atas.

Sedangkan riwayat Al Bulfrari dari jalur ini 9: 448 berasal dari Su$/an bin Uyainah,

dari Ibnu Thawus.
as Sanad hadits ini shahih. Ma'mar ragu-ragu apakah Az-Z;rfun meriwayatkan

hadits itu kepadanya dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salarnah secara bersarmaan

atau salah satu dari mereka. Hal ini tidak memengaruhi keshahihan'hadits ini, karena

yang dimgukan inr adalah dua orang yarrg tsiqq;h. Yang sebenanrya adalah bahwa

Az-Ztfin meriwayatkan hadits ini dari keduanya secara bersamaan. Jadi, keraguan

ini adanya dari Ma'mar.
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7il0. Abdunazzaq me,lrceritahau kepada karni, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al
Maqbgri, dari Abu gurairatu dia berkata, 'T,asulullah sAw bersabda,

'sesunggahnya aht memlrunyai hak dari Quraiys- Dan Qtraisy
mempunyai hak dari kalian. Jika mereka disunrh memutuskan

(huhtm), mereka adil, bila diben amanat mereka melaksanakan, dan

bila disayangi, mereka pun akan menyayangi'.'An
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Al Bukhari meriwayatkan hadits ini (6: 387), dengan redaksi hadits sep€rti ini'
Jalunryb dari Abu Al Yaman, dari Syr'aib, dzlri Az-Ztt}ri, dari Abu Salarnah, dari

Abu Hurairah.
Hadits riwayat Muslim (l: 30), dari Ad-Darimi Abdullah bin Abdunabman,

dari Abu Al Yaman, dengan redaksi yang sarna.

Muslim juga meriwayatkan hadits dari Ad-Darimi, dari Abu Al YamarU dari

Syr'aib, dari Az-zuhri, dari sa'id bin Al Musa1ryab, dari Abu Hurairah. Jadi, hadits

ini memang terdiri dari dua sanad )'ang sama-sama shahih dari Az-zuhri'
Hadits yang sernakna juga telah disebutkan sebelurnnya, yakni terpeircar-pencar

dalam beberapa hadits, yang berasal dari beberapa jalu dari Abu Hurairah. Di
antaranya (7 201, 7 426, 7 496, dan 76 I 6).

oe-San"d hadits ini shahih. Hadits ini terdapat dalan Maima' Az-Zowa'id (5:

192). Penulisnya mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-

ttaUrani dzlam Al Ausath. P ua peiwayatAhmad adalah periwayat yang tsiq q ah ;'
Hadits yang spmakna dengan ini akan disebutkan dari Anas bin Malik pada

nornor 12-734 Mll293L.
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7641. Abdrrrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairatr: bahwa Nabi SAW bersabda, "Berilah nama dengan namalcu

dan jangan memanggil dengan lamyahht (julukan).'Ae8

ae8 Sanad hadis ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada nomor
7371, iwayat dari Ibnu Uyainah, dan pada nomor 7372 dm 7523, iwayat dari
Abdul Wahab bin Abdul Majid. Keduanya berasal dari Ayyub, dengan sanad yang

sama. Di bagian awal, kami telah menjelaskan banyaknya jahu hadits ini.
Catatan: Pada kitab Musnad yang tiga 

-sebelum 
hadits ini- terdapat hadits

lain yang menggunakan sanad ini, yakni dengan pengulangan sanad. Adapun redaksi
hadits yang terdapat dalan Ash-Shahih samz dengan yang terdapat di sini. Jadi,
hadits ini merupakan pengulangan sepenuhnya,.tidak secara makna.

Adapnn redaksi hadits dalam Al Mustadrat dan Shahih Muslim adalab,
"Janganlah lalian beri nama dengan namaht, dan jangan pula dengan htniyahhr."
Dengan tambahan "Jangan", sehingga isi hadirc adalah larangan utuk memberi
nama sekaligus htniyah.

Pada catatan pinggir Shahih Muslim dituliskan, "Begitulah yang terdapat dalam
naskah lainnya. 'Janganlah kalian beri nama dengan narnaku': dengan menggunakan

Jangan', sedangkan yang banyak diketahui adalah tarya mcng$makan Jangan'
sebagaimana yang terdapat dalam hadits sesudahya pada tulisan syaikh Abdullah
bin Salim Al Bashri." Aku mengrmggulkaq bahkan rneyakini bahwa kesalahan ini
berasal dari sebagian penulis naskah, kerrnrdian sebagian lainnya mengikuti
kesalahan tersebut.

Hal pertam4 karena Al Hafizh Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini dalamJami'
Al Masanid wa As-Sunan (7: 371), dengan redaksi yang benar "Berilah nama..."
tanpa ada kata "jangan " Dia menyebutkan bahwa ini oerasal dari riwayat Ibnu Sirin
dari Abu Hurairah. Kalau saja riwayat-riwayat l"i, l*g salah yang terdapat kata
"jangan" itu benar menurutnya, pastilah ia akan menyebutkannya pula. Bahka4 ia
pun akan menjelaskan bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan periwayatan.

Hal kedua: Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan sclunrh hadits dan riwayat yang

ada di tempat ini dalam Fath Al Ban (10: 471473\, baik sanad mauprm redalai
haditsnya, Iengkap de,ngan perbedaannya.

Barangkali ini adalah usahanya melakukan penelitian mendalam sebagaimana
yang biasa dilahrkannya 

-yang 
tidak dilalukan yang lainnya. Karena itulah, dia

tidak mengisyaratkan pada asal riwayat ini beserta hubrurgan yang luat dan jelas.

Dimana Al Hafizh berkata, "Ath-Thabari meriwayatkan madzhab keenpat yakni
larangan merrberi nama sekaligus kunyah secara nnrtlak."

KemudiarU Ath-Thabari menyebutkan riwayat yang jalurnya berasal dari Salim
bin Abi Ja'd, yang berkata, "tlrnar menetapkan, 'Janganlah kalian memberi nama

seseorang dengan nanca Nabi'." Pemilik pendapat ini berhujjah pada riwayat yang

diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Abu Ya'la: yang sanadnya lemah. Kalau saja
riwayat im *abit dalam Al Musnad, dengan sanad yang shahih seperti ini, rnaka Al
Hafizh pasti akan menyebutkannya atau mengisyaratkan padanya. Lalu menjelaskan
kemungkinan mengkompromikan kedua riwayat tercebtfi_ Insya Allah.
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7642. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Hammam, dari Abu Hgrairatr, dia

berkata, '?.asulullah SAW bersabdq 'Alaagkah baibrya hamba

sahaya yang diambil nyawanya oleh Allah futika ibafuhnya sedang

baik pada Tuhannya dan sedang menaati noiikannya. Alangkah

b aibtya, al an gkah baibty a'.' Ae

Adaptrn hadits dari Anas ymg, diisyantlon oleh Al Hafiznb Gdryat dalgl
Majma'-Az-fuwa'id (8: a8). Di sans jwn discbr*lran Hadits ini diriwayatlran oleh

ebo ya'la dan Al Bazzir. Ddam sanad-qra terdqat Al IIakM bin AthiyFh yang

olch Ibnu lvla'in dinilai sebagai periwayat yalnlg tiqqaft, rnrrnm orang lain

rrnilamytdha'if.
.g€dasa*an dalildalil inilah mat€ dibumg ric,aliat yang di redaksirya

Ercaupur, yakni yang ada "Jaagan kalian membsri nama. Aku scndiri yakin bahwa

riwarrat itu tidak berdasar. Iain dari itu, saudaraku, Sayyid Matnnud Muhamq'ad

Slakir, menperingatkan bahca tambahan kata "Tialak" adalah illat dalam riwayat

ini. Bisa jadisalah seomng penulis dahulu m€tnberi tambahan safir baris atau lebih

karena hrpa. Kemrdian beliau hendak mencoret 66Srhen ini berdasarkan

pengeahuan orang-orang-)rang profesional dari kalangan -lalno,- dan berdasarkan

l,"idah yang dibuat oleh ulama mushthalah al hadits rmtuk menghilangkan
+qmhahan, maka ia menulis hunrf /aa (tidak) di atas kalimat tasamrnau (kalian

m€mamkan) ke sebelah kanann)ra sediki! ke,mudian menuliskan kaa ila (ke) pada

akhir tamhahan diatas kata qaala (dta berkata) ke sarying kiri sedikit sebelum

kalimat tasammau, yang seetelah ta'rnbahan.

Sebagian orang yang mqngcopinya menukil dari naskah tersebut 
-satu 

atau

dua orang-, maka rnereka menyangka bA laa adalah koreksi dari pengcopi

pertama yang ditambahkannya diantara beberapa baris, lalu ia rnemasul*an bagian

iengah pembicaraan di awal perkataan Nabi, kemudian ia tidak meryerhatikan kata

/a-diaAs kata qaala pada akhir tambahan yang dicoret adakalanya karena

penulisannya deAgan khat yang halus, atau adakalanya karcna kesellpaannya

a*g* lam pada kata qaala, ini menrpakan hal sering terjadi ketika mengcopi,

l&usnsnya pada kitab yang besar seperti Al Musnad ini' si pengcopi akan menulis

seke,manpuannya ketika mengcopi. Allah Maha Tahu dengan semua itu.
ae Sanad hadits ini shahih.Ini adalah shahifatr sflift llar,rrmem bin Munabbih.

Hadie ini akan disebutkan pada nomor 8216, dengan sanad yang sama.

Muslim juga meriwayatkannya (2: 22), jalumya berasal dari AMurrazzaq,

de,ngan redaksi yang sama.
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7643. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan ke,pada kami, Az-/;rth1i1 mengabarkao kgpada saya, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAV;I

bersabda, 'Barangsiapa yang taat ftepadaht, maka dia taat lcepada

Allah. Dan barangsiapa yang bermaftsiat ftcpadahr, mafta dia

bermaksiat kepada Allah. Barangsiapa yang menaati amirht, dia juga

menaati aht dan barangsiapa yang bemtaksiat pada amirht, maka

dia juga bemaksiat kePadaht'.'6m

Hadits riwayat Al Bulfisri (5: 128). Hadits riwayat At-Tirmidzi (3: 140),

redaksinya sama,-jalunr}'a dari Al A,masy, dari Abu shdih' dari Abu Hrrrairah.

rimt puu naaits yang semakna dengan ini pada nomor 7422 d^n7sil.
Adapun lafazh , ; , menunrt Al Hafizh bisa dibaca na'imma,boleh juga dibaca

ni,imma,boleh pula na,ma Aaf' ni'za itu merupakan eryat logat bacaan.

Az-Zaiaj ierkata, "Ma berarti sesuatu. Perkiaraan susunannya adzlah ni'ma

asy-syai'u (-sebaik-baik sesuatu). Mengharakati hunrf zirz -yang 
rrenurut Al

ffinip tidaU.n te,pat, kareoa hruuf zrz dibaca tasydid deirgan peleburan zdz
pertama padzmim kedua, semenbra meurbaca sghm hrmrf 'aln dengan tasydid mim
'uaauu dua sulcrm (dan ini tidak mungkin), sebagaimana hal itu

dirctapkan attam ixan al 'Arab (16:66), Syarh Muslim (11: 137). Kata ini tehh

dibaca dengan tiga bahasa atau tiga logat, diantaranya dalam surah Al Baqarah ayat

27l,"Fani7im*ihi" surahAn-Niaaa'ayat 58,"ni'immaya'bhuhlm Dfif'' Olehlbnu

lCaeir, Warsy dan Hafsh kedua kalimat itu dibaca dengan kasrah hunrf znn daln- ain

(ni'ima). Sernenta Abu Bakar dan Abu Anxru membac,anya dengan kasrah hunrf zun

da,n menghilangkan harakat pada huruf ain dan, boleh pula menglasrabnya' Yang

aimaksuJmenghitangkan ai sini adalatr menyerupai harakat sukun yang tidak jelas.

Adapun sisa diri tr{rih bacaan laini membacanya deagan falararhnun dan kasrah aln

(na;imma1.Lrh. At-iaisir!i atqir'at as-sab',karya Abu Amu Ad-Dani, halarnan 48.
' 5oo Sanad hadits in inanin. Hadits ini adalah b€ntuk panjang dari hadits nomor

7330, dan menrpakan ulangan dari nomor 7428.
Hadits ini &riwayatkan oleh Al Buttmri (13: 99) dan Muslim (2: 85). Keduanya

' 
berasal dari Yrmus, dari Az-Zuhri, dengan ganafl dan redaksi hadits yang sama

seperti di atas.
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76M. ttb&wazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada ftarni, dari Az-Zuttri, dari Abu Salamah bin

Abdurrahnran, dia berkata: Abu Hurairah melaksanakan shalat

bersama kami, dia bertakbir ketika berdiri, ketika ruku" ketika hendak

bersujud sesudah bangkit dari ruku', ketika hendak bersujud sesudalt

bangkit dari sujud, ketika dudgk, dan ketika hendak bangkit untuk

rakaat kedua, dia bertakbir. Pada rakaat kedua, dia juga bertakbir

seperti pada rakaat pertama. selesai salam, dia berkatq 'Demi Dzat

yang jiwaku ada di tangan-Nya, sunggtrh aku adalah orang yang

paling menyerupai shalat Rasulullatr SAW. Shalat beliau seperti ini

hi.gga meninggalkan dunia'."501

,t Sanad badits ini shahih. Hadits riwayat An-Nasa'i (1: 158). Riwayat dari

Abdullah dan Al Mubaralq dari Yunru, dari Az-zuhri, dari Abu Sala*h, dengan

redaksi yang sarna. Hal ini terjadi kala Marwan menjadi pemirryin kota Madinah

menggantikan Abu Hurairah.
fraAts ini juga diriwayatkan oleh Muslim (l: 115), delSan rydaksi seperti ini,

riwa)ratnya drri 
-tuoo wahab, dari Yunus, dfri A3-/;4foj. Nannrn, dia tidak

menyebuttan redaksi hadits secara lengkap karena mengikuti riwal"at sebehrmya.

Hadits yang semakna dengan ini sudah disebutkan secara ringkas pada nomor

7219, yarlg trcnryakan riwayat dari Malik, dari Az-zuhri. Lihat pula dua hadits

setelah ini.

Musnad Imrm Ahmad - EI



f *J'*,:rtrblJt *,f '*,&\i'* t3'r.v1 r o

,*'), * ;.* ,i r: ,rb /.Pla, i.*')r * /.
.gt3l;t * *y i; tf i ,i:;:; ,tl'& tlb ttifr

7645. Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,
dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Abdurratrman bin Harts bin
Hisyam dan Abu Salamah dan Abdurratrman, bahwa kedtranya

mengerjakan shalat di belakang Abu Hurairalu kemudian disebutkan

hadits yang sama de,lrgan riwayat dari Abdunazzq.*'
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7646. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada karni, Ibnu Syihab mengabarkan kepada saya,

dari Atu Bakar bin Abdunahman, bahwa dia mendengar Abu
Hurairah berkat4 "Apabila hendak memulai shalat, Rasulullatr SAW
(memulainya dengan) bertakbir." Lalu dia menyebutkan hadits yang

sama dengan di atas.so3

$2 Sr''ad hadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari hadits sebelumnya, dengan
redaksi )rang sama. Alan tetapi, riwayat ini berasal dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar
bin Abdurrahman bin Haxts bin Hisyam dan dari Abu Salarnah bin Abdunahman bin
Auf. Keduanya berasal dari Abu Hurairah: bahwa keduanya mengerjakan shalat di
belakang Abu Hurairah, lalu menunjulJcan bagainrana Abu Hurairah shalat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukfiari (2: 241-242) serta hadits riwayat
.A,bu Daud (836). Kedua jalr.rmya berasal dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dengan redaksi
yang sama dia berkata, "Riwayat Abdul A'la dari Ma'mar sesuai dengan riwayat
Syu'aib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri." Ini merupakan isyarat Abu Daud mengenai
riwayat Abdul A'la yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab ini.s3 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini semakna dengan hadits sebelumnya.
Hanya saja, ini nreruprkan perkaaan Abu Huairah dalam meqielaskan seperti apa
takbir yang dilakukan Rasulullah SAW. Adapun dua riwayat sebelumnya adalah
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7647. Ab&nazzaq menceritak* t.,pra" kard, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Ztthri, dari Ibnu Al Musayyab,

dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabd4 "Apabila imam

membaca, 'ghairul maghdubi 'alaihim walaa dhaalliin' maka

ucaplrnnlah 'aamiin'. Karena malaikat juga mmgucaplan aamiin,

begttu pula dengan irnam, dia mengucaplan aamiin- Apabila amin

yang diucaplrannya bersamaan dengan amin malaikat, mala aftan

diampuni dosanya yang telah lalu."504

berdasarkan perbuatan Abu Hurairah. Di mana dia mengatakan, "Alar adalah orang
.yang pahng mirip...." ini adalah riwayat Ibnu Jr.uaij, d^ti Az-zrfun, dari Abu Bakar

binAbdurahman saja.

Hadits riwayat Mgslim (1: 115) dari Mghanmrad bin Rafi" dari Abdurrazzaq,

dari Ibnu Juraij, yang man" dalam riwayat ini dia menyebutkan redaksi hadits secara

lengkap.
Hiaits riwayat Al Butfiari (2:225-226), riwayat dari Al-Laits, dari Aqil, dari

Az-Zubi, dengan sanad don redalsi yang sama.
,* Sanad hadits ini shahih. Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya pada nomor

7187, daiAbdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu
Salamah, dari Abu Hurairah

selain itu, juga disebutkan pada nomor 7243, se*ara ringkas dari suffan bin

Uyainah, dari Ibnu Al Musayyab dari Abu Hurairah. Perkataan i;-.k"Jt1ALt
(sesnnggnbnya malaikat mengucapkan) adalah yang tsabit dalam dua naskah:

Shahih Muslim datAl Mustadrak.
Adapun dalam Ash-shahft disebutkan dengan lafazh';t:i;;-. Dan inilah yang

terdapat pada catatan pinggh Shahih Muslim dan Al Mustadrak.
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7il8. Abdurrazzaq menceritakan kepada lomi, Ma'mar

menceritakan kepada ka6i, dari Az-Zuhri, d11'i Abu Salamah dan

Abdurratrman, dari Abu Hurairatr, bahwa ketika mengangkat kepala

untuk bangkit dari rulu" Rasglullafu sAw mengucapkan: Allahuma

rabbana walakal hamdu @a Allah Tuhan kami, bagimu segala

Puji)."tos
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7649. Abdtrrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami, Az-ZtJhi berkata, "Sa'id bin Al

Musayyab mengabarkan kepada saya" dari Abu Htuairatr, battwa

Rasulullatr SAW bersabda, "Apabila shalat telah didirilwn, maka

janganlah lalian mendatanginya dengan berlari-lari, akan tetapi

datanglah dengan berjalan. Kalian harus tenang, apa (raknat) yang

505 Sanad hadits ini shahih. Beginilah yang diriwayatkan oleh Abdurazzaq dari

Ma'mar sebagaimana yang telatr diperinci pada hadits yang lalu pada nomor 764,

dengan sanad seperti ini.
-Iladits ini abalah bagian dari hadits yang telah disebutkan ihr sebagaimana yang

kami isyaratkan pada riwayafriwayat yang lai& milik Asy-Syaikhani, Abu Daud,

d"o An-N"tu'i. Oalam riwayatnya, mereka menyebutkan lafazh sani'allahu liman

hamidah (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) sebelum lafazh rabbana

walakal hamdu (Tuhan kami, segala puji bagi-Mu). Lihat pula kitab Al Muntaqa

(952 dan 953).
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lralian dapatlran malra shalatlah, dan apa (raluat) yang terlewatkan,
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765|.Yunus menceritak* t.erau kami, Laits menceritakan

kepada kami, dari Yazid bin.Al Had, dari Ibnu syihab, dari Abu

Satamatr, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mende'ngar Rasulullah

sAw bersabda, ,Apabila 'shalat 
tetah didirikan....' dia lalu

me,nyebutkan hadits Yang sama.s0
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7651. Abdunazzaq me'nceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dut Az-z;uhn, dari Ibnu Al Musal4yab,

dari Abu Hurairatr, bafuwa Rasulullatr sAw bersabda, "Apa (rakaat)

yang kalian dapatkan mala shalatlah, dan apa (rakaat) yang

,* Sanad hadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari hadiS 
"9-9I 

7229,7249,

dar 725l, dengan redaksi yang sama' dari beberapa jalur a-i llo -Hurairah' 
Dan'

r"ferti itu puf-aan yang terdapat dalam dua edisi revisi naskah Yunani, dalam

.iiuy"t et grlfi".i (t,l.Zg, Z:i-Ay dalam cetakan Sathaniyatr). Lihat pula Fath Al

Bari (2:97-98).
fiulni j"g" telah mensyarah riwayat AJ-Tirmidzi pada nomor 328'329 lgz 2

halaman 148-150).
507 Sanad Uadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari hadits sebelumnya.
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terlewatlmn oleh lmlian, maka qadhalah." Ma'mar berkata, "Tanpa

disebutkan sujud."5og
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7652. Abdurrazzaq menceritd<an kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada karni, dari Az-Zutri, dari Abu Salamatl, dari

Abu Hurairah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullatr SAW
bersabda 'Barangsiapayang mendapati satu rakoat dari shalat, mako

dia telah mendapai stulot ifri'.6w
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so8 Sar,ad hadits ini shahih. Ini adalatr ringkasan dari hadits sebelunmya.
Adapun perkataan Ma'mar sesudah riwayat hadits itu, "Tidak menyebutkan sujud."
Maksudnya adalah penyempumaan ini bukanlah sujud sahwi atau )rang sepadannya,
dan tidak disunnabkan melaksanakan sujud sahwi.

5@ 
Sanad hadits irlr shahih.Ini adalah ulangan dari hadits nomor 7584.

Hadits yang semakna dengan ini juga telah disebutkan berkali-kali, baik secara

ringkas ataupun lengkap, dan dari berbegai jalur,'antara lain 7 215, 7282, 7 451, 7 453,
dan7529.
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7653. Abdwazzaq menceritakan ke'pada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dart Az-Ztthi, dari Abu Salamatr bin

Abdunatrman dan Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah, dari

Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah sAw mengerjakan shalat

Zhuht[ atau Ashar, kemudian beliau salam di rakaat kedua. Makq

Dzu Asy-syimalain bin Abd bin Amru, sekutu Bani zuhrah, bertanya,

'Adakatl Engkau meringankan shalat atau karena lupa?' Nabi SAW

bersabda 'Apa benar yang ditutalcan Dzul Yadain?' Mereka

menjawab, 'Dia benar wahai Nabi Allah." Beliau lalu

menyempurnakan dua rakaat yang kurang bersama mereka.slo

5ro 
Sanad hadits ini shahih. Abu Balcar bin Sulaiman bin Abi Hatsmah Al Adwi

Al Madani: menge,nai ke-tsiqqah-awyr telah disebutkan sebelumya pada nomor

5617.
Di sini kami hendak ona26[ahkan bahwa Al Mush'ab juga menyebutkan

dirinya dalam Nasab Quratsy, halaman 374. Da mengatakan, 'Abu Bakar bin
Sulaingn adalah seorang periwayat keilmuan, Ibnu Syihab belajar darinya."

Ibnu Sa'adalah juga menyebutkan data dirirya (5: 165). Ibnu Abi Hatim

@H341);' 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Hibban dalutshahih-nya (4: 314, dalam

msl<ah At lhsaz), jahrmya berasal dari Ishaq bin Ibrahitn, dari Abdurrazzaq, dengan

sanad seperti ini, di-rn, pada bagian akhirnya disebutkan, *Maka sempurnakanlah

dua ralwat yang hrang, lemudian salamlah."
Az-brhnberkata, "Hal ini tcrjadi sebelum pcrang Badar. Kemrdian hasalah ini

prm dirctapkan sesudahnya."- 
Hadits riwayat Aa-Nasa'i (l: 183), dari Mubarmrad bin Rafi', dari

Abdurrazzaq, dengan sanad seperti ini. Kcmudiao, setelah itu dia rcriwayatkan dari

Abu Daud (y"13i Sulaiman bin Yusuf Al Hirani Al Hafizh), dari Ya'qub, dari

ayahnya, dari sl'nt;tl, dari Ibnu Syihab: bahwa Abu Bakar bin sulaiman bin Abi
fiat-"t mengabarkan kepadanya, bahwa telah saryai berita kepadanya bahwa

Rasulullah SAW rneirgerjakan shalat dua rakaat.

Lalu Dzu Syarnalain pun berkata, dan seterusnya hadie (seperti di atas).

Ibnu Syihab berkata, "Sa'id biu Al Musay5rab rengabarkan kepadaku hadits ini,

dari Abu Hurairah. Selain itu, Abu Salamah bin Abdrrrahman dan Abu Bakar bin
Abdunahman bin Harts, dan Ubaidillah bin Abdullah juga mengabarkan kepadaku."

Hadits yang teralihir mi, dengan redaksi dan sanad sePerti itq ada yang

muttashil dan ada yang mursaL Yang mana hadiB ini diriwaya&an oleh Abu Daud

As-Sajistani ddam Sunan-nya (1013), dari Hajjaj bin Ali Ya'qub, dari Ya'qub
(yakni Ibnu Ibrahimbin Sa'ad), dari ayahnya, dali ShalilL dari Ibnu Syihab, dengan

redaksi yang sama. Kenmdian, setelah meriwayatkan hadits itu, Abu Daud As-

Sajistani berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Az-7abidi, dari Abu Bakar bin
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Sulairnan bin Abi Hatsmah, dari Nabi SAW, yang mana dalam redalsinya
disebutkan, "Dan beliau tidak melaksanakan sujud sahwi."

Iladits ini mursal. Hadits ini juga diriwayatkan An-Nasa'i 
-sesudattmcriwayatkan dua riwayat sebelurmya- dengao mawhul )rang dia b€ri jqdul di

atasnya: Perbedaan riwayat dari Abu Hurairah mcngenai dua ntjud. Dia
meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Abdil Hakaq dari Syu'aib, dari Al-l,aits,
duri eqil dari Az-Zuhri, dari Sa'id, [!u $alarrah, Abu Bakar bin Abdurrahmaq
dan Abu Hatsmab, dari Abu Htrairah.

Di sini juga terdapat perbedaan besar dari Az-Ztfui 
-rahimahullai- 

yang

melahrkan kesalahan dalam rnenyebutkan Dzu Syamalain dcrym Danl Yadain.
Dalam Hasyiyah-nya, As-Sundi menukil dari An-Nasa'i, dari Ibnu Abdil Barr,

sebualr pemyataan yang bagus mengenai kesalahan Az-Zf,frn &hm hadits ini. Di
rnana Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Az-Zttfui mclakukan kesalahan besar dalam
hadits Dzul Yadain yang hans dihindari oleh para ulama. Aktr scndiri tidak mclihat
satu prm ularna yang mengarnbil dalil. dari hadits yang diriwayatkan Az-Ztfiri
mengenai kisah Dzul Yadain Semtra ularm meninggalkan ricra)rat itu lcar€na

kesalahannya. Az-Z:r)bti tidak berhak nprnbrut sanad mauprm matan, walauprm dia
sendiri adalah seorang imerq S6s dalam bidang ini. Kesalahan tidsft nnrngkin ls?as
dari rnanusia. Keserrytrnaan handah milik Allah. Setiap oraog, diarnhil drn
ditinggalkan p€ndapau)a, lcecuali Nabi SASI.

Adaprm kisatr menge,nai zujud sahrvi-ini-dm pcrkatam Dzul Yadain di
dalauqnL tclah discbutkan scbclumya pada nomor 7200: riwayat dari lb,ru Am
bin Sirb dannomr 7471, riwayat dari Ayytfi dari Ibnu Sirin

Di bagian awal kedtra riwayatitu disebutkan, 'Di karm itt1 ada scorang lelaki
yang la-gannya panjaog. Dia. dipanggil Dzul Yadain .." riurayat ini juga aka"
disebutkan nanti4ra dari baryak jalur.

Dzul Yadain sebenarnya adalah Al Khirbaq As-Sularni, sebagaimana yang

dikatalcan oleh para imam yang hafizh. Kematiannya agak terlaurbat yakni pada

masa peinerintahan Mu'awiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Suhaili
dalamAr-Raudh Al Anf.

Adapm Dzu Syarnalain berasal dari Bani Khuza'i. Nama lengkapqa adalah

Urnair bin Abd ArEu bin Nadhlah. Dia syahid pada waktu perdng Badar. Dalam hal
initah letak kesalahan Az-brhn. Di mana dia menganggap keduanya adalah satu

orang yang sarna yang nrryunyai dua nama panggilan.
Karena itulalr, dalam riwayat Ibnu Hibban yang kami nukil barusan, Az-Z;rhrj

mengatakan, "Hal ini terjadi sebelum perang Badar, setelah itu bantlah ada

ketetapan."
Akan tetapi, Al Khirbaq "Dzul Yadain" msriwayatkan kisah ini rnenge,lrai sujud

sahwi dengan sanad yang bagus. Riwayatnya akan disebutkan dalan Al M*mad
pada nomor 16776 dan 16777, yang berasal dzri Az-Ziyada, milik Abdullah bin
Ahrnad.

Al Hafiztr menyebutkan dilam Fath Al Bari (3: 80) bahwa hadits itu juga
diriwayatlou oleh Abu bakar Al Atsrarrq Abu Bakar bin Abi Khaitsamah, dan lain-
lain.

Selain itq juga disebutkan dalam Majma' Az-bwa'id (2: 150-150). Al Hafizh
(3: 77) juga mengatakan, 'Mayoritas ahli hadits, baik para penulis maupun yang
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lainnya, sepakat bahwa Dzu Syamalain bukanlah Dzul Yadain. Hal ini juga telah

dinyatakan oleh Asy-Syaf i dalam lkhtilaf Al Hadits." Perkataan Imalm Syaf i
dalam lkhtilaf Al Hadi* ini juga disebutkan dalam catatan pinggir krtab Al Umm, ittz
7 halaman 280-281, di sela-sela pembicaraan mengenai hukum berbicara di tengah-

*t*tHthsslurkan; 
Apakah Dzul Yadain, sang periwayat ini adalah orang yang

terbunuh pada waktu perang Badar? Saya katakan: tidalq Imran bin Hushain

menyebutkan bahwa naman)ra adalah Al Khirbaq.
Ada pula yang menyebuhya Qaisharul Yadain alzu Madidul Yadain.

Sedangkan orang yang terbunuh pada waktq perang Badar adalah Dzu Syamalain.

Oitam Sirah-nya,Ibnu Hisyam nnnyebutkan: di antara orang yang meninggal

pada perang Badar adalah Dzu Syanralain bin Abd bin Amu bin Nadhah, dari Bani

Khuza'ah.
Dalam Ar-Raudh Al Anf (2: 101), As-Suhaili manyatakaq "Dialah orang yang

dikatakan oleh Az-Zuhri sebagai omng yang meriwaya&an hadiS tentang salam

setelah mengeqiakan shalat dua rakaat. Di sana disebutkan, "Dzu Syarnalain, seorang

lelaki dari Bani Zuhrah (selutu bani Khuza'ah) pun berdiri dan -berkata, "Adakah

Engkau meng-qashar shalat ataukah Engkau lupa, wahai Rasulullah?" Rasulullah

S,{W lalu bertanya, "Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain?."..dst" tidak ada

seorang p11n yang meriwayatkan hadits ini dengan redaksi seperti ini, kecuali Ibnu

Syihab.
Dan, menurut ahli hadits redalsi seperti ini salah. Yang benar, dia adalah Dzul

Yadain As-Sulami, )xang nalna aslinya adalah Al lftirbaq. Adapun Dzu Syamalain,

dia terbunuh pada waktu perang Badar' Sedat'gkan hadits tentang salam sezudah

mengerjakan shalat dua rakaat ini juga disaksikan oleh Abu Hurairah.

Dzul Yadain sendiri, baru maspk Islam dua tahun sesudah perang Badar. Dia

meninggal pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Mathir bin I(hirbaq (an+ Dzul

Yadain) juga meriwayatkan hadits itu kepada anaknya (cucu Dzul Yadain), yakni

yang bemama Syu'aib bin Mathar.
Ketika Al Mabrad melihat hadits dari Az-Ztfui, dia serta merta menyatakan

bahwa Dzul Yadain dan Dzu Syamalain adalah orang yaog sama. Ahli hadits yang

tidak mengerti siapa sebenarnya Dza Syamalain, rnungkin dia hanya mengetahui

riwayat yang mengandrmg kesalahan. Hal ini dikatakannya dalam bagian altir kitab

Al Kamil dalamBab Al Adrua'Yaumal Badr;'
Perkataan Al Mubarad yang disebutkan oleh As-Suhaili dalmr btab Al Kamil

halaman 1261, adalah cetakan Maktabah Musthafa Halbi yang k^att tahqiq. Lihal
pula tahqiq hadits ini dzlanAt Ishabah (2:108, 176, dan 179), juga kitab Al Isti'ab,

milik Ibnu Abdil Barr halaman 177, Usud Al Ghabah Q: 145), Fath Al Bari (3:77'
83). Lihat pula hadits yang telah disebutkan sebelumnya dalam Musnad lbnu Umar

pada nomor 4950 dan 4951.
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7654. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kgpada kami, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah,

atau salatr satunya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Apabila kalian mengeriakan shalat dengan orang banyak

(nenjadi imam), maka ringanlcanlah, karena di antara merekn ada

yang lemah, orang tua, dan orang yang Wnya haiat'.'6rr

,21: i. )1* * |# Gi ,ot|')t'"b $1";.v1oo

$rt bir, ,:p:*r ll' jb;4t Su ,ii ,r;:;6 r f,
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5" Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Abu Daud : 795, dari Hasan bin Ali
(yalni Al Khallal Al Halwani), dari Abdrur^7zaq, dengarr. sanad seperti ini. Akan
tetapi, di dalamnya ada Ibnu Al Musayyab dan Abu Salamah, yang disebutkan

secara pasti tanpa keraguan. Tidak seperti di sini, Adapun keraguan ini tidak
menirrbnlkan pengaruh apaprm karena meragukan antara dua oratg Uiqqah. Hadits

riwayat Muslim (l: 135), riwayat dari Ibnu Wahab, dari Ytrnus, dari Ibnu Syihab'

"Abu Salamah bin Abdurahman mengabarkan kepadakq (tanpa menyebutkan Ibnu
Al Musayyab).

Adapnn redaksi haditsnya adalah, *Karena di antara manusia itu ada yang

lemah, sakit, dan yang mempunyai hajat." Kemudiao, dia rneriwayatkan yang

jalurnya dad Al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, "Abu Bakar bin Abdunahman

menceritakan kepada saya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah...dst seperti hadits

di atas." Hanya saja, dalam redaksi haditsnya tertulis "Orang rua" sebagai ganti

"Orang sakit." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dalarn Al Muwaththa'
halaman 134, dengan redaksi yang sarna namlrn sedikit lebih panjang dari Abu Az-
Zin d\ dariAl A'raj, dari Abu Hurairah.

Hadits riwayat Al Bulfiaxi (2: 168). Hadits riwayat Abu Daud (794). Hadits

riwayat An-Nasa'i (1: 132). Semua riwayat itu jalurnya bermuara pada Malik'
Hadits riwayat Muslim (l: 135). Hadits riwayat At-Tirmidzi nomor 236, dengan

syarah kami. Kedua jalurnnya daxi Al Mughirah bin Abdurrabman Al Hizami, dari

Abu Az-Zinad, dari Al A'raj. Hadits yang semakna dengan ini juga telah disebutkan

sebelumnya pada nomor 7468, dariialur lain dari Abu Hurairah.
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7655. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin ziyad, bahwa dia

me,ndengar Abu Hurairatr berkata, "Tidak beriman orang yang

mengangkat kepalanya sebelum imam. Apa dia mau Allah mengganti

ke,palanya menj adi kepala keledai? ! "s 
I 2

€j * ,irt-*!J, r |# e* ,9t\1;r * $:" 'v1o1

\, * lnr Jt*reril ,JG ,i)j ,rJ c ,r,*jt * i *
t"';llt ,Ju ,Pt i* G y>'ti -1,tSt'u LY, *i #
,^a1 €J ,; 'JU, ,tq 'i -,.:,tai l$t g( i;jr 

"!rt
r4tLt, ,:*) A? '$fL1 \i},r'fiist ,q:Ft 'u 'ui;X,Att

.:-br;"f '#
7656. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan ke,pada kami, da1J Az-Z;tifrrri, dari Abu Salamah bin

Abdunatrman, dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Ketika Rasulullah

sAw mengangkat kepala beliau sesudatr ruku' teraktrir pada waktu

shalat Fajar, beliau mengucapkan,'Ya Allah, Tuhan lmmi, kepada-Mu

segala puji. Selamatftanlah Al Walid, Salamah bin Hisyam, Iyash bin

Abu Rabi'ah, dan orang mulonin yang lemah. Ya Allah keraskanlah

adzabmu atas bani Mudhar, dan timpakanlah mereka bencana seperti

bencana yang menimpa umat nabi Yrtsuf ."sr3

tt' Sanad hadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari hadits nomor 7525 dan7526.

Riwayat ini, terdapat dalam catatan pinggir pada akhir bab enrpat dan awal bab lima.
tr' Sanad naaits ini shahih. Hadis seperti ini juga telah disebutkan sebelurmya

pada nomor 7259: iwayat dari Sufan bin Uyainah, dai Az-Ztr}r!. dari Ibnu Al
Musalyab, dari Abu Hurairah.

Seiain itg, juga telah disebutkan secara panjang pada nomor 7458: riwayat dari

Ibrahim bin S;,ad d^ri Az-brbi, dari Ibnu Al Musayyab dan Abu $.lamah,

keduanya dari Abu Hurairah. Lihat pula hadits nomor 7457.

Musnad Imam Ahmad - @I
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7657. AMurrazzaq menceritakan ke,pada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dd Abu Salamatr bin
Abdurrahman, dari Abu Hurairatr, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Tidak ada sesuatu yang Alloh simak seperti Dia menyimak

Nabi ketika melagukan Al Qu7'ant.nsB

5rn Sa"ad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bulfiari (9: 6G61, dan 13: 385),
jalurnya berasal dari Aqil, dari Az-a*!ri, dengan sanad seperti ini. Ad-Darimi juga
meriwayatkan hadits ini (2: 472),jalurnya dari Aqil. Hadits riwayat Al Bukhari (9:
6l). Jalnmya dari Su$an bin Uyainah d^ri Az-Z;rhi. Hadits riurayat Muslim (l:
219). Hadits riwayat An-Nasa'i (1: 157). Kefua jahrnya berasal dari Suryan.

Ad-Darimi juga rneriwayatkannya (2: 472),jalurnya dari Yumrs, &n Az-ZuM.
Hadits riwayat Muslim (l: 219), jalumya dari Yunus. Al Bukhari juga
meriwayatkannya (13: 433), jalumya dari Yazid bin Al Hadits, dari Muharmad bin
Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamah.

Selain itu, Muslinq Abu Daud (1473), dan An-Nasa'i juga meriwayatkannya
dengan jalur yang berasal dari Al Hadits. Hadits ini juga akan disebutkan dalamAl
Musnad (7819), jalumya berasal dari Ibnu Juraij, dari Az-Z'tfui. Selain ihr, juga
akan disebutkan pdda nomor 9804, dari Yazid bin Harun, dari Muhammad bin
Amru, dari Abu Salamah adalah- Ad-Daximi juga meriwayatkarurya (1: 349), dari
YazidbinHamn.

Hadits riwayat Muslim (l: 219), dari Ismail bin Ja'far, dari Muhammad bin
Arrnr. Dia juga meriwayatlonnya dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari
Abu Salamah. Lihat pula hadits dalam Musnad Sa'ad bin Abi llaqash (1476, 1512,
dan 1549).

Al Khathib juga telah mengisyara&an hadits ini dalzm TaiWt Baghdad (l:
395), di mana dia menyatakan bahwa jalur hadits i1i sangat'banyak. Dia juga
menyebutkan kesalahan sebagian periwayat yang memasuldcan matan hadits Sa'ad

bin Abi Waqash ke dalam sanad hadits ini. Adapun perkataan Nabi SAW: ':tf 4.i{ t
.... ,s-!i.'tulisan ol terdapat dalam riwayat ini dan dua riwayat milik Al Bukhari (9:

60-61) saja dan tidak ditemukan dalam selunrh riwayat yang lain, sepanjang
pengetahuan kami.

AI Hafrzh berkata, 'Ibnu Al Jauzi mengira bahwa yang benar adalah yang tanpa

i,l. Adapun penetapan yang dilakukan oleh sebagian periwayat hanyalah perkiraan,

karena mereka meriwayatkan hadits itu dengan maknanya. Barangkali sebagian dari
mereka mengira bahwa keduanya sama, sehingga jatuhlah mereka dalam kesalahan.

@t - ['t6n1d Imam Ahmad
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Karena apabila dalam hadits ini ada ol maka ia bemuikna nEmberi izin, padahal

bukan ini yang dimaksudkan Akan tetapi itu maksudnya adalah menyimak"
Hrmrf i,l ini terdapat dalan Al Ushul Ats-Tsalatsah, begittt juga dalam kitab

Jami' Al Masanid wa As-Sunan (7: 463464.). Adapun perkataan 'tnelagukan"
malsudnya adalah intonasi dan senandung. Pembahasan mcngenai hal ini sudah
disebutkan dalamMusnad Sa'ad bin Abi Waqash (1476), di mana di sana disebutkan
hadrts marfu', "Tidak termasuk golongan lami, orang yang tidak melagulwn Al
Qur'an." Waki' prm telah meriwayatkan hal ini di sana bahwa Nabi SAW prm
melagukan Al Qur'an. Di sana, kami juga telah menjelaskan bahwa itu bukanlah
pendapat yang dipilih.

Suryan bin Uyainah juga menafsiri hunrf pada hadis ini sebagaimana
penafsiran Waki' pada hadits di sana. Dalam Fath Al Bai (9: 6l-62), Al Hafizh
menyebutkan atsar mengenai hal ini: ada juga pendapat Al-Laits bin Sa'ad dalamhal
ini dia mengatakan bahwa makna 'melagukan' adalah 6srseffi-ssdih dan
melembutkan hatinya." Ath-Thabari menyebutkan dari As-Sff i, bahwa dia
ditanya tentang penafsiran Ibnu Uyainah tentang makna 'melagukan', Asy-Syaf i
tidak menyetujuinya. Katanya, "Bukan melagukaq tapi membaguskan suara."

Ibnu Baththal berkata, "Seperti itu pulalab, Ibnu Abi Malikall Abdullah bin Al
Mubarak, Nadbr bin Syumail, menafsirkanrryra. Hal ini dikuatkan oleh riwayat
Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, yang redaksilya, 'Nabi SAW tidak
mengizinkan rmtuk berintonasi dalam mernbaca Al Qrn'an." Perkataan ini
diriwayatkan oleh Ath-Thabaqi.

Ath-Thabari juga manpunyai riwayat dari Abdurazzaq, dari Ma'mar, 'Nabi
SAW tidak mengizinkan membaguskan suara." Redalai ini milik Muslim dalam
riwayat dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu Salamab, [Shahih Muslim
l:219, yang redaksi lengkapnya adalab, "Allah tidak mengizinkan sebagaimana Dia
mengizinkan Nabi SAIW untuk merryerbagus suara, melagukan Al Qur'aq dan
mengeraskannya."] juga dalam riwayat milik Ibnu Abi Daud Ath-Thahawi, riwayat
daxi Arnru bin Dinar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, "Intonasi yang bagus
dalam rnembaca Al Qur'an."

Ath-Thabari mengatakan, "Intqnasi ini tidak mmgkin terjadi selain dengan
suara, yalrri ketika si pembaca membaguskan suaranya dan melanggamkannla.
Kalau saja maksudnya adalah melagukan, pastilah akan disebutkan suara dan tidak
mengeraskan." Dengan demikian, jelaslah mana yang benar; Alhamdulillah.

Musnad Imam Ahmad 
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7658. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Matmar
menceritalcan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu
Hurairah, dia berkata, "Kekasihku, Nabi SAW, mewasiatkan tiga hal
kepadaku agar aku tidak meninggalkannya" baik waktu di rumatr
ataupun saat bepergian: tidur dalam keadaan sudah mengerjakan
shalat witir, puasa tiga hari setiap bulan, dan melaksanakan dua rakaat
shalat Dhuha." Perawi mengatakan, 'Al Hasan rnelakukan kekeliruan,
di mana dia mengganti shalat Dhuha dengan mandi pada hari
Jum'at."515
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'^f;,;7i N i f!)t* J7,-pV';rril ,;t; u.t *.Jt

lj<ir {t,r}.,*, *aht J* lt J;, Ju :iGi;} 6'y
rUy'*i*r:6\.a

7659. Abdurazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
mengabarkan kepada kami, Ziyad bin Sa'ad mengabarkan kepada
saya, batrwa Tsabit bin Iyadh, mantan budak Abdurrahman bin Zaid
mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairatr

5r5 Sanad hadits ini shahih. Kami telah mernerinci pendapat mengenai
permasalahan ini pada nomor 7138. Hadits ini juga akan disebutkan pada nomor
1034, dari sa'id dari Qatadah- Al Bukhari menyebutkan hadits ini dalan Al Kabir
(2l2ll7), riwayat dari Ibnu Al Mubaralq dari Ma'rnar, dari Qaadah. Hadir yang
semakna dengan ini prm telah disebutkan berkali-kali dari berbagai jalur. yang
terakhir adalah pada nornor 7586.

@I - Musnad Imam Ahmad
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berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Apabila anjing menjilat wadah

lralian, malra hendaHah dia membasuhnya tujuh kali.'616
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7659. (M) Dia (Abdurrazzaq) berkat4 "Dia juga mengabarkan

kepadaku bahwa dia mendapat kabar dari Hilal bin Usamah, bahwa

dia mende,trgar Abu Salamatr mengabarkan hal tersebut dari Abu

Hwairah, dari Nabi SAW.5I?

516 Sa"ad hadits ini shahih. Zyad bin Sa'ad bin Abdurrahian Al Ifturasani Al
Mal&i: adalah t€rnan Iblnr Juraii. Penjelasan t€rtang ke-siqqah-an dirinya telah
disebutkan pada nomr lE96 dan 5893. Di sini tami h€odak ps6ala$rhten bahwa
Ibm Abi Hatim juga rneiryrebrutkaa data diriq,a (117533-534). Malik bcrkatc
"Ziyad bin Sa'ad rcnc€ritakan kepada kami, dia adalah periwayat yaag tsiqqah,
berasal dari Khurasan. Dia t'"ggal di Mal&ah. Dia mendatangi kami di Madinah-
Dia orangnyabcrc/ibawa drn baik "

Hadits ini adalah flangan dari hadits notnor 7341 dan 7593, dengan redalsi

)rang sama. Sabda Nabi SAW, '"Tujuh kali' adalah yang tersebut dzlam Al Ushul
Ats-Tsalatsah, juga yang terdapat dalam riwayat An-Nasa'i )ran! akan disebutkan
aantiqra, dalam riwayat Malik dari Abu Az-Zina4 dari Al A'raj, dalam lI
Mmvathrta' halaman 34. Hadits ini juga tcrdapat dalam catatan pinggir Shahih
Muslim, )rang mana di sana adaafra shahih.

5t7 Sa"rd hadits ini shahih. Hadits ini juga muttashil, dengan sanad seperti
sebehrrrnya. Adapun yng mengatakaq "Dia juga mengabarkan ke,padaktr bahwa
Hilal bin [Jsamah mengabarkan kepadanya..." adalah Ibnu Juraij. Maksudnyq selain
ada Tsabit bin Iyadh yang mengabarkan hadits itu kepadanya dari Abu Hurairab, ada
pula Hilal bin Abi Sdamah yang mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah-

Hilal bin Usamah: adalah Hilal bin Ali bin Usamah. Dia juga dipanggil dengan
Hilal bin Abi Maimrmah dan Hilal bin Abi Hilal. Data diri dan penjelasan mengenai
ke-tsiqqah-awya tclah disebutkan sebelurmya pada nomor 66,22 dan 7346. Di sana
knmi menyebutkan bahwa terkadang namanya juga dinisbatkan pada kakeknya,
sehingga dikatakan Hilal bin Usrr''ah. Dan seperti inilah yang terscbut dalam 6rys1
ihi. Al Bulfiad dalam Al Kabir (4111205) mengataka4 'Mdik bin Anas berkata,

'Hilal bin Usamah..." ada juga kesalahan aneh dalam penulisan namanya: dzlan Al
Ushul Ats-Tsalatsah disebutkan Hazal bin Usamah. Saya yakin ini adalah kesalahan
penulis kfiat, karena nama Hazal sangat jarang dan te'lbatas. Alu sendiri tidak

*:)
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7660. Abdwazzaq dan Ibnu Bakar me,nceritakan kepada kami,
Ibnu Juraij mengabarkan kepada karni, Ziyad mengabarkan kepada
saya, batrwa Tsabit, mantan budak Abdurratrman bin Zaid.... Ibnu
Bakar berkata" "Dia (Tsabit) mengabarkan kepadanya batrwa dia
mende,ngrr Abu Hurairah berkatq 'Rasulullah SAW bersabda,
'Apabila kalian tidur lalu bangun dan hendak bertyudhu, maka
hendalotya tidak memasuklwn tangannya ke dalam wadah air wudhu
sebelum membasuh tangannya, karena dia tidak tahu di mana
tangannya berada s swaHu tidur' ."5r8

menern*an seorang ptm ),'ang menpunyai nama ini, kecuali hanya satu orang,
yakni Hazal bin Yazid bin Dzubab, yang disebutkan dalnn Ash-Shafuabah. Aku pun
meyakini 

-setelah 
rnelakukan penelitian dan pencarian yang panjang- bahwa

penyebutan narra Hazal adalah kesalahan Kennrdian, untuk nryakinkaa dan
rnenguatkan, saya sebutkan riwayat An-Nasa'i (l:22), yang jalurn>"a berasal dari
Hajjaj bin Muhamnad Al A'war yang berkata, "Ibnu Juraij berkata" .Ziyad bin
Sa'ad mcngabarkan kepada saya, bahwa Tsabil pembanttr Abdurrabman bin Zaid
rrngabarkan kepadanya, bahwa dia rcndcngar Abu Hurairah ....dst''

Uqbah juga meriwayatkaa dengan sanad yang sama: dari Hajjaj dia berkata,
"Ibnu Jruaij meirgabarkan kepada saya, Ziyad.bin Sa'ad meirgabarkan kepada saya,
bahua Hilal bin Usamah rnengabarkao kepadanya, bahwa dia mendengar Abu
salamab rnengabarkan dari Abu Hurairalr dari Nabi sAw....dst." karena itulalu
narna Hilal adalah yang benar.

5t8 Sanad hadits ini shahih. Hadits yang sernaloa dengan ini sudah disebutkan
sebelurmya berkali-kali, dari berbagai jalu periurayaan, dari Abu Hurairah. Yang
pertama adalah pada norxn 7280, juga pada nomor 7590.

@I - ffinsm{ Imam Ahmad
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7661. Abdurrazzaq rnenceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

me,ngabarkan kepada kami, Ibnu Syihab me,nceritakan kepada saya,

Umar bin Abdul Azizmagabarkan kepada saya, bahwa Abdullatr bin
Ibrahim bin Qarizh mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendapati

Abu Hurairatr berwudhu di depan rnasjid. Abu Hurairatr lalu berkata,

"rqku bennrudhu dari me,makan sepotong keju yang dibakar, aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Benryudhulah kalian dari
(memakan) apa yang terbalear opl'o'o
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7662. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab,

dari Abu Hurairall, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Ktamat

tidak alcan datang hingga lcalian diperangt oleh sebuah kaum yang
memalrai sandal yang terbuat dari rambut (atau tali-talian berambut).

Wajah merelcq seperti perisai yang dipuhrti palu'.ffi

sre Sanad hadits in shahih.Ini adalah ulangan dari nomor 7594.
520 

Sanad hadits ini shahih.Ini adalah ulangan dari rorcr 7262.
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7663. AMurrazzaq menceritakan kepada kard, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu AI Musayyab,
dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Kiamat
tidak alran datang hingga bokong-bokong wanita saht Daus saling
berbenturan ketika mengelilingi (thawafl Dzul Khalashah, yang
terdapat berhala yang disembah oteh suhr Daus masa Jahiliyah di
Tabalah (nama tempat di Yaman)."nr

52r Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (2: 368') (8: 182 cetzl*at Al
Istanah), jalur periwayatannya berasal dari Abdurrazzaq, dengan sanad seperti ini.
Hadits riwayat Al Brrkhari (13: 66), dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dan Az-
Zuhri, dengan sanad yang sama.

Lihat pula hadits yang telah disebutkan sebelurmya dalam Musnad lbnu Abbas
(3055 dan 3056). Lafazh c,r ,tl terdapat dalam kitab Ash-Shahih dan Al Mustadrak,
juga di shahih Muslim dalam riwayat yang sanad-nya seperti ini (jalur dari
Abdunazzaq).

Sedangkan dalarn shahih Muslim dituliskan 'kemudian dipukulkan kepadanya'
adaprm dalam catatan pingginrya dituliskan 'Dalam nasffi yang lainnya dituliskan
seperti ini: lu-; +*-: ;* TAnpa .,u{ adaprur yang banyak dikenal adalah adanya

tambahan c,t tl pada tulisan Syailfi Abdullah bin Salim Al Bushiri."
secara zhahir, pembaca melihat bahwa hal itu juga terdapat dalam naskah lainnya,
dia pun menetapkannya dalam catatan pireginxya, kemudian menuliskan 'shahih,.
Ibnu AJsir berpendapat 'Malcsudnya adalah Kiamat tidak akan tiba hingga suku
Daus'keluar dari Islam. Lalu para wanitanya mengelilingi Dzil trhilashah,
sedangkan bokong-bokong mereka berbenturan saat berkeliling, sebagaimana yang
mereka lakukan pada zaman jahiliyah." Dzil Khalishah adalah sebuah desa yang
terletak di antara Tha'if dan Yaman. Lihat Mu'jamul Buldan (2: 357is8 dan 3:
4s7-4s8).

A, t'!.
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lffi. AMurrazzaq menceritakan kepada l<ami, Ma'mar

mengabartan kepada kami, dzu;L Az-Zttbri, dari Ibnu Al MusalSrab,

dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah SAW Uersafaa, 'Kisra

telah tiada, malca fidak ada Kisra lagi sesudahnya. I{aisar telah fiada,

matu tidak ada Kaisar tagi sesttdahnya. Demi Dzat yang jiwaht ada

di tangan-Nya, Allal, akan mengehnrkan hana-harta simpanan

merelca di jalan Atlah SWT.6D
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7665. AMurrazzaq menceritakan kcpada lomi, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuttri, dari Ibnu Al MusalSrab,

bahwa dia me,ndengar Abu Hurairah berkata: Rasulullatr sAw

5u Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (2: 371), jalur

periwayatannya berasal Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dengan redaksi hadits seperti ini.

Akan tetapi, dia tidak menyebutkan redaksi haditsnya karena rnengiluti riwayat

sebelurnnya.
Hadits ini juga telah disebutkan sebelumnya pada nomor 7184, dali Abdul A'la,

dari Ma'mar, dengan redaksi yang sama. Selain itq juga diriwayatkan dari dua jalur

yang lainnlra, yakni pada nomor 7266 d^n7472.

Musnad Imam Ahmad - @
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bersabda, "Demi. Dzat yang jiwaht ada di di tangut-lfa, Ibnu
Maryan akan tuntn k pada lwlian untuk menjadi hakim yang odil don
imam yang bijaksana. Dia hananrkan salib, menhonrt babi,
menghilangkan pajak, dan harta berlimpah hinga tiada satu pnt
orang yang mau menerima harta 1grt.n523

7666. AMurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'mar
me,ngabarkan kepada ftami, dari Az-Ztthi, dari Nafii, maotm budak
Abu Qatadab, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Bagaimana dengan kalian jika ptra Maryon (Isa AS)
turun dan m,emimpin lcalian." Atau dia berkat4 "Me,njadi imrn kelim
berdasarkan dari kalian"s2a

t' Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah ulangan dari nomr 7267, &ngrn
redaksi )taqg semr.tr Sanad hadits ini shahih. Nafi', rnantan budak Abu eatadah: nama
lengkapnya edalah Nafi' bin Abbas. Dia juga dipaoggil Ibmr Ay5rasy Abu
Muhammad Al Aqra'. Dia adalah mantan budak Aqilah binti Thaliq Al Ghamriyah,
bukan mantan budak Abu Qatadah. Akan tetapi, hal itu disemattan padanya kareoa
seringnyra dia bersama Abu-Qatadah. Dia adalah seomng ufi'io y"""g irSC"h e"

sedikit hadits.
Dalam Fath Al Bai, N Hafizh menycbuttan bahwa dia tidak

hadib lain selain hadits ini yang rtirrnrat dalam sluhih al Bukhui. Ar Buktad
^qrebutkan biografiry,a dal*n Al Kabir (412183). Ibnu Sa'ad (5: 223). Iburr Abi

Ilatim dalam Al Jarh wa At-Ta'dil (4111453). Hadits ini juga diriwayatkan Al
Bulfiari (6: 357-358), jalur periwayatannya b€rasal dari Al-kits, dari yuuug dari
Az-Zti&rj\ dengan sanad seperti ini.

Adapun redaksi haditsnya adalall *&'&q: i] iS S.i; W.11i; (basatmona
dengan kalian jiika putra Maryam [Isa ASJ turun kqada kalian dmmenjadi bnam
kalian berdasarkan kalian)" Juga diriwayatlan oleh Mustim (l: 54), jahrr
periwayaanqra berasal dari Ibnu Wahab, dari Yrmus, sebagaimaoa riwayat Al
Bukhari. Kemrdian, Muslim juga meriwayatkan dari keponakan Az-Zltbq dz!,rt
parnamya, yang redalsi haditsnya: &U'&;; iS 

ji it i.tl 
-,9 (bagainana dengan
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7667. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari Az-Zttbi, dari Hanzhalah Al Aslami,

bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, 'tasulullah SAW

bersabde 'Demi Dzat yang jiwahr ada di tangan-Nya, Wtra Maryam
(Isa AS) alan munai di antara dua gunung untuk berhaji atau

berumrah atau untuk melaksanakan lceduanya'.'62s

lamu selcalian, jilca putra Maryan [Isa ASJ titrun ditangah-tengah lalian dan
menjadi imam lcalian).

Dilihat dari zhahimya, terlihat bahwa Az-Zrfin meriwayatkan hadits ini dari
dua jalur, sedangkan Ma' 'r rnendengar kedua riwayat itu darinya lalu
meriwayatkan keduanya dalam riwayat ini 

-yakni 
riwayat dalarn Al Musnad.ladi,

yang mengatakan, "rsl. :'rsJr-11., lj'rf'(atau dia berkata: rcnjadi pemiryin kalian

berdasarkan kalian) adalah Ma'mar yang menceritakan kedua perkataan Abu
Hurairah dalam dua riwayatnya dan bukanqra keraguan antara keduanya: manakah
yang dia dengar dari Abu Hruairah. Kemudian Muslim meriwayatkan 

-sebagaipenafsiran-- dari Al Walid bin Muslinf dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Ztfii, yarg
redaksinya: '€ ' , 6.U €; ;r'r*a ,si r\.i$ i3 (bagatmana dengan lratian jitra putra

Maryam [Isa AS]turun di tengah-tengah lulian lalu mantimpin lralian berdasarlran
kalian)"

Uqbah menambahkan perkataan Al Walid bin Muslim: kemrdian aku berkata
pada Ibnu Abi Dzi'b, "Sesrmgguhnya Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari
Az-Zthi,dari Nafi', dari Abu Hurairah, "qill plu6 laan menjadi pemimpin kalian

dari kalian). Ibnu Abi Dzi'b menjawab, 'Kamu tahu apa maksud dia meminpin
kalian dengan berdasarkan sesuatu dari kalian?' Alu jawab, 'Beritahulah aku.' Dia
berkata, 'Dia meminpin Kitab Tuhan kalian, Allah SWT, dan smnah Nabi kalian,
Muharnrnad SAW." Al Hafizh telah rnenjelaskan hadits ini dengan sejelas-jelasnya
dilamFath Al Bari (6:357-359).

55 Sanad hadits ini shahih. tni adalah ulangan dari hadib nonor 7271. Lih^t
pula hadib nomor 7890.
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7668. [b&xrazzaq menceritakan kepada kemi, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, daxi Az-Zlhi, dari A5r5rub, dari Ibnu
Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Janganlah
kalian mencela masa, karena Allah itulah (Pemilik) masa. Dan
janganlah kalian menamalcan anggur dengan al karm (yng mulie,
karena al karm (yang mulia) adalah orang muslim.'6%

i1 * ,:vV'lt r' ,?1 s?f ,gf:llr "? tni;.v111

3;- *3 *.ht * :t J;riv,iG i;; ,r: r,.=i$r
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.,:"i4 * ry i:r6i {l *f ,e1,tr

7669. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma,mar
me,ngabarkan kepada kami, dari Az-Ztthi, dari Ibnu Al Musa1ryab,
dari Abu Hurairah" [dia berkata] Rasulullah SAW bersaMa, ,,Allah

'Azza wa Jalla berfirman, 'fbnu Adam menyakitiht ketilca
mengatakan, 'Hai masa yang sial' karena Afu-lah (pemilik) masa itu.

56 sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim e: 19.7), dari rlajjaj bin
sya'4 dari Aberrazzaq, dengan redaksi yang sarna. Hadits yang semtcna d*gr"
ini sudah disebutkan sebelunrnya pada nomor 7509: riwayat dari Ab&l ^e.'h, dari
Ma'*1- Selain itu, juga ada hadits semakna dalam dua hadits berbeda, pkni pada
nornor (7244 dan7256).
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7670. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabutan k€pada kami, dari Suhail bin Abu Shalilt dari Harts bin
Mukhalla4 dari Abu llurairah, dia berkatq 'T.asulullah SAW

bersaUaa 'Sesugulurya orang yang menggauli istrinya dai
duhnrya, naka AItaL fidak akan melihat kepadanya'.fiz8

527 S@d hadis itri slnhih. Hadits ri*zyat Muslim 2: 196, dari Abd bin
Hrmi4 dri Ab&mazzaq, dcrrga'r rcdaLsi )ang sama. Akan tctapi, dalam riwayat
Muslim Ed4at tadehm'Meea jmgmleh kalian rcngatakan 'Hai masa yang
srZl" sesudah kata 'Wahai msa ymg sial'. I'Iadits ini addah bertuk panjang dari
rriwt 7 244. Lihd pula hadits scbehm ini.s Sanad hdits ini shohih. Harts bin Muttallad Mfuq Al Anshari adalah
scorang tabi'in yang atqqoh. Al Bulfiari reryrebutkan biografi4"a &hln Al Kabir
$nmr- {ia nrllgahkgn, T)h Umsuk penAmt Madinah-" Al But&ari tidak

cclaan maaapya- Ibur llibban juga menyebutkan biografirya
azltn lfi-Tsiqqd- IIadirB ini juga dmn flise$uttao pada nomor 8513 dari Affan,
dari Wahib, dari Suhail dengp sesd]tang sama.

Adagrn rcaahinl,a adatah, 'Allah tidak melihat pada orang yang rnenggauli
istriryra pada elhunya-" Scliritr inr juga rkan discbutkan pada nomor 9731 dan
lO2O9, dari Wati', fui $rq,an, dari Subail, d€ngan redaksl 'lileknatlah smtrg
yang mcoggruli istinla pada &firqta" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu
Daud (2162), jatn periwapmya b€rasal dari AftD, dari Wahib dan dad
Ab&mazaq, dari Ma'mar- Kcem),a bermara pada Suhail, di sanad yang sama
dengan riwayat nomor 8513.

Hadits riwayat Ibru Majah (1923) jahn periwayatannya b€rasal dad AMul Aziz
bin Mulihtar, dari Suhail. Al Bushiri b€*ata d^lam Az-7awa'id, "Sanad hadits ini
shahih, karena Hafis bin Mukhallad disebutkan oleh Ibnu Hibban dalamA*-Tsiqqat,
adaprm para periwayat lainnJ6 adalah orang{rang yatg tsiqqah." Hadits riwayat
Ad-Darimi (1: 260) dari [Jbaidillah bin Musa, dari Sufyan, dari Suhail.

Adapun redaksinya adalabs 'Barangsiapa Fng rnendatangi istrinya pada
duburnya, Allah SWT tidak akan relihatryra kelak di hari Kianat." Lihat pula
hadits yang telah disebuttatr sebehrrrnya dalam Mt$tad Ali (655), juga dalam

l\'*3.ly?"t }i-* u'ji, 6 i?;r
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7671. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan ke,pada kami, dari Suhail, dari ayahny4 dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Apabila kalian

mendengar seseorang mengataknn, 'tnanusia telah rusak', maka

dialah sebenarnya orang yang paling nnak Allah berfirman; 'Dialah

yang rttsak'.'fi2g

Musnad lbnu Abbas Q4l4 d^a 2704), dzlam M*mad Abdullah bin Amru bin Ash
(6796, 696'7, A"n 6968), Lihat pula apa yang dituliskan oleh Ibnul Qayyim
rahimahullah dilam Tadzib As-Sunan (3: 77-80). Juga yang disebutkan oleh Al
Hafizh Ibnu Hajar dalamAt-Talkhish Al Khabir (305-309).

52e Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Malik dal"m Al Muwaththa'hlm.
984, dari Suhail, dengan sanad yang sama Adapun redalsinya, *Apabila kalian
mendengar seseoranE berkon, 'Manusia telah rusak' malca dialah orung yang
paling rusaV;' Hadits riwayat Muslim (2:293) dan hadits riwayat Abu Daud (4983).
Keduanya berasal dari Hammad bin Salamah dan dari jalur Malil keduanya dari
Suhail.

