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PENGAhI'IARPENTERBIT

Al hamdulillah, kebesaran dm keagungro-Mu membuat kami selalu

ingin bertduh dan berlindrmg dali kesalahan serta kealpaan png telah kami
perbuat, hingga tetesan kekuatan dan pengetahuan yang Engkat cipratlan
sunggUh sangat berarti, sebab dengamyakami maryu melryisirhunrflhurut,
kalimat-kalimat lang tertuang m aiu lainnyadalam buku inir lang tentunya

memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibmdingkm d€ngar kitab lainnya-

Shalawat dan salam selalu kita mohonkan kepadaAllatr agar selalu

dicurahkan kepada seorang lelaki yang sabdaqra menjadi ajaran agama dan

tingkah lahnrya menjadi contoh kehi&rpan sempurna Ia adalah Muhammad

SAVT.

hilah kitab klasik yang seharu$),a kitajaga, kita dalami malaranya,

dan kita sebarkan isinla, agar segalamacam )ang t€rtuang di dalamnya secara

shahihdapat tetap lestari dan terejawantahkan dalam kehidrryan sehari-hari,

karena hal itu sama halnya dengan meqiaga dan me,mperhatikan keislaman
juga keimanankit4 sehingga agamakita tet4 terjagakemumiann)E-

Segalakemampuan telah kami kerabkan dan segatarpala telatr karrri

curatrkan untu menerbitkan kitab ini, sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah
kami laiknya seoftmg muslim yang menghendaki kebaikan terhadap muslim
lainrla dengan harapan kitab ini dryat merf adi pandun kita dalam beragama-

Namun pada sisi lain kami mengakui batrwa karni bukanlah siapa-siapa dan

semua yang kami miliki bukanlah apa-apa dalam memahami isi kitab ini.
Karcnarya, mungkin saja pernbaca menernui kesalalrm, baik isi maryun cetalq

maka dengan kerendahan hati kami selalu menharrykan kontibusi positif dari

pembaca sekaliaq dengan tuj uan agar pergerakan keislarnan kita makin hari

makinsempuma
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Hanya kepadaAllah SWT kanri rtremohon taufik dan hidalah, sebab
hanya orang-orang ),ang mendapatkan keduanya yang akan menjadi umat
yang selamat dan mengakui batrwa dalam hal-hal yarg biasa terdryat sesuatu
pngluarbiasa

Lillahil waahidil qahhaar
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7871. Rauh menceritakan kepada karri, Ilsimah bin Ammar

me,nceritakan kepada kami, alnr me,lrde,lrgar Abu Ghadiyah Al
Yamani, dia berkata, etr{ku datang ke Madinalq lalu datmg utusan

Katsir bin Ash-Shalt, kerrudim dia mengundang mereka. Ketika itu
tidak ada yang bcrdiri keeuali Abu Hruairah dan lima orang dari
mereka, sedangkan alnr adalah salatr satunya. Mereka kemudian perg,
lalu makan. Setelatr itu Abu Hurairah datang dan mencuci tangannya,

kemudian dia berkata, 'Demi Allah, wahai orang-orang yang ada di
masjid, sesungguhnya kalian berbuat maksiat kepada Abul Qasim
sAw'."1

I Sanadnya hasan. Abul Ghadiyah Al Yalnani adalah seorang tabiin. Aku tidak
me,ndapatkan riwayat hidupnya" kecuali dzlam At-Ta'jit, dar- dalam keduanya dia
tidak diketahui. Dia adalah seorang tabiin yang identitasnya dikenal.namrm
k6adaannya tidak diketahui

Dalam Jami' Al Masanid (71512) dan At-Ta'jil disebutkan dengan, "Al
Yamami" dcngan hunrf zim. Hadits ini tidak aku dapatkan di teryat lain.
Maknanya shahih, berkenaan dengan dosa orang yang tidak memenuhi r:ndangan.
Lih. hadits to.7277 dan 6713.

I

I
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7872. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, LJbaidillatr
menceritakan kepada karni dari Ibnu Syihab, dari Sa,id bin Al
Musalyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sAw melaksanakan
shalat atas wafatnya raja Najasyi, dan beliau ftetika itu) bertakbir
empat takbir.''

* i. *:" r ..irr i;b $:L ,-o;'i.r di^l -v,r,vr
?'t,j*lnt Jyrhl ,i;;1 ,rJ r,ffG i;-'*,#:,e'{;)t
)qf'r- ,f ,irt)t, ,',fit, ,ot.ilj ,ir;; ,,lG'J1: #

7873. Ibnu Numair menceritakan kepada karni, IJbaidillatr
menceritakan kepada kami dari Iftubaib bin Abdunatrman, dari
Hafash bin Ashim, dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah sAw
bersabd4 "Saihan, Jaihan, Nil, dan Eufrat, semuanya adalah sungai-
sungai surga!3

2 sanadnya si ahih.waidillah adalah Ibnu urnar bin Hasfash bin Ashim. Hadirc
ini disebutkan sebelu'rmya pada no. 7147 daasecara singkat padzno. 1763.

3 Sanadnya s hahih. Aaditsini din*il dalam Jami' it Masanrd e ltt).
:_ HR' Muslim (21351), dari jahu Ibnu Numair dan lainnya, semuanya dari
ubaidillah dengan sanad ini. Hadits ini telah disebutkan sebelurnya pada no. 7535,
dari riwayat Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Kami telah mellrnjirkan ini di sana.

Dalam Jami' Al Masanid discbutkan, "ytata inna dalam redaksi, ';.i !t
'sesungguhnya saihan' tidak disebutkan daram pokok hadits dan juga tidak
disebutkan dilarn Shahih Muslim.

Kata,'rf "Semt a" disebutkan dalam riwayat Abu Nu'aim dengan redaksi, p1
"dan semua". sedangkan dalam riwayat larciio,, disebutkan aeng; tanda sepirti

$t

-a. i,
.4.iarJl

t
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7874. Muammal bin Ismail menceritakan kepada kami,

Hammad bin salamah menceritakan kepada kami, Burdu bin sinan

menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

bahwa Nabi SAW bersabda, *Tid.ak ada nabi dan lchatifah -atau
beliau bersabda: Tidak ada nabi-, keatali dia memiliki dua teman

delrat: Teman yang menytruh ftepada ftebaiftan dan mencegah

kemunglraran, dan teman yang tidak dikalahkan oleh kerwakan.

Barangsiapa yang dilindungi dari kejahatan teman yangiahat, berarti

dia telah terlindungi {eliau mengatakannya sebanyak tiga kali-
dan dia'bersama orang yang menang dari keduanya.'A

s?f ,;)rti 
" l' 

3? (:,L ,{, i.ig' $*:i; -vAVo

*'t r)L\t ,*U, *,i;-:) ,rJ E,#'i lU'*,i"'
.i-.* ;it:lt P\l 6*''r riY ok '^f;

tulisan, atau seperti ia membatalkannya. Namun redaksi ini tidak disebutkan di

dalam riwayat Al Mustadrak, Jami' Al Masanid, dan Shahih Muslim'
n Sana&rya shahih. Status rsrqai Burdu bin Sanan Abul Ala' telah dijelaskan

sebelumnya pada no. 4469. Kami menambahkan bahwa riwayat hidupnya dihtlis

oleh Ibnu e6i nati- (Llll422). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no.

7238, dairiwayat Al Auza'i, dari Az-Zlrhri.
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7875. Attab bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abdullatr
bin Mubar:k menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan
kepada kami dari Hammam bin Munabih, dari Abu Hurairah, dari
Nabi SAW, bahwa apabila beliau menghirup air dengan hidung,
beliau memasukannya melalui kedua lubang hidungnya.s

,)\. :; n;l:" $:"; ,i:j ,rl U IZL t3!'; -v^vl
.. iAt 1 . /. )t ot '-4t f o !. ot tct6z t iA.,f to.? q' / P- y' ,f co1> 6t I :, * U.r---.. ,,rir>

*a\t ,k ,;t*"oy'^,jLl y ,i6 i;:; ,rj d ,?\t o*
/;iltt'fu.l1 J+ f6, fld.,lv',ri

7876. Ubaid bin Abi aumh menceritakan kepada kami,
Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, Muhammad bin
Abdullah bin Abi Hurrah me,lrceritakan kepadaktr dari pamannya

Haldm bin Abi Hurrah, dari Salman Al Aghar, dari Abu Hurairatr, dia
berkata, et {lol tidalc mengetahuinya kecuali dari Nabi SAW, beliau
bersabda, 'Orang makan yang bersyuhr mendapatkan seperti apa
yang didapatkan oleh orong beryuasayang sabar'.'6

5 sanadnya si ahih. Y-ami akan menjelaskan pada hadits no. 8 I 79, dalam catatan
Hammam bin Naih, dengan redalai p€rintaL, A j :d,'u if*rl'$4i'$'t;lll1 61

"Jika salah seorang dai kalian berwudhu, malca dta hadatotya menghirup air ki
hidungnya melalui kcdua lubang hi&mgrya, kcmudian semburkanlah.,,

Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan sebelurmya secara panjang
dan singkat dengan redaksi perintah, dari Rulifh Al A'raj, dari Abu Hurairah pada
ro.7298 den 7732, dan dari riwayat Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Hurairah pada
ro. 7220 daa 7716. Aku tidak mendapatkannya disebutkan dengan redaksi
pemberitahuan dari perbuatan Nabi SAW, kecuali dalam riwayat ini.o Sanadnya shahih. Status ,riqai lJbaid bin Abi eunah telah dijelaskan
sebelumnya pada no. 446 dM 1786. Di sini lomi tambahkan, bahwa dia riwayat
hidupnya telah ditnlis oleh Ibnu l$iHaljrm(2121412).

status /si4ai sulaiman bin Bilal telah dijelaskan sebelumnya pada no. 1463 dan
5403. Kami tambahkan di sini, bahwa dia hidupnya juga telah ditulis oleh Ibnu
Sa'ad (5/31 l) dan Ibnu Abi Hatim (2ltll03).

frl - Musnad Imam Ahmad



Muhamrnad bin Abdullah bin Abi Hrrrah Al Aslami Al Madani adalah pcrawi
tsiqah. Dan dinilai rsdgai Ibnu Ma'in dan lainnya. Rirvayat hidupnya dihrlis olch Al
Bul&ari. dalan ll Kabir (lllll42-143), Ibnu Abi Hatim Qru296). Pamtnn)a,
Hakim bin Abi Hurrah adalah seomng tabiin yang tsrgai (terpercaya). Al Bulfisd
mendapatkan riwayat darinya dalam kitab Si ahih, dm dia menulis riwayat hidupnya
dalan Al Kabir (2lll14). Dia berkata, 'Dia pcrnah mcndengar Ibnu Umar," dan
riwayat hidtrpnya telah ditulis oleh Ibnu Abi Hatim (l/21203).

Sahuin Al Aghr adalah Salman Abu Abdullah yang telah dijelaskm secara

detail pada no. 7475. Sdnan dalam kaiga hadits utarm di sini terhrlis Sulaimani
dan ini salah tanpa diragukan. Selain itu, tidak ada perawi deirgan narn' tcrsebut
Hadits ini kemudian disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Jami' Al Masanid wa As-
Sunan (71183) dengan biografi Salman Abu Abdullah Al Aghar, dari Abu Hurairah.
rni yan! benar dan di)rakini.

HR. Al Bukhari (Al Kabir,lllll43) dari Ismail bin Abi Aus, dari Sulairnen bin
Bilal dengan sanad ini, dan ia tidak menyeebutkan redaksinya. Riwayat ini
menghalangi hadits sebelumnya, dari hadits Mubarn'nad bin AMillah bin Abi
Hurab dari pamannya Hakiq dari Sinar bin Sinnah Al Aslami secara marfu'
dengan redaksi, t;Urr gglr ,l g. trU pin "Or*g yang makan yang bercyrhtr
mendapatlcan pahata'sepeiti pahila or'ang berpuasa lnng melaksanalan qiyamul
lail."

IIR. Al Hakim (Al Mustadrak, 41136) dari Al Asham, dari Ar-Rabi' bin
Sulaiman" dari Abdullatr bin Wahb, dil-i $uhirn'n bin Bilal dcogan sanad ini, dan

dengan redaksi, lPt Pt ,y ;r\, b ,{&,tt ,2,lu, 
if "Sr*rggt r, n n arang yang makat

yang bersyuhn iitendapatkan'pahald sepdrti patiala orang berpnsa yang sabar;'
Dalam cetalcan Al Mustadrak terdapat banf,ak kesalahan cetak dalam sanadnya

daa di-shahih-kan dari teryat ini. Selain itu, Al Hakim dan Adz-Dzahabi tidak
berbicara t€ntang hal tesebut

Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Bari 91503-5O4) menyebutkan hadits yang sr-"
dan ia menisbatkannya kepada Tarilrt Al Bukhari dm Mustadrak Al Hakim. Riwayat
tersebut disebutkan dengan redalsi Al Mustadra& dan ditutip oleh Ibnu Katsir dalam
Jami' Al Masanid dari tenrpat ini, seperti yang telah kami katakan tadi, akan tetapi
dengan redaksi, tpr 7pt ,h folrr;9rlrr i,1 "sesungguhnya orang yang malcan yotg
bersyuhtr mendapatkan seperti apa yang didapatlran oleh orang berpuasa yang
sabar."

Aku di sini menegaskan bahwa ini adalah sebuah kelupaaq yaitu riwayat
dengan maknanya, sedangkan redalsi yang telah kami tetapkan adalah seperti yang
discbutkan dalam ketiga kitab induk badits. Maknanya telah berlalu pada badits no.
7793 dengan sa"ad lain yatg shahih, das kami telah menyinggung ini di sana.

'Riwayat M,harrunad bin Abdullah bin Abi Hun4 dari pamannya Hakinq dari
Sinan bin Sinah Al Aslami, yang telah kami sebutkan diiriwayatkan oleh Al Bulfiari
dalam Al r(aDir sebelum hadits ini, "Riwayat ini tidak cacat dengannya, bahkan ia
menguatkan ke-shahih-awrya menurut kami."

Tidak menutup kemungkinan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh tabiin,
dari dua orang sahabat, dan ini banyak serta dikenal. Riwayat Sinan bin Sinah akan

dijelaskan dalamAl Musnad (4,1343) dan Ibnu Majah (no. 1765).
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7877. IJbaid bin Abi Qunah menceritakan kepada kami,

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari lJbaidillah
bin Satnan Al Aghar, dari ayatrnya, [dari Abu Hurairatr], batrwa Nabi
SAW bersabda, "Orang yang memiliki dua wajah (munafik) tidak
sepantasnya menjadi orang yang dipercaya.'f,

a;a;7 ,.tlL i ,=L ',f ,rt$t 'i. '*rfr gi; -vrrvrr

*:trr h' ,b' !t's;;r'iJ ,jG ,;; €j * ,g6, ,rJ i
:dt 'u ylL,Jlt, *.dL; o;%-'u'$ ,;tl1t ,F

7 Saoadnya shahih. Sulairnan adalah Ibm Bilal. Iblru Ajlao adalah Muhammad.
lrbaidillah bfu Salman Al Aghar adalah pcrawi tsiEah (tctrytcaya). Dia dinilai
tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Al Bukhari nrriwayatkarnya dzlam Ash-
Shahih, dan biografinya ditulis oleh Ibnu Abi Hatim (21U316). Dalam ketiga kitab
hadits disebutkan dengan "r-a 3y3fuy3, sulaiman, sebagairnana ia juga airiuo*an
dalamhadits sebelurn Ini tentunya ketru.

Dalam Jami' Al Masanid disebutkan bahwa ayahnya adalah Salmaa.Abu
Abdullah Al Aghar, dan ia tidak dimrnt dalam ketiga titau uats di sini (dari
ayahnya). Karni menambahkannya dalan Jami' Al Masanid dau, yang akan
dij elaskan dalam tal{vij -rya.

IJbaidillah ini tidak pemah dari Ahmad dari sahabat, bahlan
riwayatnya tidak disebutkaq kecuali dari ayahnya. HadiB itu akan dijelaslon pada
no. 8767, dari Al Khuza'i, dari Ibnu Bilat, dari Ibnu Ajlan dengan rcdaksi,,"Dari
IJbaidillah bin Salnan Al Aghar, dari ayahnya" dari Abi Hurairab," menunrt
pendapat yang benar.

IIR. Al Bukbari (Al Adab Al Mufrad, hl'n 47-48) dari Khalid bin Mukhallad,
dari Sulairnan bin Bilal dengan sanad ini menunrt pendapat yang benar, dengan
redaksi, vriii 

*Tidak sepatutnya," sebagai ganti redaksi , 1fr.v "Tidak sepantasnya."
Hadits ini dinukil oleh Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Bari, no. 396) dari riwayat

Al Adab Al Mufrad. Lih. hadits no. 7337.

i'
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lglg. Ayyub bin An-Najjar me,nceritakan kePada kami dari

Thayyib bin Hamd, dari Atha' bin Abi Rabah, dari Abi Hurairah, dia

berkata, 'T.asulullah SAW me,ngutuk laki-laki banci yang me,nyerupai

percmpuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki tidak mau

menikah yang me,ngatakan, kami tidak mau me,lrik,h, perempuan-

perempuan yang tidak mau me,lrikah yang berkata seperti itu, serta

orang yang mengendarai (hrnggangan) di gurun sahara sendirian. Hal

itu kemudian mernbuat para satrabat Rasulullah SAW merasa

terbebani, hingga hal itu menjadi jelas dihadapan merek4 dan beliau

bersabda, 'Orang yang menikah sendirian' .18

'i. fl)t '* G'tf ,IF U. '';,it;). $lr; -v^vl
&r ,F i6l-r:ei *;?l ,3A6:t ? ; g?f ,i-:i;

^a.,;r'?rt ,k i, J;, Js a;; I le -€.................1 
:Jv ak :[r'--l'y.

lt'

Jtj r) ,l '1,:13. C )W, ?t:, t1 * A'€Lf J6- \ ,*i

8 Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan secara panjang lebar pada ao.7842,
dan kami telah men-falilrij-nya' di sena. Redaksi, CTis I ,;tlli cirJt 'Mereka yang

mengatakan, 'Kami tidak 6su rnsnikah'," disebutkan dalam riwayat 4t ,Hlk q
sedangkan dalam semua kitab hadits disebutkan dengan redaksi, {;l I 'Jyi 1rll
"Yang berkata, 'Dia tidak menikah'." Redaksi yang kami sebutkan di sini lebih baik
dan lebih slraiflr.

At-TabatUl adalah sikap tidak rnau berhubungan dengan wanita dan tidak mau

menikah.
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7879. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami,

Abdunahman bin Budzawaih murgabarkan kepadaku, orang yang

mendengar dari Wahb me,ngabarkan kepadalru, dia berkata: Dia

mengabarkan kepadaku, yakni Hammarn. [Abdullah bin Ahmad

berkata]: Demikian yang dikatakan oleh ayahku. Abu Hurairatr

berkata: Rasulullatr SAW bersabd4 *Salah seorang dari lralian masih

berada dalam shalatnya selarna dia menunggu shalat selanjutnya.

Dan, malailrat senantiasa bershalawat kepada salah seseorang dbri
lralian selama dia berada di dalam masjid. Malaikat itu berknta, 'Ya

Allah, ampunilah dosanya, ya Atlah, kasihanilah dia', selama orang

itu tidakberhadats."

Dia berkatar Seorang lald-lald dari penduduk Hadhramaut

berkat4 "Apakatr hadats itu watrai Abu Hurairah?" Dia menjawab,

"Sesungguhnya Allatr tidak malu unhrk rnengutarakan kebenaran,

'Jilra dia kentut tanpa suara atau kcntut dengan suara'.'$

e Sanadnya dha'if, karena tidak syaikh yang mendengar dari Wahb bin
Munabbih tidak dikenal, sedangkan rnatannya shahih dan difuatkan, sebagaimana

Yang akan dijelaskan kemudian.
Harrmam adalah Harrunad bin Munabbitu saudara Wahb. Makna hadits ini akan

dijelaskan nanti secara terpisatr dalam dua hadits pada Shahifah Hammam bin
Munabbih no. 8106 d^n 8229. Akan tetapi di dalamnya tidak menyebutkan afsir
hadits seperti yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah di sini.

Makranya telah dijelaskan pada hadits rro.7424, dari riwayat Abu Shalih, dari
Abu Hnrairalq dan hadits no. 7542 dari riwayat Al Ala', dari ayahnya, dari Abu
Huairdt serta hadits no. 7603, dari riwayat Ibnu Sirino dari Abu Hurairah tanpa

tafsir hadits tersebut.
Tafsir Abu Hurairah terbadap hadits ini juga ditetapkan dan shahih dalam hadits

ini sertapada yang lain.
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7880. Marwan bin Muawifh Al Fazari menceritalcan kepada

kami, Yazid bin Kaisan mengabarkan kepada kami, (bahwa) dia

pernah merrinta izin kepada Salim bin Abi Al Ja'd saat dia sedang

melaksanakan shalaL lalu dia b€rtasbih (me,lrgUcapkn subhanallaah)

kepadalnr. Ketika dia telah mengucapkan salam, dia berkata' "Jika

seseorang sedang dalam shalat, kc,lnudian datang seseoraog merrinta

izin, maka dia hendakrya bertasbih, dan sestmggulrnya izin
perempuan adalah me,nepuk tangan."l 0

HR Al Bulhari (1t246) dari hadiB Sa'id Al Mqburl dari Abu Hrnairah sccara

narfu' dcogm r"a"f,si ,fr,tio!,l,;li fr; i:r!r I6i 5-J, 4 iis t fti rl titt irf i
{'jrl di,irjilr :Ai ,fii 6 ri LuJr; ,!ti*l'Seoruti hanba masih berada fulam
shalaiiaat tu bsrado di masjtd merrrotggu sWat, selona dia tidak Mtadat*"
scd'log pria non Arab bcrhya, "Apa&rh hadsE itu wshai Abu Hurairah?" Dia

bcrtetL "Suira, yakni tcntut yang bcrsura."
. Ahmad, Al Butfisri dan Muslim mriwayatkamya dari haditsnya seean nurfu-'

dcngan r"adoi, rr{ r; L'rr.ir 6 :;t'}'.i* ,fl'u'y;iii ,btfr,?'altr;l $1jf.91'i*.\'Sei
Lrp il !c.i ,id i:frl*Altah iao* ^inona 

shalat salah surani dori lcalian' iilu
kalian berhadao, hingga dia berdhr." Scorlng lalci-l8ki dari pcnduduk

Hadhramaut bcrkata, 'Apalcah hadats itu wahai Abu Hgrairah?" Dia bcrtata,

'I(cntut yang tidak bcrtuyi atau kentut yang bcrbrmyi." Hadits ini dinukil dalaml,
uun1ylf1il'k, 

dari salim bin Abul Ja'd, dan ini tidak dianssap scbagai

hadits. Sanadnya shahih. Salim bin Abul Ja'd adalah scorang tabiin ,rt{a[ dan

gcncrasi yang mrmcul kcmgdian. Biografinya discbutkan pada hadits no. 6493.

I(asri Amb't'kandi sinr" bahwa Ibnu Abi Hatim(?l/181) telahmenulis biognfinp.
Irum Abmad rncnycbutkan atsar ini di sini dm tidak tcrmas* &ri yang dibuat

sandaran unnrlc disebutkan setelabnya Mursal Al Hasan Al Bashrt, dari Nabi SAW,

kemudiaa diikuti oleh hadits Abu Hurairah no. 7882 secara marfu' dengan redaksi,

Q "Dcngan rcdaksi sep€rti tadi." Kare,na ketiga perawi itu P€,1aah mcudcngar dari

gurunyar Marwan bin Muawiyah Al Fazari. Dia tidak mcrryerbolebkan

menycbutkan bdrts marfu'dengau redaksi perkataan Sdim bin Abul Ja'd, dan dia

Musnrd Imrm Ahmrd - tEI
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7881. Marwan
kepada karni dari Al
redaksi tadi.rl

menceritdcan kepada kami, Auf mengabarkan
Hasan; bahwa Nabi SAW bersabda seperti
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7882. Marwan rnenceritahan kepada kami, Auf mengabarkan
kepadaku dari Ibnu sirin, dari Abu Hurairatr, dari Nabi sAw seperti
redaksi hadits tadi.r2

tidak rnendeoganrya kectali sccara global dengan redalcsi, e ,,Dengan redaksi
seperti tadi." '

Atsar ini dan kedua hadie sctehhnya dinukil dalimrJami,At Masanid (71367),
akan 61"11 dengan mendahulukaq hadits Abu Hruairah duipada Mursal Al Hasan.

Huruf an dalam redalsi, ifj i,l ,,Dia hendalnya bertasbih,- tidak discbutkan
dalamriwayat Ahmad dan ini sarah. Kami menambihkannya daririwayat Al Hakinrt
Muslirq dqr Jami' Al Masanid.

. . 
rr sanadnya dha'if,lcarena hadib ini mursal.ImamAhmad meriwayatkannya di

sini utuk mendukung hadits setelahnya, sebagaimana yang telah kami jelaskan
sebelumnya.

12 Sanndnya shahih. Auf adalah Ibnu Abi Jamilah Al A'rabi. Hadits ini seperti
atsar salim bin Abul Ja'd. Nanpaknya, hadits ini sama secara makna namun tidak
secara redaksional. Aku tidak mendapatkan redaksi ini kecuali di tempat ini rtan
dengan redaksi yang global.

Maknanya telah disebutkan sebelumnya pada no. 72g3,, dari riwayat Abu
salamah' dari Abu secara mada', dengan redaksi, :a.'e*tiJc.]rl tiir
'irasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi percmpni,. dih"at oo. Tjer
dari riwayat Abu shalih dari Abu Hruairab dengan redalcsi, ltilir (menepuk tangan)

:"^b11e"i 
ganti fo;ri$r (meacpuk tangan). Redaksi ini aken dijelaskan pada hadis no.

8878, dari riwayat Atha', dari Abu Huraira\ dengan redalai riwayai Abu salamah.
Hadits ini juga akan dijelaskan dalam hadits no. glgg pada shahifah Hammam bin
Munabbih, de4gan redaksi, ,rij' iJ ,,(-Jl.iiS;!r:5fr.l. a;i.i, "Benasbfi bagi traum itu
(aki-lad), dan menepuk tangan bagi wanita dal6m sidlat."

EI - ffiusnsd Imam Ahmad



'ii ,rU ,f ,iq 6?l co1)6'i 'qi $:", -v^^r
a

j:,b:??ot\,,1v p:t r:)L lu' & Ct f ;;) ,i
.z 'rr 0 ,
.Jtt t?1.r-

7883. Yazid bin Hanm menceritakan kepada kami, Hisyam

mengabarkan kgpada kami dari Muhammad, dari Abu Hurairatr, dari

Nabi SAW, beliau bersabdq "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu
ganjil dan menytlui yang ganjil."r3

,.'LiJ t ,i4 6?l ,orrr; i L-i $:t; -v^^t
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7884. Yazid bin Hanur me,nceritakan kepada kami, Hisyam

mengabarkan kepada kami dari Muhammad; dari Abu Hurairah, dia

berkata" "Dilarang iHrtishar dalam shalat." Dia berkata" 'I(ami
bertanya kepada Hisyam, 'Apa itu ikhtishar?' Dia menjawab,

'Seseorang meletakkan tangarmya di atas larnbungnya ketika di
sedang shalat'."

Di antara yang mcnguatkannya adalah apa )rang kami lihat, bahwa hnam
Ahmad tidak meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi atsar Salim
bin Abi Al Ja'd, kecuali riwayat yang gtobal ini, Q "Dengm redaksi seperti tadi,"
bahwa hadits ini akan dijelaskan pada no. 9583, daxi Yahyz bin Sa'id, dari Au{, dia
berkata, "Muharnrnad menceritakan kepada kami (Ibnu Sirin), dari Abu Hurairah
dan Al Hasan, dari Nabi SAW, beliau bersabda, F!. g;,;.Ay ,St;:1t '6:Sr'Berusbih
bagi laki-laki, dan menepuk tangan bagi wanita'." Auf meriwayatkan ini dari Ibnu
Sirin, dari Abu Hruairah secara marfu', dan dia meriwayatkannya dari Al Hasan
secara marfu' mursal, dengan redaksi yang dihafal pada hadits Abu Hurairah.

13 Sanadnya shahih. Hisyam adalahlbnu Hassan. Hadits ini telah disebutlcan
sebclumnya pada no. 7717 dfr,7718.
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Yazid be*ata .I(mi ke,rrudian

'Apakah dia me,lryebutkannya dari Nabi

dengan kepalmya sebagai tanda be,nar."l 
4

i,p *,?qvtl

bertanya kcpada HisYam,

SAW?' Dia me,njawabnYa
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7885. Yazid me,lrceritakan kepada kami, Hisyam

me,ngabarkan ke,pada kami dari suhail bin Abu Shalilu dari ayahnya,

aari Auu Hurairah, dia berkata: Nabi sAw bersabda, "Barangsiapa

yang membaca ketikt telah memasuH wawu petang sebanyak tiga

kali, 'A'utdztt bi kalirrratillahittaammaati min syarri maa ldralaq

(ahr memohon perlindutgan dengan katirut Allah yang sempurna

dari segala kejahatan nat:hhk), maka dia tidak akan terkena bahaya

bisa (raan) pada malam itu." Dia berkata, '!(eluarga kami telah

me,mpelajarinya, lalu mereka membacanya. Kemudian seorang

wanita dari mereka pemah disengat binatang, dan dia tidak merasa

sakit."l5

r. Sanadnya shahih. IIadiE ini adalah pcngulangan hadits no. 7175. Akan

tetapi di sar" 
"4" 

per$elasan rcda&si tqilang surtlrrs marfu'hadi8 ini kepada Nabi

SAW.
HR Al BuLhari (3rO) dri hadit Han'ma4 dari Ayub, dari Ibnu Sirin dengan

redsksi at oit 1ars" hr€,D3 tfurak disebutkan pelalcunya. Al Bukhari kemudian

berkata ilt"hmy., Ui.yr- dan Abu Hilal bcrkab: Dari Ibnu Sirin, dari Abu

Hurairab, dri Nabi SAW." H **j'uu"" kepada riwayat Hisyam bin Hassan

yang discbrufundi sini.' -r5 
Sanadn)"a shahih. Hadits "kan dijelaskan sepcrti maknanya-pada no. 8867,

dari riwayat trvlali\ dari Sbhail, dari ayahnya,. d"t-, Ai t Hurairah, 
- 

,5 
:' 

S'5 'pt 
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7886. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b

mengabarkan kepada kami dari Az-Zrthi,dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Apabila Rasulullah SAW menghadiri jenazah,

beliau bertany4, "Apakah teman kalian ini mempuryrui utang?" Jika

mereka berkata, "lya," maka beliau bertanya, *Apakah dia

melunasinya?" Jika mereka menjawab, "Iy4" maka beliau

menshala{<almya. Jika mereka me,lrjawab, *Tidalq" rnaka beliau

bersabda, *Shalatkanlah teman kaliaU ini-" Ketika AUah Azza wa

{fr'd .:,!e o ? b bahra seorang laki-laki dari bad Aslam bertata, "Ketika aku

tian matam ini, seekor lolajengking mggigithl*. Lalu Rasululhh SAV|I bersabda,

"Jilra saja l@rfr. btilu tconu bsada di wafu. Petary membaca, 'A'ud* bi
tratinatiltaehit-taommaati min syarri tua h:halq (aht menohon perlindmgan

dengan tralimat Allah yang semwrna dari segala lceiahatan makhluk)" niscrya ia
tidak akm membahayalwnnu." HadiB iri disehrtlcan dE'la,0rl Al Muwaththa' $lm-
951) dengan redaksi yang lebih panjang sedikit.