Hadits ini juga diriwayatkan Abu Nu'aim d^larn Al Hilyah (7: 141), jalur
periwayatannya dari Su$an Ats-Tsauri, dari Suhail yang redaksitya, "Apabila
seseorang mengatalcan, 'Manusia telah rusak' malca dia termasuk salah seorang
yang paling n$ak."

Abu Nu'aim berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muamnil dan lainJain dari
Ats-Tsauri." Para ulama berbeda pendapat rnengenai rnaksud sabda Nabi SAW
"Maka dia adalah orang yang paling nrsak" apakah maknanya seperti itu
(menggunakan isim tafdhit) ataukah bermakna 'dia telah menrbuat manusia rusak'
(dengan menggunakan Ji'il madhi). Abu Ishaq Ibrahim bin Muhannnad bin Su$,an,
periwayat kitab Shahih meriwayatkan dari Muslim 

-sesudah 
riwayat hadits ini,

balrwa Muslim mengatakag 'Aku tidak tahu apakah itu rnenggrmakan isim tafdhil
ataro&ahf il madli. Sedangkat dalarn Masyaiq Al Anwar (2:268--269), Al Qadhi
Iyadh berkata, "Kalxri meriwayatkannya dengan dhammah (yakni rsrzr tafdhil). Ada
pula yang meriwayatkan denganfothaft (fiil madhi).

Ibnu Suffan meryeringatkan perbedaan ini dengan mengatakan, 'Alil tidak
tahn, apakah dengan fathah atau dengan dhammah. Ada pula yang berpendapat
bahwa hal itu berlaku apabila si pengucap bermaksud meremehkan atau
merendahkan mas)rarakat, b'rkan karena prihatin atau sedih.

Ada pula yang berpendapat, maksudnya adalah Allah akan membuatrya lupa.
Malik berpendapat, "Dia adalah orang yang paling merugi dan paling rendah." Ada
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juga pcndapat taiu 'tvtalcrudnp, itu b€rlahr pada ahli bid'ah dan orang-orang yang
ghuhu, yakni n€rclca ),ang pnrs asa dari ral"rnt AIhh SWT. Di mana rcreka
rnengatakan hal tersebut pada ahli jamaah dan orang yang hh pclatror bid'ab"
Sedangkaa dcngan b€ntlk nashab, mlcnanla: Ecrelo tidaklah rusak scpcrti apa
yang dikatakaurya" jadi tidsk rusat dalam pandaoglo Alhh."

Ibnu Atsir ddtm An-Ni@h rcngatalsan, Tladits ini dirimyeltao dsoge
dlwmnah daa fatluh. APobila dcogrn fatluh, matsttrf adalah: bahwa omng-
orang )rang ghuluw (eltsrim) ymg b€rptfits asa dari rahn,t Allah inr
'Manusia telah nsak, artirF Eereka wajib mok ncraka karaa hrrukrya
perbuatan mcreka.' Apabila ada seseoaqg rngatalan hal ini, rmlre dialah
sehnaf,n),a yang rcwajibtan hal itu pada Ecrdra, hkao Allah- Jadi dialah
sebnamya yang meqiatubkm rranusia dnlam lcenrsalao. Adryrn jifra, dhomuh,
63fu meknenla adalah bahwa eabila dia mgatah hal itl b€rarti dia adalah
orang yang paling rusak di antana Ercka. Didah Gary mcad aib t""rnrsia dan
mclihat bahwa dirirya 'r'en'fryr,,ai keutamm dibandiaglan mrsia"

Pendapat yang haryir sam juga dikem*akan oleh ArNawzwi dalamSyorh
Shahih Muslim (16: 175-170. Akan teqi, dia rrErrgenggeF bahva riwayat yang
me,nggunatan istzz tafdhil dahm kibb Al Hirtnh adahh yang lebih rajih,
sebagaiinanr yang karni sebud52n

Dalam Al Jan'u baina Ash-Shahihain, N Humaidi b€rp€ndryat, 'Riwayat
deirgan rqfa' fftnggwzkzm tn t$dhilpj.) lcbdh mqfrnr." Menurut
pendapatku, ini se, ra adalah beban yang dielribattm dri keraguao Abu Ishaq -periu/a)"at Shahih Mwlfurl_,.vary, rAgu-ragu affia lrrnggmat<an dfummah atao

fathah. Adapun Qadhi Iladh rcnetapkan pertaoa tali bahwa itr bertarakah
dhammah. Di mana dia rcndasarkaml,a pada riwaft dalaaAl Murwthtlln'kar:era
dalam riwayat Muslim tErdapat kcraguan Ibmr SuSEo" Sedanghn Abu Daud,
setelah meriwayatkan hadib te,rscbut 'Malik be4cndapat Apabila dia
mengatakan hal itu karcna prfratin atas kondisi mqnratat, 1raloi dalam maselah

agarna, maka menunrtku hal itu tidak masalah" Adaprn ryabila hal itu sebab ta\iub
dengan dirinya dan meremehkm orang lain, malra hal itu hulnrmya maknrh dan
terlarang."

Mereka senua mehpa&an riwayat dtlam Al Musnad --di sini- yang pada
bagian akhirnya ada yang menetapkan batasan makna dan kalimat itq yakni dalam
hadits marfu', "Allah tertman, 'Dialah yang rusaH." Kalimat ini 

-yangmerupakan hadits qudsi- makstdn)ra adalah si peirgucap telah ditetapkan Allah
sebagai orang yang rusak Jadi, dengan perkataan 1"mg diucapkam),a itr, berarti dia
jauh lebih rusak daripada orang lain, kareoa Alah telah te,rtrmn, 'Dialah orang
yang nrsak.' Dcngan acmmim, tidak ada lagi pc,qielasan sstclah peirjelasan ini.
Alhamdulillah.
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7672. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij dan

Ibnu Bakar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Syihab

me,ngabarkan kepada saya, dari Umar bin Abdul Aziz, dari Ibrahim

bin Abdullah bin Qaridh, dari Abu Hurairatl- dan Sa'id bin Al
Musalyab dari Abu Hurairah, dia berkat4 *Aku me,ndengar

Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila kamu berkata pada temanmu,

'diamlah!' sementara imam sedang berWrutbah Pada hari Jumat,

malra knmu telah melahtkan perhntan sia-sia'.n

Ibnu Bakar dalam haditsnya mengatakan, "Ibnu Syihab

mengabarkan kepada saya, dari hadits Umar bin Abdul Anz, dari

Ibratrim bin Abdullah bin Qaridb dari Abu Hrnairalr{an dari

haditsnya Sa'id bin Al Musalyab, dari Abu Hurairah, bahwa dia

berkat4 *Aku me,ndengar Rasulullah SAW bersabda detilkian."s3o

,d;; i|.t e?f :'tu ,f..'i.tt ,:f):)t'* $:L.vlvr
'Jfr,:or;y.!t * €j r;*fuy.f')t *'i.)tit *1'*l

afu Y *t {'ht J* yt Jy; ,SG ,:Jtt- r;; 6 r
5' Kedua sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri, dari

Umar bin Abdul Aziz, dari Ibrahim bin AHullah bin Qariz[ dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga diriwayatkan dari Sa'ad bin Al Musay5aab, dari Abu Hurairah. Hadits

ini juga telah disebutkan sebelumya pada nomor 7328,iwayat dari Abu Az'Ziqad,
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah.
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7673. AMurrazzaq dan Ibnu Bakar me,nceritakan kepada kami,

mereka berkatq "Ibnu Jgraij mengabarkan kepada kami, Al Ala' bin

AMunahman bin Ya'qub mengabarkan kepada saya, dari Abu

Abdullah Ya,qub, bahwa dia mende,ngar Abu Hurairah berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari dimana mataluri terbit

dan terbenarn yang tebih baik daripada hari Jum'at. Tidak ada satu

pun binatang melata yang tidak tahtt pada hari Jum'at, keanali dua

mawiluk berat ini, yaloi jin dan manusia. Di setiap pintu masiid ada

&n malailrat, mereka mencatat orang yang pertama (datang) dan

yang berihttnya. Maka, (yang pertama) seperti berhrban unta, yang

berihttnya seperti berlcurban sapi, yang berihttnya seperti berhtrban

lrambing, yang berihttnya seperti berhtrban burung, dan yang

berilattnya seperti berlatrban telur. Apabila imam sudah duduk, malca

lembaran catatan itu pun ditutup'.'63r

s:t 9-16 hadits ini shahih. Abu Abdullah Ishaq Al Madini. Dia adalah mantan

budak Zaidah: seonng tabi'in yang tsiqqah.Ibnu Abi Hatimmengatakan, 'Tladits itu

disebutkan bapalikq 
-dari 

Ishaq bin Manshur, dari Yahya bin Ma'in." Dia lalu

berkata" *Ishaq, rnantan budak Zaidah adalah seorang yarrg *iqqah." Ibnu Hibban
juga telah menyebutkannya dalamAts-Tsiqqathltt' 137. Disebutkan oleh Ibnu Sa'ad-aar- 

Ath-Trtabaqat (5: 225'), katanya, "Ishaq, mantan budak Zaidah: dia

mendengar dari sa'ad bin Abi waqash dan Abu Hurairah- Adapun yang

meAwafat*an darinya adalah Abu Shalih As-Sarnan Abu Suhail dan Bukair bin

Abdullah bin Al Asyaj."
Ibnu Abi Hatim menyebutkan biografinya (llll238-239) lalu mengatakan,

,,Ishaq Abu Abdullalu mantan budak Zaidah: dia meriwayatkan dari sa'ad d"n Abu

Hurairah...." kemrdian dia juga menyebutkan biografi lainnya tentang Ishaq, "Ishaq

Al Madini: dia meriwayatkan dari Abu Hurairah. Adapun yang meriwayatkan

darinya adalah anaknya, Ubaidillah bin Ishaq." Kcmrdian dia berkata, "Saya

i is$,U. ?ti #?3lly ili
a
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berhya pada bryal&rl 'Si4a rsheq ini, apa dia orangtuaq'a ubdidillah bin Ishaq?'
dia me,rrjaurab, 'Aku jugp menanyakan ini pada Ahl Zr'ah neilrm dia tidak
rcngcEhuinya-' Aku prm b€rtata Padanyq 'Mrmgkirkah dia l8h8q Abu Ab&rllah,
yang hadieiya diriwayatkan oleh Malik dad Al A'la' bin Abdrrahan, dari
ayahnya, dan Ishaq Abu Abdrllah, dari Abu Hurairah' dad Nabi SAW bahwabeliau
b€rsabd4 "Apabila shalat dihroandanglao, maka jangnnlah lralian rnendatangiqra

dengan berlari--.."
Begihlah, Abu Zrr'ah, Abu Hatirn, 6141 analrnya, ragu-ragu rcngenai siapa

scktramya Ishaq ini. Apatah dia itu satu pcriwayat ahu dua orang yang be6eda

),ao.g mna teAun:n rcriwa;ya*an dari Abu HurairaL Mcskipun, kalau dilihat
secara zfiahir p&laan rcreka, m€relra adalah satr orang lmng rerra.

Adapnn Al Bultri, dia rnetapkan bahwa Ishaq itu adaleh satr orang yang

sam- Dia m:reUrma biografinya Aalarm. Al Kabir (lllB9*3m,'Ishaq Abu
Ab&llah, maffi budak hidah, diambil riwayatr5n oleh Al 'Ala' bin
Abdurrahan" Adapun riwzyat ymg diambil oleh Al AIa' adalah yang riwayat
yang diiryraltan oleh Abnr Hatim dalam riwayat Malik dari Al Ala'. lalam

Abu Hatim Edryat kesalahan. Kesalaban itu rcnmtrya mnang
b€rasal drinF, buh dni pcmrlis ffiat

Ped(atam yug salah itr adalah, LJbaidillah bin rshaq, meriwayatkan
darinya" Jugp psda p€ftataam)m" 'Orangtu Ubaidillah"" DaImbignfi periwal"at-
periwayrat ymg ada pada k rrf, tidak ada n*rna lasf ini: IJbaidillah bin Ishaq,

mntanbudat T:ridah. Tidak juga dalarn kitabkitab Ibnr Ahi llatip. Bahkan, tidak
ada ada juga nema Ab&rllah bin Isbaq, mantan budak Zaidah-" Karcna itulah, aku
berkeyakinan bahwa kesalahan bukan dari para penulis fht, k€na Al Hafizh
ne,nnkil pcdratam Ibmu Abi Hatim ini dal"rn Lisan Al Mizn (1: 382), ke dian
setelah itr dia bahwa Ishaq, syaikhnya Al Ala' dalam riwalat itu,
dfse$uikan dalnn fub At-Tahdzib.

Dan, rrereka tidak rcqabutkan bahwa Ishaq ini me,rytmFi anak yang
meriwaya*an dariryra" sclain sanr anaknya" yakni Umr bin Ishaq. Biografi anakrya
ini discbudratr ,lzlnn At-Tahdzib. Dia meryrmyai satg hadits dari ayahya dtlern Al
Mtsnod (9f8O, Shahih Muslim (l: 82). Biografi Ishaq ini t€rdapat dqlern At-
Tahdzib (l:258).

Adaprm calanpya, ial adalah kesalahan Batanglali itu han)ralah

kesalahan lam- Di mna di sana disebutkan: Ishaq, Dantan budak Taid^h adalah

Ishaq binAbdrllahAl Madani. Kemudian, di sana dirukil perbtaanlbnuAbi llatim
yang renyatakan bahwa ubaidillah (anakrya) meriwal"atkan hadits darinya. Akan
tetapi, narna'Ta disebu&an dengan Abdullah. Ini adalah kesalahan Lalu, dinukil
puta pengiryaraton Abu Hatimpada hadits milik Malflq delen Al Muwaththa'bfu"
68--69: Ii{alil(, dari Al Ala' bin Ab&rrahman, dari ayahya dan Ishaq bin
Abeflah, bshxra ke&raqra mgabarkan padaqra, bahwa mercka rendengar Abu
Hrrairah berlota: Rasulullah SAW bersabd4 'Apabila shalat Elah"..' jadi yang
disebntkan dalam Al Mnnththa' (yakni Ishaq bin AMullah) adalah kesalahan dari
p€nulis lfiat, kaxcna perkataan Ibnu Abi Hatim yang dinukil dari ayahya adalrh:
Ishaq Abu AMullah-

S€perti itr pulalah yang disebutkan delam l1-fafidzib rengen i biografi Ishaq,
ketika dia renrkil perkataan lbmr Abi Hatirl $slain rtq ada juga peryrebutan yang

@ - 
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7674. Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada lGmi, Al Abbas me,ngabarkan kepada sayq dari

Muhammad bin Masla6ah Al fuishari, dari Abu sa'id Al I(hu&i dan

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sAw bersabda, "sesungguhnya

pada hari Jum'at ada suatu wa&u, tidaHah seorang lwmba musliln

bcnar yakni dalam kitab At-Taqasshi, milik Ibnu AMil Barr (350) kctib dia

ncnr*il pertatam IbnuAbi Hatim"
p*rifir- yang bcoar juga tcrdapat dalam naskah txt,ib Al Muwatltha' yaag

b€nar, yaloi air"- naslcat-Syaim ebia.e,s-Srmdi yang saya miliki- Sccara zhahir,

k"*l;;" yang tentapat dalam sebagian naskah Al Muwarttha'ini Prm hp|r dari

A"$y,.6i ,Jniogg"'di" tidat rcq,ebutkan Ishaq ini daE 
-n 

kiab Is,af Al Mabrta'

U iiiit ei Urr"tt *"'. garangk"ii dia mengira bahwa Ishaq iu alalah Ishaq bin

Abdfir1;rh bin Abi Thalbab sl"ailtqra Malik, sehingga dia tidak rcqabur*an
biografi orang lain yang bemam Ishaq.

-edaprm-az.zarqani, dia juga rcun rcdat.,u dalam kcsalahan, di mane dia

menjehsLn aaUm iyarah A{Mwaththd' (1..126) trntuk Yi"lTk " hadits ini,

uo;; r-t ai."t""i dengan Ishaq ihr adalah IshaqbinAbdullahbinAbi Thalbh,

ofrU riorig sf,aikh Malik, )rang mena dia mcriwayatkan hadits ini di sini dengan

melalui perantaxa.
perLtaan ini tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan pegangan sama sekali'

semoga Allah merahmati mereka semua. Hadits ini juga "kan -disebu*an 
pada

"orrrigggr 
riwayat dari Syu'balo, dari Al Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari

o*$ffi*, 
juga akan disebutkan hadits yang mengandrmg ry!* yang san'

dengan h"dit" loi, iakni sebuah hadits yang panjang pada n-ornor 10308: riwayat dari

Mal-ik, dari Ibnu-Al Hadits, dari Muhanrnad bin Ibrahim At-Taimi, dari Abu

Salamab, dari Abu Hurairah. Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam

Shahih-ryayang terbagi dalam dua hadits.- - a;#rt bigian 6aitr y*g pertama dia sebutkan dalern 4:369 (naskah l/
Ibron)iy*gjalur periwayatannya berasal dari Abdul Aziz Ad-Darawardi, dari Al

eta.,'i*i n,Ln"Vu aari itu Hgrairah. Sedangkan bagial lainq,a pada (, 3731.

naskah Al lisani: yang jalur periwayataffrya berasal dad Rauh bin Qasnru dal'i Al

Ala', dari ayahnya, a.ri em Hurairah. Selain itu, ada juga hadits-hadiS yang

meniandrmg'makna seperti hadits iri, yakni pada nomor 7257,7258, dan'7572.
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meminta kebaikan kepada Allah 'Azza wa Jalla bertepatan dengan
wabu tersebut melainkan Allah pasti akan memberirrya. Dan walou
tqsekrt adalah sesudah A sl1or. "s32

s32 Sanad hadits ini shahih. Hadis ini terdapat dnlatn Jani' Al Masanid wa As-
&man, mitik Ibtru Katsir (7: 375). Akan tetapi dalamriuayat itr terdapatperbedaan:
yakni'Muharmad bin Maslamah menceritakan kepada kami" diganti deirgan'Dari
Muharnmad bin Maslamah." Al Haitsami juga meqrebuttan hadits ini dal"-
Majma' Az-fua'id (2: 165-166), dia mengatakan, 'Iladits ini diriwayatkan oleh
Ahmad. Dalam sanadqa terdapat nama Muharrmad bin Abi Salmh Al Anshari."

Adz-Dzah$i nengatakaq Abbas darinya, nantm kcduaqra tidak
dikenal. Saya [Al Haitsami] katakan, Abbas ini sddah Abbas bin Abdurrahan bin
Maina', di antara yang meriwayatkan dariryra adalah Ibmu }11aij (sebageirnana y,66g
diriwayatkan d^l^m Al Musnad) dan Jama'ah- Ibnu Majah dan Abu Daud juga
rcriwayaftan darirya dalam Al Marasil.

Ibnu Hibban reniteinya sebagai omng yang aiqqah dm tidak ada scorang pun
yang menilair5rr druff. Bcgitulah yang dikatatan oleh Al llaitsami. Peadapat ini
diikuti olch Al llafizh Ibmr Hajar dilzrin Lisor Al Mi?nt, scbagaimana yang ntan
kami scbn&an nmtiqa, insya Allah. P€ndapot Adz-Dzahabi 1g 6issbutkan ,lalam
At-Taqlib (3: l3Q, di mana dia mcngatatc*n, avftrhmd bin Maslamah Al
Anshad: adalah seorang tahi'iq dia meriuayat&m dri Ahr Hurairah.'

Adapm yang meriwayatkan dariryra adalah Abbas. Muhmd dan Abbas ini
tiddk dikenal. P€ndapat ini dfu*il oleh Al Hafizfi dalerrl. 16., Al Mbaa (5: 381),
ke, rdian dia me,mberi catabn sebagaimana yang dikatakm olehAl Hai6ami.

Adz-Dzahabi sendiri tidak menyebutkan scdikit puq m€,rgemi biografi Abbas.
Baiklab, Hal punma: Muharrrmad bin Maslamah nrma 6y6foy1 adalah

Maslamh, ini ada dalan Al Ushul Ats-Tsalatah. Scdangfan d^lam Al Musnad
disebutkan Salarnah. Kemrdian, dal"rn Az-fuwa ar, kesalahan ini ditambah de,ngan
menyebutkan Muharrrmad bin Abi Sdarnah Adaprm dalam catatan pinggir shahih
Muslim dituliskan s€eerti ini, "Adaprm dalam beb€raptr naslrah disebutkan:
Muhammad bin Maslamah." Dan inilah yang benar, kareira sernta orang yang
meqrebutkan biogratrryra rcnyebutkan dengan nama lvlaslamah- Selain itu, Ibnu
Katsir renyebutkan narm4nya dalan Jami' Al Masuid sesudah narne |ytuharrmad
bin Ka'ab Al Qurazhi dan sebelum name l\duhanmad bin Muslim bin trbaidillah-

Hal kedua, pkni Muhanrnad [ia \rtzslamah Al Anshari, biografnya tidak
disebutkan oleh Al Husaini dalamll llonal. Hal ini diihti oleh Al Hafizh drllern At-
Ta'jil. Dengat demtian, keduanya tclah mlahrkan lccsalahan besar. Mereka
mengira bahwa dia adalah Muharmad $in [1a[sslamah bin Salamah Al llari6i Al
Khazraji Al Anshari: salah seorang sahabat yang @ bahlon lebih tua daripada Abu
Hurairah. pil dilahittan 20 tahun lebih sebelum Nabi SAW diutus. Dia juga
mengihti perang Badar dan beberapa perang s€sudahn,ra Dia mcninggal pada
taLrm 46, ada pola yang berpendapat pada tahrm 43 .lalam umn 77 tahrm-

Dia juga merymyai Musnad ttusus yang akan disebutkan dalam kitab
Musnad ini (3: 493 don 4: 225-226),16ss $ageimana dia meriwayatkanrdari Abu
Hurairah?
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Al Hafizh Ibnu Hajar rctr1lebufun orang ini 'laltrn Lisor Al Mimn dcnpn
mengikuti Adz-Dafubt, scrta renycbrf&an bahwa ini adalah seoiang

tabi'nq bukn seorang sahabatyang sudaht&
Hal ketiga: ah tidak rnc,m*an biografi Muhanrlrlqd bin l[aslamah Al

Anshari yang rcryratakanbahwa dia adrhh s€omng tabi'in dmperiwayathedits ini
selrrin dalem Lifrih Al Kabir, 'riiliL Al Buttari (llll239-240), Kitab At-Tdqrib, dm
Lisu Al Mizot, s€bagrimna yang tami isyaraen scbehrmya Ibmr llibbm
rcnyebuttan mang iur dalu Ab-Tsiqot hlm. 3?il .

Adryun lb,ru Abi llatim tidak myebuthn tlogafn:n &lrm'Al Joh w At-
Ta'dil. Mcmrndsl ini diecbabkrn hpo dtri para pcrutis ffrat, kar€Da rcreka
rengihd seeqmrtrya biografi yaog discbuttan oleh Al Bulfrrri 't'txn Al Kob'v-

Mcslci tcrtadang mcrdo pn mdahkaonya
Kcmrdian, Al Bulfiari juga m)rcbtrdrrn biografi Abbas (tcriura,'at .ded

Mnhanrrrao. Biografi yug dis€btem),a dahm Iitan Al Mbot Epalan
dngkasan dari At-Tariffi Al lfubb )rog Earra di sana Edryot butne rctmm"
Yakni tcdapat pcoa**m scpcld pag discbr&n olch lb61 Hihbm drtrrn 16-
Tsrqqat. Adaprm biognfi yang dischdcan olch Al Bulfi.ri od.hh ecpcrti ini:
Muham'rud bin lrtashmrh, Ibrrhim tlbru Mrrsa Ar-Rzzil reioh kEpeda

saya, dia bcdrata, TIisFtr t drni xbm fs56f A5fo$fuatmil rngrbstm hce.da
lre''d, dari lb,nr Jureli: Muhd bin l{aslanah Al Amhrl t-ahrq:n mgaui
shalat Jnm'at trak e& Fng mgwlhn (aDi )."

Dari perlolaan Al I&64 dd@ I.lsan Al Miz@t ini dryat ditarftpmtm
bahwa: Al Aqili mjEbdrrn Lftrhlmd daLm Adh-Dh.'6a' dm dva]lat
Mlharnmadpa& hadits ini t&lrL dikuatlcm olch riwapt leimll3- Akan 54i, fryg
saya pahani dari pe*ataan Al Bul&ci dalrh bahcrd dh hadrk miadalon
rivrayat Abenrazzaq yang mgudcrn ri*ayat Muharmad (scbogti raDrl."

Hal lrcanpax Pc,rbedaan pcod4at mgcoai waltu Etbeft psda hei Jum'at
petedaan ),ang sangat panjang den lam- P€nd4at Fng poting b€Dar

-DeourulhF adalah valtu selah Arh6r. Scpcrfi ini prLhh pctrd4at Ahd
dao Ishaq. At-Tirmidzi d*l*n ls-$1spss (2: 361, de4gen blqtq dad k"*D
ne,ngatakan, 'sebagian ulama dari lrshngan sababat Nabi SAW berpendapat bahwa

waknr yang diharapkan iar adelrh scelrh Ashar hingga tcnggelsm),a mtahari-
P€odapat seeerd ini juga dilccmrka&an oleh Ahad dan Ishaq. Ahad rcngetalco,
'Mayoritas hadits yang menycbutkan walor yang diharaplon s€huhdoa dikabulkan
adalah sesudah shalat Ashar dan sesudah mtahari tsgplincir.'

Al llafizh mnyebuttan dengan luas dalam Fcth Al Bui (2: 344351). Dia juga

menyebtrdon beb€rapa peirdapat beserta dalilqra ma<ing-masing. Di bagian atfiir
pcnjelasamya, Al HafizI mngatatan, *Sa'id bin Manshur reriwayadon hadits

d€ngan sanad yang shahih k€eada Abu Salamah bin Abdurrahan bahwa sratr
ketika sekeloqok sahabat te*uneut. Mereka membicarakan tentang waltu pada

bari Jum'at itu Mereka rcngajrrkan peodapamya: Grn)rata mereka tidak berbeda
pandangan bahwa waktu yang dimaksud adalah alfiir dari hari JumaL"

Pendapat tersebut juga didukung oleh banyak imam, di antaranla adalah Ahmad
dan Ishaq. Adaprm dari mdzhab Maliki, ada Ath-Thadhusi. Al Ala'i rcnceritakan
bahwa syaikbnfra, Ibnu Az-Zamlakani (scorang syailfi madzhab Syan'i pda zolnlg,n
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7675. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Suhail bin Abu Shatih menceritakan

kepada sa1ra, dri aFhnya, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW bahwa

iur), jWa milih pendapat seperti itu dan mengatakan bahwa seperti itu pulalah
pcndryat SyafiI-"

Al llafizh Ibrmrl Qaryim juga memilih pendapat ini, sebagaimana y6ag

disebrtu dalm tud Al Ma'ad (l: 215 -220).
Hal kelbna: Abbas: sieakah dia yang meriwayatkan hadits ini dari Muhamnad

bin Maslamah dan haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Juraij? Pendapat Al Haitsami
tentang orang ini telah disebutkan sebelumya. Pendapat itu mengikuti pendapat

Ibnn Itujar dalam Lism Al Mizan. Disebutkan bahwa dia adalah Abbas bin
AMurrahanbinIUaina'.

Pedstaan ini adalah kesalaban yang mesti dibuang, karena dalam biografi
Abbas bin Ab&rrahan bin Maina' tidak disebutkan sama sekali hAl hal yang

pada hadits ini Biografinya juga disebutkan dalarn At-Tahdzib (5: l2L),
Al ltubir (4lll5, norrcr l4), Al Jarh wa At-Ta'dil,Ibnu Abi Hati'm(3111211 nomor
I158), yaug brmyinya s€perti ini.

Abbas bin Ab&rrrahan bin Humaid Al Quasyi berasal dari Bani Asad bin
Abdul IJza dia b€rasal dari Maklcah. Dia meriwayatkan dari Muhanmad bin
Ivfadamh, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id.

Adaprm yang miwzyatkan darinya adalah Ibnu Juraij, dan yang mendengar

drinya adalah Abu Ashim. Alu mendengar bapakku mengatakan hal itu.
Adaprmbiografi yang bertentang dengan ini, terdapat dalanAt-Tarikh AI Kabir,

milik Al Bulfrari (Uuq,pada nomr 19 dan 20 yang berbunyi: Abbas bin Abdullah
bin Humai4 dari Bani Asad bin AMul Uzza, Al aurasyi Al Makki. Dia
mriwalzatkan dari Armr bin Dinar dan yzng rendengar darinya adalah Abu Ashim
dan Iblrrr Juraij. Ke, rdfum sesudah itq dia menyebutkan: Abbas bin Maslamah dari
Abu Sa'id- Ini adalah kesalahan dari para penulis }fiat. Karena tidak ada seonng
prm periwayat yang bcrnama Abbas bin Abdullah bin Humaid. Juga tidak ada orang
yang reriwayatran dari Amu bin Dinar. Tidak ada pula orang yang bernarna Abbas
bin Maslamah- Yang benar-meirunrtkt- adalah biografi yang tersebut dalamAt-
Tarikh Al l(abir danAl Jarh wa At-Ta'dil.

Hadits ini berasal dari Musnad Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Akan tetapi, dalaln
Al Musnod, bdits ini tidak disebutkan dalanMusnad Abu Sa'id. Mengenai maksud

dari waltu terbaft pada hari fumat. Lihat hadits yang telah disebutkan sebelurnnya
pada nomor 7 LSl, 7 466., 7 48O, aan J {91.
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beliau bersabda, "Yang memandikan ienazah harus mandi dan yang

membawanya hants ber-n udhu. "5 
3 3

533 Sanad hadits ini shahih. tladits riwayat Ibnu Hibban dalam shahih-nya (2:

424ldalam naskah Al lfuan):jahn periwayatannya b€rasal dari Ibrahim bin Al Hajjaj

As-Sami, dari flamad $ia $ahmalU dari Suhail bin Abi Shalih' dengan sanad

scPcrd di atas dcogan narfu'. Adapu rcdslGi hadihnya sdalab "Barangsipa yang

nenanailran nayit, hanfularya dia mandi, dan barangsiapa yang membawa mayit

hadalotyadiabqwudhu." .

f)rlam At Kabir (lll&m, Al Butfiari rcngisrrattan pada riwayat llanmad
bin Salanrh ini. Iladits riuaryat At-Tirmidzi (2: 132'1dari Muha"'n'ad bin Abdul
lvlalik bin Abi Asy-syawarib, dsri Abdul Adzbi\Al Mulfitar, dari Suhail' dcngan

saDad sAsrti ini. Adaprm redabinya adalslt "Yang nenandilan nayit, dia hants

nondi fun yng nqbo*wtya, dia lrarus bqwudhu." Sedanglan Al Baibaqi,

setelah rctiwayattan hadiE scporti yang diriwaya&an oleh At-Tirmidzi' dia

mcng3takan, "Hadits ini juga diriwayatkan olch lbnu ,nrij, dsri Ham'nad bin
sat"mh' dari suhsil dao Abu shalih' &ri ayahqra" dari Abu Hurairah""

Ketiga pcriuayat inr (Ibnll Juraij, Ilarryrad bin Salamah, d8n Affiil Aziz bin Al
Mul&tar), scmrmya stqqah. Mqcli rrriwayatkan dari Suhail bin Abi Shdib dari

ayahp" dari Abu Hurafuah, 6ocur nurfu'. Sanad yang terdryat d4l?m Al Mttsnad

ini, bc&nlitas strrlhihrcmrrut slarat yang ditctrykan olehlry'8yail*ani.
Adsprm smd-ssn d laimya ivgt shahih bcrrdasartan syarat )ang ditctapkan

Muslim" Mcskiprm bcstr, scsudah mcriwayatlan hadiG l'lt At-Tirmidzi
pcngptalan, aladib &ri Abu Hurairah ini adalah hadie hasan.Ia diriwayatkan dari

Abu Hnrairah seeira nauEtf,' Dari perkataamya, scakan-akan At-Tirmidzi
bermatond rcnrnj,kkan ilIar hadie marfu' deng;mmengatahn itu nauquf-

Ini sebcnarryra bukanlah illat, ke-marfu'-an suahr hadits depat menambah ke-

Aiqqah-aL sehingga tidak diragulsn lagi bahwa riwayat ini dapat dit€rima.

Kemdian, sebagian inan mgnjnkkan illat )rang lain, yakni dengan

,o*rs6rhkan scorang lelalci dalam sanad di antara Abu Shelih dan Abu Hurairah,

yang diriwayatkan olch Abu Daud 3162, dari Hamid bin Yahya" dari su$lan -Ibnu
Uya-inaf dari Suhail bin Abi ShalilL dari ayabqa" dad Ishaq, Eantan budak

Tgidzh\ dari Abu Hurairah, sw,an marfu'. Hadib ini juga diriwayadon olch Al
Bukhari (1111396-397), secara ringkas sebagairnana kebiasaamya, dari Iman bin
Maisarah, dari Ibnu Aliyyah, dari Suhail, dari aFhrya, dari Isbaq, mantan budak

T71id1bb dari Abu Hurairah. Kernudian dia berkata, 'T.iwayat itu dihntkan (dengan

adaqra rabi) oleh riwayat lbnu Uyainah dari Suhail."
Dan, sekali lagi, hal ini b*anlah illat. YsterE barangkali Abu Shalih

mendengar dari Abu Hurairah dan dali Ishaq, mantan budak ZaidalU sekaligus. Jadi,

bagaimanapun juga hadits ini kualitasnya shahih.Ishaq, mantan budak Zaidah ini
adalah Ishaq Abu Abdullah yang penjelasan tentang ke-tsiqqah-xn dan biografinya
telah disebutkan sebelunmya pada nomor 7673, sehingga penambahan nama dalam

sanad tidak mernpenganrhi apapun.
Bahkan, bisa jadi rralah menarnbah ke-tsiqqal-an dan ke-shahih-an hadits.

selain ihr, Suhail pun tidak sendirian dalam meriwayatkan hadits dari ayabnya, akan

tetapi ada juga Al Qa'qa' bin Al Hakim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al
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Baihaqi (l: 300) jahn perirefamya bcrasal dari Muhammad bin Ja'far bin Abi
Katsir, dai Itluhmd bin Ajlaq dari Al Qa'qa' bin Al Hakim, dari Abu Shalih
dili Ahr lftrainh, wz nwfu'.

Al Bul&ri p Ehh 'rr"fgicyueftn pada riwayat ini (llll397). Sanad hadits
inr sluhih mim[ s],erd yug ditsQlran oleh Muslim. Selain itu, ada juga sanad

lain dari hadits ini yog bcbes M illd datr b€rhalitas shahih. Yakni yang
diriwayarl"'. oleh Ibm Hrqrn delan Al tfulnlla (l: 250 dn 2: 23) yang jalur
per.iwaptm5p bcxasel dai Al Haiiaj bin Al lvlinhal, dari Ilarmad bin. Salamab,
dui Mnhmd bin AEu, dd Ahl Salmh bjn Ab&rrahrqn bin Auf, dari Abu
lltlrairah, wtmfi'.

S@d itri jWa dischen okh Al Bulfrari (lllBg7), dia ncogaakan, 'Musa
bertata poda h',rrd, dari IIm4 dari Muhmad bin Amu, dari Abu Salamab,
dari Abuftrairah, dili Nebi SAf,I...dm sctertrsnya."

Sanad fui ibret rslalreri Tidak diragutan lgigi ke-shahii-annya. Meskiprm
begitt imarn.Al Butfrai reOerinya catatan dengan mengatakam, 'Tidak shahih.'
Ken4a? pia rrrangealcrn; 'Al Adisi mgataUn kepadahf dari Ad-Darawardi, dari
Muharrna4 dd Ah Satmt, deri Abu mrairah, ...dqn sgterusoya." Yalcd, hadits
itr diriwaya&n olehAilDara*zrdi sscara nauquf dzri Abu Hurairah- Tidakmarfu'
s*agdmna pg diriwayal&m olch llamd bin Salamah-

Illat iryilrh )tgng fiilnti olch At-Tirmidzi, sebagaimna kebiasaannya png
rcng:stri $am:E, Al Bufhri Padahal, kami telah menyebutkan bahwa riwayat
yang rurfu'ti' L rn'ngLin da illat (cecao kareoa riurayzt yaag mauquf, apabila
p€dwellat hadiB Dtrf ifr,tdqqah

Hadits ini jup ryrrnFi sam&sanad lain yang banyalq di antaranlxa ada

Vang dlu'if. Scbagim s@d itu "kan discbutkan pada nomor 7757,7758, 9599,
9862, A"n l0ll2. Adryn smad lainnya, ada dalarn As-Sunan Al Kubra (l: 299-
307), datmn 1l ltubir, kerJ6 Al Bntdari (llll39G397).

M€mrntr saya, tidak pcrlu rcryerpanjang pe'mbahasan dengan menyebutkan
saDailsaud itr di stut Uhat prh hadis yang elah lalu pada Musnad Ali bin Abi
Tlralib Q59, 8W, 1074, dan l0$). Lihat pula dalam pembahasan rnengenai
wajibn;a berrvrdhr bagi ormg yang membawa mayit dan mandi bagi orang yang

lDemndilCImya,.lqlem kitab Al Muhallo, milik llnu Ham (1: 250 dan 2:23-25).
Lihat pula kitab At-Tdl*hish Al Uabirhhn 50 dan 138.
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7676. Abdurrazzaq dan Ibnu Bakar me,nceritakan kepada kami,

mereka berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Harits bin

Abdul Muthallib me,ngabarkan kepada saya -Ibnu 
Bakar juga

berkata: Ibnu Abdil Malih Nafi' bin Jubair me,ngabarkan kepadany4

bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanp, bahwa dia me,lrdengar

Rasulullah SAW UersaMa, "Barangsiapa yang menslulati ienazah,
lalu dia mengantarkawtya (sanpai htburan), noka baginya dua

qirath seperti du gwtung Ufud. Dan barorysiapa yng menslalati

,rarnun fidak ifut mengantarkanutya, ,rraka fuSintn satu qirat sqerti
guurrg (Jhud" Abu Bakar b€*afq 'Safir airae itr s€perti satu

gutung lJhtd.d3"l

n Sanad hadits ini sluhih. Harb bin Abdrl Mutallib: tidak ada scorang pun
yang me,umjnkkan nasabnla- Ibnr hraij rcngatakan hal yang bqbeda Gnge,lai
nama ay1fo Harts. Abdurrazzaq berlota, 'Dari Ibmr Juraij, &ri llarts bin Ab&l
Muihallib.' Seaangtan Ibnu Bakar (yakni Muharrrmad bin Bakar Al Birsani)

rcngatatan, 'Dari Ibnu Juraij, dari tlarts bin Abful Malik '
DalzmAl Kabb (1111272), Al Bultari menl.Ehiltan perbeanan ia T)isebudon

bahwa Ibrahim bin Musa Ar-Razi mcriwayatkan hadits dari His,'ambin Yusu{, daxi

Ibnu lrraij, dengan narna flarts bin Abdut Muttatlib. tvtabuary"a s4€rti riwayat
AMumazzaq. Adapm Abu Ashim reriwyadon badits ini dad Ihru hraij bahwa

dia adalah Harts bin Abdul Malik" Yakni seperti riwayat Ibmr Bator.
Al Butfiari m€nganggap riwayat yang pertamalah, yakni riwayat Hisyam bin

Yusuf, yang rajih. Dia lalu rcngatakan bahwa itulah yang paling beDar. Al Hafizh
menyebutkan da'lxn At-Ta'jil hlfrL 77-78, bahila Ibnu Hibban renyebutkan Harts
delemAts-Tsiqqat, dengan nama l{6s bin Abdul Malik.

Adaprm Ibnu Abi Hatim dalm,Al Jarh wa At-Ta'dil (llU&O), tidak melakukan
apapun selain meringkas peirdapat Al Bulfiari. Akan tetapi dia tidak renyebu&an
bahwa nama yang pertama itu lebih utama dari yang kedua. Dia mengatakan,

'tlamanya Harts bin Abdul Malik, terkadang pula disebut Harts bin Abdul
Muthalib." Seakan-akan dia menganggap nama )rang kedua adalah yang lebih benar

sebab dia mendaUututan penyebutanqra. Bag,inranapun juga, omng im *iqqah, N
Bulfiari dan Ibnu Abi Hatim tidak nrcnyebutkan kelemahan4ra. Selain rtq Ibnu
Hibban pun menyebu&annya dzlaa Ats-Tsiqqat. Hadia ini adalah ulangan dari

nomor 7188 dan 7347 dmi dua jalur yang lain, dari Abu Hurairah, nauun dengan
maknaqra saja.

Musnad Imam Ahmad 
- @
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7677. Ab&mazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij
mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah me,ngabarkan kepada

say4 dari Wahab bin Kaisan, dari Muhammad bin Amru, bahwa
dikabarkan kepadanya: Salamatr bin Al Anaqsedang duduk bersama

Abdullah bin Amru di pasar. Lalu, melintaslah rombongan yang

me,mbawa jenazah yang ditangisi. Abdullah bin Umar pun me,lrcela

hal itu dan me,negur mereka yang menangisi. Salamah bin Al Arzaq
pun berkata padauya, lJangan mengatakan demikian. Aku bersaksi

bahwa aku pematr mendengar dari Abu Hurairatr me,ngenai hal ini.
Suatu ketika seorang perempuan dari keluarga Marwan meninggal
dunia. Marwan pun menyuruh para perempuan )iang menangis ifu agar

diusir, Abu Hurairah pun berkat4 'Biarkan mereka, wahai Abdul
Malik. Karena suatu ketika pernah ada jenazah yang ditangisi melintas
di dekat Nabi SAW. Waktu itu aku dan Umar sedang bersama beliau.

@l - ['[nsnxd'Imam Ahmad



Melihat itu, Umar pun menegur mereka yang memangisi jenazah

tersebut. Rasulullatr SAW pun bersabd4'Biarkanlah mereka, wahai
(Jmar. Karena jiwa bisa merasa dan mata bisa menguanrkan air
mata, sedangkan zaman itu banl." AMullah bin Umar bertanya,

"Engkau mende,ngar hal itu?" jawab.nyra, 'Ya' Abdullah pun

menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih meirgetahui.d3s
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7678. Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kmi, Ibnu Juraij dan

Ibnu Bakar mengabarkan kepada kami, dia Hara: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada saya,

dari Hurnaid bin Abdun"ahman" bahwa Abu Hurairah me,nceritakan

kepadanya, bahwa Nabi SAW me,merintahkan soorang lelaki yang

berbuka pada bulan Ramadhan unhrk memerrdekakan seorang budak

atau berpuasa dua bulan, atau me,mb6xi makan enam puluh orang

miskin.536

535 Sanad hadits ini shahih. Hadits )rang sam juga sudah disebutkan
sebelumya dalam Musnad Umar bin Khaththab pada nmr 5889: riwayat dari
Muhammad bin Antru gia llalhaleh, dari Muha'rrnad bin Amu bin Atha'. Kami
pun telah memerinci pembahasan mengemi hal ini di sana-

Di teryat itu pula, kami fslah mengisyaratkan pada riwayat ini Perkataan, ,ciu
Ll:):-'C: ;- 61lr"Perempuan yang menangis ago dinsi" se,perti inilah redaksi yang

terdapat dalam dua naskahAl Mustadrak dan Shahih Muslim. Adapun dalamShahih
AI Bul*ari disebutkan" ;tl:S; S:; 'g-$ ,iJ ,.tA.'Pua npu,a n yng manangb lalu ia
pun mengusiruya" ini adalah kesalahan dari perulis kbat atau dari cetakan.

5r Sanad hadits ini shahih. Ini adalah ringtasan hadits pada nornor 7288. Di
sana kard pun telah mengisyaratkan pada riwayat di sini.

Musnrd Imam Ahmad 
- @
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7679. Abdunazzaq dan Ibnu Bakar mcnceritakan k€pada kami,

mereka beltat4 'Ibnu Jnraii mengabarkan kepada kami, Atha'

mengabarkan kepada sayq dari Abu shalih Az-7aw bahwa dia

mende,ngar Abu Hurairah berkata: Rasulultah SAW bersabda, "Setiap

amal perbuatan anak Adam adalah untulmya, ftcatali pulsa.

Sesungguhnya pu$sa itu untuk-Ku, Afulah yang membalasnya. Puasa

adalah tameng. Apabita kalian sedang berpuasa, mafta ianganlah
mengucaplcan ftata-lcata kotor, iangan pula membtnt gaduh. Dan

apabila ada seseorang menghina atau mengaialotya berkclahi, maka

lutalrnnlah: 'Aht sedang berpuasa.' Katalcan itu dua kali. Demi Dzat

yang jiwalu ada di tangan-Nya, kelak pada Hari Kiamat bau mulut

orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak

lusturi. Orang yang berpuasa medapatkan dua kebahagiaan; kctil@

berbulra dia berbahagia dengan berbulcanya dan t@tit@ berjumpa

dengan Tuhannya 'Azza wa Jalla dia berbahagia dengan

puasanya'.'rt37

s3' Sr"id hadits ini shahih. Abu Shalih Az-Zayat; adalah Abu Shalih As-Saman,

ayalnya Suhail bin Abi Shalih. Nama aslinya adalah Dzakwan. Dia dipanggil Az-
i"Wir"juga As-Saman. Biografiqra telah disgbutkan sebelumnya pada nomor 4626.

@I - 
N'[nsn1d Imam Ahmad
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7680. Abdurrazzaq dan Ibnu Bakar me,lrceritakm kepada kami,

mereka berkatq *Ibnu Juraij me,ngabarkan kepada kmi, Ibnu Syihab

mengabarkan kepada saya" dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari

Abu Hurairah, bahwa dia berkata: Rasulullah SAW b€rsabdq "Syetan

datang t@tilca kalian sedang mengeriakan shalat. Dia menbisiki dan

menganggu hingga lalian lupa jumlah ralcaat yang kalian kerialan.

Matra apabila itu terjadi, lakakanlah suiud fua kali sementqra dia

dalam kcadaan 4rriluPt. ns3E

,i;';.r s71 :'tG ,f:. ir.$ ,a$l)t'* tfl,* .v1^\
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Di sini kami hendak menambatrkan bahwa Ib,nu Abi Ilatim pun menyebutkan

biografi n)ra (l I 2 I 45 U 5 l).
-Hadis 

ioi 1og" diriwayatkan oleh Muslim (1: 31Q ri*zyat dari Muharnmad bin

Rafi,, daxi effiurrazzaq, dari lUhu Jqraij, dengan sanad seprti ini. Dalam riwayat

tersebut terdapat peqiclasan bahwa bagian awalrya adalah hadits qudsi. Yakni

disebutkan, 'iltoh 'Aza wa Jalta berfirman, 'setiap amal perhmtan anak Adam..-.'

hadits semakna dengan hadits ini sudah disebutkan sebehrmya, baik dengan

panjang ataupun secara ringkas, serta terpisah dalam beberapa hadits. Juga dari

L"u"ota jalur yang berbeda dari Abu Hurairah' Di anhraqra adalah pada nornor

lnq,itiq,7484,7596. Kami pun telah rneir-takhrij banyak jdur hadits ini dari

teryatnya rnasing-masing'
53t Sanad hadits ini shahih.

Musnad Imam Ahmad 
- @l
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7681. Abdurrazzaq dan Ib,nu Bakar me,nceritakan kepada kami,

mereka berkata, *Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Umar bin
Atha' bin Abu Al l(huwar mengabartan kepada kami, bahwa ketika
dia sedang duduk b€rsama Nafi' bin Jubar, Abu Abdullalu menantu

T*lid bin Ar-Ray5ran (Ibnu Bakar mengatakan: Ibnu Az-Tabban)

melintas di sisi mereka Nafi' pun mcmanggilnya, lalu berkata: Aku
me,ndeng;ar Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersaMq "Shalat
bersama ilnam itu tebih utama daripada &n putuh kali shalat yang

dilalsanalean s endirian'. 63e

53e Sanad hadits ini stuhih. Nafi' bin h6ari bin Mrilh'im biografnla ctah
discbu&.n scbclumya pada nomr 7392. tladits ini juga akan disebudon pada
nou)r 10854: dari Radt dari Ibru fuaij, dcngan sanad seperti ini. Hadits rivuayat
Muslim (l: 180) dad IIarun bin Abdullah dan Muhanmad bin Hatim- Keeran},a
dari llaiiaj bin Muha'rrr,ad dari Ibmr Juraij, dcngan redaksi )rang sama. Hadits ini
juga diriuayat&an olch Abu Uwanah dalam Musnad-nya yang dital:hij dari Slnhih
Muslim,juz 2 hlm- 3 dari Abbas Ad-Dauri dan Ash-Shaigh- Keduanya b€rasal dari
Ilaiiaj bin Muharrrn4 dad lbou fuaij.

Al Hafizfi Ibnu KaBir rcngutip hadits terscbut dalamlami' Al Masanid wa As-
Sunan (7: 506) yang diambil dari dra riwayat dalum Al Musnod: yakni riurayat ini
dan rirayat nomor 10854. Akan &@i Al Ilafizh Ibnu Katsir melakukan kesalahan
besar dalam hal ini. Di mnna dia tidak menyebutkan hadits ini dalam keloqok
hadits Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari Abu Hurairah. Narnrn dia justru
menyebutlrannya dqlzrn Al Kuna dcngan judul Abu Abdullalr, menantu T:ridbm Az-
Tabban dari Abu Hurairah. Ini adalah yang perlu dikitisi
rahimahullah. Karena sebenanryra hadits ini 

-sebag4imqna 
diketahui dari

redaksinya- adalah hadits dari Nafi' bin Jubari: dialah yang mendengar hadits itu
dari Abu Hurairah yang sedang mengatakamya dalam majlis itu.

Pada waktu itu, Abu Abdullah hendak beranjak dari majelis. Bisa jadi saat itu
sudah masuk waktunya shalat berjamaah. Abu Abdullah hendak keluar, lalu Nafi'
pun menasebatinya dengan hadits ini. Dia memberinya peringatan dan
mendorongnya untuk mengerjikan shalat berjamaah. Karena itulalq biografr '
Abdullah tidak disebutkan dalarn At-Tahdzib marrynn cabang-cabangnya.

Tidak pula dalam kitab yang berisi para periwayat hadits lslr-,Srahihain, karena
dia tidak pun)ra peran dalam hadits. Dia hanyalah pendengar. Kemudiarq Al Husaini

@t - Musnsd Imam Ahmed
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mengifuti kesalahan Al Hafizh Ibnu Katsir. Dia rnenyebutkan dalsm.lf flonalhlrn

tgtiebu Abduuall menantu Tllidbin Ar-RayyarL dari Abu Hurairah- Juga dari

umar bin Atha' bin Abi Al Khuwar. Nannrn, dia tidak mengatakan apaptm sctelah

it* pl" lupa bahwa jika orang ini adalah salah satu p€ri{,aryt hadits ini mrke dia

tidak tcmoasuk dalam tarnb^ila" periwayat Al Musnad pada enam kitab hadits'

Karena hadits ini terdapat dalam shahih Muslim dengan rcdaksiyP€rti ini.

Kemrdian Al Hafizh Ibnu Hajar 6p1arnlqhkan fsselahan Di maoa dia mcm*il
perkataan Al Husaini dalam At-ia'iit hln" 497, lalu rcngatakan, 'Abu Ahmad Al
if.f.i- disebutkan dalamAt Kuna dergannama Abu Abdgllah- Dia mendcngar dari

Abu Hurairah dan lain-lain' Adaprm yang msriwa)"atkan darirya adalah Muha'rnnad

bin Ibrahim At-Taimi. saya t<ata*an: Ibnu Hibban meq,ebutkannya dalam la-
Tsiqqat., Dia memberi tanal aaame t-Tahdzib dan cabang-cabangnya dengan t-nda

A"jN*u'i saja. padahal, periwayat ini bukanlah omng yang meriwayatkan hadits

V*g airi*"i** oleh-Mustm.- Kalau saja Al Hafizh Al Mazi dan para hafi-l

i"iniy" -."g"t h"i bahwa dialah periwayat hadits ini dia qkan me,mberi tanda

J;g; tanai rrusnn Ibnu Hibban sendiri telah rnenyebutkanry"a dalam lrs-
Tsiiqat, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafizh (A*-Tsrqqal hlm. 384). Dia

;;;;k ", 
;.eto eUaoUrn meriwayatkan dari Abu Hurairah, 'Jadikan shalatmr

bersLoa mereka itu satu tasbih.' Dan Muharrrmad bin Ibrahim At-Taimi

meriwayatkan hadits darinYa."

erlapun haditsnya duri tUoo Abbas yang membahas texrtang ta'owwudz ada di

Sunan Ai-Nasa'i Qi 312). sedengkan haditsnya yang lain dari Abu Hurairah 
-yang

tliisyara*un oleh Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqqat-, aku belum

Setain itu, aku melihat bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar merujtp-ada hadis-hadits

aa^ ,ei U*"ad padt beberapa teryat di kitab At-Ta'iil. Dia 9rm rcngikuti

kesalahan Al Husaini. Akan tetapi, terlihat jelas bahwa dia terlodang juga lqpl
dalarn nrjukannya itu. Di ular" 

"p"bil" 
dia benar-benar rrrujuk pada hadits itu di l'

iinaa, r""ya-dia oka. tahu batrwa hadits i1., juga ada 7^Ym-Snalin tufi61i6 deo

urt o -"-pakan hadits-hadits tambaha" pada enam kitab hadi* (h.fi.b as-sittah)-

Asy-Syaf i me pengaruh taqlid ini, dia mengatakan, "Taklid membuat

ot*g i,a"g lupa makin lupq semoga Allah menganpuni karni dan merekr'"

l[" ltd"ffof, ini namanya terdapat dalam riwayat Abu Uwanah dengan nam'

Abu Abdunahman. Ini adalah kesalahan yang iangat jelas' Dalam riwayat Ibnu

C.f., a-i Ibnu Juraij disebutkan dengan narrB Az-Tabbao Itulahyangb"'T dtt"q
in"nin Muslim. Dengan narna ini pulalah Al Qadhi Iyadh meirycbu&an dalan Al

Masyartq (1: 306 aan:t01. Sedangkan riwayat Abdurrazzaq, nam' yang disebutkan

"aut* 
et-if"yy*. Tidak ada seorang pun yang menguatkan nama ini'

Adapun -rt o n"ais, deruiatrya marfu'.Hadrts yang sryloa dengan ini telah

disebutkan sebelunrnya pada nomor 7 185, 7 424, 7 5'7 4, dan 7 60l'

Musnad Imam Ahmad - @t
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7682. Abdurrazzaq dan Ibnu Bakar me,lrceritakan kepada kami,

mereka berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Atha'

mengabarkan kepada saya, bahwa rdia me,lrdengar Abu Hurairatr

me,ngabarkan pada mereka tentang bacaan dalam setiry shalat; Apa

yang diperdengarkan Rasutultah SAW padz kami, maka kami

perdengarkan kepada kalian dan apa yang disama*an Rasulullatt

SAW kepada kami, maka kami samartan dari kalian. Ibnu Bakar

berkat4 "Di setiry shalat adabacaan Al Qur'an--sltl'

'*,ir*Ut,f 'rllfLli€J i ,-;- * ,7, 6?l ,gf:llr :* €'L .v1^r

:,Sv re;; ,fj *,:r1 \Fi

.1r3r P r;$.,,c, J; '.j"J-y ti6 Pt;r'ht
7683. Abdurrazaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu

Salamalu dari Abu Hurairab, dia berkata: aku tidak mengetahuinya

kecuali dari Nabi SAW, beliau bersabda" "Janganlah kelebihan air
dihalangi hanya uafitk mencegah tumbuhnya retttmputan."Yr

540 ganad"va shahih, diriwayatkan pula oleh Abu Awanah (l:125), dari Ad-
Dabari, dari Abdurrazaq dan dia tidak menyebutkan lafaz.hqaa, karcna pindahan dari
hadits sebelumnya. Hadits ini tenrlang pada nomor 7494. Di srn. kami juga telatt
memaparkan beberapa jalur periwayatannya. Diriwayatkan pula oleh Al Bul&ari (2:
209) dan Muslim (l: 116) keduanya dari jalur periwayatan Ibnu Ulalyah dari Ibnu
Juraij dengan sanadayq dengan ada tanrbahan tafazfi di al:hiqra.

snt Sanad hadits ini shahih. Keraguan dalam hal marfu'-tya hadi6 ini tidak
menpengaruhi ke-shahih-annya. Hadits in uabil dari Abu Hurairah secara marfu'
dan berasal lebih dari satu jahr. Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada nomor
7320: iwayat dari Abu Az-7,jlrad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairab, secatz marfu'.
Di sana karni juga rclah mengis),aratkan pada sebagian jahn hadis ini.
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7684. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin' dari Abu

Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabds, "Barangsiapa yang menbeli

kambing yang embing susunya diikat, makn dia boleh memerah

sustmya. Jika dia suko" dia bisa mengambilnya dan iika tidak sulca

maka dia bisa mengenbalilcon hayan,itu beserta (Sutti) satu sha'

htrtna."fl

ca

fu s;'$t
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,li,;i- x -;jtst \i itLst iLl 7G. tir :pi #

7685. AMurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabartan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katslr, Abu Katsir

me,ngabarkan kepada saya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah

berkata: Nabi SAW b€rsabd4 "Apabila kalian menjual kambing atau

unta yang suttynya bisa diperah dan mendekati waHu melahirkan

hendabrya dia tidakmenahan susu di ambingnya'.'il3

s2 san d hadiB ini sluhih. Hadits yang sama dengan ini sudah disebutkan

sebelnmya pada nomor 7374: iwayat dari Su0nan, dari Ayyub, d€ngan sanad yang

sam. Sedangtan hadits yang se,malma dengan ini sudah disebu&an sebelumya
pada nomor 7303 dan 7515.

s3 sanad hadits ini shahih. Abu Katsir: As-suhaimi Al Gh$ri. Nama asliqra

adalah Yazid bin AHurrahan bin Adzinah. Mengenai nama bapak dan kakelnya
terdapat perMaan yang tidak begtu b€ralti. Nama inilah yang ditetapkan oleh Al
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7686. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Az-zuhri, dari Ibnu Al Musalyab,

dari Abu Hurairab dia berl(ata Rasulullah sAw bersabda, "orang

kon tidak bteh jual beli dui orang ped.esaan. Janganlah kalian

menowar barang wrtuk manambah harga bagt orang lain, iangan

menambah (towaran) pnblim omng lain, jangan melamar orang

.yang telah ditanu orang ltin, dan ianganlah seorang wanita

meminta (kewda flmi) agt ilnenwai saudara peremlrtmnnya

(istrinya)'.e

Buffrari, Ibm Abi IIatiE, dan lbmr Sa'ad- Dia adalah tabi'in yang tsiqqah.Ib'nu Abi

Hatb, Abu Dau4 An'Nasa'L dmlairlaiq rcnitairya tsiqqah'

oar- At Kabir, Al Bulfiri tidak rc4rebutkan Abu Katsir pada te,ryatrya
yang semestinya- Baranglali ini adalah kesalahan dari penulis lfiat. Dimana dia

ai"Jt"*r" daLm biogrsfi enaknla, Amr bin Ya d' (AlB9a), padabal analornr

meriwayatkan tadis Aarirya Ibmr Sa'ad renyebutka4 biograftiya (5: 403), dan

."og"t t rr, 'Dia bertemr aengell aUu Hurairah dan meriwayatkan darinya.'

fbnu Abi Hatim ;uga rn}lebutlcan biografin)'a (41u279-277)' Ad-Daulabi

meqebu&amya a;xrt il IQna (2: 90)' Yang dimaksud dengan Abl Katsir di sini

Ur*-f.n of."gt. Yahya bh Abi Kabir. Dia adalah orang yang berbeda. Hadits ini
juga terdapat d;*, J*rt' Al Masanid wa As-Stman (7: 513), dari tenpat ini. Hadits
';i"y", 

a,n-Nasa'l (2:215) dari Ibnu Ishaq bin Ibrahirr, dari Abdurrazzaq, dengan

sanal seperti ini. ;Adak maahan susunya" meksudnyl ad{ah hendaknya tidak

-""g,nd"tt* susunya dalamprfingpya selama beberapa hari agar terlihat banyak

padawaktn dijual. Lihat pula hadits nomor 7374 dan'7684.^ su Sanad hadits ini-ilaftlr. Hadits yang semakna dengan ini telah disebutkan

sebelnmya dengan panjan& pkni pada norrcr 7247: iwayat dari Ibnu uyainah,

a"ri A"-i^rn+ a"rg* sanaa yang sama. Selain itu, juga telah disebutkan hadits

yang rnenunjrit"r, 6psga11 pemtctian orang rumahan dari orang badui, yalcni pada

norlor 73lO dan74d;g.
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7687. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabakm kepada kami, dari Mutrammad bin Wasi', dari Abu

Shalih, dai Abu Hurairab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang melapanglan kesulitan seseorang di dunia, Allah

akan melqangkm kcsuliururya di affiiral Barangtiapa yang

mennupi aurd saorong Muslim di dunia, Allah akan menutupi

aurafirya di akhiru. Allol, &an selalu menolong seseorang selama

dia nau nenolong s audararyo'.'&t

at Sanad hadits ini dlra'if, kzrffi ada sanad yadg terputus- Adapun matan

hadiB, sdah b€nar. Muhanrmad bin Wasi' bin Jabir Al Azdi Al Bashi adalah

s€orang yatgtiqqah. Musa bin llanm mengatakan, 'Dia adalah olaog yang taat dan

ahli ibadah- Dia juga wua', nmlia, dan terhormat. Dia seorang yary tsiqqah dan

berihr, serh ban:ak relahrkan kebaikan."
Al Bulfrari rc4rebuttan biografinya dalam Al Kabir (l I I 125 5 -25q. Ibnu Sa'ad

ouwll)- Iblnr Abi Hatim (4lllll3). Abu Nu'aim Aar*n Al Hilyah (2:335-357).

HadiB ini jrry! "lmn discbrdran pada nomor 7929: dari Yazid bin Harun' dari

HiErm bin Ilasan, dari Muha'nrnad bin Wasi', dari Abu Hurairah-"
Selain itr+ juga "ten disebutkan pada nomor 10502: dari Yrmus bin

Muharrrrq4 dari Ham bin Abi Ham, "Aku mendengar Muharnmad bin Wasi"
dari sebagian sahabatq"a, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah." Dari sini terlihat
jelas bahura di antara Muharr.mad bin Wasi' dan Abu Hurairah terdapat dua orang

dua perantara yary salFh satm)ra dibuang (sebagian sahabatnya) dalam sanad ini,
dan dibuang ke&raq"a 'l"lam nomor 7929.

ffaaie ini -asdnya- pada bagian awalnya terdapat redaksi, t3 lr :ifi U;u irif ;
*Ui,,;- "Bootgsirya ymg menuima pembatalan transaksi dui orang yang

menyual, tnoka Allah afui nenqhu penghapusan kcsalahannya di Hari Kiamat."

Al Hakim reriwayatkan hadiB ini dalzm Ma'ifatu Uumul Hadits, hlrn 18: dari

Abu Ab&rllah Muhamad bin Ali Ash-Shan'ani "Al Hasan bin AMul A'la
menceritahn kepada karni, AMurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Mgharmad wasi" dari Abu shalib dari Abu Hurairah, dia berkata,
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'T,asulullah SAW bersabda, 'Boangsiapa WE nraqitu pnfutolu oznsalo;i
dari orang yutg natesal, noka Allal, akan nawina patghtpusan kafurwurya
di Hari Kiarrol Buangsiapa yang manbuka kaulitot sanalllg Muslit4 Allalt akot
mqrbuka lrcsulitannya di H@i lfiarrrat.lllalt akorrselahnaolongsaraaghamba
selanu dia naolong dara qn.'

Hadits tcrscbut diriway&n AI Baihaqi d,Iqrm As$wun Al Ktbm $: n) dan
Al llakim" Kedua riuqrat i[r lcani iEarafun pada nomr 74?5.Dn qrn' ktni jug3
bcrbicara mcngcnai hadits, ir-1'*'tsarangsiapa ),ang mim pcmanUn
transaksi..." Adaprm hadits laimJr4 yakni yang di sini dan pada noun 7929 dzm'

10502, i6 tsabit dal sluhih dari Al A'masy, dari Abu StelilL dari Abu Hurairab
dengan redaksi yang lcbft peqiang dari rcdaksi di sini-

Hadia ini pm Elah discbuttan sebehrnrrya pada nomr 7421. Karcoa itdah,
kami aya16ft3a bahura E tan hadits im sluhih. Al tlakim del*n Wunul Hadits

-sesudah rcriwayafun hadits &ri Muhanr'nd bin Wasi'- rengarakan, "Ini
adalah sanad bukan dari orang yang suka manhuat-buat, sehingga keshahih-an.
hadits ini tidek diragukan""

Namm, tidaklah s€pcrti i[r' karcna Ma'mr bin Rasyid Ash-Shan'mi adalah
seolang yaag triqqah dan terpcrcaf, n,rrnm ddak 'rFn 

l€qgar dai Mtfimd bin
'Wasi'. Sedangkar Muharnm*d bin Wasi' zlelah seueg yng Biqqoh daa
terpe,lcaya, namm dia tidak.rcndengar dari Abu Shalih."

Adapun anggapm Al llakim bahwa IVla'mar tidak rcndengar dari Muba"'mad
bin Wasi', ab tidak rcogetahdn1la sama sekali. fcmdirn, hal ini pm tidak
b€rpengaruh apa prm pada hadits ini, hrena IIam bin Abi IIaa rcnacnsar
darinya, sebagimana ]ratrg k mi isyarathn pada riwayat bcnfqilnla, yahi pada
norxrr 10502.

Adaprm renggtai'ngge[ren bahura Muharmad bin Wast tidak mdcngar dari
Abu Shalih, hal ini sudah jelas dalam riwayat iai dlnnn^ dalam riwayat tcrsebut
disebutkan, "scbagian sahabatnya." Scbagirn sababat ini tidak diketahui sehingga
mengakibatlan sanad hadits ini terpuhts. Akan tetapi menunrftu /ang dimatsud
deirgan 'sebagian sahabatnya' adalah Al A'masy, hrena .ASu ].hr'aim meriwayatkan
hadits ini delen ll ltllyal (8: I 19) iahu periwayatannya berasal dari Ibrahim bin Al
Asy'ats, dari Fudhail bin I)'adL dari Sulaiman (dia ini adalah AI A'masy) dari Abu
Shalibs dari AbuHurairah, dcnganrcdalsi yang sama.

Abu Nu'aim lalu meirgatakan, 'Riwayat ini masyhur dalam riwayat AI A'masy.
Dia meriwayatbn hadits ini dari orang-orang terdahuhr, Muhanmad bin Wasi'.
Kami tidak rcnuliskaml"a rlelarn bagian Fudha4 karena itu adalah hadib Ibrahim
bin Al Asy'ats."

Isyarat ini ditljuk n pada Muharmrad bin Wasi' dari Al A'mas5/, sehingga
terlihatlah jelas bahwa yang tidak diketahui ihr adalah Al A'rnasy.
Sedangkan Muhanrmadbin Wasi' lebih hra daripada Al A'masy. Dia meninggal dua
puhrh tahrn sebelum Al A'masy. Karem ituldt tidaklah asrqg bila Mubatnmad bin
Wasi' me,ngrtakan,'Dari sebagian sahabatnya."
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7688. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dfit Az'Zrthri., dari Abdunahrnan bin

Hurmuz, dari Abu Hurairab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah salah seorang dari katian menghalangi tetangganya untuk

meletalclran kayu di atas tembolotya. " K€mudian Abu Hurairah

berkata, "Kenapa aku melihat kaliaq berpaling! D€mi Allah, aku akan

lempar kayu itu ke pundak-aundak kalian.'ff
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7689. Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan ke,pada kami dari Az-Ztfrri dari Abu Salamatt, dari Abu

tr Sanad hadits ini shahih. Abdurrahman bin Hurmrz: adalah Al A'raj. Hadits
ini disebutkan oleh Ibnu tr(atsir .l.lem Jamt' Al Masanid Q: 239) dari teryat ini.
Hadits ini juga telah disebutkan sebehmya pada nornor (7276) riwayat dari Su$ian,

dzri Az-hthn, dengan sanad dan redaksi yang sama.

.p*ir yt\
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Hurairah, dia bertata 'Dua orang perempuan dari Bani Hudzail

bertengkar. Salah satu dari keduanya melempar pere, puan yang

lainnya dengan batu dan me,lrgeirai perutnya. Pere,mpuan itu prm mati

dan melahirkan janinnya Rasulullah SAW ke'mudian menetapkan

kewajiban meurbayar diyat kare,na membuhuh per€,mpuan itu dan

kewajiban merrbebaskan budak lelaki atau per€,mpuan kare,lra

me,lnbunuh janin. Ke,mudim, ada seseorang yang berkat4 'Bageimxlx

mungkin seomng yang tidak makan, tidalc minum, tidak berbicra, dan

tidak bisa berterialq bisa mengakibatkan kewajiban. Hal seperti itu
hartrs ditangguhkan!" Nabi SAW lalu bersabda, "Sebagaimuu yang

dilratalran oleh Aht Hurairah, 'Orang ini termasuk saudaranya

peramaf ."gT

s7 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan rmam Muslim (2RO) d^rt
Abd bin HuIDaid dari Abdurrazzaq dengan sanad ini. Tapi dia tidak myebutkan
lafazhnya karena sudah discbudmpada riwayat sebeh'mnya.

Hadib ini juga diriwayadon Al Bu}fiari (10/182-184) dari jaLrr Al-Laits dari
Abdnrrahman bin Khalid dari Az-Zlrttui dari Abu $nhmeh dari Abu llrrairah
de,ngan lafazh )raug sam.

Juga diriwayatkan oleh Muslim dari jahrr Yunus dari Az-Zttfui dili Ibnu Al
Musalryab dan Abu Salamah secara bersamaan dengan redaksi Fng cuhry panjang,
bahkanlebftpaqiaag dari pada yang ada di sini.

Adaprm 4a yang jahn Yrmus yang diriwayatkan oleh Al Bulfrili OA2B)
adalah menggpakan r€daki yang singkat, bahkan lebih singkat dari yang ada di
sini.

Hadits itu telah disebuttan sebagiannya secara ring[as pada hadits nomor
(7216) dari riwayat Malik dari Az-Zrr}ri dari Abu Salanah- Krmi iuga telah

menyebutkanryra di sana. Redaksi (J+-'11) berasal dari kata Al lhlal yal'nt

rengeraskan suara. Dan bb Istihlaal Ash-Shabiy (bayi menangig berarti dia
menangis ketika dilahirkan . lafazh yathullu: dengan dhanmah pada hunrf Ya' dan

fartah pada huruf tha' dan tasydid pada hunrf lazr, ia berasal dari kata OjtD yo"g

berarti mengalirkan darah.

DilamLisan Al 'Arab discbutkan: (ir.-tt l, rur sP t-*; ,,D Abu Zaid darahnya

mengalir, semoga Allah mengalirkan darahnya, tidak dikatalon: (r-, l-L) de,ngan

fathah.
Hal ini belbeda dengan Abu Ubaidah dan Al Kisa'i yang mengatakan demnikian

(yakni membacanya dengatfathaft). Dan dikatakan pula: (J, J4.
Abu Ubaidah mengatakan bahwa dalam kata ini terdapat tiga model bacaan: (.,p,

u,',8 - -, ;i -;,1. p6i inilah 16sg rajih (hraQ dalam kalimet ini.
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7690. t*b&xrazzaq menceritakan kepada kami, Muamrnar

menceritakan kepada kami, d^ri Az-Zrfrri dari Said bin Al Musayyab

dan Abu Salarnah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau

bersabda, *Pada hewan yang mati tanpa sengaja tidak ada jamitun,
jatuh lre dalam sumur frdak ada janinan, dot orang yang tewas di

Sebagan oraug meriwayatkan dengan lefezh JE yang b€rasal dari kalirnat;;15.

Al Qadhi Iyadh dalam trab Masyauiq Al Anyu (l: 88), bertata, 'Kami
meriwayatkan lafazh tersebut dengan dua rraciam: Fkni d€ngan lafazh J-+ dan J.+.
Demikianlah yang kami dari kitab Al Mtnarttha'dari Yahya bin Yahya
AI Andalusi dan Ibnu Bukair.

gsdangkan dalam beberapa kitab ru;'rtatt yang diamhil dari}1;A Al Muwaththa-
yang menrpakan riwayat dari Ibnu Bukair, disebutkan dengan dua macam-

Al Khattabi berpendapat.bahwa riwa>.at yang renggunakan 'u- lebih rajih

daripada yang menggunakan 'r-,. ldayoritas ahli hadits miwayatkan dengan

katimat,r-,. Begitr pula yang disebudran Al Bufsari dalam ;r--Ltr ut I

e;q$t1 serta dalam Kitab Muslim, kecuali riwal'at pgg berasal dari Ibnu Abi Ja'far.

Dalam riwayat dariqra yang merrpakan hadits dari Abu Thahir dan Harmalalr kami
meriwayatkan dengan 'L-." Begitulah penjelasan Al Qadhi Iyadh

rahimahullah mengenai riwayat yang terdapat d^lzm As h-Shahihain.
Seaangtan Al Hafizlr dalam kitab Fart Al Bari (8: l&4), menyatakan bahwa

riwayat yang rcrbanyak dalam Al Bukhari rcngguatan 'u .

Kemtrdian, setelah itu dia mengatakan, 'Dalam riwayat nilft Kasymihini, dari
Ibnu Musafir disebutkan dengan mnggunakan lafazh ,L-Jq menggrmakan 6a'.

Begitulah )rang aku lihat dalam naskah yang mu'tanad pada riwayat Abu Dzar."
Adapun Qadhi Iyadhmengirabahwa sehmfiperiwayatklrtab Shahih Al Bulrtan

meriwayatkan dengan menggunakan huruf Dc'."
Dalam kitab Syarah Muslim (ll: 178), A+Nawawi morgatakan, 'I(edua

riwayat itu terdapat dalam kitab Ash-Shahiluin dan lain sebagainya." Kemrdian dia
melanjutkan, "Kebanyakan naskah yang ada di negara ke*i mengguakan huruf ,tu."
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pertambangan tidak ada jaminan. Dan pada harta kanm ada

lrewajiban zakat seperlima." Al jubar artinp, sia-sias
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Sanad hadits ini shahih. Hadits ini menpakan ulangan dari nomor 7253: dari

Su$ran dan nomor 7450: dari Ibnu Juraii. Kedua riwayat Ersebut b€rasal dati Az-
Zuhri, dimana redalsinya jdga sama.

Hadits ini pun telah disebutkan sebelurmya pada nomor Tl2O,yangmerupakan
riwayat dari Ibnu Sirin dad Abu Hurairah.

Adapun rnengenai perkataan .4-Jl : .,lJl.1, secara.z-hahir itu adalah perkataan Az-
Zuhri yang dimasukkan ke dalan hadits, sebagaimana yang dijelaskan oleh badits
Ibnu Hajar dalan Fath Al fiqrihlrn. 14-15, yang sanadnyajuga seperti ini.

Di sana Al Hafizfu juga merrjelaskan hadits ini secara l€ngkap.
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7691. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami, dart Az-Zrfri, dari Al A'*j, dia berkata,

'nAbu Hrmirah berkata, 'Kalian mengatakan bahwa Abu Hurairah

banyak sekali meriwayatkan dari Nabi SAW. Demi Allah,

sestmgguhnya maksud kalian adalah: kenapa orang-orang Muhajirin

(yang lain) tidak meriwayatkan hadits-hadits ini dari Rasulullah

SAW? Dan me,ng4pa orang-orang Anshar juga tidak meriwayatkan

hadits-hadits ini? Sesmgguhnya para sahabatku dari kalangan

Mfiajiriq mereka disibukkan dengan perdagangan di pasar.

Sedangkan para sahabatku dari kalangan Anshar disibul&an dengan

tanah dan penggarapiulnya. Sedangftan aku, aku adalah orang yang

banyak diam. Aku pun kerapkali mengikuti majlis bers,ma Rasulullah

SAW. Aku badir, kala me,reka tidak hadir dan aku hafal kala mereka

Itpa

SrmggulL pada suatu hari Nabi SAW pemah bersabda,

'Barurgsiapa yang menggelar kainnya (untuk duduk) dan bant

melipatnya kembali setelah aku selesai berbicara, maka dia tidak

akan melupalran apapun yang telah didengarnya darifu selamanya.'

Aku (Abu Hurairah) pun m€nggelar kainku ke,mudian aku melipatnya

ftetika beliau selesai bersabda). Demi Allall tidak ada yang terlupa

sedikit pun dari yang ku de,ngar dari beliau. Demi Allah, jika bukan

karcna ayat dalam KitaktWah ini, aku tidak akan meriwayatkan satu

hadits pun kepada kalian.' Ke,mudian Abu Hurairah membaca ayat:

'S*ungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah

kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang ielas) dan

petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Al
kitab, mereka itu ditabuti Atlah dan dilabtati (puta) oleh semua

(makhfuk) yang dapat melabtati'." (Qs.Al Baqarah [2]: 159)5ae

*e Sanad badits ini shahih. Hadib ini tertera dal"rn Tafsir Abdurrazzaq bkr"
14-15, dengan sanad yang sanu.

Ibnu Katsir juga menukil hadits ini dari teryat ini ke dalam kitab Jami' Al
Masanid (7:239.240).

Musnad Imam Ahmad 
- @I



Hadis ini juga diriwayatkan oleh Mrxlim Q:261'l dari dari Abd bin Humai4
dari Abdurrazzaq, dengan sanad yang sama pula. Namrn, Muslim tidak
me,nyebuikan redalsi baditsryra kar€na me;ngikutkan pada riwzyat ),ary
disebutkannya sebehm yang jalur periwayatannya b€rasal dari Ibnu Uyainah dari
Az-Z)fui.

Ibnu Sa'ad juga mcriurayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama (H56).
Adapun b€rasal dari Muhamnd bin Humaid Al AMi dari Ma'mar, dari
Az-hrful. dati Abu Hurairah. Dalam sanad tcrscbut dia tidak menyebutkan na'qa Al
A'raj.

MeNrurut saya, tidak disebudonnya name [l A'raj dalam sanad tcrsebut
menrpakan kesalahan cetak atau pemrlis naskah.

Mubarrmad bin Humaid adalah Al Yasykuri Al Ma'mari. Dia dinisbatkan pada
Ma'mar karena perjalanannya ke dacrah Ma'rnar.

Selain ifir, menunrtkg nama Al Abdi yzng disematkan rmtuknya dalam sanad di
atas mcnpakanpenrbahan dari nama sebenarnla" )akni Al Ma'mari.

Hadib yang scmalma dcngan hadie ini juga telah disebutkan padrtowr 7273,
yang renpakan riwayat dari Ibnu Uyainall dan pada norrlr 7274, iuayat dari
Matik Kedua riwayat tersebut b€rasal dalr fu-Znbi dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah.

Juga ada pada nomor 7275, yang menpakan ri*ayat dari Syr'aib, dari Az-
afiri, dari Sa'id bin Al Musaryab dan Ab,u Salamh bin AMurahman, dari Abu
Hurairah- Dalam rivrayat tersebut kami tclah nongis,'amdm tentang banyalcryra
saDad hadits ini.

Di sini, kami h€ndak meqielaslon beberapa perbedaan kalimat plrg
terdapat pada tiga nrj'ken dasrr Al M$nad dan riwayat AMurrazzaq dalam
Ta8iqra

Dal n Al Musnad,riwayat Ahnad det. Jali' ll Masanid diseb-utkan: ,:oj'; 6t
i !r;:-.t'irL;5 ivs (xotun mangatakan,' Kenapa orang4rrang muhajirin tidak

meriwayattcan hadits), sedangtan dalam riwayat Abdurrazzaq, disebutkan: !-?-!t
i7":;-t ja,t;$i,-, s ,ij'rA.. Yang s€,perti inilah yang memang disebutkan dalam

Shahih Muslim dznTafsir Abdurrazaq, serta catatan pinggir Al Mustadrak.
Adaprm oi':;t lri-{n j,-, ,; disebutkan dalart Shahih Muslim.

Sedangkan dalan Al Mustadrak dan Jamil Al Masanid,Ibnu Katsir disebutkan
de,agan lafsadz: i,r'ril y.

Secara umrrrt semua perbedaan itu tidak disebutkan dzlamTafsir Abdurrazaq.
lAfaz.h t+ tidak disebutkan daJiamShahih Muslim, nentun disebutkan dalam

riwayat Abdurrazzaq Ibnu Katsir, dan catatan pinggir At Mustadrak Karena itula\
kami menambahkannya di sini.

Adapun kalimat t;53,, disebutkan dalam tiga kitab ruj,,kan dan riwayat Ibnu

Katsir. $edangkan ddam Tafsir Abdunazaq disebutkan dengan lafazh tis--. Dan

ini sesuai dengan mayoritas riwayat yang karni ketahui.

@I - Musned Imrn Ahmad



f t ,,;;'ti * ,:# ei* ,ori3l;t * ri'*.v1lY

i' ,ii#.t:u ,A *g'u"'

76y2. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakm kepadakami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih dari Abu

Hurairah, dia bertata: Rasulullah SAW bersabda, "Kita (urnat) yang

alrhir norrno, urnot pertama pada Hari Kiamat, kitalah yang pertama

kali n o&tk surga sektlipttn mereka diberi kitab sebelum kita,

sernentoa kita diberi kitab setelah mereka, maka Allah memberi

petuijuk atas kcbenaran yang merekn perselisihkan dengan izin-Nya.

Maka hari ini (Jumat) Altah memberilcnn petuniuk pada kita untuk

mengifoti kebenaran itu. Sementara orang-arang mengihtti ftami

dalam kebenaran, kemudian hari esok (Sabtu) untuk orang-orang

Yahudi dan lusa Min1gu) untuk orang-orang Nashrani."sso

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (4: 246-247) yang menrpakan

riwq,at dari syr'aib, dzti Az-h)bi, dari sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah

binAbdrrrahan-
Dalam riwayat itr disebutkan: 1,ri.tt 4yttr*i7i'.*t (sedangkan aku, adalah

salah seorang rniskh yang tinggal drshufah).
Rirvayzt ini bisa renjadi penjelasan bagi riwayat lain yang disebutkan dengan

tr<b (orang yang diam).
5s sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelunmya pada nomor

73g5, yang rerupakan riwayat dari Abdullah bin Idris, dari Al A'masy. Di sana

kami prm telah mgisyaratkan bahwa hadits ini pun diriwayatkan oleh Muslim (1:

234),yatgriwayatryra bcrasal dari Jaxir dari Al A'masy.
Al Khathib juga meriwayatkan hadits ini dalam kitab Taril* Baghdad (2: 257),

yang jahrr pcriwayatanqra berasal dari Suryan, dari Al A'masy. Hanya saja dia

meriwayatkan dengan redaksi hadits yang lebih ringkas

';t ,*, {'i,, * it i;; Jv :Ju ,i;:} ,rj rCk
tjJ # a. ,i?)r r;i oAri:rf i; f,qt ?7 oi\i t:1|tst

',yit n t+rrit*t q h' 6(S ,ey".'u iQrf: ry n;6.it
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7693. afAunazzaq melrceritakan kepada kami, Ma'mar

me,lrgabaftmk€padakmi" &ri IbnuThawus, dari ayabnya dari Abu

Humirah dm dili llammm.bin Munabbih, dari Abu Hgrairah" dia

berkah Rasililullah SAW tersabda, "Kita (wnat) Wng afthir nanun

pqtnu pdo Hui Kiana4 Htalul, yttg potana kali nasuk surga

ailOodanskail orarrg<rrong wB Wg diffi Hub sebelun kin,

wrratara Hta diW Hub setelah mqela. Inilah hari mqeka

(Jronot) Wry diryiibfun @do naerekg, narnun mqeka berselisih

tantangryn- L[ak4 Altah nunbeikm pdurriuk l@Nda ktmi, sehinga

,rre?efu nangihtti koni, kemdian orurng Yahudi pada luri *ok
(fubu) dan orurg Noshrod luri hsa (Mingu)-'6sr

IradiE ini prm Elah disebutkan dari dua jalur lain )'ang berbed4 yakni pada

norrnr 7308 dao,7393. Lihat pula nomor 7213 dan hadits setelah ini.
t5r Sanad ke&E hadi6 ini shahih. Hadits ini menrpakan ulangan dari hadits

sebelrmya. Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh Ma'rnar dari Abdullah bin
Thawus, dari ayahryq dari Abu Hurairah.

Ma'mar jtrga meriwayatkanrya dari HalTrmam bin Munabbib' dari Abu

Hurairah- Iladits ini telah disebutkan sebelumya pada nomor 7393: dari Suryan

d€ngan dua sanad beftcda. Yang salah satunya dari Ibnu Thawus, dari ayahnya.

selain it4 hadits ini juga akan fisg[utkan pada nornor 8100 dalam shafiifah-

u5n Ilarrrmam bin Muabbih dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar.
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7694. Abdurrazzaq menceritalcan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan ke'pada kami, dari Az-Zuhri', dari Ibmu Musalryab, dari

Abu Hnrairah, bafuwa Nabi SAW bersabda, "Tidak ada seorang bayi

yang dilahirlwn, keanali syetan alwn menyentuhnya sehingga

membuat sang bayi menangut kcras saat sentuhan itu mengenainy.a,

kcanali Maryam da| Anatbtya." Kemudian Abu Hurairah berkata,
..Jika kalian mau, bacalah ayat: 'Dan Aht mohon perlindungan

untulorya serta anak-anak ftetut'unannya kcpada (pemeliharaan)

Engkau daripada syetan yang terlattuk'." (Qs. Aali Irnraan [3]: 36)552

i.t *,:vV!lt *,7 ei;,9ti;lSr * $:r; .vl 1 o

,Jv'r:t,;t {'\t * ,}tLlLAr;:} I ok ,Jv ,,.1Ar
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7695. Abdtrrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musalryab, dia

berkata: Abu Hurairah menceritakan batrwa Nabi SAW bersabda,

5s2 s""ad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari nomor 7182. Di

sana kami telah menyebutkan bahwa Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam (8:

159), begitu juga dingan Muslim (2: 224\. Kedua riwayat mereka berasal dari

Abdurrazzaq, dari Ma'mar

Musnad Imam Ahmad - @l



"sebaik-baik perempuan yang menunggang unta adalah p*empuan

Qtraisy. Dia sangat sayang pada anak kecil dan sangat menjaga

harta milik suaminya.n Abu Hurairatr berkatq "Mar5/am binti Imran

beluur pernah m€,lrunggang unta. "553
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7696. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritalcan kepada kami, dari Az-Zuhi, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Rasulullah SAW bersaMq 'Ahr melihat ustts Amnt bin Amir

Al Khuza'i dijulirkan ke dalam neraka. Dialah orang potama yang

menj adikan heiran tunggangan sebagai sesembahan."s$

55t Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada nomor
7637, &agat sanad scpcrti ini. Narnwr, di bagian awalqra disebutkan l4abahan
bahwa Nabi SAW melamar Uurnu Hani'binti Abu Thafib.

's Sarad hadits ini dha'd k'rgierla sanadqra terputus. Putusnya sanad itu
disebabkan usaha meringkas sanad yang dilahrkan oleh AMurrazzaq atau

syaikhnya, Ma'mar, di nrana dia tidak nrnyebutkan perantara antara Az-Zuhri dan

Abu Hruairah, karena Az-Zubri tidalc merryeroleh riwapt dari Abu Hurairah secara

langsung.
Az-Zllt}rj, meiringgal pada tahrur 124 dalam tnnrn 72 tahm (bcrdasarkan

pendapat )rang kuat). Itu berarti dia lahir sekitar tahun 52. Sedangkan Abu Huairah
mcninggal drmia pada tahu 59.

Sanad yang disebutkan dalan Al Musnad ini sarna dengan yang discbutkan
dalasr Usiul Al Masanid, inryadalanTafsir Abdunazaq hlm.62.

Ddam tafsirnya disebutkan: Abdunazzaq, dari Ma'rnar, dad Az-Zuhri, dari
Abu Hurairab" Seperti itu pulalah yang dintrkil oleh Ibnu Katsir dalam Jami' Al
Masanid (7:375), dari tcryat ini.

Ibnu Katsir rnernberinya judul 'tiwayat Az-Zubri dari Abu Hurairah."
l{ilangnya salah satu peri}vayat dalam sanad ini tidak serta m€rta mengr.uangi

riwayat dilanAl Musnad ataumengurangi laedibilitas para penulis4ra.
Pada dasarnya, badits im shahih dan, muttashil dalam riwayat d^ti Az-Zrbri,

dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah.

,
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Hadits ini juga akan disebutkan secua maushrl (tersarnbung) pada noinor 8773,
png menrpakan riwayat dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Yazid bin Al Ha4 dari Az-
Zuhri, dari Sa'id bin Musa14nb, dari Abu Hurairah.

Selain itu, hadits ini juga diriwayatlan oleh Ath-Thabari dalam Tafsir-nya (7:
56/ cetakan bulak):.yang merupakan riwayat Al-Laits, dan dengan sanad yangsana.

Al Bukhari juga rneriwayatkan hadits ini (8: 213-214). Serta hadits riwayat
Muslim (2: 354-355).

Kedua riwayat Al Bulsari dan Muslim itu jalur poiwaptannya berasal dari
Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kisan, dmi Az-hthi, dari Sa'id bin Musaprab,
dari Abu Hurairall.

Dalam riwayat tersebug di bagian awalnl,a terdapat 135[ahan perkataan Sa'id
bin Musayrab nrcngcmai arti i;3raan i$r.

Al Bultari juga meriwayatkannya pada (6: 399-400) png merupakan riwayat
dari Abu Al Yaman, dari Syr'aib, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musaglab, dari Abu
Hruairab, yang rnana di bagian awfiya juga ada tambahan perkataan Ibnu
Musaylab.

Setelah meriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'dan, Al Bulfiari (8: 214)
mengatakan, 'Abu Al Yamad meirgatakan kepadakq 'Syu'aib meirgabarkaa kepada
l€mi, dari Az-Zrrbi yang mcngatakan, 'Aku mcndengar Sa'id mengabarkan bahwa
Abu Hruairah b€*ata, 'Aku mcndengar Nabi SAW...dst. seperti di atas."

Hadits ini juga diriurayatkan oleh Ibnu Al Had, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id dari
Abu Hurairah, "Aku mcndengar Nabi SAW...dst.'

Kedua riwayat ini mertrpakan isyarat dari At Bttkhari bahwa kedua riwayat
yang kami sebutkan menrpakan rivrayat yatgmaushul (tersambrmg sanadnya).

Al Hafizh pm telah riwayat Abu AI Yaman (yang kami islara&an)
dalam Shahih Al Bukhari.

Setelah itu, sangat ringkas dia menyebutkan riwayat dari Ibnu Al Had yang
dinisbatkannya pada Ibnu Mardawaib, Abu Awanah, Ibnu Abi Ashinl Al Baihaqi,
Ath-Thabrani.

Selain itu, juga ada sanad lain dari hadits ini yang kualitasnya juga shahih.
Sanad itu tidak aku temukan dalarn Al Musnad. Narnuq ia diriwayatkan oleh
Muslim (2: 35$ yang jahr periwayatannya berasal dari Jarh, dari Suhail, dtri
ayahnya, dari Abu Hurairab dia berkata, 'Razulullah SAW bersabd4 'Aht melihat
Amru bin Luhay bin Qam'ah bin Khandaf 

-saudaranya 
Bani Ka'ab- ususnyd

dijulurlun ke nelaka'. "
Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadits ini dari Al Bukhari (frang jalur

periwayatannya.dari Abu AI Yaman) dan Muslim (yang jalur periwayatannya dari
Jarir dari Sahl) dalam"/zmratul Ansab hhrr.. 222.

Hadits yang semakna dengan ini juga telah disebutkan sebehrmnrya dalam hadits
Ibnu Mas'ud pada nomor 4258 dun 4259, )ang mana sanad kedua riwayat mi dha'if.

Di sana kami pun telah rrengisyaratkan pada hadir dari Abu Hurairah.
Perkataan ,, - r dalam matan hadits tersebu! ditafsiri dengan ,r-!r (usls).

Penafsiran ini merupakan sisipaq bukan bagian dari matan hadits.
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7697. Abdtrrrazzaq menceritdcan kepada kami, dari Abu

Urwatr Ma'mar, dari Ayynb, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairatr, dia

berkata: Rasulullatr SAW bersabdq "Barangsiapa yang bertaubat

sebelum matahari terbit dari barat, malu taubatnya diterima.'6ss

Secara zhahir, sisipan itu dilalnrkan oleh orang di bawah Imam Ahroa( karena
sisipan ittr tidak terdapat dalarn Tafsir Abdunaaaq, juga tidak disebutkan dalam
Jami' Al Masanid yargdinukil dati Al Musnad.

Adaprm rnengenai perkataan'*4'L-st'*3';'Sil}j1:t, (orang pertama )rang

menjadikan hewan tmggangan sebagai sesernbahan) sudah discbutkan sebelumya
pada hadits Ibnu Mas'ud pada uomor 4258. Amu bia Amir: adalah Amu bin Amir
Uin I-rmy bin Qam'ah tin tcUnaaf, Abu Khuza'ah. Kadang-kadang dia juga
dinisbatkan pada kakeknya 

-sebagaimana 
yang disebutkan dalam riwayat Suhail

dari ayahnya- yang disebutkan'Arnru bin Luhay."
555 Sanad hadits ini shahih. Abu Urwah: adalah julukan bagi Ma'mar bin

Rasyr{ syaikhnya Ab &lloiaz,nq.
Hadits ini disebutkan dzlam Tafsir Abdurrazzaq hlrn 'lf--:14, dengan sanad

yang sama seperti ini, nalrilm tanpa menyebutkan julukan bagi Ma'mar.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam Tafsirnya (8: 73) yang

merupakan riwayat dari Hasan bin Yahya, dari Abdurrazzaq.
Ibnu Katsir juga menukil hadits ini dari Ath-Thabari ke dalam Tafsirnya (3:

434). Namun, dalam nukilannya terdapat kesalahan cetals, yakni dengan dibuangnya
kalimat "Abdurrazzaq rnengabarkan kepada kami" dari sanad.

Setelah meriwayatkan hadits tersebut, Ibnu Katsir mengatakaq "Hadits ini tidak
diriwaya&an oleh salah satu pun pemil;k enam kitab hadis."

Pernyataan ini perlu dikoreksi, karena hadits ini disebutkan dalaar Shahih
Muslim (2: 3t2) dengan sanad berbeda-beda. Yang rnana sanad-sanad itlr jalur
periwayatannya berasal dari Hisyam bin Hasan dari Muharnnad bin Siri& dari Abu
Hnrairah, secata marfu'.

Adapnn redaksi haditsnya adalah: .tL 1,r 1?L: t i,!l^; ',.r:1*l e-i., il g+u;
"Barangsiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dai barat, malra Allah alan
menerima taubatnya." Dengan demikian, tidak seyogyanya dikatakan bahwa hadits
ini tidak diriwayatkan oleh satu pun pemilik enam kitab hadits. Hadits ini juga akan

disebu&an dalam riwayatnya Auf dari Ibnu Sirin pada nomor 91198, dalam
riwayatrya Hisyambin Hasan dari Ibnu SirirU pada nomor 9505,1A424, dan 10589.

Yang lebih mengherankan dari penryataan Ibnu Katsir itu adalah apa yang

dilakulon oleh Al Hafizh Al Haitsami.

@ - 
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7698. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan ke,pada kami, dmt Az-Z,ahi, dari Ibnu Al Musalyab,

dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Setiap

anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orangtuanyalah yang

menjadikannya Yahudi, Nashrani, atau Majusi. S"perti halnya

binatang ternak, adakah di antaranya yang dilahirkan dengan

kcadaan terputus anggota tubuhnya? Ke,mudian Beliau bersabda,

"Jika lalian mant, bacalah ayat: '(tetaplah atas) fitrah Allah yang

telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada pentbahan

pada fitrah Allah'." (Qs. Ar-Ruum [30]: 30)556

Dalam Majma' Az-bva'id (10: 1879), dia menyebutkan rcdaksi hadits sqerti
yang disebutkan dalam Shahih Muslim, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani
dalan Al Ausath. Dalam sanadqra terdapat narna Al Hasan bin Abi Ja'far, dia
adalah orang )rang dha'if)'

tto Sanad hadib ini shahih. Hadits riwayat Muslim (2: 301) dari Abd bin
Hurnaid, daxi Abdurazzaq, dengan sanad yarg sana. Namm, dia tidak
menyebutkan redaksi hadibnya karena mengikutkan pada riwayat yang disebutkan
sebelurmya, yakni riwayat datt Az-Zabidi, dari Az-Zlrbi.

Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini dalam Shahih-nya pada nomor 130,
yangtelahkami tahqiq.

Riwayat Ibnu Hibban ini jalur periwayatannya berasal dari Ishaq bin Rahawaih
dari Abdurrazzaq.

Hadits ini juga telah disebutkan dengan redalsi hadits png sedikit lebih ringkas
pada nomor 7181, yang menrpakan fiwayat dari Abdul A'la, dari Ma'mar.

Hadits yang semakn ini pun telah disebutkan sebelurmya, yakni riwayat dari
Abu Shalih dari Abu Hurairalr, pada nomor 7436, 7437 , dan 7438. Kami pun telah
mentakhrij beberapa jalur hadits ini dalarnbab Hadits Ibnu Hibban pada nomor 128.
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7699. Ab&mazzaq menceritakan ke,pada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari seorang lelaki dari bani Ghifar, dari

Said Al Maqburi, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW bahwa beliau

bersabda, "sungguh Allah telah memberi kesempatan umur kepada

hamba-Nya yang hidup sampai 60 atau 70 tahun. Allah benar-benar

telah memberi lcesempatan u.mu.r, Allah benar-benar telah

memb erilran kes emp atan urnur untuknya.' $ t7

557 Sanad hadits ini shahih. Nama lelaki yang disembrmyikan dalam sanad

tersebut telah diketahui, sebagaimana yang akan dijelaskan nantiqra.

Hadits ini (dengan sanad yang sama) juga disebutkan dalam tafsimya

Abdurrazzaq, pada bagian alfiir tafsir sr:rah Malaikat (yakbi Surah Fathir).

Al Hakim juga meriwayatkannya dalam /{ I Mustadrak Q: 427-428) yang jalur

periwayatarmya berasal dari Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari, dari Abdunaz.zaq, denrgarr

sanad yang sama.
Adapun mengenai lelaki (dari Bani Ghifar) yang tidak disebutkan namanya itu

adalah Ma'n bin Muharmad Al Ghifari. Hal ini diketahui dalam riwayat Al Bukhari

di kitab Ash-Shahih (11: 204) yang jalur periwayatannya berasal dari Umar bin Ali
Al Maqdami, dari Ma'n bin Muhammad Al Ghifari, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al
Maqbwi, dari Abu Hprairalr, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Bagi Allah

ndak ada lagi alasan untuk seseorang yang d.ialihirkan hidupnya hingga mencapai

umur 60 tahun."
Kemudian, Al Bul*Eri mengatakan, "Hadits ini dikuatkan (dengan adanya

taDi'[hadits senada dari jalur periwayatan yang lain yang berfungsi sebagi p€ngUat

hadits tersebutl) oleh riwayat Abu Hazim dan Ibnu Ajlan dari Al Maqburi."
Dalarn Fith Al Bari, AlHafrzh menjelaskan bahwa lelaki yang tidak disebutkan

namanya dalam riwayat pada kitab Al Musnad itu Ma'n bin Mutrammad Al Ghifari.

Setelah rtu, dia menyatakaq "Riwayat ini merupakan tabi' yar1g kuat bagi riWayat

Umar bin Ali.,' Ma'n bin Muhammad bin Ma'n !fu )rtlrthah Al Ghifari adalah

seorang yangtsiqqah
Oata tentang dirinya disebutkan oleh Al BultEri dalam Al Kabir (4111390) dan

Ibnu Abi Hatim (4111377). Keduanya tidak menyebutkan adanya jarh (celalcacat)

pada diri Ma'n.

@I - [[nsnfi Imam Ahmad



Ibnu Hibban prm menyebutkannya dalam Ats-Tsiqqat. Dan, dalam At-Tahdzib

dan At-Taqrib. Ibnu Hibban memberikan kode bagi hadits ini sebagaimana kode

untuk Muslimbersama Al Bukhari.
' Ini adalah sebuah kesalahan, Yang benar sehanrsnya adalah kode untuk Muslim
diganti dengan kode untuk At-Tirmidzi, sebagaimana png disebutkan dalam kitab
Al Khulashah.

Hal ini diperluat dengan kelryataan bahwa biografi Ma'n juga disebu&an dalam

kitab .Ryalus Shahihain htrr. 498, )'akni pa& keloryok periwayat yang

meriwayatkan hanya pada Al Bukfiari, tidak pada Muslim.
Riwayat penguat (tabi) yang diriwayatkan oleh Abu Hazim 

-sebagaimana
yang diisyaratkan oleh Al Bukhari- akan disebutkan setelah ini pada nomor 9383.

Hadits ini juga dtiwayatkan oleh Ath-Thabad dalam Tafsir-nya (22: 931

cetalcan Bulak) yang jahn periwayatannya berasal dari Ya'qub bin Abdurrahrnan,

dari.dbuHazim
Dalam Fath Al Bari, N Hafidr rrenyebutkan balva hadits ini juga

diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Isma'ili. Adapu rivrayat penguat (tabi) yang
diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan 

-scbagaimana 
diisyaratkan oleh Al Bukhari- akan

disebutkan setelah ini pada nomor E245.

Namuq Al Hafzh tidak rcntakhrij kedua rintayat tersebut. Dia hanya

mentaklnij riwayat dalzrnAl ltfusnadini saja.

Kami juga hendakmenambabkan bahwa riwayat itu juga dikuatkan olehriwayat
Abu Ma'syar dari Sa'id bin Al Maqburi, dari Abu Huranah.

Riwayat penguat ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalamAl Mustadrak Q: 427)
yang riwayatnyaberasal dari Abdullah bin Shalih, dari Al-Laits.

Setelah meriwayatkannya, Al Hakim mengatakan" "Hadits ini shahih
berdasarkan syarah Al Bukhari, nailun mereka (Al Bulfiari dan Muslim) tidak
rneriwayatkannya."

Penryataan Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dia prm merrberi kode

dengan kode Al Bulfiari, sebagaimana yang terdapat dalam Mukhtashar Al
Mustadrak png kami miliki, yakni pada hkru 330.

Adapun jika dalam Mukhtashar Al Musudrat tercetak kode ft c/ Al Bulfiari

dan Muslim), ini a&lah kesalaban cetakan. Hal ini diketahui dengan kenyataan

bahwa Muslim tidak psmah meriwayatkan satu pm hadits dari Abdullah bin Shalih
yang merupakan junr tulisnya Al-I-aits, dalam kitab Shahih-nya.

Hadits ini juga meryuyai riwayat penguat lainnya png derajatnya dha'if. Di
sini kami hendak menyebutkannya dengan rnalsud sebagai penjelasan dan
pelengkap pembahasan.

AttFThabari mcriwayatkan dalam Tafsir-nya (22: 93 / cetakan Bulak), dalam
riwayat yang jalu periwayatannya berasal dari Baqiy5rah bin Al Wali4 dia berkata,

'Mutharrif bin Mazin Al Kinani menceritakan kepada kami, dia berkata: 'Ma'mar
bin Rasyid menceritakan kepada saya, bahwa dia berkata, rAku mendengar

Muhanunad fi1 fi$ftqahman Al Ghifaxi berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah
berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, uTidak ada alasan lagi bagi Allah unnk orung
yang berumur 60 dan 70 tahun."

Musnad Imam Ahmad - E55I
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7700. Abdurrazzaq menceritakan ke,pada karni, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dart Az-Znhi, dia berkata: Al Qasim bin

Muhammad mengabarkan kepada saya, bahwa dia berkata: Abu

Hurairah dan Ka'ab berternu. Abu Htrairatr pun meriwayatkan hadits

dari Nabi SAW kepada Ka'ab. Sedangkan Ka'ab, menceritakan

kepada Abu Hurairah menge,nai kitab-kitab. Abu Hurairatr berkata:

Nabi SAW bersabda, usetiap nabi memiliki doa mustajab.

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (2: 427)

yang jalur periwayatannya berasal dari Bal&ar bin Qutaiball seorang qadhi di

Me*, 'Mutharrif bin Mazin menceritakan kepada karni, Ma'mar bin Rasyid

menceritakan kepada kard, *Alu mendengar Muhanrmad bin Abdunahman Al
Ghifari berkata, 'Aku mendengar Abu Hurairah berkata, ....dst. Hadits ini disebutkan

dengan redaksi yang panjang." sanad ini terpuhrs dan tidak bisa dijadikan pegrngan,

karena Mutharif bin Mazin Al Kinani Ash-Shan'ani adalah periwayat )rang sangat

dha'if.IbnuMa'in meqratakan bahwa dia suka berdusta.

Biografi Mutharrif disebutkan dengan panjang lebar dalam At-Ta'jil hlnrl 404-
q}s, L*in Al Mizan (6: 4748), Al Kabir, karya Al Bukhari (4111398'), Ash-Shaghir

hlrrl 215, Ibnu Sa'ad (5: 398), Ibnu Abi Hatim (4lll3l4-315), dan Adh-Dhu'afa',
karya An-Nasa'i, hlnr. 28.

Adapun tabi'in yang disebutkan oleh Mutharrif dalam sanadnya dengan nama

Muhamrtad bin Abdunahman Al Ghifari, tidak dikenal sama sekali dan tidak

ditemulcan biografi rcntang dirinya dalam referensi yang saya punya.

Menunrt perkiraan saya, sebelurnnya Mutharrif melihat riwayat Ma'mar dari

seorang lelaki dari Bani Ghifar, dari Sa'id" dari Abu Hurairah'

Lalu, apa yang dihafalkannya itu kacau, sehingga dia mengada-ada sebuah

nama yang dinisbatkan pada bani Ghifar. Ataq barangkali pula hal itu terjadi tanpa

kesengajaan dirinya. Sekalipun begitu, tetap saja riwayatnya tidak berharga sama

sekali.
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Sesungguhnya doahr aht simpan sebagai syafaat (pertolongan) bagi

umatht kclak di hai Kiamat."S'&

s58 Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (l: 75) yang menrpakan

riwayat Az-hrhi, dari Amru bin Abi Su$an bin Usaid bin Jariyah Ats-Tsaqafi,
dengan redaksi hadits yang sama, "Bahwa Abu Hurairah nrnyebutkan hadits dari
Ka'bul Altbar, Ka'bul Alfibar berkata pada Abu Hurairah, 'Apakah kannr

mendeogar hal ini dari Rasulullah SAW?' Abu Hurairah mcnjawab, 'Ya.'
Sebenamya, Ka'bul Allhbar tidak menpunyai suatu apapm dari riwayat hadits ini,
dia hanya mende,ngar hadits ini dari Abu Hruairah. Lihat riwayat yang kami nukil
dari Al Khatthabi mengenai peran Ka'bul Akhbar ddam syarah (penjelasan) hadits

norror 1416. Hadits ini marfu', pun esaDit. Hadits ini diriwayatkan oleh
Malik dalam Al Muwaththc' hlm. 212, yang menrpakan riwayat dari Abu Az-Zin d,

dad Al A'raj, dari Abu Hurairah.
Selain itu, hadits ini pun akan disebutkan pada nomor 10316, yang jalur

periwayatannya berasal dari Malik. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Butfiari
(ll: 8l), yaag jalur periwayatannya juga berasal dari Malik Az-Zuhri juga
meriwayatkannya dari Abu Salamah bin Abdunahman, dari Abu Hurairah.

Hadi* ini juga akq'! disebutkan pada no,mor 7946, riwayat dari Ma'rnar dan
pada nomor 9132, riwayat dari Abu Uwais. Kedua riwayat itu berasal dari Az-Zuhri
dari Abu Salamah.

Hadits riwayat Al Bukhari (13: 378) jalur periwayatannya dari Syr'aib. Hadits
riwayat Muslim (1: 75) jalur periwayatannya dari Malik dan dari keponakan &-
Zuhri.

Hadits riwayat Al Ktrathib dalam Tailrt Baghdad (11: 141) jalur
periwayatannya berasal dari Syr'aib. Sennra riwayat ihr berrmara pada Az-Zuhri
dari Abu Salamah.

Al A'rnasy juga meriwayatkan haditi ini dari Abu Shalih, dari Abu Hur,airah.

Hadits ini juga akan disebutkan pada notrror 95@;jalrr periwayatannya berasal dari
Al A'masy..Hadits riwayat Ibnu Majah (4307).

Hadits riwayat Al Khathib dalam Tarikh Baghdad (3: 424). Kedua riwayat itu
berasal, dari Al A'masy . dari Abu Shalih. . Muhammad bin Ziyad pun
meriwayatkannya dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga akan disebutkan dzlamAl Mwnad pada nomor 9292 dan9548,
yang merupakan riwayat Syr'bah dari Muharrmad bin Ziyad. Muslim juga
meriwayatkannya dengan jalur yang berasal dari Syu'bah pada (l : 75).

Hadits riwayat Hanunaln bin Munabbih dari Abu Hurairah. Riwayat Hannnart
ini akan disebutkan dalamAl MusnadpadtShahifah Hammam bin Munabbihpadz
nomor 8117, yang merupakan riwayat dari Ma'mar, dari Hamnarnbin Munabbih.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Zw'ah bin funru bin Jarir, dari Abu
Hurairah. Pada Muslim (1: 75) meriwayatkan hadits ini dari Ammarah bin Al
Qa'qa', dari Abu Zur'ah.

Dalam Fath Al Bari (ll:81-82), Al Hafizh pun telah manjelaskan hadits

dengan lengkap. Makna hadits ini juga terdapat dalam kandugan hadits Ibnu Abbas
pada nomor 2546 dan.2692 dan kandugan haditsnya Abdullah bih Amru bin Ash
pada nomor 7068.
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770L. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada karni, dari Ibnu Thawus, dari ayatgrya, dali Abu

Hurairalr, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabda, "sulaiman bin Daud

berlrata: uAht alwn bfleeliling (menggauli) seratus istri dalam

semalam. setiap istri itu akan melahirlan satu anak yang akan

berjuang di jatan Allah.' Rasulullah SAW ke'mudian bersabda,

'sulaiman lupa mengucapkan 'insya Allaht (iika Allah

menghendaki)., Lalu, sulaiman pun berkeliling (menggauli) mereka.

Namun, tidak ada satu pun dari para istrinya itu yang melahirkan

keanali satu saja yang melahirkan setengah manusia.' Rasulullatr

SAW kemudian bersabda, 'Kalau saia Sul1iman mengucapftan 'insya

Atlah', dia tidak akan berdosa dan fteinginannya itu pun pasti akan

tercapai."s59

i.t ,f ,lr1.b!tt f ,:# tt\; ,ori;jt |t? tiSt; .vv.Y

t,, Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits nomor

7 137 (dalammatrnanya).
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7702. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada karni, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musalyab,

dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda:

Sesungguhnya Allah SWT berfiIrnan, "Janganlah kalian mengatakan,

'Hai rnasa yang sial.' Karena Alarlah @emilik) masa itu. Afu'lah
yang membolak-balik malam dan siangnya, maka iilca Aht
berlr,ehendak niscaya akan Ku ambil lceduanya.' 

660

* Sarad hadits id shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits nomor

7669, dengan sanad dan redaksi hadits yang sama.

Juga ulangan dari nomor 7244, denganmakna yang sama. Namrn, di sana tidak
disebutkan 1^1ur5ri:, iii ;-rif "jil@ Aht berlrehendah niscaya akan Aht ambil

l<eduanya."
Kalimat ini juga terdapat dalan Al Mustadrak Q: a$) yang menrpakan riwayat

dari Ishaq bin IbrahimAd-Dabari, dari Abdurrazzaq, dengansanadyang sama.

Setelatr meriwayatkan hadits ini, Al Hakim mengatakan, "Hadits ini shahih
menurut syarat yang ditetapkan oleh Al Bulfiari dan Muslim, namun mereka tidak
meriwayatkannya dengan sanad seperti ini." Hal ini disepakati olehAdz-Dzahabi.

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (2: 196), dari Abd bin Humaid dari
Abdurrazzaq, dengan sanad yang sama. Adapun redaksi haditsnya, sama dengan
yang diriwayatkan oleh Al Hakim-

Pada hadits nomor 7669, kami pun telah melrgisyaratkan pada riwayat Muslim
terhadap hadits ini.

Sebelunmya, Al Hakim pun meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang

panjang yang jalur periwayatannya berasal dari Su$an bin Ufinab, dari Az-Zuhri,
dengan sanad yang sama.

Al Hakim mengatakan, "Asy-Syaikhani (Al Bukahri dan Muslim) sepakat

meriwayatkan hadits dari Az-ZlJhri ini, namun redaksinya tidak sama dengan yang

di sini. Hadits im s.hahih berdasarkan syarat yuig ditetapkan keduanya." Hal ini
disetujui Adz-Dzatlabi.

Lihat pula Tafsir Ath-Thabari yang telah kami tahrij pada nomor 2206 dmt
2207.
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7703. ltbdtxrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Atha', bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu

Hurairah, dia berkata, "Orang-orang bertanya, 'Wahai Rasulullah,

apakah kami akan melihat Rabb (Tuhan) kami kelak pada hari

Kiamat?' Nabi SAW bersabda, 'Apakah lulian terhalang melihat

matahari yang tidak tertutupi mendung2' jawab merek4 'Tidak,

wahai Rasulullah.' Rasulullah SAW lalu bersabd4'Apakah kalian

terhalang melihat bulan purnama yang tidak tertupi mendung?' jawab

mereka, 'Tidak, watrai Rasulullah.' Beliau kemudian bersabda"

'Sesungguhnya kalian akan melihahNya kelak pada hari Kiamat

seperti itu juga. Allah mengumpulkan semua manusia. Dia lalu
berfirman, 'Barangsiapa yang menyembah sesuatu hendalrtya dia

mengilaii sesuatu itu.' Mala, orang yang menyembah bulan pun

mengilruti bulan. Orang yang menyembah matahai mengilafii

matahari. Orangyang menyembah thaghut mengihtti thaghut. Hingga

tersisalah umat ini besefia orang-orang munafik dari kalangan

merelrn. Attah mendatangi merelca dalam bentuk yang tidak mereka

lrenali. Dia lalu berfirman pada mereka, 'Ahiah Tuhan kalian.'
Orang-orang itu berkata, 'kami berlindung darimu. Ini adalah tempat

lrami hingga Tuhan kami datang kepada kami. Jitra Tuhan kami

datang, lrami pasti mengenalinya) LalU Allah 'Azza wa Jalla
mendatangi mereka dengan bentuk yang tnerekn kenal. Dia lalu

berfirman, 'Ahtlah ',Tuhan kalian.' Mereka berkata, 'Engkaulah

Tuhan ,lcami.' Mereka pun mengilaii-Nya. Rasulullah SAW

meneruskan sabdanya: Lalu dibentanglanlah jemmbatan di atas

Jahannam. Nabi SAW bersabda:'Maka ahtlah orang pertama y-ang

melintasinya. Doa para rasul pada wahu itu adalah: Ya Allah,

selamatlran, selamatkan. Di jembatan itu ada gergaji seperti duri
pohon Sa'adan. Tahukah kalian apa,itu pohon Sa'adan?' Mereka

menjawab, 'Tidak, watrai Rasulullah. Beliau bersabda, 'Gergaji itu
seperti duri pohon Sa'adart, hanya saja tidak ada yang mengetahui

ularan besarnya kecuali Allah SW. Maka, orang-orang pun melintas

sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ada yang terhalang oleh amal
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perbuatannya, ada pula yang jalannya terputtts, lalu selamat. l:tingga

l@tile Allah'Azzawa Jalla selesai memberi keputusan kepada hamba'

harnba-Nya dan hendak mengeluarkan orang yang dirahmati-Nya

dari neralw, yaitu orang yang mtenyaksilmn bahwa tiada Tuhan selain

Allah, Dia memerintahkan malailwt untuk mengeluarkan mereka.

Malra, terlihat pada diri mereka ada bekas sujud. Dan Allah

mengharamkan neraka memalun anak Adam yang mempunyai bekas

sujud. Para malaikat pun mengeluarkan mereka. Ternyata mereka

telah terbalcar, lalu mereka disiram dengan air yang disebut dengan

air lrchidupan. Mereka pun tumbuh kembali seperti tanaman habis

disiram air. Namun, masih tersisa seseorang yang wajahnya

menghadap ke arah neraka. Dia berkata, 'Wahai Tuhanht, bau

nerala ini membuat lailitlru kasar dan membalur kehalusannya.

Jadilranlah wajahlru berpaling dari nerala.' Dia tidak henti-hentinya

memohon kepada Allah, hingga Dia berfirman, 'Jila Alat berikan itu,

mungkin lamu akan meminta yang lainnya.' Orang itu berlmta,

'Tidak. Demi keagungan-Mu alu tidak akan meminta yang lainnya-'

Wajahnya pun dipatingkan dari neraka. Setelah itu dia berkata,

'Wahai Tuhanlat, dekatkanlah aht dengan surga.' Allah berfirman,

'Bulmnkah kamu telah berjanji tidak aknn memintalru selain yang

tadi? Celakalah kamu, hai Anak Adam. Betapa khianat kamu-' Orang

itu pun tidak henti-hentinya meminta, hWga Allah berfirman, 'Jika

aht berilran itu, mungkin lcamu alcan meminta yang lainnya.' Orang

itu berlrnta, 'Tidak. Demi keagungan-Mu, aht tidak akan meminta

yang selain itu.' Atas janjinya untuk tidak meminta yang lain, Allah

memberikan permohonannya. Dia pun didekatkan dengan pintu

surga. Ketilra mendelrat dengan surga, dia melihat kelapangan di

dalamnya. Dia juga melihat lcesenangan dan kebahagiaan di

dalamnya. Dia pun terdiam beberapa saat, kemudian dia berkata,

'Wahai iuhan, masulckanlah alu l(E dalam surga-' Allah pun

berfirman, 'Bulcanlmh kamu telah bertekad ttdak akan meminta yang

lain. Kamu telah memberikan janji dan sumpah untuk tidak aknn

meminta yang lain.' Dia pun berkata, 'Wahai TuhanlaL jangan
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Englrau.jadilran aht sebagai hamba-Mu yang paling sengsara.' Dia

pun terus-terusan meminta hingga Allah tertawa. Ketika Dia tertawa

itulah, Dia mengizinlwn orang itu untuk masuk lre dalam surga.

Ketilra dia masuk, dikatakan kepadanya, 'Angankanlah sesuatu.' Dia

pun mengangankan sesuatu hingga angan-angannya habis. Lalu

dilratalran lcepadanya, 'Ini untulonu beserta kelipatannya seperti itu'."

Ketika itu Abu Sa'id duduk bersama Abu Hurairah. Tidak ada

yang mengubah duduknya hingga sampai pada perkataan, 'Ini
untulonu beserta kelipatannya.' Abu Sa'id berkata, 'Aku mende'ngar

Nabi SAW bersabd4 'Ini untukrnu dan sepuluh kali kelipatannya.'

Abu Hurairah berkata, 'Yang aku hapal, 'beserta kelipatannya seperti

itu.' Orangtersebut adalatr orang terakhir yang masuk surga.s6l

56r 
Sanad liadits ini shahih. hadits ini ada ddnmJanti' Al Masanid wa As-Sunan

Q:297-299), yang diambil dari teupat ini. Hadits ini prm "kan disebutkan dengan

sanad yang sama pada nomor 10919. Hadits riwayat Al Bulfiari (11: 387405),
dengan dua sanad.

Sanad yang kedua adalah dari Mahmud bin Ghaylan, dari Abdurrazzaq. Adapun
sanad yang kedua ini akan kami isyara&an nanti. Insya Allah.

Hadits ini dijelaskan oleh Al Hafizh ,lalarn Fath Al Bari dengan lengkap dan
gamblang.

Hadits ini juga akan disebutkan pada nomor 7914: yang merupakan riwayat
Ibrahimbin Sa'ad dari Az-ZlJhri, dengan sanad yang sarna.

Al Buklnri juga meriwayatkannya (13: 357-358), dengan redalai hadits yang

panjang. Hadits riwayat Muslim (t: 65*66). Kedua riwayat itu jalur
periwayatannya berasal dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri.

Juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (2: 243) dari Abu Al Yaman, dari S1ru'aib,

dui Az-Zrfin, dia berkata, "Sa'id bin Musayyab dan Atha' Al-Laitsi mengabarkan

kepada saya, bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepada mereka berdua..."
Al Bulfiari juga meriwayatkannya (11: 387405) dari Abu Al Yaman beserta

sanad Matrmud bin Ghaylan, dari Abdurrazzaq. Nanrun, dia menyebutkan redaksi
hadits yang dtiwayatkan Abdunazzaq, dari Ma'mar, sebagaimana yang disebutkan
oleh Al Hafizh dalamFath Al Bari.

Hadir ini juga diriwayatkan oleh Muslim (1: 65), dari Ad-Darimi, dari Abu Al
Yaman, dengan sanad seperti sanad milik At Bultaxi. Narnun, dia tidak
menyebutkan redalsi haditsnya, karena mengilu&an pada riwayat Ibrahim bin
Sa'a4 dari Az-Zuhri, yang disebutkan sebelumnya.

An-Nasa'i (1: 171) meriwayatkan potongan dari hadits ini dan hadits mengenai

syafaat sekaligus. Riwayat itu daxi Ma'mar dan Nu'man bin Rasyid. Keduanya dari
Az-Ztthi, dari Atha' bin Yazid, dia berkata: 'Aku duduk bersama Abu Hurairah dan
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Abu Sa'id, salah satu dari nrereka pun menceritatan hadits tentang syafaat,

sgdangkan yang lairmya...'
Hadits ini pada hakikatnya terletak dalrrmM*mad Akt Hurairah dan Abu Sa'id

Al Khudri sekaligus, karena di bagian atfiir hadits discbutkan: "&tduk bersama Abu

Hurairah dan tidak ada yang mengubah posisi dudulorya... " lalu dia menpbutkan
bahwa dia mendengar dari Nabi SAW yang bersaMa, 'Ini nntuhnu beserta sepuluh

lr,li kelipatannya.'
Meskipur begtq Imam Ahnad tidak trn)'ebutkan kalimat ini dalam hadis

MumadAbu Sa'id.
Abu Sa'id juga rnenpunyai dua hadir lain mengenai rrelihat Allah.

satuulia disebutkan secara ringkas pada nomor lll37, sedanglao yang

disebutkan dcngan paqiang pada nomor I I I 14.

Adaprm hadie ketiga rnenyebutkan tentang orang yang dirnasuktran ke dalam
neraka-na'udzu billah. Di dalamnya juga terdapat kisah tentang seorang lelaki yang

paling akhir keluar dari neraka.
Riwayatnya sama dengan rirvayat di sini. Yaitu pada nolnor 111218. Sedangkan

di bagian akhirnya terdapat perbedaan bahwa Allah rpmberikan dunia beserta

kelipatannya kepadanya.' Atau ' sepuluh kalin)ra.'
Perbedaan itu terjadi antara Abu Hruairah dan seorang lelaki dari sahabat Nabi

SAW, yang namanJ.a tidak discbutkan di sana. Selain itrr juga tidak disebutkaq

siapa yang 'sqtadannya' dan 'septrluh kalinya'.
Adapun hadits tentang melihat Allah untuk orang-orang mt*min, tsabit *cara

mutawatir. Siapa yang rnengingkari hal itu berarti dia menginglari suatu bagian dari
kewajiban agama. Kelompok yang mengingkari hal itu adalah Jabmiyah dan

Mu'tazilah serta paxa pengilort mereka dari kelompok Khawarij dan Syi'ah

Imamiyah. Lilnt syarah Ath-Thahawiyai, milik Ibnu Abdil 'tzt., yvtg kami tahqiq
pada hlm 126-139.

Riwayat yang paling rnendekati riwayat ini adalah riwayat Al Bukhari
jalur periwayatannya berasal dari Abdunazzaq, dari Ma'maro yang

isyaratkan.
Riwayat itu dijelaskan oleh Al Hafizh dengan mengatakan bahwa Al Bukhari

menyebutkan redaksi hadits yang diriwayatkan Ma'mar de'ngan ada sedikit
perbedaan, namrm tidak mcmcnganrhi sedikit pun rnaknanya. Karena itulalt, akan

saya sebutkan redalsi hadits di sini.
Hadits itu berada dalam Shahih

Sulthaniyah (8: 117-119). Lihat Syarah
perkataaunilr;J h

Qadhi Iyadh dzlam Al Masyaariq (2:75), menjelaskan bahwa -'k"an)na adalah
janganlah kalian saling menentang satu sama lain sehingga dapat membahayakan.

Mengenai perkataan U.s -:-,qi t';..J;;'fV @emikianpula kalianpun akan

melihat-Nya pada hari kiamat): menunrt Al HafizlL maksudnya tidak diragukan lagi
kalian akan melihat-Nya dengan jelas.'

Qadhi Ibnu Abtl 'lzz dalan Syarah Thahawiyai mengatakan, "Memberi
perurparraan melihat Allah dengan melihat rnahhari dan bulan menyerupakan

Salah
kedua

yang
kamitelah

AI Buh:hari yang mcrupakan cetakan
Al Qasthalani (9: 265--269) rnengenai
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Allah.,Akan tetapi, itu adalah menyerupakan melihat (mataha dan bulan) dengan
melihat (Tuhan). Bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat.'

Perkataan *,i; Qtaka dipun mengilnrtinya): begitulah yang disebutkan dalam

kitab rujukan danJami' Al Masanid. Fada hadits itu terdapat kode g-. Sedangkan
'dalam 

riwayat Al Bulfiari disebutkan dengan !!J.
Perkataan "rlaka orang yang menyembah bulan pun mengiluti bulan." Ada

yang meriwayatkan: orang yang menyembah bulan diikutkan.,." 'L2r-i:t seperti

inilah yang disebutkan dalam tiga kitab rujukan utama, juga yang disebutkan dalam
naskah Al Bukhari yang disyarah oleh Al Hafizh.

Namun, kalimat itu dibuang dalam naskah cetakan Yunani. Hal itu dijelaskan
oleh Al Qasthalani. Namu& itu disebutkan dalamriwayat Muslirn

'u:rr:rwr: menurut Al Hafizh maksudnya adalah syetan dan berhala.

Menurut Ath-Thabari, "Maksudnya adalah mengiluti orang kejam yang
menentang Allah, yang dijadikan sesembahan selain Allah, baik itu karena terpaksa
ataupun karena ketaatan. Baik itu berupa manusia, syetarL hewan, atau benda mati.
Jadi, mengilorti mereka berani yakin pada mereka. Karena perbuatan itu, mereka
akan dipaksa masuk neraka."

Perkataan 'Lalu Allah mendatangi mereka dalam benhrk yang tidak mereka
kendl' dan perkataan 'Allah mendatarigi mereka dengan bentuk yang mereka kenal'
mprupakan hadits tentang sifat Allah 'Azza wa Jalla, yarg harus kita irnani sesuai
dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tanpa mengingkari, memberi takwil,
ataupun menyerupakan. Maha Suci Allah dari serupa dengan makhluk-Nya.

Al Hafizh pun telah menyebutkan beberapa pendapat mengenai ta'wil. Dia juga
menyebutkan pendapat yang shahih yang sesuai dengan pendapat ulama salaf. Dia
mengatakan, "ada yang berpendapat, 'Datang adalah salah satu perbuatan Allah
yang harus diimani, sambil menyucikan Allah dari sifat-sifat yang baru'."

Qadhi Iyadh menyebutkan pengertian bentuk, "Allah mendatangi mereka
dengan suatu bentuk, maksudnya adalah Allah mendatangi dengan bentuk seperti
maklrluk yang tidak serupa dengai.r sifat Allah, untuk menguji mereka."

Kemudian dia menukil lagi perkataan Qadi lyadh, "Adapun mengeqai perkataan
'Allah lalu mendatangi mereka dengan bentuk yang mereka kenal', maksudnya
adalah Allah menampalJcan diri dengan sifat yang mereka kenal meskipun mereka
belum pernah melihat-Nya sebelumnya, karena pada waktu itu mereka melihat Allah
dengan sifat yang tidak sama dengan rnalfiluk. Mereka sudah tahu sebelumnya
bahwa Allah tidak serupa dengan satu pun ciptaan-Nya. Mereka pun tahu bahwa
Itulah Tuhan mereka. Lalu kata mereka, 'Engkaulah Tuhan kami.'

Dalam hadits ini, sifat Allah disebutkan dengan bentuk.
Sabda Nabi SAW: iji',yJ J'sll:|l-t lrnzfa akulah orang pertama yang

melintasinya), dalamriwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: ; j:J ;|dLrfu
;-;./ (maka aku dan umatku yang pertama kali melintasinya). Dan memang inilah
yang dimaksud.

Ibnu Atsir berkata, "Maksudnya adalah Aku dan umatku adalah yang pertama
kali melewati shirath." Adapun makna },4r dalamhadits ini adalah sirath.
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perkataan ';ik adalah bentuk jamak dari viji maksudnya adalah besi yang

bagian atasnya bengkok (pengait).- Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi mengatakan, "Pengait ini adalah syahwat,

sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits: 'Neraka diliputi dengan syahwat'."

Ferkataan irl,i-:r il *: .e (seperti tanaman As-Sa'adan): ini adalah nama

tumbuhan yang berida di Nejed.
pohon initermasuk salah satu pohon yang baik untuk rnenjaga unta. Rasulullah

SAW menyamakan i=J)r itu dengan duri pohon Sa'dan, kemudian beliau bersabda:

jr-;. ior |tf iry'. tn rr.t 6 * (lr*yu saja, tidak ada yang tahu ukuran besarnya selain

AUah SWT). Semoga Allah melindungi kita.

Perkataan 'oejrr"iu!,: mengambil dengn cepat. Kalimat tersebut, dalamShahih

Muslin disebutkan dengan ri,ta .

Kata ini, meskipun secara makna benar, 4[an tetapi bertentangan dengan yang

ada dalam kttab Al Mustadrak, Ash-Shahih, danJami' Al Masanid, serta riwayat Al
Bukhari.

Perkataan;,jr: rnaksudnya yang merusakkan. Ibnu Atsif berkata, "Dikatakan .,i

o1 apabila ia rusak, dan dikatakan i:*',trl apabila dia merusalkan." Perkataan.ll!;ir:

Menurut Ibnu Atsir, maksudnya adalah yang dilempar dan yang dihernpaskan atau

dibanting. Ada juga yang berpendapat, maksudnya adalah sesuatu yang memotong.

Jadi, gergaji sirath itu memotong orang yang melintasinya hingga dia tercebur ke

neraka.
Adapun jika digunakan dalam kalimat ;:"irr 4:? maka maksudnya adalah

membagr dan memotong-motong daging itu. Perkataan |X|a maksudnya, setelah

terpotong oleh gergaji ifii, dia pun selamat darinya.- 
Dalam Fath Al Bari disebutkan, dari Ibnu Abi Jamralf dia berkata, "Ada tiga

orang yang melintasi neraka: orang yang selamat tanpa terluka sedikit pun, orang

y-g n*"* sejak awal, dan orang yang berada di tengah+engah keduanya, yakni

terkena gergaji itu lalu selamat."
La{azi ieperti inilah yang disebutkan dalam Al Mustadrak dan Jami' Al

Masanid serlariwayat Al Bul<hari.