HR. Muslim (21314) dari jahu Al Qa'qa' bin Hakinrl dari Abu shalih, kemudiau

dari jalur Ya'lcub, dari .Abu Shalib dan Ibnu Majah (no. 3518) seperti maknanya,

dari riwayat Su&an, dari Suhail, dari ayahnya.
Al Bushairi berkata dzlan Majma' Az-fuwa'id, "Sanadnya shahih dan para

perawinya terpercaya." Atau ia sebagaimana dikatalo& "Akan tetapi diletakkan di
ManZawa'ii lbnu Majah." Ini rnasih dipertimbangkan.

As-suyrthi menyebutkan dalam tambahan Al Jami' Ash-Shaghir seperti riwayat
Al Musnad ini, dan dinisbatkan kepada At-Tirmidzi dan Al Hakim Lth' Al Fath Al
Kabir (31219).' Makna kata al hummahtelah dijelaskan pada hadits r1o.2448,yaitu bisa (racun).

Maloa kata ini juga identik dengan sengatan kalajengking, dan ini yaug dimaksud di

sini.
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Jalla telah mernberikan pe,naklukan Matakah kepada beliau, beliau

bersabda, *Aht lebih utama daripada orang-orang mulonin dari diri

merelra sendiri. Barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkan

utang, malra itu menjadi trattaiibanlat, dan orang yang meninggalkan

harta malra harta tersebut meniadi milik ahli warisnya."r6
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7887. Yazid me,nceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b

meirgabarkan ke,pada kallli dari Al Qasim bin Abbas, dari Bukair bin

Abdullatr bin Al Asyaj, dari Ibnu Nli]rr:az, dari Abu Hruairah, bahwa

,u Sanadnya shahih. HR. Muslim (2/5) dengan beberapa jalur periwayatan,

diantaranya: Riwayat Ibnu Urnar dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri dengan sanad

tersebut namun ia tidak rnenyebu&an redaksinya sebagai peralihan sanad atas

riwayat sebelurmya; Al Bul&ari (4t390 dan 91451\; dan At-Tirmidzi (21162),

keduanya nreriwayatkannya dari jalur Al-Laits, dari Uqail, dari Az-Zuhri' Muslim
juga mlriwayatkannya dari Al-Laits dalam sanad:sanad yang telah kami sebutkan

iudi. ff"ait" ini akan disebutkan dalamMusnad ini pada no. 9847 dari jalur Al-Laits'

Selain itu, Muslim pun meriwayatkannya dengan redalai tersebut (214-5) dari jalur

Yunus, aari *-Zutui. HadiB ini akan disebutkan secara ringkas pada no. 8937 dan
gl74 daririwayat Al A'rnasy, dari Abu Shali\ dari Abi Hruairah. Hadits ini secara

malna telah disebutkan pada no. 7848 daxi riwayat Muharnnrad bin Anr, dari Abu

Salarnah.

i
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seorang laki-lalci pernah bertanya, *Wahai Rasulullah, bagaimana

dengan s€orang laki-lald yang inpn berjihad di jalan Allah, sedang dia

rnenginginkan harta dunia?" Rasulullah SAW kemudian bersabda,
uDia tidak mendapatlun pahalanya." Orang-orang kemudian

menganggap jihad adalatr sesuat yang agung, lalu mereka berkata

kepada laki-laki itu, "Kenrbali ke,pada Rasulullatr SAW, baranglali

beliau belum paham." Maka dia prm kerrbali, lalu dia berkata, "Wahai

Rasulullatr, bagaimana de,ngan seorarlg lald-laki yang ingn berjihad di

jalan Allah, sedang dia menginginkan harta dunia?" Rasulullah SAW

menjawab, "Dia tidak mendapatkan pahalanya. " Dia kernudian

kernbali untuk ketiga kaliny4 lalu Rasutullah SAW bersabda, 'Dra

tidak mend ap atknn p ahal any a.ur7

r7 Sanadnya shahih. Al Qasim bin Abbas bin Muharnmad bin Mu'tab bin Abi
Lahab Al Hasyimi Al Madani adalah penwi tsiqah, dan ia telah dinyatakan rttqal,
sebelunmya pada no. 1971.

Ibnu Ma'in berkata, "Dia adalah penduduk Madinah dan p€rawi rtlqar,
(terpercaya).'

Al Bukhari msnulis riwayat hidupqra (Al Kabir,4111168, dn Ash-Shaghir, rc.
151), dan Ibnu Abi Hatim (3 Ull4).

Ibnu Al Madsni nrcngttaim bahwa dia adalah p€rawi yang titlak diketahui

idcntitasnya dan tidsk ada scorang prm ]'ang mcncluswi jejaknya' Demikian juga

dorgm rnnidnya, Al Bukhari. Abul Atbas discbutkan dalam Shahifah lyas, da,n

tnanuskrip Ibnu Sa'ad bin Manshur
Ibnu Mikraz adalah Yazid bin Milraz, sebagaimana dia dinyatakan baik oleh

Imam Ahmad seperti yang akan dijelaskan pada hadits no' 8779. Dia adalalt

seorang penduduk Syam yang berasal dari bani Amir bin Lu'ai bin Ghalib,

sebagaimana yang dicirikan oleh Ibnu Hibban ketika meriwayatkan hadits ini dalam

kttab shahih-nya, seperti yang akan dijelaskan dalamnlchrii-nya.
Riwayat hidupnya ditulis olch Al Bul&ari (Al Kabir 4l2lM7) dengan nama Ibnu

Milcraz; dan Ibnu Abi Hatim (4121328'). Namanya disebutkan dzlam Shahih lbnu
Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat (hlm 352) dengan redaksi, "Mil(Izz" tanpa kata

"Ibnu." Redaksi ini salah dari salah satu perawi, sebagaimana yang akan dijelaskan
dalamtal:hrij-rya.

Kata Mikraz dibentuk mcngikuti pola kata Mimbar, dan dalam biografinya, dia
menyinggung hadits ini. Dia kemudian mengetahui dan berkata setelah

menyinggung dua riwayat Al Musnad,'Telas bahwa yang rnengambil riwayatnya
adalah Abu Daud, dan bukan Ayrb." Pernyataan ini benar.

Hadits ini akan dijelaskan nanti pada no. 8779, dari Husein bin Muhanmad bin
Al Marwa&i, dari Ibnu Abi Dzi'b dengan sanad ini.

Ibnu Mikraz bernama Yazid bin Milcraz. Al Bukhari meriwayatkannya (l/
Kabir 4t21447) dalambiografi Ibnu Milcraa dari Adarn, dari Ibnu Abi Dzi'b dengan

I

I
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sanad ini secara singkat, seperti biasanya dalam memberikan isyarat kepada isi

hadits, dan Abu Daud (no. 2516) dari Abu Abu Taubah Ar-Rabi' bin Nafi" dari

Ibnu Al Mubaralq dari Ibnu Abi Dzi'b, dad Al Qasuq dari Bakir bin Abdullah bin

Al Asyaj, dari Ibnu Mikraz, seorang laki-laki dari penduduk Syarn, dari Abu

Hurairalu dari Abu Hurairah.
HR. Ibnu Hibban (shahih lbnu Hibban, 31193 dari manuksrip At-Taqasim wal

Anwa" drn T16l-62 dari rnanuslaip Al Ihsan) dari jalu Hibban bin Musa, dari

Abdullah -dia 
adalah Ibnu Al Mubarak-, dari Ibnu Abi Dzi'b. Tabiin di dalamnya

disebutkan dengan nama Mikraz, tanpa kata lbnu.
HR. Al rUlim (Al Mustadrak aa:D secara singkat, dari jalur Ali bin Al Hasan

bin Syaqiq, dari Ibnu Al Mubaralq dari Ibnu Abi Dzib, dan tabiin ihr bernama

Ayyrb Uin tvtitcraz. Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih, tetapi Al Bul*tari

dan Muslim tidak men-tafrft rii-tya." Telah disetujui pula oleh Adz-Dzahabi'

Mereka bertiga meriwayatkannya dari Ibnu Al Mubaralq dan mereka berbeda

pendapat tentang nama tabiin tersebut Mereka adalah AI-Rabi' bin Nafi' dalam

,i*uy"t Abu Daid, Hibban bin Musa dalam riwayat Ibnu Hibban, Ali bin Al Hasan

bin Syaqiq dalam riwayat Al Hakim Menurutku, Ar-Rabi' bin Nafi' adalah orang

yang paling hafal sanad ini.
Abu Hatim berkata, "Dia adalah p erawi tsiqah, shaduq dan huij ah."
Kemudian dia telah disetujui oleh Adam bin Iyas, gurunya Al BullBri yang dia

meriwayatkannya dalarn lI Kabir, dan dia adalah perawi tsiqah dhabitfr. Dia juga

disehrjui oleh Yazid bin Harun dalarnAt Musnad di sini dalam riwayatrya dari Ibnu

Abi Dzi'b. Dengannya dijelaskan ketida\ielasan Hibban bin Musa dan Ali bin Al
Hasan bin Syaqiq.

Hadits ini ainutit oteh Al Mundziri (At-Targhib wa At-Tarhib,2ll8l), dan dia

berkata, "Diriwayatkan oleh Abu Dau4 dan Ibnu Hibban dalsfn kitab shahih-tya,
dan Al Hakim meriwayatkannya secara singkat dengan peirilaian sftahih'nya. Al
Mundziri tidak tidakmemberikan penilaian cacat kepadanya (Tahdzib As-Sunan,rio.
2406), ketika dia berkata setelahnya, "Ibnu Mikraz tidak disebutkan lebih dari ini
da" dia tidak diketahui."

Penilaian cacat darinya merupakan penilaian yang mrurcul karena dia tidak

menguasai jalur-jalur hadits dan riwayat-riwayatnya. Ia juga dinilai cacat oleh Ibnu

Al Madini dengan penilaian seperti ini.
Dalam At-Tahdzib pada bagian biografi Ayub bin Abdullah bin Milaaz (11407-

408), setelah dia mengisyaratkan dua riwayat Al Musnad miliknya, dia berkata,
*Ibnu. Al Barra' berkata: Dari Ibnu Al Madini tentang hadits ini, Tidak ada yang

meriwayatkannya selain Ibnu Abi Dzi'b dan identitas Ibnu Mikraz tidak diketahui'."

DalamAt-Tahdzib juga,pada bagian biografi Al Qasim bin Abbas, dari Ibnu Al
Madini, setelah menyebutkan hadits ini, penulis berkata, '"Tidak ada yang

meriwayatkannya selain Ibnu Abi Dzi'b, d,n identitas Al Qasim tidak diketahui,

serta to*nu Mikraz tidak diketahui, sebab tidak yang meriwayatkan dariaya selain

Ibnu Al Asyaj."
Kata I "Kepada" yang kami tambahkan setelah kata '{' "Kembalilah," gugur

dari riwayat Ahmad. Ini salah sehingga kami menambalrkannya dari riwayat

Muslirq dan ia juga ditetapkan dalam riwayat Al Musnad berilut yang telah kami

tunjukkan

i
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7888. Yazid menceritakan kepada kami, Mtrhammad -Ibnu
Amr- mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Al Mughiratt

bin Naufal, dari Abu Hgrairatr, dia berkata, 'T.asulullatr SAW

bersabde 'sertua shalat yang tidak dibacakan Ummul Qur'an (surah

Al Faatihah) di dalamnya, maka itu adalah tipuan, kemudian itu

adalah tipuan'."rE

V * ,i# it q. ,:ot), 6?l ,L-i tlr; -v^^1

,t\l;$6y.,e1) t ,tiri 'i6'ptt ft i,/ r ,*3 i.
i'rf zJF:&t'\t,;* ft Jn'd; ,i'i+toh
|,i^ib'orj ,L.;?ir 'ib* *qr ii gr *r'Jr--; L :e
l.\'Jte"i ,*nfi 'u W *;"t;, l#'oti :i:r *i iut

li.s *t$r9*trr
. 7889. Yazid menceritakan kepada kami, Suffan mengabarkan

kepada kami 
-Ibnu 

Husein-, dari Ali blIrlT,flid, dari Anas bin Hakim

Adh-Dhabbi, dia berkata: Abu Hlrairah berkata kepadaku, "Jika kamu

mendatangi pendudgk negerimu, maka beritatrukan kepada me,reka,

t8 Sanadnya shahih. Abdullah bin Al Mughirah bin Naufal bin Al Harts-bin

Abdul Muththailib Hasyirn Al Madani adalah seorang tabira'tsiqah dan biografinya

ditulis dalam Thabaqat lbnu sa'ad (5/164-165) dan Ibnu Abi Hatim (2121365).

Makna hadits ini tetah diietastan sebelumnya dengan redaksi yang panjang, di

antaranya pada hadits no. 7400 dta7825.
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batrwa aku me,lrde,ngar Rasulullah SAW tiersabda" lYang penama kali

selrali seorang hamba dihisab pada Hai Kiamat adalah shalat

wajibnya, jika shalat itu baik ...' ."

Yazid bin Murrah berkat4 *Jika melakukannya dengan

sempurna, dan iitra tidak maka dia menambahnya dari shalat sunah.

Kemudian dilalaiwn kcpada semut amalyangwaiib seperti itu.-re

re Sanadnya shahih. AU bin Zaid adalah Ibnu lad'an Anas bin Hakim Adh-

Dhabbi Al Baslri adalah seorang tabiin terpercaya Riwqrat hidrryfya telah dihrlis

orcn AJ Bulfiari (Al Kabir,lt2[344q dan Ib,nu Abi Hatim (llla8B), 
-kemudian

diatidalccacatn),Fdanlbmllibban(At-Tstq!,llml43)'Dalam
At-Tahdzib disebutkan oleh Ibmr Al Madini pada bagian al majhulin nin nasyayiilt

)l iio"(para syail& Al Hasan yang tidak diketahui identitamya). Kami tidak tahu

["i"*r**l*tpi" a,,i Ibnu Al-Madini terceh& sebab Al Hasan tidak sendirian

ketikameriwal,atkandarinya'Halitujelasterlihatdarisanadini,bahway,''g
meriwayatkan darinya juga adalah Ali bin zai4 sedangtan sctelabnya adalah

riwayat dua perawi darinYa'
iIR. Ibnu Majah (no. 1425) &ri Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin

'Basysyar, keduanl'a -**y"ti-oy" dari zaid bin Hanm dengan sanad ini' Al

nasan, dari Anas bin Hakim secala panjang dan dctil; Ahmad (Al Musnad, no. 9490)

a"ri It-^if 
-Ibnu 

Ulayyah-, Aari-yrnus Uin ljbai( dsri Al Hasan' dari Anas bin

Hakim Adh-Dhabbi, aoi au Hunirah, dcogan stsln;ts nouqufkepadanya dao di

,khi*y", Yunus berkata, ..Aku mengiranya aia teun mc4rebutkan Nabi sAW";

au" o""a (Sunan Afu 6aud, no. +61) dari Ya'kpb bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari

tUou Hiyy"t, dan di tengahnya aiselutUn, 'Ytmus bcrkatL 'Aku mcngira dia

menyebutkannYa dari Nabi SAW'."'fn. Af H;hm (Al Musudrak,lt262) dari jalw Ya'q,bAd-Da,raqi, dari Ibnu

ulayyah. Al Hakim Lemudian berkata, "s'anad hsdiB ini shahih,naurun Al Bulfiari

dan'ivrusrim tidak rreriwayatkannya. Ia memiliki p€nguat deirgan samd shahih

berdasarkan syarat Muslim,- telah disetujui pula oleh Adz-Dzahabi.

IIR. Al Bulfiad (At'Kabir, ll2/?,5), pada bagian biografi Anas bin Hakim

disebutkan isyarat seperti biasanya" aari jahll Ibnu ulayydt dari Yunus {engan

redaksi y*g r*. Yunus bcrkata, "Aku mcngira dia ryenyebut 
Nabi SAW." Secara

;;,* daiat diprhami bahwa keraguan yunus dalarn me,nisba&annya kepada

Nabi SAW tidak merycngaruhi kebcnaran st,l,||lB ntfuLnya. Sebab, hal ini

rcr-"rrt V*g tidat dapat diietahui o1.1qkal dan analogi. DTi mana Abu H,rairah

memUeritanfin perkara yang pertama kali dihisab pa& Hari ry19a9 dan apa yang

dibacakan secara detil? JiL frf itu tidak diajari olchM,harnmad SAW. Jika redaksi

hadits tersebut mauquf,melra hukurmya marfu' sccara pkin
Selain itu, At-Ti;nidd (Sunan- At-Tirni&i, 1819) meagisyantkan riwayat

Anas bin Hakim ini" setelah dia mcriwayatkan maknarya dari sisi lain, dari syarah

Al Mubarakfuri (A2g2) berdasarkan uraian lomi. Dia berkata, 'Diriwayatkan dari

Anas bin Hakin, dari Abu Huraiab, dari Nabi SAtrr, dengan rcdabi hadits yang
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keraguan dalam status marfu'-tYa'
IIR. Al Bukhad (Al iabir,lt2t34-35\dari jalur eUauf {a1a5, dan dia adalah

Ibnu Sa'id Al Anbari, dia berkata, "Yunus mindengar dari Al Hasaq Anas bin

Hakim Adh-Dhabbi mendengar, dan Abu rtrualrau mendengar sabdanya'"

Maksudnya, aia -eri*al;o;'il"4-P:rkataan Abu Hurairah secara mauquf

kepadanya, dan ini fid"k';"*p"' PtP* secara hukunL hadits tersebut marfu"

sebagaimana y*g t"rni-t"i.t- sebelumnya. selain itr, stzfis marfu'-nya tclah

ditetapkan ,"."r" ,"a.frii[g* t-'a siahih' dan perawinya tidak mcragukan

stztuimarfu'-tYa. , ,, ,, L:-. ttqt.A\ a:
Selain itu, Al Bukhari juga meriwayatkanny a (Al Kabir' ll2.l?4.).Ctt^awal biografi

Anas bin Haktu& dali il;;th Ismail, dari eutas -luou 
Yazid Al Aththar-' dad

QatadaludariAlHasaqdariAnasbinHakirr\dariAbuHruairaLdariNabiSAw'
beliau bersabda, it i h;.';Ji-o!i2l*Yang penama ttali dihisab (dai anal) sang

hamba ad.alah ,t otoiyi), Al 
'BJdad 

te-lah meringkas redaksi hadits dengan

memberikan isyarat #; biasanya. sanad ini menepis semua keraguan tentang

sarna.,, Batrkan Yunus meriwayatkannya sekali secara mauquf, ta'rPa mcnyebutkan

statrts marfu ' hadits tersebut'

of?ffi#ffi"H#"v"ttu*v" dari. tabiin !f 9*: :ffifff l",lt
*,t*'"1iffi ,';*;J'f;-ffi il'il;;;;;;,k""tg,i::,#-Jf,:1,,#l
:Hr:fl "fffi 'LH;d.*l;ilif"P:Ii;;taH-"l,Yf '^:f trffi ffidengan reoaKsr seruPtt (&ur J.ru vr"'v -- :, A eatadral, dari Al HasaD, dari
eU,it e*u* -Imran 

bin Dawur Al Qaththar- . . rr---^:-^L ^o^o- -at6t,til'i#,*fN'Hlt;i'il;:f i-siJgn:,gr.+ryff q-tnX*:.
t#".XiX;,r,'i;r"dffll.,'i"i*i,Xyb!*^yil:'if '"::H'T??#;
.ffi TIff t'*l'trli#Jffi ffi ;il1lri::l***"1iffi H*''#;:il:f .BHU,ffift ,U;bffi ;;ffi ;*9rg1T::r*t*f;*,f :::
fi"""*Tfi#L :Hifi: ffi;i.J dt"f,k*' a"r*' *ikrip svaitn Abid As-

r !^-L L-::]- o:*-L +izlqle arla

m'i.T[1ffi'".li",o perawi kee-nam p""1** hgq Pai1 ^::H,o*:::*Sana,. llemuoran (lmilu t,ersw t--ii-i"ra",, 
dalam Sanad in, yaitu Al

;*g b"-"." "Al Hasan binZiyad," kecuali

Hasan Al Bashri.
AlBukhadmeriwayatkannya(AlKabil,-ll2t35)secay-yau*.lfkcpadaAbu

HurairaL dari jahu rt'r"t,"L-iU"it Fadhdhahf' daxi Al HTlq bahwa sBorang

laki-laki dari pendudut-s"rhr"h menceritakan kepada kami, bahwq aku bsrtemr

dengan Abu Hurairah ai rta"air.u-a"" aku Tendengar 
perkataanri.ya' ya}ni mauquf

kepadanya. Laki-laki ;;G" i"t" ry'.aaa 
femrmgkinan besar adalah Abu

Rafi' Nafi' bin Rafi', ;;;;;;"iah penduduk Madinah' kemudian dia daang ke

Basbrah.
Al Hasan juga meriwayatkannya dari labiin lai& Harits bin Qabishah' atau

Qabishah bin Harits. e,-iiniJarimiriwayatkannya (sunan At-Tirmidzi,lBrS-319)

dari syarah Al MubarakfiJ 1*' +r:1 iryq* L"i* dari kami; den ap11"t"'i

(Sunan An-Nasa'i, U8;1;"'"v" i!1 4y Hammarn' dari Qatada[ dari Al

Hasaq dari Hadts uuiiiuirl"t, 6rri Abu H,rairah secara marfu' dcngan redalsi

serupa tentang suatu kisah'
At-Tirmidzi bertail,anadits Abu Hurairah adalah hadits lasaz ghaib dari sisi

ini. Hadits dari selain Jli * Jiri*"vatkan dan Abu Hurairah. sebagian sahabat Al

Hasan meriwayatkan d*, Al H;,'d-i qubith"h bin Harits selain hadits ini' Yang
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masyhur adalah Qabishah bin Haxits, dan Harits bin Qabishall dan mereka tidak

mcnulis riwayat hidup'nya, melainkan mereka mengrutkan Qabishah bin Hadts,

bahwa dia benar. "
Qabishah adalah seorang tabiin rrrqai (terpercaya), dan biogrfinya tclah ditulis

oleh Al Bukhari (Al Kabir 4111176) daa lb,nu Abi Hadm (3121125), dan keduanya

tidak mcnycbutkan adanya cacat pada dirinya. Dia juga discbutkan oleh Ibnu Hibban

dalamltr-rsiqat. Apapun yang tcrjadi, sanad hadits iniiayyid, paling tidak hasan,

seba$aimana dinyatakan oleh At-Tirrddzi.
Al H"sao pun meriwayatkannya dari tabiin lain yang disebutkaa tanpa identitas

yang jelas tanpi rnenyebutican narnanya. Al Bukhari kemudian meriwayatkannya (lI'Xotii, 
ltz/3st dari Musa -Ibnu 

Isrnail-, dari Harnmad -Ibnu Salamah--, dari

Hamid, dari Al Hasaq dari seornng laki-laki dad bani Salith, daxi Abu Hurairah,

dariNabi SAW.
Abu Daud rreriwal,atkannya (Sunan Abu Daud, no. 865) dari Musa bin Ismail,

dari Hamma4 dari Hami4 dari Al Hasaq dari seorang hki-laki dari bani Salith, dari

Abu Hgrairalf dari Nabi SAW dengan redaksi seruIra, ya}ni seperti riwayat Al
Hasaq dari Anas bin Hakim yang disebutkan di sini, dan yang diriwayatkan oleh

Abu Daud sebeltrrmya.
Al Hakim juga mcriwayatkannya (al Mutwaththa" 11263) dari jalur Al Hajjaj

bin Al Minhal, dari Harmad bin Salamah. Hadits ini akan dijelaskan oleh Ahmad

(At lufitsnad, no. 1702) pada pertengahan Musncd Tamim Ad-Daimi,_dati 4qq
Aari ttamaa !i1 $alarnah, dari Hami4 Al Hasaq dari seorang laki-laki, dari Abu

Hurairah se*ata manfu'.
Ib,nu Mqiah mcri*ayattmla (no. la2Q dari Al Hasan bin Mtrharnnad bin Ash-

Shabbah, dari Aftn acn'gan saoad ini bcrgana bsdi6 Tanfuh Ad-Darimi. Mqrunrt
pendapat yang kuat (rajih), laki-laki tcrscbut sdalah laki-l8ki dsri bani Salith'

sekalipmtidak discbutkan di sini dori sisi apa pun
Al Hasan dalam sebagian walnr mcnjadikan hadits tcrsebut mursal, sehingga

dia tidak menyebutkan tabiin antara dirinya dengan Abu Hurairah. Hadits tersebut

diriwayatkan oleh Ahmad sebagairnana yang akan dijelaskan pada hadits no. 17017,

dari Hasan bin Musa, dari Hamrna4 dari Hamid, dari Al Hasaq dari Abu Hurairah'

dari Nabi SAIil dengan redaksi hadits serupa.

Al Butfiari mcriwayatknnya (Al Kabir, ll2l35) dari Musa -Ismail 
At-

Tabudzaki-, dari Musa bin Khalaf -Al Anmi Al Bashri-, bahwa Qatadah
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abu Hgrairalf dari Nabi SAW'
Kcmudian dia meriwayatkannya dar'i Amr bin Manshgr Al Qisi, dari Abul Asyhab

-Ja'far 
bin Ha1ryan AsSa'di-, bahwa Al Hasan menceritakan kepada kami' Abu

Hurairah p€mah bertemu dengan seomng laki-laki dari Madinah' lalu dia berkata,

"Alu mcndeogar Nabi SAW:"
Abu Daud Ath-Thayalisi mcriwayatkannyt (Al M*mad, w.2468) dari Abul

Asyhab, dari Al Hasaq dan dia berkata, "scorang laki-laki datang ke Madinalf
bahlGn dia juga menil,ainya mursal mauquf." Sedangkan Al Bukhari (ll2l35)
meriwayatkannya dari Abu Nu'airn, daxi Ali bin Ali -AI-Rifa'i Al Basykari-,
bahwa Al Hasan mendengar, dia berkata, "Abu Hurairah mengrrngkapkan

perkataannya," ma.ksudnya adalah mauqufkepadanya. Sanad hadits ini juga shahih

kepada Al Hasan. Bahkan salah seorang perawi meriwayatkannya dari Al Hasan,
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dan dia salah dalam hal itu. Dia menyatalcan secara terang-terangan, bahwa Al
Hasan mendengarnya dari Abu Hrnairah"

Al Buklrari (llU35-36') berlota, 'Ibad bin Maisarah berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Abu Hurairah menceritakan kepada kami

dariNabi SAW'."
Selanjutrya Al Bultari berkata, "Tidak benar, Al Hasan mendengar dari Abu

Hrlrairah a"U", nA ini," rnaksudnya adalah dalam hadits ini. Ibad bin Maisarah Al
Mrmqiri Al Bashri adalah perawi tsiqah, dan dinilsi dha'if olehAhmad.

Ibnu Ma'in berkata,'"Tidak apa-apa dengannya."
secara zhahir, dia dinilai dha'if dali segi hafalannya. Kareira itus Al Buklari

menguatkan riwayat jamaah yang banyalq dan mereka lebih terpercaya dan lebih
hafai daripada Ibad biir Maisalah atas riwayatnya yang menyebutkan bahwa Al
Hasan pernah mendengar hadits ini dari Abu Hurairah. Selain itq dia menegaskan

bahwa dia tidak rnendengar darinya, dan dia benar.

Kami telah mernb€rikan isyarat yang panjang terhadap riwayat ini ketika men-

tahqiq apa yang didengar oleh Al Hasan dari Abu Hurairah, geperti yang telah

disinggung sebelurmya (no. 7138, jld- 12, hln ll8). Sanad-saqad ini, baik yang

marfu;, mauquf, muttashil maupun murcal, saling menguatkan sahr sama lain, dan

sernakin menetapknn ke-shahih-ao,hadib, sehingga tidak dianggap lemah dan cacat.

Al Hasan tidak meriwayatkarnya sendiri dari Abu Hurairah. An-Nasa'i juga

(1/82) meriwayatkannya dari jalur An-Nadhr bin Syamil, dari Hammad bin
Salamah, dari Al Azraq bin Qaisi dari Yahya bin Ya'mar, dari Abu Huairah secara

madu'dengan redaksi yang senrpa. Ke&ra sanad ini sf,alrih.-Al 
Hafim -eri*ay"*innya (Al Musudrah" lD63) seperti riwayat Al Mttsnad,

dari seorang laki-laki, dari sahabat Nabi SAW, dcngan tiga sanad, dari Yahya bin
Ya'mar. Aku tidalc mengetahui apakah dia memng demikian? Atau Al Hakim salah

dalam hal itu? Atau dia gugur dari otang-orang yang menghapuskan? Aku
cendenrng menguatkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan lama pada orang-orang

yang menghapusnya. Diriwayatkan juga oleh tabiin lai4 dali Abu Hurairah secara

mauquf.
Al Bukhaxi meriwayatkannya Oru3, dari Al Hasaq dari Jarir, daxi Laits -

Ibnu Abi Salim-, d4'i $3lim bin Athiyyalr, dari Sha'sha'ah bin Muawiyah At-
Tamimi atau Muawiyah bin Sha'sha'alr, dari Abu Hurairah'

Sanad hadits in shahih dan keraguan pada narna tabiin tidakbermasalab sebab

dinyatakan pada riwayat yang shahih, "sha'sha'ah bin Mu'awiyah bin Husein"' dia

adalah paman Al Ahnaf bin Qais. Sebagian dari mereka menyebutkan bahwa dia

memiliki beberapa orang sahabat. Menunrt pendapat yang benar, dia adalah sgorang

tabiin. Dia meriwayatkan dari Umar, Abu Dzar, Abu Hurairah dan Aisyah.
Barangkali keraguan itu mrmcul dari |3i6 bin Abi Salim. Karena itu, tidak ada

seorang pun yang menulis biografi orang yang bernama Mu'awiyah bin Sha'sha'ah.