Sedangkan dalam Shahih Muslimdisebutkan dengan redaksi tr-4'J Br

merupakan kesalahan, karena kata itu tidak mempunyai arti yang_sesuai di tempat

itn. Iialau saja redaksinya benar, maka seharusnyalafazhitu adalah t';X-';.

Perkataan ir,r if lif I ol'"*-:.i-r 31 : maksudnya, dan juga bersalsi atas risalah

setiap rasul kepada umahya, juga bersaksi atas risalah Nabi kita SAW yang diutus

kepada seluruh umat
Syahadat terhadap risalah para rasul tidak disebutkan karena itu adalah hal yang

pasti aftatakan dalam syahadat kepada Allah dan diakui sebagai hal yang wajib

dalam agama.
Al Hafizh berkata, "sebagian ahli bid'ah berdalil dengan zhahir hadirc ini dan

mengira bahwa ahli kitab yang mengesakan Allab, dia prm akan dikeluarkan dari

,r"r"ku, walaupun dia tidak mengimani rasul yang tidak diutus kepada mereka. Ini
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o{l atfr * L';; 6?l ,6f)')l lcz
J"9 r3'"; vy. t

Ui *z;-, ,iu *, *ah, ,L',;t'ol ;;1 ,l * ,o,y
,:it;;, urlt irV I #U y ,rt u '*:r 6- ,lrLit c,;lvt ,36t:

:til. Jui ,;t,l$itj o:ir#i' lr *rliU I ;- 11 z)rit uG,

+*l ,ilt rtl ,1Lis.;ruj,lLlf i +*l ,i'b rrl
t1 ti |* h,'o$ ^Lit $li ,6:* ,r* 9+1, J?t, ,irzf ;
adalah pendapat batil, karena or4ng yang menentang risalalr, berarti dia
mendustakan Allah dan tidak rncngesalcan-Nya."

Saya katakan, hal ini sudah dipaharri bersama dan tidak ada pertentangan di
kalangan kaun muslimin. Ahli bid'ah )rang mcnentang bukan termasuk orang
muslin Alcan tetapi, para pengikut berhala, yakni orang-orang yang ridha dengan
para misionarii pada zaman ini" rrereka bennalsud rn€rrnhrrat fitnah dalam agama
agar mereka sependapat dengan perkataan ahli bid'ah. Mereka menyebarkan
pendapat rnurgkar ini di majalah-rnajalah dan rnedia massa. Juga dalam buku-buku
dan pernyataan mereka.

Perkataan rr3r.ir: rnaksudnya dibakar. Sedangkan rnakna .,+r adalah terbakarnya

lolit dan terlihatnya tulang. Perkataan zljriu,: Al Hafizh menyebutkan bahwa hal

ini merupakan isyarat kalau mereka tidak akan hancur sesudah itu.
Perkataan uSJLt:i: yakni benih sayuran. Ada juga yang berpen&pat, itu adalah

tumbuhan kecil yang tumbuh di antara nrrput.
Perlotaan;,Ijt Ji, dt Ibnu Atsir berkata, "Tanah yang ikut bersama banjir. Jadi,

apabila ada benih bertemu dengan tanah lalu tersiram dengan air, maka ia pasti akan
turdbuh siang dan malarn Rasulullah SAW menyerupakan manusia dengan benih ini
adalah untuk menunjuttan betapa cepahya pertumbuhan tubuh rnereka, setelah
sebelumya terbakar api neraka."

Perkataan seorang lelaki dalam hadits tersebut 4-i (barmya telah

rnerusalku) menunrt Al Khattabi, orang itu terkena asap beracun. Perkataan t-t\ki:
dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan ti61.

Dalam Irrab Al Masyariq (l:270), Qadhi lyadh berkata, "pahsyatnla Panas dan
nyala api neraka."

Ibnu Atsir berkata, "Maksud ,r?'.irr adalah dahsyatrya nyala api. Kalirnat ),Jr ,.6i
dikatakan apabila nyala dan kobaran api sudah tinggi."

Perkataan ';!i1'j:-',i',ir: menunrt Al Qadhi Iyadh dalam kitabnya , Al Masyaariq
(2: 164), maksudnya adalah terbuka dan meluas ugtuknya." Perkataan 2.1;J;r-2:
maksudnya adalah nikmat dan kelapangan hidup.

@I - ffinsna{ Imam Ahmad
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7704. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ayypb, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairalr, bafiwa Nabi SAW bersabda, "surga dan neralm p.rotes.

Surga mengatakan, 'Wahai Tuhan, kenapa yang masuk ke alat

hanyalah orang-orang fakir dan yang hina?' sedangkan neraka

berlrata, 'Wahai Tuhan, ftenapa yang mwuk lce afu hanyalah orang-

orang lrejam dan sombong?' Allah pun berfirman kepada neralca,

'Kamu adalah adzab'Ku, Afu menyiksa siapa saia yang Alat

kehendaki dengan diimu.' Dia lalu berfirman pada surga, 'Kamu

adalah rahmat-Ku. Aht behlcan kamu kepada siapa pun yang Ahr

kehendaki. setiap dari kalian mernpunyai kelebihan. untuk surga,

Altah mengembangknn sekehendak-Nya. Sedanglran untuk nerala,

malca merelca diceburkan lre dalamnya lalu dikatakan pada mereka,

neralw bertanya, 'Apa ada tambahan?' hingga Allah meletakan kaki-

Nya ke dalam nerafta, mafta dirasaftan neraka sudah penuh sesak,

penghuninya saling bertumpukan satu .sama lainnya. Nerakapun

berlrata,' Culatp, culatP, cuhtpt.nsaz

562 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini juga akan disebutkan dalarn Shabifah

Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah pada nomor 8149'

selain ittr, juga akan disebutkan dengan redaksi yang lebih ringkas yalni pada

nomor 9815: yang menrpakau riwayat dari Muharmad bin Amu, dari Abu

Salamah, aari aUu-gruair.h. log" akan disebutkan dengan redalsi hadits yang lebih

panjang pada nomor 10596: yang merupakan riwayat dari Hisyam bin Hassan' dari

Muhanmadbin Sirin, dari Abu Hurairah.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdunazzaq dalam Tafsirnya pada surah

eaaf: yang -"rirpat^ riwayat dari Ma'mal, dari Ayyrb, dengan sanad yang sama.

Ji',g" d;"i t[a'mar, dari Harunam bin Munabbitr, dari Abu Hurairaht
- 

Adapun reAicsi haditsnya sama dengan yang disebutkan.di sini. Namun" pada

bagian ian n"ait" (setelah perkataan .t-.i), terdapat tambahan ,p,-,.r1 (malcsudnya

cukuplah). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2: 353) yang menrp'kan

ri*ol.t d"ri ft4"Urr*"a bin Hom"id, dari Ma'mar, dari Ayyub, dengan sanad yang

s"# peoir nanrun dia tidak menyebutkan redaksi haditsnya karena mengikutkan

pada riwayat hadits yang disebutkan sebelumnya.

Musnad Imam Ahmad 
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7705. Abdwrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari ayatrrya, dari Ibnu

Abbas, dia berkatq rer{h tidak mengetahui hal yang lebih menyerupai

dosa kecil daripada yang dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi

SAW: 'Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menetapkan bagian zina

pada anak keturunan Adam. Merelca pasti alan menemuinya. Zina

mata ada pada penglihatan dan zina mulut ada pada ucapan. Nafsu

Hadits riwayat Al Bulfiari (8: a58). Hadits riwayat Muslim (2: 353). Kedua
riwayat itu berasal dari Abdurraazaq, dari Malmar, dari Harrynarn bin Munabbih.

Sebelum itu, Muslim (2:352--453) pun telah meriwayatkan hadits ini dengan

dua san-ad: yakni dari ltbu Az-Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dengan redaksi
yang sama.

Hadits riwayat At-Tirmidzi (3: 337-338) yang redaksi haditsnya disebutkan
secara ringkas.

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits itu dari Muhamnd bin Artru, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah. At-Tirrnidzi juga mengatakan, "Hadits int hasan
shahih."

Hadits yang semalna dengan ini juga akan disebutkan pada nomor llll5,
11763, dan 11777, baik itu dengan redalai hadib yang panjang maupun yang

ringkas.
Adapun mengenai kalimat $-: pada hadits di atas, maksudnya adalah orang-

orang hins dan rendah.
Menurut Al Hafizh, maksudnya adalah orang-orang )ang hina di antara mereka

)'ang dia.ggap sebelah mata. Hal ini jika dilihat dalam pandangan kebanyakan
manusia. Adapun dalam pandangan Allah" mereka adalah orang-orang mulia yang

tinggi derajatnya.
Akan tetapi, dalam pandangan diri mereka sendiri 

-dengan 
derajatnya yang

tinggi dan mulia di sisi Allah- mereka adalah orang-orang yang benar-benar

hurduk kepada Allah dan hina sebagai hanrba-Nya. Dalam konteks inilah, mereka

disebut lemah dan hina.
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7706. Abdurrazzaq menceritakan kepada ftami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahny4

'u' Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Abdunazzaq dalam Tafsir-nya pada

tafsir surah An-Najm, dengan sanad seperti ini.
Kemudia& dia juga rneriwayatkan hadits yang sama dari Ma'mar, dari

lla rmarq dari Abu Hurairah. Hadits ini juga akan disebutkan dalam'Shafiifah
Hammam bin Munabbih (E199).

Selain itu, juga "ka, disebutkan hadits yang semakna dengan hadits ini yang

bertual dari berbagai jalur yang berbeda yang kesemuanya berrnrara pada Abu
Hurairah. Baft dengan redaksi yang panjang mauprm ringkas. Antara lain pada

nonxrr 8338, 8507, 8520, 8830, 8919,9320,9559, I0841, l;0924,10933.

Ibnu Katsir juga rnenukil hadits ini dalarn Tafsir-nya pada (8: lla). Namun,

dala6 kutipannya itu, terdapat kesalahan cetak, yakni, 'Ma'mar bin Arthah
mengabarkan kepada kami" tambahan'tin Arthah" adalah sebuah kesalahan.

Dan setelah meriwayatkan hadits itri, Ibnu Katsir mengatakan, 'Iladits ini juga

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalarmAsh-Shahihain dari Abdurazzaq."
Dalam Shahih Al Bukhari, hadits ini disebutkan pada (11: 2l-22). Sedangkan

dalan Shahih Muslim, disebutkan pada (2: 301). Kedua riwayat itr berasal dari

Abdunazzaq
Adapur As-Suytrthi, menisbatkan hadits ini pada Abu Daud dan An-Nasa'i,

sebagaimana yang disetutkan dalam Al Fath Al Kabtr (L:341). Lihat pula riwayat

yang telah disebutkan sebelunurya pada Musnad lbnu Mas'ud nomor 3912.

iG ,i;.-i ,r: ,p ,el r
"tyl!;rs; 
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dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bereabd4 "Tidaklah
seorang yang enggan menunailcan zalat hartanya, keanli kelak pada

Hari Kiamat alan dibuatkan lembaran-lem,boro, dari api. Yong

denganya dahi, ubun-ubun, dan punggmgnya disetrika, pada hari
dimana sehari sama dengan lima puluh tahun. Dia menginjak dengan

alas kaki dari api neralu." Aku mengira beliau bersabdq "Dia
menggigitnya dengan mulut-mulutnya, sampai datang yang mval dan

yang akhir hingga keputusan ditaapkan untuk semua manusia.

Kemudian ditampalckanlah jalannya. Bila hartanya bentpa lrambing,

maka dia pun seperti itu. Hanya saja lrambing itu menandubtya

dengan tandulorya dan menginj ak-inj ak dengan hrht-hthrnya."5&

,!e-b!t G'*l ,fi iri 'iri ,gti:lr '"? $:", .vv.v

i:JG *:, *\, *,fltlf ,i;;,rj **.#r i.t *
,f- Pt -,$'rL)$t lt; i ,11 t&i,fu d oY

.;ilt
7707. AMurrazzaq manceritalcan kepada karni, dia berkata:

Ma'mar berkata: Az.ZruhrJ. menceritakan kepada saya, dari Ibnu Al
Musalyab, dari Abu Hurairatr, batrwa Nabi SAW bersaMa"

"Barongsiapa yang ,nempunyai tiga orang anak yang meninggol

dunia sebelum baligh, maka dia tidak akan tersentuh oleh api n*aka,
keanli dia akan melintasnya honya sebentar."565.

s Sanad hadits ini shahih. Hadis ini nrcnrpakan ringkasan dari nomor 7553.
Kami prm telah menjelaskan dan meosyarahi hadits ini di sana.

$5 Sanad hadis ini sf,aifr. Hadits ini meprpakan ulangan dari nomor 7264.Di
sana kami telah menjelaskan dan men-takhrij tudtr ioi. iin"t prtu hadits nomor
7315.
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7708. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dart Az'Ztthi' dia berkata: Abu Salamatt

mengabarkan kepada saya, dari Abu Hlrairah, dari Nabi SAW bahwa

beliau bersabda, ,.Neralca mengadu pada Tuhannya, katanya,

,Tuhanlat, sebagian daiht memalwn sebagian yang lainnya, malea

berilah aht'lcelapangan.' Allah pun memberiltan kepadanya dua

musim setiap tahun. Pada musim dingin, neraka iahanam terasa

benar-benar sangat dingin, sedanglcan Podo musim panas' neraka

j ahanam benar-benar s angat panas!56

t^'-1,'.'. j;r(.'- 1.: la." VLI ,Gfi')l fi $:J3,t1!)';,o ,t:r3 U iq 6}lr ,?t3)t:* 6-L .vv' I '

J$ (#\ y, ';; ie $Y1 ,r:; tt ,JG ,ijj 6 *4 ,iv

!*y'-^:3ir,gu-'Ut qq
7709. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Hisyam bin

Hasan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad dia berkata' "Aku

),

a

iti.yi ,c.)6'b;l e ,At ltf Ftf ,*t *p h' * U,

5tr Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebehmmya pada nomor

n+a, y*gjahu periwayatannya berasal dari Az-zrfri, dari Ibnu Musalyab, dari

ebu ffprairan. Oi san" [r-i tit l mengispratkan pada adanya riwayat dari Asy-

sr"ilfi_ yang berasal dmr Az_zjtfilj, aari euu Salarnah. Daru yang kami rnaksud

itu adalah jaltr ini. Lihatpula hadits nomor 7602'
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mendengar Abu Hurairatr berkata: Ketika diturunkan surah An-Nashr,

Nabi SAW bersabda, "Penduduk Yaman akan berhtnjung pada

lulian. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Iman

beresal dari Yaman, fikih ada di Yaman, dan hilanah ada di

Yaman."567

s67 Sanad hadits ini shahih. Muhannnad: adalah lb,nu Sirin. Dalam tafsir-nya

Abdurrazzaq (pada bagian penafsiran surah An-Nashr), menung disebutkan seperti

ini dan dengan sanad yang sarna. Ibnu Katsir juga menukil hadits ini ke dalamJami'
Al Masanid (7:371-372).

Hadis ini prm rclah disebutkan sebelurnrya pada nornor 7616,yang riwayatnya

berasal dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Aynrb, dari Ibnu Sirin, dari Abu
Hurairah 

-tarpa 
mc,nlabutkan tunm4ra suah.

Abdurrazzaq puo rnenyebutkan saoad hadits ini dari Ma'noaf,, dari Ayyub,
dengan sanad yang sama, namun tarya mcnyebtrtkan redaksi haditsqya. Akan tetapi,

dia mcngatakan" 'Redaksirya scpcrti i$, hao)'a saja Ma'mar tidak rncngatakan'

'ketika ditunrnkan surah An-NasH.u

Adaprm hadits yang ada di sini (dengan adaoya tambahan), maka dianggap

masuk dalam kategori zawa'id. Nannrn, Al Haitsami tidak menyebutkan hadits ini.
Dia justru menyebutkan hadiB dari Ibnu Abbas dalam masalah ini.

Hadits dari Abu Hurairah ini tidak saya temukan dalam beberapa maraji'
(referensi), kecuali dalam kitab Ad-Dur Al Mantsur (6: a08) di mana dia

menisbatkannya hanya pada Ibnu Mardawaih. Padahal, hadits ini juga berada dalam

Tafiir Abdunazzaq dan Musnad Ahmad. Selain itu, juga disebutkan oleh Ibnu Katsir
dalamJami'Al Masanid.

Hanya saja, Ibnu Katsir lupa tidak memuat hadits ini dalam tafsir-nya. Nanntn,

dia menyebutkan hadits ini secara maknawi pada (9:323-324) adapun riwayatrya
berasal dari Ibnu Abbas yang diarnbil dari apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari

dalam tafsimya (30: 215lcetakan Bulaq).
Hadits dari Ibnu Abbas ini juga shahih.Ia diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam

krtab Shahih-nya (uz 9 pada lembar 199: naskahll lhsan).

Al Haitsami juga menyebutkan hadits ini dalam Maima' Az-Zowa'id (10: 55)
yang riwayatnya berasal daxi A1 Bazz'ar yang meriwayatkannya sendirian.

Dalam Fath Al Bari (8: 7'7), Al Hafizh juga mengisyaratkan pada hadits ini

OY,Trl[fmt'H,]* 
hadits ini juga pada At Baz,z,ar. Dalam hal ini, dia

melupakan dua hal: pertama, dia tidak menisbatkan hadits ini pada Shahih Ibnu
llibhan. lang kedua: dia tidak menyebutkan hadits dari Abu Huratah ini, padahal

hadits ini shahih menuut syarat yang ditetapkan oleh Al Bukhari dan Muslint lebih
shahih dibanding hadits dari Ibnu Abbas.

Pujian terhadap penduduk Yaman pun telah disebutkan sebehrmya berkali-kali
pada nomor 7201, 7 426, 7 496, dan 7 639.
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7710. Abdurrazzaq me'lrceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan ke,padakami, dari Az-Zuhri, Ma'marberkata: @ari Abu

Hurairatr), kemudian dia berkata lagi: Dari Al A'raj, dari Abu

Hnrairatr me,ngenai zakat fitrah: "(Zakat fitrah waiib atas) setiap

orang merdeka itan budah lelaki mauPun Perempuon, anak kecil atau

dattasa, fakir atau kaya, wajib mengeluarknn satu sha' htrma, atau

setengah sha' gandurn." Ma'mar lalu berkat4 'Aktr juga memperoleh

informasi batrwa Az-hthn meriwayatkan hadits itu dari Nabi

sAw."568

Adapun mengenai perkataan.Ljrt 
":3r:r 

'.u:;'i;it "fikih ada di Yaman' dan

hiloruh ada di Yaman" disebutkan dalam kiab Shahih seperti ini, yakni tarya

adanya huuf 3 sebagai penyambung (athafl kedua kalimat itu'

Hal ini sama seperti yang terdapat dalam Tafsir Ab&trrazaq. ]rfarnrn' dalam

Shahih Muslim dan.Jamil-Al Masanid disebutkan dengan adaq'a hunrf i, sedangkan

dalaln Al Mttstadrak hunrf j .hanrya terdapat sebclum kata uit-t'

Me,nurtrt kami, yang benar adalah yang kauri sebutkan' karena sesuai dengan

vane terdapat dalam Tafsir Abdunwaq.
'-"r6-S"iua i*e ";"q"f dad hadiis bi shahih. Sdan8kan yatg marfu' tiddr

shahih. Abdurrazzaq menietaskan bahwa untuk p€rtama kalinya" Ivla'mar

meriwayatkan hadits ini daIjl Az-b$n dari Abu Hurairah secara langsung.

Jad1, riwayat yang p€rtama ini mauquf dn mtmqathi'' Namrn,-serclah rtq dia

.rri*"y"**riy" ilgi b;hrr" dia mendengar hadits itu dari Az-Zr$ri, dari Al A'raj,

dari Abu Huairah.
Dengan demikian, sanad im shahih dat muttathil Namm rctap saja tidak

sarryai irofr, kareoa Ma'mar tidak mendengar hadits ini dari Az-Zrhi secara

marfu'.'M"*-g, terdapat kabar yang sarryai kepada Ma'mar, bahwa Az-h)fui

meriwayatkil hadits.itu dari NaLi S-Aw dan menisbatkannya pa& beliau (ma'fu)'

Nar.nrn, siapakah yang meriwayatkaonya, hal itu tidak diketahui.

9 o 4,.
,Lt-P_)l

trn.

€;t f
,.;t \l
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7711. Abdurrazzaq menceritakan ke'pada kami, Israil

mengabarkan kepada kami, dari Samak, dari Abu Rabi', dari Abu

Htrairatr, dia berkata: Nabi SAW memerintahkan tiga hal kepadaku

dan aku akan tidak meninggalkannya selamanya; tidak tidur sebelum

mengerjakan shalat witir, shalat Dhuha, dan puasa tiga hari setiap

bulan."569

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalamMa'ani Al Atsar (1: 320) yang

jalu periwayataurya berasal dari Husain bin Mahdi, Ad-Daraqutbni dalam ./s-
'sunai 

hhn--224, i"t* perioray"tanny" berasal .dari Al Hasan bin Abi Rabi" Al
Baihaqi dalam ls-,Sunan lil Kubra (4: 164) yang jahu periwayatanrya berasal dari

Ishaq bin Ibrahim Ad-Dabari'
s** riwayat itu bermuara pada Az-ztfii, dengan sanad yang maushul

(tersarrbung) sama seperti ini, bukan yang munqathi'. Mereka juga menyebutkan

LU"r y*g iarnpai pada Ma'mar bahwa Az-Z;fin meriwayatkan hadits ini secara

marfu'.
iAl H"itr"-i juga menyebutkan hadits ini dilanMajma'Az-fuwa'id (3: 80), dia

me4gatakaa. "ftaaits ini diriwayatkan oleh Ahmad. Riwayat yang mauquf shahih,

sedaigkan yang inarfu,ndi& shahih."'Lihat krt$ Nashbttr Raayah 2: 427. Lihat
pula hadits-yang telah disebutkan sebelumnya dalam Musnad Abdullah bin Umar

oada nomor 6214.' 55e Sanad hadits ni shahih.Israil di sini adalah lbnu Yunus bin Abi Ishaq As-

Sabi'i" Dia adalah periwayat yang tsiqqah, riwayatnya bisa dijadikan huiiah.

Penjelasan tentang kCtsiqqahannya sudah disebutkan sebelunmya pada nomor 2704

dan 6400.
Ahmad mengatakan, "Dia adalah seorang syaikh yarig tsiqqah. Hafalannya

menakjubkan.l'DIa termasuk salah seorang yang paling tsiqqah_ yang meriwayatkan

hadits dari kakeknya, Abu Ishaq. Bahkan, ayahnya, Yunus, lebih mengutamakan

riovayat Israil daripada dirinya dalam riwayat dari Abu Ishaq.
-IVlenjawab 

pertanyaan orang yang meminta informasi mengenai Israil, dia

mengatafan, *Akru menulis hadits dari Israil, karena bapaklcu lebih banyak

meriwayatkan kepadanYa. "
Dalam Al Musndrak (l: l2), Al Hakim meriwayatkan hadits ini yang jalur

periwayatarmya dari Israil dari Al A'masy.

@I - 
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Al Hakim juga mengatakan, 'Mungkin bisa dikatakan bahwa dia bukan salah

seorang sahabat Al A'masy."
Israil bin Yunus justnr pernbesar dan peminpin mereka. Dia banyak

meriwayatkan hadits bersarnaan dengan Al A'masy dalam riwayat yang berasal dari
syailtnya Al A'masy.

Biografi Israil ini disebutkan ddamAl Kabir (ll2l5*57), Ash-Shaghir (183),
Ibnu Sa'ad (6:260),Ibnu Abi Hatim (l/1/33F-331), dan Tadzkirah milik Al Hafizh
(1/1ee-2OO)

Dalam At-Tahdzib (l:263), pada bagian alfiir biografi Israil disebutkan, "Ada
yang menuduhnya dengan sesuatu yang sangat bur*. Tuduhan itu dikatalcan oleh
omng-orang yang meriwayatkan darinya atau dari orang yang rneriwayatkan dari
omng yang meriwayatkan darinya. Di antaranya adalatr apa yang dikatakan oleh
Utsman bin Abi Syaibah, dari Abdrurahman bin Mahdi, "Israil adalah seorang
pencnri hadits." Na'ududzu billah,Israil bisa dicaci seperti ini.

Sedangkan Abdurahman sendiri terlalu nnrlia dan terlalu talcwa untuk
melakukan cacian se,perti itu.

Riwayat yang benar dan tepat adalah yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hatim
dalam kitab Tarjamah-rya (biognfi), "Abdullah bin Ahmad bin Hanbal
mengabarkan kepada kami tentang apa yang ditulisnya: Abu Bakar bin Abi Syaibah

menceritakan kepada kami, aku mendengar Abdunahman bin Mahdi b€rkata,

'Dalam masalah hadits, Israil adalah seorang pencuri, maksudnya dia serta merta

menelan hadits yang diterirnanya."
Pernyataan ini benar, dan penjelasall yang diberikan oleh Abu Bakar bin Abi

Syaibah juga benar. Menunrtkg penjelasan dalam At-Tahdzib nd^k dilakukan oleh
saudaranyq Utsman bin Abi Syaibah, tapi penjelasan itu dilatukan oleh orang yang

menukil pernyataan darinya.
Kemudian, bagafunana bisa dikatalcan batrwa Ibnu Abi Sfibah mengatakan

bahwa Ibnu Mahdi memberi pernyataan yang muogkar ini, dan bagaimana dia
meriwayatkan hal itu darinya? Sementara dia mengatakan, "Israil bin Abi Ishaq

lebrh *iqqah dari Syr'bah dan Ats-Tsauri."
Bahkan dilam At-Taqrib (l: 97-98), Adz-Dzah^bi juga me,nyebutkan biografi

Israil dan bebcrapa pendapat mengenai dirinya. Namm, dia tidak
pemyataan yang munglar ini, matrpun penafsiran yang juga rnmgkar. Dia babkan
mengatakan, "Al Bukhari dan Muslim menjadikan Israil sebagai rujukan dalam
masalah dasar. Dia ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Iadi, tidalc ada peluang
untuk menoleh pada orang yang menilainya dha'if)'

Samak adalah lbnu Harb bin Aus Adz-Dzahli Al Balsi. Penilaian tentang ke-
tsiqqah-annya sudah disebutkan sebelumnya pada nomor 1 16.

Di sini kami hendak menarnbatrkan bahwa biografinya juga disebutkan dalam
Al Kabir (2121174),Ibnu Abi Hatim(2/11279-280),krtab Rijal Ash-Shahhain (204).

Muslim pun meriwayatlan hadits darinya dalarn kitab Shahih-tya. Abu Rabi'
Al Madini adalah seorang tabi'in yang tsiqqah.

Biografinya disebutkan oleh Al Butfiari dalamAl lfuna nouror 263 dan 267, N
Bulfiari mengatakan, "Dia mendengar dari Abu Hurairah." Dia prm tidak
menyebutkan adaryajarh (celaan) pada Abu Rabi'.
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77t2. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Daud bin Qais
mengabarkan ke,pada kami, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairatr,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila pelayan lulian
membuatlcan makanan dengan baik; yabti antara panas dan

dinginnya sudah cuhtp, malca hendaklah dia mengajabtya (pelayan

tersebut) untuk duduk (malwn) bersamanya. Apabila makanannya

Ibnu Abi Hatim juga menyebutkanbiografirqna @n870), dia meriwayatkan dari
ayabnya yang mengaakan, 'Dia adalah orang yang shalih dalam masalah hadits."
Ibnu Hibban pun menyebutkannya dalan Ats -Tsiqq at.

DalamAt-Tahdzib (12:94), dia diberi kode dengan kodenya Abu Daud.

Ini adalah kesalahan ceta\ yang benar seharusnya ternrlis (-) yang merupakan

kodenya At-Tirmidzi, sebagaimana yang disebutkan dalam At-Taqnb dan Al
Khulashah.

Juga berdasarkan kenyataan bahwa At-Tirmidzi menumg meriwayatkan
darinya, ssdangkan Abu Daud tidak meriwayatkan darinya. Hadits ini juga ada

dalamJami' Al Masanid (7:429).
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (2396), dari Abu Uwanah, dari

As-Simak bin Harb, dengan sanad sann. At-Tirmidzi juga meriwayatkannya (2: 59)
dari Qutaibah, dari Abu Uwanah.

Sedangkan Al Bukhari meriwayatkan dalam At-Tarikh AI Kabir -4errgan
isyarat, sebagaimana kebiasaannya- dad Ahmad bin Yunus, dari Zuhair, dari As-
Simak.

Hadits yang sernakna dengan ini prm telah disebu&an sebelurmya berkali-kali
dalam riwayat Al Hasan dari Abu Hurairatr. Yang paling akhir adalah pada nomor
7658.

Kami pun telah memerinci jalur-jalur periwayatannya secara lengkap pada
nomor 7138. Di sana prm lcami telah mengisyaratkan pada riwayat di sini.

Sedangkan dalam kitab Ash-Shahih disebutkan: p* C Gy:tfs3t'4t'+, kal;n:urt

oljf tidak disebutkan di tempat ini. Tambatran itu adalah kesalahan cetakan atau

dari penulis naskah.
Tambahan itu pun tidak disebutkan dalam Al Mustadrak dan Shahih Muslim,

serta dalam"/ami' Al Masanid.Karena itulah, tambahan itu kami buang.

@I - ffinsnld Imrm Ahmad
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terbatas dan sediHt, malw hendaklah dia mangambilkan sesuap atau

dua suapan malranan di tangannya."170
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77L3. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Daud bin Qais

menceritakan kepada kami, dari'Abu sa'id, budak Abdullah bin Amir,

5,0 Sanad hadits ini shahih. Daud bin Qabis Ad-Dabbagb: peqielasan tentang ke-

tsiqqah-antyatelah disebutkan sebelumnya pada nomor 3073.- 
Di sini kami hendak menarnbahkan batrwa biognfinya juga disebutkan oleh

Ibnu Abi Hatrn (1 l2l 422-423').
Hadits ini juga terdapat dalamJami'.Al Masanid (7: 384).

Hadie riwayat Muslim (2: l2), yang berasal dari Al Qa'nabi, dari Daud bin

Qais, dengan sanad yang sama.- 
Hadits yang semakna dengan ini juga telah disebutkan sebelunurya dari dua

jalur dari Abu Hurairah, yakni pada nomor 7334 dmt7505.
perkataan riju Oatam hadits di atas, juga *abit dalarn Al Ushul A*-Tsalatsah

danJami'Al Masanid.
Dalamshahih Muslim diberikan kode g-. Menurut Ibnu Al Atsir, malsud -iri.:-

adalah ..i:-. berarti sedikit. Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah

' Apabila rnakannya banyak..."

Mengrutht riwayat yang terdapat dilarn Al Musnad, yakni uri.l"-, lebih benar

dan dalammaknanya serta tidak terkesan dipalaakan maknanya'

Semua keterangan ini surnbernya dat'. Al-Lisan Jadi, malna ini sudah jelas dan

tidak membutuhkan penjelasan atau pemaksaan malna' Selain itu, pengertian ini
pun sesuai dengan kalimat berilartnya, yakni :tu (sedikit).

Musnad Imam Ahmad @



dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullatr SAW
bersabda, "Janganlah kalian saling'mendengbi, jangan menawar

barang yang ditawar orang lain, jangan saling membenci, dan jangan

saling membelakangi. Tidak ada pembielian (penawaran) pada barang
yang sedang dibeli (ditawar) orang lain. Jadilah katian hamba-hamba

Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara Muslim
lainnya. Dia tidak boleh menzhaliminya, tidak boleh

mengldtianatinya, dan tidak merendahkannya. Talwa ada di sini
(seraya menunjuk pada dada beliau tiga kali). 'Cthrylah seorang

Muslim dilratakan telah berbuat hmtk jika dia merendahkan

saudaranya sesama Muslim. Setiap Muslim haram darahnya bagi

Muslimyang lain, demifian juga harta dan kehormatannya."sTr

;;. ;;.* ,# u. !:rr,6?l ,of:1t |r:? $:r;.vv\ r

t7r Sanad hadits ini shahih. Abu Sa'id, rnantan budak Abdullah bin Amir bin
Krrraiz, sebagian orang menyebutrya, 'Pembantu Amir bin Kuraiz' dia adalah
seorang tabi'in yang tsiqqah dan cu*up dikenal.

Biografinya disebutkan Al Bukhari dalam ll Kuna rrorct 297 d^a Ibnu Abi
Hatim (4121376). Ibnu Hibban juga menyebutkannya dalam Ats-Tsiqqat.

Hadits ini juga terdapat dalam Jami' Al Masanid (7: 445). Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim (2: 219) yang merupakan riwayat daxi Abdullah bin
Maslamah bin Qa'nab, dari Daud bin Qais, dengan sanad yang sarna.

Kernudian, dia juga rneriwayatkan hadits ini dengan sanad yang sama 
-dengantarabahan dan pengurangan- yang jalux periwayatannya berasal dari Usamah bin

Zaid\ danAbu Sa'id, rnantan budak Ibnu Kuraiz.
Ini adalah hadits ke-35 pada Arbain An-Nawawgyai. Al Hafidr Ibnu Rajab

telah men-talfirij hadits ini, beliau juga menjelaskannya secara lengkap dalam kitab
Jami'Al Wuumwal flilum.

Hadits ini juga akan disebutkan lagi dari jaltr yang bcrasal dari Daud bin Qais
pada nomor 8707. Lihat pula hadits nomor 7247,7686,7E62,8086,80E9, 8103, dan
848s.
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TTl4.Abdurrazzaq menceritakan kepada karli, Daud bin Qais

mengabarkan kepada kami, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4 "Berilah nama dengan

namaht, dan jangan memberi julukan (laniyah) dengan julukanht:

Aht adalah Abul Qasim."572
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7715. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Malik

meirceritakan kepada kami, dari Al Ala' bin Abdunatrman, dari

ayahnya, dari Abu Hurairall, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda,

"Maukah kalian alat beritahu perbuatan yang dapat menghapus dosa-

572 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelunnya pada nomor

7371,7372,7523, dan764l, dengan redalsi hadits: #'' d<'ti *.u..r:i:'t ('amailah

dengan namku dan janganlahmemberikan julukan dengan julukanku)'
gsdangkan dalam riwayat ini terdapat tambatran (t rltr J r,'f) (ahr Abul Qasim).

Kalimat yang kami sebutkan di sini ini juga terdapat dalarn Al Mustadrak. Hal
ini dilua&an dalan Shahih Muslim. Namun, dalam Shahih Muslim terdapat

kesalahan, di sana dituliskan C.& oi (anganlah memberi julukan dengan julukanlu)

padalral, secara zhahir yang benar adalah *.fr3't2. Kesalahan ini berasal dari

penulis naskah.

Adapun dalarnJami' Al Masanid drsetutkan dengan redaksi hadits: \i,*.u;r'j,::

;!*t3 (namailah dengan namaku dan jangalah mernberi julukan dengan

julukanku).
Secara zhahir, kesalahan ini berasal dari penulis naskah. Barangkali dia

menuliskarnya dengan berpedoman pada bafalannya, sehingga dia menuliskan

redaksi hadits yang paling banyak beredar dalam riwayat-riwayat yang ada dan yang

dihafalkannya

Musnad Imam Ahmad - @I



dosa dan menganglcat derajat? Melangkah ke masjid,

mefiyemprtrnakan wudhu pada waldu yang tidak disukai, dan

merutflgga-..;shalat berihtt setelah selesai mengerjakan shalat

sebiehnmya. Itulah mengikat diri dengan ketaatan kepada Alla7r,n573

; ,wW i.t ,f ,ll.tt1 $lt, ,613:)t'* $:,L.vv\l
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7716. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris Al
Ktraulani, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

"Apabila 'kalian berwudhu, hendalmya menasuklran air ke dalam

573 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan bentuk panjang dari hadits
nomor 7208. pada hadits nomor 7208 ini kami pun telah men-takhrij hadits ini.
Karni sebutkan bahwa hadits ini juga terdapat dalam kitab Al Mwvaththa' (16l).
Selain itu, Muslim dan An-Nasa'i juga meriwayatkannya dari Malik.

Kalimat Lt1u,ti, dalam kitab At Muwaththa' disebutkan dengan 't(Jt €Ji yarrlg

diulang-ulang sebanyak tiga kali.
Ibnu Atsir berkata, *Makna asal ir;,rr adalah berjihad melawan musuh dalam

suahr p€perangan, juga bermakna mengikat kuda
Kemudiaru kata itu juga digunakan dalam menunjuldcan amal perbuatan yang

baik dan ibadah.
Al Qutaibi berkata, 'Maksud !u*lr adalah pengikatan yang dilakukan dua

keloryok terhadap larda mereka di benteng, sehingga ada suatu tenrpat di benteng
yang dioarnakan dengan ir;r.

Maksud LS;I 5.:.:^-taialah konsisten dalam keadaan suci dan shalat itu seperti

jihad fi sabilillah.
Ada juga yang berpendapat bahwa !r-;.., adalah sebutan yang digunakan untuk

mengikat sesuahl. Maksudnya, kebiasaan tersebut rnengikat seseomng sehingga
menjauhkan dari perbuatan maksiat dan yang diharamkan."

@I - [,txsn1fl Imam Ahmad



hidung lalu mengeluarkannya kenbali, dan apabila ber-istiimar

(bersuci dengan batu), lahtlnnlah dengan hiwngan ganjil.-574
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7717. Abdunazzaq menceritahan ke,pada ;, u"'-*

me,nceritakan kepada saya, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Huiairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda' "Allah itu ganiil,

Dia menyukai yang ganj113t575
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7718. Abdurrazzaq menceritakan ke'pada kalni, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, batrwa dia

mendengar Abu Hlrairatr berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Allah

itu ganjil, Dia menyvkai yang ganjilJ's76

57. Sanad hadits ini shahih. Hadirc ini merupakan ulangan dari hadits nomor

7220 dn mcnrpakan bentgk redaksi hadits yang lebih panjang dari nomor 7445,

dengat sanad yang sama. Lihat pula hadits nomor 7298,7340, dan 7403.
575 Srqad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dad hadits nomor

7612.
570 Sanad badits ini shahih. Hadits ini menrpakan ulangan dari hadits

sebelumya.
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7719. Abdurrazzaq menceritakan kepada karni, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musalryab,

dari Abu Htrairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "shalat

selrali di masjidfu ini lebih baik daripada shalat seribu kali di masjid

yang lain, kecuali masjidit Haram.'s11

Li ,;thL {tf ,d;'i;1 ull ,gti:l)t:^? t:;:,L.vvY.
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7720. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Atha' mengabarkan kepada saya, bahwa

Abu Salamatr bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya dari Abu

Hurairah, atau dari Aisyah bahwa dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "shalat sekali di masjidlru lebih baik daripada shalat seribu

lnli di masjid lainnya, kecuali masiidil Haram."S7E

t" Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (1: 391), yang jalur
periwSyatannya berasal dari Abdrurazzaqu dengan sanad yang sama. Hadits ini
mertrpakan ulangan dari hadits nomor 7475.

e8 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits

sebelunmya. Keraguan apakah hadits itu dari Abu Hurairah atau dari Aisyah tidak
berpenganrh pada ke-shahri-an hadits, sebagaimana diketahui bersama. Lihat juga

hadits sesudahnya dan dua hadits lainnya pada nomor 7725 dan7726.
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. 7721. Ali 61a rsh?{ menceritakan. 
-!.efada 

kn1rjr. $Mullah
menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami...

lalu dia menyebutkan hadits tersebut. -Ibnu Juraij juga bertata:.Atha'
mengabarkan kepada l@mi, batrwa Abu Salamah mengabarkan

kepadanya, dari bapal&u, atau dari Abu/I{urairah, dari Aisyalq lalu
diamenyebutkan hadits tersebut. Tanpa ada keraguan.te
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Sanad hadits ini shahih. Ali bin Ishaq Al tvtarcazi, pcnjelasan mgenai ke-

tsiqqah-anaya sudah disebutkan sebelumya pada nomr 7l9.A sini kami h€odak
menambahkan bahwa biografinya disebutkan olch Ibnu Sa'ad QNl07), Ibnri Abi
Ha6ro(3llll74), dan dalam Tarikh Baghdad (ll: 34E-349).

Abdutlah di sini adalah Ibnu Al Mubarak. Hadits ini menpakan rrlangen da;i
hadits sebelumya. Namm, dalam hal ini, riwayat >ang ini dianggap bagian dari
Musnad Aisyah. Bukan dari Musnad Abu Hurairah, kareaa- diriwayatkan dari
Aisyah.

Yang mengfuerankan, Al Hafizh Ibnu Hajar (yang sudah melakukan penelitian
dan pencarian yang panjaqg), tidak mengisyaratkan pada riwayat ini tidak j.ga pada
riwayat sebelurmya, ketika dia mengungkapkan riwayat-riwayat yang ada teirtang
hadits ini yang berasal dari Abu Abdullah Al Aghan dari Abu Hurairah dzlamFath
Al Ban (3:54-56').

Kami sendiri telah memberikan isyarat bahwa hadits ini prm terdapat dalam

Fath Al Bari pada peqielasan hadits nomor 7252. Seliln itu" At-Tirmidzi (l: 269-
270) pm tidak mengisyara&an pada riwayat dari Aisyah ini.
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7722. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musalyab,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak

diperbolehkan mqtberatlwn diri untuk melahtkan perialanan keanali

lre tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidhtini, dan Masjidil Aqs7ro3580

13", ,,31i):)l $:r; . vvy r

7723. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ilcimah,

dari Abu Hurairah, dia berkata, "seorang lelaki yang menunfun

kambing sedang melintas di sisi Nabi SAW. Beliau pun bersabda,

''Naikilah dia.' Diamenjawab, 'Itu hanyalah seekor karnbing.' Beliau

bersabd4 'Naikilah.' Abu Hrnairah berkata 'Aku melihatrya berjalan

di sebelatr kiri Nabi SAW sedangkan sandalnya dikalungkan di
lehe,mya'."581

ss Sanad hadits ini shahih.. Hadits ini telah disebuttan sebehrrrmya pada nomor
7191, dari Abdul A'lq dari Ma'mar, dengan sanad yangsama. Selain itu, juga telah
disebutkan sebelunmya pada nomor 7248, dari SUElan dari Az-Zuhri.

str Sanad hadits ini slzaili. Hadits ini t€rdapat &lan Jami' Al Masanid (7:307-
308). Hadits ini menpakan bentuk panjang dari hadig nomor 7447.
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7724. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Malik

mengabarkan kepada kami, dtri sami, dari Abu shalih, dari Abu

HurairalU dia berkata: Rasulultah SAW b€rsabd4 "Kalau saia orang-

orang mengetahui rahasia di balik adzan dan shaf putama, niscaya

merela alran mengtmdfuya (mtuk mendapatkannya). Kalau saja

merela mengetahui rahasia di balik tahiir (datang pagt'Pagr pada

hari Jum'at), mereka pasti akan berlomba-lomba memperolehnya.

Kalau saja mereka mengetahui rahasia di balik shalat Isya (atamah)

dan Shubuh, mereka pasti akan mendatanginya walauputt dengan

merangkak., flku lalu berkafa pada Malik, "Bukankah dia tidak suka

mengatakan atatmah (penyebutan lain untuk shalat Isya)?' dia

menjawab,'Beginilah png diceritakan kqladaktr'."su

5s2 sanad hadits ini shahih' Hadits ini renp"kan ulangan dai rcmpit 7225'

yang mernpakan riwayat dari Abdurrabman bin Mahdi, dari N[alik' dengm sanad

v*g .*. Kalimat, --.ll di sini, sama sePerti yang terdapat dalarrr- AI Mtmarttha.

pada dua te4at yang kami isyaratkan di sfina (Al Mw,athrta"hlm, 68 dan 131).

Adapun paaa riwayat sebelumya dari AMurrabman bin Mahdi, disebutkan

kalimat,u4t.

Sedangkan Abdurrazzaq -lewat 
perlotaannya- dia tidak suka me,rryebutkan

,e-7 dengan ',:.io. Dia me,ngisyaratkan pada hadits Ibnu Umar Yarlg marfu''Yatg

menunjul&an larangan pada hal tersebul Hadits Ibnu UTar itu telah disebutkan

sebelumnya pada nomor 4572,4698,5100, dan 6314.

Selain itu, teiah disebutkan pula perkataan Ibnu Umar pada nomor 6148,
,tsasulullah SAW mengerjakan shalat Isya benama kami. Itulah sbalat yang disebut

oleh orang-orang dengan sebutan 7-7ic." krangan ini sifatqra unurk menyucikan"
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7725. l+b&xrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami, Atha' me,ngabarkan kepada say4 batrwa

Abu Salamah bin Abdurratunan mengabarkan kepadanya, dari Abu
Hurairah, atau dari Aisyah, bahwa dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "shalat sekali di masjidht ini lebih baik daripada shalat
seribu tuti di masjid lainryn, treanali Masjidil Aqtho.'o"

Yang lebih utama adalah'menyebutnya dengan Isla. Hal inilah yang dipilft olph Al
Brrkhari dalam Shahih-nya (2: 37 -38).

61 B'rkhari menyebutkan bab penyebutat Isya dan Atamah, kemrdian, dia
berkata: 'Pendapat yang dipilih adalah men5rebutnya dengan Is),a" berdasadgn
filrrnn Allah SWI,,r+ir lb *;. nr' ...dan sesudah senbalryang Isya,-" (Qs. An-Nrun

[2a]: s8)t* Sanad hadits ini shahih. Sedangkan redaksi haditsrya salah. Hadits de,ngan
sanad yang sama dengan hadits ini telah disebutkan sebelumya, yaitu pada nortor
7720.

Adapun redalrsi adalah: {-,.;l''7' ' !f lccuali Masjidil Haram.',
Redalai seperti itulah yang shahih dat tsabit dari Abu Hurairah. Baft dari jatrtr ini
mauprm dari jalur lainn),a. Hal itu sudah ka:ni is5,arattm padr toilrij sebelgmya.

Redalsi seperti ini pulalah yang sesuai dcxqgan riwayat-riwayat lain dari para
sahabat selain Abu Hurairah

Al Hafizh Ibaru Hajar sendiri tidak nengiryaratkan pada riwayat ini ketika
menyebutkan redaksi-redaksi dan riwayat-ri*ayat yang ada tentang hadits ini dalam
Fath Al Bai (3: 54-55).

Kalau memaug benar redaksi hadits ini (dalam Al Masna$ yang dinukil ke
dalam Jami' Al Masanid (7: 450) dat Mqinu'. Az-f id (4: 5), mungkin
kesalahan itu berasal dari penulis naskah. Karena AI Haits mi rcryrebutkan hadits
ini yang menukil dari terryat ini. Dia mengatakan, 'Tladits Abu Hurairah ini terdapat
dzlam Ash-Shahih )' Diatidak rnenyebutkan katimat ;i!r i,:; it.

@I - Musnad Imam Ahmad
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7726. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullatt

mengabartan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami,

{ia lalu menyebutkan hadits ini-. Dia jug:a berkata: Atha'

me,ngabartan kepada sa)ra, bahwa Abu Salamah me,lrgabarkan

kepadanya, dari Abu Hurairah dan dari Aisyatr. Dia lalu me,lryebutkan

hadits tersebut, tarrpa ada keraguan.sr

i;1 u;lr

ip':pi *'X,, * ttt i;;i6 ,i6
i.t f ,a*i * ,:;; $a", ,ot\i;lt'"? $IL .vvYv

l.o.t f ,.
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J!t+ ,P * ,Ss t,* ;* * r; :q-fr.irsi ,&.tt
7727. 

"k^ 
me,nceritakan kepada IGmi, Ma'mar

menceritakm kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu

tr Sanad hadits ini shahih. Redaksi hadits ini sebagaimana hadits sebehrmya.
Hadib d€ngan sanad yartg sama juga telah disebutkan pada- riomor 7721,

dengan redaksi hadits 1r;il!5l.jr. Inilah redaksi hadits yang benar. Akan tetapi,

riwayat yang dari Abu Hurairah dan Aisyah secara bersamaanit;! ';3i;-} *17 ,

kednarya berada dalan AI Musnad.
Sedanghn dalam riwayat yang telah lalu: 'Dari Abu Hurairah dari Aisyah"

tarya EEnggtuakan wau athaf.
S4€rti ini pulalah yang terdapat dalam Majma' Az-fuwa'id (4:5). Setelah

meriwaya&an hadic tersebu! penulis kitab mengatakan, "Hadits ini juga

diriurayatkan de,ngan sanad yang lain ()akni diriwayatkan oleh Abmad dalm Al
Musnad: dari Abu Hurairah dan dari Aisyall tanpa ada keraguan.

Periwayat dalam riwayat yang pertama adalah para periwayat hadits shahih.
Adaprmperiwayat yang terakhir adalah para periwayat yang tsiqqah-
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ais),ah saja."

Musnad Imam Ahmad - @I



Hurairalu dia berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Sebaik-baik

sedelrah adalah yang diberikan setelah kcctthryan. Mulailah (sedekah

itu) dari orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan di atas lebih

baik daripada tangan yang di bawah." Aku bertanya pada Ayyub,

"Apa maksud 'an zhahrin ghinan?" Dia menjawab, "Dari kelebihan

kekayaanmu."sss

* ;;.'ef r" ,?1 6?l ,of;1t !* tiri; .vvY^
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7728. Ab&mazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats bin Abdullah, dari Syalr bin
Hausyab, dari Abu Hurairall [dia berkata], Rasulullah SAW bersabd4

"Sesungguhnya ada seorang lahi-laki yang tents-terusan melahtknn

kebailran selama tujuh puluh tahun. Namun, dia berbuat zhalim dalam

wasiatnya, sehingga dia menutup hidupnya dengan perbuatan yang

buntk" A:kibatnya dia dimasukkan kc dalam neraka. Ada juga seorang

lelaki yang terus-terusan melahtkan perbuatan burak selama tujuh

puluh tahun. Namun, dia berbuat adil dalam wasiatnya, sehingga dia
menutup hidupnya dengan perbuatan baik^ Akibatnya, dia pun

585 Sanad hadits ini shahih- Hadits ini me,nrp"kan ulangan dari hadits int7255,
dan merupakan bennrk redaksi yang panjang dari hadits nomor 7342. Di ke&a
teryat tersebut kami telah rengisyar,atkan pada riwayat ini.

@I - 
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dimasulrlran ke dalam surga." Abu Hurairah lalu berkata "Jika kalian

mau, bacalatr ayat: "Dan itulah huhtm-huhtm Allah, dan bagi orang

lrafir ada silesaan yang sangat pdih. " (Qs. Al Mujadilah [58]: 4).ttu

'* Sanad hadit ini sftafuIr. :Asy'as bin Ab&rllah bin Jabir Al Huddani: seorang

lelaki buta yary tiqqalr.
Ibnu Ma'in dan ArNasa'i rlprihinya sebagai pcriwayat yzmg Aiqqah. Kadang-

kadang nemrn,ra dinisbafu pada kabknya, s€hingga dia disebut Asy'ats bin
Jabir.

Biografirya dischn"en okh Al Bultari ddrrn ll Kabir (llll429) drn Ash-
Shaghiir (153), dia tidek mych&njad (cclaan) erhadry dirirya.

Sclain itu, juga disctndm olch lbor Abi Ilatim Ol4fn*274)
. Al Huddani: mnryoh pcni$atra poda Huddan, s€buah &€rah ),ang termasuk

dalam kawasan Azd- Hrdits ini discbr&n olch Ibru Kalsir dalem taftir-rya (2:

374), Jami' Al Masoid (7: 195), yang din*il dad Eryat ini. I{adits ini juga

diriwayatkan oleh Ibmr lt{ajah (27M), dari Ahad bh Al Azhar (dia ini addah
periwayat yang tsiqqah dan ccrdas), dari Apdrrazzaq, dagan' sanad )rang sama.

Selain itu, Al Bulfiari jugl rcnlrchfun hadits ini dalam biografi Al Asy'ats
dalamkitab ll Kabir,nernrn hya s&dfi isyant saja sebagaimana kcbiasaannya.

Al Bulfiari 'trrrgrr-lan, a{a'mr rcriwayaltan dari Asy'ats bin AMullah dari
Syahr."

Dia juga m€ngis1ramdran poda riurayat tcraktir dari Abu Dard dan At-Tirmidzi
/an$ rkan [36i sebutkan

Al Bukhari juga menglqrararonPada p€nisbatan Asy'ats pada nama kakeknya,
Jabir. Karena inrlab dia juga Engptatan, 'Ali biE Nash bedota padakq 'Asy'ab
bin AMullah bin Jabir adalah Ah Abfullab sconng lelaki buta."

Sedangkan Ali bin Nash AI lahdhami letih rcngetahri mengenai nasab

kakeknya daripada oraog tain Karcna ayahrya, ya&ni Nashr bin Ali Al Jahdhami,

adalah keponakan Asy'a8 bin Ab&rllah ini. Iladie ini juga diriwzya&an oleh Abu
Daud (2867) dari Abdah bin Ab&tlleh Al Khza'i

Hadits riurayat At-Tirmidzi (3: 187-188) dari Nash bin Ali Al Iahdharti.
Keduanya meriwayatkan dari Ab&rs S;hamad bin Abdul Warits, dari Nashr bin Ali
Al Jahdhami (yang tn )rang E pakan kakeknya Nash bin Ali dan juga syaikhnya
At-Timidzi), dari Al Asy'ats bin Jabir (yatni Asy'aB bin AMullah), dia berkata,

'Syahr bin Hausyab merc€ritabn kcpada sa1,a, bahwa Abu Ilurairah rnenceritakan

kepadanya, bahwa Rasulultah SAW b€rsabda, "Sesrmgguhqra ada lelaki dan

pererryuan yang bcrada dqlnn ketaatan kceada Allah selama enam puluh tahun,

kermrdian ketika ajal rendekati keduaqra, mereka membuat wasiat yang

membahayakan' vnaka wajiblah neraka bagi mgreka."
Syahr bin Hausyab bedrata, 'Abu Hurairah juga me,mbacakan ayat ini

kepadaku: (yaitu surah An-Nisaa' ayat ll-13). Redaksi hadits ini yang terdapat

dalam riwayat Abu Daud danAt-Tirmidzi.
Kemudian, Abu Daud rengptakan, "tni yakni Asy'ats bin Jabir adalah

kakeknya Nashr bin Ali." Yang dia maksudkan adalah Nashr yang tu4 sebagaimana
yang kami jelaskan scbeh-'-.ya

Musnrd Imrm Ahmad - @I



Adaprm At-Tirmidzi mengatakan,'Tladits lnilrrtsant gharib dari jalur ini. Nashr
bin Ali yang meriwayatkan dari Asy'ats adalah kakekqra Nashr Al Jahdhami"
Yang dia maksudkan adalah bahwa Nasbr yang tra adalah kakeknya Nashr yang
kecil yang meriwayatkan darinya. Jadi, dia adalah; Nashr bin Ali bin Nashr bin Ali
Al Jahdhami, sebagaimana yang kita lihatbersam-

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menyebu&an riwayat Abu Daud sesudah

meriwayatkan png dari Al Musnad. Kemdian, dia me,ngisyaratkan pada riwayat
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah-

Setelah itu dia berkata, 'Redaksi hadits milik rmarn fi61d lebih senpurna dan
lebih lengkap."

Saya katakan, riwayat Ibnu Majah-.sama persis dengan riq/a)rat dalam Al
Musnad.

Adaprm dalam Ash-Shahih terdzpat kesalahan pda sand-nya. yakni tambahan
"dari A5r5/ub" yang berada di antara Ma'mar dan Asy'1ts bin Abfutlah-

Menurut saya, ini mcrupakan kesalahan cetak karcna tidak sesuai dengan
sumber-sumber dan riwayalriwayat yang ada.

Adapu dua ayat yang dibaca oleh Abu mrairah {alam riwayat Abu Daud
dar AtTirmidzi- adalahbagian alfiir dari $r.hA*Nissa' ryatlz dan 13.

Sedangkan dua ayat ymg dibacaoya dalm dwald yang terdapat dzlam Al
Musnad ,la". riwayat Ibnu Majah adalah ayat 13 datr 14 dari surah yang sam".

Dalam naskah Al Musnad ini terdapat kesalahan yang asing, yakni rengenai
ayat: 'fi i=t:e'li. Namun, lxsaannys adalah pada ayat 14:

@ i-,# -f r'*,a^ts Q I iLJ- 66 U jj-,is]. i 
" 

: -3s,7171 fr .F. ji
"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-I,Iya dan melanggar

ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya frc dalam api neraka
sedang ia kekal di dalamnya: dan baginya sih,a yang menghinalcan."

Kalimat -ii y*g benar adalah Ui. Setain itr, kalimat itr juga tidak ada dalam

nukilan Ibnu Katsir dari Al Musnad, dalam taftirnya dat Jutti' Al Masanid, serta
dalam riwayat Ibnu Majah.

Selain itq kalimat Lji juga tidak ada dalarn naskah kiEtb Al Mustadrak dart

Shahih Muslim. Akan tetapi, disebutkan dalarn catatan pinggim).a p2sing-masing,
tanFa ada peqielasan bahwa sebagai pen-tashih-anatau koreksi.

Bagaimanaprm juga, hal ini rrrerupnkan kesalahan karena tidak sesuai dengan
bacaan

Secara zhahir, kesalahan ini berasal dari para peirutis naskah yang duh+ karena
jauhnya jarak antara tiga kitab nrj'rkan utama: Kib;b Ash-Shahii dicetak dari cetakan
Mesir, Al Musndrak dialnbil d31-i sstakan Maroko, dat Shahih Muslim dicetak dari
cetakan Nejed TinilJr.

Yang mengherankan adalah kesernran)a 'sepakat' dalam kesalahan dan
berbeda dengan Mushaf.

Perkataan *t 4Je maksudnya berbuat zlralirn dan aniaya.

I
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7729. Abdurrazzaq me,lrceritalcan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada l@rri, dari Hammam, dia bertata: Aku
mendengar Abu Hurairah bertata: Abul Qasim (Rasulullah SAIV)

bersabda" "Apabila salah seorang dari kalian memabakan untuk

memenuhi sumpahnya kepada keluarganya (istri), itu lebih berdosa di
sisi Allah daripada mertbayar kafarat sumpah yang

diperintahtrnnl$87

587 
Sanad hadits ini srrarrti. Hadits riwayat Ibnu Majah (2114), ini adalah b€ntuk

redalsi hadits yang ringkas. Ia reriwayatkan dari Suryan bin Waki', dari

Muharrrmad bin Humaid Al Ma'mari, dari Ma'mar, de,ngan sanad yang sama-

Hadie ini prm "kan disebutkan pada nomor 8193, dengan sanad yang sama

seperti ini: yakni dari Abdurrazzaq, &ri Ma'mar, dalamslubtfah-nya Harnmambin
Munabbih-

Adaprm redaksi hadibnya adalah:

it fu, ;A A'",* ;*'rf n h +'i I # A *1g*t 4;itt ittt
-Deni Allah, apabila salah sarorg doi kaliot nmabakn wrfi* menenuhi

sumpah lrepada lcehmrganya, ,no*a ,ral ifr. lehih bqdosa di slsi Allah daripada
memberilun kafarat yan{ diwaiibkat Allal, 'Aza tn Jalla."

Redalci seperti ini pulalah yang diriwayatkan oleh Al Bulfiari (11: a52-453)

dan Muslim (2: 18). Kedua riwayat itr jalur periwayatannya b€rasal dari
Abdurrazzaq.

Secara zhahir, terlihat bahwa Ma'mar meriwayatkan hadits itu deirgan dua

redaksi J/ang s'me.
Setelah meriwayatkan hadits tersebu! Al Bulfiari juga mcriwayatkan hadits

yang semakna dengan itu yang jalur periwayatannya b€rasal dari Mu'awiyah bin
Salarn, dari Yahya bin Abi Katsfu, dari Ilaimab, dari Abu Hurairah.

Begihr pula dengan Ibnu Majah yang meriwayatkan hadits itu dari jalur yang

sarna, namun tanpa menyebutkan redaksi haditsnya. Dia hanya meirgatakan 'rj.
Dari jalur periwayatan Muawiyah bin Salam, dari Yahya bin Abu Katsir, dari

Ilaimah, dari Abu Hurairah, b€gltryula diriwayatkan Ibnu Majah setelah riwayat
yang peftama, dari jalur periwayatan ini serrentara dia tidak menyebutkan

redaksiq,a, $ahkan dia hanya rne4gatakan nahwahu (yang scmisal hadiS di atas).
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7730. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Suffan,
dari Daud, dari Syaikh, dari Abu Humiraln, dia berkata: Aku
mendengar Rasulullatr SAW bersabd4 "Akan ada suatu zaman'di
mana seseorang alcan diberi pilihan antara menjadi orang lemah atau

melalculran perbuatan dosa. Maka, barangsiapa yang mendapati

zaman itu, hendalotya dia me,milih menjadi orang lemah daripada
m el akulran p erbuatan dos a."588

Dalam Fath Al Ban disebutkan, fmam Nawawi b€rpeDdapat bahwa makna
hadits tersebut adalah siapa bersuryah yang d€ngao keluargaryra atau
istrinya, dirnnna suryah ini akan berakibat bunrk bagi mereka jfta tidak rtilanggar
atau dibatalkan suryabnya, maka selayaknya sumFah tcrsebut dibatalkan dan
diganti dengan merrbayar kaffarat surupahnya. Jika dia rengatakan, 'Aku tidak
akan mernbatalakannya, babkah saya liawatir jika membatalkan suupah akan
berdosa, rnaka perkataan ini salah."

Sebaliknya, bersikeras tidak ingin membatalkan suryah dan tetap
memberlakukan sunpah kepada keluarganya justnr lebih besar dosanya dari pada
dia melanggar atau membatalkan suryahnya. Karenanya dapat dipaharni boleh tidak
melanggar suryahnya jika bukanpada hal yang maksiat.

Karenanya pula bersikeras mernberlakukan sumf'ah kepada istri lebih besar
dosanya dari pada melanggar

Al Hafi-lr berkata, "Bahwa penyebutan keluarga atau istri keluar dari kebiasaan
umun, jika tidak dernikian maka hukum pernbatalan srryah b€rlah pula pada
selain istri jika dit€mukan adanya alasan atau ilar.ttt Sanad hadits ini dha'if,karemada nama syaikh yang meriwayatkan dari Abu
Hurairah yang disembunyikan. Su$/an di sini adalah Ats-Tsauri. Daud di sini adalah
IbnuAbi Hind.

Hadits ini disebutkan dalam Jami' Al Masanid (l: 531) ),ang dinukil dari kitab
Al Musnad ini.

Al Haitsami juga menyebutkan hadits ini dalam Majna' Az-hwa'id (7: 287),
dia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abmad dan Abu ya'la, dari slxailfi,
dari Abu Hurairah" Adapun para periwayat lainny4 semmn)ra tstqqah.

Hadits ioi pun akan disebutkan lagr pada normr 9766, deryan redaksi hadits
yang sedikit lebih ringkas.
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7731. Abdurrazzaq menceritakan kepada katrri, bapakku

mengabarkan kepada saya, Mina' mengabarkan kepada karni, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Aku sedang duduk bersama Rasulullatt

sAw. Lalu datanglah seorang laki-laki, dia berkata, *wahai

Rasulullatr, laknatlah bani Himyar." Maka Rasulultah SAW pun

berpaling darinya. Ke,rnudian lelaki itu datang dari arah yang lain,

beliau pun berpaling darinya. Orang itu berkata, *Laknatlatr bani

Himyar.,, Rasulullah sAw pun bersabdL "semoga Allah merahmati

bani Himyar, lisa-lisan mereka penuh kcselamatan dan tangan

merelra penuh makanan. Merekalah orang-orang yang aman dan
rr589Denman.

Adapun sarad-qra dari Waki', drri SuEEn, dengan saoadyang sama'
see $*"6 n"aitr ini shahih. Hamam bin Nafi': addah mantan budak Bani

Himyar. Dia berasal dari Yaman dari bani Shan'an. Dia merupakan orangtuanya

Itir* rr.q. Penjelasan tentang ke-siqqah-aanya telah disebutkan sebelurmya

pada nomor 7294.I oi sini karni hendak menambahkan bahwa Ibnu Abi Hatim menyebutkan

biografinya dalam kiJab I I Jarhwa At'Ta'dil (4l2llo7)'
-tntio"' 

bin Abi Mina': adalah mantan budak Abdunabman bin Auf'

Pada hadits nomor 4294,llilni telah menjelaskan tentang ke-tsiqqah-amya. Di

sini kami hendak menarribahkan bahw.a biografinya telah disebutkan Ibnu Abi Hatim

(4lu3es).' 
Secara zhahir, Ibnu Abi Hatim cendenrng menganggapnya sebagai periwayat

yang dha,if. Akan tetapi, dalam At Kabir (412131), Al Bul&ad tidak menyebutkan

Lair"jaih(celaan) terhadap Mina', sebagaimana yang kami sebutkan sebelunueya'

Ibnu Hibban juga menyebutkannya dilam Au-Tsiqq at'

Hadits ini juiaksebuikan dzlamJami'At Masanid (7: 385): yang dinukil dari

tenpat ini.

Musnad Imrm Ahmad - @I
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7732. me,nceritakm kepada karni, Malik
me,nceritakan ke,pada kami, dari Abu Az-7had' dari Al A'raj, dari
Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwabeliau be,rsabda, "Apabila salah

seorang dari kalian bervudhu, hendabrya memasukkan air di
hidungnya kemudian mengeluarkawrya. Dan barangsiapa yang ber-
istijmar (bersuci dengan baat), hendabrya menganj ilkannya."s%
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7733. Abdurazzaq menceritakan kepada kami, AI Mutsanna
bin Ash-Shabbah me,nceritakan kepada ftami, Amru bin Syu'aib

Hadits riwayat At-Tirmidzi @: 378-379): )rang jahrr periwayatamya berasal
dari Abdurazzaq, dryansailr,d ),,ang sam-

At-Tirmidzi mengatakao, aladiB mi gharib. Kami tidak me,ngehhuiryra selain
dari jalu ini )"akni dari Aberrrazzaq. Sclain itu, dari Mim' juga
hadiB-hadits rrnmgknr."

5s Sanad hadits ini shottih. Hadits ini terdapat dalam kitab Al Muwaththa' hlnr
19, yang diriwayatkan dari Abu lz.Zinaa,, de,ngan suod yang sama. Sebagian dari
badits ini juga Elah disebuflren pada nomr 7298,yatg berasal dari lbnu
Ufinah dari Abn, Az-Zh^d-

Hadits ini pu telah disebutkan berutary-ulang sebehrmya, baik dengan
redaksi yang ringkas mauprm yang panjan& dan dari jahu yang berbeda-beda. Yang
paling akhir adalahpada rcmlrTll6.

@t - Musnad rmrm Ahnrd



mengabarkan kepada saya, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu

Hurairatr, dia berkata, "seorang badui mendatangi Nabi SAW, dia

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di suatu tempat

yang hanya ada pasir selama empat atau lima bulan. Di antara kami

ada wanita yang sedang nifas, haidh, dan orang junub. Bagaimana

menurutnu?' Beliau pun bersabda, 'Kamu harus nienggunakan

tet Sanad hadic ini tusan. Al Mutsama bin Ash-Shabah disini biografiqa telah
disebutkan scbelumya pada nomor 6893. Di sana kerni mcrajihken pcndapat bahwa
riwayabya berhralitas lusan. Di sini, kami tambahtan bahwa biografirya juga
disebutkan oleh lbnu Sa'ad (5: 351), Ibnu Abi Hatim (4/mU-325).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi delarn AstStman Al Kubra (l: 2lG
217\ yatgjalur periwalratanqra bcrasal dari Suryan Ats-Tsauri, dari Al Mutsanna
bin Ash-Shabbah, dad Amu. Al Mubanna ini 'bukanlah seorang periwayat yang
kuat

Hadits ini prm telah diriwayatkan oleh Al Hajjaj dan kthah dari Amu, haq,a
saja redaksinya tidaksama dc,ngan yang ada dalamAl Musnad.

Dia juga meriwaya*an dlri Amu, dari ayahya, dari kekeknya. Namm dia
r.neringkas matan haditsqra. pimana dia reryrebutkan perEnyaan teltang
ketidakmaryuan merryeroleh air dengan rcdaksi: stjiffuu,{ (apakah dia boleh

menjima' istrinya?) Beliau meirjawab, 'Ia'. Hadits dari Hajiaj bin Arthah yang

diislaratkan oleh Al Baihaqi, telah disebutkan sebeluml,a d"larn Musnad Abdullah
bin Amnt bin Ash pada nomor 7@7, adaprm sanad-n1,a (mcnunrt kami) berkualitas
shahih.

Riwayat itu rnenrpakan syahid yang larat tcrhadap hadits ini, dirnana ia tidak
bcrtentangan dengan riwayat Amu bin Syr'aib. Iadi dia merymyai dua hadits
yang diriwayatkanry"a dari dua jaltu

Hadits dari Abu Hurairah -ini- disebutkan oleh Al Haitsami dal"n, Majma'
Az-fuwa'id (l: 261), dia mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan

Abu Ya'la, dirDana di sana disebutkan dengan redeksi: ,A\q|:)-);t (karu harus

menggunkan tanah)."
Selain itu juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath. Dalam sanad

ittr, terdapat periwayat Al Mutsanna bin Ash-Shabbah.
Mayoritas ulama menilainya dha'if. $gdangkan Abbas meriwayatkan dari Ibnu

Ma'in bahwa dia menilainya tsiqqah.
Sedangkan Mu'awiyah bin Shalih meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, dia berkata,

'Dia dha'if. Dia menuliskan haditsnya dan tidak matruk."
Nama "Abbas" 5/ang meriwayatkan dari Ibnu Ma'l& dalam naskah btab Az-

Zawa'id disebutkan dengan "Ay5xasy." Ini merupakan kesalahan cetakan.
Dalam At-Tahdzib (10: 3Q, Abbas meriwaya*an dari Ibnu Ma'i& 'Mutsanna

bin Ash-Shabba[ Ya'la bin Mushn, dan Hasan bin Muslim adalah penduduk
Mal&ah. Kesemuanya adalah periwayat yary tsQqah."

Musnad Imam Ahmad - @I
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7734. Abdurrazzaq menceritakan ke,pada kami, Hisyam

mengabarkan kepada kami, dari Mfianrma{ dia berkata: Alu
mendengar 

. 
Abu Htrairah berkata: Rasulullah SAW bersabdq

"Apabila lralian bangun pada malam hari, hendabtya membukn

shalanya dengan dtn raknat yang ringan;$e2
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7735. Abdtrrazzaq menceritakan kepada kami, Hisyam

menceritakan kepada kami, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabd4 "Barangsiapa yang

diundang, hendalotya dia memenuhinya. Jil@ dia tidak sedang

berpuasa, maka hendalotya dia maknn. Dan jika dia sedang berpuasa,

hendilorya dia berdoa dan berdoa untuk kebaitran mereka."Se3

Hal ini telah disebutkan oleh Az-7a'lai dalam kitab Nas.hb Ar-Rayah (l: 154

dan 156), dia juga menyebutkan beberapa jalur haditsnya bes erta illat-illat-nya.
se2 Sanad hadits ini shahih. Hisyam di sini adalah Ibnu Hasan. Muhammad di

sini adalah Ibnu Sirin. Hadim ini merupakan ulangan dari nomor 7176.t" Sanad hadits ini shahih. Hadits yang semakna dengan hadits ini telah
disebutkan sebelumya dengan redaksi yang ringkas pada nomor 7302, yang

merupakan riwayat dari Abu Az-Ziaad, dad Al A'raj, dari Abu Hurairah
Selain itu, juga akan disebutkan hadits yang semakna dengan hadits ini dengan

redaksi hadits yang ringkas, yakni pada nomor 10354, yang merupakan riwayat dari
Ayyrb, dari Ibnu Sirin

Adapun redaksi haditsnya adalah: iol'-tr ,4;-'S:.$qrik lp (apabila dia sedang

berpuasa, hendaknya dia berdoa. Yakni berdoa).

@I - Musnd Imam Ahmad
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7736. AMurrazzaq me,nceritakan kepada' kami, Hisyam

mengabarlcan kepada kami dari Muhammad dari Abu Hurairab dia

berkata, "Orang-orang yang melarikan diri itu telah dirubah bentulnya

dengan tanda jika susu unta png bunting didekatkan kepada mereka

namun mereka tidak me,lrcicipiny4 (tapi) jika susu kambing

didekatkan kepada mereka maka mereka akan merrinumny4" atau

Abu Hurairatr berkatq "Memakannya." Ka'ab kerrudian berkata

Hadie ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmi&i (22 66) yang jahn pcriwayatannya

berasal dari Ayyrb.
Hadits ini pun akan diss$udon dengan redaksi yang Panjaog pada nomor

10593, yang riwayatrya berasal dad Yazi4 dari Hisyam, dari Mlhammad 
-yakni

Ibnu Sirir- dengan redaksi hadits: 't'j{r.+irik'ol:, ,l$W nk rYi#,t';l'46i
(apabila kalian diundang, hendaknya rnernenuhinya. Jika dia s€dang berpuasq

hendaloya dia berdoa. Dan apabila dia tidak sedang berpuasa, hendaloya iht
mel@n.)

Redaksi seperti inilah yang diriwayatkan oleh Muslim (1:407), yang jalur

periwa),ataDnya b€rasal dari Hafshbin Ghayyats, dari Hisyam-- 
Hadits riwayzt Abu Daud Q460), ysng jalur periwayatamya b€rasal dari Abu

Khali4 dariHispn
Pada brglan akhimya dia memberi tanrbahan: Hisyam mcngatakan' *itii-t'**"*t

(maksud shalat adalah berdoa).

Pada riwayat-riwayat lainnya yaagmarfu',kami tidak meneinrkan kalimat au-r

p selain dalam kiab I I Musnad ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang ada, saya mengkhawatirkan kalimat ini adalah

sisipan ke dalam hadits yang merupakan penafsiran Hisyam bin Hasan terhadap

perintah unhrk berdoa. Isyarat terhadap riwayat ini telah disebutkan sebehrmya
pada nomor 4951, di tengah-tengah Musnad Abdullah bin Umar.

knam Abmad pun telah mengisyaratkan pada hadits ini dalam riwalratnya dari

Hamrnad bin Usamab, dari Hisyarr dan Ibnu'Aun. Kedua riwayat ihr berasal dari

Ibnu Sirin.
Di sana karri menyebutkan bahwa kami tidak menemukan riwayat hadits ini

dari Ibnu'Aun dalamll Musnad.

'rf ,ii1$, pt ; r1t
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kepada Abu Hurairah, "Apakah itu sesuatu yang engfau deirgar dai
Rasulullah SAW?" Abu Hurairatr me,njawab, "Apaloh Taurat ittt tunm

kepadaku?"5q
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7737. Abdlarrazza menceritakan kepada kmi, Ma'mr
menceritakan kepada ka:rri, dart Az-Zttbri, dari Ibnu Al Musayyab,

dari Abu Hurairah, diaberkata: Rasulullah SAWb€rsaM4 'Tidalcada

fara' (menyembelih havan pertama yang lak) do, fidok ado p.ta
'atirah (menyembelih binatang pada ktlan Pajab).' Faa' odalah

hauan pertama yang dilahirkan, mereka ptm menywbelitnryra.fi

5x Sanad hadits ini shahih. Hadits ini marpakan ringkasm 6ai hadits no-
7196.

Hadits iniprm diriwayatkan oleh Muslim (2'. 392) dari jahn Ah Usamh dri
Hisyam dengan sanad ini. Kami telah me'mberikan isyarat pada hadiB no. 7196 iE
yang dituj 'tan kepada riwayat Muslim ini.

t'5 Sanad hadits ini shahih. Hadits )rang sama telah discbuth scbelumya pada
nomor 7135 dan 7255, yarg berasal dari dua jahr yang b€xbe& Mi Az-ZltfuL
\farnun, dalam kedua riwayat tersebut tidak disebutkan tambahan s€perti yang ada
dalamriwayat ini ()rakni mengenai -rk"a gy'D.

Hadits ini juga diriwayatkan sl6[ I\,{uslim Q: l2l), yang diriwayalh dai
Muharmad bin Rafi' dan Abd bin Humaid. Kedua rival"at Eseh bcrrsal dd
Abdurrazzaq, dengan sanad yang sama seperti ini.

Penafsiran rn*kna /ara' disebutkan dalam riwayat Mgharrrrlad bin
Rafi saja. Al Bulfrari meriwayatkan (9: 515-517) dari Ibmr Al Madini, dri Ibmr
Uyainah, d^ri Az-Zirffi, dengan redaksi yang sama. AI Buttari bqtata pada bagi"n
akhinrya "Matsud /ara' adalah hewan p€rtama ]rang dilahirkan Mereka
menyembelih hewan itu rmtuk dipersembahkan pada 6agut merclca- Sodangtam
atirah adalah yang ,lilaksanakan pada bulan Rajab." Al llafizh menlabutkan bahc,a
tidak ada yang mengatakan hal ini tidak diketahui secara pasti.

Hadits ini juga diriwayatkan dalam Muslim dari AMurazaq, dari Ma'mr.
Kemudian, dia berkata, 'Tladits ini juga diriwayatkan oleh Ab.u Amah dari Abful
Majid bin Abi Rawa4 dari Ma'mar, dalamAs-Sunan."

@I - Musned,Imam Ah4ad
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7738. ttbfumazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dai Az-Zthn, dari Abu Salamalu dari

Abu Hurairalq dia berkata: Rasututlatr SAW melarang me,lryimpan

sari kurma di labu yang dilubangr, wadah yang terbuat dari serabut,

tanah liat dan darah, sertabatangpohon yang dilubord."t'6

bt J,t ,-igf*t
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Dia juga menjelaskan bahwz p€Dasiran m,.knt fara' itu mcnryakan pcd(ataan

AZ-Z)M,.
Saya katakaq seperti ihr pulalah yang tersebut dLlan Al Musnad pada hadits

nouor 10361. Di sana dijelaskan bahwa itu m€ruPakan pcrkataan Az'hhri.
Riwayat tersebut berasal dad Ah84 dari Muharrtmad bin la'far, dali Az-

Zuhri.
Lihat pula hadis yang tclah disebutkan sebehrmya dalam Musnad Abdullah

bin Amnt bin'Ash pada nomor 6713.
ss Sanad hadits ini shahih. Hadits yang scmakna dengan hadits ini telah

disebutkan scbelunmya dengan redaksi yang ringkas yakni pada nomor 7286,tznpz

manyebutkan kalimat ,ir. Riwayat hadits tersebut berasal da.ri Az-Zuhri, dari Abu

Salamah atau Sa'id, dari Abu Hurairab"
Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i Q: 328), dengan redaksi yang sama

seperti di sini' Adapun riwayatryra bemsal dari Muharnmad bm Ziyad, dari Abu

Hurairah.
Redaksi hadits dalam riwayat AnNasa'i paling mendekati riwayat yang ada

dalanAl Musnad ini.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2: 127) dan Abu Daud (3693).

Makna dan tambatrannya juga sama seperti yang adz dalam Al Musnad int.
Adapun riwayatrya, berasal dari Muhamrad bin sirin, dari Abu Hruairah.

Hadits yang sernalna dengan hadits ini pun telah disebutkan sebelurmya

-beserta 
penafsiran redalsi hadits- dalam Musnad lbnu Umar pada nomor 5 I 9 I .
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7739. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Katsir
me,ngabarkan kepada saya, bahwa dia Abu Hurairah
berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Khamer berasal dari dua

tanaman itu, htrma dan anggur."sn
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7740. Ab&wazzaq menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari Ibnu Al Musalyab, bahwa Abu Hruairah berkat4 'T.asulullah
SAW mengharamkan (berburu binatang) di antara dua.lenrbah kota
Madinah." Abu Hurairah berkata lagi, "Kalau saja aku bertemu
dengan kijang di antara dua lembah kota Madinah, aku tidak akan

5e7 Sanad hadits ini shahih. Abu Katsir disini adalah As-Suhaimi Al Ghabri.
Biografinya telah disebutkan sebelurmya pada nomor 7685. Di sana, kami
menyebutkan bahwa nama 2slinya adalah Yazid bin Abdurrahman bin Adzinah.

Terdapat perbedaan mengenai narna kakeknya. Di sini karni hendak
msnambahkan bahwa setelah meriwayatkan hadits ini Abu Daud berkata, .Nama

asli Abu Katsir Al Ghabri adalah Yazid bin Abdurrahman bin Ghufailah As-
Suhaimi. Sebagian ularna menyebut 'Adzinah', yang benar adalah Ghufailah."

$sdangkan yang terdapat dalam naskah Abu Daud yang dicetak dengan tafuqiq
Syailfi Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid png mengikuti cetakan dalam kitab
'Aun Al Ma'bzd, disebutkan dengan As-Sahmi, tanpa adaya'.Ini adalah kesalahan.

$sdangkan dalarn naskah Syaiktr Abid As-Srmdi disebutkan dengan benar,
yakni As-Srfuimi. Seperti itu pulalah yang disebutkan dalam At-Taqrib dar- Al
Khulashah.

Abu Katsir ini bukanlah ayahnya Yahya bin Abi Katsir yang meriwayatkan
darinya, sebagairnana yang kamijelaskan di sana.

. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim (2: 125), Abu Daud (3678/ 3:367 ,Aun Al
Ma'bud). Kedua riwayat tersebut berasal dari Yahya (dia ini adalah Ibnu Abi
Katsir), dengan sanad yang sama seperti ini. Al Mrmdziri juga menisbatkan hadits
ini pada At-Tirmidzi dnn d1-11*"'i dengan redaksi yang ringkas.

@ - 
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mengganggunya. Beliau juga menjadikan da€rah sekita Madinah

dengan jarak limamil sebagai daeratr yang dilindrmgi.'s
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7741. Abdurrazzaq meirceritakan kepada kami, Ibrnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Amru bin lluraits mengabdrm kepada

say4 dari Ibnu Ammarah, bahwa dia me,ndeingr ailrarh (salah

seorang sahabat Abu Hurairah) mengira bahwa dia mende,ngr Abu
Hurairatr berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiopn yang

ingin melahtkan keburilran terhadap penduduk Madinah nako Allah

alran menghananrkannya sebagaimana garam hanar rnetebw datarn

air."59

5eE Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (f: 387) jahr
periwayatannya berasal dari Abdurrazzaq, dengan sanad ymg sama-

Hadits ini pun telah disebutkan sebelurmya dengan rcdaksi ymg lebft ringlos
pada nomor 72|7,ymgmenpakan dwayal dari Malik, dztiAz-/;rfuL

Dalam riwayat Abdurrazzaq ini terdapat tambahan redaksi, X,a'pl.Ji; ,r-1't

,b rr. fas$ahan ini tidak diriwayatkan oleh Al Bulfiari.

Dalam Fath Al Bari (4:32), NHafizhmenyatakan bahwa riwayat itr termasuk

/)-J ot3ri;. (4;t r-.:) malsudnya adalah t;lifY *Aku tidak a!2a nrenggeng$m),:a",

sebagaimana yang kami jelaskan pada riuayat sebelumya.
Sedanglon dalamAsh-Shah} disebutkan dengan t$f;t.Ielas sekali baftcra ini

meruDakan kesalahan cetak. Lihat hadits nomor 7369.tu S*"d hadits ini shahih. Meskipun terdapat kesalahm di dalaml,a
sebagaimana yang terdapat dalam tiga kitab rujrLan utama: Amu bin Humits
mengabarkan kepada saya, dari Ibnu Amnarah. Saya yakin, kesalahan ini b€rasal

dari para penulis naskah yang terdahulu, karena tidak ada satr 1nm dari para

periwayat dengan narna Annu bin Huraits yang berada dalam sanad ini
Salah satu 4a.i mereka adalah periwayat kecil. Perawi lainnya, adl

kemungkinan adalah orang yang sama dengan )ang pertama.

Musnad Imam Ahmad - @I
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sedangtan pcriwayat yang ketiga (deirgan nama 161) adalah seseorang yang

b€rasat a"iUoir, aan Itnu f,raij tidak mcriwayatkan hadits dariqra.

Adapun periwayat t"eryit, nrrnen),a diperselisihkaq b+kan mengenai

n"u"raa"r" airi"lo- riiognrnlra ait"t"tta" dabr,, At-Tahdzib danLisan Al'Arab.
Seaangkan 'Ibml-Amrah', siapa dia? B'gamTm: qTgh" rnereka

rclrpakan-danmingeBlhm},a?sayayakin'iniadalahkesalahandaripara
p€nulis nasloh.

Namqra yang bcnar addah Aru bin Yahya bin Arnnrarah.-Muslim (1: 390)

rcrimpdran ioaitr ioi d€ngan nama seperti itl Dia rreriwayatkan dengan jalur

y*g Uir"of dari llajiaj bin Muhamad dar dari Abdurrazzaq. Kedua riwayat ihr

b€rasal dad Ibmr Iuraii.
Dalam riwayat in U*ti- mgatatan, "[m bin Yahya bin Arrnarah

mlrgbartan k6"dq saya bahura dia me'ndcngar Qanazh (salah seorang sababat

Abu-Hurairah) me,ogira bahwa Abu Hurairah mdc'ngar-...dst"
IIal ini ,r'rghiLngt-n kcraguan abske'shahih-an hadib ini dan Eemhnarkan

nam para periuraf"at-Akan t"tapi sal,a tidak b€rani mengubah apa )ang tertulis

dalam'dga ut"t lud.rm uhma 
-meskiprm 

aku mepkini kete,naran pemda{k-
acmi fJtati-tatian, hi"gga alu tennrkan sumb€r fuia dalam Al Musnad yang

rcnguaflotrhal ini.
14ry.- Amu bin Yahya bin A"r-arah bin Abi tlasan Al Anshari Al Madini'

penjelasin tentang k*Biqqcrtamyatelah disebutkan sebelumya pada nomor 4520

dan 4502-

Qarazh di sini adalah Abu Ab&rllah Dinar Qarrazn Al Khuzai Al Madani,

pen;eLsan tentang ke-rliqqatl,mmrytElah disebutkan sebehrmya pada nomor 1558'

Di sini kemi tambahkan bahwa biografiryra juga disebutkan oleh Ibnu Abi
Hatim(llU3,l0).

rr"aie y*g r"-"t"a dEDgan hadits ini juga alan disebutkan dari dua jalur

berteda: dari Abu Ab&rllah Qarrazh (8075 d^17 672).

Hadits )ang semakna pun telah disebut&an sebelumya dengan redaksi hadits

yang panjang ["0" *moi 1593, yang inerupakan rivayat dari Abu Abdullah
(2.11Jh, dari Sa,ad bin Abi lVaqqash dan Abu Humirah. Hadits ini pun akan

disebutkan pada nomor 8355.
Hadits yang sama dengan ini dan disebutkan dengan redaksi yang ringkas jlga

rclah disebufkan sebelumya pada nomor 1558, yang menrpakan riwayat dari

QarradL dari Sa'ad-- 
fta&ts ini juga sanad lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

(3114) dari Abu B-akar bin Abi sribab dari Abdah bin Sulaiman, dari Muhaqmad

bin Amu, dari Abu Salamall dari Abu Hurairah, dengan sanad yang salna secara

,narfu'.
sanad hadits im shahih rcmnil syaxat )'ang ditetapkan oleh Asy-Syaikhani'

@l - 
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7742. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakm kepada kami, dari Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu

Ilumirah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang

nqnpuqyai harta namun tidak mengeluarkan habtya, maka kelak

pado Hui lfiarnat akan didatangkan kepadatrya ular jantan besar

botak yorg ma nptmyai &n titik di bawah rahangnya, ia akan tents-

menetus mengifutfuya hingga dia letakJran [tangannyal di.mulutnya.

Ular itu t*ts mengigitnya hingga Allah selesai memberi keputusan

Wda sernut hqnba.'ffi

'r:i {";V { ott
. . !t.ttz.t A.,H d oJJ_ cfJ- (5:>

o Smad hadis ini siairt. Ashim di sini adalah Ibnu Abi An-Najud. Hadits ini
disffidalm Jani'Al Masanid Q:73).

Al httari elah miwayatkan hadits yang semalila dengan hadit ini Q:214-
215), dm (8: 173) jahr periwayatannya berasal dari Abdutrabman bin Abdullah bin
Dinr, dai ayahya dri Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

IIadiB ri*ayat ArNasa'i (l: 3a3) jalur periwayatanqta berasal dari
Ab&mahrnn- Iladits yang jatu periwayatannya dari Abdurrahman ini pun akan
disehfu "onti pada nomor 8646.

Sclain iur, juga "kan disebutkan hadits yang semakna dengan hadits ini pada
rpurrr gl'lQ dql^rn shabifah Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah.

Al Bukhari juga medwa),atkaDn),a (12: 29Q dengan jalur yang berasal dari
Ilrnrnam.

Al Mundziri myebuttan hadits ini dalan At-Targhib wa At-Tarhib (lt 269),
dengm rcdaksi yang ada pada riuayat yang p€rtama milik Al Bukhari. Kernudian,
Al Mrmdzfui 'Tladib ini diriwayatkan oleh Al Bultari, An-Nasa'i, dan

Muslim."
Dia telah mclakukan kesalahan dalam penisbatan hadits ini pada Muslim,

kar€Da dia tidak merimftkan hadits ini.
Hadits ini prm rclah dinukil oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-tya (2: 305) dari Al

Bulfiari (8: 173).
Ibnu Katsir rc-ngatakan, 'Dari jalur ini, hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari

dm tidak oleh Muslim Ibnu Hibban prm meriwayatkan hadits ini dalam Sftahih-ny4
yang jahn periwayatamya berasal dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Muhammad bin
Ajlan, dari Al Qa'qa' bin Al Hakim, dari Abu Shalih, dengan sanad yang sama."

HadiB ini prm nlran disebutkan pada nomor 8920, yang merupakan riwayat dari
Al-Iaitr, dari Ibnu Ajlan luga akan disebutkan dari dua jalur laiunya dari Abu
Hurairah, yahipadanomor 10349 dan 10867.

Musnad Imam Ahmad 
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7743. Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kami, f"f"'-*

menceritakm kepada kami dan Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umay5ralq

dai Makhul dili Arak bin Malih dari Abu Hurairab dari Nabi SAW,
*Tidolc ada fuwajifur, sdckah (zakat) pada budak sahaya dan larda

yog dimitiki sarang nubnin.'fir

IIE|'rs frang scmatm dEogp hadib ini pun telah disebutkan sebehmya .lalam

lhtnod lhu Mas'ud(3577)$adal*n Musnad lbnu Umar (5729,6209, dan 6448).
K'rirrEt LEJ #;, (dij&liLrn atag didatangbr seekor ular), seperi inilah yang

ud4et dalm naslrah titeb Al Mwtadrah Shahih Muslim, dan Shahih Al Bt khan.
Soaqh &lm Joni' Al Masodd disebutkan dengan E-3 yatni d€ngan

ilftunaslub-
Itilcurrr tami, yang rajn (yanghat) adalah yang terdapat dalam tiga kitab

rujuhi[L
Mcrgcilai kalimt Gl, NIIafizh me,ngutip dari kita Tahdzib, milik Al A.ahat\

disffi behua, '% dinamkan bohk karena dia meirguryulkan bisa di
trp-t-R atfre[trJra rffi]R qiadi rontok "

Itd4cnai trlinqtG; mmtrAl IIafizlL naksudnya adalah dua titik yang ada

di baumh t l'g Ehang. Ada jrrya yang berpcndapat bahwa ihr adalah dua titik hihm
yq ede di rf,as 66ra rralmya

Ad@ telimt ttangmlta] tidak ffidapat dalam naskah Ahmad. Kami
dah iur karcna Erjuk pada tiga kitab rujukan s@11tr dnn kitab Juni' Al
llawdd.

Kalimat ,t'i \ mrcuanya adalah menggigt dengan ujung-ujung grginya.

S*agrimana ymg disebr*trn dilan,n Al Misbah.
or Smadhadits inishahih,walarprm terdapat kekurangan di dalamnya.
Hadits ini sudah disebutbn sebeh:rmya pada nomor (7391) dalam riwayat dari

Ayn$ bin Musa, dari lvlaktlrl, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairab- Di sana,
lami Elah jetaskan bahwa ada perimyat yang tidak disebutkan dalam sanad
Erseh( yaloi Arak bin Malik yang b€rada di anbra Sulairnan bin Yasar dan Abu
Hrrairah- MeskiFn keera periwa),at itu (Sulaiman.bin Yasar dan Arak bin Malik)
mryem satr tingtetrn dalam periwayatan dan keduanya satna-sama mendengar
dei Abu Hunirah, sebenrryra Edapat riwayat lain dengan sanad seperti ini yang
bcrasal dri ltfa&hrl, dari Arah sccara langsrmg.

@l - 
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774. Abdurrazzaq meirceritakan kepada kami, IUa'mar

mengabarkan kepada krmi, Muhmmad bm nyd mengabukm

kepada saya, bahwa dia mendengu Abu Hrairah bqtat4 'Kami
berada di dekat Rasulullah SAW ketika beliau sedang membagi kurma

sedekah. Adapun Hasan bin Ali bqada dalam pmgkum beliau.

,* ,}rri ,;;;

Malfiul rcmang menaengar hadiB dad Arak, ah ffipi dia ti' L rqdengar
badits ini sscam langsmg darinya Dia rrrcnderrgurrya dai Sulaim bin Yasar dari
Aralq berdasarkan yangfamiiq7rahsebehrmy&

Abu Daud pm rclah rcriwa1'atkah hadis ymg scmkoa dcngE hadits ini:
(1594) png jahn periwayatamya b€rasal dai tlbaidillah (1talcni lb,nr Umu Al
furi) dari seorang lelaki, duilr[aldnrt, diliAralq dariAbu Hurairah-

Hadits riwayat Al Baihaqi dg,ltn As-Storart Al Kubra ( : nl ymg jalu
periwayatannya b€rasal dari Abu DaxL

Al Baihaqi ke, rdian mgilaea& avlakhrl tidat mndengil hadiB fui dtri
Aralg akan lstapi dia meriwayaltan hadits iu dad Sulaimn bin Yasu dm Arak "

Al Baihaqi juga meriwayadomya d€mgan jafur yang b€rasal dri Ja'frr bin
'Aun" dari Usamahbin Zai4 dari Mafhl dariArak

Al Baihaqi me,Detapkan nama $utrtiman bin Yasar dalrn sanad tersehf det'g"t
dalil yang kami ss$utkan pada nomor 7391, yang rcne@kan tr6ft fi delarrrrya

Secara zlrahir 
-menruutku- 

ini mqakan kebidangan dalm diri lvlaHnrl,
bukan kare,na kesalahan pemlis nasloh- Kaena lce&ta saad yang nrrra
periwayatnya dibuang, juga t€rd4at dalan Jani' Al Masotid Q: 186 dn 7 : 29O).

Selain itq An-Nasa'i juga rcriwa),altan hadits ini dari jahlr ini (1: 187), yang

berasal dari Mubaraz bin Wadhab dari Israil bin Umlyah, dari Mahil, dari
Aralq seperti yang terdapat dalam riwayat ini.

Adaprm matan hadib slulih.Ia diriurayattan oleh Jam' Aha{ s€bagaimam
yang kami sebutkanpada nowr7293.

Musnrd Imrm Ahnrd - @t



Setelah selesai me,mbagi, beliau meirggendong Hasan di pundak Tiba-

tiba air liurnya mengalir dan menge,nai Nabi SAW. Beliau prm

mendongakkan kepala Tenryata di mulut Hasan ada sebutir kurma.

Nabi SAW pun m€,masulikan jarinya ke mulut Hasan dan mengambil

kurma tersebut. Beliau kemudian bersabda, 'frdakkah kannu tahu,

bahwa sede.kah (?nl@t) ittt ftdak halal fugi kcfuarga

Muhannmad?'.ffi

5 . - r..
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7745. enOur,razzaq mmitakm kepada kami, Ma'mar

menceritakan k€pada kemi, dai Yahya bin Abu Katsir, dai Abu

Salamah bin Abdurahm, dai Abu Humirab" bahwa Rasulutlah

SAW bersabda *Jando dimfutahan pandapafirya, sedangkan perowan

diminta izitutya." M€rdra bertmy'a" *Apakah izinnya wahai

Rasulullah?" Jaunab beliau, uJika dia dian.'fi3

@ Sanad badits ini sluhih.Iladits ini terdapat dal*n Jcmi' Al Masanid Q:
337), yang diadil dari eqet ini Iladits riwayat Al Butfiari (3: 280). Hadits
riwayat Muslim (l: 295), d€nge rcdafsi )rang s''n, nlrrrrrn lebih ringtas' dia
rcriwayatkan rlari Syr'ba\ dri Muhamad bin Zila4 dari Abu Hurairah-

Dalam Fath Al Boi, N IIafi prm rengisyaratkan pada riwayat lda'mar

-ini- )'ang Erdapat tdnlam Al Mtsnod, dia tidak mErrisbadran rivayat ini pada

orang lein
G Sanad hadits ini shahih. tladits ini telah disebu&an sebelumya pada nomor

7398, jalur pedwayatamya b€rasal dari Al tlajiaj bin Abi Utsman, dari Yahya bin
Abi Katsir, d€ngan samd s€pcrti ini.

Iladib yang semkna deo$n hedits ini pun Elah disebutkan sebelumya, baik
dengan redalsi yang panjang marpun d€ngpn ringkas, dari &la jahn laimyq dati
dlg g{arnah (7131 datr 7519).

Hadits ri*zyat Muslim (1: 400), dad jahn yang befteda-beda. Di antararya
adalah jalur ini yang dad Ahforrazzaq, dari lda'mar.

@ - 
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7746. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musa1ryab, beginilah diaberkata: dari Abu

Hurairaf dia me,nyebutkan hadits A1 Fazari dari Nabi SAW, dia

berkatq "Istriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam." Pada

saat itu diabermaksud tidak mengakuinya. Rasulultah SAW kemudian

bersabdq *Apakah kamu punya unta?" Dia menjawab, 'Ya." Beliau

bertanya lagj, *Apa warnanya?" Jawabnya, "Merah." Rasulullah

SAW bertany4 "Apa ada yang berwarna abu-abu?" Dia menjawab,

"Ya, adapula warna hitamnya." Beliau bertanya, "Menurutmu,

darimana warna itu berasal?" Jawabny4 "Aht tidak tahu, mungkin

itu diambit dari asal ketuntnannya." Beliau bersabda, *Inilah,

barangkali analonu itu berasal dari asal keturunannya." Beliau tidak

membolebkan orang itu untuk tidak mengakui analcnya.60a

fl Sanad hadits ini shahih. Dalam matan hadits ini terdapat bagian yang

diringkas, yakni yang diisyaratkan dengan perfutaan '"hadits Al Fazari" maksud

sebeiranrya adalah seor:rng lelaki dari Bani Fazarah. Barangkali Abdurazzaq tidak
yakin dengan hafalan matan hadits, sehingga dia pun meringkas dengan

mengisyaratkan saja.
Hadits ini telah disebutkan secara lengkap pada nomor 7189, dari Abdul A'la,

dari Ma'mar, dengan sattrd seperti ini.
Hadits ini pun telah disebutkan sebelumnya pada nomor 7190, dari Yazid, dari

Ibnu Dzi'b, dari Az-Zlbi. Dan pada nomor 7263, dari Su&an" dari Az-Znhn.

Musnad Imam Ahmad - @
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7747. AMurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dart Az-Znhi, seorang lelaki dari bani

Muzainah menceritakan kepada kami, kami berada di dekat Ibnu Al
Musalyab: bahwa Nabi SAW merajam seorang taki-laki dan

perempum Yatrudi.'fls

ffi Sanad hadits ini dtw'if. Hadits ini munqathi', karena ada seorang periwayat

dari bani Muzainah yang tidak disebutkan. Kemrdian, dengan keadaan sanad seperti
png disebu&an dp,l*n Al Musnad ini, maka riwayat ini mursal, dan tidak ada

hubrmgannya dmgan Musnad Akt Hurairah.
Dalam hadits itr tcrdapat kode bahwa hadib dengan sanad ini redaksinya

paqia"g dari Abu Hurairah- Saya sendiri tidak tahu, bagaimana rnrmgkin hadits

nusal dan teringbs s4erti ini bisa terdapat dalam AI Mtmad.
Riwayat ini discbutkan s4erti ini pula dalam tiga kitab pedoman utama d"n

kitab Jami' Al Masanid (7: 534).
Riwayat yang disetu*an secara lengkap dan terperincl, saya te,mukan dataq

Tafsir Ah&mwaq hlm J$, beginr pula dalam riwayat Abu Daud ('1450) dari
Muhanrnrad bin Yahya, dari Abdurrazzaq, dengan sanad seperti ini.

Juga dari Ahnad bin Sbalih, dari Anbasab dari Yrmus, daf,i Az-Arhri,
kemldian dia mcryrebutkan redaksinya secara lengkap sesuai dengan yang
diriwap&an oleh Ma'mar.

Kemudian, Abu Daud mriwayatkan hadits itu pada nomor 4450: yang jalur
periwayabnryra berasal dari Muharrmad bin Salamah, dari Ibnu Ishaq, dari Az-
Zubri dengan sanad seperti ini.

Al Baihaqi meriwayatkannya (8: 2a\ yang jalur periwayatannya berasal dari
Abu Dau4 nernrrn dia tidak rnenyebutkan redalsi haditsnya karena mengilnrtkan
pada riwayat lain 5rang disebutkan sebelunmya.

Ath-Thabari meriwayatkan hadits dalam Tafsir-tya (6: 150/ Bulak) jalur
periwayatanryra berasal dari Ymus bin Bukair, dari Ibnu Ishaq, dari Az-ZlJbri,
dengan sanad seperli ini dan dengan redaksi yang panjang. Al Baihaqi juga
meriwayatkan hadits ini (8:24*247) jalur periwayatannya berasal dari Yunus bin
Bukair.

Sebagai pelengkap riwayag kami sebutkan juga di sini, sebuah hadits yang

diriwayatkan dari AMurrazzaq dalam Tafsir-tya" karena darinya-lah Imam Ahmad
meriwaYatka" hadits ini.

Adapun redaksi haditsnya, kami s6suaikan dan kami bandingkan dengan
riwayat Abu Daud, dengan jatru yang berasal dari Abdurrazzaq.

4l
0l

@l - |unsnd Imam Ahmad



Seperti inilah yang disebutkan dalam Tafsir-nya: Abdurrazzaq dari Ma'mar,
dai Az-Zu}ri, dia b€rkata, "seorang lelaki dari Muzainah menceritakan kepada

kami, ketika sedrng duduk bersama Ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Seorang lelaki Yahudi berzina dengan seorang p€r€,ryuan Maka orang-orang prm
berkata satu sama lainnya 'Bawalah kalni pada Nabi ini, karena dialah nabi yang

diutus dengan (hlum yang) ringaq jika dia memkri fatwa selain rajanl make

ftasi akan menerimanya. Dan kami akan rnenjadikan hal itu sebagai hujjah di
hadapan Allah dan kami fugft2q lHal itu difatwakan oleh salah satu nabi-Mu.'Abu
Hurairah berkatq 'Mereka lalu membawa kedua orang fhudi itu ke hadapan Nabi
SAW. Ketika itu beliau sedang berada dalam masjid bersama para sahabatnya. Kata
mereka" 'Wahai Abul Qasirr, bagaimana menumtrm tentang lelaki dan per€rryuan
dari golongan mereka yang berzina?' Beliau tidak berbicara aPaptm hingga beliau
sarryai di rumahnya. Lalu beliau berdiri di depan pintu dan berkata, 'Aku nyatakan
kepada kalian atas nama Allah yang menunrnkan Tarnat kepada Musa bin Ioman,

apa yang kalian temukan dalam Taurat mengenai hukuman bagi orang yang berzina
yang sudah menikah (rrnrhshan)?' Jawab merekq 'Dipanaskan dan dipukuli.'
Mereka mengatakan, 'Dipukuli adalah kedua pezina dinaftkm di atas keledai
dengan losisi saling m€mbelakrgi, lalu diarak dengan keledai temebut.? Abu
Hurairah berkata, 'Ada seorang pemrda'yang diam" Ketika melihatnya diam, Nabi
SAW memrji dirirya. Pemda itu lalu b€,rkat4 'D€mi Allall jika Engkau mencari
tahu dari kami mrka sesungguhnya kami menemlkan dalam Taurat huhmamya
xdalah rajam' Nabi SAW lalu bersabda, 'Terus siapakah yang pertama kali
meringankan perintah Allah?' Dia menjawab, 'Seorang lelaki yang prmya hubrmgan
kerabat dengan raja karri, dia prm menrmda rajam baginya. LahL ada lelaki lain dari
kalangan ralcyat biasa yang berzina, raja prm krmaksud rrerajanrnya, make

kauumya pm membela lelaki tersebut. Mereka mengatakan, 'Janganlah Engkau
rajam teman kami sebelum Engkau rajam ternanmu. Mereka prm berdamai dengan
hukuman ini.' Nabi SAW lalu bersabda, 'Sesunggunya aku menghukumi apa yang

ada dalam Taurat.' Rasulullah SAW kemudian memerintahkan rmtuk merajam
kedua orang itu. Mereka pun dirajam

Az-Zrfrn mengatakan, "Ada yang mengatakan bahwa aya\ 

";t 
,sn q4i;:it d:J q

r;L|liijr3,-4t+'#-" Sesungguhnya Kami telah menurunlcan Kitab Taurat di

dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangt), yang dengan Kitab itu
dipunslun perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah dii kepada
Allah.' (Qs. Al Maa'idah [5]: aa). Dan Nabi SAW adalah salah satu di antara
mereka. Adaprm lelaki yang menjelaskan apayatgdalam Taurat itu tidak diketahui.

Dalam riwayat yang jalur pgriwayatannya berasal dari Yrmus bin Yazid Al Ayla '

dad Az-Zubri, bahwa dia termasuk orang yang mengikuti dan meirdalami ilmu
Meskiprm dia disebut sebagai orang yang beriktnr" namm karena nrTnenya yang
tidak diketahui ini, membuat hadits ini dha'if. Knenz riwayat orang yang tidak
diketahui tidak dapat dijadikan pedoman. Lihat pula hadits yang telah disebutkan
dalam Musnad lbnu Abbas pada nomor 3: 156, Ad-Dur Al Mantnr (2:281-283).
Sementara lafazh nrrir rnaksudnya adalah teryat belajar. Hd itu dikatakan dalam

Lisan Al'Arab.
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Der n Al Ma'alin (4285), Al Khaththabi mc,qielaskan rn lima fr;:.lt: v,rajahnya

hitam Sedangfun kelimat g-at rcneatan pe,naftiran dalam hadits.
' 

Mengenai kalimat ;;-:h: maksudq,a adalah keluarga letaki dan yzng ada di

rumah t nggen}"4 karena dialah yang menguatkan mereka.
Dal*m Al Ma'alim, N Khaththabi, meirgatakan, 'Sabda Nabi SAW:

'sesungguhya ahr bcrhuhrm d€ngan yang ada dalasr Taurat' menrpakan hujiah
bagi orang yang berpendapat dcngan pendapatqra Abrr Hanifah. Hanya sajq hadits
ini b€rasal dari seorang lelaki yang tidak diketahui.

Bisa jadi pula bahwa makna hadits itu lebih sesuai dengan hukum Islam
daripada apa yang ada dalam Taurat larena itulah mereka menjadikannya hujjah"

Jadi, pcnyehtan Taurat bukan menrpakan illz1 dalammenetapkan huhrm
Pendapat yang rcryraakan bahwa perbuatan Rasulullah SAW menghuhrmi

bcrdasartan Taurat bisa mjadi huiiah bagi qadhi.tmtuk menetapkan blrhrm
bfidasarlgnhftmrereka dalam Tagrat, adeleh ftssalahan yang jelas.

Sebab pcrtama: adalah hadits ini dha'ifi sebagaimru yang kami jelaskan, yang

dikatakan oleh Af Khathtrabi dan Al Mmdziri.
Adaprm s€bab ke&a: Sesrmgguhya Rasulullah SAW menetapkan bukum di

antara merreka dqgan hukum fng digunakan rmtuk kaum rnrslimin, yakni dengan

Erariat Allah dan huhm yang diturunkan kepada beliau, sebagairnana yang
aipeftlahkan Tuhamya Tuhannya melarangnya untuk mengikuti hawa
naftunya atau kembdi rcngihti syariat mereka

S€danghn rcrujuk Taurat dalam kejadian ini, memang tsabit dzlam riwayat
yangsluhih.

Dan kerri aiperintat*an uark mengikuti Rasulullah SAItr yang datang dengan
membawa Kitabullah, tidak mengihdt.mereka dan bukan mengambil dari mereka.

Bacalah ayat dri sumh Al Ma'idah yang diisyara*an Az-Zrhn dalam akhir
riwayat

Bacalah dari permlaan ayat 4l hingga alfiir ayat 50, maka dfia akan
rcne,m*an a),at )ang rcnjelaskan hal tersebut.

Lantas, apakah sesudah adanya penjelasan ini diperlukan penjelasan lagi?!
Mdra, barangsiapa )'ang mengira bahwa mgnghuhmi ahli kitab dengan

sfriat mereka itu diperbolehkan, padahal syariat itu tidak diketahui
dalam syariat trslam, akan tetapi berasal dari hawa nafsr+ maka dia telah menentang
perinuh AUaIL dan jika memhon arpun, pernrchonannya tidak diterima.

Jika dia Enrs. melakukan itq berarti dia telah keluar dari Islanr Barangsiapa
yang menghhmi dengan selain yang ditunrnkan Allah dengan sengaja dan sudah
tahlr, maka dia kafir. Dan barangsiapa yang menerima hal itu dan ikut
mendukrmgnya, dia juga kaft. Baik hukum itu disebut dengan syariat ahli kitab
ataupun yang bam. Semuanya keluar dari agama. Semoga Allah
oelindungi kita dari hal tersebut.

@ 1 Musnad Imrm Ahmad
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7748. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Sahl bin Abu Shelih, dari ayahny4

dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa yang

meminum khamer, maka cambuHah dia. Kemudian iika dia minum

lagt, rnalra cambuHah. Kemudian iika dia minum lagi, maka

cambuHah. Kemudian, jika dia minum lryi wtuk kcempat kalfuya,

malra bunuhlah."6o6

;t * ,!,5;^i)t f ,W rs'* ,otifst:* €r;.vvtl
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7749, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari,- Az-Ztfuri, dari Ibnu Al Musayyab dan

Abu Salamah, dari Abu Hurairalu bahwa Nabi SAW bersabda" *Anak

ffi Sanad hadits ini shahih. Talfirij hadits ini sudah disebutkan sebehrmya
dalam perkataan mengenai hadits Ibnu Urnar pada nomr 6197, ditana di sana karni

telah meqiabarkan jalur-jalur hadits dari Abu HurairaL
Di sana, kami juga menyebutkan pada juz 5 hlm 441, bahwa hadits itr

diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (4: 371-372), jalur
periwayatannya berasal dari ImamAhma4 dengan sanad sePerti ini.

Ibnu Haan juga meriwayatkan hadits ini dalarn Al Mfialla (ll: 36Q dengan

dua sanad yang berasal dari Abdurazzaq.
Al Hakim juga meriwayatkan hadits ini (4: 371),jalur periwayatamya b€rasd

dari Sa'id bin Abi ArubalL dia menilai riway"at mi shahih lrenurut s),arat yang

ditetapkan Muslim
Menurut kami, riwayat ini justru sesuai dengan syarat )ang ditetapkan olehAsy

SyaiHtan.
Secara zhzbiu', riwayat Ma'mar, dad Suhail dan riwayat dari Sa'id bin Abi

Arubah, dari Suhail, mernang sesuai dengan s)raxat yang ditetapkan weka (Asy
SyaiWnn [Al Bulfiari dan Muslim]). Lihat puta hadie yang telah disebutkan

sebelunmya dalanMusnad Amru bin'Ash pada nomor 7003-

Musned Ime4 Ahmad 
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dinisbatlran pada suami (ayah), sedangkan untuk pelalcu zina adalah

batu (hulam rajam).'ffil
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7750. Abdrnazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami dan Malik, dari Ibnu Syrhab, dari Ibnu Al
Musalyab, dari Abu Hurairab, dia berkata: Alnr mendengar Nabi

SAW bersabda, " Apabila kamu mengatakan,'diamlah' pada temanmu

pada walau imam sedang bqHrutbah, maka kamu telah melalatkan

hal yang sia-sia.'fl8

.VV,

rt'-ll

i

775l.Ibnu Juraij berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepada

saya, dari Umar bin Abdul Aza, dari Ibrahim bin Abdulleh bin

Qarizh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, hadits seperti di atas.oe

07 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan plangan dari hadits nomor
7261.

08 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits notnor
7672, dalum salah satu sanadnya. Di sini ditarnbat*an riwayat Abdurrazzaq, daxi
Malil(, dztiAz-brhn.

@ Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits nomor
7672 deng;an*nad yang lain

@I - Musnad Imam Ahmad
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7752. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zu[ri, Abu Salarnatr bin

Abdurrahman meng&arkan kepada say4 dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW bersabdq "Barangsiapa yang mendapati satu raknat

dari suatu shalat, mala dia telah mendapati shalat itu.'6ro
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7753. Abdurrazzaq *"rr.oi ut * kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dmi Az-Znhi, Al Aghar Abu Abdullalu

temannya Abu Hurairah, mengabarkan kepada sayq dari Abu

Hurairah, dia berkata, "Apabila datang hari Jum'at, para malaikat

duduk di pintu-pintu masjid. Mereka menulis setiap orang yang

ut' Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits nomor
7652 dergat sattad seperti ini.
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datang untuk mengerjakan shalat Jum'at. Apabila imam telah kcluar,

para malaikat pun melipat bulat catatan. Mereka masuk ke masjid

untuk mendengarkan dzikir."

Abu Hwairatr berkat4 'Nabi SAW juga beftata 'Orang yang
datang pagr-pagt untuk shalat Jum'at seperti orang yang berhtrban
seel<or unta, kemudian yang datang setelahnya seperti orang yang

berlatrban seelar sapi, kemudian yang datang setelahtrya seperti

orang yang berhrban seekor lambiig, kcmudian yang datang

setelahnya seperti orang yang berhtrban seekor cy(nn, ketrudian
yang datang setelahnya seperti orang yang berhtrban -Abu
Hurairah berkata: aku mengira beliau bersabda, '...telur.'5tl

,:;;- v?t ,gt |r? E?l ,:au,.J;\U ,* $:-,r.vvor
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7754. Ali bin Ishaq me,nceritakan kepada kami, AMullah
mengabarkan kepada kami, Yunus meirgabarkan kepada kami, dari

trr Sanad hadits ini shahih. Secara zhahir, bagian p€rhna dari hadits tersebut
derajatrya mauquf saryai pada Abu Hurairah. Akan tetapi pada dasamya riwayat
itu derajatnya marfu'. Hal ini diketahui dalam riwayat-riyayat yang disebu&an
sebelumnya- kami akan mengisyaratkannya pada dua riwayat berikrtnya.

Hadits yang semakna dengan hadits ini juga telah disebutkan sebelumya dalam
dua hadits berbeda, yakni pada nomor 7257 dafi258.

Kedua riwayat itu berasal dari Az-hrhn, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu
Hurairab, dengan derajat marfu'.

Selain itu, juga telah disebutkan pada nomor 7510 dan 7511, yang rcrrpakan
riwayat dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dengan sanad yang sama seperti ini dan
dengan derajat marfu'.

Bagran pertama hadits ini pun telah disebutkan.pada nomor 7572 dengao, nga
sanad. Yang pertarna: dari Az-Zrhi, dari Al Aghar, dari Abu Hurairah. Sedangkan
yang lainnya: dari Az-Zubri, dari Al Aghan dan Abu Salamah. Keduanya b€rasal
dari Abu Hurairah.

EI - Musnad Imam Ahmad



Az-Ztbi, dia berkata: Abu Abdutlah Al Aghar juga mengabarkan

kepada say4 bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah

SAW bersabd4 "Apabila tiba hari Jum'at, maka di setiap pinfii

masjid..." Kemudian dia me,lryebutkan hadits seperti di atas, tanpa ada

keraguan menge,nai penyebutan "telur."6l2
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7755. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Ori'a
me,ngabarkan kepada say4 dari Az-Ztthi, dari Abu Abdullah Al
Aghar, sebagaimanahadits sebelumnya6l3 |
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7756. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bn Ziyad, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda,

"Pada hari Jum'at ada sebuah wafuu -seraya 
mengisyaratkan

de,ngan telapak tangaonya, seakan-akan. menunjulkan bahwa waktu

ut2 Sanad hadits ini shahih. Abdullah: adalah Ibnu Al Mubarak. Yunus: adalah

Ibnu Yazid Al Ayla. Hadits ini menrpakan ulangan hadits sebelunrnya. Hadits
riwayat Muslim (1: 235) jalur periwayatannya berasal dari Ibnu Wahab, dari Yunus,

dari Az-Zuhri, dengan sanad dan redaksi hadits yang sama.o" Sanad naaits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan aari naAt+
sebelumya. Hadits riwayat Al Bulfiari (2: 336) dari Adanr, dari Ibnu Abi Dzi'b,
dengan sariad )rang same.
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itu singf,at sekali- yang tidaHah seorang lnmba meminta kepada

Altah bertepatan dengan wabu tersebut, maka Allah pasti akan

memberikantkepadanya.'sra

4 i ,--; * ':;; $1"' '9f:')r 
i:' $:'L 'YYoY

's;; iri 'jti i;; ,r: * :Gr;;t l d Jd- lF3'* ,i{
Wr*,p';:&:t*i",k lt

7757. AMurrazzaq meirceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakm kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari seorang

lelaki yang dipanggil Abu Ishaq, dari Abu Hurairab dia berkata:

Rasulullah sAw uersat{a, "Barangsiapn ymg memandilan mayit,

maka hendahya dia mandiPula.'frs

5r' S,rnrd hadits ini sluldh- Iladits yang scmkna d€ng@ hadits ini sudah

disebrdran sebclgmya berulary kali tebih dari satr jahn Yang teraldir adalsh pada

rrlmr7614-
615 saltad hadits ini dhL,rt kar€m tr[u Ishaq tidak rengetahui periwayatnya,

jelaslon, irrqn Alloh.- 
Iladits ini aiseU*an oleh Ibmr tr(dsir detrm Jutti' Al Masanid Q: 412)

bersaman dengan riu,ayat yang disehltan seElah ini.
Kemrdiar aia rcngatatan, 'Dia diriwayadon sendirian' Malsudnya, lI

Ke, rdian dia rengatakan, 'tsarangkali Abu Ishaq ini adalah orang yang sama

yang disebuttan setelahryra. Namrn, ada kemmglinan juga bahwa ihr adalah orang

lain-
Hadits ini prm telah diriwayatkan sebelumya dari Suhail bin Abi S;halih, dari

Abu Ishaq, mntan budak T:ridzhb dari Abu Hurairah- 'Wallahu a'lam."
Makslrd dari perlotaan Ibnu Katsir "orang yang disebutkan sesudahnya" adalah

perkataamya "Abu Ishaq, mantan budak Abdullah bin Harts dari Abu Hurairah."

Kami prm akan menjelaskan apa )ang dikatakan oleh Ibnu Katsir, iwya Allah.
Ada$m rengenai perkataan Ibnu Katsir, 'Dari Abu Ishaq, mantan budak

ZaidaL"
lni renpakan kesalahan dari penulis naskah- Yang be'nar adalah'Dari Ishaq,

maatanbudat T:ridprhl'

Jadi, n rnanya adalah Isnaq aan jututannya zdelz^h Abu Abdullalu sebagaimena

yang disebutkan dalambiografinya pada nomr 7673.

EI - 
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77 s8.Yunus me,lrceritakm kepada kmt Abban me,lrceritakaa

kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dai sormg lelaki dari Bani

Laits, dari Abu Ishaq, bahwa dia mendengr Abu Hurairah berkata:

Rasulullatr SAW bersabd4 "Barangiqn rrurg nenandikan mayit;

hendafuya dia mandi.'6r 6

616 Sanad hadits ini dttav, fuw Ahl Isha.l fr'r m.ggtahri periwayatryq
jug2 karena tambahan narra lgffi dari Bmi Alki6 yq tidak dikctafui nanurn)ra

yang meriwayatkan dni Ahr Isheq.
Yrmus disini adalah lbnu l\ftfiarrr'rad Al ifioaddib, scomng hafizh, yang

menatakan syaikhnl"a Ahad-
Abban disini adalah Ibmr Yazid Al Athil. Ddm AI ltubir (lllB9il397), N

Butsari mengisyaratkan pada riwayat ini dil liraFt sebelumya, dalam

kan&mgan biografi Ishaq, mantan budak Zaidah-

et 
-Sulfiari 

mengatakan, 'Ma'mr berkata: dai Ye\p tin Abi Katsir, dari Abu
IshaS dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW." lni nerqpah iEnarat pada riwayat

sebehrmya (7757).
femmraian dia rengatakan, avlusa bin Imil b€fu kcpada lcami, dari Abban,

dari Yahya, dari seorang lelaki dad Bari ALI^3itt '{ui Abu fshaq, dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW 

-seperti 
hadits di &s" Itri reneatan isyarat pada

riwayat hadits ini (7758).
Adaprm riwayat yang diisyuattan oleh Ibm Ktir adelah riwayat'Suhail, dari

ayahnyl dari Ishag manhbudah Taillafr^."

Setelah melakukan penelitian dm pmien yq.pmjag diketahui bahwa

riwal.at ini bnkan bagiaa hi AI ltlud.
Scaangtan riwayat yalrg ada dpil'r?n Al fh@ '&hh riwayat Suhail, dari

ayahq/a, dari Abu Hrrairah, sccara tmgsrmg @lr tdrF pcrmra Ishaq, mantan

budskZaidah"
Hadits ini prm telah disehdmn sebeh-r-,ya p.dr m 7675. Dd sana kand

telah meirgisyara&an pada riwayat >rang diiqrrfu oLh Ih IGtsir.
Ri"ralrat ini juga terdapat datgtr,n Swun Aba Md (316;2) dan dalamll Kabir,

milik Al Bulfiaxi (llll39il398). Di sini kami ffilftm bahyra Al Baihaqi

meriwayatkan hadits ini (1 : 301) jahrr periwayffiya berasal dari Abu Daud.
Adapun matan hadis, pada hah}au5a shahila hcna adanya sanad-sanad

lainnya yang shahih, sebagaimana karni jelaskan s€bchmya

Mustrrd rnrm Ahmad - @I
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7759. Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'mar
m€nccritakm kryada kami, dart Az-Zvhi, dari Ibnu Al Musalyab,

dai Abu Hurairab, dia berkata ee.,{ku tidak mengetahuinp kecuali

menilai nufu' hadits ini." Rasulullah bersabda, "Bersegeralah kalian

Qnaryubw) iqrozah dari lcalian. Apabila dia seorang yang shalih,

,nofu kalian telah mempercepat lcebailun baginya. Dan apabila dia
N@ry Wg bm.h naka kalian telah diistirahatkan dari
*An*-"4. d& melao.tran kekmkan itu di atas pordak
1o11-r-tit1
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776O.Ali bin Ishaq menceritakan kepada;, Abdullah bin

Al Mubrak me,ngabarkan kepada kami, Ibnu Abi Hafshah

mengabartm kepada kami, dari Az-Zuhi, dari Sa'id bin Musalyab,

6u s'rr6, hdits ini shahih. Hadits ini menrpokan ulengan dari hadits nomor
7265,726),ib,7270.
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dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, --dia pun

menyebutkan makna hadits di atas.u

[Abdullatr bin Ahmad berkata]: Bapakku berkat4 'I(edua

riwayat itu berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Yunus, dia

berkata: Abu Umamah bin Satrl menceritakan kepada saya."6l8

,;;- * ,):i:Jit i.t f ,lari,J";l U ,* t:t'", .vY1i

.^;Yl ,rj *,:oilt;
7761. Ali bin Ishaq melceritakan kepada kami, dari Ibnu Al

Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah.6re

* ,:ri"blJt tp ci; $lr, ,otiti)t'"? tt3'.L .vv1Y

"u i;Jit G *; ,F 6:*At u3 cLt; fr itn ,rb ,rb
c . c ta . a .
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7762. Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami,

menceritakan kepada kami, Ma'mar

dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musalryab,

6rt Sa"ad hadits ini shahih. Hadis ini nrenrp"kan ulangan dari hadits

sebclurmya.
Hadits ini juga merrpakan ulangan dari hadits nomor 7270, dwgan sanad yang

sama. Namrn, dia tidak menyebutkan redaksi haditsnya di sini dan di sana.

Mengenai perkataan Alunad, *Kedua riwayat itu berbeda dengan yang

diriwayatkan oleh Yunus, dia berkata: Abu Umamah bin Sahl menceritalcan kepada

sayq Abu Yunus ini adalah Ibnu Yazid yang meriwayatkan dalj Az-z.rttrj, bahwa dia

berkata: Abu Umamah bin Sahl menceritakan kepada saya, dari Abu Huairah." Ini
merupakan sanad hadib yang akan disebutkan berikut ini.

6re Sa""d hadits ini shahih. Hadits ini menrpakan ulangan dari hadits

sebelunmya. Hadits ini juga ulangan dari nomor 7269, dengan sanad yang sama.

Namuq dia tidak menyebutkan sanad dan redaksi haditsnya secara lengkap di sini.

Akan tetapi dia menyebutkannya di sana.

Musnad Imam Ahmad - @



dari Abu Hurairall, dia berhata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang mefishalatkan jenazah, maka baginya pahala satu

qirath. Dan barangsiapa yang menunggunyq hingga ia diletaklun di

liang lahat, maka bagmya dua pahala qirath. Dua qirath sepadan

dengan dua ganung hesor.'620

t {.t c. ,rtai .

,Se cr,* lf.l-
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7763. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab,

dan Abu Salamah bin Abdurraknan, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullatr SAW memberitahukan berita kematian Raja Najasyi

kepada para sahabatnya ketika beliau sedang berada di Madinatr. Para

sahabat pun menrbe,ntuk shaf di belakang beliau. Beliau putil

mengerjakan shalat untuk Raja Najasyr dan bertakbir sebanyak empat

kar.62l

o0 Sr',ad hadits ini shahih. Hadits ini merupatan ulangan dari hadits nonxlr
7188, yang merupakan riwayat dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dengan sanad seperti
ini.

Hadig yang sernakna dengan hadits ini pun telah disebutkan sebelunmya dari
dua jalnr berbcda pada nomor 7347 dan7676.

52r Sanad hadits ini shahih. Hadits ini menrpakan redaksi yang panjang dari
hadits nomor 7147 . Di sana, kami telah mengisyaratkan pada riwayat ini. Lihat pula
hadits nomor 8281.
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7764. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu SirirU bahrra Abu

Hurairatr mengerjakan shalat ketika itu terjadi. Abu Hurairah berkata,

"Aht melihat Rasulullah SAW b*suiud ketika membaca surah Al
Insyiqaaq.'ffi

i.t * ,i,s;^}t r ,? eltL ,a$i;t * $:G.vvlo

it Jt-, Jv :JG ,i;:; ,J * ,q9l'*\l'^:,t;' 6'I:'.-iAt
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7765. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepadq kami, dart Az'Ztthr| dari Ibnu Al Musalryab dan

Abu Salamatr, atau dari salah satunya, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabdg "Apabila kalian ruelihat hilal (bulan

sabit), malra berptasalah. Begitu pula iitra kalian melihatnya lagi,

malra berbutralah. Namun jika hilal itu terfittup awan, maka

berpuasalah tiga puluh hari.'n23

u' Sanad hadits ini shahih. Hadits yang semalma dengan badits ini telah

disebutkan sebelunmya dari jahu yang berbeda-beda, yang menrpakan kandugan
dari hadits nomor 7140,7365, dzn'7390.

Ayyub di sini adalah Ibiru Abi Tamimah As-Sikhtipni, sebagairnana yang

dikeahui bersama. sedangkan dalan Ash-shafui disebutkan, 'Dari Abu Ayyub."
Ini adalah kesalahan.

6a Sanad hadits ini shahih. Keraguan apakah hadits ini dari Ibnu Musayyab dan

Abu Salarnah secara bersarna-sama atau dari salah satu dari keduanya, tidak

Musnad Imam Ahmad - @
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7766. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu

Salamatr, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW melarang

mendatrului bulan Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari

sebelumnya, kecuali orang yang biasa berpuasa dan bertepatan dangan

hari itu.62a

i.t f ,lrs-bl1t * |# $:r; ,?f:i), :r? ts.L.vvlv
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7767. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

melrceritakan kepada kami, dari Az-zuhri, dari Ibnu Abi Unais, dari

berpengaruh pada keshahihan hadits. Karena itu adalah keraguan antara dua oleng

yang sama-sama tsiqqah dan bisa dijadikan huiiah.- 
S""ar" zhahir, tceraguan itu berasal dari Atdunazzaq, karena hadits ini berasal

dari kedua riwayatnya.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada nomor 7507, yang merupakan

riwayat dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dai Az-ztftt| dari Abu Salamah (sendirian),

tanpa ada keraguan.
Selain itu, hadits ini prm telah disebutkan sebelumnya pada nomor 7571, yang

merupakan riwayat dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-zuhri, dari Ibnu Musayyab

(sendirian).- 
624 Sanad hadits int shahih, Hadits ini merupakan ulangan dari hadib nomor

7199.

I

il

I

@ - 
[,[n5n1d Imam Ahmad



ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda"

"Apabila .tiba bulan Ramadhan,. dibukalah pintu-pintu rahmat dan

ditutuplah pintu-pintu Jahannam dan syetan pun dirantai.'$2s

6E Sanad hadits bi shahih nrcskiprm ada kcsalahan dari salah sant

periwalrat4,a. Kesalahm ini akanlomi jelaskan, hsya Allah.- 
Ibmr ati Unais, bcginilah yang disebutkan dalam tiga titab rujukan utalB.

Namm, tidsk terdapat nama sc?efii ini dalam jajaran para periwapt. Mcnruthl
kesalal,an ini b€rasal dari Al Qathi'i atau para periwayatll Mumadlafuya scsudah

dia.
Jclas, ini adalah kcsalahan lama. Hal itu dinyatakan oleh lbnu Katsir dalam

Jami' Al Mosanid Qz 528) deirgan sanad seperti ini dan tiga sanad berilutnya.
Pada bagian aklit Musnad Abu Hurairalt, sesudah menyebutkan julukan dan

anak-anah dia menyebutkan'?ara bapak yang meriwayafkan dari Abu Hgrairah."

Di sana disebutkaa para periwayat yang tidak diketahui nauEny:I, mereka

meriwayatkan dari ayahrya dari Abu Hurairah. Sedangkan teryat di mana

periwayat ini berada, diberi judul *Ibnu Abi Unais dali ayahnya dari Abl Hurairah""- 
Dia tidak menyebutkan sanad-sanad ini di teryat-tenpat benar dalam riwayat

Malik bin Abi Amir Al Ashbahi, sekutr Bani Tamiq dari Abu Hurairah Q:332).
Perkiraan saya, Ibnu Katsir tidalc sanggup mcntahqiq sanad ini dan nama

periwayat yang satu ini. Akan tetapi, dia menernrkan dalam Al Musnad seperti

"a-yq 
lalu ikut menetapkan apa yang ditemuinya. Semoga saja dia rnau menelusgri

ulari kitab tersebut rmtuk mendapatkan apa yang luput dariryra, karena dia

-rihimahultai- 
beh.un menyeryumakan kitabnya, sebagaimana yang kita

ketahui bersama.
Nema yang benar dari periwayat ini adalah: Ibnu Abi Anas. Dia sebenamya

adalah Nafi' bin Malik bin Abi Amir bin Amru bin Harts, Al Ashbahi. Dia adalah

pamannya Imam Malik bin Anas. Kuniyahnya (ulukannya) adalah 65u $rrhail,

iedangkan hniyah ayahnya adalah Malik. Sedangkan Abu Ams: adalah Nafi' bin
Abi Anas.