Jika keraguan ini berpenganrh niscaya Al Bukhari tidak akan rnenulis biografinya.
Inilah yang menimbulkan keragrran pada n4mrnya"

Hadits ini pun diriwayatkan oleh tabiin lain yang memiliki identitas yang tidak
jelas, dari Abu Hurairah secaru marfu', dari selain jaftu Al Hasan. Al Bukhari juga

meriwayatkannya dari Musa, dari Harmrad -Ibnu Salamah-, dari Tsabit -Al
Bunnani-, dari seorang laki-laki, dari Abu Hruairah, dari Nabi SAW.
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semua riwayat-riwayat ini saling mc,nguatkan satu sama lain dan menegaskan

ke- s hahih-an hadit ini.- i"ait ini mcmiliki hedits peognat ya,,g shahih. Hadits )rang sarna rnaknanya

diriwayatkan oleh Tmim e+fi*i,-A"ri NaUi SeW. Ahoad rncriwayatkamya (lI
i^ia, no. 17018) ani ef Hasan bin Musa, bahwa Hamnad-bin Selsrnah

,*"""rii.r.- rceadatami, dari Daudbin Abi Hindu& dari Zgnarah bin Aufq dari

i..i- ea-p.ri, a-i N"Ui SeW a*g* rcdaksi hadits yang s€rupa' V"Ei-seperti

h"dits t"i. S€bab dis lrtiU O"Urrto rldrUs pada no. 17016, dari riwayat Yahya bin

ya,mar, dari seormg lalci-l8kl dari para sahabat Nabi SAW, kemudian dia

menyebutkan redaksi baditsnYa.--- 'et-"d j"ga rreri*"va*a*y" pada hadits no. 17017 dari riwayat Hamid, dal'i

Al H"r.r, d"J etn g,r*ir"n. -raini 
aun menrmjukkan kedua riwayat tersebut

,"u"r.rr-ri." kffruds, 6ia mcngiktrftan kc-pada ked,anya dcngan riwayat Tamim

il.p"; ioi. S"t"U O"-ta"t;rD"b mj*ga*p dari g,nmya, Al Hasan bin

M".", kecuali *qt id,'tr*di"" eia-ncqaryalm -rlnan"h 
tsrsebut

;il;"i*"" yang-Odenee;),' Schi, ill Ahoad @riwayalkm)'a E& P:
tidl Aurhadits Abu H11[tog[ da6 hadia Tamim sceara b€rsamaan dari Aff3o, dari

Hanumd bin salaDah-a"ri H.*ia" dari Al Hasaq dari scorang_lah-laki, dari Abu

ir*ir"h dao Dau4 aari Z,raraL deri Tamim Ad-Dari, dari Nabi SAW. Dengan

au*if.irr, dia telah rcnyampaikan apa yang didengar dari qrrrynya'.Affan'-- 
Ato'p""a rroi*"yatfi""Va (Do.-866) dari-Mrsa bin Ismail, dari Hamrad

-Ihnu 
salamar-, a"rt o""a. aari zwarat, dari Tamim secan marfu" dan dia

tidak menyebutkan redaksinya" rnelairkan dia menempad<an pada dua riwayat itu,

dari Abu Hurairah.
Ad-Daximi meriwayatlgannya (lR13) dari sulaimanbin Harb, dari Hamnad bin

salamah, dari Daud tin,lui Hi"a"", dari Zurarah bin Aufa, dari Tamim Ad-Dari

i**ri*', dan diatelah redaksinya secaralengkap'

Ibnu ilA"jtU pga meriwavi'*annya de'ngan a* :T11 |tp:dl Hammad bin

Sala:nalU lalu dia noi*uy"*6,"V" dari jalur SuhimanbinHarb, dari Hamind, dari

;;affi-r,-*.lt aari- r.ni- se*ara marfu,. Dia kemudian merubah sanadnya,

lalu merirrrayatkannya dari 3.r* err.u aari tratnrna4 dengan kedua sanad kepada

Abu Hurairah dan T-amin\ seperti riway at Al Musnad rc' 17021 '

Al Hakim me"iwayaitartyt (At'Musudrak, 11262-263) dari.lalur Musa bin

Ismail, dari Hammad ui" s"t-*t, dari Dau4 dari Zruarah, dari Tamim Ad-Dari

;;;;; ^iryu', 
dan dia telah mengemukakau redaksinya secara lengkap. Semua

sanad nntuk hadits Talmim Ad-Dari adalabshahih'

,'
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7890. Yazid menceritakan kepada kami, su&an me,ngabarkan

ke,pada kami dari Az-zrthi, dari HanzhalalL dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Isa bin Maryam turttn, dia

kemudian memktnuh babi, menghaptts salib, menjamak shalatnya,

memberikan harta hWSa tidak ada lagi yang mau menerimanya,

menetaplran upeti, turun ke Ar-Rauha, lalu dia melaksanakan haji

atau umrah darinya,. atau melaftsanalcan keduanya. " Dia berkata,

"Abu Hurairatr kemudian membaca (firman Allah), "Tidak ada

seorang pun dari Ahli Kitab, ft.ecvali alcan beriman ftepadanya (Isa)

sebelum kematiannya. Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi

salrsi terhadap merelw." (Qs.An-Nisaa' [a]: 159) Hanzhalah mengira

bahwa Abu Hurairah berkatq "Akan beriman kepadanya sebelum

kematiannla, Isa. Aktr tidak tahu, apakah ini se,lnua hadits Nabi SAW,

atau sesuatu yang dikatakan oleh Abu Huraitah?"20

'20 
Sanadnya shahih. Su&an adalah Ibnu Husein, sebagaimana yang dijelaskan

oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hadits ini dilutip oleh Ibmr Katsir (Jamt' Al
Masanid,7ll9, dan. At-Tafsir,3/15) dari te,ryat ini dzlamAl Musnad.Dia kemudian

berkata dalam At-Tafsr'r, "Dari ayahnya, dari Abu Musa Muhammad bin Al
Mutsanna, dari Yazid bin Hartrn, dad Suryan bin Husein, dari Az-Zgbri,

dengannya."
.Sebagian maUanya telah dijelaskan sebelumnya pada hadib rlo. 7267,7661,

7665 da17667.
Redalsi, ,fr:FI,p "Sebelumkematiannya, yaitu Isq" maksudnya adalah, kata

ganti pada ktta mautihil kembali kepada Isa. Ini adalah penafsiran kata gantinya,

sebagaimana ditetapkan dalam ketiga kitab hadits'

DalamJami' Al Masanid dn Tafsir lbnu Katsir disebutkan dengan reda*si, $
,* yj ,,sebelum kematian [sa", tanpa menyebutkan kata ganti orang ketiga

tunggal, sehingga ia menjadi tafsir untuk makna ayat tersebut.

(r/

I
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7891. Yazid me,lrceritakan kepada karni, Al Mas'udi

memberitatrukan kepada kami dari Sa'id bin Ibratrim, dari

Affiurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr

SAW bersabda, "^Sr&l Quratsy, Anshar, Juhainah, Muzainah, Aslam,

Ghrfar, Asyja' adalah penolong dan mqeka tidak ptnya penolong

selain Altah dan Rasul-ISa.'ar

.fy.,i.i'r rirS j;, JL;U;

hileh mrtna 1nry sfratii ffi ryAiht, tahrati&k da soorug prm dari ahli

kitab kccrrali dh atrubcrim Bh k scbcm*ba gafr scbagBimloo )mng

diLatak n ohhAth-Thebari gafit lth-ltuW* 6flO.trijqga mcrrryakan bartahan

k€pe ora8g yang nffigingk8i b.en8 Is masih hieP di laagq dau bclum

meininggal, mcldnkan Alh& SWT tchfo acngangkatnya kc langit'
Ini menujr*kan bahwa Isa ah tunm dari langit di akl,lrir zarn\ sebagaimana

yang diqratatrn dElam badits-bd&ts nutavafir tentang hal ltu" dan karrd telah

;*"yi"gg"g masshh itu dahm peqielasau hadits no. 7267. Karm juga telah

menyinggrmg ha&ts ini scbchmYa.
2t S-anaanya shahih. Al Mas'udi adalah Abdurrahmanbin Abdullah bin Atabah.

IIR. Al Bulfiari (61389 dan 395) dari Abu Nu',aim, dari su$an Ats-Tsauri, dari

Sa'ad bin Ibrahfu. Muslim rneriwayatkannya (shahih Muslim, 21268) dari Ibnu

Numair, dari ayahqra, dari Ats-Tsaui.
Y*tamawaalimenunrt Al Hafrzh, dibaca dengan tasydid pada hurufya" katcna

dinisbatkan ke,pada Nabi SAW, yang artinya para peirolongku. Inilah rnakna yang

tepat. Kata al maula mcmiliki banyak malcna. Ada yang meriwayatkannya tanpa

tasydid mawaalii dar, mudhaf-nya dibuang, artrttt mawaaliyullaahi wa Rasuulihi." lni
aituniul*an oleh sabdanya, {*Ts lt'oii iV'e{ 'rA "Merelw tidak punya penolong

selain Allah dan Rasul-I,lya."
Riwayat anpa tasydid yang diceritakan oleh Al Hafizh, tidak dikeahui dari

mana asainya. piaand aatam bahasa Yrmani, hgnrf ya' dibaca tasydid. Dar' tidak

disebutkan dalam S}aiii Mnslin selainnya.
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7892. Yazjd menceritakan kepada kami; Al Mas'udi dan Abu

An-Nadhar mengabarkan kepada kami, dia berkata:' A1 Mas'udi

menceritakan kepada kami maknanya, dari Ashim bin Kalib, dari

ayafinya, dari Abu Huraira]r, dia berkatq "Rasulullatr SAW bersabda,

'Aht keluar kepada ftalian, sedanglcan telah diielasftan lcepadaht

Laitatul Qadar dan Al Masih Adh-Dhalalah (Dajial). Dia saling

mencaci di antara dua orang taki-laki di pintu gerbang masjid, lalu

aht mendatangi kcduanya agar aht berada di antara lceduanya, mafta

alat dibuat tupa lceduanya. Alat aftan menyebutkan kcpada kalian

sedikit (dari keduanya). sedangkan Lailatul Qadar, mala carilah

malam itu pada sepuluh hari teraffitir di malam ganiil. Sedanglcan Al

Masih Dajjal, rna;tanya buta sebelah, jidatnya lebar, sangat cerdik, di

tangannya terdapat api, seoiah-olah dia adatah Qathan bin Abdul

(Jzza'." Dia bertany4 "wahai Rasulullalu apakah orang yang serupa

dengannya membahayakanku?" Beliau bersabdq *Tidah lcarena kntnu

adalah orang muslim, sedangkan dia adalah orang l*fi')o'

22 Saoadnya shahih. Hadits ini dinukil dzlamJami' Al Masanid (7R23-124)

dari teupat inidao disebutkan oleh Al Haitsami dzlan Maima' Az'fuwa'id (71345-

l+01, a- dia berkata, ..HR. Ahmad, dan di dalarmya terdapat perawi bemama Al

Mas'udi yang dinilai hafalannya telah bercanpur'"

I

.l

t_
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Al Mas'udi telah dijelaskan selalu stahrs tsq1ah-r,ya,. pada hadits no. 7105. Kami
tambahkan di smi bahwa riwayat hidupnya telah ditulis oleh Al Khatib dalam
Taril"h Baghdad (10121&222) dan Adz-Dzahabi dalam Tadzkirah Al Hufazh
(l/185). Selain rtu, dia dinilai lsigal oleh Abrnad Ibnu Ma'iq dan lainnya. Jika jelas
kesalahannya dalam suahr hadits, schingga banyak orang yang edqat sda[ dan dia
telah salah dalam sebagian hadits ini, sebagaimrna yang akan kami jelaskan.

Masih Adh-Dhalalah adalah Masih Ad-Daiial. Kata at-talaahi artinya
bertengkar, bertikai dan semacarmya. Suddahanl nasjid adalah benda scperti
payung yeng terpasang di pintu agar pinhi tidalc terkena hujan. Ada yang
berpcndapat bahwa itu adalah sebutan rmtuk pintu itu scndiri. Ada juga yang
bcrpcndapat bahwa itu adalah halaman di dcpanpintu.
. Ibnu Al Atsir b€rlata, 'Kalimat 'lta asyduu lalwt (ninhumaa) syadwaa',

artinya aku akan menyebutkan untuk kalian dari kedtranya sedikit dari yang
banyak" Sekilas dari apa ),ang tidak aku lupa. Ktta asysyadwu gtrJimya sedikit dari
yang banyak. Kata minhumaa luput dari riwayat Ahmad karcna salah. Kami
menambahkannya dari riwayat Al Hakitxt Muslirn, Jsmi' Al Masanld du Majma'
Az-fuwa'id. Akan tctapi di dalamnya tertulis minhaa. Alu mcnegaskan bafruB itu
adalah kesalabau cetak.

Y*ta al ajlaa arirya yang sedikit rarnbutnya antara dua pelipis dan yang tidak
ada rarnbutnya pada jidatnya. Demikianpendapat yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir.
Kata daf an dibaca dengan harakat fathah pada huruf dal damfa'sedanB di alfiirnya
htrsf hamzai, artinya bcngkok. Demikian yang disebutkan oleh Al Harawi dalam
htab Al Gharib. Diab€rkata, "Rajulut adhfa' dmimra'atun dafaa."

Al Janhari mcnyebutkankata d$ao dengatalif nmqshur seperti kalimat rajulun
adfaa. Disetnrtkan olch Ib,ru Ws (Mqayis A:l-Lugfuh,zDW) dcngan dua jalur
periwayatarr Dia msqrcbuilIan d&fr aaabt- amoaim dari htta al bsdu (dtngin).

Tentang sifat Dajjal disebutkan bahwa pada dirirlra ada bcngkok atau bung;kuls,
jika ini remang bcnar, malca ini termasuk analogi. Scbab sctiap yang dipanaskan,
adakalarya dibcogko&lon. Dia karmdian maryebutkaa kata dafaa dengan huruf alf
magshur. Dia lelu b€rkata, *Dal, fa' dan huruf ma'tal (harn-ah) menrpakan bukti
yang meuunj 'tlran pada panjangpya bengkokan itu.* Di sini dalam riwayat Ahmad
diseMan d€ogln rc&esi, dafa' dcngaa rnad pa&.bnmrf hutni, dan ini salah.

Rcdaksi 'Seolah-olah dia adalah Qathan bin Abdul Uua ..)'di sini At Mas'udi
salalq dan dia melakukan pelxcaquran hafalan antara satu hadits dcngan hadis
yang lain. Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Bai,l3l89) serclah menyinggrurg hadits ini
dan alinea berikuhya bcrkata, "Tambahan iii dha'if, karena di dalam sanadnya
terdapat Al Mas'udi yang memiliki hafalan yang telah bercanpru. Padahal yang
dihafal adalah bahwa dia Abdul Uzzabin Qathap, telah binasa pada masa jahitiyab,
sebagaimana yang dikatakan oleh Az-Zuhri."

Sedangkan orang yang mengatakan, 'Apakah orang )rang serupa dengannya
membehayakanku?" adalah Alctsum bin Al Jaun, dan dia mengatalcannya tentang
Amr bin Luhai, sebagairi'rana yang diriwayatlon oleh Ahmad dan Al Hakin\ dari
jalur Muhammacl bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairab dan dia
menilaiuya marfu','Neraka ditampakkan kepadaku, dan aku melihat di dalamnya
AmrbinLuhai."
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7893. Yazid me,lrceritakan kepada kami, Al Mas'udi

mengabarkan kepada kami dari Arur, dari saudaranya Itaidillatr bin

Abdullah bin AtabalL dari Abu Hruairalr' batrwa seorang laki-laki

datang kepada Nabi SAW bersama seorang budak pere,mpuan hitam

non Arab. Dia lalu berkata, "Wahai Rasulullatr, aku mempunyai

kewajiban membebaskan seofirng budak perempuan beriman."

Rasulullatr SAW kemudian bertanya kepada budak perempuan itu,
,,Di muna Allah?" Budak perempuan itu lalu menunjuk dengan jari

Dalam hadits itu juga dinyatakan bahwa orang yang paling-mirip denganya

yang pernah aku lihaiadalatr iktsam bin kjrm. Maka Aktsam b.ortlnya, "W4qi
il"rifirffar, apakah orang yang menyenrpainya membahayakankutl' lt{dl*
SAIV lalu meqjawab, -Tldih kt eoo lumu orang mulim, dan dia lwfir." Dayal

dianggap npmiliki kcmiripan dengan Abdul UzzabbQathan'
.e,t g"n u Ibnu Hajar juga memisahkan hal itu (Al Ishabah, 1/61) dalam

biografi Aktsuru dan dalambiografi Qathan bin Abdul uza (SDa$- Perkataannya

meiunjukkan bahwa tidak ada ..b"bat dengan name ini, dan dia tidak menyebutkan

kecuali berdasarkan kepada kesalahan ini dalam hadits tersebut'

Akan tetapi Al Hafizh lupa tentaog biografi Qathan d* !"1"h dibicarakan

sebelumnya, tA" ai" menulis bahwa yang rreugatakan apakah orang yang

ro*yr-p"ioy" membahayakanku? Adalah Kultsurn, dan dia tidak penyebutkan

,"r*to d.ri it, dalant namn KulSum. Namun Allah berkehendak untuk menuliskan

Aktsun, lalu dia menulis Kultsum"
Redarci, ;1,i 3?t f: "Karena dia adalah orang lafir," dala6 riwayat muslim

disebutkan dengan redaksi, J"l "t ati-tati." D,n, ia bertentangan dengan semua

kitab hadits. Li}.. Jamharah At Ansab kaq"a Ibnu Hazlr. (222'223)' Lihtt juga

masalah I^ailatul Qadar sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits no' 2352,

5651, dan tentang Daiial pada hddits no. 2854, &25, serta tentang Ibnu Luhai pada

hadits no. 7696.
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telunjuknya ke lmgit. Rasulullah SAW bertanya, "SiaW aht?." Dia
kemudian me,nuqiuk de,ngan tehmjuknyakepada Rasulullah SAW dan

kepada l*gt, maksudnf engfuulah R sulullah. Beliau lalu bersaMa,

"Merdekaksnlah fro!'a3

f JL:, ,L7i',;tt ,prr;trr ,jui ,16t y. ,61 $iY6Fl

A ,ii u.'>jl> ; ,i52ri..J,jt ,* ,:*i rii; -v,rqt

ft * *i;ab,& i' J;r,b :Jv,i;:; ,rJ r ,ll,j
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7894. Yazid merperitakm kepada kami dai Al'Mas'udi, dari

Daud bin Yazi{ [dari ayahya], dri Abu Hurairah, dia bertat4
'T,asulullah SAW peinah ditmya tentmg pelryebab tedanyalc yang

me,mbuat ormg masuk Dcrata' lalu bcliau meirjawab, uDua lubang:

mulut dan kanahwt " Bclian jugr pcnah ditmya telrtmg penyebab

8 Sanadnyr shahih.IldiE itri dimtil ilp,rnn Jani' At Mosorid QnT, dlrrt
tsnpat ini, Al Haitsmi (tlqna' Az-Zaw'id, ln3-24), den dinisbatlon kcpada
Ahma4 N M, dm AtL'Ttebrui iblm Al Ausdh, dia HatN, ?ara
pcrawinya tstqdt."

HR Ibntr Khaimh &lm pcdthsm htrng tauhid (hlm" tl) dari
Muhammd bin Rrfi', dui Yufol bin Ilern dcogan sad ini, dm (htm 8l-82)
dcngan dna soa( dei jstu As.d bin Mus+ dri jahn Abu Dard Ath-Thayalisi,
kednanya mi*ayattrmya dri Al Itlts'udt dmMdiL (Al Mwarttfu',h,rrn J'11)
dcngan rnalrne hadits yang saoa dm lcbih panjmg darirya scdikig d$i Az-Ztfui,
darii,Ubaidillah bin Abeilhh bin At$.h bin It hs'ud sccarl ,nur,:raf.

Hadits murv,al ini dinisbattan kcpsda M!'matr, deri Az-A$ri, lalu Ahmad
meriwayalkamp sebagaimna lang elcen dijclaskan pada hadits no. 15808, dari
Abdurrazzaq, 1fufi l\tt1'nnrmar, Mi Az-Zafur" dad ubaidillah bin Abdullab, dari
seorang laki-tald dari Anshar, bahwa dia &tang mcnbawa budak pcrenpuan
bsrkulit hitam....

Ibnu I(huzaimah juga mcriwayatkannya Ol- E2) dari Muhammad bin Yahya,
dari Abdurrazzaq.
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terbanyak yang menrbuat orang maslk surgq beliau lalu menjawab,
*BeraHtlak baik.'aa
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, Sanadnya shahihi,. Daud bin Yazid bin Abdrrrahman Al Audi, kami telah

mcnguatkan penilaian tsiqahtya dalam pcnjelasan hadits no. 6197 (ild. 9, hlm. 6l).
f.-i -"raortahlran bahwa riwayat hidupnya telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad (61252\

dan Ibnu Abi Hatim (112t427428), ke rdian dia tidak sendiri dalam meriwayatkan

hadits ini, sebagaimana akan dijelaskan dalam tal:hrii -nya-
Ayahnya adalah Yazid bin Abdgrrahinan bin Al Aswad Al Audi, seorang tabiin

yarrg tsiqah, dan dinilai tsiqah oleh Ib,nu Hibban dan Al Ijli. Al Bukhali menulis

biografinya (At Kabir, 4t2t437),Ibnu Sa',ad (61163) dan Ibnu Abi Hatim (4121277).

Dia adalah kakek Abdullah bin Idris Al Audi, yang mana Ahmad banyak

meriwayatkan darinya dalamAt Musncd. Namun dia tidak disebutkan dalam ketiga

kitab.
f,.sdrksi, "dari Ayahnyq" penting dalam sanad dan ditdapkan ddanJami' Al

Masanid wa As-Sunan (7/4OB) dari t!ryat ini dslam Al Musnad. Kare,na itu kami

menambahkannp.
Babkan rcaksi hadits ini bcrkurang dari rcdaksi tcrakhimya, yakni sabdanya,

\ ,iis "Bertaqwa kepada Allah: Akan rctapi kami tidak bisa maambahkannya'

icarena seperti itulah yang ditctapkan tdolram Jami' Al Masanid. Hadits yang sama

akan dijelaskan nanti secara lcngkap pada no. 9085, dari Husein, dali Al Mas'udi,

dari Daud Abu Yazid, yaitu Daud bin Yazid, panggilannya adalah Abu Yazi4 dari

ayahnya, dari Abu Hgrairah- Hadits serupa itg juga akan dijelaskan pada no. 9694,

dari MuhamnadbinlJbai4 dari Dau4 dari ayahnya, dari Abu Hrrairah.
IIR. At-Tirmidzi (3/146) dari Abu Kuraib, alari Abdullah bin Idris, dari ayalnya

-Idris bin Yazid Al Audi-, dari kakeknya, dari Abu Huairah. At-Tirmidzi
berkata, 'lladits in shahih gharib, dan Abdullah bin Idris adalah Ibnu Yazid bin
Abdunahman Al Audi."

Ibnu Majah pun meriwayatkannya dari Harwan bin Ishaq dan Abdullah bin
Sa'i4 keduanya dari Abdullah bin ldds, dari ayahnya, dari pamanqla, dari Abu

Huairah, dan paman Abdullah bin ldris yaitu Daud bin Yazi{ kareoa mereka tidak
menyebutkan dalam biografi Yazid, kecuali analcnya Idris dan Daud. Keduanya

meriwayatkan dari ayahnya.
Al Mun&iri menyebutkan,ya (At-Targhib,3l356) dan dia berkata, "HR. At-

Tinnidzi, Ibnu Hibban dalamshahih-qra, Al Baihaqi ddanAz-zuhd, d^t lainnya."

Semua riwayat ini menyebutkan redaksi, ,iUli, U.li it ort "Bertaqwa ltcpada

Atlah dan beraldilak mulia;'
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,. 7895. Yazid menceritakan kepada lcard, Al Mas'udi

mengabarkan kepada kami dari Alqamah bin Martsad, dari Abu Ar-
Rabi', dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,

'Empat kebiasaan jahiliah yang sekali-kali tidak akan ditinggalkan

oleh manusia: Menguhr dengan nasab, meratapi mayat,

mempercayai bintang yang marunnkan hujan dan meyakini kalau

seekor unta terkcna penyakit htdis, maka akan menulari seratus

(semua) unta. (Nabi SAW bersabda), "siapakah yang membuat unta

p ert ama mengidap p enyakit htdist'as

* ,:,;;6J";\ i) * ,H V*l ,a*i so -v^q1

Jv :JG r;; erl * ,g?<tt ,rt)t * * ,A$.1 i Ck

6 Sanadnya shahih. Hadits ini Aim*it dalanJoni'Al Masanid darAs-Swran
(7 1429) dari te,ryat hi, dan akan dijelaskan pada hadits no. 10821 , dari Abdullah bin
Yazid Al Muqri', dari Al Mas'udi dcngan sanad ini.

HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (no. 2395) dari Syr'bah dan Al Mas'udi,
keduanya dari Alqamah bin Martsad. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi
(21135) dari jahr Ath-Thayalisi, dari Syr'bah d8n Al lvlas'udi, dia berkata, 'Iladits
ini hisan." y3a1i akan disebutkan riurayat Syr'bah pada hadits no. 9354 dan 9873.
selain itu, akan dijelaskan juga dari riwayzt Suyftn Ats-Tsauri, dari Alqamah bin
Martsadpada no. 10883.

HR. Ibnu Hibban (Shahih lbnu Hibban,3n9) dari hadits DzalonaD, dari Abu
Hurairah, dengan redaksi hadits yang serupa. Sebagian maknanya telah dijelaskan
pada no. 7550 dari hadits Sa'id Al Maqbrui, dari Abu Hurairah, dan kami telah
menyinggung hal itu di sana. Lih. badits no. 7609 dan 8892.

EI - Mwnad Imam Ahmad
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7896. Yazid menceritalcar.r kepada kami, Mutrammad

mengabarkan kepada ka6i -Ibnu 
Ishary, dari Shalih bin lbratrim,

dari Abdgrratrman Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkat4

"Rasulullah saw bersabda,'Jangan ftalian menamai kebun anggur

dengan sebutan al karm, sebab al karm (yang mulia) adalah orang

muhnin'."26
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7897. Yazid menceritalcan kepada kanri, Ibnu Abi Dzi'b

me,ngabarkan kepada kami dari sa'id bin sam'an, dia berkata: Aku

mendengar Abu Hurairah me,ngabarkan kepada Abu Qatadah, bahwa

Rasulullalr saw bersabda, "seorang lakiJaki alcan dibaiat antara

nthtn (Sudut Ka'bah) dan maqam lbrahim. Baitullah selali-kali t'tdak

dianggap halat trecaali bagt pendudubtya, iika mereka telah

menganggopnya halal, malw tidak dipertanyaknn lagi lcehancuran

bangsa Arab, kemud.ian datang bangsa Habsyah (Ethiopia), lalu

26 Sanadnya shahih. Shalih bin Ihahim bin A6ugahman bin Auf adalah

seorang tabiin. status tsiqah-tyatelah dijclaskan pada hadits no. I 673. 
.

Di-sini kami ingin r""**U"tt - bahwa riwayat hi&rpnya telah dihrlis oleh Al

Bukhari (At Kabir,itztzll) dan Ibnu Abi Hatim (211t393). Hadits dengan sanad ini

akan ditulis lagi pada no. 10620. Makna hadits ini telah disebutkan pada hadits no'

7256 dan rclah-disebutkan secara panjeng lcbar pada no. 7509 dan 766E.

li-.
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merekn menghanarkanrrya sehotctn-hancurnya dan Kabah
lagt dimalonurkan setelah itu selamanya, dan merelwlah

mengeluarlran harta bendanya.' 27

tidak
yanS
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27 Sanadnya shahih- Sa'id bin Sam'an adalah p€mbadu orang-orang Anshar.

Dia adalah seomng tabiin yang oiqal, (tsrperepya} Dia dinyatakan rsiqai olah An-
Nasa'i, Ad-Daraquthni, dan lairm)ra.

Biografi Sa'id bin Sim'an ditulis oleh Al Bukhri (Al Kabir,2lll439) dan Ibnu
Abi Hatim (2llBO), fu keduanya ti{ak menyebuttan adanya cacat padanya. Hadits
ini dinukil dalaorn Jami' Al Masanid Qll35), dari teryat ini, akan ditulis lagi pada
hadr1ts no. 8099 dari Zaid bin AI llabbab, dari Ibmrr Abi Dzi'b.

HR. Abu Daud Ath-Thaplisi (1, Mwnad,rc.2373') dri Ibnu Abi Dzi'b; dan
Al H.kim (Al hstaboh 41452453) dri jahr Asad bin Muba dan Ishaq bin
Srrlaimn Ar-R^zi, lce&ranya rncriwqndras dri Ibml Abi Dzi'b.

Al Halim b€rtata, "Iladits fui slairt bcrdeortm syard yang ditetrpkan oleh
AI Bul&ari dan IUusliE, scLalip ho&nn:aa tida& mi*ayad.nmya."

Adz-Dzahabi ryorcmrirya, dia b€dota, *Al Bukhari dan Muslim tidak
miwayatkan riwayat Ibm Sm'an ssdikit prn, fu ddak ada yang meriwayatkan
darinya selain Ibnu Abi Dzi'b, dar dia telah mbicarakan tentang hal itu."