Penjelasan mengenai ke-tsiqqah-antya telah disebutkan pada nomor 1390, dia

termasuk kerabat dekat Az-Zuhri. Babkan hidupnya prm lebih lama daripada Az-

Zuhri, sebagaimana yang dinf'atakan oleh Al Hafizh Fath Al Bari (4: 97)'

Biografinya juga disebutkan dalarrl At-Tarikh Al Kabir, milik Al Bukhari

(4/218q: il Jarh wa At-Ta'dil, milik Ibnu Abi Hatim (4/11453), Riial Ash-Shahihain

hlrn. 528. Jadi, namanya yang benar adalah Ibnu Abi Anas, sebagaimana yang

disebutkan dalam riwayat-riwayat yang akan kami isyaratkan dalam talfirij hadits.

Insya Allah.
sedangkan Ayabnya: Abu Anas Malik bin Abi Amir adalah kakehya Imart

Malik Dia tsiqqah sebagairnana yang disebutkan dalam 1390.

Di sini [66i 1a6lahkan bahwa biografinya telah disebutkan Ibnu Sa'ad dalam

Ath-Thabaqar (5: 45), Al Bulfiari dalaurrr Al Kabir (4111305) dan Ash-Shaghir blm"

84, Ibnu Abi Hatim (4/ll2l4) d^n Riial Ash-Shahihainblm.479.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukfiari @: 97) dan (6: 241) d,tri Yahya bin

Bukair, dari Al-Laits bin sa'ad dari uqail, dari Ibnu syihab Az-Z-tfrgj: Ibnu Abi

Musnad Imrm Ahmrd - @I
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7768, Ya'qub menceritakan kgpada kami, bapakku

menceritakan kepada kami, dari Shalih, Ibnu Syihab mengatakan:

Ibnu Abi Anas menceritakan kepada saya, batrwa ayatrnya

menceritakan kepadanya, bahwa Abu Hurairatr mendengar dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila tiba bulan Ramadhan,

dibulralah pintu-pintu rahmat, ditutuplah pintu-pintu Jahannam, dan

sy et an- sy etan pun dir ant ai."626

Anas, mantan budak Bani Taminr\ menceritakan kepada saya, bahwa ayahnya
menceritakan kepadanya... "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l: 298-299) jalur periwayatannya
berasal dari Nafi' bin Yazid Al Kala'i Al Mishri, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dia
berkata, 'i{bu Suhail mengabarkan kepada saya, dari ayabnya, dari Abu
Hurairah...."

An-Nasa'i juga meriwayatkannya (l: 299), yang jalur periwayatannya berasal
dari Bisyr bin Syr'aib, dari ayalrnya, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ibnu Abi Anas,
rnantan budak Bani Taminn, menceritakan kepada saya, bahwa ayahnya
menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hruairah...."

Hadits lain yang semakna dengan hadits ini juga disebutkan sebelumnya pada
nomor 7148, dari jalu yang berbeda, dari Abu Hruairah.

Lihat pula tiga sanad yang akan kami sebutkan b€rikut ini.
626 Sanad hadits ini shahih, meskipun terdapat kesalahan dalam nama salah

seorang periwayahya, sebagairnana riwayat sebelurnnya.
Ya'qub di sini adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad.
Shalih di sini adalah Ibnu Kisan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim (l:297-

298) dari Muharnnrad bin Hatim dan Al Halwani.
Kedua riwayat itu berasal dari ya'qub, dari ayahnya, dari Shalih, dari Ibnu

Syihab: Nafi' bin Abi Anas menceritakan kepada saya, bahwa ayahnya
menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah...." Namuq dia tidak
menyebutkan redaksi haditsnya, karena mengikutkan pada riwayat sebelumnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l: 299) dari Ubaidillah bin Sa'ad
bin Ibrahnq dari pamannya, yakni Ya'qub bitr Ibrahim bin Sa'ad 

-dengan 
sanad

seperti ini.
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7769. Ya'qub juga menceritakannya kepada kami, Bapakku

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Disebutkan

batrwa Ibnu Syihab mengatakan: Ibnu Abi Anas me,nceritakan kepada

saya, bafuwa dia me,lrdengar Abu Hurairatr. (tanpa me,nyebutkan 'dari

ayalurya') ...kemudian dia menyebutkan hadits.52

Dalam riwayat ini, nama periwayat disebutkan dengan jelas: Nafi' bin Abi
Anas, sebagaimana dalao riwayat Muslirn Lihat pula riwaft yang rlran dataog

oadanomr7774.' ozz sanad hadits ifi dha,il,lorE ra sanaa"p terpuhrs, meskiprm matamya tJoDr',

dat shahih deirgan sanad yang nruttashil, yakni dalam dua sanad sebclutmya dan

sanr saoad bcrihrtnya.
Putnsnya sanad itu terdapat pada: Pertama, bahwa Ibnu Ishaq tidak mcndcngu

dalir Az-zrrbi. sebagaimana yang dia katakan dalam sanad tersebut yakni

"disebutkan bahwa Ibnu Syihab mengatakan ..."
Hal ini menunjullkan dengan jelas bahwa dia mengambil riwayat itu dari

seseorang yang tiilak diketatrui.
Kedua, dia mernbuat hadits riwayat *Ibnu Abu Anas" )'ang telah disebutkan

salalq sebagaimana yang karri jelaskan sebelunrnya dengan narna lbnu Abi Unais

dengan menyebutkaq 'bahwa dia mendengar Abu Hurairah..."
tmam .lmaa sendiri menyebutkan de4gan jelas bahwa dalam sanad ini dia

tidak mengatakan "dari ayahqra." Karena yang sesmgguhnya adalah dia mendc'ngar

dari Ibnu Abi Anas, dari ayahry"a dari Abu Hrnairah Sedangkan dia tidak

rnendengar dari Abu Hurairah.
Sanad ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (1: 299), scsudah mcriwayatkan sanad'

sanad yang diisyaratkan dalam dua hadits sebelurmya. Dia juga renyaAkan bahwa

riwayat ini salah. Akan tetapi, dalam naskah An-Nasa'i tertulis deirgan salah. Saya

yatcin ini adalah kesalahan dari para penulis naskah, sebagaimana yang akan kami
jelaskan nantiqra, insya Allah.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Llbaidillah bin Sa'ad bin Ibrahnr, dad

pamannya -yalni Ya'qub bin Ibrahim bin sa'ad yang merupakan syaikhrya Imam

lnnaa, dari ayahnya, dari Ibnu Ishaq, dari Az'Zrtfoj,, dari Ibnu Abi Anas, dari

[ayahnya], dari Abu Hurairah.- 
Kimrdian, An-Nasa'i mengatakan, *Ini adalah kesalahan. Ishaq tidak

mendengar hadits ini dari Az-Ztfrn Yang benar adalah yang telah karni sg$utkan

sebelumya."
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7V70. Attab menceritak; kepada kami, Abdullatr

menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dari

Az-Ztfiy'r, dia berkata, "Ibnu Abi Anas menceritakan kepada kami..-

Lalu dia me,lryebutkan hadits.62E

Dalim riwayat ini, An-Nasa'i tidak menyebutkan perkataan Ibnu Ishaq,

"Disebutkan bahwa Ibnu Syihab mengatakan." Akan tetapi, dia menyebutkan, "dari

Az-Zlhri." Narrnrn, dia memberi penjelasan tentang putusnya sanad ini dengan

mengatakan" "Ibnu Ishaq tidak mendengar hadits ini dari Az-Zuhri"
,taapun taurUahan'[dari ayahnya]" dalaur sanad ini rnergprkan kesalahan yang

jelas. Hal ini berdasarkan riwayat Ahrtad dari Ya'qub yang ada di sini dengan sanad

yang sama. Dalam riwayat itu disebutkan "dia tidak mengatakan dari ayahnya."

Juga berdasarkan perkataan An-Nasa'i sendiri, )"akni ""'ini salah' Yang benar

adalah yang telah kami sebutkan sebelumya." Maksud An-Nasa'i adalah

memtnang rdari ayahnya" dari sanad tersebut adalahkcsalaha".
Yang benar adalah riwayat-riwayat yang telah lalu yang ada perkataan "dari

ayahnya.; Saya yakin, tambahan ini merupakan kesalahan dari para penulis naskah.

Akanietapi, tarrrUana" itu terdapat dalam dua naskah An-Nasa'i yang dicetak di
Mesir dan India serta dalam dua naskah yang saya miliki.

Secara zhahil, ini merupakan kesalahan lama yang berasal dari para penulis

naskah yang dulu.
628 Sanad hadits ini shahih.
Attab di sini adalah Ibnu Ziyad Al Marwazi Al Khurasani. Penjelasan rnengenai

ke-tsiqqah-antya telah disebutkan sebelurmrya pada nomor 1423. Di sini kami

tanrbahka" bahwa biografinya juga disebulkan oleh Ibnu Sa'ad (7l2lto8), Ibnu Abi
Hatm(3l2ll3), Al Khathib dilamTaril:lt Baghdad (12: 314).

Abdullah di sini adalah Imam Abdullah bin Mubarak. Penyebutan riwayat yang

terputus ini rmtuk maksud mengi}utkan pada sanad sebelumrya, terkadang bisa

menimbulkan kcrancuan pada di.ri oralg yang tidak mengetahui'

Sanad ini munqathi; syperti halnya riwayat sebelumnya. Nannrn, kerancuan ini
bisa hilang dengan kenyataan bahwa riwayat Yunus dari Az-h)hn ifi $abit dan

muttashil, sebagaimana dalam takhrij sanad hadiS yang peltama pada nomot 7767,

ying merupakan riwayat Ibnu wahab, dari Yunus. Dalam riwayat Muslim dan An-

Nasa'i.
Jadi, sanad ini mengikuti dua sanad sebelumnya ya]ng muttashl, yakni pada

nomor 7767 dan.7768. Hadits ini pun akan disebutkan pada 9193, dari Ishaq bin

Ibrahim Ath-Tha'liqani, dari Ibnu Al Mubarak, dgri Ytmus, dari Az-Zuhri, dia

berkata, *Ibnu Abu Anas mengabarkan kepada saya, bahwa ayahnya menceritakan

kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah....kemudian dia menyebutkan

redaksi hadits."
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7771. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dart Az-Znhi, dari Urwah, dari Aisyah

dan Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW

beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, hingga Allalt

'Azza w a Jalla mergambilnya (wafat).62e

Selain itq Az-Zrtfui ptm tidak sendirian rrcriwayatkao hadits ini ilari Abu
Suhail Nafi' bin Malik, karEna nanti juga akan dis€bukan riurayat ful"rn Al Musnad
pa& nomor 8669, jalur perinayatamya bcrasal dari Ismail bin Ja'far: Abu Suhail
oafi' bin Malik bin Abi Amir rcngabarkan kepa& saya, dari ayabnya, dari Abu
Hurairab-.. lalu dia menyebrutkan rcdaksi hadits.

Selrrin itu, juga diriwayatkan oleh Mrxlim (l: 297) dan tu-11*"'i (1: 298).
Kedua riwayat itu jalur periwayatannya berasal dari Ismail bin Ja'far.

Al Bulfiari (4:9G97) juga meriwayatkan bagian awalnya secara ringkas: jalur
periwayatannya juga berasal dari Ismail.

Selain inr, juga akan disebutkan pada nomor 8901, yang menrpakan riwayat
Abdul Aziz bin Muhannnad Ad-Darawardi, dari Abu Suhail, dangan sanad yang
satna,

Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i (l: 299) jalur periwayatannya dari Abdul
A'la, dari Ma'mar, dari Az-Z\hri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

62e Kedua sanad hadits ini shahih. Pada hakikatnya, riwayat ini ada dua.

Keduanya diriwayatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuhri. Yang pertama, Az-Zihri, dari
UrwalL dari Aisyah. Sedangkan yang kedua, Az-Zlrhi, dari Ibnu Musallrab, dari
Abu Hnrairah. Jadi, kedua hadits itu slahih,berasal dari dua sahabaq terdiri dari dua
sanad, namun disebutkan drlam satu hadits.

Hadir ini juga diriwayatkan oleh AtTirmidn (2: 68) jalur periwayatannya
berasal dari Abdurrazzaq, dengan sanad seperti ini. Dia mangatakan, "Hadits Abu
Hurairah dan Aisyah adalah hadits hasan shahih."

Hadits ini pun akan disebutkan dalamMusnad Aisyah pada nomor (6: 169), dari
Muhammad bin Balc, dari Ibnu Jurad, dari Az-Zvhri, dengan dua sanad. Di sana,

Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku mendengar bapakku berkata, 'Hadits ini seperti
ini dalam Kitab Puasa: dari Abu Hurairah dan Aisyah. Sedangkan dalam Kitab
I'tikaf, disebutkan hanya dari Aisyah'."

Hadits ini juga akan disebutkan dalam Musnad Aisyah (6: 232), dari
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-ZJbn, dari Urwah, dari Aisyah.
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Juga akan disebutkan &lam Musnad-nya (6: 168) dari Abdurrazzaq dan dari
Ibou Bakr. Kcduanp dari lbnu Juraij, dari Ibnu syibab, &ri sa'id bin Musaryab
danUrwah (bcrsarnaan), dari Aisyah saja.

Al Mubarakfirri, pcnsyarah kitab At-Tirmidzr, mcnisbatkan hadits dari Aisyah
dan Abu Hurairah ini pada lsy-lyalfian. Menunrtkq dia melahrkan kesalahan atau
tcrlalu meirggaryangkan hal ini. Iftreira aku tidak cncmrkan hadits seperti dalam
Ash-shahilui'2, juga tidak terdapat dalgfrn etum btab ludits dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Al Bukhari. Akan tetapi, badits inr ncmary diriwayatkan oleh Al
But$ari (4: 235 -23 Q, dan Muslim ( I : 326), daa Abu Dard (2462).

Ketiga riwayat tersebut jalur periwayatannya b€rasal @ Al-l,air, &ri uqail,
dari Az-Ztrfui, dari Urc/ah, dari Aisyah saja.

Di b"g4n a*Airnya, ada t mbahan: s#lra',-:rr';l';Shi, temraian istri-istri
beliau pun beri'tikaf sesudahnya).

Hadir rrang jalur periwayatannya dari Al-IJits ini pun rkan disebutkan pada
MumadAisyah(6:92).

Dalam Fath Al Bari (4: 236), Al Hafizh pun rnengisyaratkan pada riwayat
Ma'mar ini ketika dia mensyarahi hadits Aisfh.

Al Hafizh mengatakan, 'Ma'mar mspslahlcan dari Ibnu Syihab: dari sa'id bin
Al Mrsaynab, dari Abu Hurairah.", tnmun dia tidak rrenyebuttan siapa yang rnen-
takhrij h^dits tersebut

Hadie ihr sebenarnya ada dalamll Musnad datAt-Tinrridzi.
Al Hafizh lupa tidak menyebutkan bahwa hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu

furaij dari Az-Atbri, sebagaimana yang kami sebutloo"
Abu Hurairah juga meryunyai hadits lain i'dkaf, yang bukan hadif

ini dm b€rasal dari jalur yang lain.
Hadits itu diriwayatkan oleh Al Butfiari (4: 24s) dan Ibnr Majah (1769) ialu

periwayatannya berasal dari Abu Balcr bin Aryasy, dari Abu Hushaiq dari Abu
ghalih, dari Abu Hurairah.

Hadits ini tcrmasuk hadits yang cuma diriwayatkan oleh Al Bul&ari dan tidak
diriwayatkan oleh Muslim ddam Shahih-tya.

Hadits dengan jalur s.eperti ini juga ,kan disebutkan daJ,am Al Mwnad pada
nomr E416, 864;7, dan 9201.

Lihat juga hadits yang rclah lalu dalanMnsz ad Abdullah bin Umar,6172.
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7772. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhi, dari Humaid bin
Abdurrahman bin Au{, dari Abu Hurairah, bahwa seorang lelaki
datang menemui Nabi SAW, dia berkata, "Celaka aku, watrai

Rasulullatr." Beliau bertanya, "Apa yang memktatmu celaka?" Orang

itu menjawab, "A,ku telah me,lrggauli isfiku pada bulan Ramadhan."

Nabi SAW bertanya" *Apa kamu Wnya ktdak?" Dia menjawab,

"Tidak." Rasulullah SAW bertanya, *Ktatkah kamu beryuasa dua

bulan berturut-turut?" Jawabny4 "Tidak, wahai Rasulullah."

Rasulullatr SAW bertanya lagS,*Apa kamu bisa memberi makan enam

puluh orang miskin?" Jawabnya, "Tidak bisa, wahai Rasulullatr." Lalu
dihadapkan sebuah keranjang kepada Nabi SA1S/ yang di dalamnya

terdapat kr.urra. Beliau ke,lnudian bersabdq "Pergilah dan

bersedelrahlah dengan htrma dnd." Orang itu bertanya, "@orsedekah)
pada orang yang lebih fakir dariku?! Demi Dzat Yang mengutus

Engkau dengan kebe,naran, tidak ada orang di antara dua bukit di
Madinah ini yang lebih merrbututrkan pada kurma itu daripada

diriku." Rasulullatr SAW pun tertawq kemudian bersabda, "Pergilah
dan baw a itu untuk kchmrgamu."63o

6'o Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi (4: 222-
223), dtti Al Haki,xl dari Al Qathi'i (periwayat Al Musnad), dari Abdullah bin
Ahma4 dari ayahnya, dengan sanad se,peti ini.

Hadits ini menrpakan ulangan dari hadits norrrcr 7288. Dan bentuk redaksi yang
lebih panjang dari hadits nomor 7678.
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7773. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dart Az-Zvhi. dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda "Janganlah

kalian melahtkan wishal (menyambung puasa) )' Para satrabat berkata,
*Wahai Rasulullah, Engkau juga melakukannya?" beliau bersabda,
*Aht tidaHah seperti lulian, sesungguhnya saat aht tidur Tuhanht

memberilu makan dan minum." Abu Hurairatr berkata, "Mereka tetap

saja melakukan wishal bersama-sama dengan Nabi SAW selama dua

dan tiga malam. Kemudian mereka melihat hilal, maka Nabi SAW

pnn bersabda,"Kalau saja hilal terlambat, pasti akan aku tambahkan

sebagai hulatman (pelaj aran) atas mereka."631

Kami prm telah memerinci pendapat mengenai hadits ini dalam takbrij-nya. Di
sana kami prm telah mengisyaratkan pada riwayat di ini.6" Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bulfiad (13: 234) jahu
periwayatannya berasal dari Ma'mar, dari Az-Ztrhri, dengan sanad dan redaksi yang

sama. Al Bukhari juga meriwayatkannya pada (4: 179), dengan redaksi yang

panjang mauprm yang ringkas: riwayat itu merupakan riwayat Syu'aib, dari As'
Z.tbrj,.

Muslim juga meriwayatkannya (1: 303-304), jalur periwayatannya berasal dari
Yunus, dari Az-Zuhri, dengan redaksi yang panjang.

Hadits mengenai fulangan melalarkan wishal sudah disebutkan berulang-ulang.

Yang teraktir adalah pada nomor 7539.

@ - 
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7774. Abdurazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan

Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari ma'mar, dari Az-Ztthi,
dari Abu Salamatr, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

mendorong untuk melakukan qiyarn Ranradhan (shalat tarawih), tanpa

memerintatrkan mereka dengan pasti (wajrb). Sabda beliau,

"Barangsiapa yang melakukan qiyam Ramadhan korena iman dan

mengharap pahala dari Allah, maka diampnilah dosanya yang telah

lalu.'632

* ,*\i Vi'# $:"; ,61:):)t |t? $:', .vvvo
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o'2 Sanad hadits ini shahih. Hadis riqxayat Muslim (1: 210), dari Abdullah bin
Humai4 dari Abdurrazzaq, dengan sanad seperti ini namrm dengan tambahan di
baganaknirnp.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa'hlm ll3-114,
dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dengan 1aplehan sepcrti dalarn riwayat
Muslim.

Lihat sebagian hadits yang mengandung rnakna sama pada nomor 7278 daa
7279.

Hadits riwayat An-Nasa'i (l:299) jalur periwayatannya berasal dari Abu Bak
bin Abi Syaibalr dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dengan sanad seperti ini.

Adapun redaksinya yang disebutkan adalah bagian )rang pertama. Sedangkan
bagian yang kedua disebutkan dalam hadits kedua pada nomor 7768, "Apabila tiba
bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pinhr-pintu neraka....dst''

(js,*\i *l(o.
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7775. Abdurrazzaq menceritalcan kepada kalni, Ma'mar dan

Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al
Musalyab, dari Abu Hurairah, dia bcrkata: Rasulullah SAW bcrsabda,

"Allah 'Az.z.a wa Jalla berfirman, 'Setiap amal perhntot anak Adam

adalah unfitbtya, keanali puasa. htasa unfitk-Ku, Afulah yang

membalasnya. Sungguh, bau mulut orong yang berpuasa lebih haram

di sisi Attah daripada bau minyak kasturi.'d?3

,rj ,? ,=i'j^jl'i.'* ;t:rt ,'rs;\ str.vvvl
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t' Sanad hadits ini shahih. Hadits ini ada daJram Jami' Al Masanid (7: 144'
145), yang din*il dari teupat ini.

Hadits yang merryunyai malma )rang sama telah disebutkan dengan redaksi
yang panjang pada nomor 7679, yarrg menrpakan riurayat Abu Shalih Az-7ayyat,
dari Abu Hurairah.

Hadits )'ary sexmakna juga telah disebutlon, baik dengan redalai yang panjang

rnaupm yang ringkas, dari berbagai jalur yang berbeda. Di sana kami prm telah

mengisyaratkan pada riwayat ini.
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7776. Az-Zuhi- berkata: Sa'id bin Musalyab mengabarkan

kepada sayra, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW

menceritakan yang terjadi ketika Isra' (Mi'raj), *Aku bertemu Musa

'alaihis salam." Beliau kemudian menceritakan bagaimana Musa.

"Dia adalah seorang -aku 
(perawi) mengiranya beliau bersabdp

lelaki yang agak tinggt, ramping dan rambutnya rapi, dia seperti

seorang lelaki dari Syanuah." Beliau meneruskan,*Aht juga bertemu

Isa 'alaihis salam." Beliau kemudian menceritakan bagaimana Isa.

Kata beliau,"Dia berabuh sernampai dan berhiit putih. Dia sealcan

bara dilreluarkan dai tempat yang teduh, yabti kamar mandi."

Rasulullah SAW kerrudian me,neruskan, "Aht juga bttemu
dengan lbrahim As. Afu adalah orang yang pahng mirip dengannya

di antara keturanannya. Kemudian aht disodoi dua gelas. Yang satu

berisi susu dan satunya berisi arak. Lalu ada yang berknta padaht,
'Ambillah yang kamu suka.' Alat pun memilih susu dan meminumnya.

Lalu dilcatakan kepadala4 'Kamu diberi fitrah dan mendapatknn

fi*ah. Seandainya kamu memilih arak, sesatlah umdtmut.'$34

63{ Sanad hadits ini shahih. Hadits ini nnrttasil dengan sanad yang hadic
sebelurmya. Hadits ini diriwayatkan olehAl Bukhari (6:34?-349).

Hadits riwayat Muslim (l: 6l), Ibnu Hibban dalamShahih-n)ra nomor 50, yang
lcarni tahqiq. Semua riwayat itrr jalur periwa)ratannya berasal dari Abdunazzaq,
dengan sanad seperti ini.

Itadits riwayat Al Bukluri (6: 307) dalam dua teryat yang jalur
periwayatamya dari Abdurrazzaq dan dari Hisyam bin Yusu{, dari Ma'mar.

Hadits riwayat Muslim dengan ringkas (2: 133) jalw periwayatannya berasal
dari Yunus dan dari Ma'qil. Keduanya bermuara pada Az-Zlbi. Lihat hadits yang
telah lalu dalam Musnad lbnu Abbas pada nomor 2324 dat 2347, dalam Musnad
Ibnu Umar (6312).

Dalarn Fath Al Bai (6: 348), Al Hafizh mengatakan, 'Yang mengatakan 'kalau
tidak salah' adalah Abdurrazzaq. Sedangkan maksud **15 adalah tinggi tapi tidak

terlalu.
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Ada juga yang mcngaUkaq rnaksudq,a hubuh rauping. Dalam riuayat
Hisyam discbrilkao dcngan redalsi: wr yang berarti hrus.'

Pcrkatam ,-t,sFl;,0* (ketika aku diperjalankan/isra' mi'ra, adalah cerita dari

Abu Hnrairah" Iklimat ihr disebutkan dalam Shahih Muslim. Di atas hadits inr

terdapat kod" f. Sedaogkan dalamAl Mustadrak,Jami' Al Masanid (7: 145), Ash-

Shahihain, dan Ibnu Hibban, disebutkan dcngan redaki : g.c;l;.
IGlimat +)*ia: sepeti ioilah fat g disebutkan dalam riwayat lry-Syailrtani (N

Bulfiari dan Mrslim) dengan jalur yang dari Aberrazzaq. Scdmglan dalam

riwaptAl Buthari yang jahn periwayatamya dariHisyam disebutkan dcngan vr.
Ibru Atsir maftiri kalimat itu dcngan rneirgatakao, 'Maksrdnya adalah

sedikit dagr'g"ya.- Mengenai kalirnat nlst b): rnaksudnya tidak terlalu klimis dan

tidaL teruai acak-acalcan
Mengenai kalimat ,$:t- Sr;,t;Ik (seakar,akan dia dari kalangan Syanu'ah):

rcnunrt Al HafizL "Syanu'ah adalah nama sebuah d€sa di Yamn yang dinisbatkan
pada Syanuah. Syaruah sendiri adalah AHullah bin I(a'ab bin Abdullah bin Malik
bin Nashr bin Azdi, dia diiul*i delrgan Syanuah karena adanya oL-: mtara dirinp
dcngan keluargmya.

Ibru Qutaibah mcngatatan, 'Dinamakan b€gttl karcra mnjauhkan diri dari

kotoran' Ad-Daudu b€rkata, 'Orang-orang dsri Azd tcrlrcnal sebagai orang-omng
yang tinggi'."

Mengcnai kalimat r.rr: m€,nurut Al Hafidu 'Maksudnya adalah lelaki yang tidah

terldu tinggt dan tidalc tcrlalu pendek, tapi tengahtengahya." Meagenai kalirnat

l: maksudqra adalah berlulit putih.

Dalam krrab An-Nihayai disebutkan, "Isa'lab pemah ditanya,'I(enapa disebut

dengan ,-.1 (rnerah) bulan ,.-<l (putih)?" jawabnya, "Kar€oa orang Arab tidak

rnenyebutkan dengan kalimat !,J Ftuntuk oraug yang berlarlit putih. h;*{ aaUm

bahasa mcreka dig1makan untuk menrmjukkan sesuatu yang suci dan b€rsih dari

cela. Jika mereka bermaksud menyebut putih untuk warna larlig mereka mengatakan

,ll (merah)." Hal ini berlalo rmtuk kebanyakan.

@I - tunsnd Imam Ahmad



7777. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Siri& dia me,ngatakan: Suatu ketika aku bersama Abu

Hurairah, tiba-tiba ada seorang lelalci bertanya mengenai sesuatu yang

belum ku ketatrui. Abu Hurairah pun berkata, "Allatru Matra Besar,

ada dua oftmg yang menaoyakan hal itu kepadaku dan dialah yang

ketiga. Aku mend€ngar Rasulullatr SAW bersaMq 'Sesungguhnya

akon ada orang-orang yang dionbil masalah dainya (tidak

mempunyai masalah), sehingga merelca mengatakan, 'Allah

menciptalean makhluh lalu siapa yang menciptokan Allah? !-'63s

J c ,.rt c. 6t, lot ,/&..
,r) i ,W'* |# 6?l ,ytl:i)t'"? vt:'L 'vvY^
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7778. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Suhail dan Abu shalih, dari ayatrnya,

dari Abu Hurairah, batrwa Nabi SAW berasal, *Celakalah bagi tumit

(yang tidak tersentuh air dalam wudhu)."636

6rt san d hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (l: 49) jalur periwayatannya

berasal dari Abdus Shamad bin Abdul Warits, dari ayahnya, dari Ayyrb, dari

Muhamrad bin Siri& dari Abu Hurairah, dengan makna yang sama. Juga dari jalur

yang berasal dari Ibnu Ali1ryah, dari Ayyrb, dari Ibnu Sirin.
Hadits riwayat Al Bukhari (6: ZaQ. Hadits riwayat Muslim (l: a849). Hadits

riwayat Abu Daud (4721 dz\ 4722), dengan makna yang sama dan dari jalur yang

berbeda-beda dari Abu Hurairah. Hadits yang semakna dengan ini pun akan

disebutkanpadanomor 8192, 8358, 9015,9562, dan 10970, darijaluryangberbeda-
beda dan dengan redaksi hadits yang berbeda pula, dari Abu Hurairah.

Adapun mengenai penafsirarl pembahasan dalam hal ini sangat panjang. Al
Hafizh sudah menjelaskannya dengan lengkap dalam Fath Al Bari (13: 230-232),
dalammenyarahi hadits dari Anas.

636 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits nomor

7122, dzri jalur yang lain.
Hadits riwayat Muslim (1: 85), jalur periwayatannya berasal dari Jafir, dar'i

Suhail, dari ayabnya, dari Abu Hurairah, dengan redalcsi hadits yang sama.
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7779. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya,

dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Tuhan kita'Azza

wa Jalla tuw setiap malam, yaloi ketikn sepertiga malam pertama

telah berlalu. Lalu Dia berfirman, 'Ahtlah Raiadiraia, siapa yang

meminta pada-Ku, Aht akan memberhya. Siapa yang berdoa pada-

Ku, maka Ahr akan mengabulkannya. Siapa.yang meminta amlrunan

kepada-Ku, maka Afu akan menganryninya"' Hal itu tents

berlangsung hingga terbit faj ar.'$37

637 Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (1: 210), At-Tinnidzi nomor
446, dengan syarah kami. Kedua riwayat itu dad Qutaibah bin Sa'id dari Ya'qub
bin AMunabman Al Qari Al Iskandari, dari Suhail, dengan sanad seperti ini.

Imamul A'immah,Ibnu Khuzaimab, juga meriwayatkannya dalam kitab lr-
Tauhid httn, $f, jahu periwayatannya berasal dari Hispm bin Yusu{, dari Suhail,
dari Ma'mar.

Hadits ini pm telah disebutkan dari berbagai jahu berbeda dari Abu Hurairall
yakni pada nonpr 7500,7582,7611.

Perkataan ifi!';;ir' Li (sepertiga rnalam yang pertama): dalam riwayat-riwayat

yang telah lalu disebutkan dengan lafazh'Ji\tJ.]t l-f (sepertiga malam yang

terakhir).
Dalam Fath Al .Bari (3: 26), Al Hafizh mernalsakan diri rmtuk

mengoryromilan antara kedua riwayat tersebut.
Adapun At-Tirmidzi, setelah meriwayatkan hadits ini, dia mengatakqg, "Hadits

Abu Hnrairah ini adalah hadits hasan shahih."
Hadits ini diriwayatkan dari banyak jalur dari Abu Hurairab, dari Nabi SAW.

Diriwayatkan pula dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Allah 'Azza wa Jalla
turun lretika tersisa sepertiga malam terakhir." Ini adalah riwayat yang paling
shahih.
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7780. Abdurrazzaq menceritahan kepada karli, Ma'mar

melrgatakan dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah' dari

Nabi SAW batrwa beliau bersabdq "fusunggahnya ohr beristighfff
(memohon amptn) kepado Allah sebanyak niuh puhih kali saiap

hari. Alat pun benaubat kqada-Nya.'$3t

,AG.\i #'* ':o# v;v 
'9f;iSt * $:i 'vv^\
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7781. Ab&mazzag me,nceritakan kepada ;, Su&an

menceritakan kepada kami, dari Sa'ad bin Ibratrim, IJmar bin Abu

Salamatr menceritakan kepada kami, [dari ayahnya], dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang

63E Sanad hadits ini shahih.Hadits i^ a^i*rlo i' Al Masanid wa As-Sunan (7:

461462),yang dinukil dari tcnpat ini.
Hadits riwayat Al Bulfiari (l l: 85), jalur periwayatannya berasal dari Syr'aib,

dari Az-Zuhri, dengan sanad yang suna. Sedanglran pada bagian awalnya terdapat

66!ahan bahwa sabda Nabi SAW itu merupakan penafsiran firman A[alL ]rlx,ti
y'-t)trr::',4.fii!:.ts."Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-

orang mu'min, laki-laki dan perenpuaz." (Qs. Muharmad [a7] : I 9).

Itu adalah penafsiran Abdurraz,zaqterhadap ayat 19 dari srnah Muharnnad.

Secara zhahir, tanpaknya penyebutan bahwa sabda Nabi SAW ihr rnerupakan

penafsiran rmtuk ayat adalah perkataan Ma'mar.
Hadits ini pun "kan disebutkan pada nomor 8474, yang mcnrpakan riwayat Al-

Laits, dad Yazid, dai Az-Zrhi. Lihat pula hadits yang telah lalu pada Musnad

Abdutlah bin lJmar (5354 dan 5564).
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datang untuk shalat, hendakrya datang dengan berjalan pelan dan

tenang, lalu shalat sesuai dengan rakaat yang didapati, dan

sempumakan rakaat yang tertinggal."63e

4-1, dljl,Jv'f:f,:t
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7782.Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabatr

menceritakan kepada kami, dari Umar bin Hubaib, dari Amnr bin
Dinar, dari Thawus, dari Abu Htuairah, bahwa Nabi SAW bersabda"
*Setiap anak dilahirkan dalam keadoan fitrah (suci). Kedua

orangtuanyalah yang memhuanya Yahudi dan Nashrani. Werti

63e Sanad hadits ini shahih. Su&an disini adalah Ats-Tsauri, Sa'ad bin Ibrahim
bin AMurrahman bin Auf, peujelasan mengenai ke-tsiqqah-annya telah disebutkan
berkali-kali. Yang terakhir adalah pada nomor 7499. Di sana kami jelaskan bahwa
dia meriwayatkan dari pamannya, Abu Salamah bin Abdunabman bin Auf secara
langsung. Terkadang pula dia meriwayatkan dari anak pamarmya, yakni Umar bin
Abu Salamah, dari ayahnya

Di sini disebutkan .'; ' (Sa'aO padahal seharusnya adalah ,i: ' (Sa'O. Ini
merupakan kesalahan cetak. Hal ini diketahui setelah rnpncocokkan dengan yang
terdapat dalam Jami' Al Masanid.

f26!ahan [dari ayahnya]: adalah sesuatu yang hanrs ada dalam sanad ini.
Karena Umar bin Abi Salamah tidak berternu dengan Abu Hurairall akan tetapi dia
meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah.

Kesalahan ini juga tedapat dalam tiga kitab rujukan utanna. Ifumi tambahkan itu
dalan Jami' Al Masanid (7: 462) bahwa hal ini memang salalq semakin kuat.
Karena jika hadits itu riwayatnya dari Unrar bin Abi Salamah dari Abu Hurairah
secara langsrmg, rnaka hadits itu munqathi'dan Ibnu Katsir pun pastinya tidak akan
menerryatkan hadits itu dalam bab khusus pada Jami' Al Masanid, sebagaimana
kebiasaannya. Makna hadits ini pntsabit dari Abu Salamah.

Hadits yang salrn telah disebutkan sebelumnya pada nomor 7251 dan 7651,
yang mernpakan riwzyat Az-Zrbi, dari Abu Salamab, dari Abu Hurairah.

Hadits yang semakn dengan ini pun telah disebutkan sebelumnya dari beberapa
jalur yang berbeda dari Abu Hurairah pada nomor 7229,7249,7il9, d^n 7651.
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halnya binatang ternah ia dilahtrkan dalam keadaan sehat, lalu

telinganya ditandai dengan besi panas.'ffi
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7783.Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kard, Rabatl

menceritakan kepada saya, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, Abu Salarnatr

bin Abdunahman me,ngabarkan kepada saya, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Akan ada sektahfitnah di mana

orang yang dufuk dalamfinah itu lebih baik daripada yang berdiri.

Orang yang berdiri lebih baik daipada yang berjalan. Orang yang

b*jalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barangsiapa yang

m Sanad hadits ini shahih.Ibrahim bin Kbalid bin Lrbaid Al qlrasyi Ash-
Shan'ani adalah periawayat yang tsiqqah, sebagaimana yang dijelaskan scbehrmya
pada nomor 544 dfr 4297.Di sini tarni tambahkan bahwa biografinya disebutkan
Ibun Abi Hatim (ll ll97).

Rabah di sini adalah Ibnu Zaid Ash-Shan'ani, tsiqgah, sefiagrimene discbutkan
sebelr"rmya pada nomor 4933. Di sini lcami tambal*an bahwa biografqa
discbutlan oleh Ibnu Abi Hatim (l/"a90).

Umr bin Hubaib AI Mal&i adalah tsiqqah, sebagaimana yang tclah disebutkan

sebehrmya pada nouror 4933.
Di sini kand tambabkan bahwa biografrnya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim

(3llll04). Hadits dari jalur ini, juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab lI
Hilyah (9: 228') dari Muharmrad bin Ahmad bin Hasan, daxi Abdullah bin Almad
bin Hanbal, dari ayahnya, dengan sanad seperti ini. Akan tctapi, pada bagian

akhirnya dia tidak rncnyebutkan redaksi, "sqrerti binatang tcrnalq ...dst." Makna
hadits ini pun telah disebutkan b€rkali-kali, baik dengan rcdaksi yang panjang

maupun ringkas.
Yang rcralfiir adalah pada norrror 7698. Kami pun telah men-talfirij beberapa

jalur periwayatannya dalart Shahih lbnu Hibban nomor 128, yang karni nhqiq.
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menemukan tempat persembunyian atau perlindungan, malm

hendalmya dia berlindung dengannya."er
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7784. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Majmar

me,ngabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairah, dia berkata, "Terjadi fitrrah -dia tidak me-narfu'-kan

hadits ini- maka barangsiapa yang menemukan tempat

persembunyian atau perlindungan, maka hendalcnya dia berlindrurg

dengannya'fl2

nr sanad hadits ini siahih.Hadits ini ada dalanJami' At Masanid (7: 462).
Hadits riwayat Al Bukhari (13 26),jalur periwayatannya berasal dari Syu'aib,

dari Az-Ztrhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairalr, dengan derajat marfu'.
Sebelurmya dia juga meriwayatkannya pada hlm. 25-26, yang jalur periwayatamrya
berasal dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Abu Salamah bin Abdurralman,
dari Abu Hurairah. Dan dari Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahq,a, dari Shatih bin Kisarl
dari Az-Z'fui, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah.

Hadits riwayat Muslim (2: 361) jalur periwayatannya berasal dari Ibrahim bin
Sa'ad, dari ghalih bin Kisan, dari Az-Ztbn, dan Ibnu Musay5rab dan Abu Salamab,
keduanya dari Abu Hurairah.

Hadits riwayat Ath-Thayalisi (2344), dad Ibrahim bin Sa'ad dari ayabnya, dari
Abu Salamah.' Hadits riwayat Muslim (2: 361-362), jalur periwayatannya berasal dari Attt-
Thayalisi.

Lihat pula hadits yang telah disebutkan sebelumnya pada Musnad Sa'ad bin Abi
Waqash (1446 dan 1609), dalam Musnad lbnu Mas'ud (4286 dN4287). Juga dalam
Musnad Abdullah bin Amru bin Al'Ash (6987).

Mengenai perkataan rir artinya tenpat perlindungan.
s2 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini adalah ulangan dari hadits sebelumya.

Akan t€tapi, yang ini mauquf sanpai pada Abu Hurairah, sebagaimana yang kita
lihat dan juga berdasarkan penjelasan di tengah-tengah riwayat. rnihfi y6g !ea6
dalam naskah Al Musnad. Seperti ini pulalah yarg tsabit dalam Al Mustadrak dan
Jami'Al Masanid.
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7l8s.Ibratrim bin Khalid menceritalcan kepada karli, Rabah

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari

ayalnry4 dari Ibnu Abbas, dia berkata" "Barangsiapa yang mendapati

satu ralwat dari shalat Ashar sebelum matahai tenggelam, berarti

dia telah mendapatkannyo." Hal itu diriwayatkan pula dari Ibnu

Abbas dari Abu Hruairah, dari Nabi SAW, "Dan barangsiapa yang

mendapatkan satu rakaat shalat Shubuh sebelum matahari terbit,

berarti dia telah mendaptkannya.'#3

* ,iJ; ,f ,L6:t t3", ,!9 'i.'et;.\13"; .YV^1

iu :JG ,i;:; uJ il ,-^31 i. i' + o,. l' '# G'tl ,itf lI,
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Sedangtan dalam Sluhih Mtulim disebutkan dargan .-;, (Ab,tt Hurairah

rrenarfu\an hadits ihl). Menrnrtkq itu me'rupakan kesalahan dari para penulis
naskah untuk beberapa waktu.

n3 
Sanad hadits ini shahih.Ini adalah riwayat dari sababat dari Ibmr Abbas dari

Abu Hurairah.
Hadits riwayat Muslim (1: 169) jalur periwayatannya berasal dari Abdullah bin

Mubarak dan berasal d63i lvtg'tqmir bin Sulairnan. Kedua riwayzt itu dari Ma'mar,
dengan sanad seperti ini.

Hadits png mcryun1,ai makna seperti ini sudah disebutkan sebelumya
berkali-kali dalam riwayat Abu Salamah bin AMurrabmao, dari Abu Hr.uairah
(7 282, 7 45 l, 7 453, dat 7 529).
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7786. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami,'Rabah

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Ztthi, ubaidullah
bin Abdullatr bin Utbah mengabarkan ke,pada sy?, batrwa Abu
Hurairah berkata: Seorang badui berdiri lalu buang air kecil di dalam

masjid. Orang-orang pun hendak mencegahnya. Rasulullah SAW lalu
bersabde kepada mereka, "Biarkan dia. Siramlah bekas air seninya

dengan setimba atau seember air, sesungguhnya lalian diutus untuk
memudahlrnn dan tidak diutus untuk mempersulit."w

.itirfi,;*sr A
7787. Hanrn menceritakan kepada ftami, Ibnu Wahab

menceritakan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada sayq dari
Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdullatr menceritakan kepada saya,

batrwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa seorang badui

buang air kecil di masjid, lalu disebutkan hadits yang semalana dengan

di atas.fls

* Sanad hadits ini shahih. Hadits ini menrpakan ringksan dari hadits nomor
7254. Y.^ni telah memerinci pendapat mengenai hadits ini dalam taklrij-nya. Di
sena,_kami pun telah mengisyaratkan pada riwayat ini dan riwayat berilutnya.65 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan-ulangan dari hadits
sebelurrrnya.
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7788. Ibrahim bin Ktralid menceritakan kepada kami, Rabatt

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Yatrya bin Abu Katsir,

dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullatr SAW, beliau bersabda, "setiap tanglcah menuju shalat

ditulis sebagai satu lebailcan dan dihapus satu kesalahan.'#6
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7789. Ibratrim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah

menceritakan ke,pada kami, dari Ma'mar, dari Az-Znhri,Abu Salamatr

ffi Sanad hadits ini shahih. Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban Al
Qurasyi Al Amiri: seorang tabi'in yang tsiqqah. Penjelasan mengenai ke-tsiqqah-
annya telah disebutkan sebelumnya pada nomor 5377.

Di sini kami tanibahkan bahwa biografinya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim
(3t2t3r2).

Hadits ini juga disebutkan dalamJami' Al Masanid wa As-Sunan (7:373).
Hadits yarg mempunyai makna sama dengan hadits ini adalah hadits yang

panjang pada nomor 7424, iwayal dari Al A'masy, dari Abu Shalib, dari Abu
Hurainh.

Selain itu, hadits yang semakna dengan ini pun telah disebutkan dalam hadits
Abdullah bin Amru bin Ash pada nomor 6599.
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bin Abdurrahman mengabarkan kepada say4 bahwa Abu Hurairah

berkata: Rasulullah SAW bangkit untuk mengerjakan shalat, kami ikut
bangkit. Di tengah-te,ngatr shalat, seorang badui berkata, 'Ya Allah,
rahmatilatr alcu dan Muhammad. Dan jangan Kau ratunati siapapun

bersama kami.' Selesai salam, Nabi SAW bersabda kepada badui itu,

'Engkau telah mempersempit sesuatu yang luas'." Maksudnya ratrmat

Altah.6f7
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7790. Ibrahim me,nceritakan kepada kami, Rabah me,nceritakan

kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zvhi, dari Abu Salamah, dari

Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang bersabda,"Syetan datang ketika

Irnlian sedang mengerjakan shalat. Hingga lnlian tidak tahu jumlah

ralcaat yang kalian kerjakan; lebih atau latrang. Apabila itu terjadi,

lahtkanlah sujud dua Pgtla8

il? Sanad hadib ini shahih. Hadits ini dalam Jami' Al Masanid (7:462), dali.
teqatini.

Hadits ini telah disebutkan dengan rcdaksi yang panjang pada nomor 7254,
yang merupakan riwayat Az-Zlrhri, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah,
yang rcngandung kejadian ini dan kejadian kencingnya seonng badui di dalam

-asjid.
Adapun kejadian kencingnya si badui telah disebutkan pida nomor 7786 daa

7787. Adaprm doa ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (882), yang menrpakan
riwayat dari Yunus, darj Az-Zthri, dengan sanad seperti ini.*t 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini dalamJami' Al Masanid (7:762). Hadits
ini menrpakanulangan dari hadits nomor 7284 dan 7680. Perkataan 'u;til;r;Lt ct:in
Oingga dia tidak tahu apaloh jumlah rakaatrya berlebih atau berkurang): seperti ini
disebutkan dalam Shahih Muslirn.
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7791. Ibrahim menceritakan kepada [ami, Rabah me,lrceritalcan

kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Ztthi, dia berkata: Abu Salarnatt

mengabarkan kepada kami, dari Abu Hurairah" dia berkata, "Iqamah

shalat telah dikumandangkan dan orang-orang pun melunrskan barisan

mereka untuk shalat. Lalu Rasulullah SAW keluar dari nmah beliau.

Beliau berjalan hingga sampai di tempat shalat beliau. Beliau teringat

bahwa beliau beltrm mandi (junub). Kemudian beliau bersabda pada

orang-orang, "(Taaplah di) tempat kalian." Beliau lalu keluar

sedangkan kami berada di shaf. Lalu beliau pun me,lrgerjakan shalat

dengan air menetes dari kepala karena bekas mandi.'fle

€j r ,le-b\ * ,? e* ,9t\iSr * $:L.vvlY

i;),rj r,$)U.Jl;r,{1;r'\t *Ut f ,6;:}
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Dalam thahih Mulim diberi kode e--. Sedangkan yang disebutkan dalam lI
Mustadrak darJami' Al Masanid adalahirif tarya ada hunrf ilf.

ne Sanad hadits im shahih. Hadits ini dalam"/azri' Al Masanid Q: a62).
Hadits ini rnerupakan ulangan dari hadits noupr 7237,7506, deugan sanad yang

sarna.

l;G €*f ,J ttL.,J$ *, {'bt * i,irr:r'of
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7792. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritahan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Hwairah, dari

Nabi SAW dan Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah, batrwa

Rasulullatr SAW bersabda, "Apabila pelayan kalian memktatkan

malanan dengan baik; yabti antara panas dan dinginnya sudah

anlatp, mtala hendaklah dia mengajaknya (pelayan tersebut) untuk

duduk (makan) bersamanya. Apabila dia menolak, malca hendaklah

dia mengambillan sesuap makanan di tangannya.'650

6s Sr',ad hadits ini dha'if dan shahih. Abdtmaz,zaqrneriwayatkan hadits ini dari
Ma'mar, dati Az-Z;.frn, dari Abu Hurairah secara langsmg tanpa perantara seorang
pun. Jadi, hadits ini dha'if karena ada yang terputus a\tila Az-Zlthi dan Abu
Hurairah. Akan tetapi, pada dasarnya hadits ini muttashil, karena Az-h)bi
meriwayatkan ini dari Abu Salamah, dari Abu Hurairab sebagaimana yang telah
lalu pada nomor 7505: yang merupakan riwayat Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-
Zuhri, dari Abu Salamah.

Orang yang dan menghilangkan narra di antara Az-Zubri drn Abu
Hurairah adalah Abdtnauaq, menmlt saya. Karena itulalf Ibnu Katsir tidak
menyebutkan riwayat ini dalam Jami' Al Masanid 7:375: yang merupakan riwayat
Az-Z)rhri, dari Abu Hurairah.

Meskipun dia menyebutkan hadits ini (terputus begini) dalam biografi
Mnhamrad binZiyad dari Abu Hurairah 7:337, akan tetapi terdapat kesalahan di
sana )rang merupakan keslahan penulis naskah.

Kesalahan ihr adalah membuang sanad kedua: "dan Muhar"mad bin Ziyad dari
Abu Hurairah." Adapun sanad kedua, ia tersambung: dalam riwayat Ma'mar, dari
Muhamad binZiyadAl Jumahi, dari Abu Hurairah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari 9: 502-503, Ad-Darimi 2: 107.
Kedua riwayat tersebut jahu periwayatannya berasal dari Syu'bab, dari Muhammad
bn Ziyad, dia berkata, "Aku mendengar Abu Hurairah...." Hadits ini pun telah
disebutkan sebelumnya dari dua jalur berbedz pada nomor 7334 darr 7712. Karrlli
pun telah mengisyaratkan pada banyaknya riwayat hadits ini.

'$-1'ki
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7793. Abdurrazzaq menceritakan

menceritakan kepada kami, dari seorang

batrwa dia me,lrdengar Sa'id Al Maqburi

Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW

kepada kami, Mafmar

lelaki dari bani Ghidar,

menceritakan ,dari Abu

bersabda, "Orang yailg

memberi makanan dan bersytlatr seperti orang berpuasa yang

' rr 65l
saDar.

65r Sanad hadib ini shahih. Walaupun ada nama seomng periwayat yang

disembunyikan, Ilanlull dia sudah diketahui, sebagafunana yang akag kami jelaskan.

Sanad seperti ini juga telah disebu&an dalam hadits yang lain pada nomor 7699.

Lelaki yafig disembunyikan di sini, juga disembunyikan dalarn sanad 'tersebut

adalah Ma'n bin Muharmad Al Ghifari.
Yang mengherankan, Al Hafizh menetapkan narna periwayat ini dala6 sanad

tersebut tapi tidak menetapkannya dalam sanad ini, babkan dia nrengatakan"
,Adapun Ghki ini, kalau tidak salah, adalah Ma'n bin Muharrnad Al Ghifari,

karen:a hadib yang dari jahr periwayatannya masyhur." Padahal, kedua hadits itu
sarna persis.

Hadits ini disebutkan Al Buktari dzlan Ash-shahih (9: 503) sebagai ta'liq
(catatan) pada bab: orang yang Memberi Makan yang Bersyrla[ seperti orang yang

Berpuasa yang Bersabar."
Di dalambab itu disebutkan hadits dari Abu Hurairab dari Nabi SAW.

Sedangkan.Al Hafizh "Ini termasuk hadits yang mu'allaq, yang

terdapat dalam kitab ini dengan tidak tersambung." Kemudian, dia menyebutkan

para imam yang menyebutkannya.
Dalam Ash-Shahih terdapat kesalahan cetak dalam sanadnya dirnana dituliskan:

Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zvbi, dari seorang lelaki dari Bani

Ghifar. Kesalahan itu adalah penambahan nat:n Az-Zn}rj' dalam sanad. Az'Z'thn
tidak disebutkan dalam naskah kttab Shahih Muslim dan Al Mustadrak setla Jami'
Al Masanid, juga tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat lainqra.

Hadits ini juga ada dalam ./a mi' Al Masanid (7: I 18), yang diambil dari terrpat

ini.
Hadits riwayat At-Tirmidzi (3: 3la) Ishaq bin Musa Al Anshari menceritakan

kepada kami, Muhannnad bin Ma'n Al Madani Al Ghifari menceritakan kepada

kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW, beliau bersabda, "tilt S:i.-ttl$-. ;C:tri4i,lr (Orang yang memberi

makan yang bersyulur sederajat dengan orang yang berPuasa yang bersabar."
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AlTirmidzi mengatakan, "Hadits ini hasan gharib." Sebenanrya sanad hadits

int shahih. Muharumad bin Ma'n Al Ghifari: tsiqqah, sebagaimana yang telah

disebutkan sebelumya pada nomor 1387. Di sini kami tambahkatl bahwa

biognfntn discbutkm oleh Ibnu Sa'ad (5: 324) dN lbnu Abi Hatim (4/U9fl00).
Al Bukhari juga rcriwayattan hadits darinya dalamlsi-Sftaifi. BapakMuhaumad
bin Ma'an, biografnp sudah discbutkan scbelumya pada norpr 7699.

Hadib ini juga diriwayatkan olch Al Hakim dalam Al Musndrak (4: 136), jahn
pedwayatamp bcrasal dari Umar bin Ali Al Maqdimi, dia mcngatakan, Aku

Ma'n bin Muhanrnad menceritakan dari Sa'id bin Abi Sa'id Al
Maqhri, dia rnengatakan, "Alxl bersama Hanzhalah di tanah Baqi' bcrsarm Abu
Huraireh. Abu Hurairah pun nrenceritakan kepa& kami dari Nabi SAIV bahwa

beliau bersaMa, ";ilrt'c;i-',PJr:*lr'n4jx (orang yang meoiberi nakan yang

bersyrhu sepcrti orang yang berpuasa yang bersabar).
Kc,mrdian Al Hakim rncngatakan, 'Iladits ini sanad4ra shahih, namrn

keduanya tidak rncriwayatkanrya." Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Kedua
periwayat yang tsiqqah ini: Mutra'nmad bin Ma'n dan Umar bin Ali Al Maqdimi,
meriwayatkan dari Ma'n bin Muharr"ad dari Sa'id Al Maqburi."

Al Hafizh juga menlrcbutkan riwayat ini (9: 50a) yang dikutip dari kitab Shahih
Ibnu Kktzabnah. Dia juga rcnieba*an qar'," Ilarz.halah dcngeo AI Aslami.

Kc, rdian Al Hsfizh nengtakan, "A& kc,mmglrinm pula bahwa hadits ittr
dibawa oleh Ma'n bin Muhanmad dari S8'i4 kemrdim dia medawznya dari
Ilanzhalah."

Ma'n bin Muhamrad tidak hanya meirdengar dari Sa'id Al Magburi dia
mengabarkan bahwa dia juga mendengar dari Hanztralah yang juga bersama Sa'id
ketika Abu Hurairah menceritakan hadits Rasulullah SAW ini. Jadi, dia juga

mendengar dari Hanzhdah dad Abu Hurairah: ini diriwayatkan oleh Al Hakim
dala Al Musndrak (l: 422-423) ialur periuayatanryra b€rasal dari Ismail bin
Bisyr bin Manshur As-Salimi, Umar bin Ali menceritakan kepada kami, Ma'n bin
Muharmad Al Ghifari menceritakan kepada kami, dia mengatakan, 'Aku
rnendengar Hanzhalah bin Ali As-Sadusi menceritakan bahwa Abu Hurairah
mengatakan hal ini ketika berada di tanah Baqi': Aku nrnde,ngar Rasulullah SAW
bersabda, 'Orang yang memberi mrkarr lagi bersyrkur seperti orang berpuasa )'ang
bersabar."

Al Hakim mengatakan, "Hadits ini shahih berdasarkan syarat yang ditetapkan
Asy-syaikhani (Al Bulfiari dan Muslim), namtm kedumya tidak meriwayatkannya."

Hal ini sama dengan perkataaunya, "A,kar rctapi hadits Ma'n bin Muhamnad
diriwayatkan oleh Al Bnkhari dan tidak diriwayatkm slsfu ffiuslim, sebagaimana
yang kami katakan dalam 7699.

Adapun Isrnail bin Bisyr bin Manshur: adalah seomng periwayat yangtsiqqah.
flan.lrafufo di sini adalah Hanzhalah bin Ali Al Asqa' Al Aslami Al Madani.
Ada pula yang menisbatkan Al Aslami. Dia adalah seorang tabi'in yang tsiqqah.

Biografnf"a sudah disebutkan pada rcmor 7 27 l.
Adaprm yang disebutkan dalzm Al Mustadrak dengan nama As-Sadusi adalah

kesalahan" Bisajadi kesalahan itu berasal dari sebagianperiwayat bisajuga berasal

dari penulis naskah.
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Riwayat ini meirguatkan riurayzt Al Hakim yang lain yang telah kami sebutkan
sebelunurya: yakni bahwa Ma'n bin Muhanunad mendengar hadits ini dari Sa'id Al
Maqbui dan dari HanzhalaL adapun Sa'id Al Maqburi dan Hanztnlah.mendengar
hadits itu dari Abu Hruairah secara bersamaan ketika berada di tanah Baqi'.

Al Hafiztr Adz-Ilzahabi juga ilort membenarkan penilaian Al Hakint dia

memberi kode pada riwayat itu dengan kode 1. Maksudnya, hadits itu sesuai dengan

syarat yang ditetapkan oleh Al Buk[ari saja.

Kanrdian, dalam kitab Mul*toshm Adz-Dzahabi yang dicetak bersamaan

denganAl Mustadrak disebutkan, "Saya katakan, hadits ini di lsi-.Siahihain, karena

'"1trm"**9{mTff ffi Tf#il;'*,u-kitabMukhtasharAdz-Dzahabi
yang ada padaku. Membuang kalfunat itu adalah yang benar karena rrrcnyebutkannya

dapat membuat kacau pem)'ataan sebelumnya. Menurutku, Adz-D?ahabi pun tidak
mengatakannya.

Hadits itu tidak ada dalam Ash-Shahihain, Al Bukhari hauya menyebutkannya
sebagai ta'liq (catalarl, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Saya kira kalirnat itu
ditulis di catatan pinggir dari sebagian omng yang tidak dikenal. Yang mana kalimat
itu dituliskan di bagian pinggrr kitab. Lalu, salah seorang penulis naskah mengira
bahwa itu merupakan bagian dari kitab kemudian m€masul&an ke dalam isi kitab.

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah 0764-), dari Ya'qub bin Humaid
bin Kasib, dari Muharnmad bin Ma'n, dari ayabnya, dan dari AMullahbin Abdullah
Al Umawi, dari Ma'n dari Hanzhalah dari Abu Hurairah.

Nannrn, dalan naskah Ibnu Majah terdapat kesalahan, di mana di sana kata
'dan' dalam 'dan Abdullah bin Abdullah' dibuang, sehingga sanad itu terlihat kacau,

"Dari Muhanmrad bin Ma'n dari ayahnya, dari Abdullah bin Abdullah dari Ma'n."
Sedangkan Ma'n sendiri adalah orangtua Muhammad bin Ma'n.
Biografi Abdullah bin Abdullah Al Umawi disebutkan drJiam At-Tahdzib, di

sana disebutkan bahwa dia meriwayatkan dari Ma'n bin Muharrnad Ma'n,
sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Ya'qub bin Humaid bin Kasib,
syaiklmya Ibnu Majah.

Sebagai tambahan penjelasan: bahwa Al Hafizh menyebutkan hadits ini di Fath
Al Bari (9: 5M), dia mengatakarS "Hadits itu juga diriwayatkan oleh Ibnu
Khuzaimah dan Ibnu Majah, dalam riwayat dari Muharmad bin Ma'n bin
Muhammad Al Ghifari, dari ayahnya, dari Hanzhalah bin Ali Al Aslami, dari Abu
Hurairah.

Hadits ini juga diriwayatlan oleh Ibnu Hibban dalamShahih-nya nomor 316 (l:
378 dalam naskah Al lfuan), adapun jalur .periwayatannya berasal dari Nashr bin
Ali, dari Mu'amir bin Sulaiman, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

Riwayat ini menpunyai illat karena ada yang putus di antara Ma'mar dan Sa'id
AlMaqbwi.

Hadits ini juga disebutkan dzlam Fath Al Bari (9: 504, dia nrngatakan, "4kon
tetapi, dalam riwayat Ibnu Hibban riwayat ini ada yaog terputus. Hadits itu telah
kami riwayatkan dalam Musnad Musaddad, dari Mu'tamir, dari Ma'mar, dari
seorang lelaki dari Bani Ghifar, dari Al Maqburi. Seperti itu pulalah yang
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diriuq/atkan oleh Abdurrazzaq dalarn kitab Jami'-nya yang diriwayatkan dari
l\d6trnar."

Adapu riwayat AMurrazzaq, sarna seperti yang ada dalamAl Musnad ini'
Hadits ini juga punya sanad shahih yang lain yang akan disebutkan pada nornor

7876, yaag merupakan riwayat Sulaiman Al Agharr, dari Abu Hurairah. Penjelasan

secara terperinci akan disebutlcan di sana. Insya Allah.
Selain itu, ada juga sanad lain yang dha'if yarrg tidak bisa dijadikan pedoman.

Kami isyaratkan di sini agar ormg yang tidak rnengetahuiryra tidakkeliru.
Sanad itr diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al Hilyah (7: 142), jalur

periwayatanqra b€rasal dari Ishaq bin Anbar, dari Ya'la bin Lrbai4 tdari SUS'an

Ats-TsaruiJ, dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahrya, dari Abu Hurairah, dengan

redaksi yang sama dengan derajat marfu'.
Abu Nu'aim mcngatakan, 'lladits in ghartb di antara hadits yang dari Suffan

Ats-Tsauri. Ishaq reriwayatkannya sendirian dari Ya'Ia."
Abu Nu'aim memberi penjelasan yang sangat sedikit. B rkankah lebih baik

searidainya dia juga menjelaskan bahwa hadru itv dha'if, ndak gharib-nya saja.

Narra Ishaq bin Anbar disebutkan dilam At-Taqrib, 'Dia terrnasuk salah

seomng ternan Ats-Tsauri. Al Azdi menilainya sebagai pendusta. Dia pun

rnengatalcan, 'Tidak sah meriwayatkan hadits darinya.'
Dalam Lisan Al Mban, Al Hafizh juga menyebutkan hadib yang laiq lalu dia

mengatakan,'Ini batil.'
Adapun nama Anbar, dalam kitab Al Hilyah disebutkan dengan Al Anbari. Ini

menrpakan kesdahan-
Dalam sanad itu juga terdapat kesalahan lain' 1rakni mernbuang [dari Suffan

Ats-Tsauri]. Padahal, keberadaan Ats-Tsauri dalam sanad adalah suahr keniscayaan.

trGusrsnya karena Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam biognfi Ats-Tsauri dan

menyebutkan beberapa riwayatnya pada hkn 86.
Ibnu Hibban menafsirkan maksud hadits dengan nrngatakan, "Syukur orang

yang rnemberi makanan sederajat dengan dengan pahala orang yang berpuasa yang

bersabar: yakni seorang Muslim yang memberi rnalanan kemridian tidak melalukan
rnaksiat dalam rnakanan tersebu! syukurnya bertambah sempuma dengan ketaatan

yang dilah*an anggota nrbuh. Karena orang yang berpuasa biasanya dikaitkan

dengan kesabaran, yakni kesabaraonya dalam menjarfii larangan dan meurberi
makan{ifui1fus deirgan syukur. Karena itulalr, syuhn halxpir sama atau mendekati

sabar. Yakni dengan menjauhi larangan, sebagaimena yang kami jelaskan

sebelumya.
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7794. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Laila, dari Atha', dari Abu

Hurairah, dia berkata" "Rasulullah SAW berdoa dengan keberkahan

dalam sahur dan bubur.'652
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7795. Abdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma?mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari seoftmg lelaki, dari

Abu Hnrairatu dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Kalau saio

orang yang mfium dengan berdiri mengelahui aPa yang ado di
penrtnya, dia pasti akan memuntahkannya.'$s3

652 Sanad hadits ini hasan. Ibnu Abi Laila di sini adalah Mtrharmrad bin
Abdunahman bin Abi Laila. Dia adalah perinvayat yang tsiqqah. Mereka
membicarakannya dalam hal hafalannya, sebagaimana yang kami jelaskan pada

nomor 778.
Di sini kami tanrbahkan bahwa biografinya disebutlon oleh Ibnu Sa'ad (6: 249),

Ibnu Abi Ha|irt (3 121322-323).
Atha' di sini adalah Ibnu Abi Rabah. Hadits ini ada dalamJami' Al Masanid wa

As-SunanT:293.
Al Haitsami menyebutkan dalarn Ma.jma' Az-fuwa'dd (5: 18), dia rnengatakan,

"Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la. Di dalam sanad itu prm ada

Muhanmrad bin Abi taila. Hafalannya dianggap burulq adrpm para periwayat

lainnya adalah periwayat shahih;'
Hadits itu juga disebutkan oleh Al Hafzh dalam Fath Al Bari (9: 479), dia

menisbatkan pada Ahmad dan mengatakan, "Dalam ganadnya ada periwayat yang

dha'ifJ'ut' Sanad hadits ini dha'if, kanem ada salah seomng periwayat yang tidak
diketahui. Hadie ini disebutkan dalamJami' Al Masanid wa As-Sunan (7: 534).

Ibnu Hibban juga meriwayatkannya dalan Shahih-nya (7), dalam lembaran

nomor 147 (dalam naskah Al lfuan): jalur periwayatannya berasal dari Ahmad bin
Hanbal. Sesudah ini, akan disebutkan hadits dengan sanad lain yang shahih. Kami
pun akan memerinci dalam rakhrij-nya.