Sedangtan Al Bulfiari dan MusEm tidak p€mosh riwayat Ibnu
Sam'an sedikit prnr, sehingga ini dianggap benar. Tentang tidak adanya perawi yang
meriwayatkan dari Sim'an selain Ibnu Abi Dzi'b, rnaka dalam At-Tahdzib
disebutkan dua perawi lain yang meriwayatkan dari Sim'an- Tentang dia telah
berbicara dalam hal rtq -,aka itu tidak 6da nilainya baginya. Sebab yang berbicara
tenbnpya hanya Al Azdi satu-satunya" dan dia sendiri yang dinilai dha'if oleh
banyak perawi tarya hujjah dan pe,ngutipan yang bonar. Apa yang kami sebutkan
dari orang yang menilai Ibnu Sam'an tsrQci sudah dianggap mcmadai. Sementara Al
Bukhari dan Ibnu Abi Hatim tidak mnpbutkan adanya cacat pada dirinya.

Cetaten:
Dalam Mul*tashar Adz-Dzahabf yang tercetak, "Dan lbnu Abi Dzi'b tidak

darinya," dengan rernbuang kata selai& dan ini salah cetak atau
terhapus. Sebab ia ditetapkan dalam rnanuslaip Mt*htashar Adz-Dzahabi yang ada
padakn. Hadi6 ini disebutkan oleh Al Hafizh lbnu Hajar dalanFathul Bari (31369)
dan dinisbatkan kepada Ahmad saja. Al Haitsami menyebutkannya dalam Majma'
Az-kwa'id (31298) dan dia berkat4 "IIR. Ahma4 dan para perawinya tsiqah." Lih.
hadis no. 20L0,7453,8080 dan 9394.

Et - Musnad Imam Ahmrd
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7898. Yazid menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b

mengabarkan kepada kami dari Al Harts bin Abdunatrman, dari Abu

Salamatr, dari Abu Hlrairah, dia berkatq 'T.asulullah saw bersabdq
,Jika seseorang mabuk malca cambuHah dia, kemudian jika mabuk

lagi molu cambuklah dia, jika kanbali melahtkannya untuk keempat

kalfuya, malra penggallah lehernya'. "

Az-Ztthiberkat4 "setelatr itu orang yang mabuk keempat kali

dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menrbiarkannya

p€rg."28
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2t Sanadnya shahih, kecuali kalimat Az-Zvhti di akhirnya. Hadits ini adalah

hadits rzursal dha'if.
Status lslqai Al Harts bin Abdlrrahman telah dijelaskan sebelumnya pada no.

1640, dan hadits itutidak menyebutkan Ibnu Abi Dzi'b. Kami mcnanrbahkan di sini
bahwa riwayat hidupnya ditulis oleh Ibnu Abi Hatim (ll2l80) dan disebutkan oleh

Al Mush'ab Az-Ztban dalam NasaD Qtraby (htm" 423), bahwa dia adalah Al
Harts bin Abdunahnian bin Al 11rrB, Ssdangkan saudara pe,rcrPuannya adalah

Badhah binti Abdunahnan bin Al Harts bin Abi Dzi'b. Al Halts ini tidak ada

penyebutan Ibnu Abi Dzi'b, dan anak paman ayahnya.

Hadie dengan sanad ini akan disebutkan pada no. 10554, tanpa kalimat Az-

Znhri yang mursal di belakanguya, dan telah ditulis sebelumnya tanpa kalimat itu
pada hadits no.7748, dari riwayat Subail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu

Hurairab dan telah dijelaskan secara detail tentang taHtrij-nya dalam syarah hadiS

Ibnu Umar no. 6197 (ild. 9, hlrrr" 53-55).

l, t .J:-l
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7899. Yazid menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin

Qudamatr memberitahukan ke,pada kami, Ishaq bin Bakar bin Abul
Ftuat menceritakan kepada karni dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari
ayah4y4 dari Abu Hurairah, dia berkata, 'T.asulullatr saw bersabda,

'Alrnn datang kepada marutsia tahun-tahun yang memperdaya, pada
tahun tersebut pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan,

penglrhianat dipercaya, dan orang yang dapat dipercaya dikltianati,
serta ar-ntwaibidhah berbicara'. Beliau lalu ditanyao 'Apakah 7tu ar-
ruwaibidhah?' Beliau menjawab, 'Orang bodoh yang berbtcara
tentang urus an umat'.' 29

'e Sanadnya hasan dat redalsinya shahih. AMul Malik bin Qudarnah bin
Ibrahim bin Muhamrtra<t bin Hatib Al Jumahi adalah perawi tsiqah.17 dinifui 15iqaft
oleh Ibnu Ma'in. fildurrahmqn bin Mahdi telah mennrjinya, den dia berkab, 'Malik
mengambil hadits darinya, namrm ada sanggahan dala- haditsnya."

Al Bukhari (At-Tarikh Ash-Shaghir, hlm tSJ) berkata, "Ibnu Abi Qais
mendengar darinya, dia tahu dan membantabnya." Dia juga berkata seperti itu dalam
Adh-Dhu' afa' (hlm. 23).

Ibnu Abdil Bar berkata, "Dia adalah penduduk Madinah yarlg tsiqah dan
mulia."

Biografinya ditulis Ibnu Abi Hatim (2t21362-363). Biografi Ishaq bin Bakar bin
Abil Furat Al Madani ditulis dalam At-Tahdzib dan ketunrnannya dengan nama
Ishaq bin Abil Furat Bakar Al Madani.

Penulis At-Tahdzib seolah-olah mengira bahwa Abul Furat bernama Bakar,
sebab namanya terdapat dalam riwayat Ibnu Majah. Sedangkan dalam sanad hadits
ini tertulis Ishaq bin Abil Frnat saja. Aku tidak rnendapatkan biografinya di selair
kitab At-Tahdzib. lieun tetapi penulis At-Tahdzib sendiri mcnyebutkannya pada
yang benar. Dalam biografi Abdul Malik bin Qudarnab, dia menyebutkan gurunya,
Ishaq bin Bakar bin Abil Furat. Kemudian dia menegaskan kebEnaran ini, bahwa
akan ditulis hadits lain dzlamAl Musnad dengansanad ini no. 7913.

As-Sanadi juga mengutipnya dengan benar dalam Syarah lbnu Majah, dzri
kwa'id Al Bushairi seperti yang akan ditulis dalam tal:hrij-nya. Dalam riwayat
Ibnu Majah disebutkan bahwa dia dinisbatkan kepada kakeknya secara siagkat.

Tentang perawi ini, Adz-Dzahabi dan lainnya berkata, "Tidak diketahui." Akan
tetapi dia disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam lfs-Isiqat, dan dnilai shahih oleh Al
Hakinq serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dia telah menge'tahui sebagian mereka,

,r'&'e.{sti'

t

EI - l}I1sn1d Imam Ahmrd

.

t

:



,{:; i.'vib 7 ,!q2.J;Jlr 6}l ,iri 6o -v1. .

*3 r)rht * lnt Jt,, tk ,JGi;) ,i * ,glr o]*
,:':iLl i:) ,t:r:)( r;i ,lr$f Yi ,|;ii c ;.A t4l, ,iri

baik jati diri maupun keadaarnya. Paling tidak perlu digarisbawahi bahwa haditsnya

tidak kurang dari dcrajat hasan.
Hadits id ai".*il dabm Jami' Al Masanid (7t326) dari tcrpat ini, dan

diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 4036 Q1257) dari syarah As-Sanadi' dari Abu

Bakar bin Abi syaiball dari Yazid bin Hanrn, syail& Ahmad di sini dengan

sanadnya dan rcdaksi hadits yang sama.

As-Sanadi berkata, 'Dalarn Az-fua'id disebutkan bahwa dalam sanadnya

terdapat Ishaq bin Bakar bin Abil Furat."
Adz-Dzahabi dzlan Al Kasyif berkza, "Dia tidak diketahui."
Ad" yang mengatakan bahwa dia adalah perawi munkar. selain itq ia

disebutkan oleh Ibnu Hibban dalamlrs-Tsiqat.
Narnun yang aneh adalah Adz-Dzahabi berkomcntar tcntang dirirya dillam Al

Kasytf, kemudian dia tidak menyebutkan asalnya dalam Mizan Al I'tidal. Anebnya

lagi, Al Hakim menyc,pakati unhrlc mcnilai shahih haditsqra. 
,

Dalam riwayat lbnu Majah dinyatakan, 'Dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah."

Seolah-olah Abu Bakar bin Abi Sfibah tidak jelas di dalaumya, sehingga nasab

Ishaq disingkat dan dinisbatkan kepada kakeknp. Sanadnya kemudian disingkat,

dan dijadikan dari Sa'id Al Maqblri, dari Abu Hurairah, tanpa menyebutkan

redaksi, "Dari ayahnya."
HR. Al Hakim (lI Mustadrak, 41465-466) dari jalur sa'id bin Mas'u4 dari

Yazid bin Harun dengan redalcsi hadits yang serupa, dia bcrkata, "Sanad hadits ini
shahih, narnun Al Butfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Dalam Al
Mttsndratc,nama perawi ini tertulis "Ishaq bin Bakar Al Furat," dengan membuang

kata Abi. Secara zhahiu,, ini menrp'kan kesalahan penulisan atau cetakan'

Hadits ini memiliki sanad lain yarrgshahih, dan akan dijelaskan pada hadits no.

82t40, dari jahu Fulaih, dari Sa'id bin Ubaid bin As-Sabiq, dari Abu Hurairah secara

marfu'd""g- redalsi hadits yang sama. Kemudian hadir ini memiliki hadits

penguat shahih dari hadits Anas, don akan dijelaskan dalam Al Musnad secxa

-.atma dengan dua sanad yarrg shahih pada no. I 323 I dan I 3333.

Lih. hadits no. 7063. Arti kata ar-ruwaibidhai ditafshkan dalam redaksi badits

secaramarfu'.
Ibnul Atsir berkata, "Ar-Ruwaibidhah adalahbentuk kecil (demrmitifl dari kata

Ar-Rabidhah, yang artinya orang lemah yang berbicara tentang perkara penting dan

memintanya. Tambahan hruuf ta' di sini menuqjukkan makna hiperbola, artinya

orang yang bodoh dan hina."

Musnad Imam Ahmad - EI
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7900. Yazid menceritakan kepada kami, Al Mas'udi

mengabarkan kepada kami dari Alqamatr bin Martsad, dari Abu Ar-
Rabi', dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Rasulullah SAW bersabda,

'Ya Allah, ampunillah apa yang telah aht lahiran dahulu dan telah

aht lahian sekarang, yang tersembtnyr dan yong nampak, serta

sikapfu yang berlebihan. Engkau lebih mangetalrui daipadaht.
Engtratu Yang terdahulu dan Yang teraHir. Tiada Tuhan selain

Engkau'.'tso
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7g}l. Yazid me,nceritakan kepada krmi, Ibnu Abi Dzi'b
mengabarkan kepada kami dari Al Maqburi, dari AMurrahman bin

'o Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dabmJami' Al Masanid (7t429430) dari
terpat ini, dan akan dijelaskan juga pada hadits no. 10678 dan 10823, dari jahu Al
Masludi.

Al Haitsarni menyebutkannya dalam Majrya' Az-Zawa'id (10/172) dan dia
berkata, "HR Ahma4 dan di dalamnya terdapat Al Mas'udi, yang dinilai tsiqah,
akan tetapi hafalannya bercampur, sedangkan para perawinya adalah perawi tsiqah."

Doa ini ditetapkan dalam hadits Ali bin Abi Thalib dalam doa iftitah shalat, dan
telah dijelaskan pada badits no. 729,803-805. Lih. hadits Ibnu Abbas no.'2710,
2813, dan 3368.

E - Musnad Imam Ahmad



Mhru, bahwa Abu Hurairah b€*ata ketika kematian telah datang

kepadanya "Janganlah kalian me,mukul kayu dan jangan kalian ikuti
aku dengan lemparan batu, s€rta cepatlah hrburkan aku. Karena aku

me,ndengar Rasulullah saw bersabda 'Jika orang yang shalih

diletalrlan di atas knxrnya, dia berknta, "segerakanlah aht,

segerakanlah aht". Jika orang jahat diletakan di atas kasurnya, dia

berlrata, i'Celaka! Kquna kalian akan membawahr.'ar

.a
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7902. Yazid me,nceritakan k€pada kami, Ibnu Abi Dzi'b
mengabarkan kepada kemi {ari Ajlm, dari Abu Hurairah, dia berkata,

'T.asulullah saw bersabda, 'Miq anak narusia WW dilahirkan akan

disentrrt Wan dangan jarir,W kca.ali Mtyan fun anabrya

Alaihinassalan'-'32

3r Sanadq'a shahih. Aberahan bin Mihan Al lrtadani, pembanhr Abu
Hurairah adalah s€ormg tabiinyang &iqah.

Abu Hatim berlola, 'Xa adalah perawi shalih."
Dia juga disebldsn oleh lbnu Hit ban dalz'n A*-Tsiqat, dn diriwayatkan oleh

Mnslim dal"m kitab shahih-nya. Seldn itL biografiqra el8h ditulis oleh Ibnu Abi
ttntu(UU28+285).

Hadits ini dinulril dgix?i. Juni' Al Masotid Qf2B-224) dai teryat ini. HR Al
Baihaqi (As-Swan Al Kfirq 4Dl) dilijahr Sa'dan bin Nash, dari Yazid bin
Hanrn, syaikh Ahmad d€ngu suad int drn .Ap113o'i darinya" dan stats htdits ini
marfu', dari jatru lb,mr Al Mubanl(, dari Ibmr Abi Dzi'b, deng.n sanad ini.

'2 Sanadnya stuhih. Ajlatr adelah pe,Oannr Al Misyma'al Hadis ini dinukil
dqlz Jami' Al Masuid Qf289) dari Eryat int Ihdits ini telah discbudran
sc,belump pada no. 7866.
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7903. Yazidmenceritakan kepada kami, -r;Tt Ii;
mengabarkan ke,pada kami dari Ajlan, dari Abu Hnrairah, bahwa Nabi

SAW bersabda, "Orang-orang yang tinggal di sekitar masjid

hendalorya berhenti untuk tidak mengilaii shalat Isya secara

berjamaah, ataq alat membalar rumah-rumah mereka dengan seikat

knyu baknr."33
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33 Sr"adnya shahih. Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masanid (71289) dmt
ternpat ini. Al Haitsami menyebutkannya jtrya (Majma' Az-Zawa'id,2142), dan dia
berkata, "HR. Ahmad dan para perawinya tsiqah."

Al Haitsami juga berkata; "Hadits ini dikutiip dalam Ash-Shahih taapa redaksi,

'Dari sekitar masjid'. Yang dia maksud adalah hadits sebelumnya no. 7324, dati
riwayat Abrt Az-Zimd, dari Al A'raj, dari Abu Hurakah, dan telah disinggung oleh

Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathut Bari, 2/lO5), sesuai sabdanya, #t A 'd") o:;t?:- t
uMereka tidak mengihtti shalat Isya secara berjamaah." Dia hanyb menisbatkannya

kepada Ahmad saja.
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' 7904. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam bin Abi

Hisyam mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin [Muhammad
bin] Al Aswad, dari Abu Salamatr bin Abdurrahman, dari Abu

Hurairalr, dia berkata: Rasulullah saw bersabda, "Umatlat diberi lima

bagian (ceistimewaan) dalam bulan Ramadhan yang tidak pernah

diberilran lrepada umat sebelumnya: Bau mulut orang yang berpuasa

lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, malaikat memohon

ampunan bagi mereka hingga mereka berbuka puasa, Allah Azza wa

Jalla tiap hari menghiasi surganya, kemudian berkata, 'Hampir saja

hamba-hambalatyang shalih mengalami derita dan adzab lalu merelm

lrembali lr.epadamu', dan tipu daya setan dibelenggu, sehingga merelca

tidak sampai kepada-Ku sebagaimana mereka sampai kepadanya

pada selain-Ku, serta dosa merelu diampuni di'affitir malam."

Rasulullah SAW ditanya" "Apakatr itu malam lailatul qadar?" Beliau

menjawab, *Tidak, akan tetapi pahala orang yang beramal hanya

alran dipenuhi pahala, jika dia telah menyelesailan amalnya."34

3o Sanadnya dha'if. Hisyam bin Abi Hisyam adalah Hisyam bin Ziyad Abul
Miqdam adalah perawi dha'if, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada hadits
no. 532. Kami tambabkan di sini, bahwa status dha'if-nya disepakati.

Al Bulfiari (Ash-Shaghir, no. 194) berkata, "Para ularna berbicara tentang
dirinya."

Dia menjelaskan status dha'if-nya dalam Al Kabir (4/21199-200). Biografinya
dihrlis oleh Ibnu Sa'ad (712137) dan dia juga menilainya dha'if.

Biografinya juga ditulis oleh Ibnu Abi Hatim (412158) dan dia meriwayatkan
darinya ayahnya, dia berkata, "Haditsnya munlcar."

Diriwayatkan dari Abu Ztx'ah, dia berkata, "Haditsnya dha'if)'
Muhammad bin Muharnrrad Al Aswad Al Madani adalah anah saudara

pererpuan Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqasb, dan biografinya ditulis dalam lt-
Tahdzib (91431), tanpa menyebutkan sesuatu tentang keadaannya. Dalan Al
Krulashah, dia dinilai *iqah oleh Ibnu Hibban, sedangkan dzlam At-Taqrib,Ibna
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7905. Yazid menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar
mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari
Abu Hurairah, bahwa seorang Arab badui memberikan hadiah kepada
Rasulullah SAW sebuah alat penggulung, lalu beliau menggantinya
enam alat penggulung, sehingga membuatrya maratr. Rasulullatr SAW

Hajar berkata, 'Dia adalah perawi mastut (identitasnya tidak diketahui)." ltu adalah
istilah Al H3fizlr lbru llljar.

Selain itu, biografinya ditulis oleh Al Bulfiaxi (At Kabir, tltlZ26) dan Ibnu Abi
Hatim (4lll87) t npa menyebutkan adanya cacat padanya, dan ini cukup untuk
menilainya tsiqah.

Dalam ketiga kitab hadits dinyatakan bahwa Muhammad bin Al Aswad
dinisbatkan kepada kakeknya, tanFa menyebutkan nama ayabnya. Kami
menambahkan antara dua tutup kunrng dari Jami' Al Masanid, karena tidak ada
biografinya dengan nama Muhammad bin Al Aswad. Jika memang ada,
sebagaimana dalam fstigs kitab hadits, maka mereka akan menyebutkannya dan
meugingatkannya, sebagaimana yang biasa dilalekan dalam penulisan biografi.

Kami berkesir[rulan bahwa apa yang terdapat dalan Jami' Al Masanid adalah
lebrh s hahih atzu ia s hahih -

Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masanid (71459-460) dari tenpat ini. Al
Haitsami menyebutkannya dalam Majma' Az-Zawa'id (3/140), dan dia berkata,
'HR. Ahmad dar Al Bazzar. Di dalamnya terdapat Hisyam bin Ziyad Abul Miqdar&
Yang rlinilai dha'if)'

Redaksi, tllil | "Yang tidak diberitan" dalam Jami' Al Masanid disebutkan
dengan redaksi, #t i *fidak menbeikannya." Redaksi ini dicantumkan dalam
catatan pinggir hadits riwa)"at Muslim dari dua naskah. Lih. hadits in17148,7767-
7770, dan 7775.
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mendengar hal itu dan beliau memuji Allah, lalu bersabda, "Fulan
memberikan hadiah unta betina kepadaiat, dan ia adalah .unta
betinaht. Alcu mengenalnya, sebagaimana sebagian keluargalat
mengenalnya. Ia pergi darilru lcettka di Zaghabah, lalu alat

menggantinya dengan enam alat penggulung, tetapi dia tetap marah.

Aht telah berniat untuk tidak menerima hadiah, kecuali dari sulat

Quraisy, Anshar, Tsaqafi, dan Dausi."3s

35 Sanadnya dha'if. AbuMa'syar adalah Najih bin Abdunabman As-Sanadi, dia
dinrlai dha'if. Setiap kami mengatakannya, dia mengalfiirkannya pada hadits no.
7870. Hadits ini telah disebutkan tanpa menyebutkan kisahnya padano.7357.

HR. At-Tirmidzi (41379) seperti kisah ini, dari jalur Yazid bin Harun, dari
Ayyub, yaitu Ibnu Miskin, atau Ibnu Abi Miskin, dari Sa'id Al Maqburi, dari
ayahnya. Dia juga mqriwayatkan hadits serupa (41380\ dari jalur Muhammad bin
Ishaq, dari Sa'id Al Maqburi, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dan dia berkata, "Ini
lebrh shahih dari hadits Yazid bin Harun.

Redaksi, ctuy:iljyarytercantum dalam Mu'jam At Buldan (4/3gl) dan lainnya
termasuk yang akan kami singgung nanti. Kata zaghabalh dengan kata tunggal,
dibaca oleh sebagian orang dengan za'abah, dan ini salah.

Ibnu Ishaq (Sirah lbnu Hisyam, hlrr. 673) berkata, 'I(etika Rasulullah SAW
selesai dari perang Khandaq, orang-orang Quraisy daUng hingga turun di
masyarakat Al Asyal dari Raumah, antara Al Jurf dan T'p;dharbah bersarna sepuluh
ribu tentaranya ...." Inilah yang dikenal, yaitu daerah yang terletak dekat Madinah.

lni berbeda dengan apa yarrg disebutkan oleh Abu Llbaid Al Bari, dia
menyebutkannya dalarn Mu'jam Ma Ista'jama (hhm.698) dengan redaksi, za,abah,
kemudian dikisahkan riwayatrya dengan mu'jamah. Dia kemudian berkata, "Kedua
nama itu tidak diketahui." Selain itu, dikutip oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari, dia
berkata, "Itu adalah nama daerah yang terletak antara Al Jurf dan Al Ghabah
(hutan)." Kemudian dia berkata, "Apa yang diriwayatkannya mendekati kebenaran."

Riwayat yaug menyebutkan redaksi "Al Ghabah" diriwayatkan juga oleh Ibnu
Ishaq, drn dalam riwayat At Tirmidzi dari jalirnya, bahwa mereka mendapatkan
unta di dalam hutan. Tetapi ini tidak menafftan ke-shahih-an riwayat lain yang
menyebutkannya dengan redaksi, zaghabah. Sebab peristiwa ini tidak terJadi setelah
perang Khandaq, tapi terjadi pada saat peristiwa Imiyyin yang rnenceritakan bahwa
orang-orang meminta minum dari unta Rasulullah SAW. Kisah tersebut dihikiyatkan
oleh oleh sa'd (Ath-Thabaqat,2ll/67). Dia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW
ketika itu mengirim dua puluh orang satria berkuda untuk mengejar orang-oreng
meminta minum tersebut dan beliau saat itu menggunakan jasa Kurz bin Jabir Al
Fihd. Tak lama kemudian pasukan tersebut berhasil menyusul mereka, lalu
dikepung dan ditawan. Setelah itu mereka diikat dan dibawa di atas luda hingga tiba
di Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berada di Ghabah. pasukan tersebut
kemudian membawa tawanan itu ke hadapan beliau. Mereka lalu bertemu dengan
beliau di pertemuan sungai dalam wilayatr zagbabah.
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7 906. Y azidmenceritakan kepada kami, Hammsal bin Salarnah

mengabarkan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Abu Rafi', dari

Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seorang lakiJaki
lreluar mengunjungi saudaranya karena Allah Azza wa Jalla di desa

lain, lalu Allah mengutns malaikat dalam perjalanannya. Ketika dia
melqwati malaikat itu, dia ditanya, 'Kamu mau kemana?' Dia
menjawab, 'Aht ingin mengunjungi fulan'. Malaiknt bertanya,
''Karena hubungan kckcrabatan?' Dia menjawab, 'Tidak'. Malaikat
bertanya, 'Apakah karena kamu berutang budi kcpodanya?' Dia
menjawab, 'Tidak'. Malaikat bertanya, 'Mengapa lcamu

mengunjunginya?' Dia menjawab, 'Alat mencintainya lcarena Allah'.

Ghabah dan zaghabah adalah nama wilayah yang letaknya berdekatan dan
disebutkan dalam peristiwa tadi secara bersamaan. Oleh karena itu, sangat aneh
apabila salah satu nama tersebut tidak diakui bahkan dianggap sebuah kekeliruan
penukilan dari nama lain.

Dalam altir kisah yang dikemukakan oleh Ibnu Sa'd disebutka& bahwa ketika
Rasulullah SAW kehilangan rmta yang haryir melahirkan yang dipanggil al hina,
beliu puu meminta unhrk rcncarinya. Seteiah itu ada yang mogatak"q uOrang-

orang telah menyernbelihnya." Barangkali sangkaan mereka.bahwa unta tersebut
telah disembelih tidak benar adanya dan bisa saja unta yang dihadiabkan oleh pria
badui kepada Nabi SAW'hilang. lnilah pendapat yang paling benar, karena mereka
tidak menyebutkan unta yang dipinjam oleh orang-orang lrniyyin. Sedangkan
penyebutan agbabah dengan be,ntuk jamak kadang juga diungkapkan dengan
bentuk tunggal serta bentuk jamak yang lain. Yaqut telah mensinyalir hadits ini
ketika mengemukakan kata zaghabah- Selain itu, kisah ini juga telah dikemukakan
sebelwrmya dalam hadits Ibnu Abbas no .2687 taapa menyebutkan nama tempat.
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Malailwt berkata, 'Sesungguhnya alu adalah utusan Allah lcepadamu,

Dia sangat mencintaimu dengan kecintaanmu kepadanya knrena

Allah'."36
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79A7. Yazid menceritakan kepada karni, Hammam

mengabarkan kepada kami dari Farqad, dari Yazid bin Abdullah bin
Asy-Syikhkhir, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Orang yang paling pendusta *atau orang yang termasuk paling
pendusta- adalah tukang emas dan tukang celup.'37

' 36 Sanadnya shahih. Hadits ini akan disebutkanjuga dengan sanad yang sama
pada hadits no. 10608, dan dari riwayat Hammad bin Salamah no. 9280, 9959 dan
10252.

Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid (7t420) dari tenrpat ini. HR. Muslim
(21280) dari Abdul A'la bin Hammad An-Nursi, dari Hammad bin Salamah dengan
sanad ini.

Dalam riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan dengan redaksi, "Hamrnad bin
Abi Salamalr," dan ini salah karena tidak tahu. fang benar adalah redaksi yang
ditetapkan dalam riwayat Al Hakim dalamAl Mustadrak dan Jami' Al Masanid,"Bi
mudarrajatihi," yang artinya jalan yang dilaluinya atau yang diinjak tanahnya.

37 Sanadnya dha'if.Farqad adalah Ibnu Ya'kub As-Sublfii adalah perawi dha'if,
sebagaimana yang telah kami jelaskan pada hadits no.2732.

HR. Ibnu Majah (no. 2152) dari jalur Umar bin Harun Ats-Tsaqafi Al pallfii,
dariflammam dengan sanad ini.

Al Bushairi berkata dalam Az-Zawa'id, "Sarradrya dha'if, karena Farqad As-
Subkhi adalah perawi dha'if. Sedargkan Umar bin Harun dinyatakan sebagai
pendusta oleh Ibnu Ma'in dan lainnya."

Al Bushairi benar dalam penjelasan yang pertama, dan kurang dalam penjelasan
yang kedua. Sebab Umar bin Harun tidak sendirian ketika meriwayatkan dari
Hammarn

Ahmad meriwayatkannya di sini dari Yazid bin Hanrn, dau dia
meriwayatkannya pada hadits no. 8285, dari Abdushshamad dan pada hadir no.
8529 dart Affan, semuanya meriwayatkannya dari Hamrnam. Umar bin Harun tidak
sendirian ketika meriwayatkan darinya, hingga dia membuat argurnentasi atas status
dha'if-rya.

"3t,(fu
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7908. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Yatrya

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abdul Malik, dari Abu

Hurairalr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang diberi
anugerah oleh Allah dari harta ini tanpa memintanya, maka dia

hendalcnya menerimanya. Karena sesungguhnya ia adalah rezelci yang

diberilran Allah kepadanya."38
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3t Sanadnya shahih- Identitas Abdul Malik tidak dijelaslcan di sini. Ibnu Katsir
membuat untuknya judul khusus dalam Jami' Al Masanid (7/277\ tanpa
menyebutkan nasabnya. Dia menyebutkan haditsnya ini dari Abu Hurairah, dan dia
menyebutkan sebelumnya Abdul Malik bin Al Mughirah bin Naufal, seperti yang
telah dinyatakan pada hadits no. 7888. Ada kemungkinan itu adalah dia, dan ada
kemungkinan juga dia adalah Abdul Malik bin Amir bin Suwaid, yang telah*'ffi#tffi:"U"ll1; 

im shahih.Keduanya adalah tabiin yang tsiqah.
Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id (3/100-10l), dan
dia berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya adalah perawi
lndrts shahih." Maknanya kuat dan shahih, seperti yang disebutkan dalam Musnad
Umar (no. 100, 136, 279,280,371) dan maknanya telah dijelaskan dalam hadits
Ibnu Umar dengan dua sanad yang dha'if no. 5748 dat 5749.
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7909. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepadaku dari Tsabit Al Bunani, dari Abdullah bin

Rabah, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda pada hari

penaklukan Makkah, "Barangsiapa yang membuka pintunya, makn

dia aman. Barangsiapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, makn dia

aman,"39
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7gIO. Yazid menceritakan kepada kami, Syarik bin Abdullah
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Juhadatr, dari Atha',
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dia berkata, "Surga itu ada

seratus tingkat, jarak antara dua tingtcat adatah seratus tahun.'4o

. 3e Sanadnya shahih. Ini adalah penggalan dari hadits panjang yang akan
dinyatakan pada hadits no. 10961, dari jahr Sulaiman bin Al Mughiralf dari Tsabit
Al Bunani.

' HR. Muslim secara panjang lebar Ql62-63), dari riwayat Sulaiman, dn (2163-
64), dari jalur Yahya.bin Hassan, dari Hammad bin Salamah" dari Tsabit Al Bunani;
dan Abu Daud dengan redaksi yang lebih pendek dari riwayat Muslim (no. 3024),
dari jalur Sallam bin Miskin, dari Tsabit Al Bunani. Di sini di halaman alfiir yang
keenam dan awal yang ketujuh, yakni bagian Musnad Abi Hurairah dzlam tulisan
itu yang dibagi ke beberapa bagian.

no Sanadnya shahih. Syarik bin Abdlllah adalah An-Nalfia'i. IIR. At-Tirmidzi
(31325) dari Abbas Al Anbari, dari Yazid bin Harun, dengan ssnad ini. Dia berkata,
"Hadits int hasan ghaib."

Hadits ini dinukil dalam Majma' Az-tuwa'id (l0l4l9), dan di dalarnnya
dinyatakan, "Dengan perjalanan lima ratus tahun." Dia berkata, "HR. Ath-Thabarani
dalzm Al Ausath. Namun di dalarnnya terdapat Yahya bin Abdul Hamid Al
Hammani yang dinilai dha'if)'

Namun menurut pendapat yang benar, Yahya Al Hanunani adalah perawi
tsiqah. Al Mundziri menyebutkan dalam At-Targhib wa At-Tarhib (41251) bahwa
kedua riwayat ini dinisbatkan kepada At-Tiryddzi dan riwayat Ath-Thabrani. Lih.
Hadie no. 8400.
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7gll.Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami dari Ammar bin Abi Ammar, dia berkata:

Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah saw bersabda,.

'Jilra seorang hamba menaati Tuhan-nya dan tuannya, makn dia
mendapatkan dua pahala'.' Ar
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7912. Yazid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ibrahim, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu

ar Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan dalamJami' Al Masanid (7/310) dari
ternpat ini, dan pada hadits no. 7564, dari Abu Kamil, dari Hammad. Maknanya
telah dijelaskan dengan redaksi yang serupa pada no. 7422, daririwayat Abu ShalilU
dari Abu Hurairah. Lih. hadits no.7642.
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Hnrairalr, dia berkata, "Ra"sulullah SAW bersabda, 'Perbanyaklah

mengingat p entutus kenilonatan'.' 42

a2 Sanadnya shahih. Yazid adalah lbnu Harun. Muhammad bin Ibrahim bin
Utsman bin Khawasti Al Abbasi, pembantu mereka yang berasal dari Kufah. Dia
adalah perawi tsiqah dzn dipercaya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ma'in.
Dia adalah Ibnu Abi Syaibah. Ayahnya adalah lbrahirn, panggilannya adalah Abu
Syaibah.

Muhammad ini adalah orang ura Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Utsman bin
Abi Syaibah. Biografinya ditulis dalam Al Kabir (111125-26), Al Jarh wa At-Ta'dil
(3l2lt&s) dan Taikh Baghdad (11383-384).

Khawasti adalan- adalah nama asing. Setelah hadits ini akan dikemukakan
perkataan'Ahrnad, "Muhammad bin Ibrahim adalah Abu bani Syaibah." Demikian
ditetapkan dalam tiga kitab hadits dan kurang satu kata. Yang benar adalah, Abu
bani (Abi) Syaibah. Inilah yang benar.

Muhammad bin Amru adalah Muhammad bin Arnr bin Alqamah. Hadits ini
dinukil oleh Al Khatib Al Baghdadi dalam TariHr Al Baghdadi (1/38a) dalam
biografi Muhamrnad bin IbrahinL dari ja\x Al Musnad, dengan sanad ini.

HR. At-Tirmidzi (31258) dari jalur Al Fadhl bin Musa, dari Muhammad bin
Amr. Dia berkata, "Hadits in gharib hasan."; dan An-Nasa'i (l/285) dari jalur Al
Fadhl bin Musa, dan dari jalur Yazid bin Hanrn, dari Muhammad bin lbrahirrt
keduanya meriwayatkannya dari Muhammad bin Amr. An-Nasa'i berkata,

"Muhammad bin Ibrahim adalah orang tua Abu Bakar bin Abi Syaibah."
HR. Ibnu Majah (no. 4258) dari jalur Al Fadhl bin Musa, dari Muhammad bin

Arnr. Hadits ini disebutkan ohh Al Mundziri dalam At-Targhib wa At-Tarhib
(41128), dan dia berkata, 'tIR. Ibnu Majalq At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan.
IIR. Ath-Thabarani dalam Al Ausath dengan sanad hasan, serta Ibnu Hibban dalam
shahih-nya. Dia menarnbahkan bahwa apabila ini dibaca oleh seseorang saat

rnengalami kesusahan, niscaya Allah akan melapangkannya, dan apabila dibaca saat

lapang, maka ia akan disusalkair."
Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab shahih-nya. (4/551-553) dari manuskrip

Al Ihsan dengan enpat senad. Sanad pertama di dalamnya terdapat tambahan yang
disebutkan oleh Al Mundziri. Semuanya dari jalur Muhammad bin Amx, dari Abu
Salarnah, dari Abu Hurairah.

Katz haadzim artinya memutus dengan cepat. As-Suyuthi berkata, "Ada
kemungkinan membacanya dengan hrxttf dzal. Malsud keduanya adalah kematian,
karena ia memutus kenikmatan dunia secara mutlak."

DalamSyarah An-Nasa'i dijelaskan secara singkat dengan ht;r:rfi dzal, dan kami
menegaskannya bahwa itu adalah riwayat yang shahih. Sedangkan dalam dua
riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan tambahan, "Maksudnya, kematian."
Yang jelas, hal itu adalah penafsiran dari sebagian perawi.

Perkataan Imam Ahmad setelah hadits, "Yazid menceritakan kepada kami dari
Muhammad bin Amr, sebanyak sembilan puluh sembilan hadits ...," maksudnya
adalalf syailfinya Yazid bin Harun mendengar sernbilan puluh sembilan hadits dari
Muhammad bin Amr, dan dia tidak mendengar hadits iai sshingga genap menjadi
seratus, melainkan dia mendengarnya dad Muhammacl bin Ibrahinq dari
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[Abdulla]r bin A]rmad berkata], "Aya]rku berkata" 'Muhammad
bin Ibrahim adalah Abu bani Syaibah'."

Yazidmenceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr,
sebanyak sembilan puluh se,lnbilan hadits, ke,mudian dia
menyempumakannya dengan hadits ini, dari Muhammad bin Ibrahim,
dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari
Nabi SAW, " Sempurna serafiis hadits."

* ,:uAt 6i a,gt;r !t? ti?i ,L-i6:o -vq\r
',* Jo$t )*: ,rj i # ,f ,?tA ,rj i f i',tc;;l.
'1gtt:!).Ly ,Jv *, * \t * ,;, *' ,i;; ,J '* ,y!
y ,ii'n!4 ,#'&tu3 ,:^is'# ,Aroi;- 

"(>by ,:u$i:, rji v1 i>,5t o& ri ,t:;,i !t i-r;it o;.i_
'.6.io-/ o-jJju-,i-li- v,i; ;,o, ,)QL; & Jxg ",-bL

)Qu;'#-
7913. Yazid menceritakan kepada kami, Abdul ldalik bin

Qudamah Al Jumahi mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Bakar
bin Abil Fwat, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dafi ayahnya,
dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4 "Seswtgtrttqru
orang-orang munafiq memiliki tanda-tanda yang dikenalnya: Salam
merelrn adalah lalout, makanan mereka adalah harta rampaslm,
penghasilan mereka adalah tipu daya, dan mereka tidak mendekati
masjid lreanali menjauhinya, mereka tidak nelaksanakan shala
kecuali belalrangan lagi bersikap sornbong, mereka tidak bersatu dan

Muhammad bin fum. Oleh karena inr, dia menyernpurnakannya sepcrti yang
didengar.
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tidak mempersatukan, mereka tidur di waktu malam tidak mau

melalcsanakan shalat, dan ribut di waktu siang)A3
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o'Sanadnya hasan. Sanad ini telatr dibicarakan sebelumnya secara detil dalam
hadits lain no. 7899. Hadits ini telah disebutkan oleh Al Haitsami dalanMajma' Az-
Zawa'id (Lll07), dan dia berkata, 'TIR. Ahmad dan Al Baz,zat Di dalamnya terdapat
Abdul Malik bin Qudamah Al Jumahi, dan dia dinilai tsiqah oleh Yahya bin Ma'in
dan lainnya, tetapi dinilai dha'if olehAd-Daraquttr;ri dan lainnya."

Sebelumnya kami telah menguatkan statts tsiqah Abdul Malik bin Qudamah.
Kata an-nuhbah adalah sebutan dari harta rampasan, seperti kata an-nuhbi.

Redalcsi, '1* 
'ff *r:.ar lt;.;i I "Mereka tidak mendekati masjid lrecuali

mengabaikannya," (ata' al hajru artinya meninggalkan dan berpaling dari sesuatu;
yang berarti bahwa mereka tidak mendekati rnasjid, melainkan meninggalkannya.

Redaksi, rjs i1 6l(arr ,t&- li uMereka tidak melalarkan shalat kecuali
belakangan," maksridnya adalah di akhir shalat ketika imam hanpir selesai
melaksanakan shalat.

Redaksi, .t+l', W artinya mereka tidur di waktu malam dan tidak
melalsanakan'shalit. Keterlenaan mereka dalam tidur diunpamakan seperti kayu
yang dibuang

Redaksi, tt$ra ",-l* artinya keributan dan suara yang mengganggu dari orang
yang bertengkir. 

-

Az-Zamalrhsyai (Al Fa'iq, no.345) berkata, "Asalnya adalah huruf sin dan shad
adalah gantinya, Yang diganti adalah ternpat kha', seperti kata shukhur dalaur
sukhur." Maksudnya, mereka mengangkat suara dan membuat keributan ketika
berdeba( bertengkar, dan lainnya.

Ibnu Al Atsir berkata, 'Malsudnya, apabila malam telah datang, mereka
tunbang karena tidur, seolah-olah mereka itu adalah batang kanr. Jika telah siang,
mereka ribut mencari dunia dengan sikap tamak dan bekerja keras."
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,!;.Y\r 2". |;a;:r rit & ,tk') Ls 'u Jrr; i:;.t||y, ? Xt
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7914. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada

kami, Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab
menceritakan kepada [<ami dari Atha' bin Yazid, dari Abu Huraira]r,

[Abdullah bin Ahnad berkata]: Aya]rku berkata: Abu Kamil berkata:

Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, Atha'
bin Yazid me,nceritakan kepada kami dari Abu Hurairah secara

makna, bahwa orang-orang bertanya kepada Rasulullatr SAW
'Apakah kita akan melihat Tutran kami (Allah SWT) pada Hari
Kiamat?" Rasulullatr SAW menjawab, "Apakah kalian kesusahan

melihat bulan latilu purnamaT" Mereka menjawab, "Tidak, watrai
Rasulullah." Beliau bersabda, "Apakah kalian kesusahan melihat
matahari yang tidak dihalangi awan? " Mereka menjawab, ..Tidak.,,

Beliau bersabda, "Sungguh lalian akan melihat-Nya demilcian. Allah
mengumpulkan manusia pada Hari Kiamat, lalu dikatalcan,
'Barangsiapa

mengilafiinya.

menyembah sesuatu, maka dia hendalotya

orang yang menyembah matahari mengihtti
matahari, orang yang menyembah bulan mengilaii bulan, orang yang
menyembah thaghut (tuhan selain Allah), maka dia mengilatti
thaghutnya, hingga tersisa umat ini yang ditengah mereka terdapat

yang

Maka
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orang yang baik dan orang yang munafiq'. -Abu 
Kamil berkata:

Ibrahim ragu- Allah kemudian datang kepada mereka dalam bentuk

htkan seperti bentuk-Nya yang merela lcenal, lalu Allah berfirman,

'Alat adalah Tuhan kalian'. Mereka lalu berkata, 'Alat memohon

perlindungan Allah dari dirimu. Ini tempat kami hingga datang Tuhan

kami. Jika Tuhan kami datang, makn kami mengenal-Nya'. Allah

kemudian datang dalam bentuk yang mereka kenal, dan Dia berlwta,

'Aht adalah Tuhan lalian'. Mereka berkata, 'Engkau Tuhan kami'.

Maka merelrn pun mengihtti-Nya. Jemtbatan kemudian dibentangkan

antara dua ujung neraka Jahanam, dan alu bersama umatht rnenjadi

yang pertama menyeberanginya. Tidak ada yang berbicara saat itu

keamli para rasul. Doa para rasul kala ifiti,, 'Ya Allah, selamatlcanlah,

selamatkanlah!' Di dalam neralca Jahanam terdapat anjing-anjing
yang cakarnya seperti cakar monyet-monyet? Apakah lalian
mengetahui monyet-monyet'?" Mereka menjawab, "Iya, watrai

Rasulullah."

Beliau bersabda" "sungguh anjing-anjing itu cakarnya seperti

cakar monyet-monyet itu. Dan tidak ada yang mengetahui besarnya,

kcanli Allah. Ia menangkap manusia sesuai dengan amalnya.

Sebagian merelca ada yang dihalangi oleh amalnya -atau dia

berkata, yang diberatlcan dengan amalnya-, dan sebagian mereka

ada yang berhasil melewatinya, kemudian menjadi mulia. Setelah

Allah menyelesailcan hulatman bagi hamba-hamba-Nya, dan ingin

mengeluarlmn dengan rahmat-Nya orang yang mengatakan, 'Tidak

ada Tuhan selain Allah', dari penghuni neraka, Allah memerintahkan

kepada malaikat untuk mengeluarkan dari api neralca orang yang

tidak menyehttukan Allah dengan sesuatu apapun, dari orang yang

dikchendaki oleh Allah untuk diberi rahmat-Nya, dari orang yang

mengatalran, 'Laa llaaha lllallaah (tidak tuhan selain Allah)'. Di
dalam api nerakn mereka dikenal dengan bekas sujudnya. Manwia
dilalap api keanali bekas sujudnya, dan Allah telah mengharamkan

kepada api untuk memakan bekas sujud. Mereka kemudian keluar dari
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I
api neralra sedanglcan kondisi mereka telah terpotong-potong. lalu
dituanglcan lcepada mereka air kehidupan, sehingga mereka tumbuh
layalorya biji yang tumbuh. 

-Abu 
Kamil berkata: juga sesuatu yang

dibawa banjir- biji. Sedangkan yang tersisa seorang lakiJabi yang
menghadapkan wajahnya ke api neraka dan dia adalah orang yang
terakhir lrali masuk surga. Dia berkata, 'Wahai Tuhan, palingkahlah
wajahlu dari api neraka. Sungguh udaranya telah meremukficanht,

dan asapnya telah membakarlu'. Dia kemudian berdoa kepada Allah
dengan doa yang disukainya. Attah kemudian berknta, 'Apakah jika
hal itu dilahtkan untulonu, kamu akan meminta yang lainnya?' Dia
menjawab, 'Demi lcemulian-Mu, tidak. Aku tidak alan meminta
sela,innya'. Allah lalu memberinya perjanjian yang Dia kehendaki,
lalu memalingkan wajahnya dari api neraka. Ketika dia telah
dihadaplcan ke surga yang dilihatnya, dia diam sesuai dengan apa
yang dilrehendaki oleh Allah agar dia diam. Dia lalu berkata, 'Wahai

Tuhan, delcatlcanlah alat ke pintu surga!' Allah Azza wa Jalla berkata,
'Tidalrlrah kamu sudah membuat perjanjian untuk tidak meminta
kepada-Ku selain apa yang telah Alat berikan kepadamu? Celaka
lramu wahai anak manusia. Alangkah berkhianatnya kamu!'

Dia kemudian berkata, 'Wahai Tuhan'. Setelah itu dia berdoa
kepada Allah, hingga Allah bertanya kepada-Nya, 'Apakah kamu
berjanji jilra Alat telah memberimu, lwmu tidak meminta selainnya?'
Dia menjawab, 'Demi kemulian-Mu, alat tidak akan meminta yang
lain'. Allah pun memberinya apa yang diminta sebagaimana yang
dijanjilran. Allah lalu mendekatkannya dari pintu surga. Ketika dia
telah berdiri di pintu surga, alangkan menawannya surga itu baginya.
Ketika dia melihat di dalamnya terdapat kegembiraan dan
kesenangan, dia pun diam seperti yang dilcehendaki oleh Allah agar
dia diam. Dia kemudian berkata, 'Wahai Tuhan, masulckanlah alcu

surga'. Allah berlcata, 'Tidalckah knmu telah membuat perjanjian
untuk tidak meminta kepada-Ku sesuatu yang lain dari apa yang telah
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Atil berikan padamu? celakan kunu Mak norusia. ,4langlcalt

berWianat kamu!"'

Dia berlwta, 'Wahai Tuhan, aht fidakingin rneniadi makhh*-

Mu yang paling sengsara'. Maka dia pu tetts-menerus berdoa

lrepada Allah, hingga Allah menertawahuutlto- AAah berkata,

'Masuklah lramu ke surga!.' Ketika Allah nenasuAamya ke surga,

Dia berfi.rman, 'Berharaplah!' Hamab itu knadiut nsnohon ftcpada

Tuhan-nya dan berharap, hingga Allah nerytebdkouD'a' Dia berkata'

'Dari ini dan ini', hingga ketika dia tetoh pttfris lurapan, Allah

berlrnta lcepadanya, 'Kamu mendapatkan itu do. dia mendapatkin

sepertinya'."

Atha' bin Yazid berkata: Abu Sa'id Al Iftu&i bersama Abu

Hurairah, dan dia tidak sedikit pun me,ryanggah haditsny4 hingga

ketika Abu Hurairah menceritakan bahwa Atlah berlrfra kepada taki-

laki itu, "Dan dia mendapatkan sepertinya.- Abu Sa'id b€rkat4 'Dan

dia mendapatkan se,puluh kali lipatnp, wahai Abu Hurairah?" Abu

Hurairatr menjawab, r:fiku tidak hafal kccuali sabadmya, 'Iu meniadi

mililonu dan dia mendapatknn sepertilryn'. - Abu Sa'id b€ftat4 erlku

bersaksi batrwa aku hafal dari Rasulullah SAW, apa yang dikatakan

Allah kepada laki-lalci itu, 'Kamu ,r@da4kot sepuluh kali

lipatnya'. " Abu Hurairah berkata, 'Laki-laki itr adalah orang yang

paling terakhir kali masuk surga'#

* Sanadnya shahih. HR. Ahad dari Sulaim bin Daud Al I{atsimi dan Abu
Daud Kamil Muzhatrar bin Mudrak Al Khurasaul rcarm:n meriwayatkan dari

Ibrahim bin Sa'ad. Hadits ini dinukil delzrrr Jotti' Al Masanid QD9D-3O[} AkaD-

tetapi gugur darinya sanad Abu Kamil secara kcsehuhm, dan ini nenryatan
kehrpaan dari orang yang rnengutipnya dcngan yakin-

Hadits ini telah disebutan sebelumya padl no. Tlo3, dili ab&nazzaqr dari

Ma'mar, d^ri Az-zj|fin, dari Atha' bin Yazi4 dsri Abu llltr'ai[ah dsngan panjang

lebar dengan redaksi seruPa. Kami rclah re*talfuij dan nmjelashmya di sana'

Kami mengisyaratkan bahwa IIR. Al Bnkheri (13657-358) dm Muslim (Ll&-65),
keduanya meriwaya&annya dari jatur Ibrahim bin Sa'ad- Kami juga rclah

menyinggung jalur ini di sana.

Jalur tersebut berasal dari riwayat Ibrahim bin Sa'ad dalam Shohih Al Buhari
(glt28-129, cet. Sulthaniyab, dari Al Yuainiyah) dn, slrutlrih Muslim (llll2-124,
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cet. Al Istanah), keduanya diyakini dan terpercaya. Karena itu, karni telah berusaha
men-tahqiq matan hadits tersebut di sini pada dua riwayat itu, dan pada syarah Al
Qasthalani terhadap hadits Al Bukhari (t}l324-326)

Redalai "Thudhadrruaza" disebutkan dalam shahih Al Bukfiari d2n lr[usrim
Kami juga telah menyesuaikannya pada riwayat sebelumnya. Al easthalani berkata,
"Dalam suatu naskah huruf ra' dibaca tarrya tasydid."

Redaksi, "faliyatba'hu" dar\ "wa yatba'uhu,,, sebanyak tiga kali, sstelah kami
verifikasi ternyata tercantum dengan huruf ra' berharakat sihtn, dan kami telah
menyinggung adanya perbedaan itu dalam verifikasinya. Demikian juga kami telah
menverifikasi dari kata yang memiliki tiga huruf (rszlats0 di tene; ini dalai"r
shahih Al Bulrtari. selain itu, kami telah menverifikasi semuanya ii sini de,ngan

!**"1fathah pada huruf ra'ber-tasydid, aari tata yrog -eog-iuog eryat hunrf
(yba'q, mengikuti riwayat Muslim Al easthalani menunl,itr<an Uanwi hal itu
diperbolehkan di ternpat inijuga.

Redalsi, *iat *r]J,,it 
"X. 

q ,€.t ,-#, j.dr ,Si.n '€J,,,,-i.lJr ,-3rr ,ri;- 
U €

"Hendalorya orang yang menyembah mauhari mengilwti matahai, dan orang yatg
menyembah bulan mengihtfi bulan, serta orang yang menyembah thaghutlnt"u
Allah), malca hendalorya dia mengihttinya," dalam siahih Al Buttlrafi daa Muslim
di,cint-umqn dengan redaksi, '&i Ag 'trf ,,Barangsiapa menyembah,,, dagto,
3qlahan lwana di tiga tcupat. Tambahan ini juga dicantumkan pada riwayat-Al
Hakim dalrrm At Mustadralq dan tidak disebutkan-dalanr riwayat Ah."d dalern Al
Musnad dan Jami' Al Masamd. Ini scsuai deqgen catatan pinggir Shahih Mutim.

Red"ksi, tkut: ti'1itp "Dan tersisa ,rnh nt yang ditengah mereka terdapat
orang yang baik dan orang yang mtm$q," dcmikian redalsi yang airctaptan sqeara
ragu dalam riwayat Al Bukhari. Padahal dalasr nash itu, teragurn tersebut b€rasal
dari lbrahim bin sa'ad. Sedangkan daram riu/ayat Muslim, di dalarrmya tidak
terdapat "syaafi'uuhaa," sq)erti riwayat sebelumnya dari hadits Abdurrazzaq bin
Ma'mar.

Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Bai, ll/3g}) berkata, "Red,ksi ,fiit u
munaafiquuhaa'. Demikian menurut yang terbanyak. "

Dalam riwayat Ibrahim bin sa'ad, yang diinginkan oleh riwayat Al Butfiari di
tetrpat ini, "Fiihaa syaafi'uuhaa au munaafiquuhaa.,, Ibrahim ragu, narmm )mrgperta,a dapat dijadikan sandaran, yaitu .munaafiquuhaa,, tarya menyeUuttan
"syaafi'uuhaa."

AI- tetapi Al Qasthalani memahalni perkataan Al Hafizh tidak semestinya,
atau dia memahami sebaliknya. Karena itu, dinyatakan dalam penjelasan ,i*"y"i
Ibrahim bin Sa'ad iai, sshingla dikuatkan kutipan Al Hafiz,h dari terryat rttl npa
menyebutkan apa yang sebelumnya di san4.

Ibrahim rn"$.lq* setelah ragu, ,.Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, yang
pertama dapat dijadikan sandaran', 56hingga dengan demikiaa secara zr.rahir
perkataan Al Hafizh telah dibrrat oleh Al easthalani, bahwa dia menguatkan kata
"syaafi'uuhac," kebalikan dari apa yang diinginkan oleh Al Hafizhtunu ualar, aan
apa yang ditunjukkan oleh perkataannya di tenpatnya."
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Redaksi, eyij-',1jil "orang yang pertarna kali menyeberanginya" ini ditetapkan
dalam riwayat Al Hakim dalam Al Mustadrak, Muslim dalam kitab shahih-tya, dn
Jami' Al Masanid. Dalam riwayat Ahmad tertulis dengan redaksi, fi{' tznpaka;tz
ganti di akhir kata.

Sedangklan dalam riwayat Mulim tertulis dengan redaksi, fi-, sallla seperti
riwayat sebelumnya rc. 7703. Dalam riwayat Al Bukhaxi tertulis dengan redaksi,

'i}ai- Al Qathalani menafsirkannya bahwa beliau menyeberang bersama umatnya di
atai jembatan dan berhasil melaluinya.

Dalam sebagian salinan Al Bukhari tertulis dengan redaksi, lif.
Redaksi, * ';s liii i 'fiaat ada yang mengetahui kadar'besarnya," dalam

riwaya! Al Bukhari dan Muslim disebutkan dengan redaksi, # 'tn 6 dengan
tambahan katamaa.- R"d.k t,-rr;4-';ift'$ *S"bagton merekt ada yang dihalangi oleh amalnya,"
ini benar dan sesuai dengan riwayat sebelumnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan
dengan redaksi, *. b$r}llj "sebagign merelra ada yang beriman dan kelral
dengan amalnya." Ini menunrtku salah. Salinan Al Bullnri berbeda di terpat ini,
dan sebagiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalamAl Musnad.

Redaksi, ,*"-'j "Kemudian menjadi mulia," ini ditetapkan dalam riwayat
Ahmad dan dalam salinan catatan pinggir riwayat Muslim. Demikian juga dalam
riwayat Al Bulfiari. Al Qasthalani berkata ms"guatl€n riwayatrya, "Dengan hunrf
ta', jim, daa lam ber-tasydid, semuanya berharakat fathah. Demikian dalam
cabangnya, seperti dalam aslinya, d"n di-siahih-kano atau menjadi jelas."
Maksudnya, Al Yaniniyah dan asalnya.

Sedangkan dalam riwayat Al Hakim dan riwayat Muslirq serla Jami' Al
Masnid, disebutkan dcngan redaksi, fJ, dan ini sesuai dengan riwayat yang telah
lalu dan riwayat Mrrslirn

. Redaksi, rrA;ir, kami telah menverifikasinya di sini dengan bina' majhul
(kalimat pasif), karena pelahmya tidak disebutkan sesuai dengan verifikasi riwayat
Al Bulfiari. Karena itr4 Al Qasthalani menverifikasinya seperti itu. Namun
diperbolehkan di dalamnya bina majhulkepadzfa'il, sebagaimana yang telah kami
jelaskan tadi dalam riwayat sebelumnya.

Redaksi, $ir dengan harakat ka$ah pada huruf lza' menrpakau salah satu
riwayat, sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi. Akan tetapi perkataan, "Abu
Kamil berkata: Biji juga," menunjukkan bahwa dia meriwaya&annya dengan
harakat kasrah den fathah pada huruf &a'. Aku tidak mendapatkannya dengan
harakat fathah selain di teryat ini.

Redaksi, \Vi 1ZJ ,yt et '1i, "Dia adalah ordng yang teraHrir trali masuk
surga," dalam riwayat Ai Bukhad dan Muslim disebutkan dengan redaksi, ,Yt'ii'ft
:iiiir yel zfiir "pia, adalah orang yang masuk surga terakhir kali.'.'

Redalcsi, ri,\33'"Asapnya," dalam riwayat Al Bukhari dan Muslim disebutkan
dengan redaksi, 63tii dan ini sesuai dengan riwayat sebelumnya.

Redalai, '*it in il.ii "Dekatkanlah aht ke pintu surga," dalam riwayat Al
Bukhari dan Muslrim diseLutkan dengan redaksi, f:i 

*Majulunlah aht!" Di sana
ada perbedaan pada sebagian redaksinya antara riwayat ini dan riwayat Al Bukhari
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7915. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ibratrim

bin Sa'ad me,ngabarkan kepada kami dari Az-Ztrhn dan Ya'qub, dia
berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, [Abdulla]r
bin Ahmad berkatal: Ayahku berkata: Dan inilatr hadits Sulaiman Al
Hasyimi, dari Umar bin Asid bin Jariyah Ats-Tsaqafi sekutu bani
T:rhrab\ dia adalah salatr seorang di antara satrabat Abu Hurairah,
bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW pernah mengutus
sepuluh pasukan yang dipimpin oleh Ashirn bin Tsabit bin Abi Al
Aqlalu kakek Ashim bin Amr bin Al Khaththab. Mereka kemudian
berangkat, hingga ketika mereka telah berada di Haddah, yaitu daeratr

yang'terletak antara Usfan dan Mal*ah, mereka menyebutkan sebuah

da€rah dari Hudzail yang disebut bani Lihyan. Mereka lalu membuat
lari hampir seratus omng perranah. Mereka kemudian mengejarnya,
hingga mend4atkan spfuenan di ternpat mereka berdiam seperti
kurrha. Mereka berkata, 'Biji kurma Yatsrib'. Setelah itu mereka
mengejarnya. Ketika rhereka diberitahu akan kedatangan Ashim dan
para sahabatnyq mereka meminta perlindungan ke Fadfad, sedang

mereka dipagari oleh sekelompok orang. Ashim dan para sahabatnya

ke,mudian berkata kepada mereka, 'Turunlah kalian, dan menyerahlah.
Kalian harus me,ngadakan perjanjian, sehingga kami tidak membunuh
seonmg pun dari kalian'.

Ashim bin Tsabit, pimpinan pasukan itu berkata, 'Demi Allah,
aku tidak akan melindungi orang kafir. Ya Allah, beritahukan kepada
Nabi-Mu telrtang kami'. Orang-orang kafir itu kemudian melempari
mereka dengan anak panah. Mereka kemudian membunuh Ashim
bersama tujuh temannya Sedangkan tiga orang dari temannya Ashim
me,mbuat perjanjian deirgan mereka. Ketiga orang itu adatatr Khubaib

@I - Musned Imam Ahmad



Al Anshari, T*jd bin Ad-Datsinah, dan satu orang laki-laki. Ketika

omng{rang kafir itu menguasai keadaan, mereka melepaskan tali

yang mereka bawa dan mengikat pasukan muslim itu dengannya.

Laki-taki yang ketiga berkata, 'Ini adalatr pengkhianatan pertama.

Demi AllatL al6tr tidak akan menemani kalian. Sungguh aku memiliki

keteladanan kepada mereka'. Dia lantas memilih dibunuh. Mereka

kemudian me,nariknya dan merawatrya, n.lmun dia tidak mau

me,ne,mani merek4 sehingga mereka pun membunuhnya.

Mereka kemudian pergi membawa Khubaib danZand bin Ad-

DatsinalL hingga akhimya mereka menjual keduanya di Malkah,

setelah p€rang Badar. Khubaib dibeli oleh bani Al Harts bin Amir bin

Naufal bin Abdu Manaf. Khubaib adalatr orang yang membunuh Al

Harts bin Amir bin Naufal pada perang B.adar. Khubaib pun menjadi

tawanm me,rek4 hingga mereka sepakat untuk membunuhnya.

Khubaib lalu meminjarn silet kepada sebagian anak perempuan Al

Hats rmtuk me,ncgkur (bulu kemaluannya). Namun anak-anak dari

makpere, pua Al Harts itu memprotes.