Musnad Imam Ahmad - @I



*j*,*\i,f
*)-W *:t

t. c. ,rta, .().,tr IJJ> rii; .vvr r,grl:lt tb

t,i,t*U,f ,i;:j ilv,Ck
) o 0,.

.Lt.P jl

7796. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairalr, dari Nabi SAW, sebagaimana hadits Az'Ztfrli,.6s4

.t Saoad hadits ini shahih. HadiB ini menrpakan ulangan dari hadits

sebelumya. Hadits ini ada dalamJami' Al Masanid (7: $f$5), png diambil
dari teryat ini. Seperti ini pulalah yang dilahrkan oleh Ibm Hibban dalanShahih'
nya. Dia rrcriwayatkan dengan rrngikuti riwayat yang sebelumnya, dari jalur png
berasal dari Ahmad bin Haobal. Akan tetapi, dalam naskah Al lfuan, disebutkan:

Ma'mar, dari Az-Zufoj, dari Abu Shalih. Ini menrpakan kesalahan peirulis naskah.

Ke&D hadits tersebut terdapat dalam aaskah At'Tqosim wal'Anwa' Q: 127\,

dengan riwayat yang benar: Ma'max, dari Al A'rnasy, dari Abu Shalib"

Hal ini dikuatkan oleh Al Hafizh yang mengisyarattan pada riwayat ini dalant

Fath Al Bari (LO 73), bahwa hadits itu dari Ahad dan dari Ibnu Hibban dalart
riwayat dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah." Hadits ini juga ada

dalam Majma' Az-tuwa' id (5 : 7 9).
Pelrulisnya rnengatakan, 'Tladits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua

sanad, juga diriwayatkan oleh Al Baz,zar. Salah satu sanad Atnnad para

periwayatnya adalah periwayat shahih." Yang dia malsud adalah sanad ini-
Hadits yang merrpuyai makna dengan hadits ini juga akan disebutkan dari

jahu lainnya, yakni pada nomor 8317.
Muslim juga meriwayatkan hadits ini dalam Shahih-tya (2: 136), jalur

periwayatanqra berasal dari Marwan bin Muawiyah Al Fazari, dari Urnar bin

Hamzah, dari Abu Ghathf'an Al Mari, daf,i Abu HurairalL secara marfu': '.'-;t';;;t
|*A;}i'f 6 &"langanlah lulian minum dengan berdiri, barangsiapa yang

lupa, hendalotya ia memuntahkannya."
Selain itr+ juga ada hadits-hadits shahih yang rnenrmjuldon diperbolehkarmya

minum dengan berdiri, dalam hadits Ali bin Abi Thalib, dcngan banfrak sanad: di
antaraqra: 583, 1005, 1222, 1372, dan hadits dari Ibmr Abbas, di antaranya nomor

7838, 1903, daa3529.
Juga hadits dari Abu Hurairah 7524, daalainJain. Para ulama berbeda pendapat

dalam masalah ini. Di antara mereka ada yang meqratakan bahwa larangan itu
menasakh (mengbapus) pembolehan. Di antara mereka ada juga yang menguatkan

hadits yang me,ryerbolehkan minum sarnbil berdiri. '

Al Hafizh prm telah rnenjelaskan hal ini dalam Fath Al Bari l0: 7l-74. Yang

ungeul adalah yang dikatakan oleh Al Hafizh yang disebutq,a sebagai perilaku yang

paling baik dan lebih selamat serta tidak banyak pertentangan: bahwa larangan itu
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7797. Abdurrazzaq menceritakan kepada karni, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari Abu

Htnairatr, dia berkata: RasuluUah SAW bersabda, 'Apabila seseorang

bangkit dari tempat duduknya kemtdian dia kembali lagi, malca dia

lebih berhak menempati tempat duduk itu'. #55
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7798. AMurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menc€ritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidullatt bin Umar,

sa'id bin Abu sa'id Al Maqbgri, dani Abu Hgrairah, dia bertata:

Rasulullalr SAW bersabdq "Apabila kalian bangun pada malam hari,

lremudian mau lcembali lce tempat tidur, hendaHah dia mengibasi

tempat tidumya dengan bagian dalam sarungnya karena ia tidaktahu

(minum sambil berdiri) menunjgllcan hulunmya makruh. Ath-Thabali, Al
fhatnftubi, dan lainJain juga menyebutkan hal itu. Peudapat inilah yang kami pilih

dan yang kami lakukan. Insya Allah.
655 

Sanad hadits ini shahih. Hedits ini merupakan ulangan dari hadits no. 7558.
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apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian hendaknya

mengucaplan: 'Dengan nama-Mu Ya Allah, htbaringkan tubuhht,

dan dengan nama-Mu alru bangkit. Ya Allah, apabila Englwu

mengambil jiwaht, malm ampunilah aht. Dan apabila Engkau

biarkan jiwaht, maka jagalah ia sebagaimana Engkau meniaga jiwa

or an g-orang y ang sh alih' .' $56

ii ,.J. ):e1 i.b ,',JJ (:.1 ,af'f)t * u!* .vvq 1e;[j i. *J * ;P 6?t ,or;]t *)u) y.
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7799. AMurrazzaq meaceritakan kepada karri, Ma'mar

me,nceritakan kepada karri, dari Muhammad bin Ziyad.- aktl

mendengar Abu Hurairatr berkata: Rasulullah SAW bersabde

"Apabila lralian memakai sandal, hendaklah memulai dengan kaki

lranan. Dan apabila melepasnya, hendaWah memulai dari l@ki kin.

Dan hendalatya dia melepaskan keduanya atau menggunakan

keduanya b ers amaan s ekaligus ."6s7

,'7,1 t;,'tL ,oti)iSt * $:", .vA. .

jnt Jt , iu ,iu ,r;:; ,fJ f
656 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini menrpakan bentuk redaksi png panjang

dari hadits no. ?354. Dalam takhrij lndits ini, karni telah menyebutkan

penjelasamya secara terperinci. Di sana pun kami telah mengisyaratkan pada hadits

ini.
657 Snnad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan redaksi yang panjang dari

hadits no. 7179 &n merupakan ringkasan dari hadits no.7343. Lihat pula hadits no.

7440.
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7800. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, d^n Az-Zvhn, dad Ibnu Al Musalryab,

dari Abu Hurairab" dia berkata: Rasulullatr sAw bersabda, "Lima hal

yang merupaftan fitrah (manusia): menanlatr bulu kemaluan, Htitan,

menanhr humis, mencabut bulu tcetiah dan memotong 1*pr.t$58

* ,:r1.b!Jt rp (?1 tii* ,9ti;lSt * $:", .vA' \

z{': *t;?yr * bt Jytjri 'i6 ,r;-:; €j ,? ,..i5rd-r.t t
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o
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":J, 
f irit

c lt

:r2r.* e'f-lY l:.,'Yi ,rt W q6t,Yt
7801. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan ke,pada kami, dari Az-zvhi, dari Ibnu Al Musayyab,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda

"Pentmpamaan seorang mulonin adalah seperti tanaman tiada henti

diterpa angin. seorang mulonin pun tiada henti terkcna musibah- Dan

perumpamaan seorang munafik adalah seperti tanaman padi, dia

fidak alcan rontok hingga dipanen."6se

* Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al Bukhari (10: 282'293, 295).

Hadits ric/a),at Muslim (1: 87). Kedua riwayat tersebut b€rasal dad Az-zuhri' dari

Ibnu Musag6b, dengan sanad dan redaksi )'ang sama'

ff"aitr iri telah dilclaskan dengan lengkap oleh Al Hafizh pada teryat pertama'

Al Hafizh juga mcnyebutkan- bahwa hadits ini juga dirirrayatkan olch Abu

Awanah a." e6o N"'ali dhlanr ]xjtab Mustatihrij, $ga diriwayatkan oleh Abu
p""a" et-fit iati, dan An-Nasa'i. Hadits ini prm tclah-disebutkan scbelurnrya

;"rg;q dua sanad irrt"a" arri Az-Ztrhri, yakni pada no. 7139 dat7260. Riwayat

ns Dertama diriwaYatkan Jama'ah
'-"oIi5-u6 haditsini shahih. Hadits ini menrpakan ulangan dad hadib no. 7191'

Lihathadits to.7234.
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7802. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab,

balrwa Abu Hurairah berkata: Rasulullatr SAW bersabd4 "Apabila

kalian bangun (dari tidur), maka hendalotya tidak memasukkan

tangannya ke dalam wadah air." Atau beliau bersabda, '.-.ke dalam

air wudhunya hingga membasuhnya terlebih dahulu sebanyak tiga

lrali, lrarena ia tidak tahu dimana tangannya menetap tadi malam."66o

o 4z I o t
c)b-t ,J )^,, ; cl'1 $3L zof;iSt * $:t, .v^.r

tr,.;i ,,:r- ,iW U o*A ,7'; ,i;:; 6 *rl, 'i6
{'ht & ), J;, Jtt t1 tri:*s;if ,h' #; ,i*It

.)6t'u **t)J.,l-: r*i
7803. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Mghagmad bin Ziyad, dia berkata:

Aku melihat Abu Hurairah melintas di dekat ortmg-orang yang sedang

bennrudhu dari ternpat wudhu. Dia lalu berkatq "Baguskanlah wudhu

kaliarU semoga Allah merahmati kalian. Tidakkah kalian dengar sabda

ffi sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits no. 7590,

dengan sanad yang sarna seperti ini. Hadits ini prm telah disebutkan sebelunmya

dengan sanad yang berbeda-beda. Di antara sanad itu ada pada 1ro.7280,7508, dan

7660.
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Rasulullatr SAW, 'Celakalah tumit-tumit yang tidak tersentuh air

wudhu, &an terkena aPi neraka'.'#r

,r*,- * ,"# tfli, ,ot\lSt ',^? til,L .vA. t

*:t', J;t vll :Ju ,r;-:j €j * ,fr * Jv itrf ,15

* J$:r,i!it:+At,e1Jit G it"\i J*'of ,:l:"3 ;aht
.s+t | (, 6:r, d:k :of;lr

7804. Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'riar

menceritakan ke,pada kami, dari Yahya bin Abu Katslr, aku

melihatrya berkata 'Dari Dhamdham, dari Abu Hurairah' dia berkata,
,Rasulullah sAw mernerintahkan ke,pada kami untuk me,mbunuh dua

binatang hitarn ketika sedang shalat; yakni kalajengking dan ular'."

Abdurrazzaq berkata, "Beginilah dia menceritakan hadits kepada

kami, yang tidak aku kurangi.'62

6t sanad hadits ini shahih. Hadie ini merup"ko" ulangan dari badits no' 7122'

dan merupakan benurk redaksi yang lebih paniang dari hadiB rio. 7778'
*, S-anad hadits ini shahih. Syubhat meirgenai keraguan periu/a)raq di sini

disebutkan dengan yakin bahwa nama periwayat itu ialah Dhamdham, sebagaimena

!an$ ekan fuai sebutkan-: -Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 7178, dari Muharnmad bin

Ja'far dan pada no. 7373, dzti Suqxan Kedua riwayat itu berasal dari Ma'mar, dari

Yahya bin Abi Katsir, dari Dhamdham, taq'a ada kebimbangan.

Hadits ini pun telah disebutkan sebelumya pada no. 7463, d^ri Yazi4 dari

Hispm, dari Yahya, dari DhaIIdhaDL Kebirnbangan inib€rasal dari Abdurrazzaq.
-Penafsiran 

mengenai mataud dari 'dua binatang hitam' memrpakan perkataan

Yahyz bin Abi Katsir, sebagaimana yang dijelaskan dalam dua riuayat pada no'

7178 d^n7463.
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7805. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan

Ats-Tsauri menceritakan ke,pada kami, dari Al A'masy, dari Abu

shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah sAw bersabdq

,,rmam adalah penanggungiawab, sedanglcan muadzin adalah yang

dipercayai. Ya Allah, bimbinglah para imam dan ampunilah para

muadzin.'#3

'i6 'q,:^rt * ,fi $:", ,gti;i)t |t? ti3t, .vA'I

*fu: & !, J;rif ,e;1 ,l * ,L!'r;'--i,jt s.t ii;
;* 
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?'; ir" :;'t )i-: € sirlt f i"6t ;$$ orit Ud d.c J;l
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7806. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Az-Zttbi, dia berkata, sr'l{kll

me,lrdengar Ibnu Ukaimah menceritakan kepada kami dari Abu

Hurairah, bahwa suattr ketika Rasulullah SAW mengerjalcan shalat

6 Saoad hadits ini shahih. Hadits ini mcrupakan ulangan dari badits no. 7169.

Di sana l53mi tclah mcm€rinci pendapat mengenai taltrij hadits ini. Disebutkan pula

bahwa yzng rajih ialah Al A'masy dimana dia memang rre,lrdengar hadits ini dari

Abu Shalih. Di sana kami pun telah mengisyaratkan pada hadits ini.
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yang bac&m ayatnya dikeraskan. Kemudian setelah me,lrgUcapkan

salarn, beliau menghadap ke arah orang-orang lalu bersabda, 'Adakah

seseorang yang membaca berbarengan denganht tadi?' Mereka

me,njawab, .Iya, wahai Rasulullah.' Rasulullah sAw lalu bersabda,

'Aku bertanya: apakah aku berbeda dalam membaca Al Qur'an?'

orang-orang pun menghe,ntikan bacaan mereka berbarengaa dengan

Rasulullah SAW dalam shalat yang bacaannya dikeraskan' setelah

mendengar sabda beliau SAW tersebut.ffi

i^ f ,:*i '* ,'# s?f ,?f:}r !':t $:.L .YA.Y

7807. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Ayyrb, dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW mengerjakan shalat Zhuhur

atau Ashar, kemudian beliau mengUcapkan salam pada rakaat kedua-

Setelah itu beliau pun meninggalkan tempat. Orang-orang pun keluar

de,ngan cepat. Mereka berkata" 'shalat telah diringkas.' Dzu

Syamalain bertanya" 'Adakah shalat diringkas atau Engkau hrpa?'

Nabi SAW lalu berkata, 'Apa benar yang dikataknn Dzu Syamalain?'

Jawab mereka, .Be,nar.' Rasulullatr sAw kerrudian me,ngerjakan

shalat dua rakaat yang tertinggal bersama merek4 lalu bersujud dua

a sanad hadits ini shahih' Hadits ini merupaka" ulangan 663i hadits no' 7268'

Di sana kami rclah mengis)'aratkan pada hadits ini'
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kali, sementara beliau masih dalam keadaan duduk, sesudatr

mengucapkan salam.6

* ,f ,f ,L6:t $:ri L.IL? i. '-'tr.t $:"; .vA.A

;a?', *U, f ,e;-:;,r) *,yl *,Ck,rJ i,W
,tr$ 4t 'u'A ;;rUlalt'op ,r* S; tti,-,t V 'iti *i

7808. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabatr

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Suhail bin Abu Shalih,

dari ayatrnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwa beliau

bersabd4 "Jangan jadikan rumah kalian sebagai latburan.

Sesungguhnya syetan itu melarikan diri dari rumah yang dibacakan

surah Al Baqarah.'ffi

-,'-.or,!. t .f.o.t
.9_4t otr P tP-

f ,"&tri 'rbi |# 6?f ,Of;lSt (tj1", .vA. It c.+
lnr Jytic ,i$ ,i;:) ,rJ * ,i* ,rJ * ,l€;,}t ,f ,iJJ

6 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebeh.mya pada no.

7370, yang menrpakan riwayat dari Ibnu Uyainall, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin,
dengan redalcsi yang sama baik dengan adanya 13a$ahan mauprm penguangan.
Hadits dengaa lsdaksi yang lebih ringkas prm telah disebutkanpada no. 7653,yarig
berasal dari jalu lain dari Abu Huairah.ffi Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (1: 217) jalur
periwayatamya b€rasal dari Ya'qub bin Abdurrahman Al Qari, dari Suhail, dengan

sanad scperti ini.
At-Tirmidzi @: a2) juga meriwayatkanqra dengan redaksi hadib lang sama,

jalur periwayatamya berasal dari'Ad-Darawardi, dari Suhail. Dia pun mengatakan,

'Hadits ini hasan shahih.'
Ibnu Katsir juga menyebutkan hadits ini dalam Tafsir-tya (1:60), juga oleh As-

Suyrthi datan Ad-Dur Al Mantsur (1 : l9).
Ibnu Katsir juga menisbatkan hadits ini pada An-Nasa'i. Barangkali meilrarry

disebutkan dalam kitab I s-Sunan Al Kubra.
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7809. Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'mar dan

Abdul A'la bin Abdul A'la mengabarkan ke,pada kami, dari Az-Zttbi,
dari Abu Salamalu dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Syetan alwn datang menggoda kalian futika sedang shalat,

sehingga dia tidak tahu lagi jumlah rakaatnya, lebih atau htrang Jilu
hal ini terjadi, maka lahtkanlah sujud dua kali, sementara dia dalam

kcadaan duduk.'ffi

a a aa a . t I

f ,f ,f ,Ci.:6L ,!9'i.''yit;l$:", .vA\.
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7810. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, Sa'id bin
Musalyab mengabarkau kepada saya, dari Abu Hurairab, bahwa

Rasulullah SAW bersabdq "Pada hai Jum'at ada sebtnh waHu yang

tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah bertqrutan dengan

waku tersektt, melainkan Allah alcan memberikan kcpadanya.'fi8

\t,e)b dybil 163J1 3*l s3:{4*bt;*.

67 Sanad hadits ini shahih. Hadib ini rncnryakan ulangan dari hadits ro.7284
dan 7680. Dan mcrupakan bentuk redaksi yang panjang dad hadib to.7790.ffi Sanad hadits ini shahih. Hadits yang semakna dengan hadits ini telah
disebutkan berkali-kali sebelumya dari jalur yang bcrbeda-beda, yang p€rtama
ialah pada no. 7151 daa yang terakhir pada rc.7756. Hadits ini ptm akan disebutkan
setclah hadib ini.

u; ii-;l *t $yt r"e;: ;f t;f €*
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7811. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada n"*, Rabah

menceritakan'kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari

Ayyrb, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairalt, batrwa Rasulullah SAVf

bersabdq *Pada hai Jum'at ada sebuah wahu yang tidaHah seorang

hamba meminta tcepada Allah bertepatan dengan waldu tersebut,

melainlcan Atlah pasti akan memberikan kepadanya.'$6e

* ,7; rr:t, ,L(, $:r;,I.tl 'i.'-y1tl,4rtfl'rr.v^\ y

*r hr ,k :, J;r'of i;; ,rJ r ,uy i.t * ,:*r5

tt1 ,4ur+e,s?t-t #';"i*t*li A *'&'*,
.:aj;tW

{8lz.Ibrahim bin Khalid me,nceritakan kepada kami, Rabatr

me,nceritakan kepada kami, Ma'mar me,nceritakan kepada kami, dari

Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW
melarang me,ngffiang orang badui (unt* membeli barang dagangan

mereka). Barangsiapa yang menghadang dan merrbelinya, maka

pemilik barang mempunyai hak khiyar (memilih antara menerima dan

menolak) ketika sampai di pasar.'tro

6e Sanad hadits ini shahih. Hadits ini menrpakan ulengan dari hadits
sebelumnya. Hadits dengan redaksi yang panjang pun telah disebutkan sebelunnya
pada no. 7151: yang merupakan riwayat dari Ayyub, dari Ibnu Sirin.

670 Sanad badits ini shahih. Hadits riwayat Muslim (1: 444), jalur
periwayatanrrya berasal dari Ibnu Juraij, dari HisyamAl Qardusi, dari Ibnu Sirin.

l

i
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7813.*r** bin Kltalid menceritakan kepada kami, Rabah

meirceritakan ke,pada kami, dari Ma'mar, dari Az-ZrM', Sa'id bin Al
Musalyab mengabarkan kepada saya, bahwa Abu htrairah be,lkata:

Alcu me,ndengar Rasulullah SAW bersabda, "Senoga Allah

membunuh orang Yahudi, merelca meniadikan htburan nabi mereka

sebagai masjid(tempat ibadatr)."671

i.t *'.ii; $tt- ,UgJt j;; U 3?J $:', .v^\ r

int J i- r iv,iv,i;-:;,rj r,?'!i'i. L-i V :JG ,ovj.
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Hadib ini juga disebutkan dalam kitab Al Muntaqa 2842. Penulis kitab itu
mengatakan, "Hadits ini juga diriwayatkan olch Jana'ah selainAl Bulihari."

Iladits inijuga akandisebutlanpadano. 9225 dan 10329. Lihatpulahadits no.

7303. Mengenai w>t-!t, sebagaimana yang dikatakan oleh Qadhi Iyadh datam kitab

Al Masyaariq (l': 149), maksudnya adalah barang-barang yang dijeryut dari orang-

orang badgi, yang bcnrpa bahan rnakanan dan lain-lain" Perdagangan ini dilarang

sauryai mcreka tiba di pasar (agar tahu harga normal pasaran). Contoh pcr&gangan
yang juga terlarang scperti perdagangan ini adalah larangan untuk mc,njcryut
barang-barang dagangan lainnya.' Lihat pula syarah Muslim, An-Nawawi (10:

162-163).
6'r Sanad hadits ini shahih. Hadits riwayat Al ButSari (l: 4441 Fath Al Bari)

dan hadi$ rinrayat Muslim (1: 149). Kedua riwayat hadits itu jalur periwayatannya

b€rasal &ri Malitq dari Az-Arhri, dari Sa'id bin Musay5rab, dari Abu Hurairah.

Hadits )rang semakna dengan hadits ini disebutkan pada hadits rio- 7352. Di
sana, kami pm telah mengisyaratkan pada hadits ini.
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7814. Muharnmad bin Bakar Al Bursani menceritakan kepada

kami, Ja'far (yakni bin Burqan) menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Yazid bin Al Asham dari Abu Hurairatr, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Allah 'Azza wa Jalla tidak

melihat bentuk tubuh dan harta kalian, tapi Dia melihat pada hati dan

amal p erbuat an kali an.'s1 
2

t c- ,n ( crt';, ;?l ,d-; ';.t Y;l ,.5J. i.'rH $:L.v^\ o
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7815. Muharnmad bin Bakar me,nceritakan ke,pada karni, Ibnu

Juraij mengabarkan ke,pada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada

saya, dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman

bin Auf, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

672 Sanad hadits ini shahih. Muharmrad bin Balq Al Bursani: penjelasan
mengenai ke-*iqqah-annya telah disebutkan sebelurrmya pada no. 17 24.

Di sini kami hendak menambahkan bahwa biografinya disebutkan oleh Ibnu
Sa'ad (7/2149), Ibnu Abi Hatim (3121212). Ja'far bin Buqan: peqielasan mengenai
ke-tsiqqah-anaya telah disebutkan sebelurmya pada no. 3219.

Di sini kami hendak menambatrkan bahwa biografi4ra disebutkan oleh Ibnu
Sa' ad (7 l2l l8l), Ibnu Abi Hadm (l / I / 47 447 5).

Yazid bin Ashanu penjelasan mengenai ke-tsiqqah-anrya telah disebutkan
sebelumya pada no. 1839.

Di sini lcami hehdak msnam[ahkan bahwa biografinfia disebutkan oleh Al
Bulfiari dalam Al Kabir (4121318), Ibnu Sa'ad (7121178.179), Ibnu Abi Hatim

9u252).
DalamAsh-Shaili disebutkan: p+!t ul *r , sePertinya dia bermaksud meringlas

kata ur"l. Hal ini merupakan kesalahan, dan yang benar adalah !,-{ sebagaimana yang

kami tetapkan
ttadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (2: 280) daa Ibnu Majah: (4143).

Kedua riwayat tersebut jalur periwayatannya berasal dari Katsir bin Hisyam, dari
Ja'far bin Buqan, dengan sanad yang sama seperti ini.

@I - ['tpspd Imam Ahmad



"Melukai hqwan itu sia-sia (tidak ada jaminan), orang yang teriatuh

lre dalam sumur ita sia-sia, dan yang tuiaath di pertambangan iuga
sia-sia. Adapun harta karm zakanya seperlima.'$73
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7916. Muhammad bin Balmr menceritakan kepada kami, Ibnu

Juraij menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada

say4 dari Sa'id bin Musay54b dan Abu Salamah bin Abdurrahman,

dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 *Apabila cuaaa

sangat pnnos, maka lahtkanlah shalat saat anaca telah dingin, karena

Wnas berasal dari hawa neraka Jahannam.'fr4

'rZJ $:r; .vl\ v

7917. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu

Juraij me,nceritakan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada

m Sanad hadit ini shahih. Hadib ini telah discb,utkan sebclumya pada no.

7a5Q yang ncnryakan riwayat Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, de rgm sanad yang

sarna. Selain itq disebutkan juga dari bcbcrapa jalur bcrbeda' yang t€rakhir adalah

7690.
67t Sanad hadits ini slaiii. Hadits ini menrpakan{angan dari hadits ao.7602.

',i.t A.tl ,d; 'i) ti'"- ,.5J. 'i. 3JJ'J $:-r, .Y1\ 1

,,#:; '-^& a, t?. .
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sayq dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairatr
menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernatr ditanya, 'Apakah
seseorang dibolehkan mengefakan shalat dengan menggunakan satu

pakaian?" Beliau menjawab, "Apalah setiap kalian mempunyai dua
pakaian?'67s

';.r epl ,lv ,oti:i)t i4 ,f, J. ;. 'rZJ $|tL .v^ \ 
^,t'g- lfr ,#t'i'4 1:"; c,ata4 it Gni ,i;

'"? fi; rt ,*, ;v X" & n' J;:, iC ,i;- ,i;-:;
:r-u'e"ql ir$ rylirit ,ct6ry;j/ltli,r .yti ,gti:i)r

7818. Muhammad bin Balor dan Abdurrazzaq menceritakan
kepada kami, keduanya berkata: Ibnu luraij me,ngabarkan kepada
kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada say4 Sa'id bin Musayyab
menceritakan kepadaku, batrwa dia mendengar Abu Hurairah berkata
(Abdnrrazzaq tidak me-marfu'-kan hadits ini), Rasulullatr SAW
bersabd4 "semoga Allah membunuh orang Yahudi dan Nashrani.
Mereka menjadikan htburan nabi mereka sebagai rnasjid (tempat

ibadah).-676

675 Sr"ad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebrrtkan sebehrmnya pada no.
7250, yatg m€rupakan riurayat dari Az-afiri, dari Ibnu Musayyab, &ri eU,
Huairah.

Hadits ini juga oleh Muslim (l: 145-l4O yang merupakan
riwayat dari Az-Znhti, dari Ibnu Musayyab dan Abu Salamah sekaligus.

Hadits ini juga telah disebutkan pada no. 7149, yang rnen4takan riwayat dari
Aypb dari Ihnu Sirin.

576 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini rnenrpakan bentuk redaksi yang panjang
dari hadits ro.7657. Meskipun Abdurrazzaq tdakrre-marfu'-kan hadits ini, hal ini
tidak berpenganrh terhadap ftsshahihan hadits ini di tenrpat ini.

Hadits ini shahih daa marfu' yatgberasal dari beberapa jalur yang berbeda.

@l - ['[nsnxd Imrm Ahmad
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7819. Muhammad bin Bakar dan Abdurrazzaq me,lrceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij meirgabarkan kepada

kami, 
-sedangkan 

Abdurrazzaq meirgatakan: Ibnu Syihab

me,ngabarkan kepada saya, dari Abu salamah bin AMurrahman,

bahwa dia me,nde,ngar Abu Hurairah bertata: Rasulullah sAw

bersabde "Allah tidak akan mendengar sesuatu sqerti Dia

mendengarkan." 
-Abdurrazzaq 

bertatq-'orang yang melagukan

Al Qur'an.' Seorang sahabat AMurrazzaq 6gnamlahkan, 'Atas

bacaan png dibaca de,lrgan keras.'67

';.t ;?l ,d-; ';.t Yll ,fr.';'rg €* .YAY.

JhQ J* i;; I jC,jriJ,9 ;y.tiir-, :Jv,-rb :a-c-P t
..a3.4.
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,
a

L./' 'tt * $ft ,:{-'';L'i q.t';i;-Ab e:t g'?t, *. ., a aPs*
'. \..a alll,[31

6'sanad badits ini shahih.Hadits ini mupahulsgan dari bsdia w.7657.
Mcngcnai perkataan 'scorang tcman' ymg tidak dfuchltao nlrynan)a, bisa jadi dia

adalah Muharrnad bin Ibrahim At-Taimi.
Hadits ricE)'at Muslim (l: 219) yang jahr pcriwaya' 'ln)ra b€rasal dari Yazid

bin Al Hadits, airi tUrrfamaa bin Ibmhim, dari Abu Salamah, dad Abu hlrairah.

Adapun iedalsirya adalah -.ii;{fi;$A 'Melagu}aa bacaan Al Qnn'an yang

dikerastan " Kami telah mengis)'antkan pada riwayat Muslim dalam sprah badits

ini.
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7lz|.Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu

Juraij mengabarkan kepada say4 Ibnu Syihab mengabarkan kepada

saya, dia berkata, tt {ku mendengar Ibnu lJkaimah berkatq 'Abu

Hruairatr berkata, '(Suatu ketika) Rasulullah SAW mengerjakan shalat

bersama kami dalam shalat yang bacaannya dikeraskan. Kemudian

setelali mengucapkan salam beliau menghadap ke arah kami. Beliau

bertanya, 'Adakah seseorang yang membaca berbarengan denganlat

tadi?' Jawab merek4 'Iya, wahai Rasulullah.' Ra.sulullah SAW

bersabdq 'sesungguhnya aht sedang membaca (Al Qur'an), mengapa

ada yang menggangulu dalam mernbaca Al Qur'an?' ."fr8

irw ;?t ,d; ;r c* ,;5J'; \H $:'t .v^Y \

t*f a ,lor; y:, ,y G: ,iu |i:*';i ,i;:;6 y fi
'e ig-rl,!, ei 6i,itruf *,t *v \, * it J ;'

722l.Muhammad bin Bakar menceritakan kepada trori, tUro

Juraij menceritakan kepada kami, Atha' mengabarkan kepada saya,

bahwa dia mendengar Abu Hurairatr -dia mengabarkan kepada

mereka- berkata, 'Di setiap shalat ada bacaan (Al Qur'an), bacaan

yang diperdengarkan oleh Rasulullatr SAW kepada kami, maka karni

perdengarkan juga pada kalian. Dan apa yarlrg disamarkan oleh

Rasulullah SAW kepada kami, juga kami samarkan kepada kalian."67e

fl8 Sanad hadits ini shahih. Redalsi hadits ini menrpalcan ringkasan dari hadits

no. 7!06. Hadits ini telah kami jelaskan dengan detail'pada no.7268.
oD Sanad hadits ini shahih. Hadits ini telah disebutkan sebclumya pada no.

7682: yarrg mrupakan riu/a)"et dari Abdunazzaq dan Ibnu Bala 
-sekaligus-

dengan sanad yang sarn sc,perti ini.

@I - ['[6nad Imam Ahmad
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7822. Mu'awiyah bin Amru menceritakan kepada kami, Abu

Ishaq Al Fazari berkata: Al Alza'i mengatakan dari Az-Zuhri, dari

Ibnu Al Musalyab, dari Abu Huairah, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Terlabtatlah orang-orang yang menjadifun htktran nabi

mereka sebagai masjid (empat ibadah).'fin

i>,ar ,;?f 'iti ,i;'i.t su ,?f:lt'.':? ti;.L.v^Yr

,i?l t;4 y 94 Jt f.iltdlf ;*fu i *1,*'i.
,):. i ,*'t {'1" ;* lt J;tiG ,iA r;:} (:|;'^fr

Iie .{r'* ,L,+ e ,Lt+ q trjt?t wli'n;\}
:4t1,sr I ie .tuli ,t:.,i rl+f 'of1 j\ ,r;:,i ,r7.t'ilt
|;* il* g all'*:6 6- :Ju" ,,,fiii ;;; t';1t
e>,1,ar:-::i ,b:rTX',iG,iA *3 g'bt * i,J;,

tr(. a... t 
' 

t '.JL t1 s#s,s# A4 d W,#, e* r;",t
'Jrr:),:Jrt,ti;t,pt g.ht & n' J;) lG,i;; l,Sv

. , t 
^ 

, t.',gtiit ,Lt* ;.+ ,?tti;t ;ziat',t, iit.*ir rijr
i; $y, ''.t*:t J;i ,rS*',{' ;f ,?nt i4 ,F!}t f\,

m Sanad hadib ini shahih. Redaksi hadits ini mcrupatran ringkasan dari hadits
rc. 7352. Lihat pula hadits no. 78 I 8.
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7823. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia

mengatakan, Ibnu Juraij mengatakan, Al Ala' bin Abdurrahtnan bin

Ya'qub mengabarkan kepada kami, bahwa Abu As-Sa'ib, mantan

budak Hisyam bin Zuhrah mengabarkan ke,padanya, batrwa dia

mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang mengeriakan shalat tanpa membaca ummul

Qur'an (Al Faatihah), maka shalanya htrang, shalatnya htrang,

tidak sempurna."

Abu As-Sa'ib bertanya pada Abu Hurairah: 'Sesekali aku

berada di belakang imam?' Abu As-Sa'ib lalu berkata: Abu Hurairah

lalu menyentuh lenganku dan berkata, 'Hai oraug Persi4 bacalah Al
Faatihatr dalam hatimu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda" "Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Aht membagi

shalat antara diri-Ku don hamba-Ku meniadi dua bagian. Setengah

bagiannya untuk-Ku dan setengah lainnya untukhamba-Ku. Dan (Aht

Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, 'Bacalah.'

Kemudian beliau bersabda lag1: Allah berfirman, 'Ketika seorang

hamba membaca, al hamdulillahirabbil 'alamin (segala Pdi bagi

Allah, Tuhan semesta alam), maka Allah berfirman, 'Hamba-Ku

memujaht.' Ketika hamba membaca, ar-rahmaanir'rahiim (Maha

Pengasih, lagi Maha Penyayang), Allah' berfirman, 'Hamba-Kt

memuji-Ku.' Ketika hamba membaca, maaliki yaumiddiin (penguasa

hari Pembalasan), Allah berfirman,'Hamba-Ku mengagunglcan-Ku-

@ - 
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Ini adalah urusan antara Aht dengan hamba-Ku.' Ketilca hamba

membaca, iyyaka na'budu wa $ryalm nasta'iin (hanya kcpadaMu kami

beribadah dan hanya kepadaMu lcami memohon pertolongan), Allah

berfirman, 'Aht tenukan hal itu dari hamba-Ku. (akan Afu beikan)
apa yang diminta hamba-Ku.' Ketilu hamba membaca, ihdinash-

shiraathal mustaqiim, shiraathal ladziina'an'amta'alaihim, ghairil
maghdubi 'alaihim waladhdhaalliin @eritah kami peunj*jalan yang

lunts, jalan orang-orang yang telah Englcau beri nilonat atas mereka,

bulran jalan orang-orang yang dibenci [YahudiJ bulcan pula orang-

orangyang sesat [Nashranifl dan Allah',4zzawa Jalla berfirman, 'fni

adalah untuk hamba-Ku, dan untuk hamba-Ku (akan htberikan) apa

yang dimintanya.'fir

,arueti lt *'i."la:, ,fJ. i'rH $:'e.v^Y t

:vrii ,;):: I l4l.ir * jV rrir",yr iG i; i.t *
;r, ht & n' Jh Jv {;:} f jr{, ,k.'i.t ;ru, Lu:t)

.:Jr{t ,:*t, ii ui;, {p,

ff' Sanad hadits ini shahih. Hadits ini menrpokan ulangan dad hadits no.7289.
Namrn, hadits pada no. itu ncrupakan riwayat dari Al Ala' bin Affirrahan, dari
ayahnya, dari Abu Hurairah. Sedangkan hadits yang di sini mcrupakan riwayat Al
Ala', dari Abu As-Sa'ib, dari Abu Hurairah. Kedua riwayat itu didengar dari Abu
Itura'irat- Di sana lorni rclah memerinci pendapat mengenai taktrij hadits ini.

Hadirc irii prm telah disebutkan sebelun:ryra dengan redaksi yang ringkas pada
no. 7400: )rarg mcnrpakaa riwayat dari Al AIa', dari Abu As-Sa'ib.

Adapun menge,aai kalimat; Lllrlij;1.,i;; nltt;;lr;f iri'abu As-Sa'ib

bertanya pada Abu Hurairah: 'Sesekali aku berada di belakang imrrm?.'i Terdapat
dalam kitab Shahih Muslim. Ada pula yang meriwayatkan dengan meiryebutkan ir-i
t it1.J irt (Ibnu As-Sa'ib berkata) ini merupakan ftssalahan dan sudah kami nrjuk pada

btab Al Mustadrak den Jami' Al Masanid (7:442443). Setelah ini akan disebutkan
dua sanad yang lain tanpa disebutkan redaksi haditsnya.
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7824. Muhammad bin Bakar dan Muhammad bin Abdutlah Al
Anshari menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, mereka berkata,

'Mantan budak Abdullah bin Hisyarn bin Zubrah...."

Mereka berdua tMalik] berkata: Ibnu Bakar berikata, Abu

Hurairah berkata: Rasulullatr SAril/ bersabda" "Bacalah (Al Faatihah),

hamba itupun berdiri (mengerjakan shalat) dan merrbaca (Al

Faatihrh)..."682

iv ,:ou;L.it * ,c s:L ,irt $:'L I .vAYo

,rJ c ,{it i; ;*fr i ,f1}t * i. i>,;sr €L't
.4;;;ltTi;;a;,lV,lu{,st;:,i':) / l' # Ji 7 r

7825. Ya'qub me,nceritakan kepada kami, bapakktt

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Al Ala' bin

Abdurrahman bin Ya'qub, mantan budak Huraqah, dari Abu As-Sa'ib,

mantan budak Abdullatr bin Zuhah At-Taimi, dari Abu Huraftah...lalu

dia menyebutkan hadits.683

s2 Sanad hadits ini shahih. Muharnmad bin Abdultah Al Ansbri: adalah

Muharrmad bin AMullah bin Al Mutsanna bin AMullah bin Anas bin Malik:
penjelasan mengenai ketsiqqahannya telah disebu&an sebehrnmya pada no. 2355.

Di sini kami hendak menambahkan bahwa dia dilahirkan pada tahun 118 dao

6sninggal pada tahun 215, ada pula yang mengatakan tahun 218.
Biografinya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim (3ru305),Ibnu Sa'ad (612148'19),

Adz-Dzahabi dnlam }jtzb Tadzfirah Al Huffazh (l: 337-338), Al Khathib dalam

Tarild, B aghdad (5 : 408412).
Di sini, Irnam d[636 tidak menyebutkan keselunrhan sanadnya karena

rengilctkan pada sanad sebelumya. Akan tetapi, dia bcrmaksud menmjukkan
bahwa syailfinyq Ibnu Bak Al Anshaxi mengatakan dalam sanad tersebuq "Bahwa
Abu As-Sa'ib adalah mantan budak Abdullah bin Hisyam bin Zuhrah."

Dia dinisbatkan pada AMuUalL bukan pada ayabnya, Hiryam bin Zuhmh.

Namrn, keduanya tetap benar. Bukanlcah mantan budak sang ayah juga berarti
mantan budak sang analq begitu juga sebalikryra. Hadits ini menrpakan ulangan dari
hadits sebelurrmya.a3 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits

sebelumnya.

@ - 
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7826. Muhammad bin Bakar dan Abdunazzaq menceritakan

kepada kami, mereka berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami,
Amru bin Dinar mengabarkan kepada saya, dari Yahya bin Ja'dah, dia
mengabarkan kepadanya dari Abdurrahman bin Amru Al Qari, bahwa

dia mendengar Abu Hurairah berkata, 'Demi Rabb (Pemilik) Rumah

ini (baitullah), aku tidak melarang puiua pada hari Jum'at, akan tetapi

Muhammad SAW melarang hal itu. Dan demi Rabb @emilik) Rumah

ini (baitullah), aku tidak mengatakan, 'Barangsiapa yang mendapati

Shubuh dalam keadaan junub, hendaknya dia berbuka.' Akan tetapi,

Rasulullah SAW mengatakan hal itu.'

Abdurrazzaq mengatakan dalam haditsnya, bahwa Yatrya bin
Ja'datr mengabarkan kepadanya tdari] Abdullah bin Amru Al Qari,
bahwa dia mendengar Abu Hruairah berkata...6M

s 
Sanad hadits ini shahih. Hadits seperti ini pun telah disebutkan sebelumnrya

pada no. 7382, dari Su$aD, dari ArEu bin Dinar, deirgan sanad seperti ini. Haqra
saja dalam sanad-nya disebutkan, dari Abdullah bin Amu Al Qari sebagaimana
iwayat Az-Zlbri png disebutkan di sini.

Di sana kami pun telah mcngiqraratkan pada riwayat ini. KsEi pun telah
menjelaskan perbedaan pendapat siapa sebenanya tabiSn ini. Apakah dig
Abdurahman bin Amru atau Abdullah bin Amru. Menurut kami, yang rajih adalah
riwayat Abdurrazzaq yang ada di sini karcna sesuai dengan riwayat Su$an di sana.

Di sini lcami hendak 6pna6lahkan bahwa tabi'in itu ialah AMullah bin Amu
bin Abdul Qari. Di sini, Imam Ahmad meringkas nasab tabi'in ini pada riwayat
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7827. Muhammad bin Balor me,lrceritakan kepada kami, Israil

mengabarkan kepada karni, dari Abu llaqhin, dari Abu Shalih, dari

Abu Hnrairalu dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian

sedang berptnsa, maka jangan berkata kotor dan iangan berktat

bodoh. Apabila ada seseorang yang berbuat bodoh kepadanya, maka

hendabtya dia mengatakan, 'Aht sedang berT)uasa'."@s

*,Ca,r: *,,fr '*J,* U L$ tt:rr.v^Y^

iG d';5 6ry5t **'u I" 1;& uta,'of ,i;; ol
.y., e';; i$,'"tIt Ll; L-*st r-ii-, :.irr -ril

Abdurazzaq. Hal iu dik€tahd ketika dia mededakan antara riwayat Aberrazzaq
dengan riwayat Muha:'n-'ad bin Bakr. Padahal hadits riuayat Aberrazzaq dalm, Al
Mushannaf t€6agi dala'n dua hadits bcrbcda pada bab 'orang yang mcndapati
Shubnh dalam kcadam jtmub' dan pada bab 'puasa pada hari Jum'at', prrda- irtz 2
hlm 238 dn266.

Pada kedua riwayat lttt AbilBad b€'tkat4 'Bahwa Yahyz bin Ja'dah
mengabarkan kepadanya" dari AMullah bin Amu bin Abdul Qari, lalu dia
rneiryebutkan sebagaimana yang kami sebutkan di atas.

Akan tetapi, dalem naskah kitab l, Mushamof disebuttaa pada dua tetrPat
bahwa na'nq Umaf, mggantikan Amu. Ini mcnryatan kesalahan panulis naskah.

Dalam riwayat Abdunazzaq di sini tami rcnambahlao kata [dari] yang ada

dalam kitab Al Mushannaf, Jami' al Masanid was-Sunan Q:215-21Q, kctika dia
mengutip hadits ini dari tcryat ini. Namun, kata itu tidak disebutkan dal"r, Shahih
Muslim, gsdanglran dalam Al Mwtadrak disebutkan dengan kata [dari]. Dan ini
salah-

*5 Sarad hadia ini shahih. Abu Hashin di sini adalah Utsman bin Ashnq dia
sudah disebutkan pada hadits no. 1024 dan 6862. Hadits ini rcnprkan beNfuk

redalsi yang ringkss dari hadits no.7679.
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7828. Su&an bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari

Suhail, dari Abu Shalih, dari Abu Hr:rairah, bahwa seorang lelaki

merrbuang duri dari jalanan orang-orang muslim, sehingga Allah
mengampuninya. Abdullah berkata, 'Tladits im marfu', namun Sufran
meringkasnya dalam riwayat yarg marfu '. 686
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7829. Suffan menceritakan kepada kami, Yazid bin Kaisan
menceritakan kepada karrd, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairatr: ada

seorang lelaki melamar seorang perempuan, Rasulullah SAW pun

bersabda, "Lihatlah dia, karena di mata kaum Anshar ada sesuatu."687

6s Sanad hadits ini shahih. Secara huku& hadits ini marfu' meskipun
redaksiqra mauquf. Babkan hadits ini marfu'dalam riwayat-riviayat lainnya. Hal ini
karena Suqlan bin Uyainah , sebagaimana yang dikatakan oleh
Abdullah bin Almad sesudah meriwayatkannya.

Hadits ini pun akan disebutkan dengan redaksi yarrg marfu'dalam riwayat dari
Wahib, dari Subail, dari ayabnya, pada no. 8479.

Juga dalam rivayat Ismail bin Ay5rasy, fu1i gnhail pada no. 9253. Hadits ini
juga diriwayatkan oleh Muslim Q: 292) secara marfu'dalorn riwayat dari Jarir, dari
Suhail.

Malik juga meriwayatkannya meski cuma mrrknan)ra saja. Dia
dari Sami,'dari Abu Sbahll dalam sebuah hadits yang panjang

padahlm l3l.
Hadits yang jalur periwayatannya dari Malik pun aken disebutkan pada no.

10909. Hadits ini juga diriwayatkan olchAl Bulfieri Q: llQ.
Hadits riwayat Muslim (2: 105 dN 292). Kedua riwaynt tersebut jalur

periwayatannya berasal dari Malik
Hadits ini prm aknn disebutkan seara marfu' dari beberapa jalur beftcda yakni

pada no. 7834,8026,967, &la10249.
87 Sa',.d hadits ini shahih. Yazid bin Kaisan Al Yasykuri adalah periv/rayat

yarg tsiqqah. Ibnu Ma'in, Ahmad, Ad-Daraqutbni, dan lain-lain moryratakirn ke-
aiqqah-am.y€,

Biografinya juga disebutkan dzlam Al Kabir (412R54), Ibnu Abi Hatim
(4t2t28s).
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7830. Hammad bin Usamah dan Abu Usamah me,lrceritakan

kepada kami, dia berkata: Ubaidullah mengabarkan kepada saya, dari

Abtt Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairatr, dia berkata:

Rasulullah SAW melarang nikah ryrgh.r*t."*'

Abu Hazim adalah $alman Al Asyja'i. Hadits ini diriwayatkan olch Mrulim (l:
a01) yang jalur periwayatannya bcrasal dari Suryan bin U),ainab qraikqra Imam
Ahma4 dcngan saoad dao redaksi hadits yang sam4 n'rnm agakpanjang.

Hadits ri*ayat An-Nasa'i (2: ?2) yang mnpakan ri*ayzt Marwan Al Fazari,
dari YazidbinKisan"

Pcrkataan f.; aisetutan sepcrti ini dalem kitab Stuhih Muslim, scaangtan

dqlern Al Mtufcdratdiscbutkan rte"gan &.
Hadits ini putalah yang dijadikan main?n oleh ormg-orang bejat zaman

sekarang ya4g rcngikuti budaya barat pe, rja wanita, dan syahwa{ rmnrk
melakukan apa ),"ang mereka kehendaki ketika rnelamar soorang perempuaL

Mereka oenjadikan hadits ini sebagai das21 dalam hal yang tak serestiryra dan
rcnyiryang dari pemahaman yang benar dan islami: yakni dip€xbolebkan melihat
pqr€ryuan dengan penglihatan ),rang tidak rmdetil. Mereka orang-orarg kaft dan
bejat inr mcryerbolehlan mclihat pcr€ryuan socara rcndetil, babkan
mcrycrtotetton melihat hal-hal )rang dilarang rmtrk dilihat diri s€omng
per€ryuan"

Mereka juga mclakukao khalwat yang diharaokan, bahkan saryai bcrhubugan
intim" Semga Allah remburukkan rnereka" pam per€mpuann)ra, drn orang-orang
yang mencrima hal tcrsebut Dan yang paling berdosa adalah mrcka yang b€rurusan
dalam masalah agama, narmm mereka tidak mau tahr dengan hal itu. Seroga Allah
rengarymi kita dao rcnmjul&aa kita ke jalan ymg lmrs.* Nilcah syigbar adalah apabila seseorang rncnilrehten anak pcrc, uannya
dcngan s€ormg pria lalu pria tcrsebut rcnikahlon anak pc,rcryuamya dcngan
orang iq p€ndkahan kefuanya dilahkan tarya mahar. Ini menpalao pcrn*atan
nasa jahiliyah yang sudah dihapus oleh Islamr ed.8 Sanad hadits ini shahih. Ubaidillah: Ibnu Hafts bin Ashim Al Ami. Dalam
Musnd Ahrrud disebutkan dengan nama Abdullah" Nalrnrn, nama di atas sudah
tami b€narkm dcngan rcrujuk pada apa )'ang tcrdryat dal"n Al Mustadrak da
SluhihMuslin

Iladits ini juga telah diriwayatkau olch Muslim (l: a00) yarg jalu
periwayatamya bcrasal dari Ibnu Namir dan Abu Usamah" Kcdra jahr itu bcrasal
dari Lrbaidiltah.

coll,f
t

6.1

1..
,J.l ,f

@I - ffi6n$ Imrm Ahmad



* \t ?? {*, ;a ht & lt S;:, iv :SG i7) ol
'r,'-', '-i,. .',ui)Vt c*11->- q ,o i,*nt *l)nC,

,{Ft'u f;f ll'ii'J; :i
7831. Harrrmad bin Usamah menceritakan ke,pada kami, dari

Llbaidullah, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Allah mengharamkan lidahfu (memakan) binatang

yang ada di antara dua bukit di Madinah." Kemudian datanglah Bani

Haritsatr. Rasulullatr SAW pun bersabda, "Wahai Bani Haritsah, alat

tidak melihat kalian keanali kalian telah keluar dari perbuatan

haram." Beliau kemudian melihat fte arah lain) dan bersabda,

"Bahlrnn lralian (terjanh) di dalamnya, bahlcan knlian (terjatuh) di
dalamnya'6n

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Namir terdapat 1amlahan penjelasan

mengenai rtialma sYighar.
Jalur ini aken disebutkan dalam riwayat Ahlnad dari Ibnu Namir pada no. 9665

dan 1M43.
Dalam Fath Al Bari (9:140), Al Hafizh meiryisyaratkm pada riwayat Ibnu

Namir. Hal ini menunjr*kan bahwa penjelasan mengenai makna syigbff merupakan
bagran dari hadits marfu'.

Penjelasan mc4genai makna nikah syighar ini pm telah disebutkan sebelumnya
pada syarah had Ibnu Umar pada no. 4526, dan dari Malik dalam rnatan hadits no.
5289. Lihat pula hadits no.7012 dafl027.

6s Sanad hadits ini shahih. Sa'id: adalah Ibnu Abi Sa?id Al Maqburi. Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Bulfiari (4: 72\: yang jalur periwayatannya berasal dari
Sulaiman bin Bilal, dari Ubaidillah bin Urnar, dengan sanad seperti ini.

Sclain itu, hadits ini juga akan disebutkan pada no. 8874, yang berasal dari
Muhanrnad bin lJbai4 dari IJbaidillah bin Urnar, dengan sanad se,perti ini. Namun,
redaksi hadibnya adalah: *#,# v+ L1 ny.??ir'o1. (sesungguhya Allah
rengharamkan Udahku dari binatang yang berada di antara dua bukit Madinah.)

Adaprm perkataan 'Kemrdian Bani Haritsah datang' bagian dari
hadits yang marfu'.

Sedangkan dalam riwayat Al Bukfiad disebutkan: J:r4Ar r'fi 6Nabi Saw
lalu mendatangi Bani Haritsah). Hadits ini pun telah disebutkan sebelumnya pada

no. 7 217, 7 469, daa 77 40.

f
u c. ). a.t c.cp gP call W ,f 'nL $:r; .vlr\,,., t ' o

c4rl-,1 ;r

,ra.

€t;it1 ,:*s i
tl i,t; ; G: v,'

. o 1f or.
.H e' ,J.'Y

Musnad Imam Ahmad W



,!P ,r: U kc46?l 'x'al'i."9 $:"' 'Y^rY

*3 {, bt *,it,,;' 4t ts, Js,i;:} *ft ,f f .
,U *Pr ;:Lii

#J ;stt'rrr''u6 ,)L Wy)tiry n-'t;U

ior )i'u,P U,tt t5,JG,*-i, d d i),h rt,Jv
J;, ,t J*,i)il * tli+ 6 vr;i ,Ui Ptt ,)bbt *
lt +,lt i ,'* tl$la v; ttlj 6 U ,rt-: *'?"t ,)b lt

.ii:'$

7832.Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami, I$nail

bin Ab-u Khalid mengabarkan kepada kami, dari Qais, dari Abu

Hurairab, dia berkata: Ketika aku mene,mui Nabi SAW, di tengah

perjalanan aku me,nyenandrmgf,an syair:

Wahai malam yangpaniang dan penuh kepayahon kcnhuilah

kami telah selanat dari negeri kchtfuran

Abu Hurairah meneruskan: Waktu itu, budakku melarikan diri

di tengah perjalanan. Ketika aku sampai di hadapan Rasulullah sAw,
akg pun membaiat beliau. Serrentara aku bersama Rasulullah SAW

mnncullah budakku, beliau prm berkata padaku, 'Hai Ahr Hurairah,

ini budabna.' Aktt katakan, 'Karena Ridha Allalt akg bebaskan

di"r.n69l

Adrytn'tcisan tentang Bani HaEitsah diri*ayatkm hmp olch Al Bultsri,
semcffia Muslim tidah rcriwayatkanrya sebagaimna yang dijclaskan oleh Al
Hafizhdalm Fart Al Bari (4: 86).

er sanad hsdits ini shahih, Qais di sini adalah Ibnu Abi llazim Al Bajli Al
Ahasi. Dia tcrmasuk salah seomng pembcsar tabiSn tttukh"dron l.faman)ra sudah

p€rmah ada pada no. 3650.
Di sini karni gsfoahkan bahwa biognfinya prm disebuttan olch Ibnu Sa'ad (6:

44), Ibnu Abi Hatirn (321 0 I ), &lam kitab Tadz,kimh Al Hufuh ( 1 : 57-58).
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7833. Hammad bin Usamatr menceritakan kepada kami,

Irbaidullah menceritalcan kepada ka-i, dari I(hubaib bin
Abdurahman, dari Hafts bin Ashim, dari Abu Hurairatr, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabde "Iman akan masuk ke Madinah

sebagaimana ular masuk ke lobangnya."6e2

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (5: 117) dari Ilbaidillah bin Sa'id, dan
pada (8: 79) dari Muhammad bin Al Ala'. Kedua riura>rat tersebut berasal dari Abu
lJsamah, dengan sanad seperti ini.

Juga diriwayatkannya pada (5: 117-118) dari Ismail bin Abi Khali4 dengan
sanad dan rcdaksi yang sa-r.

Dalam Fath Al Bai, Al Hafizh menjelaskan bahwa hadits ini termasuk yang
diriwayatkan se,ndirian oleh Al Bultari, tqnpa Muslfurl

Mengenai pcrkataan Abu Hurairah dalam syair: 4L;, menuut Al Hafizh,

'tscginilah yang terdapat dalan sehmrh riwayat.'t"
AI Kirmani berkata, 'Sebehmya hanrs ada bunrfya' atztJwant."
Mengenai perkataan :t *'Li maksudnya dia bebas. Karena itulab Al Bukhari

menrbuat bab (5: 117), dengan judul, Bab: apabila seseorang mengatakan terhadap
budalnya, 'dia rmtuk Allah' dan benriat membebaskan)

@2 5anafl hadis ini shahih. Khubaib bin AMurrahman: penjelasan mengenai
ke-tsiqqah-atnya telah disebutkan sebelumnya pada no. 7222. Dia mcrupakan
pamannya lJbaidillah bia Urnar bin Hafsh.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari (a: 80-81) dan Muslim (1: 52), serta
Ibnu Majah (3I1).

Kesemua riwayat itu jalur periwayatannya berasal dari [rbaidillalq dengan sanad
yang sama. Lihat pula hadits no. 1604.

Kalirnat l+$ jl':'E na*udnya berlumpul ke kota Madinah, sebagian yang satu

berkurryul dengan sebagian yang lainnya di kota Madinah. Hal ini dikatakan oleh
Ibnu Atsir.
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7834. Hammad bin Usamah me,nceritakan kepada karri,

Hisyam meirceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah,

dia bertata: Rasulullah SAW b€rsabda, "Ada seorang perempnn

yang masuk neraka lantaran seekor htcing yang ia ikat hingga mati

kelapara4 ia tidak memberhya nukanan dan ddak melepaskawtya

untuk mencari makanon furi seranga horri. Dan ada prula seorang

lelahi yang diampuni (dosaryn) karena ia menyingkirkan dui di
jalan.6e3

.';ir :i;'i'J?J d:t, ,xLt'i.ib $:L.Y^ro
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7835. llmmad bin Usamah mencsitakan kepda kami,

Muhammad bin Amru Al-Iaitsi menceritakan kepadaku, Abu

Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dia berkata:

@ Sanad hadia ini siaiii. Bagim yag pcrt - dari hadib, yakni siksaan yang

dilalcukrn si pcrcryuan, diriwayath olch Al Buttari (6: 255), f"ang jahr
pcriuryatam5n berasal dari Ab&l A'14 dri t baidin&, dari Sa'id Al Maqhri.
Namrii dia tidat reqrchdm redalsi haditsttlra karcna rnatgihiltan pada riwayat
scbclumya dalem hadit yang sc@trna dari Ibmr Umar.

Hadits ]rang s€m.lma dcngan ini pm tclah discbutkan dari dua jalu frang
berbeda yatni pada no. 753E dafi635.

Adaprm bagian badits yang kc&ra 
-rcngeoai 

lelaki yang dis€lanatkar
maknanla $dah dischrdm sebclumlar dalu riwayat Abtr Shalih (7828). Hisyan
di sini adalah Ibrnr Urrvah bin Az-Zlorbnll.
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7836. Yahya bin Zakariya bin Abu Zaidatr me,nceritakan

kepada kami, Ibnu Abi Khalid (Vakni Ismail) menceritakan kepadaktr,

dari Abu Malik Al Aslami: bahwa Nabi SAW menolak (pengakuan

zina) Ma'iz bn Malik sebanyak tiga kali. Dan ketika dia kembali

untuk keempat kalinya, beliau me,lnerintahkannya, sehingga'Ma'iz

pun dirajam.'6e5

6eo Saoad hadits ini shahih. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits no. 7199.

Kami telah men-talrtnj dan mengisyaratkan pada hadits ini di sana.
te5 

Sanad hadits ini shahih. Hadits ini bukan reflrpak^n Musnad Abu Hurairah.
Imarn Ahmad meriwayatkan ini di sini karena hadits yang akan disebutkan

berikutnya dari Abu Hurairah 783?, . u (seperti itu). Demikianlah yang didengar

oleh Ahmad dari Yahya bin Zakariya bin Abi Taidah.
Abmad tidak melihat redaksi hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah

karena dia rnemang tidak me,ndengamya dari Yahya. Ahmad hanya mendengar dari

Yahya dia mengatakan "seperti hadits yang sebelurnnya."

Yahya bn Takaiya meringkas riwayat hadits dari Abu Hurairah ketika dia

meriwayatkan dari Abu MalikAl Aslami.
Hadits Abu Hurairah ini 

-dari 
jalur ini- al(an disebutkan pada no. 9808. dari

Yazid bin Harun, dari Muharnmad bin Arnru, dari Abu Salamalt dari Abu Hurairalt
dengan redalsi hadib yang panjang.

Di sana prm disebutkan talchrii haints tersebut. Insya Allah.
Abu Malik Al Aslami: biografinya disebutkan Al Hafizh dalam Al Kuna (7:

168), dia mengatalcan, 'Disebutkan oleh Abu Bakr bin Abi Ali.
Disebutlan pula dengan jalur yang berasal dari Ibnu Abi /ii{qh, dari Ismail bin

Abi Khali4 dari Abu Malik Al Aslami: bahwa Nabi SAW merrolak Ma'iz sebanyak

tiga kali, ketika dia datang untuk keeryat kalinya, beliau prm m€mcrintahkannya

sehingga Ma'iz pun ditajam."
Ibnu H,zm pun menyebutkan hadib ini. Dia berkata, 'Aku tidak rneirgenal Abu

Malik.' Saya fibnu Hajar] katakan, "Hadits ini pun diriwayatkan An-Nasa'i, dengan

Musnad Imam Ahmad - EI
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7837. Yahya menceritakran kepada kami, dari Muhammad bin

Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW 
-seperti

hadits di atas.ss

jahn yang bcrasal dari Salanah bin Kuhail, dari Abu MaUlq dari seorang lelaki dari
kalangan sahabat"

Aku tidak Gnc,mdcaa riwayat ini dalarn &oun An-Nasa'f. Sccara zlhahir,

riwayat itr disebu&aa dalem As-Suun Al Kubro.
Akan tctapi Al llafizh Al Mizi ncringtas biografi Abu Malik ini. Dia tidak

neryebntkamya p6da bab laniah dalnm htab At-Tahdzib. Hal ini diihti oleh Al
Hafizn Ibnn llajar drlarn kibb Tahdzib lt-Tirh&ib dn faqrib At-Tahdzib. li&;^
remang itr tcrmsuk riwal,at An-Nasii 'neta surlah sehrnsnya ia disebutkan
dalambabrnya.

Ke, rdian Ibmr Hajar renyebuilran dalam bab: Orang-orang yang Tidak
Dftetahui dari Kitab l, Kuna, dzlamkitaib Tahdzib At-Tahdzib (12:394), disebutkan
s€ecrti ini: Abu Malik, dari seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi dalam bsah
Ma-'iz.

Pcrawi yang rcriwayatkan darinya adalah Salamah bin Kubail. Ibnu Hazm
berkata, 'Dia tidak dikcnal drlem fuu6lrlshar.r

Saya fibnu Hajar] hka& Dia b€rasal dari Bani Aslaor"n rsmail bin Abi
Khalid juga rcriwal,atkm darirya.

Abu Mrrsa juga rqrebu&an n'rrrnya di Adz-Dzail, lcarcna dia berada dal"m
riwayat yang di dalrffi'ya ada "Dari scorang lelaki dari lralangan sahabat."

Ibnu Hajar acrycrsingkat ponbicaraan ini dal"vn At-Taqrib, scbagaimana
tebiasaannya- Akan tetaipi, sayz tidak temrkan pelrjelasan biografi ini dalam lI
Khulashah, nrilft Al Kbazraji-

Secara zhahir, itu mrryrkan pcnarnhhan At Hatrzh Ibnu Hajar dalarn At-
tahdzib. Saya se,ndiri tidak dapat renentukan mnnalcah yang lebih rajih antara

riwayat dalam Al Mtflud hri dan riwayat An-Nasa'i yang belun saya ketahui.
Sclsin ifiL saya prrn tidak runcmrkan dalildalil )'ang mcmbuat saya yakin

rmrk mncnnrkan Eana )ang lebih rajih. Sedaoglan mcngenai kisah Ma'iz, ia
criloe naEdnlr dalam buku-buku Islam"

Kisah iu disebultan dalaur riwayat IbEu Abbas (2202 dan3029). Kisah itr prm

"k"" discbutlan dalambcbcrapa ri*ayat dalam ki{glb Al Musaad ini. Insya Allah.n Sanad hadic inishahih. Hadits ini menrpqkan bcnfik ying ringkas. Dia tidak
mnyebulkan redaksi hadiMyr, sebagaimma yang kami katakan sebelumya.

Rcdaksi badits yang panjang "lcan discbtrtkan pada no. 9808, insya Allah.

@I - 
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7 8 3 8. Yatrya bn Zakariy amenceritakan ke,pada kami, Syu'batr

me,nceritakan kepada kauri, dari Mutrammad bin Juhadah, dari Abu

Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'R.asulullah SAW melarang

usaha pelacuran.'697
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t33g.aurran bin Tammam menceritatan ;" kami, dari

Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'i4 dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian mendatangi

sebuah pertemuan, naka ucaplnnlah salam. Dan apabila nampak

baginya hendak duduh maka ucapkanlah salcim ketika berdii.

6e? Sanad hadits bi shahih. Adapu peirjelasan tentang ke-tsiqqah-an
Muharrmad bin Juhadah Al Audi Al,KuIi, telah disebutkan sebelumya pada no.
2030.

Di sini ka-i lssfoqhk n bahwa biografinya discbutlon Al Bulfiari dalam Al
Kabir (llll54), Ibnu Sa'ad (6: 23*234); Ibnu Abi Hatim GUX22).

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (4: 378), dari Muslim bin Ibrahim dan

no. (9: 435), dari Ali bin Ja'd. Keduanya dari Syu'ball dengan sanad seperti ini.
Hadir inr pun akan disebutkan baik dengan bmtuk yang panjang maupun

dalam bentuk yang ringkas pada no. 8554, 8957, 9638, 9857, dzn 10234. Lihat pula
hadits no. 7963.
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7840. Abdah menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Amru menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu

Hnrairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Andai aht tidak

Hrawatir akan memberatkan umatht, makn akan afu perintahkan

mereka beniwak tiap kali shalat.' re

G: i * * ,!t'r# $:r, ,i:rb u7- zJv.z .v,rtt

'+ *t *'\' *Ut f i;:;,r) * oi
7841. Abdah juga berkata: Ubaidah me,nceritakan kepada

[ami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW -
hadits seperti di atas.Tm

ffi Sanad hadits ini shahih. aurran bin Tarnmam Al Asadi: pelrjelasan tcntang

k-uiqqah-amya telah discbutkan sebelurnya pada no. 7956. Di sini kami
I 'lbahtan bahwa biografirya disebrutkaa olch Ib,nu Sa'ad (6: 278) d^a (?1U84),

Ibnn Abi Hatia (3 l2l l44).
Hadits ini mrpatan ulangan dari hdits rc. 7142. Di sana lcami pun telah

t!'ffifl*H:#,l,. 
Abdah di sini ad,lah Ibnu H.maid. Hadits ini

mcrup,kan b€ntuk yang ringkas dari hadit no. 7335, 733E, dan7iM.
m sanad hadits ini shahih.lJbaidillah disini adalah Ibnu Umar bin Hafsh Al

Umari. Sedangkan dalam lsi-.Siaiii disebutkan dengan Abdullah- Ini menrpakan

kesatahan, sebagaimana yang kami cocokkan ddam kitab Al Mustadrak, Shahih
Muslim dan Jami' Al Masmid (7: 453). Hadits ini menrpokan ulangan dari hadits

sebelunnya.
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7842.Ay1,ub bin Mjjar Abu Ismaif ef Vamarni menceritakan

kepada kaud, dari Thayyib bin Mtrhammad, dari Atha' bin Abu

Rabatr, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW melaknat

waria, yakni laki-laki yaug menyerupakan diri dengan perempuan, dan

perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki, serta orang yang

naik tunggangan di padang pasir sendiri*.,701

70r Sanad hadits ini shahih. Ayyub bin Najjar binZiyad bin Najjar Al Hanafi,
Abu Ismail, dia adalah seomng qadhi kota Yamamah. Dia menrpakan periwayat
yartgtsiqqah dan tenrasuk orang pilihan-

Ahnad berkata, "Dia adalah syaikh yarrrg tsiqqah, seorang lelaki yang shalih
dan menjaga diri."