Anak perempuan Al Harts itu berkata, 'Aku lalai', hingga

trGubaib mendatanginya, dan perempuan itu mendapatkan Khubaib

sedmg jongkok memegang silet di tangannya. Anak perempuan Al

Hats itu berkat4 'Aku terkejut dan keterkejutan itu diketatrui oleh

tr(hubaib'. I(hubaib berkata, 'Apakatr kamu takut aku akan

Sekali-kali aku tidak akan melakukannya'. Anak

pere, puan Al Harts itu berkata, 'Demi Allah, aku tidak melihat

tawanan sebaik Khubaib'. Perempuan itu berkata lagi, "Aku telah

me,ndapatkannyapada suatu hari sedang memakan setangkai anggur di

tangannya dalam keadaan terikat di besi, sedangkan di Makkah tidak

nda buah-buahan'.

Perempuan itu berkata lagi, 'sungguh itu merupakan rezeki

yang diberikan oleh Allah kepada Khubaib'. Ketika mereka membawa

Khubaib keluar dari tanah haram gntuk dibunuh di luar tanah haram,

Iftubaib berkata ke,pada mereka, 'Biarkan aku nrku dua kali!' Maka
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m€reka prm membiarkannya melakukan dua kali ruku. Setelah itu
I(hubaib bertat4 'Demi Allab seandainya katian mengira aku takut
dibrmuh niscaya aku meminta tambatran. Ya Allah, hitunglatr jumlatr
merek4 dan bunuhlah mereka sesuka-Mu, dan jangan biarkan seorang
pm dri mereka hidup!

Afufidakperduli ketika dibunuh d.alam keadaan muslim,

dalan keadaan apa pun kematianlu tetap karena Atlah.

Itulah kchendak Atlah, jilca mau Dia memberlcatilru,

atas terpenggalnya anggota tubuh ini'.

Abu Sarwa'ah Uqbah bin Al Harts kemudian berdiri dan
membrmrlhqra. Khubaib merupakan contoh bagi setiap muslim yang
telah dibrmuh dalam keadaan sabar ketika shalat. Allah telah
mengabulkm doa Ashim bin Tsabit ketika dia ditimpa musibah.
Rasulullah SAW kemudian mengabarkan kepada para sahabatnya
ketika merreka telah me,nde,ngar kabarnya Beliau lantas mengutus
sekeloryok omng dari QUraisy kepada Ashim bin Tsabit. Ketika
merdra berbicara bahwa Ashim telah dibunuh, Untuk membawa
scsuatu drinya png dikenal. Dia telatr membunuh seorang laki-laki
dari pembesar mereka pada perang Badar. Allah Azza wa Jalla
kemudian mengirimkan sesuatu demi Ashim seperti bayangan dari
tawon, den m€mbuat mereka terhalang secara perlahan, sehingga
merreka tidak mampu menghe,lrtikautya sedikit pun.'/s

. s Suadqra slwhih, hingga redaksi, t'ilJ '& * '4i,.Sehingga 
Khubaib

bebcrys lm renjadi tawanan bagi mereka." Sedangkan redaksi sisa adalah
nwral. Al@ te@i uaits aitetaptan hingga Nabi sAW, sebagaimana
yag'lrn dij6l3sfu1 delem talcinj.

HR r'rann Ahma4 dari Syailfiab dari Ibrahim bin Sa'ad, dia
mivayettnmya dari sulaiman bin Daud Al Hasyimi, dari Ibrahim bin Sa'ad.
IradiE ini diri*ayatkan juga dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya. Dia
r'pngeahkrn kceada redalci Sulaiman Al Hasyimi, sebagaimana yang dia katakan
di sint

Pua pcrawi be,rbeda pendapat tentang natnanya umar Asid bin Jariyah Ats-
Tsaqa4 ryetah dia Umar atau Ad? Menunrt pendapat yang kuat, namanya adalah

@ - 
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Amr. Kita wajib unhrk meluruskan redalsi Al Mu$rad diteryat ini, deirgan redaksi

apakah aatpora ditetapkan dari dua redalsi itu?
Dalam riwayat Muslim dat Jami' Al Masoid disebutkan redaksi "[Jmar,"

sebagaimana yang telah kami tulis pada matan badits ini. Sedanglan dalam

Mustadrak At Hakim disebutkan dengan redaksi, 'Am." Kami menetapkan apa

yang kami kuatkan, sebab itulah yang ditetapkan dari riwayat Ibrahim bin sa'ad,

dari Az-h)hn, karena ia ya"g ditetapkan dalam riwayat Al Munad.
Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Ban,7l29l) b€rlotL "Ibrahim bin Sa'ad berkata:

Dari Az-Zuhri, dari Umar. Demikian diriwayatkan oleh Ibmr sa'ad dari Ma'an bin
Isa, darinya. Riwayat Ibnu Sa'ad ditetapkan juga dalam art-Tfubaqat (au3940),
bahwa Ma'an bin Isa Al AsyJa'i mengabarkan kceada kerni, Ibrahim bin Sa'ad

menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Umr bin Asid bin Al Ala' bin
Jariyah."

Demikian juga dinyatakan dalam riwayat Al Bulfiari, dari Musa bin Ismail, dari

Ibmhim -Ibnu Sa'ad-, dia berkata, "[Jmar bin Asid.bin Jadyah Ats-Tsaqafi

mengabarkan kepadaku" Lih. Al Butfiari (5n8-79, c€t As-Sulthaniyah)'

n Hafizh (At-Tahdzib,8/41) berkata, "Dinyatalan dalam riwayat Ahma4 dari
jalur Ibrahim bin Sa'ad, Umar bin Asid'. Dengan rte,mitian, nerrnn)la dalam riwayat

fUrani-tio Sa'ad adalah Umar. Inilah yang ditetapkan Aalrnrn Al Mttsnad. Selain itu,

ini rnenegaskan dan menguatkan apa )'ang terdapat dalamriwayat Muslirn dan /ami'
Al Masanid."

Sedangkan penetapannya dalam dua salinan trat.lhir ds[i Al Mttsnad (Hakim

dzlam Al Mustadrak), udari Am" menrpakan pcrutanan &ri sebagian pcnulis dan

penyiryangan dari mereka. Ini tentaug salinarn- Al Mttsnd,.- 
Tentang nama perawi sc,ndiri tanpa melihat salinm Al Musud, ada pcrbcdaan

pendapat di dalamnya dao dalam pcnisbatannya terjadi bmyat Peftei8an" Namrn

hennrut pendapat yang kuat dan l<ami anggap shalih sdalrh Ta ryng disebutkan

oleh Ibnu Sa'ad dalam biografinya (5/188), dia berlota, 'Am bin Sufyan bin Asid

bin Jariyah bin Abdullah bin Abi Salamah bin Ab&l Uzzabi^ Ghirah bin Auf bin

Qusai, dan dia adalahperawi tsiqah, dan sekutubani M"
Sebagian dari mereka 66namainya 'umaf sebagaimana ]rang telah kami

sebutkan. Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Ban,7lM2) berlrata, *Ivlayoritas sahabat

Az-zrthlj mengatakan bahwa 'Amr' menggunakan 'le,,gpn harakat frthah pada hunrf
aln. Sebagian dari mereka mengatakan, '[Jmar', d€ng3n harakat dhemmeh pada hunrf
ain."

Al Bulfiari menguatkan bahwa dia adalah AIE Al Ilafi2t Ibnu Hajar juga

berkata (7/2gl), "Pada riwayat Al Bukhari, dari jahrr Ma'mar, dari Az-Zubd, dari

Amr biu Abi Suffan Ats-Tsaqafi." Demikian l\f,a'mar, Syu'aib dan lainnya

mengatakan ... dan Ibrahim bin Sa'ad mengatakan dili Az-Zrt}ui dari Umar. Seperti

itulah ya"g diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, dari Ma'an bin Is4 dali Ibrahim bin

Sa'ad.
Demikian juga yang dikatakan oleh Ath-Thayalisi dari Ibrrahim, dan itu pula

yang dikuatkan oleh Adz-Dzuhali dari Az-Zuhriyat Akan tetapi dinyatakan dalam

masalah perang Badar\Shahih Al Bul&ari,jld 7, hlm 240, Fartul Ban), dari Musa

bin Ismail, dari Ibrahim bin Sa'ad, "Arnr."
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Abu Daud meriwayatkan dari Musa yang telah disebutkan, lalu dia berkata,
'"[Jmar." Demikian juga keponakan Az-zvH, dan Yunus dari riwayat Al-Laits
darinya-dari Az-7JJfui, dia berkata, Dari Urnar."

Al Bulfiari berkata dalam kitab At-TaiHr Al Kabir,,,Amr lebih shahih.,,
Demikian salinan dari AI Buffiari bqbeda-beda tentang lokasi perang Badar dalam
riwayat Ibrahim bin Sa'ad. Sedangkan yang ditetapkan dalam Il yu*oiy"h,
sebagaimana yang kami kutip dari cctakan As-Sulthaniyah adalah "Arrlr" dan di
atasnya terdapat tanda "shah." Akan tetapi Al Haf:zh mengutip dari tenpat ini dari
Al Bul*nri sebuah tulisan di dalamya sebagaimana yang kita lihat, bahwa dia
adalah "Arhr." Perbedaan ini terdapat ip1fu6 s{inan Al Bukhari.

Al Qasthalani menulis dalarn syarahnya (61210), bahwa dia adalah Umar. Ini
menuqiul&an bahwa asalnia bcrada datam AI Yunanirh. Kemudian disebutkan
dalam riwayat Al Ashili dan Ibnu Asakir serta Abu Dzar, dari Al Mus.tamili dan Al
Kasymihani, "Am.". Kemudian dihtb seperti ihr juga dari Fathul Bari, dari Al
Kasymihani.

Riwayat-riwayat ini tcrrdapat dala'n salinan AI Bukhari yang ditulis oleh Al
Qasftalani, dan ditetapkan pada catataa pinggir cetakan As-Sulthaniyah, serta
dikutip dari catatan pinggir aslin]ra dari Al Yunaniyah. Sedangkan riwayat Abu
Daud yang telah disinggrmg oleh Al !1trfi2.h, terdapat dalam ls-,sznan (ro. 2660).
Akan tetapi di dalanm)ra dinyatakan, 'Dari Am bin Jariyah Ats-Tsaqafi." Aku tidak
tahu apakah itu pcrbaikan dari sebagian orang yang menyalin, atau memang
dcmikian salfuran yang ditrlis oleh Al Hafizt dzri As-Sunan, dirnana di dalamnya
tcr0ilis "tJmar.'

AF, tetapi dalamlt-Tahdzib, Al Hafizh menyebutkan kebalikan dari apa yang
discbutkan drJrn Fathul Bui.DdabcdratL Tinyatakan dslam fiqpyfi Abu Daud,
dari jahr Ibrahim 

-Ibnu 
Sa'aL, 'Am bin JariyEh." Jadi dia dinisbatkan kepada

kakek ayahya. Barmgkali ini menrmjuklon bahwa sali"an Abu Daud berbeda
dengan yang ada pada Al llefiz-h" pa& sebagiamya .tlmar,, sebagaimana yang
dikutip ilalam Fathul Bai, dan sebagiannya "Am," sebagaimana dikutip dalam At-
Tahdzib. Demikian juga dengan isyarat Al Hafizh kepada riwayat Ath-Thayalisi
dala Al Musnad (no. 2597). Akan tetapi di dalamya terdapat kesalahan cetak,
yang mernbenarkan pengutipan Al Hafizlr ini. Begitu juga dari As-sunan At Kubra
karra Al Baihaqi (9/145-146), yang diriwayatkannya dari jalur Ath-Thayalisi.

Biografi Ibnu Abi Hatim ada dua yaitu dalam Al Jarh wa At=Ta'dil (3/r/97),
disebutkau dengan nanra "1J631", .lia berkata, "IJmar bin Asid bin Jariyah Ats-
Tsaqafi, selutu bad Zahah." Kemrdian disebutkan perbedaan pendapat di
dalanmya. Dia kemudian meriwayatkannya dari Abu Ztx'abobahwa dia menguatkan
'Ilmar." gsdangkan dari ayahya, Abu Hatim, dia meirguatkan kebenaran namattArE.tt

Iburu Abi Hatim pun menulis biografinya (3lll}34) dengan nama .,Amr.,' Dia
kemudian menyebutkan nasabnyq 'Am bin Abi Su$ran bin Asid bin Jari)rah Ats-
Tsaqafi." Tidak disebuftan pcrbcdaan antara'umar," dan "Aln." Ibnu Abi Hatim

bahwa Ibrahim bin Is'nail Al Anshari meriwayatkan dari Az-Zthri,
dari Az-Ztrhi,'Dari Umar atau Am."

Al Hafizh Ibnu Hajar (At-Ta'jil, t,lrn 296-2970) berkata, ,,Diriwayatkan oleh
Ibnu Mujamri', dari Az-Zuhri, diaffita, Dari Umar atau Amr,."
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Kami tidak mbndapatkan siapa yang meriwayatkan riwayat ini, dan kami tidak

ingin terbebani kareuanya' Sebab lbTahim bin Ismail bin Muje"mi' Al Anshari

adalah perawi dha' if, terutzma pada Az-7-nhi.
Al Bukahri 1A,t Kabtr,ltll2Tl) bcrkata 'Tlia banyak ragu meriwayatkan dari

Az-Zubi;'
Ja'far bin Aun berkata, *Ibnu Mujamni' adalah tuli. Dia mengiluti pengajian

Az-hhndan hampir tidak bisa mendengarnya, kecuali dengan susah payah'"

Apa pun yang teriadi, kami 6snguatkan bahwa nT nenya yang benar adalah

Amr, iesuai dengan yang dilnratkan oleh Al Bukhari, dan seperti yang dilctrtip oleh

Al Hafizh Ibnu Hajar d^lzm At-Tariffi Al Kabir, serta tarjih yang dilalarkan oleh

Abu Hatirn, seperti yang diriwayatkan darinya oleh "nalcnya.
Selain itu, mayoritas perawi menyebutkannya dengan nama Amr, karena

Muslim meriwayatkan hadits AEtr yang lain (1/75) dari jalur keryorykan Az'Zntri,
dari jalur Yuuus, keduanya meriwayatkarmya dari Az-afui, daxi Amr bin Abi
Suffan bin Asid bin Jariyah Ats-Tsaqafi. Kami juga tidak melihat adanya perbedaan

pendapat tentang narnanya dalamhadits yang lain
Namrm demikiaq perbedaan t€rjadi pada nasabnya. Pendapat yang kami

kuatkan, setelah kami menelusuri apa yang kami dapatkan dari banyak riwayat dan

referensi adalah, apa yang kami kutip dari Ibnu Sa'ad dalam biogpfinya, "AIr bin
Abi Su$an bin Asld bin Jariyah bin Abdullah bin Abi Salamah bin Abdul uzza bin
Ghirahbin Auf bin Qusai."

Jadi, Asid adalah kakeknya" bukan ayabnya. Sedangkan omng yang mengatakan

Umar atau Amr 'tin Asid," rneka dia telah m€nisbatkamya kepada kakelnya'

Sedangkan .kalangan yang m€ngatakann)'a 'tin Jadyab,: t"l'h morghubungkan

nasabnyakepadakakekayah4,a.AlHaf^IbnrrHajartelahrcnrmjul*anhalitu
dalam kitab I t-Tahdzib.

Demikian juga yang terdapat dalam Al Ishabah (l/aQ ketika mengrmgkapkan

biografr Asid binlarilah, Al Hafizh Ibnu Hajar berkata' 'Dia adalah kakek Arm bin

abi Suffan bin Asid bin Jarila\ syailtnya lrz.zrtfui yang telah meriwaya&an

haditsnya dalam As -Shaiii, dari Abu Htuairah-"
Akan tetapi aku khawatir akri mengatakan nafaUnnya telah bcrcaryur. Karena

itu, Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Ban 71240), pada riwayat Al Bukhad yang di

dalamnya terdapat redaksi 'dari Am bin Jariyall" b€rkata' 't'Iamanya terdapat

dalam riwayat perang Ar-Raji', sebagaimana yang akan dijelaskan (riwayat Al
Bulfiari, 7tzgtt, bahwa Amr bin Abi Sufyan adalah nam, panggilan ayahnya,

Asid."
Jadi, .,Abu susan, ayah Amr adalah kakeknya Asid. Panegilamya adalah Abu

Suf.yan. Aku tidak meudapa&an perkataan ini dali selainnya sama sekali. Daq ini
merupakan kelupaan darinya.

Dalam redaksi Al Hafizh Ibnu Hajar di teryat iOt ( Fathul Bari, 71240) terdapat

kesalahan lain, akan tetapi kesalahan itu disandarkan kepada rivrayat Ibnu Sa'ad. Dia

lalu berkata tentang riwiyat Al Bukhari, 'Dari Am bin Jadyah 
-nasabnya 

kepada

kakeknya, bahkan kakek ayahnya-, karena namanya adalah Ibnu Asid bin Al Ala'

bin Jariyah."
Naiab seperti itu terdapat dalam riwayat Ibnu Sa'ad pada hadits ini (2/1/39) dari

Ma'an bin Isa, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu shihab, dari Am bin Asid bin Al
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Ala' bin Jariyah. Riwayat Ibrahim bin Sa'ad adalah riwayat yang maknanya
disebutkm dzlam Al Musnad ini, da" riwayat itu juga disebutkan dalam riwayat
Ath-Thayalisi, riwayat Al Baihaqi, dan lainnya, namlrn di ddlamnya tidak terdapat
redaksi, "Bin Al Ala'."'

Pendapat yang kuat menuruthrr tarrbahan Al Ala' dalam nasabnya merupakan
keraguan dari Ibnu Sa'ad, atau dari syaikhnya, Ma'an bin Isa. Al Ala' bin Jariyah
adalah saudara Asid bin Jariyalf bukan ayahnya. Dia adalah seoradg sahabat yang
dikenal. Biografinya telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad (51372), dia berkata, "Al Ala' bin
Jariyah bin Abdullah bin Abi Salam4h bin Abdul lJzza bn Ghirah bin Auf bin
Tsaqib. Dia adalah sekutu bani T,abrah." Inilah yang shahih.

Biografi Al Ala' bin Al Jariyah juga telah-ditulis oleh Al Hafizh Ibnu Hajar (lI
Ishabah, 41259), akan tetapi dia tidak menulisnya secara lengkap. Bahkan Ibnu Abi
Hatim menyebutkannya (Al Jarh wa At-Ta'dil, 2121254) dalam biografi Abdul Malik
bin Abdullah bin Abi Su$an Ats-Tsaqafi.

Ibnu Abi Hatim berkata, 'Dia adalah Ibnu Abi Sufyan bin Jariyab, dan paman
ayahnya Al Ala' bin Jaxiyab, dari para sahabat Rasulullah SAW."

Hal ini berfungsi untuk meryermrdah sedikit penyebutan nasab "Abu Su$xan"
kepada kakeknya "Jariyalr," karena dia adalah Abu SuSan bin Asid bin Jariyah.
Dengan demikian Al Ala' adalah pamrn kakek Abdul Malik dan bukan paman
ayahnya. Kemudahan seperti ini ban/ak disebutkan dalam nasab. Bahkan itu
menunjul*an bahwa Al I[a' bukan garis vertikal dalam nasab Amr bin Abi Su$an,
dan bukan kakek ayahnya, melainkan dia adalah paman ayahnya. Ini tentang bagian
p€rtama dari hadits itu yang sanaalnya maushul.

Sedangkan bagian keduanya berasal darinya, dari awal perkataan, "Hingga
mgreka sepakat untuk rnembrmuhnya ...." redaksi irri mursal berada di bawah hadits
yang sanadnya maushul.Akan tetapi ia juga ditetapkan maushul.

Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Bari, 71293) berkata, "Demikian kisah ini
tersisipkan dalam riwayat Ma'mar. Demikian juga Ibrahim bin Sa'a4 sebagaimana
yang telah dijelaskan dalam perang Badar, dan telah diriwayatkan secara maushul
oleh Syu'aib dalam riwayatnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam bab jihad."

Berdasarkan perkataan itq Al Hafrzh Ibnu Hajar mengisyaratkan riwayat Al
Bulfiaxi (6/115) dari Abul Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Ztthn, dari Amr bin Abi
Su$an, dari Abu Hurairah. Dia lalu menyebutkan hadits itu hingga saqai pada
redaksi, bl$*'$t 'Maka Khubaib menjadi tawanan mereka.,,

Uqbah berkata, 'Ubaidillah bin lyadh mengabarkan kepadaku, bahwa anak
p€reryuan Al Harts mengabarkan kepadanya, bahwa ketika mereka sedang
berlurryul, Khubaib meminjam pisau darinya untuk diasab lalu pererrpuan itu
meminjamkannya. Khubaib kernudian mengambil anak laki-lakiku dan aku lalai,
hingga dia mendatanginya. Perenpuan itu berkata, 'Aku mendapatkannya saat dia
menduduk*annya di atas pahanya sedangkan pisau berada di tanBannla'.
Selanjutnya dia menyebu&an redaksi hadits itu hingga selesai, sama seperti riwayat
di sini."

Redalsi dalam riwayat Syu'ab jelas bahwa hadits itu berasal dari anak
pererryren Al Harts bin Amir bin Naufat. Bahkan riwayat Ibrahim bin Sa'ad dan
riwayat Ma'mar berilart (no. 8082), di dalam keduanya terdapat sisipan al&ir hadits
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di awalnya menunjulkan redaksi keduanya, bahwa pembicaraan dalam hadits itu
berasal dari perkataan anak perenpuan Al Harts.

Dengan demikian, secara zhahir sisipan bagian kedua dan statts mursal-nya

berasal dari Az-Zutui sendiri, sebagaimana hal itu tarrrpak pada redakSi dari kedua

riwayat itu jika direnungkan.
Al Hafrzh Ibnu Hajar berkata, "Orang yang mengatakan bahwa 'dia lalu

mengabarkan kepadaku', adalah Az-Zrthi, dan keraguan dari orang yang mengklaim

bahwa ia berasal dari Amru bin Su&an."
Syaiknya Az-Z|frn ini adalah Ubaidiltah. Dia adalah Ubaidillah bin Iyadh bin

Amnr bin Abd Al Qari dan seorang tabiin yang tsiqah. Riwayat haditsnya telah

ditulis pada hadits no. 656. Anak pelerpuan Al Harts disebutkan oleh Al Hafizhg

*"ngotip dari berbagai srunber ulama hadits belakangan, bahwa nama anak

pererpgan Al Harts adalah Zainab, dan dia sendiri telah menulis biografinya dalam

At Ishabah (8/94) dan dia telah mengisyaratkan kisahnya ini.
Yang aneh adalah hadits anak pererryuan Al Harts ini terdapat dalam riwayat

Al Bulfiari, kemudian para penulis tidak menyebutkan sanadnya dan tidak pula

memberikan isyarat tentangn.ya.

Hadits ini dinukil dzlam Jami' Al Masanid'wa As-Sunan (71313, 314) dari

terryat ini, dan akan disebutkan pada hadits no. 8082, dari Abdunazzaq, dari

Mu'ammar, drrri Az-hfin dengan sanad ini hadits sepertinya. Di dalamnya terdapat

kisah terakfiir yang disisipkan berupa hadits mursal. Dernikian juga yang teldapat

dzlam Mushannaf Abdurrazzaq (3 I 144-14).
HR. Abu Daud Ath-Thayaisi (Al liusnad, no. 2597) dari Ibrahim bin Sa'ad,

dmi Az-Ztrhi: Al Baihaqi (As-Sunan Al Kubra,91145-146) dari jalur Ath-Thayalisi;
Al Bukhari (7/2a$; dan Abu Daud (no. 2660), kedtranya meriwayatkannya dari

Musa bin Ismail, dari Ibrahim bin. Sa'ad. Akan tetapi Abu Daud banyak

menyingkatrya.
IIR. Al Br*hari (6/115) dad Abul Yamarq dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dan

(131322), dari Abul Yaman; dan Abu Daud (no. 2661), dari Ibnu Auf, dari Abul
Yaman, akan tetapi dia tidak menyebutkan redaksinya, bahkan dia menyatakan

tentang riwayat sebelumnya, dari Musa bin Ismail.
Satu penggalan dari hadits itu juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam (Al

Asma' wa Ash-Shifar, hlm 209) dari jalur Abul Yaman. Hadis ini diriwayatkan oleh

Al Bukhari (71291-296) dari jalur Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar, dari Az-Zttbri
secara panjang lebar. Di sini Al Hafizh Ibnu Hajar menjelaskannya dengan

penjelasan yang korryrehensif.
Lih. Sirah lbnu Hisyam (hlm. 638-648), Ibnu Sa'ad (3/2133-34); Tarikh Ath-

Thabari (3129-31); Tarift,h Al Kabir @162-69); Jawami' As-Sirah ka4ia Ibnu Hazm
(hlrn 176-178); dan Sirah lbnu Salryidin Nas (214043).

Nama Ashim bin Tsabit bin Abi Al Aqlah adalah Qais bin Ashimah bin Malik
Al Anshari. Ashim ini termasuk di antara orang-orang yang terlebih dahulu
memeluk Islarq dan termasuk orang yang mengikuti Perang Badar' Biografinya
ditnlis oleh Ibnu Sa'ad (312133-34) dan Al Ishabah (4134). Dia adalah pemimpin

pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW itu, sebagaimanayang disebutkan dalam

hadits.
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Al Hafizh Ibnu Hajar (FarfuI Ba:Dffi\ 'Delam ls-Sirai disebutkan bahwa
pemirryin mereka adalah Martsad bin Abi Martsad. Sedangkan hadits yang terdapat
dzl e,n 15 7r- 5 Trohi h adalah lebth s hahilt.

Redaksi, 'I(akek Ashin bin Umr bin Al Khaththab," maksudnya adalah,
kakeknya daii ibunya, dan ini kelrryaan dari sebagian perawi. Sebab
Ashirn bin Tsabit adalah pamatr Ashim bin Umar, bukan kakeknya, karena ibu
d5him bin Umar adalah Jamilah binti Tsabit bin Abul Aqlah. Jadi, dia adalah
saudara perequan Ashim bin Tssbit

Lih. Ibnu Sa'd, (A252); Al Ishofuh (8/,rc); Nasab Quraisy karya Al Mush'ab
(hlm 349 dan 353), sedangkanbiografiAshimdalam Al Ishabah(5157).

Ada yang mengatakan bahwa mma Jamilah ini adalah Ashiyall lalu Nabi SAW
menggantinya dan dibffi nama Jamilab, sebagaimana yang telah kami jelaskan
sebelurmya .lala- syarah hadits no. 4682.

Al Haddab, dengan harakat frth'h dan tasydid pada hurufda/, dinyatakan dalam
Al Bukhari (5179, c,eL As-Sul$milah), dan rlahm cabtan pinggirnya disebutkan
iwayat."bil haddah." Dala'n relinen yatgslnhih rcdaksi *bil had'ah," disebutkan
dengan harakat sukun paila hmrf dal, scecrti yang Grcantum dalam cet. Al
Yunid)"ah

Al Hafi-h Ibnu Hajar mcdedihn riwayat yang teraltir "bil had'ah sebagai
riwayat terbanyak, 1raitr dari pua perawi Al Bultari dan redaksi seperti ini juga
riwayat Ibnu Ishaq dalam As-Sirah.
. Yang ditetapkan dalam cctrh Assul6aniyah difxratkan 'tanu Lihyan "
de,ngan harakat hsrah pads hruf ,clt arn Uratat sukun pada hunrf ia', 

"a"UnLihyan bin Hudzeil bin Mrtrrloh.
Al Fadz&dz adalaheryat pog disitrsrrhpet dataran rendah dan tinCCr.
Al Hafizh Ibnu Hajar b€d@, 'Aruabgruh al rusyrifah dqt A'thuunaa bi

aidiilatm, artinya merryerahlah lcelian dm sslemertanlah. Ini mertrpakan nnjaz.
Sebab orang yang mnycrahkan diri pasti senjata yang ada di -ngannya
d"n rnenrberikan hngann\ra unfirk diborgol."

Redaksi, l6t i; ,t'ryi n ii uf 6f tu Ahh, aku tidak akan melindungi orang
kafir," disebutkan dalam riwayat Ahad d€ngan redalsi, ,itri 'Demi Allah,' dan ini
salah. Perbaikannya dikutip darj Al Mustodrak, Shahih Mttslim dan Jami' Al
Masanid.

Khubaib Al Anshari adalah Khrbaib bin Adi bin Malik bin Amir, termasuk
orang yang mengftuti perary Bad8r.

Lih. Jamharah Al Arcab kar1ra Ibru IIaa (hlm. 31Q; dan At Ishabah (2tt}3-
l04).

7aid, bit Ad-Datsnah bin Muawiyah bin Ubaid Al Anshari, termasuk orang
yang mengikuti Perang Badar dan Lrhud- Lih- Jambatul Ansab blm- 337) d^a Al
Ishabah (3127).

f,gdeksl, rt h:i: "Dan pria laiq'discbuftan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam
Fahul Bari, dari Ibnu Ishaq pcnaman orang ketiga ini. Dia adalah Abdllah bin
Thariq bin Am bin Tamim bin Syr'bah, sehilu bani Znafelr, dan dia tenrasuk orang
yang meirgiluti p€rang Badar.

Lih" Ibnu Sa'adQl2J27) daa,ll Ishotuh(4/88).
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Redalai, "Khubaib adalah orang yang membunuh Al Harts bin Arnrin ...," Al
Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Bari) berkata, "Demikian yang terdapat dalam hadits Abu
Hurairah, dan Al Bukhari berpedoman pada hal itu. Dia kemudiaan menyebutkan

Khubaib bin Adi sebagai orang yang mengikuti perang Badar, dan itu yang

dijadikan sandaran."
Akan tetapi Ad-Dimyati mengomentarinya bahwa orang-orang yang mengiluti

perang tidak ada satu pun dari mereka yang menyebutkan, bahwa Khubaib bin Adi
mengikuti perang Badar, dan juga tidak membunuh Al Harts bin Amir. Mereka

menyebutkan bahwa yang membunuh Al Harts bin Amir pada Perang Badar adalatt

Khubaib bin Isaf, dan dia bukan Khubaib bin Adi, sebab dia berasal dari suku

Y'hazraj. Sedangkan l(hubaib bin Adi berasal dari suku Ausi.
Saya (Ibnu Hajar) berkata: Seharusnya orang yanp mengatakan demikian

menolak hadits y"r'g shahih ini. Sebab jika Khubaib bin Uddi tidak membunuh Al
Haxts bin Amiri, maka pembelaan bani Al Harts bin Amir terhadap ayahnya dengan

menawan Khubaib meqjadi tidak ada artinya, demikian juga dengan

pembunuhannya. Padahal, dinyatakan secara gamblang dalambadrts shahih, bahwa
'mereka membunuh Khubaib, lantaran dia telah membuuuh Al Harts bfui Amir'

Akan tetapi ada kemungkinan mereka membunuh Khubaib bin Adi, karena

Khubaib bin Isaf telatr membunuh Al Harts, sebagaimana tradisi mereka pada masa

jahiliyah, yaitu membunuh satu suku dengan suku yang lain. Namun ada

kemungkinan juga Khubaib bin Adi ikut bersama Khubaib bin Isaf membunuh Al
Harts. Pengetahuan tentang masalah ini hanya ada pada Allah SWT'

Demifian juga pertentangan ini disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dilarn Sirah

Uyun Al Atsar (2141) dan dia meninr syaikhnya, Ad-Dimyathi dalam hal itu. Yang

ddawab oleh Al Hafizhbahwa ihr merupakan sesuatu yang sangat dibuat-buat, dan

kami tidak mengetahui apa motivasinya. Sebab hadits yang shahih adalah kuat dan

gamblang. Ini lebih didahulukan dalam kekuatannya daripada yang disebutkan oleh
para sejarahwan dalam As-Sirah. Sebab banyak dari apa yang terdapat di dalanrnya

disebutkan tanpa sanad.
Perbedaan tentang nalna-nama orang yang ikut dalam Perang Badar sangat

banyak, namun yang paling shahih adalah yang dijadikan sandaran oleh Al Bukhari
dalam kitab shahih-nya.

Redaksi, Jtil.*;'Jra;- "Dia memakai silet itu untuk mencukur karena dia akan

dibunuh." Kaia yasithiddu berasal dari kata al istihdaa, yang artinya mencukur bulu
kemaluan. Ibnu Atsir berkata, "Kareua Khubaib adalah tawanan mereka dan mereka

ingin membunuhnya," maka dia mencukur bulu kemaluannya agar tidak terlihat
ketika dibunuh.

Redaksi, q 4 'tt" maksudnya adalah btau be{alan dengan lemah dan

mffangkak. Kata Ad-darju, ad-darjaan, dan ad-darij artinya jalannya orang tua atau

bayi. Tentang anak kecil ini, Al Hafizh Ibnu Hajar (Fathul Bari) berkata, "Az'
Zubeir bin Bakkar menyebutkan bahwa anak kecil ini adalah Abu Husein bin AL
Harts bin Adi bin Naufal bin Abd Manaf. Dia adalah kakek Abdullah bin
Abdunahman bin Abu Husein Al Makki, seorang ahli hadits dan dia termasuk

teman Az-Zuhri."
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Az-Zl.rfrrj,fr bin Bal&ar kebanyakan dia mengutip perkataannya pamannya,
Mush'ab bin Ab&rllah Aa-Zlrlfrrir,. AI Mush'ab berkata tentang nasab Quraisy (hlm.
205), htang mak-anak Al Iratrts bin Amir bin Naufa[ "Abu Husein bin Al Harts
adalah orang yang bcrjalan mtih-tatih menuju Khubaib. Khubaib lalu

dan memanghmya. Dia kemrdian berkata kepada pererpuan yang
mengasuhnya, sedangkan Khubaib kala itu sed"ng mernegeng silet untuk mencukur,
"Apa yang menjamimr jilra ahr membunuh anak ini dengan silet ini, sedangkan
kalian ingin rembunutrku bcsok?" Pcreryuan itu kemudian berkata kepada
Khrbaib, e'Aku menjemin keamananmt dengan jaminan Allah." Maka dia pun
membiarkao Khfiaib. Khubaib b€dgta, 'Aku sekali-kali tidak akan
melakukamya"

Di antara anak Abu Husein adalah Abdrllah bin Abdunahman bin Husein.
Malik bin Anas dan laimya hadits darinya. Dia berasal dari penduduk
MalJoh dan ibrmya adalah Unrrnr Abdrllah binti Uqbah bin Al Harts bin Naufal
binAb&rlvlamf.

Ibnu IIam mcnycbutkan dalarrn Jonhorah At Ansab (hlm. 107-108) riwayat
s€eerti ini secaa singlat Akan tetapi fi dalanmya terdapat Abu Hunein sebagal
ganti dari Abu Husein- Ini menpafan kcsalabao dan kebodohan dari orientalis yang
EcNdlain}ra sluhih. Biografi Ab&rllah bin Ab&rrahman bin Abi Husein ini ditulis
oleh Ibrnr I{ajar (At:Tahfuib,5/293), dan Ibnlr Abi Hatim (AU97).

Dari pertataan Al Mush'ab &n orang yang mengikutinya di atas, nampak
bahwa arulr i6 fuftp mrt dari anak per€,mpuan Al Harts, melainkan dia adalah

tpqp laki-lakirya $dang[an pe*ataan'bald hhaa" nenrpakan ungkapan yang
dilcbihkatr, karcna dieb€rada di' nglrrnya dm pc,ngasuhannya-

Rcdakst W'jj4t *Du buuhlah nqeka s6uka-Mtt), adalah redaksi yang
dicammkan olehAlButtari, danhfan yang lain

Ibmr At Atsir be*ata, 'Kata temcbu dirivrayatkan deirgan harakat kasrah pada
hurnf Da', sebagai bentuk iilrr^k biddoh, yang artinya Uagian dan nasib. Maksudiya,
hmuhlah mereka dengan bagiam)"a yang teibagi-bagi. Artinya, masing-masing dari
mereka rendapa*an bagianryra terscndiri. Selain ita diriwayatkan pula dengan
harakat mthah, yang artinya berpencar ketika dibunub atau satu per satu."

Rdaksi, t# b Jt:ojl d, *Atas terpenggalnya anggota tubuh ini., y*ta at
aulual adah6 be,ufuk jem"t washal, yang artinya anggota. Y:zta asy-syitwtt artinya
yary t€rperygal Demftian yaug dikatakar oleh Al Hafizi Ibnu H$ar dzlamFathul
B0i.

Redaksi, o';$'i,t & -t';;. t il * p 'AU Sarwa'ah Uqbab bin Al Harts
kemrdian b€rdiri tet'aOaq,a." Kata Sarc/a'ah dirmgkapkan dengan harakat fathah
pada hruf siz dan harakat kasrah dmgan harakat sukun pada hunrf ra' serta harakat
frthah pada hunrf ryan. Ini yang be,nar, bahwa Uqbah bin Al Harts adalah nama

Abm Sarwa'ah. Sebagian mereka bahwa itu adalah nama dgtr
orang bersarrdara, hingga Abu Mubarrmad AI Askari berkata, sebagaimana yang
dihtb oleh Al llafzn dl.hn Fathul Bui,'Barangsiapa yang mef,gklaim bahwa
ke&unya adaleh safiL b€rarti dia ragu'
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7916. Yazid menceritahan kepada karri, Abdullah bin Aun

mengabarkan kepada kami dari Abdurratrman bin Ubaid Abu

Muhammad, dari Abu HurairalU dia berkata, erfiku pernah bersama

Rasulullah SAW mengantar jenazah. Sewaktu aku berjalan,

.Bahkan Al Hat"t g I Ishabah,4D49-250) ketika menyebutkan biografi Uqbah

bin Al Harts be*ata, 'a& )'ang hp€ndapat bahwa Abu Sarwa'ah adelah

saudaranya, dan ini adalah perkataan ahli nasab."
Hal seperti ihr juga dinyatakan dalamAl Kuna QlSl'g2), dan dihEtLan oleh Al

Mush'ab dalam NasaD Qaraisy $ln" 2Q/,-205). Apa yang kami katakan bcnal da
bahwa Abu Sarwa'ah adalah Uqbah itu sendiri.

Demfian juga dikuatkan oleh Ad-Daulabi Mlen.Al Kunawa Al Asu'(lrl),
'"Tidak disebutkan perkataan hi1 sslainnia." Ib,nu Abdul Barr me,nyebudon dalam

Al Isti'ab (hlm 502.503) perkataan Al Mush'ab, keimrdian dikutip dari

keponakannya Az-/;rfuir bin BaHmr, dia bcrtata, 'Itulah perkataan thli hadits.
gsdangkan ahli nasab mengatakan bahwa Uqbah ini adalah saudara Abu Sarwa'ah,

dan keduanya memeluk Islampada hari penaklt*an Makkah."
Hal seperti itu juga dikutip dalam bab Al Kuna (hl-. 713-7t4), akan tetapi dia

salah bahwa nasab perkataan ahli nasab sarna seperti perkataan Mush'ab jug4
padahal Mush'ab tidak mengatakannya. Ibnu Abdul Bar mengua&an pendapat yang

pertama, bahwa nama itu adalah satu orang, sesuai de,ngan hadits Jabir bin AMullah,
'Yang membunuh Khubaib adalah Abu Sarwa'ah Uqbah bin A1 Harts bin Amir bin
Nauval."

Hadits int shahih diriwayatkan oleh Al Bulfiari (71296) 5g6ar3 singkaq dqn

diriwayatkan dengan redaksi ini oleh Sa'id bin Mdnshur dan Al Ismaili,
sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam.Fathul Bai-

Al Hafizh Ibnu Hajar (At-Tahdzib,71238-239) setelah menyebutkan pcrbedaan

dan pendapat-pendapat itu berkata, "Abli hadits menetapkan bahwa Abu Sarwa'ah
adalah Uqbah itu sendiri. Perkataan rnereka lebih diutamakan, insya Allah."

Mennrutku, riwayat Al Musnad di sini gamblang, menghentikan p€rbedaan

pendapat d"n menghilangkan keraguan.

Redalsi, itE' j9 "seperti bayangan ....' Al Hafizl Ibnu Hajar berkata, 'Xata
azh-zhullah artinya awat. Ad-Dabru arntya tawon. Ada yang mengatakan bahwa

tawon jantaq dan redaksinya tidak ada kata tunggalnya. Fahamathu artinya

menghalangi mereka."

Musnad Imam Ahmad 
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Rasulullah SAW tiba-tiba mendahuluiku. Kemudian aku berlari kecil,

hingga aku bisa mendahului beliau. Saat itu ada seorang laki-laki

menoleh ke arahku dan berkata, 'Bumi dibuat pelrdek untuk beliau

dan untuk sang kekasih Ibrahim'."46
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7gt7. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyarn bin Hassan

mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah" dia berkata, "Dilarang

berkacak pinggang di dalam shalat." Aku kerrudian bertanya kepada

Hisyam, 'Apakah dia menyebutkannya dari Rasullah SAW?" Hisyarn

menjawab dengan anggukan kepalanya, "Iya.'47
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tr Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan dengan sanad yang sama pada hadits
no.7497. Tetapi di sana redalsi, ,f\\r'i ,s'jtl "Bumi dilpat untuhtya ..." t€trmasuk

ucapan Abu Hurairah. Sedangkan di sini, itu adalah ucapan seorang laki-laki
disarryingrrya. Kami telah merinci penjelasan tentang ini dan talrtnj hzdrtsnya.

Dalam riwayat Ibnu Hibban terhadap hadits ini tertulis de,ngan redaksi, "dan
kekasihku I$rahim", begitu juga dalam hadits yang telah disebutkan. Aku
merubahnya sesuai dengan redaksi Jami' Al Masanid wa As-Sunan (71219). Dalam
riwayat Al Hakim juga ditetapkan seperti itq tapi penulis membenarkannya ke

kalimat "dan sang Kekasih" berdasarkan pendapat yang bagus. Dalam riwayat
Muslim seperti yarig adz dalam riwayat Ibnu Hibban, tapi dipinggimya ditulis
dengan redaksi, trlalangkali redaksinya: Dan Sang Kekasih.' Itu memang yang

benar., sebagaimana baru saja kami sebutkan.
a7 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan dengan srrad yang sama pada

hadits no. 7884 dengan tambahan penjelasan rmhrk kata "berkacak pinggang", dari
perkataan Hisyam bin Hassan.

@ - 
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7918. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Syu'bah

bin Al Hajjaj me,ngabarkan ke,pada kami dari Muharrrmad bin Abdul

Jabbar, dari Muhammad bin Ka'b Al Quraztri, dari Abu Hurairatr, dari

Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Kerabat itu cabang yang berbelit

dari Maha Pengasih Azza wa Jalla. Dia datang pada Hari Kiamat

sambil berlrnta, 'Wahai Tuhanht, alat diputtts. Wahai Tuhanlat aht

dizhalimi. Wahai Tuhanht, aht diperlah*an buttk'-'A$

* Sanadnya shahih. Muhanrmad bin Abdul Jabbar Al Anshari adalah perawi

terpercaya. ei grlfirri menulis riwayat hidupnya dalen Al Kabir (1111169), dan

tidak menyebutkan cela tentanpya. Ibnu Abi Hatim menulis riwayat hi&rynya

(4nns),dan dia juga rnenyebutkan dari Ayahnya, dia b€rkatq "s)xafl(h-" sedangkan

Ibnu Hibban menyebutkannya diltm Ats-Tsiqat.
Muhammad bio ra'b bin salim Al Quraz.bi, Abu Hamah adalah seorang

tabiin, terpercaya, alim, banyak me,nghafal hadits, dan me{auhi dosa perbuatrn

buruk. Al-Bulfiari me,nulis riwayat hidrpnya dal*n Al Kabir (llll2lQ dzn' Ash-

Shaghir (hal. 116) serta Ibnu Abi Hatim (411167).

Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masanid wa As-sunan (71374,8963, dan

9262) dfiri Affaq dan hadits no. 9871 dari Muhammrid bin Ja'far, Hajjaj bin

Muharnmad, dan dari Affaq pada hadir no. 9872, dari Abu Al wali4 keeerryatnya

meriwayatkannya dari Syu'bah- Tetapi di akhir hadi*nya ada tambahan redaksi, 'iri
r;:t;li ,; €ii 'ur-t 'i ,kl of 'r*S cl ,q?,5 'Nabi SAW bersabda 'Tuhan

*"niaiobiyi, ,,,lpa*an pamu tidak ridha d&gm alat'.menyambung orang yang

meny ambungmu dan memutrts orang yang memutusmu? "-m.. 
et sutfiari (Al Adab At Mufrad, hlm 13) dari Hajjaj bin Minhal, dari

Syu'balq dengan tambahan itu dan secara panjang; Ibnu Hibtan (no. aa2) dari jalur

MuUro*"a bin Katsir Al Abdi, dan (no. 4aa) dari jahr Abdushshama4 keduanya

meriwayatkannya dari Syu'bah (11492,493) dari manuskrip Al Ihsan secara panjang

lebar; dan Al Hakim (At Mustadrah 4t162) dari jalur Am bin Marzuq, dan dari

Muhammadbin Ja'far, keduanya dari Syr'bah.
Al Hakim berkata, *Sanad hadits ini shahih dan mereka berdua tidak

mengeluarkannya."
kemudian Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Al HaiBami menyebutkannya

dalam Majma' Az-fuwa'id (8i149-L50), dan dia berkata, 'TIR. Ahma4 dan

perawinya-adalah pemwi shahih, selain Muhammad bin AMul Jabbar, yang dinilai

sebagai perawi terpercaya."
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7919. Yazid menceritakan kepada kami, Hammam

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Maimunah, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya saat aku melihatnu, jiwaku senang dan tenang.

Ceritakanlah tentang segala sesuatu kepadaku!" Beliau bersabda,
*Segala sesuatu itu diciptalcan dari air."

Abu Hurairatr berkata: Aku berkata, "Wahai Rasulullah,

ceritakanlah kepadaku te,ntang sesuatu yang ketika aku

mengambilnya, aku masuk surga!" Rasulullah bersabda, "Sebarkanlah

salam, berilah makanan, sambunglah tali silatunahim, bangunlah

Al Mundziri (At-Targhib wa At-Tarhib,3l226) berkata, "IIR. Ahmad, dengan
sanad yang baik dan kuat juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sha,hih-

nya."
Al Bulfrari meriwayatkannya (Shahih Al Bukhari, 10/350) sebagian maknanya,

dari hadits Abu Shalih, dari Abu Hurairah sebagai hadits marfui, kalimatrya seperti

ini, iili ry i3i!Vi'&t i ,,iJ'Jr;y"*'p..']rr"Kerabat itu cabang lebat dari Maha
Pengasih. Allah berfirman, 'Barangsiapa menyambungmu, maka aku akan

menyambungnya, dan barangsiapa memutusmu malra aht akan memufusnya'."
Redaksi hadits seperti ini hanya diriwayatkan oleh Al Bukhari. Lih. hadits no. 1651,

295 6, 6494, 6524, dun 8349.
Penjelasan kata "Asy-Syujnah" telah disebutkan pada hadits no. 1651. Kami

tambahkan di sini keterangan Al Hafizh dalam Fathul Bari, "Syujnah," dengan
harakat fathah huruf yang dititik satq harakat sukun pada ht;r.$ jim, setelahnya
adalah huruf nzn. Ada juga pendapat yang membacanya dengan harakat dhammah
atau harakat fathah pada huruf pedama, baik secara riwayat maupun bahasa. Arti
asli kata Syujnah adalah caba"g-cabang pohon yang berbelit.

*?r,i{-l'
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(shatat) di waWu malam saat manusia tidur, kemudian masuHah

surga d.engan damai.'A9

o' Sanadnya shahih. Hamam, pc'awi dari Qatadah, adalah Hamrnam bin
Yahya. Dalam &a' ditulis dengan redaksi, 'llisyam." Redaksi ini adalah kesalahan

yang telah kami benarkan berdasarkan atas kitab-.kitab hadits yang berbentuk

manuskrip, berdaSarkan lrllElb Jani' Al Masanid dan berdasa*an riwaya! Al Hakim

sebagaimana dia mengungkapkan nrmrrr]Ia dengan lengkap, "Harnmam bin Yahya".

Abu Maimunah adalah Al Abar, seorang tabiin yang terpercaya. Ia telah

dijelaskan pada no. 7346 saatrcmaPa*an biografi Abu Maimunah Al Farisi, yang

mana Hilal bin Abu Maimrna[ rcriwayatkan darinya" Hilal ini bukan anakn)ra, dan

Abu Nadhr juga meriwayatkan darinya Selain itq telah disebutkan juga isyarat

tentang Abu Maimunah Al Abaf, inl, ydng mane Qatadah meriwayatkan darinya.

Sesungguhnya Al Bukhari, Abu Hatim, dan yang lain membedakan antara mereka

ueraui'1ru Abar dan Al Farisi)- Riwayat hi64 Al Abar ini 
-yaog 

ada di sanad-
ditulis oleh Al Bukhari da!"n Al Kua (rc.695) dan dia mengisyaritkan haditsnya

dari Abu Hurairah dalambab.tailatul Qadr.
Ibnu Abi Hatim me,rrulis riwayat hidrry4'a @lilaa7; no. 2265) dan dia

menyebutkan bahwa Al Abar itr meriwaya&an dari Abu H6airah, dari Nabi SAW
tentang lailatul qadar, dan Qatadah juga meriwaya&an darinya.

Ibnu Abi Hatim lalu meriwayatkan dari Yahya bin Ma'i& dia berkata, "Abu
Maimunah Al Abar adalah perawi ytg slulih,- dan dari Hatim, dia berkata, "Abu
Maimunah yang ini tidak d$eri nam-' Iladits tpntang lailaai qadar yanrg

diisyaratkanolehAlBulfiaridanAbulldimnantiakandisebu*an drAlMttsnadini
(no. 10745) dari riwayat Qatsdah, dai Abu Uaimmat, dari Abu Hurairah, secara

marfu'.
Status lsrqall Abu Mairmmah telsh ditetapkao oleh An-Nasa'i. Syu'bah

meriwayatkan darinya dalamAl Kna kary"a Ad-Dautabi (At3q dan Syr'bah hanya

meriwayatkan dari perawi ),ang tErp€rcaya. Al Bukhari doo Ibnu Abi Hatim saryai
tidak menyebut dalam Abu Maimrmah sebagai perawi yang sgka mencela, sehingga

dia dianggap terpercaya menrmrt rereka berdua.
Al Hafizh Ibnu Katsir b€rp€ndapat bahwa Abu Maimunah Al Abar ini adalah

Abu Maimunah Al Farisi yang mara Hilal bin Abu Maimrmah meriwayatkan

darinya pada hadtits no.7346- Karena itC lbnu Katsir menyebutkan hadits itu dan

hadits ini dibawah biografi satr omng dilxn Jami' Al Masanid wa As'&man
(7tste).

HR. Al Hakim (At Musndrah 41129) dili jalur Yazid bin Hanrn" guru Ahmad

bin Hanbal, dengan sanad ini. Al Hakim b€*ata" *Ini adalah hadits yang shahih

sanadnya, dan mereka bffdua tidak mengeluarlannya." Hadits ini juga disetujui oleh

Adz-Dzahabi.
Al Haitsami (Majma' Az-?awa'id, 5/16) b€rkat4 'TIR. Ahmad, dan para

perawinya adalah perawi shahih kecuali Abu Maimurab, dia diniali perawi

terpercaya."
Al Mundziri juga menyebutkamya (At-Targhib, U46) dzt dia menisbatkannya

kepada Ahmad, Ibnu Hibban dqlam kitab shahih-ty4 dan Al Habrn Lih. hadits no.

6615 dan 6848.

Musned Imm Ahmrd - EI



7920.Yazid menceritakan ke,pada kami, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami dari Ali bin ZaLd, dari Sa'id bin Al
Musayyab, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *Ahli

surga akan masuk surga dalam keadaan bersih, tak berlatmis atau

berjenggot, berlailrt pufih, berambut ilcal, bercelak, berumur 33,

setinggi Adam, 60 hasta dan lebarnya 7 hasta."So

,ii"L U.lb $'", 
'vu 
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7921. Yazid dan Abu Kamil menceritakan kepada kami,
mereka berdua berkata: Hammad bin Salamatr menceritakan kepada

50 Sanadnya shahih. Al Mundziri (At-Targhib wa At-Tarhib, 41245) berkata,
"HR. Ahmad, Ibnu Abi Ad-Dunya, Ath-Thabarani, dan Al Baihaqi, semuanya
meriwayatkan dari Ali bin Taid bin Jad'aq dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu
Hurairah."

Al Haitsami (Majma' Az-Zawa'id,10/399) berkata, "HR. Ath-Thabarani dalam
Ash-Shaghir dan Al Ausath, dengan sanad hasan.'

Al Haitsami dalam .hal ini teledor sehingga tidak menisbatkannya ke kttab Al
Musnad. Lih. hadits no.7429.

Kata"Ji'aadan" adalah bentuk plural dari kata Ja'dun, yant artinya orang yang
rambutrya tidak lurus. Ini adalah sifat yang digunap"n untuk memuji. Karena,
rambut ikal itu merupakan ciri umum rambut bangsa Arab. Sedangkan rambut lurus
itu yang umum pada rambuhya orang ajam (non-Arab), yaitu orang Romawi,
Persia, dan orang-orang non Arab lainnya. Dalam At-TargliD ditulis kata,, hifaadan'l
sebagai ganti kata ji'aadan. Ini adalah kesalahan cetalg yang benar adalah yang
disebutkan di terbitan edisi India.

@ - l\{nsnad Imam Ahmad
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kami dari Isl bin Su&an, dari Atha', dari Abu Hurairah, dari

Rasuluhlah SAW, bahwa beliau melarang mengenakan pakaian

hingga me,nye,ntuh tanah dalam shalat.sl

5t Sanadnya dha'if, sekalipn hadits ini shahih dengan sanad yang lain
sebagaimana keterangan nanti. Atba' adalah Ibnu Abu Rabah. Isl bin Suffan At-
Tardmi Al Bashri adalah perawi lemah, meskipun sesunggubnya Syu'bah
meriwayatkanqra dariq,a dan dia tidak p€mah meriwayatkan kecuali dari orang

yang terperca)ra. Meskipun de,mikian dia bukan perawi lemah yang cukup parah.

Al Bulfiari (Al Kabir,4lll93 dzn' Ash-Shaghir hal. 152) berkata, 'Dia perlu

dipikirkan ul ng dan dia prmya k@."
Ibnu Sa'ad Q U22) trrkata"'Dia me,ryrmyai kele,mahan-"
Ibnu Abi Hatim menulis riwayat hidranya (31214243), sambil meriwayatkan

dari Ahma4 bahwa diab€rkatr, 'Menunrtku, haditsnya tidakkuat" Ibnu Ma'in juga

meriwayatkan da diab€rkata, 'Dia adalahperawi le,mah-"
Abu llatim sendiri terlalu b€rlebih-lebihan ketika berkat4 'Tladitsnya munknr."

Pendapat yang obyeltif "dal"h yang telah kami sebutkan" Ibmr Hibban dilan Ats'
Tsiqat berkzb,'Dia telah hrbuat kekeliruan dan b€6eda dengan yang lain,
meskiprm riwayatqra sedikit."

Al Hafiz.h mclryangka dal"rn At-Targhib bahwa kata ,sI itu menunrt sebuah

pendapa! diungkapkan de,ngan hamkat fathah pada keduanya Begttr juga dugaan

pemilik k;rEtb Al Klwlashah. Itu adahh kesalahaq kamm Adz-Dzahabi hanya

meiryebu*an cara baca yang p€rta@ dilen Al Musytabah Ol- 365). Cara baca

dengan harakat frthah pada keer1 huruf awal, discbutkan oleh Adz-Dzahabi rmtuk

nama laki-laki lain, yang dia bedatan kedua orang inr. Adz-Dzahabi diikuti oleh Al
Hafizh dalam Tabshb Al Mun zDrfr. tni adalah pcndapat yang bcnr.

Hadits i1i nkan disebutkan pada no. U77, dari riwayat Wahib dan Hammad,

dari Islbin Suqian"
HR. At-Tirmidzi (11295, rc. 378) dengan cetakan yang menggunakan

penjelasan kami, dari jalur Hanrmad $i1 $alameh, dad Isl. At-Tirmidzi berkata,

'Tladits Abu Hurairah tidak kami ketahui bila b€rasal daf,i Atha', dari Abu Hurairah

secara marfu', kecuali dari hadi6 Isl bin Su$tn-"
Al Baihaqi meriwayatkannya (U242) diri jahn Syu'bah dan Sa'id bin .{bu

Urubalr dari Isl dan dengan sanad yang kedua darijalur Sa'id bin Abu Urubab, dari

Isl. Meskiprm hadits ini tidak diketrhui oleh At-Taxmidzi se,cara marfu'kecuali dari
Isl, ahli hadits setain dia rclah rne,ngetahuinya dari jahu lain yang shahih.

Abu Daud meriwayatkannya (ao. 643), dari jalan AMullah Al Mubaralq dari Al
Hasan bin Dzakwan, dari Sulaiman Al Ahwalb daxi Atha', dari Abu Hurairalr, bahwa

Nabi SAW delarang menyelery"ngken pakaian di dalam shalat Ini adalah sanad

yarrg shahih. Status tsiqah Al llasan bin Dzakwan Al Bashri telah kami kuatkan

dalamhadits ro.1246.
Al Hakim juga meriwayatkannya (Al Mr$ndrak, 1/253) dari jalur Abdullah bin

Al Mubarak, dari Af Husain bin Dzakwan, dari Sulaiman Al Ahv/al, dad Atha', dari

Abu Hurairah, sebagaimana riwayat Abu Daud. Al Hakim berkata, "Ini adalah

badrts shahih menuut syarat Al Bulfiari dan frfuslim, tetapi keduanya tidak

Musnrd Imem Ahmad 
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meriwayatkannya. Di dalamnya ada tentang menutupi mulut di dalam shalat." Selain
itu, Adz-Dzahabi pun menyetujuinya. Dalam kttab Al Mustadrak tertulis dengan

redaksi, Al Husain bin Dzakwan, dia bukan Al Hasan bin Dzakwan yang terdapat

dalamriwayat Abu Daud.
Al Husain.bin Dzakwan adalah Husain Al Mu'allirn, seorang perawi yang

diyakini.oleh Asy-syaikhan sebagai perawi haditst shahih mereka. Adz-Dzahabi
menambabkan penjelasan tentanguya dalam kitab Al Mukhtashar, dengan
menyatakan bahwa dia adalah Husain Al Mu'allim. Ini bisa dilihat dari cetakan yang
diterbitkan bersama tttab Al Mustadrak datmanuskrip yang aku miliki pada hal. 75.

Riwayat ini menyatakan dengan kuat bahwa dia adalah Husain, bukan Hasan.
Apalagi Al Bukhari meriwayatkan dari Hasan bin Dzakwan sedangkan Muslim
tidak, karena itu Al Hakim mea-shahih-kan hadits ini menurut syarat Al Bukhari
dan Muslik dengan alasan bahwa dia adalah Husain.

Tetapi Al Baihaqi meriwayatkannya (2Da\ dari Al Hakim sendiri dengan
sarnd Al Mustadrak ke Abdullah bin Al Mubarak, kemudian dia (Al Baihaqi)
mengurrpulkan dengan riwayat itu sanad lain ke Ibnu Al Mubarak, lalu
menggabungkan kedua sanad itu dari Al Hasan bin Dzakwan. Jadi, kami tidak
mengetahui, apakah Al Baihaqi berbuat kesalahan dalam menjadikan riwayat Al
Hakim "dari Al Hasan", atau salinan kitab Al Mustadrak yang ada padanya
menyebutkan seperti itu? Kami lebih menguatkan bahwa Al Baihaqi dalam hal ini
telah melakukan kekeliruan, karena dia tidak memberikan keterangan atas penilaian
shahih Al Hakim pada hadits itu sesuai syarat Al Bukhari dan Muslim.

AI Baihaqi lalu meriwayatkan kedua riwayat lain yang diisyaratkan tadi, dari
jalur Isl bin Suffan, kemudian berkata, "Hadits ini dianggap muttashil oleh Al
Hasan bin Dzakwan dari Sulaiman dari Atha', dan Isl dari Atha', secara mursal oleh
Amir Al Ahwal dari Atha'."