Biografinya disebutlan oleh Al Butfiari dalam Al Kabir (llll425), Ibnu Sa'ad
(5: 405), Ibnu Abi Hatim (l/1/260).

Tta)/ib bin Muhamnad Al Yammi: seomng yang tsiqqah. Dia disebutkan

oleh Ibnu Hibban dalamAts-tsiqal htm JQJ, adaprm Al Aqili renilamya dhalf Abu
Hatim berkab, 'Dh ddak dikenal' Biografinya disebutkan dalm, AI Kabir
(2121363),Ibnu Abi HatinQlll4g8), dalam At-Ta'jil hlm 2(X), Lisan Al Minn Q:
2r4).

Hadie ini at<an disebutkanpada no. 7878, dengan redaksi yang.panjang dan ada

tambahan laknat bagi orang yang mclajang.
Hadirc ini prm ada dalam Jami' Al Masanid (7: 293), dengan riwayat yang

panjang.
Al Haitsami pun meiryebutkan hadits ini dalam Majma' Az-hwa'id (4:251):

dari riwayat )rang panjang juga. Dia mcngatakan, 'Iladits ini diriwayatkan oleh
Ahmad. Dalam sanad-nya terdapat Thayyib bin Mrharmad.

Ibnu Hibban menilainya tsiqqah.'Sedangkan Al Aqili wnilainya dha'if.
Adapun para periwayat lainrya, semraDrra p€riwz)rat hadilr- shahih."

Al Bulfiad mcriwayatkm hadits itu dalam lI Kabir pada bagran biografi
l}ayyrb. NamrD, hadits ini dicela oleh hadits yang diceritalon oleh Abdullah bin
Umar, dengan hadits yang mada'. 'Tidak ada seorang lelaki pua di antara kami yang

menyerupai peren4)uan..."
Perbincangan hadits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 6875.
Kemudian Al Bulfiari berkata, 'Hadits dari Abu Hurairah tidak shahih.'

' t6, .. . ,?.0..+ri+ U-Pl
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7843. An/b bin Najiar menceritakan kepada kami, Yahya bin

Abu IGtsir menceritakan kepada kami, dari Abu Salarnatr bin

Abdurrahman, dari Abu Htuairah, dia bsdmt4 'Tasulullah SAW

bersabda, 'Adam dan Musa 'alaihimossalam .saling berbantahan-

Musa berluta pada Adott, 'Kamtt, Adam, yang kesalahanmu

membuatmu dikeluarkan dari surga? !' Adam pun berkata podo Musa,

'Dan Engkau Musa yang dipilih Allah dmgan kalam dan risalah-Nya,

tapi mencelaht atas sesuatu yang telah ditakdirkan Allah kepadaht

sebelum aht diciptakan?/' Rasulullah SAW ke,mudian bersabda:

'Adam pun membantah Musa'.'fl@

Pendapat At Buffiari tidak dapat dijadikan pedoman Yang ini hadits dan yang

lain adalah hadits frang berbeda. Dan tidak sda hnlangan kalau Atba' reriwayatlan
hadits ini juga meriwayatkan yang lainn),a.

Selain itu, kedun}ra tidak mcryuoyai s6ts malcna rcskiprm ada sebagiag dari

hadits itu merymyai rnalcng )ang sama. Bahlran salah satmya trnguatkan hadits
png lainnya.

Lihat larangpn eotrnggang scndiriao, sebagaimana yang disebutkan dalam

hadiB Abdullah bin Umar pada no. 6014 dm hadit eMullah bin Amu 7007.
,',?F Sanad badia ini snArfi.DabnAt-Tah&ib,pada bagim biognfi Ayyub bin

Naiiar discbutkan: ibnu Abi Marya,mmcoggtalan, dari Ib'm Ma'inbahwa dia adalah

soomng yary *iqqah dan jujur. Dia b€rkatL 'AIcu ddak rcndcngar dari Yahya bin
Abi lGBirkccuali haqa satu hadi8.'

Iladits ini diriwayatkan oleh Al Buttari (8: 330) dari Qnaibah bin Sa'i{ dari

Ay.yub bin Naijar, dcngan saoad yang saoa"

..o'. a.?.,
dJ-l+ )dt J,
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78M. watid bin Muslim menceritakan kepada karni, Al Auza'i

meneeritakan kepada kami, Yahya (yakni Ibnu Abu Katsir)

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ibrahim At-Ta'imi,

dari Ya,qub, atau Ibnu Ya'qub, dari Abu Hgrairah, dia berkata:

Rasulullatr sAw bersabda "sarang seorang mubnin batasnya sampai

pada otot betisnya, lcemudian hingga setengah betisnya, lcemudian

sampai pada mata ka6nya. Adapun yang di bawah ittt, maka

(tempatnya) di neraka."1 
03

l' * *,i:u): *,WtWU'# '3'i.YAto
\t 'v dt * ,i1:; ,r: d ,g?\)i *')t * r,oti; i.
,t&3 y ,+f*Jt'."is| ,p,'oy ,iptriClrSu ,t-': #

Hadits riwayat Muslim (2: 300) dafi Amu An-Naqi4 dari Ayyub bin Naiiar.

N4mun, Mgslim tidak marycbuttan redaksi haditsnya karcna m€ogihlttan ricra)rat

scbclump.
Hadiis )'ang s€malm dcngan hadits ini telah discbutkan scbelr"'r"ya pada no.

7623 dra7624.
m smad hadits ini sluhih. walauprm ada kebimbangan mcogcnai name salah

scorang periwayatrya. Kami telah rcmerinci dan mcnjelaskan masalah ini pada no.

7460dn7461.
iiyr maksudnya adalah cara berpakaian (rnernakai sarurg), baik waltu naik

kendaraan tunggangan atauprm pa& waktu duduk. Hal ini dikatakao oleh Ibnu Atsir.

IVlusnad Imam Ahmad - @I
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7845. Husain bin Ali Al Ju'fi menceritakan kepada kami, dari

Zatdat\dari Abdullah bio Dzalovan, dari Affitrnatrman Al A'raj, dari

Abu Hurairatr, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Jauhilah

berburt* sangka, ftarena buntk sanglca adalah perkataan yang paling

dusta. Janganlah kalian saling mematai-matai, saling menguping,

saling bersaing, saling menawar dengan harga tinggi (untuk menipu

orang lai.n), saling menbelalcangi, dan saling membenci. Jadilah

hamba-hamba Atlah yang bersaudara.'f, 
M

,* sanad hadits ini shdih. Taid^hdi sini adalah Ibnu Qrrdamah" AMullah bin
Dzalrran disini adalah l+btt Az-7,mad'.

Hadits ini telah atisebutkan bagian awahya pada no. 7333, dai Suryan bin

Uyainab, dari Abu Az-Zinad- K"-i prm telah EEngisyaratkan bahwa hadib ini bisa ditalfuij dari baqak
t€ryat di kitab'kitab Ash-Shahihaiz dan Al M*nad. Di antaran5ra adalah rimyat
ini.

Dalam'Fath Al Bari (lO: 401--405), Al Hafizh Ibnu Hajar pun telah

menjelaskan panjang lebar mengenai malcna kalimat-kalimatqra dalam redaksi

hadits t€rsebut Di antaranya adalah ,!'ul naksudoya adalah m€'mb€ri penawarad

barang dengan Uarga yang lebih tinggi" padahal dia tidrk krmaksud mmbeli. Dia

banya berusaha agar harga4ra bisa naik
Iarangan me-lakutan perbuatan ini sudah disebutkan scbelumya b€*ali-kali,

di antaraq,a pada no. 64'51,7247, dzn77l3.
Red'toi- seperti ini disebutkan dalam Shahih Al tukhori (10: 40a) 1'ang

menrpakan riwayat dari Malik, dari Abu Az-ZiMd" Di sana Al Hafizh berkata,

'Dalam semtra riwayat Malik, redalsi hadibnya adalah rr;r3 [."
Ke, dian dia meryebutkan riwayat-riwayat 'l"las Al Muwaththa'dan riwayat

Muslim yang bcasal dari Malik Kemrdian dia juga me,nyebutkan bahwa hadits itu
diriwayaikan pula oleh Muslim 66f $rrhnil bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu

Hurt&ih- l,atu Uertata, 4[h btapi, dia meriwayatkan dsri Al A'masy dan Abu

Shalih dcngan redaksi, lFtr y sebagaimana yang ada dalam riwayat Al Bullhari.
juga riwayat yang jalur periwayatanrya berasal dari Abu sa'i4 mantan budak

Amir bin Kuiaiz. sehingga riwayat itu pun bcrbeda dalam riwayat milik Abu

Hurairah dan Abu Shalih" Narnrn tidak ada halzngan riwayzt milik Malik juga

berbeda."
Al Hafizh rahinahultah telah melupakan riwayat dalan Al Musnad ini

.Gr?t lt;V G;i
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7846. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, Abu Salamatr

menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabq "Ujian akan selalu menimpa seorang lakiJaki yang

beriman atau wanita yang beriman, baik itu pada tubuhnya, hartanya,

dan analorya hingga dia bertemu d,engan Allah dan tidak ada satu pun

lces alahan pada dirinya."Tos

Di sini disebutkan kedua kalimat iar sekaligus: yatni r't:*ts\jr'l-.irsvi. ladi,

tidak ada perbedaan dalam riwayat Abu Hurairah dan periwayat lainryra.
Akan tetapi, itu han),alah upaya mcringkas sebagim redaksi hadits. Barangkali

Abu Hurairah pun menceritakan hadits itu dengan b€fteda-b€da, sehingga ringkasan
ini asalnya m€mang dari dia.

Inilah pe,ndapat yang rajih menunrtlo. Bisa jadi pula bahwa ringlcasan itu
berasal dari upaya periwayat sesudah Abu Hurairah.

705 
Sanad hadits ini shahih. Hadits ini terdapat pula dalam,Jami' Al Mosanid (7:

453), dari terrpat ini.
Hadits riwayat At-Tirmidzi (3: 286), yang jalur pcriwayatannya berasal dari

Yazid bin Zruai', dari Muha'rrmad bin Amru, deirgan sanad dan redalsi ),ang sama.

At-Tirmi&i mengatakan, 'tladits ini hasan shahih."
Hadits rinrayat Al Hakim (4: 314-315), jalur periwayatannya bcrasal dari

Abbad bin Awwam, dari Muham'nad bin Amu. Dia b€rkata" 'Tladits ini shahih
mcnunrt s)rarat yzng dirctapkan oleh Muslinf nernun keduoya tidak
menycbutkannya." Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits ini pun disebutkan oleh Al Mundziri dalanAt-Targhib wa At-Tarhib (4:
148), dia menisbatkan pada At-Tirmi&i dan Al Hakfun Lihat pula hadits no. 7234
dan 7801.
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Ts|T.MtrhammadbinBisyrme,lrceritakankepadaka.i,
Muhammad bin Amru menceritakan kepada kmi, dari Abu Salamah,

dari Abu Hurairah, dia berkata, "(Suatu ketika) ada rombongan

jetazah melintas di dekat Rasulullah SAW. Beliau lalu bersabda,

'Berdirilah kalian, karena kcmatian itu tiba'tiba'''f,6

$:", ,)-3'i.'rZJ $1"; ,.b.'u'rZJ $:"' .vAtA

U:rL| {'h, ,k lt J;rtsv,iu,;;:} ,rl * ;^1 I
.:jy t*'!; it,*l$ "tv'ts;

7848. Muhammad bin Bisyr me,lrceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, Abu Salamah

me,lrceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dia be*ata: Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa yang meningalkan harta' maka itu

adalah hak kehnrganya dan barangsiapa yang maningalkan

tanggungan, maka itu adalah tanggunganht"f,@

?6 Sanad hsdib ini shahih. Hadiu riwayat Ibuu Majah (1543), jahr

periwayatannya b€rasal dari Abdah bin sulaiman, dri Muhamad bin AmtL

dcngan sanad yang sama.-6; g*hiri -dalam Az-Zzwa'id bcdotL "S8ud h.dia ini slulih, pra
p"ri""f6. pr,,, shahih." Lihat p,la hadits no. 6573. Kami prm rcngisyaratkan

banrakhadits di sana.--'- 
S-"d n"aie ioi shahih.Hadits riwayat Al Bulfisri (5: 4f4Q daa(12:42\,

riwayat dari Abu llazirn,dari Abu Hurairah, denganredaksi )ary -sam'
Al g.,lfi"ti juga miriwaya&an (5: aQ de'ngan redaksi )'mg t-1Ut panjang yang

.*qp.k- riwalalaari AUdrnatmao bin Abi Umdr dili Abu Hrtrailab- Dia juga

.*ii"y"*.q. dengan redaksi yang paqianq (12: *7) )'ang Enlpakan riwaft
aari aU" Salanah bin Abrhrrrahmac dari Abu hrairah"

@ - 
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7849. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amru me,nceritakan kepada kami, Abu Salamah

menceritakan ke,pada kami, dari Abu Hurairab dia berkata: Rasulullah

sAw melintas pada seseorang yang tidur tengfturap, beliau lalu

bersabda, "Ini adalah posisi tidur yang tidak diflkai Atlah'Azza wa

Jalla.'f,ot

Hadits ri*ayat Muslim (2: 4_4), baik dengan reda&si yang paojang mrryrm
yang ringkas, dari beberapajahr yang berbeda dari Abu Hurairab-- -mt 

S-anad hadits ini shahih. Hadib ini ada dzlamJani' Al Mosaild (7: 543)-

Hadits riwayat At-Tirmidzi (4: 12) jatur periwayatamya b€rasal dari Abdah bin
Sulaiman Al Kilabi dan Abdurrahim bin Sulainun Al As)lal. Kedua riwayat itr dari

MuharrmadbinAmu, dengan sanad seperti ini.
Hadits riwayat lb,nu Hibban dalam Shahih-rya dengan redaksi sedikit lebih

panjaog (7 : 35$ dalam na<kah AI llsan.' -Ad"i* 
iahrr periwayatanqra b€rasal dari Isa bin Yumrs, {ari Muharrmad bin

Amu.
Al Hakim pun mriwayatkan hadits ini dqlarn Al Muudrak $: 271) iaht

periwayatamya b€rasd dari Isa bin Yrmus. Dia nengaUkan, 'Tladits im shahih

Lerdasarkan syalat )rang ditetapkan Mgslim, namun mereka tidak
meriwayatkannya."

A&-Dzahabi tidak berkomntar terhadap riua)tat ini' Hadits ini pm akan

disebutlan pada no. 8028, yang ncnrpakan riwayat dari Ham"nd bin Afiu.
Al Mrmdziri mnyebuttan hadits itu dalam At-Targhib wa At-Tarhib @: 59).

Dia rnengatakan, 'Tladits ini diriwayatkn oleh Aha4 Ibnu Hibbao dale'n glo1iilr-

n)ra."
Al Buttari pun mcmbicarakan hadits iri. Aku tidak melibat adanya ilat (cacao

pada hadits ini. Aku prm tidak tahu dimenr dia mcngatakaa dan rya yang dikatakan

otehAl Buttari mengenai hadis ini.
Me,ngemai perkataan rif,i u, dalam Shahih Mttslim disebutkan dengan ri|.i u. Dan

ini sudah kmri cocokkan dengan yang ada dalam Al Mustadrak dat Jami' Al
Masaaid.
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7850. Muhammad bin Bisyr me,lrceritakan kepada kami,

Muhanrmad bin Arnru me,nceritakan kepada karni, Abu Salarnatr

menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW pemah dt oyq "Amal apakah yang paling utama? Dan amal

apakah yang paling baik?* Betau menjawab, "Iman kepada Atlah dan

Rasul-Nya." Orang itu bertanya, 'Lalu apa lagi, wahai Rasulullah?"

Beliau me,njawab, "Jihad di jalan Allah adalah ptncabtya amal

perbuatan " Orang itu bertanya lag;, "Lalu apa, wahai Rasulullah?"

Beliau me,njawab, "Haji yang mabrur."7@

f . . zz ! I o \

€.., t .r..e o; :t'"3 n* ,r\U'rZJ $:"r.yAo \
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7851. Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada l6ami,

IJbaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zhad,
dari Al A'oj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW

m Sanad hsdits ini shahih. Hadits ini dalam Jami' Al Masmid 7: 453454:
jalur periwalatamya berasal dari Sa'id bin Musannab, dari Abu Hurairah.

Perkataan ; Sa$'\t?t (an l apa yang paliqg baik) disebutkan dalam tiga kitab

nrjul r utama, sdngtrznJanti' Al Masaniddiscbutkan dengan i ,lg;!rlff.

W - 
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menyebutkan hilal. Beliau bersabda, uApabila lulian melihat hilal

(bulan sabit), malw berpuasalah. Begitu pula jilca kalian melihatnya

(lagt), maka berbukalah. Namun jilra hilal itu tertutup awan, maka

berpuasalah tiga putuh hari."7lo

,;ta6. 
t-.ol

WJ,> coj.r9
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7852. Muhammad bin Bisyr me,lrceritakan kepada kami,

Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, Shalihbin Abu Shalih

As-Saman menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, uTidak ada seorang Wn yang bersabar

atas lresulitan ekonomi dan lerasnya hidup di Madinah, keanali ahi
alran menjadi penolong dan saksi baginya, atau saksi dan penolong

baginya.'f,rl

7r0 Sanad hadits in shahih. Hadib ini nrerupakan ulangan dari hadits no. 7765.
7rr Sanad hadits ini shahih. Walaupu secara zhahir t€rlihat bahwa sanad-nya

terputns, pada hakikatnya sanad itu zznashl (tersambung).

shalih bin Abi shalih As-Saman di sini adalah saudaranya suhail bin Abi
Shalih. Dia adalah seorang untuk nrggai. Ibuu \d1'11 den lain-lain me'nilainya

tsiqqah.
Biografinya disebrrtkau dru kali olch Al Bulfiad dzlamal Kabir (2121280) dan.

(28F285) dengan nama Shalih bin Dza&wan dan Shalih bin Abi Shalih.

Ibnu Abi Hatim pun meirycbutkan biografirya (All4OHOl).
Shalih bin Abi Shalih meriwaptkan hadits dad ayahnya dan dad Anas bin

Malik, scrta tidak disebutkan riwapt dari sslain [sduarya
Hadits ini scbenamya di{wayatkaonya dari ayahnya, dari Abu Hurairab,

sebagaimana yang akan dijelaskan dab,r, Talrtrii. Akar tetapi, sePerti halryra dalam

Al Mttsnad ini kalimat "dari ayabnl'a" prm dibuang dalan tiga kiab pedoman

utaEa.
Hadits ini prm disebutkan olch Ibnu Katsir dalam Jami' al Masanid (7: 199)

deagan ju&rl lfiusus, yakni ti ,;t1J..t g1t ,tj:;UP (Shalih bin Abu shalih darirya),

yakni dari Abu Hurairah.

Musnad Imam Ahmad 
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7853. Atran menceritakan kepada karni, Wuhaib menceritakan

kepada ftami, Hisyam menceritakan kepada kami, dia bimbang

mengenai redaksi haditsnya: "sebagai saksi atau sebagai pe,nolong."7t2

Hal ini ditrmi'tt"" oleh koryrataan bahwa scedti inilah yang terdapat dalam
naskah Al Mumad.IGreoa iulalu yang rajih Gaodmgan ),anC kuat) mcnurut saya
adalah bahwa hal itu naupatan kesalahan dari para penulis naskah dulu. Bukan
m€ruprkan pcOeaaan dollaq karena jika ncmang karcna perbedaan ,i*ayaq
niscaya akan dipapa*an olch para imatnyang hafizh-

Hadits ini prm rlran flfusbutkan dal"rn Al Musnad pada no. 8497, dari Atran,
dari Wuhaib, dari ayahya, dariAbuHurairah.

Al Bulfiari juga ircriwaya&amya dal*t Al lfubir (2D1284-285), dalam
biografi Shalib.

Al Bukhari renyebutkao, '... dari ayahp" dari Abu Hurairab dari Nabi SAW:

WtW.-r 91ty* u$ p;'Barorysiapa yang bersabar atas kcsulitan ekonomi

di kota Madinah, nata afu akan menjadi saksi atau penolong baginya'." Hal ini
dikatakan oleh Musa kepada lrarni.

At-Tirmidzi juga rnengatakan, 'tladiB ini hasan shahih gharib dari jalur ini."
Ini seunra mcnpakao dalil yang jelas bahwa hadits ini mffrrpakan haditsnya Shalilc
dari ayahu5na, dari Abu Hruairah.

Hal ini s€,makin dihullan oleh riwayat b€rftut ini 1rakni riwayat Wuhaid dari
Hisyam, reskipua rrnnrn fiSpld tidak mcoyebutkan secara lcngkap sanadnya
karena ncngihtkanpa& ri*zyat ini.

Riwayat itu "l.rn disebutkan pada no. 8497. Di dalarrrnya juga terdapat
tanbahan "dari ayahnlra.'

Riwayat itu juga diriwayatkan oleh Al B-khari dalam Al Kabir, sebagaimana
yang kami sebutlon sebelurmya.

Akan tetapi, meskiprm saya meyakini hal rtu, sa)ra tetap tidak bisa
mcnambalikannya dalarn snnqfl karcna semra riwayat mcmang menyebutkan
demikian. Sedangkan ilrrnr a&lah amarah.

Hadits sanakna dengan ini juga telah disebutlan sebclumya dalam hadits Sa'ad
bin Abi Waqash pada no. 1573, dari hadib Ibnu Umar no. 6001. Lihat pula yang
akan discbu&an pada no. 9150, 9668, dta9769.

7r2 Sa"ad hadits ini shahih. Hadits ini nenrpakan rrl rgan dari hadib
sebelumya. Di sana kami pun tclah mengisyaratkan bahwa sanad hadits ini al<an

disebutkan dengan lengkap pada oleh 8497.
Adapun perkataan l:i t 'tf r"* t disebutkan dilanJami' Al Masanid daiteryat

ini(7:199).

EI - I'[nsnd Imam Ahmad



4:", ,f.tt:;.'# €:'r-' ,e6it'i:i-3 t3'"; .vAo t

*abt d* !, Jh i6 ,jd ,{:"; ,;:} 6'of ,{l U.'q
,sj; alu.t,i;\t #t'u F #it ir,P :

7854. ZatdbnAl Hubab menceritakan kepada kami, Husain

bin Waqld menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ziyad

menceritakan ke,padaku, bahwa Abu Hurairah menceritakan

kepadanya, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tangan di atas

lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dengan orang yang

menj adi tangunganmu."T 
.t3
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7855. Zud bin Al Hubab me,nceritakan kepada kami,

Mu'awiyah bin shalih mengabarkan kepada kami, dia berkata, "4ku
mende,ngar Abu Maryam menyebutkan dari Abu Hurairah bahwa

Rasulultah SAW melarang buang air kecil di air yang diam, ke,mudian

berwudhu dari air tersebut.'7la

Seperti itulah yang disebutkan dalaui riwayat yang akan daang dan riwayat Al
Brrkhari dalam Al lfubir. Sedangkan datam figl kitab n{ukan utama disebutkan

dengan W3(+ dan ini salah, sebagairqana yang lcami jclaskan
7r3 Sanad hadits ini shahih. Hadib ini mc,nrpokan ringkasan dari hadits pada no.

7155 dua7727.

'rt Sanad hadits ini shahih. Abu Maryam dalamAt-Taraiun discbutkan bahwa

pada tingkatan ini terdapat arpat orang.
Al'Bul&ari menyebutkan biografi tiga orang dari mereka dzlamAl Kuna pada

uo.636, 637,d^n639.
Al Bulfiari mengatakan, 'Abu Maryam Al Anshaxi, dari jabir bin

Abdullah...Abu Shath meirgatakan dari Mu'awiyah"" "Abu Maryam, mantan budak
Abu Hurairah, dia mendengar dari Abu Hurairah

Musnad Imam Ahmrd - @I
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7856. Taid bin Al Hubbab menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Hilal Al Qurasyi mengabarkan kepada saya, dari

ayahnya, bahwa dia mende,lrgar Abu Hurairah berkata, "Kami bersama

Rasulullah SAW di dalam masjid. Ketika beliau b*ekit, kami pun

ikut berdiri. Tiba-tiba datang seorang badui dan berkata, 'Berilatr aku

Adapun yang meriwayatkan darinya adalah Mu'awiyah bin Shalih, dia

rcngatakan, 'Raja dibani Quraisy."
Abu Maryam, pelayzn di nasjid Damaskus, dari Abu Hurairah- Adaprm yang

mcriwayatkan darirya adalah Huraiz.
Ibnn llatim merycbutkan biografi ketiga Abu Maryam itu (41U436-437,2185,

2186, 2178). Dalam dtra no. t€ralfiir, dia mngatatan, "Al Bul$ari rcnjadikan
omng )ang ada dala'n rivrayat ini Abu Maryam" Sedangtan riwayat yang

sebelumya, disebutnyra maotan budak Abu Hurairah-" aku rcndsng;ar bapal&u

b€,rkata, "Orang ini dan mantan budak Abu Hurairah adalah orang )'ang sama."

Se,pcrtinfa dia ccndcnrng padabagian pcrtama yakni Al Anshsri.
Dan sebelum itu" dia rcnlrcbutkan sebuah biognfi ddam htab Al Asma'

QU\SE) Abdurrahan bin lvls'i4 Abu Maryam Asy-Syami adalah pelayan di
Masjid Himash" Dia rcriwayatkan dari Abu Hurairah"

Adaprn f'ang mcriwayatkan darirya adalah Yahya bin Abi Umr As-Saibani.
A@rm yang rajih yang ahr yakini kebamrannya, mmrtht adalah scmta

biografi yang discbuttan di sini adalah rmtrk satr orang )rang sama. Pcrbedaan di
aotara scmran],a haqra scdikit.Yang pastin dia adalah scorang tabitn yang dik€Nral.

Ahad dm Al Ajli mcoilainla tsiqqah. Dia tids& mlabutlan iarf, (*rag,n)
pada dtuinya.

Iladits ini irrga.aton disGhilkm pada no. 91O4, yaog mtpalaa riwayat Mua
bin Abi Urq"r,n, dari ayahp, dari Abu Huairah"

Malna hadib ini i\g aabit d^lam Ash-Sluhihain dn kitab-'kitab lainnya"

naurrn dcngu radatsi :'rf;i.
Hadits ini tclah disebutkan sebelumya pada no. 7517,7518, dat7592:

,;wl'i
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(sesuatn), hai Mghammad.' Jawab Rasulullah SAW, 'Tidak, aht

memohon ampun kepada Allah.'Badui itu pun menarik Rasululatl dan

sedikit melukainya. Para sahabat prm he,lrdak membanhr beliau.

Namun beliau bersabda" 'Biarlcan dia.' Kemudian Rasulullah sAw
pun memberi orang badui itu, padahal janji beliau adalah meirgatakan,

'Tidak, &t memohon amPun kepada Allah'-"7rs

ia,e"
,1;J'i
'r?\i e

ctJl{} 'i. i;'St i:? ct:,L

br Jt r'of i;1 ,rj *
i-j r:;1- .vAov

,Jiailt U. :t'*
7tb3 {;4; 7ti/n ,€.,i'u i:;,5 ,:S 'p: * \t ,*

.JuXfur frt,yd$$:.tt1$j
7857. Zatd bin Al Hubbab me,nceritakan kepada kami,

Abdurrafiman bin Tsauban menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Fadhl me,nceritakan kepadaku, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah SAW berlindung dari empat hat dari siksa neraka

7r5 
SaDad hadib ini shahih. Muharnnad bin Hilal bin Abi Hilal Al Quasyr Al

Madani, mmtan budak Bani Ka'ab Al Madzhaji: dia adalah scolang )tang tsiqqah.

Ahmad dan lain-lain menilainya tsiqqah." Biografinya disebutkan oleh Al
Bukhari dalan Al Kabir (llll257),Ibnu Abi Hatim (a/l/l15-116).

Ayabqra, Hilal, adalah seorang tabi'in yang tsiqqah,Ibnu Hibban menilainya

tsiqqah.
Biografrq,a disebutkan olch Al Bulfiari ddam Al Kabir (4121203), Ibnu Abi

Hafim(4t2f73). Mereka berdua tidak nrnyebutkan adatya jarh (celaau) bagi Hilal.

Hadits ini juga disebutkan dalamJami'Al Masanid (71402), yang dinukil dari

taryatini.
Bagian akhinrya diriwayatkan oleh Abu Daud (3265) jalur pcriwayatanq'a

berasal dari Zaid bin Al Hubbab, dari Muharmad bh Hilal.
Ibnu Majah juga meriwayatkan bagian alfiir badits pada no. 3265, adapun jalur

pcriwayatanqra berasal dari Harrrmad bin Khalid dan jalur periwayatannya Ma'n bin
Musa. Kedua jalur itu berasal dari Muharrmad bin Hilal.

Aku tidak menemukan riwayat yang lengkap dalam riwayat-riwayat yang ada

selain di teryat ini. Alu juga tidak rnenennrkannya dr Majma' Az-fuwa'14 entahlah

di mana tempatnya.
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7858. T;addbu.^ roOO* me,nceritakan kepada [emi, Su&an

menceritakan ke,padaku, dari Simak bin Ha$, dari Malik bin Zhalim,

dari Abu Hurairah, dia menceritakan bahwa Marwan bin Hakarr

berkata, 'I(ekasihku, Abu Qasim yang be,nar dan dibenarkan bersabda

kepadaku,'sesungguhnya kehancaran umatht disebabkan nafsu

birahi orang-orang bodoh dari suht Qurairy'.'f,r1

7'6 Sar'rd badits ini shahih. Abdurrahman bb Tsauban di sini adalah
Abdurahman bin Tsabit bin Tsaubar, nemrnya dinisbatkan pada kakeknya. Pada

hadis no. 3281 &n 4968, dia sudah rcngenai discbutkan dirinya.
Para ulama b€rb€da pcndapat tentang dia. Di akhir hayatnya dia banyak

berubaL Di sini ftssi ' 'nbehkrn bahna p.€ndapat yang rajih menyatakan bahwa
tsiqqah.

Biografinya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim QUZI9\;. Ibnu Abi Hatim juga
meriwayatkan dari ayahnya yang rcngatalaq 'Diatsiqgah."

AMullah bin Fadhl bin Abbas bin Rabi'ah Al Hasyimi Al Madani: dia sudah
disebutkan sebclumya pada no. 188.

Di sini kami tambahkan bahwa Jamaah ahli hadits meriwayatkan hadits darinya.
Biografiqra discbutkau oleh Ibnu Abi Hat'tn Ql2l 13 6).

Hadits yang semakna deagan hadits ini zudah discbu&an sebelumya pada no.
2342, yarrg terletak di tengah-tcngah Musnad Ibnu Abbas, dari Ismail bin Umar, dari
Malik, dari Abu Az-b4 dni Al A'raj, dari Abu Hurairah. HR An-Nasa'i (2:320),
yang menryrkan riwz),at Ibmu Al Qasrq dari Malik

Hadits )ang semalma juga telah disebutkan pada no. 7226, namn dengan
redalsi perintah-

Rivayatrla berasal dari Muhanmad bin Abi Aisyalr, dari Abu Hurairah.
7r7 

Sanad badits ini shahih.litalik bin Z}ralimdi sini adalah seomng tabi'in yang
tsiqqah.

,i;j €j r,t'v i #y I e?
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Biografirya disebutkan oleh Al Bulhari dalam Al Kabir (4111309), dia

mengatakan, 'Dia meirdengar dari Abu Hurairah."
Ibnu Abi Hatim juga menyebuttan biografin)ra (4lll2ll)- Keduaqra tidak

menyebutkan celaan bagi Malik" Ibnu Hibban ptm menyebu&annya dalam ltv-
Tsiqqathlq.33l.

Sebagian orang men)'ebutnya dcngan nama Abdullah bin Zhdim, sebagaimana

yang akan disebutkan dulam taldrij. Ini meruprlran kelupaan dari orang yang

menyebutryra sepcrti ini.
Abdullah bin Aalim adalah seorang tabi'in lainnya. Al Bulfiari dan Ibnu Abi

Hatimpun telah membedakan antara keduanya,
A u bin Ali Al Fallas berkata, 'Yaog be'nar adalah Malik bin h^lir-" Dalam

At-Tahdzib, nama Malik bin Thelinr puur diberi kode dc'ngan kode Muslim dan An-
Nasa'i.

Pengkodean dcngan kode Muslim adalah kesalaha:r, karena Muslim tidak
meriwayatkan darinya. Yang mengherankaq biografqra tidak disebutkan dilarmAt-
Taqrib rnauprm kitab Al Khulashah

Secara zhahir, diketahui bahwa dia rcrmasuk periwayat dalam Ziyadatu Al
Hafuhfi Tahdzib At-Tahdzib Al Kabjr, milikAlMazi.

Hadits ini juga alran disebuftan pada no. 8020 dan 10297, dari Abdurrahman
binMahdi dari Su$an, flfiifis-Simrk, dariAMullah$ia Thalim

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dal"rn Al Mustadrak (4: 470), jalu
periwayatannya berasal dari Al Husain bin Hasft, dari Ats-Tsauri, dari As-Simak
bin llarb, dari Malik dan Tlalim Dia. juga mengatakan, 'Tladits ini sanad-nya

shahih,namm keduanya tidak meriwayatkanryra."
Secara zhahir, kelrryaan ini berasal dari Abdurahman bin Mahdi" karena

riwayat T:ridbtnAl Hubbab (di sini) dan riwayat Husain bin Hafsh, milik Al Hakin1,

keduanya dari Ats-Tsauri.
Dalam kedua riwayat itu terdapat Malik dan Znalir.- Begitu juga dengan para

periwayat lainnya, mereka menyebutkan n rnenla dengan narna Malik bin Thalim

Ath-Thayalisi meriwayattan hadib itu (2508) dari Syr'ball dari As-Simak bin
Harb, dari Malik bin Thelitn, dari Amu bin Marzug dari Syu'bah. Selain rtq juga
akan disebutkan dalaml, Mtsnad pada no. 7961, dari Muhatmad bin Ja'far, dari
Syr'bah.

Dan pada rro. 8329, dari Rauh bin IJbadaL dari Syr'bah. Ibnu Hibbao juga
mcriwayatkanrya dalam lrs-Istqqat pada bagian biognfi Malik, hadis itu
diriwayatkamya dari Abu UwanalU {sri [e$i'nrk, dari Malik bin T}r,atir,ln

Ibnu Hibban juga mcriwayatkanrya dal"n, Shahih-4ta (8: 500/ dalamnaskahll
Ilsan), ),ang jalur pcriwayatanqa b€rasal dari Isham bin Yazu4 dari SUS/an, dari
ds-gimab dari Malik bin AaUn"

Isham bin Yazid Al Ashfahani adalah seorang yary $Aqah.
Biografinya disebutkan oleh Ibmr Abi Hatim QN26), dia moryatakan bahwa

Isham sdslah mantan budak Sufyan Aa-Tsauri
Diriwayatkan pula dari Ibnu MaMi bahwa dia b€rkata, "Isham selalu bertanya

rcngenai segala permasalahan kepada Su$tan."
Dia juga ureryunyai biografi dalarr Tarikh Ashbahan, milik Abu Nu'aim (2:

138-139), dpJ,en tri"o, Al Mi?tt (a: 168). Mereka seIDIIa berbeda dengao
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7859. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia

me,ngatakan, "Aku mendengar Hanzhalah bin Abu SuSan, aku

mendengar Salim bin Abdullah berkata, 'Aku tidak tahu, berapa kali
Abu Hurairatr berdiri di pasar dengan mengucapkan: ihnu telatr

diarnbil, fitnah pun mulai tampalq dan kekacauan (al harj) ptxr

sernakin banyak.' Abu Hurairah lalu berkata: Ada yang bertany4

'Apa itu 'harJ' wahai Rasulullah?' beliau bersabd4 'Begini' seraya

memutar balikakan tangannya (mengisyaratkan pembrmuhan).7l8

Abdurrahman bin Mahdi dalam menlaebutkan nama tabirin pada hadits ini, dengan
Abdullah bin Tlralirn- Bahkan, ketika Al Bulfiari rnengispratkan pada

riuayat AMutrahman bin Mahdi ini dalam data mengenai Malik bin fralim, dia
tidak menyebutkan dengan "a'na AHullah bin 7haltut

Al Bukhari justnr mengatakan, "Ibnu Abi Syaibah mengatakan, dari Ibnu
Mahdq dari Sutnan, dari As-Simak, Ibnu Thalim rncdengar, Abu Hurairah
mc,rdengar dari Nabi SAW...." Dia tidak dapat meoinggalkan riwayat Ibnu Mahdi,
karena fi dalanm)ra terdapat penyebutan dengan jelas bahwa tabiSn itu mendengar
dari Abu Hurairah- Akan tetapi, dia 6dak rnenerima lb,nu Mahdi merryrebutkan narna
si periwayat dengan r'r-, AMullah-

Dalern Fath Al Bui 13: 7, Al Hafizh mcngisyaratkan pada riwayat-riwayat yang
ada mengenai hadits ini.

Makna badits ini pun terdapat dalam berbagai jalu >ang banyak. Lihat hadits
rio. 8287, 8E88, 10748,,r"n 10940.

Lihat pula Shahih Al Buthari $: a5\ dan (13: 7-8) sema Shahih Muslim (2:
370).

"' Sanad hadib ini shahih. penjelasan me,ngenai ke-tsiqqah-at Ishaq bin
Srrlaiman Ar-Razi Al Abdi telah disebuth scbelumya pada no. 452 dan 4875. Di
sini lrarai tambahkan perkataan lb,nu Waddbah Al Andalusi, 'Dia adalah seorang
yarg tsiqqah dan ahli dalam hadits, mjin beribadah dan sudah tua." Ibnu Sa'ad
mcnyebu&an biografmya Q UIO),Ibnu Abi Hatim (l/l : 223--224).

Hadits )ang sama prm telah disebutkan scbelumya pada no. 7540, yang
mcnrpakan riwayat dari Ibnu Namir dad Hanzhdah. Namun, tidak ada isyarat
dengan tangan yang mcnrmjukkan penrbunuhan.

@l - ['flnsnfi Imam Ahmad
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7860. Suwaid bin Amru menceritak* t e.a" kami, Abban

menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepada kami, dari

Ab.u Salamalt dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "(Ke+vajiban) menjamu tamu itu selama tiga hai. Adapun

yang selebilnya adalar, s edekah."1 
re
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Riwayat hhaq bin Sulaiman 
-yang 

di sini- diisl'aratkan oleh Al Hafizh
dalza Fath Al Bari dengan meryatakan bahwa riwayat ini diriwayatfan slsft rsm'ili
dengan jalnr yangb€rasal dari Ishaq, scbagaimana riwayat yang ada&Al Mttsnad.

Al Hafiz;h mngatakan, 'Ifadits itr disebutkan d€ogan naryuf, neltnm di bagian

athir terlihat bahaa iA rrurfu'.

" ,ui';t: mksudnlra tangan seakan scdang msm*ul dengamya

)rang rcrupalan isyarat medunrh.
Ibnu Atsir b€rkata, 'IIal iur juga diguakan untrk rcnsifrti orang yang

memotong de,ngan tajaml'a 1rcdang."
7re Sanad hadits ini shahih. Penjelasan mengenai ke-rr,iqqa}-at Suwaid bin

Amu Al Kdbi telah disebutkaa sebelumya pada no. 1502. Di sini kami tambahkan

bahwa biogrifq,a juga discbutkan oleh Al Bulfiari dalamAl Kabir Ql2ll49), Ibnu

Sa'ad (6: 285), dan Ibnu Abi Hatn' (2111239). Dia juga reriwalatkan dari Ibnu

Ma,in yang rcryratakan bahwa dra tsiqqah. Abban di sini adalah Ibnu Yazid Al
Atthar. Screntrra Yahya di sini adalah IbDu Abi Katsir.

Hadits ini pm akan disebutkan pada no. 9560, dari Yahyz (Al Qaththan), dari

Mtrhamrad bin Amu, dari Abu $nlamah, dongan sanad yang sam. Hadits ini pun

akan disebutkaa pada no. 8630, yang meruprtan rinrayat dari Ashim bin Bahdalab,

dari Abu Shahh, dariAbuHurairah.
Selain itu, juga diriwayattan oleh Abu Daud (37a9), jahrr pcrivrayatanryta

berasal dari AshindariAbu Shalib"
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7861. Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami,dari Al A'masy, dari Dzalovan, dari Abu

Hurairab" dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pentt dipenuhi

dengan nanah yang beraroma bwuk adalah lebih baik bagi seseorang

daripada dipenuhi dengan syair-syair (sehingga melalaikannya dari

Al Qur'an).-720
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7862.^ ,"* bin Dukain menceritakan kepada kami, Safin

menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Nabhan, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Janganlah kalian

'o Sanad hadits ini shahih. Dzahran di sini adalah Abu Shalih As-Saman.
Hadits ini diriwaya&an oleh Al Bul&ari (10: a53) dan Muslim Q: 199). Kedua
riwayat tersebut b€rasal dari Al A'masy, dari Abu Shalih.

Hadits yang s€xmakna dengan hadits ini juga telah disebutkan sebetumya dalam
hadits-nya Sa'ad bin Abi Waqash pada oo. 1506, 1507, dan 1569. Juga dalam hadits
Ibnn Umarpda rc.4975 dan 5704.

Meagenai perkataan rij, Ibnu Atsir berkata, 'Maksudnya adalah penyakit yang

mengenai peruhya."
Sedangken me,nunrt Al Jauhari, 'Maksudnya dia memakan nanah."
Sckeloryok onng bcrpendapat 'Maksudnlra adalah hingga nanah itu

merrnuhi paru-pannya."
Adapun mengenai kalimat +J.i: dr siui dibaca rafa' sebitgga ya' kedua dibaca

dcngansubrn
Al Hafizh b€rkata, 'Ibnu Al Jauzi mc4gatakan, 'Dalam hadits Sa'ad yang

diriwayatkan Muslim disebutkan dengan ii ,F." Sedangkan datam hadits dari Abu

HuairaU yang diriwayatkan olch Al Buttari discbutkan dengan mcmbuang kalimat

F. l"ai bila tadapat kalirnat ,j- maka kalimat -i; dibaca nashab, ssdangkan

apabila tanpa 
"! 

maka dibaca rafo'.'
Al Hafizh b€rkata, "Aku melihat sekelornpok ulama tcrdahulu membacanya

nashab dan nembuang .,-i-. Ini menrpnkan kesalaban, karena di sini tidak ada yang

menashabkan Disebutkaupulabahwa lbnuAl Khasyab hal ini."
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saling membenci, saling memata-matai, dan saling dengki. Jadilah

hamba-hamba Attah yang bers audara.'f,2r
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7563. Abu Ahmad me,nceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, dari Abu Al Jahhaf, dari Abu Hazim, dari

Abu Hrnairah, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda, "Barangsiapa

yang mencintai lceduanya, berarti dia telah mencintaiht. Dan

barangsiapa yang membenci keduanya, bqarti dia membenciku

juga." Yakni Hasan dan Husain.7z

,r sanad hadits ini hasan. Makna hadits ini tabit dzn shahih. shalih bin

Nabhan di sini adalah ShalihbinAbi Shalih, mantanbudak dua anakkembar.

Pada hadits no. 2694, kxni telah jelaskan bahwa ia banyak benrbah

(hafalannya)ketikaumrrnyazudahtua,ssdangkanAts-Tsaurimendengarhadit
darinlra ketika dia sudahberubah"

giogr"fioy" disebutkan oleh Al Bulfiari dLlam, Al Kabir (2121293d) dan Ibnu

Abi Hatim (?tl4lH18).
Ma6a hadits bi tsabit,ia telah disebutkan sebelumya dalam dua hadits sialr/r

padano.7713 dN'7845.
Hadis ini juga diriwayatkan lebih dari satu jalur dari Abu Hruairah.
,2 Sanad 

-n"aitr 
ini shahih. Abu Ahmad di sini Adalah Az-zlrfiiri, Muhamnad

bin Abdullah bin Az-Zubair Al Asadi.
Su$an di sini adalahAts-Tsauri'
Abu Al Jabhaf: adalah Daud bin Abi Auf At-TamiEi. Dia adalah seorang yang

tsiqqah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Surym renitainf tsiqqah dzt
mcruuliakannya.

Dalam il Kobt', Al Bulfiari rcriuayatkan dari su0rdn yang mcriwayatkan'
.Abu Al Jahhaf mcnceriakan kepada karni, dia adalah orang yang diridhai."

Ahad dan lain-lain juga mcnilainya tsiqqah. Biografinya disebutkan oleh Al
Bulfiari (21 I l2l3), Ibnu Sa'ad (62 228), Ib'nu Abi Hatim (l U 421-422}

Adaprm mcngenai kalimat r..,r, dalam perkataan Su&an, disebutkan dalam kitab

At-Tahdzib dengan kalimat Li (ataraptan). Ini merupatan perub'han'

Sedangkan dalam catatan pinggim)'a disebutkan dengan benar yang merupakan

nnkilan dariAt-Tahdzib Al Kabir,mililr Al Mazzj.
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7864. ZaLd bin At Hubbab me,lrceritakan kepada kami, dari

Ibnu Tsauban, Abdullah bin Al Fadhl Al Hasyimi menceritakan

kepada kami, dari Abdurratrman Al A'oj, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW bahwa beliau berurudhu sebanyak dua kali-dua kali-723

Penyebnm yang benar juga tcrdapat cr,lryn Snon At-Ttrmi&i (l: 18Q, yang

lrarui jela.qkrn (syafi. Begru pula deirgan 'rrskah 
yang tc,rp€rca),a dari kitab Nashb

Ar-Rayah.
Hadits ini diriwayatkan pula oleh IbEu Maish (la3), yang jahn pcriwayatanal'a

berasal dari Waki', dari SuEED, de,ngan saoad yang sama.

Adaprm rcdalsirya adalah!#kr|;J';l ; : (barangsiapa Fqg retrcintai

Hasan dan Husain)...dst D"lam kitzb hnaid, Al Bushiri mengatakaq "Sanad hadits

ini shahih, para periwayatryra tsiqqah."
Hadits ini pun akan disebutkan pada no. 9758, yang menrpakan riwayat Waki',

dari Su$ian, dengan sanad yang ringkas.
Adaprm redaksi haditnya adalah: q?V,,,4J A;4r (Ya Alall sungguh aku

mcncintai rereka berduq maka cintailah keduanya). Lihat pula hadits no. 6406 dan

7392.D Sanad hadits ini shahihj lbmr Tsauban: dia adalah Abdurrahan bin Tsabit

bin Tsaubao, s*agaimana yang tclah lalu pada no. 7857.
$6drnglran dalam kitab Ash-Shahih disebutkan de'lrgan'Dari Abu Tsauban" ini

mernpakan kesalahan Hal itu sudah lami cocokkan.dengan yang terdapat dal"t'Al
Mus tadrak dzn Shahih Muslim

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud (136), At-Tirmidzi (43), yang kami
s)rarah, Al Baihaqi dabtn As-Sunan Al Kubra (l:79).

Kctiga riwayat tersebut jalw periwayatannya berasal dai Taid' bin Al Hubbab,
dengan sanad s€perti ini.

Dnlam riwayat mcrcka juga disebutkan:9f;,i;(dua kali, dua kali).

Hsdits ini pu diriwayatkan oleh Ibnu Al Jalud delam kitab Al Munnqahlo,
43, jalur periwayatanq,a b€rasal dsri Abdullah bin Shalih bin Muslim Al Ain, aati
Ab&mabmao bin Tsabit bin Tsauban, dengan sanad sgperti ini.

Adapun redafsi hadicrya: "# "$AAA,'$,rf' 
(baranekali aku mclibat Nabi

SAW berwudhu tmengutang] 6ps lqli, dua kali). [dalrna badits ini shahih dat
sesuai denganrnlrna hadits yang ada di sinr.
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7865.Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi

Dz|'b menceritakan ke,pada kami, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu

Hurairah, batrwa Rasulullah SAW bersabda, *Demi Allah, tidak

beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman."

Para sahabat bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" beliau bersabda,

"Seseorang yang tetangganya tidak aman dari bencananya," Mereka

bertanya, "Wahai Rasulullatr, apa bencananya?" Jawab beliau,

" P er buat an buntloty a."7 
24

724 Sanad hadits ini shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bulfiari, namun dia
tidak menyebutkan redaksinya. Dia meriwayatkan ini karena mcngikutkan pada
riwayat yang pertama (10: 37G-37), yang rnerupakan hadits Abu Syuaih Al
Khuza'i.

Jalurnya berasal dad Ashim bin Ali, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id'Al
Maqburi, dari Abu S),umih. Kemrdian dia berkata, 'IIadiE ini dikuatkan (dengan
adaqra tabi ) oleh Syababah dan Asab bin Musa."

Malsudnya mereka berdua nengihti Ashim bin Ali dengan rneriwayatkan
hadits ini, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id dari Abu S),uaih.

Kemrdian Al Bulfiari meirgatakan, 'Ilumaid bin AbDa4 Utsman bin Umar,
Abu Bakar bin Ay5asy, dan Syr'aib bin Ishaq juga meriwayatkan dari Ibnu Abi
Dzi'b, dari Al Maqbrui, dari Abu Hurairah."

Jadi, dalam riwayat-riwayat dari Ibnu Abi Dzi'b, mengenai hadits ini, terdapat
perbedaan dalam nama sahabat.

Al Hafizh prm men-taf&rij riwayarriwayat yang ada di dalam Fath Al Bari
beserta tabi'-nya. Dia msnrkil bahwa Ahmad me,ngatakan, 'Yang terdengar dari
Ibmr Abi Dzi'b ketika bera& di Madinab bahwa dia meirgatakan 'dari Abu
Hurairah" ssdangkan fng rcrdengar darinya ketika berada di Baghdad adalah dia
mcngatakan dari Abu Syraih."

Mayoritas riwayat yang disebutkan oleh Al Hafizh menyebutkan dengan'...dad
Abu Hurairah." Y-g benar adalah bahwa kedua riwayat tersebut memang benar dan

dihafal. Apa png dilakukan oleh Al Bukhari menguatkan hal itu.
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Selain itg, hadits ini pun nkan disebutkan pada no. 8413, dari Utsarm bin Urnar,

dari Ibnu Abi Dzi'b.
Al Hakim juga meriwayatkanqra dalaa Al Mustadrak (l: l0), jalur

periwayatannya berasal dari Ibnu Wahab dan dad Ismail bin Abi Uwais.
Kedua jahr itu berasal dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu

Hurairah.
Kemdian, Al llakim juga mcriwayatkannya (4: 165) yang jalur

periwayatannya b€rasal dari Ibnu Wahab.
Dalam rivrayat pertama" Al Hakim mengatakan, 'Tladits ini hasan shahih

menunrt syamt ),ang tlirctapkan oleh AySyaifr:hani (ttl Bulfiari dar1 l{uslim),
niunun keduaqra tidak meriwayatkan seperti ini. Akao tetapi mereka meriwayatkan
hadits Abu Az-7in^d, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang

bersabda, '',irj,)t-;';Ut;'zlJ Sili.'t (tidak masgk surga orang yang tetangganya

tidak aman dari bencanaaya&ejahatann)ra)."
Dalam riwayat kedua, Al Haldm pun rnengatakan hal yang sam4 namm tanpa

mengisyaratkan pada riwayat Abrt Az-Zinad. Kedua riwayat itu disepakati oleh A&-
Dzahabi.

Dalam Fath At Bai (LO 372), Al Hafizh berkata, "Al Hakim pun meriwayatkan
hadits ini dari Abu Hurairah dalam Al Mustadrak dengan melupakan yang

diriwayatkan oleh Al Bukhari, bahkan yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur
lainnya )rng sama-s'"nrl dari Abu Hurairah.

ftemtrdian Al Hafizh menyebutkan perkataan Al Hakim, lalu berkata], *Syaikh

kami memberi catatan bahwa Al Bulfiaxi dan Muslim tidak meriwayatkan jalu, frang
dari Abu Az-ZiE d. Akan tetapi, Muslim meriwayatkan jahu png berasal dari Al
Ala' bin Abdurrabman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dengan redaksi hadits
seperti yang disebutkan oleh Al Hakim" [Shahih Muslim l: 28--29. kemudian Al
Hafizh berkata]: saya katakan, untuk Al Hakim ada caatan lain, yakni bahwa

riwayat yang seperti ini tidak dibetrdkan, karena redaksinya hampir serupa
maknanya."

Ricayat Al Ala' dari ayahnya, dari Abu Hurairah akan disebutkan pada no.

E8/.z.
Sedangkan hadits Abu Syuraih Al I(huza'i akan disebutkan pada no. l@43.
Adaprm hadits dari Abu Hurairah yang ada di sini discbutkan dalzmMaima' ,42-

Tawa'qid (8: 169). Dia mcngatakan, 'Tladits ini diriwayatkan oleh Ahrmd, para

oiqqah." Dia juga rnengatakan, 'Tladits Abu Hurairah dalam Ash-
Sluhih disebutkan (dengan redaksi): Tidak akau masuk surga orang )rang
tetanggan)ra tidak arnan dari bencananya." Dia lalu mcmbetulkan apa ),aog
dibetulkan oleh Al Hafizh terhadap Al Hakim. Lihat pula hadits rto.3672 dan 7615.

Adaprm mengenai pcrkataan 3; ,Ibnu Atsir bcrkata, 'Malsudnya adalah

kejelekao dan keburukanqra."
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7866.Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Ibnu Abi

Dzi'b menceritakan kepada kami, dari Ajlaq maotan budak Al

Muslma'il, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
,,Setiap anak anan Adam yang dilahirlun akan disentuh oleh iari-iari
syetan, kcanali Maryam dan putranya, Isa, 'alaihimas salam.'f,2S

i:* ,-: sj ir.t rfi-t- ,:# U. traL.$:";.v^1v
*i,;:; I ,sl; ,i;:; ,rJ eik'S ,yl yd3; ,tr:'

lu' & gr i-;.'iu tr.ii ui rl ,J* ,i/G $- G ?C, :dqt|{ ,ilf,r l ; r-ii ',Pq:S: #
7867. Ismail bin Umar me,nceritakan kepada kami, Ibnu Abi

Dzi'b menceritakan kepada kami, seorang lelaki dari Quraisy

menceritakan kepadaktr, dari ayahny4 bahwa suatu ketika diabers'ma

Abu Hurairah. Abu Hurairah pgn melihat seekor kuda yang di atasnya

ada seorang (budak) perempuan yang menggenggam lembaran. Abu

Hurairatr lalu berkata, 'Bagaimana ini mentrrut Anda?" Rasulullah

SAW bersabda, "sesungguhnya yang melahtkan hal itu adalah orang

yang tidak mempunyai bagiannya Pada Hari Kiamo, n726

'r Sanad hadits ini shahih. Hadits s€makna dengan ini sudah disebutkan deirgan

redaksi yang panjang pada no. 7183 dan 7694, yarrg mcrupalran riwayat Sa'id bin
MusaySab, dari Abu Hurairah.

Hadits ini prm akan diss$utkan sccara ringkas dalam riwayat Ajlan, nantan
budak Al Mnsyma'il, sebagaimana png ada di sini pada no -7902 dra8237 -

'o Sanad hadits ini dha'if,kzrena ada dua nama periwayat yang tidak diketahui:
yaitu seorang lelaki dari bani Quraiys dan ayahnya.

Hadits ini disebutkan dzltrm Jami' Al Masanid wa As-Sunan (7: 529), yary
dinulll dari teryat ini. Aku prm tidak menemukan hadits ini dalam kitab-kitab

nrj'kan lainnya. Barangkali karena aku yang memang tidak rnenennrkannya dalam
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7868. Ismail bin Umar me,nceritakan kepada kauri, Ibnu Abi

Dzi'b me,nceritakan kepada karni, dari Abu Salamah bin

Abdurrahqao, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku me'lrdengar

Rasulullah sAw mendorong omng-orang untuk melakukm qiyarn

Ramadhan (shalat tarawih). Sabda beliau, "Barangsiapa yang

melahtkan qiyam (shalat tarawih) karena iman dan mengharap

pahala dori Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu'"

Rasulullah SAW tidak mengumpulkan orang-orang rmtuk

melaksanakan qiyam (shalat tarawihl.'f, 
27

Majna' Az-Zawa'id- Selain saoad-qra yatg dha'if, rcdaksi hadis ini juga

s6i""taog." dcngAn malcna yang tsabit dat, shahih dalam hadits Aisyah: bahwa

suatu ketika Aisyah bermain dengan anak-anak P€reupuan dar Rasulullah SAW

menemriqra..dan seterusryra

Hadits ini diriwayartan oleh Al Butfiari ( l0: 437) dan Abu Daud (493 I ).
Al MUndziri 'Tladits itu diriwayatkan oleh Al Bukhari, Mushq

An-Nasa'i dqn Ibnu lvlajah."
Selain ftr, juga bertentangan dengan hadits Aisyah yang lainnya: bahwa

Rasulullah SAtrr rc[hat Ais]rah bcrsama percryuan-p€re,ryuan sepermaimn.

Beliatr rclihat di antara mcreka ada seekor hda yang memprmyai sayap dari

lembamn catatae Bcliau lalu bertanl"a, "APa yang ada di tengah ini?" Ais)'ah

rcnjawab, 'I(lda" Rasulullah SAW bertaq'a lagi, "Tertu, a4! lmg ada 
-d'i

atasnyaf Aisfh reojawab, 'Dga sayap.' Beliau bersabda' "Kudo punya dua

sayry?- ltwabAiEiah, 'Tidal*ah Engkau tahu, bahu,a sulaiman meryrmyai seekor

d&i},"rg mcryrmyai tadyat sayap?!" Aisyah ncncnrskan ceritanya, 'Beliau pun

terta6 tinggo terlihat gigi gerahamla." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud

(4932). Sanadrrya sicldi.
Al U,mOziri 'Tladits itr juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i."
727 Sanad hadits ini shahih. Bagian awal hadits ini telah disebutkan secara

ringkas pada no. 7279 deagfr, sanad seperti ini. Selain rtq juga telah disebutkan

paa^rc.llll, Jrang [Enrpakan riwayat Ma'Ear, dari Az-Afiri, tanPa menyebutkan

lz

-r)q,r d6t*; *:, *'?r, *:t
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7869. Abdusshamad menceritakan kepada kami, Aynrb

menceritakan kepada kami, dari Muhamma4 dari Abrr Hurairah, dia

berkata: Seorang anak dari Bani Israil meninggal. Dia pun teringat

dengan tikus. Dia lalu berkata, "Bukankah bila engkau dekatkan

kepadanya susu unta, maka dia tidak akan mendekatiny4 dan bila

engkau dekatkan susu kambing, maka dia akan me,minumnya?" dia

lalu bertanya, "{pakah seperti itu yang Engkau dengar dad Rasulullah

SAW?- Abu Hurairah berkat4 "Apakah aku me,mbaca Tarat?!"728

; #.) a , # I $lt, ,5.)t i;.'-il, $:t;.vAV.

*:r;)L 1r' & lnr Ji-r'u'c;; ,i;; t|9 ,Ju ,fi'i;l'ottl'ii 
'iti',gipri 

,,1)rs ,,{;Jlt G,px e i;at
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*'X',,* lt Jfi,*
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pcrtstaen, Rasululah SAW tidsk @grrmeuean orrog-o'rng untuk mlaksanakan
qiyam (shalat Eawih).z Sanad b.dits ini shahih. Muhamad adalah Ibm Sir'u" Hsdie ini telah

disebutkan sebelumya pada no. 7196 dan 7736, dari dua jalul dari Ibnu Sirin.

Adaprm oraog )ang bcrtaq,a pada Abu Hurairah' 'Apa sepcrti itg Engkau

mcndcngar dari Rssulullsh SAW?" adalah Ka'ab Al Ahbar, scbagaimana yang

dihmjul&an oleh dua riwayat yang tolah lalu.

Musnad Inrm Ahmad - EI



7870. Khdaf bin Walid melrceritakan kepada kami, Abu

Ma's5riar menceritakan kepada kami, dari Mghammad bin Qais, dia

bertata: Abu Hurairah dt oyq "Apa kamu pernah me,lrde,ngar ini dari

Rasulullah SAW: 'Pqtanda bm* itu ada dalam tiga hal: dalam

tempat tinggal, fuda (kadaraan)) dan perenptraz.' Abu Hurairah

berkata, 'Aku jawab: I(alau begitu aku mengatakan apa yang [tidak

dikatakan oleh Rasulullah SAW, akan tetapi aku me,ndengar

Rasulullah SAIU bersabdE, 'Pertanda yang Paling benar adalah

perkataan yang baik Sihir man itu benar adanya.'f,2e

D saoad hsdits ini dlu,if. Ab\Ma'syar: dia adalah Najih bin Abdurrahman As-

Srmdi. Seorang ahli fikih, banyak rcngituti pcpemngao (al MaghMt). Hadits ini
dha'if, sebagafunz penjelasan kami pada no. 545 dan 1619. Di sini kami

tamtanUn bahwa biografirya disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim (4111493495), N
Khathib dalam TdN, Bag@ad (13: 421431), Adz-D"h8bi dalan Tadzkirah Al
Hufazh (l:21*217)

Mubamad bin Qais bin Malfiramah bin Mutulib bin AMu Manaf: dia

adalah seorang tabi'in yang tsiqqah. Penjclasan rcngenai ke-BiqqahialinY telah
disebutkan sebelumya pada no. 3780. Delam Al Musnad, tidak ada hadits lain

darirya selain hadits itu. Hadits ini juga terdapat dalam tiga kitab nrj'k"" utama

dengan adaqra p€ngumngan. Yakni yzng ada di dalam tanda hrnmg "[]." Hadits ini
juga terdapat delzlrn Jami' Al Masanid 7: 374. Dari sanalah kami tetaptan tambahan

ini, sehingga hadits ini menjadi lengkap dan redaksinya pun dapat dipahami dengan

baik.
Selain sanad-n1,a yarrg dha'if, bagian awal hadits ini prm bertentangan dengan

riwayat yang sluhihyatgtsabit duiAbu Hurairah dan dari sahabat lainnya.
Ahmad meriwayatkan (akan disebutkan dqbrn Musnad Aisyah 6;240), dari Abu

Hassan Al A',raj, dia berkata, 'Dua orang lelaki dari bani Amir rene, ri Aisyah.

Mereka remberitahu Aisyah bahwa Abu Hurairah rncnceritakan hadits dari Nabi
SAW bahwa beliau bersabd4 '?ertanda buruk itu berasal dari rumall perelryuan'

dan kuda.' Aisyah pun marah. lvlakla, tarpaklah pertanda darinya di langit dan tanda

di hmi. Ialu Aisyah berkat4 'Delni Yang mcnuruntan Al Furqan kepada

Muhama4 Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan hal itu sama sekali. Beliau

hanya bersabda, 'Orang-orang jahiliyah mencari p€rtanda dari hal itu.' Hadits ini
olehAhmad (6: 150 d^a246\.

Hai6ami juga rncnyebutkannya dalom Maima' Az-fuwa'rd (5: 1M), dia

'tladits ini diriwayatkan oleh Ahma4 para periwayatrya tsiqqah."
Al Hafizh juga rneiryrebutkanqra dalam Fath Al Bari (6: 46), dia juga

mcnisbadon pada lb,nu I(huzaimah dan Al Hakitn
Dnlam hadits.yang marfu' dari IbnuUmar juga disebutkan: ,tA,i,l* A?:itt

'$trt $-srt (Kesialan itu ada pada tiga hal: pada pererrpuan, rumab dan kendaraan).

@I - M$nad Imam Ahmad



Iladits ini sudah disebutkan sebelunmya pada no. 454/. d& 6,405. Juga diriwayatkan
oleh Asy-Syal'lrlrcz, sebagairnana yang karni katakan sebelrrrmya.

Hadits ini juga tcrdapat ddam hadits Sa'ad bin Abi Vlaqash no. 1554. Karena

itulab Al Hafizh berkata, "Tidak ada maknanya m€ngingkari riwayat itu dari Abu
Hurairalq kareoa riwayat itu sesuai dcngan riwayat yang disebutkan kepada lrami
dari sahabat."

Adapun mengenai itjl @erlotaan yang baik), sudah disebuttan sebelumya

dalam hadits Abu Hurairah no.7ffi7 dan 7608. Serta akan disebutkan pada no. 8374

dan 9009.
Adapun rnengenai 'sihil mata' akan disebutkan pada no. 8435.

Selain itu, kedua bal tersebut (perkataan yang baik dan sihir mata) juga akan

disebutkan dalam satu hadit pada no. 10326. Semua riwayat itu dari Abu Hurairah.
Lihat pula hadits no. 7070 yang menrpakan hadits Abdullah bin Amu.
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