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Amir Al Ahwal dari Atha' secara
marfu' daamursal. Al Baihaqi lalu berkata, "Sanad ini walaupun putus, di dalamnya
masih terdapat kekuatan milik para perawi yang menyambungkan sebelumnya." Hal
ini seperti yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

Kata As-Sadlu, menurut Ibnu Al Atsir, adalah menyelimutkan pakaian,
memasukkan kedua tangan di dalamnya, lalu ruku dan sujud dalam keadaan seperti
itu. Orang Yahudi dahulu melakukan hal itu, maka pakaiannya jatuh dari tubuhnya.
Ini biasa dilakukan pada jubah dan pakaian yang sejenisnya. Menurut pendapat lain,
sadlu adalah meletakkan bagian tengah sarung diatas kepala lalu membiarkannya
terurai di kanan dan kiri, bukan meletakkannya di dua pundak.
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7922.Yazidmenceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, [dari
Ayahnya], dari Abu Hurairalu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Ruh-ruh itu adalah tentara-tentara yang dihtmputkan. Yang saling

lrenal diantara mereka akan merasa nyarnon. Sedangkan yang tidak

saling rnengenal diantara mereka akan berselis'7r."52

52 Sanadnya shahih. Peuambahan redaksi, "dari ayabnya' setelah redaksi,
"Suhail bin Abu Shalih" adalah penamtanan yang hanrs dilakukan. Kami
menambahk4nnya hanya berdasarkan dari shad. Sesungguhnya
penambahan itu tidak disebutkan dal"m ha', ful M mim- ltn adalah kesalahan lama
dalam cetakan Al Musnad, lahkan lebih lama dari cetakau-cetakan ini.

Karena Al Hafizl Ibnu Katsir dqlern Jami' Al Masanid wa As-
Sunan (7180) di bagian ini dari Al Musnad, tarya t mbahan ihr juga. Te-tapi Ibnu
Katsir menyebutkan hadits ini dalam biografi Dzatsran Abu Shalih, bapaknya

Suhail dan tidak mernbuat biografi thusus dcngan nama Suhail sania sekali. Kalau
memang hadits ini dari riwayat Suhait dari Abu Humirah, berupa
riwayat yang putus (munqarti), dia pasti rcmbuat biografi khusus untuk Suhail.
Tetapi; dia rnelihatnya dalam keadaan kurang seperti itu sebagaimana terdapat dalam
Al Musnad yang diternrkan, s6hingga dia menetapkan seperti yang ada dalam kitab.
Walaupun dia tetap meletaltcan hadits ini di teryatnya yang benar, yaitu di biografi
Abu Shalih. Mungkin dia rcnunda penjelasan tentang ini saryai waktu mengedit
setelah menyelesaikan kitabnya, untrk mengingatkan yang benar tentang hal ini dan
mencabut kesalahan yang didapatkannya. T*y"t", dia tidak bisa menyelesaikan
kitab itu, 5shingga dia tidak melahrkan pengeditan-

Hadits ini adalah hadits Abu Shalih secara yakin Suhail tidak meriwayatkannya
secara terputus (munqarti) dari Abu Hwairab, tetapi dia meriwayatkannya dari
ayahnya, dari Abu Hurairah. Hadits ini akar disebutkan pada no. 10836 sesuai

dengan pendapat yang benar, dari Abdushshamad dan Hasan bin Musa, keduanya
berkata, "Hammad menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu
Hruairah."

Muslim juga meriwayatkannya Q1295) dari jalur Abdul Aziz bin Muhanma4
dia adalah Ad-Darawardi, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Riwayat l/
Musnad yang akan datang no. 10836 disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Jani' Al
Masanid (7132), setelah itu dia b€rkat4 ".,1M itu sendiri dalam
meriwayatkannya."

Ini adalah kesalahan darinya, karena sesunggubnya Abmad tidak sendiri dalam
meriwayatkannya. Hadits ini dicantrmkan dalxn Shohih Muslim sebagaimana yang

disaksikan tadi.
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7923.lYazid,menceritakan kepada kami, Hammam bin Yatrya

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas,

dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Barangsiapa mempunya dua istri dan yang dia sayang

hanyalahf salah satunya, tanpa yang lain, maka dia akan datang pada
Hari Kiamat menaik salah satu bagian tubuhnya yang jatuh 

-atau
miring-. " Y azidragu.s3

53 Sr"adnya shahih. Sanad hadits ini benar-benar putus. Awal sanadnya kami
ambil dari ketiga kitab hadits ial mim, dat kaf. Karrni menetapkannya dari
manuskrip shad yang benar dan kuno. Awal sanadnya berasal dari ketiga kitab
hadits setelah hadits yang telah disebutkan, seperti ini, "Salah satunya atas yang
lain." Dit'tnggal kosong antara kalimat ini dan hadits yang telah disebutkan. Kami
tidak menemukannya dalamJami'Al Masanidwa As-Sunan, karena bagian yang di
dalamnya terdapat Musnad Abu Hurairah lidak ada kecuali dari tengah-tengah huruf
jimpada narna-narna tabiin yang meriwaya&an dari Abu Hurairah.

Hadits ini dinukil dalam Ad-Dawawin dan dikenal dengan sanad ini. Dalam Al
Musnad akqn disebutkan pada no. 8549, dari Balz dan Affan, dari Hammam,
dengan sanad ini. Selain itu, disebutkan juga pada no. 10092, dari Waki' dan Bahr,
dari Hammaur" dengan sanad ini.

HR Ath-Thayalisi(Al Musnad,no.2454), dari Hammam dengan sanad ini; Ad-
Darimi (2/U3); Abu Daud (no. 2133); At-Tinnizi (21195); An-Nasa'i (21157);Ibnu
Majah (no. 1969); Ibnu Hibban dalam shahih-nya (6/367-368, dari rnanuskrip Al
Ihsan); Al Hakim (Al Mustadrak, 2/186); dqn Al Baihaqi (As-Sunan Al Kubra
7/297), semuanya meriwayatkanya dari jalur Hammarq dari Qatadah dengan sanad
ini.

Al Hakim berkata, "Ini adalah haidits shahih sesuai syarat Al Bukhari dan
Muslim namun mereka tidak meriwayatkannya." Selain itu Adz-Dzahabi pun
sepakat dengannya.

At-Tirmidzi berkata, "Sesungguhnya sanad yang paling bagus hadits ini adalah
Hammambin Yahya dari Qatadah."

HR. Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Qatadab, dia berkata, "Hadits ini diungkapkan
dan kami tidak mengetahuinya secaramarfu'kecuali dari hadits Hammam."
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7924. Yazid menceritakan kepada karni, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami {an Afrm me,nceritakan kepada kami,

Hammad menceritahan ke,pada kemi-, Ali bin 7-aid mengabarkan

ke,pada kami dari Aus bin Khalid, dai Abu Htrairab, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Hewan itu kehmr dengan nembau,a tongkat Musa

dan cincin Sulainan, karudian dia nqtberi tanda or(mg fufir."
Affan berkata, "Hidung orang W dengan cfutcin, dan dia

memperjelas muka orang mubfin dangm tongkat. Sekiranya ahli

Scpertinya At-Tirmidzi manrduh @cat (illd) sanad yang muttashil ini" sebab

ada sanad yang lain.
At-Tirmidzi sampai menyebudran bahwa ini bukanlah badits! Padahal hal itu

bukanlah sebuah cacat (illat). Tidak mdadi psrsoalan bila Qatadah menyebut
hadits ini sekali waktu tarya sanad, padahal dia rerymyai saoadnya sec,ara

muttashil, dan di waktu ymg lai& dia rcnptnrlomya dengan smad muttashil.
Penilaian muttashil dat narf ial adalah tadahm dari perawi yang t€rpercayq
s6hingga hal itu bisa diterima.

Hammam bin Yahya tidak ditolak dari segi sifrt terpercaya, emanah, hafalan
yang kuat, dan ketelitian Ibnu Abi Hatim b€nar-bcnar meriwayatkan dalam
biografinya (4121107-lW), dari Abmad bin IIanbaI, dia bffkata, 'Tlarrrmarn itu
kokoh dalam semua guru."

Selain itu, diriwayatkan jWa dari Aha4 dan dia b€rkata, "Aku mendengar
Ibnu Mahdi berkata: Hamrnam, menrnu&u, dalam kejujurannya ssperti Ibnu Abi
Arubah."

Hadits ini diriwaya&an juga dari Yahya bin Ma'in, dia bbrtata, 'fiamrnam
adalah perawi terperca)'a da'r shalih, dia delarn periwayatan dari Qaadah lebih akn
ssnangi daripada Hamnad fla $alamah, dan haditsnya paling bagus diantara
keduanya ketika dari Qatadah.- Jadi, riwayat llarrrmam tidak bisa dikatakal cacat
seperti yang dikatakair oleh At-Tirmidzi.

Musnrd Imrm Ahmed - EI



sebuah hidangan bisa benar-benar berlatmpul ke hidangan mereka.

Sehingga seseorang bisa mengenali dan berkata, 'Hai orang

mulonin'. Dan orang itu berknta, 'Hai orang l*fir'."t4

. 5a Sa"adnya shahih. Ali bin Zaid adralah Ibnu Jad'an. Dalam cetakan ia' ternrlis
dengan redaksi, "Ali bin Yazid", dan ini keliru. Tertulis sesuai pendapat yang benar

di Mustadrak Al Hakim dan Shahih Muslim. Aus bin Khalid adalah tabiin dari Hijaz
yang terpercaya. Al Bulfiari menulis riwayat hidupnya dzlatr Al Kabir (ll2ll9-20),
dan dia berkata, "Aus bin Khalid penrah mendengar dari Abu Mah&urah, Samurah,

dan Abu Hurairah."
Hajjaj berkata kepada kami, "Hamrnd menceritakan kepada kami dari Ali bin

Zaid, dari Aus, dia berkata, 'Abu Hurairah msninggal, lalu Abu Mahdzurah
meninggal, kemudian diikuti oleh Samurah'."

Ibnu Abi Hatim menulis riwayat hidupnya (1/l/305), sambil menyebutkan
bahwa latnyah-nya adalah Abu Khalid dan dia adalah Aus bin Abu Aus. Maksudnya,
larnyah ayahnya adalah Abu Aus. Dia dan Al Bulfiari tidak menyebut cela
tentangnya. Al Hafizh dalam At-Tahdzib metg1n$inkan untuk mencamPuradukkan
antara Aus ini dengan Aus bin Abdullah Ar-Rab'i Al Bashri yang mempunyai
latnyah Abul Jauza', padahal dia ini adalah tabiin yang masyhur. Dari mana ini bisa
dibandingkan dengan yang tadi?

Al Hafizh mengusahakan pencanpuran dua Aus ini karena ada dalam sebuah
karya milik Abu Syaibah suatu keterangan yang mengindikasikan bahwa Aus ini
adalah Abul Jauza' sebagaimana yang akan dijelaskan. Karena Affan berkata,
"Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami dari Ali bin Zaid bn
Jad'an, Abul Jauza' Aus bin Khalid telah menceritakan kepada kami."

Al Hafzhberkata dalamAt-TaqruD, "Menurut sebuahpendapat, dia adalah Abul
Iavza' . Apabila merrang benar, kemungkinan dia mempunyai d:ua kunyah."

Al Hafizh kemudian berkata dzlam At-Tahdzib, "Yang menguatkan pendapat
lain ini adalah, Ibnu Hibban dalarn Ats-Tsiqat mentsbatkan lamyah Abul Jauza'
kepada Aus bin Abdullah bin Khalid. Jadi, ada kemungkinan Ibnu Jad'an
menisbatkannya ke kakeknya. "

Pembicaraan ini terlihat tak diteliti dengan baik. Karena Ibnu Hibban dengan
benar menyebut Abul Jauza' (hlm. l4l-142) dengan nama Aus bin Abdullah biu
Khalid Ar-Rab'i, Abul Jauza' Al Bashri. Tetapi dia tidak mencampur-adukkannya
dengan Aus bin Khalid ini, bahkan dia menulis riwayat hidupnya dua kali (htm. 1a2)
dengan narna, Aus bin (Abu) Aus meriwayatkan dari Abu Hurairah, dan Ali bin
Zaid meriwayatkarurya darinya.

Kata (Abu) yang kami tambahkan antara dua tanda kurung hilang di sana dari
penyalin yang berbuat khilaf. Ibnu Hibban lalu menyebutkan empat (4) biografi
dalam nama Aus dan berkata, "Aus bin Khalid meriwayatkan dari Abu Mahdzurah,
Samurah, dan Abu Hurairah. Ali bin Zaidbn Jad'an menriwayatkan darinya."

Jadi, Ibnu Hibban itujelas membedakan keduanya dengan perbedaan yangjelas
antara Aus bin Khalid ini dan Aus Abul Jauza'. Tetapi, sesungguhnya Ibnul Jauza'
itu ditulis riwayat hidupnya oleh Ibnu Sa'ad (7111163), Ibnu Sa'ad meriwayatkan
dari Amr bin Malik An-Nukri, dia berkata, 'Nama Abul Jauza' itu Aus Ibnu Khalid
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Ar-Ruba'i." Hal ini tetapi tidak menjadikan bahwa Al Hijazi Abu Khalid adalah Al
Bashri Abul Jauza'. Riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam sebuah karya yang dijadikan
referensi oleh Al Hafizh, itu tidak lebih hanyalah sebuah kesalahan dari sebagian
perawi atau kesalahan dari para penyalin setelah bulti-bulti tadi.

Al Hafizh menukil dalan At-Tahdzib bahvta Al Bulfiari berkata dalan Adh-
Dhu'afa', "Aus bin Khalid mendengar dari Abu Mahdzuralq Samurab, dan Abu
Hurairah, dan Ali bin Zaid bin Jad'an meriwayatkan darinya. Al Bukhari berkata,
"Kebanyakan hadits yang diriwayatkannya dari San:urah itu berupa hadits mursal,
karena Aus tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Ali bin Taid.Dau Ali itu
perlu dipikir ulang." Inilah yang dinukil oleh Al Hafizh.

Sedangkan kitab Adh-Dhr'ofo' Ash-Shaghir karya Al Bukhari, di dalarnnya
tidak disebutkan tentang Aus biu Khalid dan juga tidak menyebutlon Ali bn 7aid.
DalamAt-Tarikh Ash-Shaghr Al Butfiari juga tidak menulis riwayat hidup mereka
berdua. Dia menulis riwayat hidup untuk Aus di Al Kabir sebagaimana f,6i
sebutkan tetapi tidak menyebutkan sama sekali pencelaan yang dinukil oleh Al
Hafizh. Bagian yang di dalamnya ada biografi tentang orang-orang b€xrama Ali dari
At-Tarilih Al Kabir tidak diterbitkan Bagai'nanapln, Ali bin Zaid bin Jad'an itu
menurutku adalah perawi terpercaya, sebagaimana kami jelaskan pada hadits no.
783.

HR. Ath-Thayalisi (no. 25il) dari flernrnrd bin Salamah dengan sanad ini,
seperti riwayat di sini, dengan "gak diperpendek sedikit; At-Tirmidzi (4/158); Ibnu 

.

Majah (no. 4066); Ath-Thabari dal"m tafsinrya Q0|LL, cel Bulaq); Al Hakim (1,
Mustdarak, 41485-486), semuan)ra mcriwayatkan dari jahn Hammad bin Salamah
dengan sanad ini seperti di haditsrya.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits f,asan. Hadits ini diriwayatkan dari Abu
Hurairah, dari Nabi SAW, selain dari sudut pandang ini tentang hewan di bumi."

Al Hakim dan Adz-Dzahabi tidak membicarakan hadits ini. Hadits ini
disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam nfsir-nyz (6/308) dari riwayat Ath-Thayalisi,
kemudian dinisbatkan kepada Ahmad dan Ibnu Majah. As-Suyuthi juga
menyebutkannya (Ad-Dur AI Man*ur, 51116), sarnbil menarnbahkan lebih dari apa
yang telah kami sebutkan, yaitu penisbatan hadits ini kepada Abd Ibnu Humai4
Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawaih, dan Al Baihaqi dalambab Hari
Berbangkit. 1i1. hldits no. 6531 dan 6881.

Redaksi, f*tl.1rA Ul'P*Menandai hidung orang trafir dengan cincin",Iba\
Al Atsir berkata, "Maksudnya, merrhri tanda dengan cincin. Kata itu dibentuk dari
kalimat '$r',i&1, yang artinya aku memukul unta ketika kamu menandainya dengan
besi panas tanda sebuah garis dari hidung sarrpai salah satu pipinya. Tanda itu

Hadits ini menjelaskan hewan yang diisyaratkan dalam firman Allah SWT,
"Dan lretilra perkataan iu telah terjadi pada mereka, Kami mengeluarkan bagi
mereka hewan dari bumi yang berlcata kepgda merelca. Sesungguhnya manusia tidak
meyakini ayat-ayat l(ami." (Qs. An-Naml ayat82) Ayat ini jelas mengatakan dengan
bahasa Arab kata "ha4tan (ad-daabbah)" dan arti Ad-daabbah rlalam bahasa Arab
adalah dikenal dengan baik dan jelas, tidak butuh penakrrilan. Apalagi hadits ini
menjelaskan sebagian perbuatan hewan ini.

Musnad Imam Ahmad E
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7925. Yazid m.rr""rirt* ke,pada kami, *Urr* bin Umar

mengabarkan kepada kami dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Ketikn salah satu dari kamu menuju ke

tempat tidurnya, maka dia hendalorya tnembersihknn bagian dalam

sarungnya. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu.

Ketilra dia mulai meletakkan tubuhnya, dia hendaknya mengucapkan,

'Dengan nama-Mu ya Allah, alat meletakkan tubuhla4 dengan nama-

Ada banyak lagi hadits dalam kitab-kitab hadits shahih dan yang lain tentang
keluarnya "hewan" di akfiir zafifiun yang ada dalam ayat tadi, dan keluamya. Ada
juga kisah-kisah lain tentang ciri-cirinya, yang tidak dinisbatkdn kepada Rasulullah
SAW, sang penyampai wahyu dari Tuhannya dan yang menjelaskan ayat-ayat Al
Qur'an. Jadi, tidak apa-apa bila kita tinggalkan kisah-kisah itu. Sebagai contoh, lihat
tafsir lbnu Katsir (6/305-310).

Tetapi sebagian orang di zafrtan kita, dari orang-orang yang mengaku Islam
terkenal dengan perkataannya yang mungkar dan pendapat yang sala[ yang tidak
menginginkan percaya kepada sesuatu yang gaib, yaug tidak menginginkan kecuali
bertahan di kerangka-kerangka subjek pengetahuan yang telah ditetapkan oleh para
pengajar dan pemirpin mereka, yaitu orang-orang atheis Eropa yang menyembah
berhala dan kebebasan, yang lepas dari etika dan agama. Mereka tidak mampu untuk
mengimani apa yarry kita imani, dan tidak mampu untuk mengingkarinya dengan
terus terang. Sehingga, mereka berbicara tidak jelas arahnya, mereka berbicara
berputar-putar, kemudian mentakwil ayat tersebut.

Karena itu, mereka mengeluarkan sebuah kata dari arti aslinya yang benar, yaitu
bahasa Arab. Mereka menjadikan kata itu lebih mirip dengan simbol-simbol, karena
keingkaran di hati mereka yang disembunyikan! Bahkan sebagian dari mereka
menukil takwilnya dari seorang lakilaki India yang terkenal, bahwa dia termasuk
kelorrpok yang mengaku Islam, padahal dia sebenarnya adalah musuh yang nyata
dan budak para penjajatr yang memusuhi Islam!! Perhatikan kemana mereka datang
dan pergi? Neraka rnana yang akan mereka tenpati? Itu semua karena mereka tidak
meyakini ayat-ayat Allah,
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Mu pula alat mengangftnnya. Ya Allah, bila Engftau menahan

nyawalat, malra ampunilah dia, dan apabila Engknu melepasknnnya

malu jagalah dia d.engan sesuatu yang Engkau gunaknn untuk

menj aga hamba-hamba-Mu yang shalih. "ss
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,7926. Yazid menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Muslim

mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin ziyad, dari Abu

Hurairalr, dia berkat4 "Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa tidak

berterimaksih kepada manusia, berarti dia tidak bersyuhtr kepada

Allah'."56

7927.Yazid menceritakan kepada kami, Halnmad bin Salamah

mengabarkan ke,pada kami dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairatr, dari Rasulullatl SAW, beliau bersabda,

55 Sanadnya. shahih. Hadits ini dibahas secara panjang lebar pada hadits no.

7354, dan, telih disebutkan sebleurmya pada hadits no. 7798. Kami telah merinci

p.#i""r.* tentang hadits ini di awal kedua hadits tersebut. Kami juga telah
'meneisyamtkan jalur-jalurnya yang di dalamnya terdapat riwayat ini.

3u 'S*"aoy" snanin- fi"aits ioi t"taU disebtrtkan sebelumnya pada hadits no.

7495, dan kami telah menjelaskan hadits ini di sana.
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"sesungguhnya Allah yang Maha Mulia dan Agung melihat lcepada

ahli Badar, lalu berkata, 'Berbuatlah apa yang kalian mau, karena

Aht telah mengampuni lmlian'."S1
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57 Sanadnya shahih. HR. Abu Daud (no. 4654) dari Musa bin Isma'il, dari
Hammad bin Salarnah dan dari jalur Yazid bin Haruq guru Ahmad di hadits ini, dari
Hammad bin Salamah, dengan sanad hadits ini; dan Al Hakim (Al Mustadrak, 4177-

78) dari jalur Yazid bin Harun.
Al Hakim berkata, 'Sanad hadits ini shahih. Mereka berdua tidak

meriwayatkannyi dengan kata-kata seperti ini yang menunjuk&an arti yakin batrwa
Allah melihat kepada mereka, maka Allah mengaryuni mereka. Tetapi mereka
berdua mengeluarkannya dalam bentuk persangakaan, "Siapa mengetahui, -mungkin
saja- Allah melihat ahli perang Badar. " Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Hadits yang diisyara&an oleh Al Hakim itu berasal dari hadits Ali bin Abu
Thalib, bukan dari hadits Abu Hurairah. Hadits itu telah disebutkan dalam Musnad
Ali (ro. 600,827,1083, 1090). Sedangkan hadits dari Abu Hurairab5 tidak seorang
pun dari Al Bulfiari dan Muslirn Hadits Abu Hurairah ini dinukil oleh Ibnu Katsir
(At-Tarikh,31329) dari bagian ni dr Al Musnad.

Ibnu Katsir berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ahmad bin
Sinan dan Musa bin Isma'il, keduanya meriwayatkan dari Yazid bin Harun, dengan
sanad hadits ini."

Ibnu Katsir telah melakukan kekeliruan, karena riwayat Abu Daud berasal dari
Musa bin Isma'il, dari Hammad bin Salamah r"sara langsung, dengan menggunakan
redalcsi mendengarkan. Lalu Abu Daud meriwayatkannya dari Ahmad !i1 $inan,
dari Yazid, dari Hammad.

Hadits ini dicantumkan oleh Al Hafwh (Al Fath, :11237), dan dia
menisbatkannya kepada Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Abi Syaibah. Dalam Majma'
Az-Zawa'id (61106, 107) ada dua hadits lain dari Abu Hurairab, dengan makna
seperti hadits ini. Makna hadits ini juga disebutkan dalam kandungan hadits Ali,
sebagaimana kami isyaratkan, dalam kandungan hadits milik Ibnu Abbas (no. 3062,
3063) dan dalam kandungan hadits Ibnu Umar (no. 5878).
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7928. Yazid menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu

Salamah Al Majisyun mengabarkan kepada kami dari Wahb bin

Kaisan, dari Llbaid bin Umair Al-Laitsi, dari Abu Hurairab" dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Saat seor(mg la$-laH berada di suatu guntn

di bumi, dia mendengar stmra dolon awan, 'Sironldhkcbw sifulan'-

Kemudian awan itu pergi dan nendesfun airnya di sebwh tempat

berbatu. Saat laki-laki itu sampai di tenpat berbatu iu, tiba-tiba dia

melihat tepian aliran-aliran air. Tak la na kemudian satu aliran air

menafnpung setnila aliran-aliran air itra- L&-laH itu pttn mengihtti

air itu. Dia kenrudian bertemu dengan seorang laki-laki lain yang

berdiri di lrebunnya sedang menbrdahkan air dengan gayung besinya.

Laki-laki pertama lalu benanya kqada laki-laki pemil* kcbuf itu,

'Wahai hamba Allah, siapa namamu?' Penil* kcbun itu mmjmvab,

'Fulan'. Seperti nama yang didengar laW-laW pertana dalam awan.

Pemilik kebun ifii bertanya, 'Wahai hamba Allah, kenapa kamu

menanyalran namaht?' LaW-lald pertanta menjanoab, 'Aht stlttgguh

rnendengar suara dalam awan yutg airnya ada disini. Suara itu

berbunyi, 'tSiramlah kebun si fulur, namamu disekttnya". Apa yang

lramu lrerjakan di kebun ini?' Penilik kcktt itu menjowab, 'Andai

saja alu tidak mengatakan hal ini. Aht melihat hasil kebun ini.

Kemudian aht menyedekahkan sqertiganya, aht dan kehnrgaht

Musnd Inrm Ahmed ITII



memakan sepertiga yang lain, dan alu mengembalikan sepertiga yang

lain lre kcbun iri'."58 '
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58 Sa"rdnya shahih. Status /srqai Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah Al
Majisyun telah dijelaskan pada no. 2187. Kami menambahkan di sini, bahwa
biografinya telah dihrlis oleh Al Bukhari (Ash-Shaghir, trlm. 190); Ibnu Sa'ad
dengan dua biografi (51307 du.7l2l68); dan Ibnir Abi Hatim (2121386).

Status tsiqah Wahb bin Kaisan telah ditetapkan pada no. 2002 dan 5869. Kami
menambahkan di sini bahwa biografinya telah ditulis oleh Ibnu Abi Hatim (412/23).
Sedangkan status trgcl IJbaid bin Umair Al.Laitsi telah ditetapkankan dan dia
adalah tabiin pada hadits no. 48?2. Kal.ni juga menambahkan di sini bahwa
biografinya telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad (5/341-342); Ibnu Abi Hatim (2l2la0\; dan
oleh Al Hafidz (Al Ishabah, 5179). Selain itu, pujian orang-orang kepadanya di
depan Ibnu Umar telah disebutkan pada hadits no. 5359.

Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid (7/282-283). HR Ath-Thayalisi (no.
2587), dari Abdul Aziz Al Majisyun, dengan sanad hadits ini; dan Mirslim (21389-
390) dari jalur Yazid bin Harun, dari A1 Majisyun. Lalu Muslim meriwayatkannya
dari jalur Ath-Thayalisi, dari Al Majisyun tanpa menyebut isi hadits dari jalur ini,
karena memindahkannya ke riwayat Yazid bin Harun. Hadits ini juga dinukil dalam
At-Targhib wa At-Tarhib (2127) dengaa dinisbatkan kepada Muslim saja.

Redaksi, e6J..lr ltl.r ;lA "Awan iu kemudian pergi" malsudnya adalah bergerak
menuju. Kalimat, 'c*A dat i*;.3r artinya aku pergi dan aku bergerak pergi.
Maksudnya, aku menuju.

Al Qadhi lyadh (Al Masyariq, 216) bert'ata, "Malsudnya, menuju tempat
berbatu itu dan bergerak kesana."

Kata al harrat artinya tanah yang terdapat banyak bebatuan hitam.
Redaksi, Vr7 u,v\l ut tr ti'i "Tiba-tiba dia rnelihat tepian aliran-aliran air." Kata

asy-syiraaj adahh-bentuk ptrira aari katz syarjah yang artinya tempat mengalir air
dari tanah berbatu ke tempat yang datar. Yang dimaksud dengan b,ata adznaabuhaa
adalah bagian pinggir dan bagian bawahnya.

Redaksi, +f rij adalah redalsi yang benar dan terdapat pada Shahih Muslim
datJami' Al Masanid. Tetapi dalamjim dznt(afirurn;/rts dengan redaksi, *r1, $$.ttt
adalah salah. Kata al mishaat artinya alat untuk mengambil air dari besi.
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7929. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam bin Hassan

mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Wasi', dari Abu

Hurairalr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa

menutupi aib saudaranya sesama muslim di dunia, mala Allah akan

menutupi aibnya di. akhirat. Dan barangsiapa mencarilan jalan
lreluar bagi saudaranya dari salah sau kesulitan dunia, maka Allah

alwn mencarikan jalan keluar untulurya dari kesulitan Hari Kiamat.

Dan Allah senan.tiasa menolong seorang hamba selama hamba itu

s elalu menolong s audaranya. "s9
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7930. Yazid menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Arthatt

mengabarkan kepada kami dari Atha', dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda 'Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu

lremudian dia menyembunyikan ilmu tersebut, maka dia datang pada

Hari Kiamat dalam lceadaan terikat dengan tali dari neraknl.'60

5e Sanadnya dha'if,kareta sanad terputus antara Muharnmad bin Wasi' dau Abu
Hruairah. Kami telah merinci pernbicaraan tentang talchrij dat ta'lil-nya dalam
riwayat yang telah disebutkan sebelumnya no. 7687. Kard juga telah
mengisyaratkan riwayat ini dan riwayat yang akan datang pada hadits no. 10502.o Sanadnya shahih. Hadits telah disebutkan dengan sanad lain ya,,'g shahih
pada no. 7561, dari riwayat Hammad Bin Salamah, dari Ali bin Al Hakam, dari
Atha'. Kami telah merinci pernbicaraan tentang talchrij-nya dan kami
mcngisyaratkan tentang hadits ini sebelunmya.
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7931. Yazid menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami dari Ghailan bin Jarir, dari Abu Qais bin

Riyah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,

'Barangsiapa keluar dari lcetaatan dan berpisah dari jamaah

lcemudian dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan

jahiliyah. Dan barangsiapa berperang dibawah bmdera kesesatan;

dia marah karena kefanatikannya, berperang karena fanatik; dan

membela suhtnya, lcemudian dia terbunuh, maka dia meninggal dalam

lr.eadaan jahiliyah. Dan barangsiapa keluar melawan umatku,

membunuh yang baik dan yang buruk, tidak menghindari orang yang

beriman, dan tidak menepati janji umatlat, maka dia bukan bagian

darilcu dan aht bukan darinya.'fir

6t Sanadnya shahih. Ghailan bin Jarir Al Ma'wali Al Azdi Al Bashri adalah
tabiin terpercaya. Status tsiqah-nya ditetapkan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatirq
dan yang lain. Biografinya ditulis oleh Al Bukhari (Al Kabir,4/l/101-102); Ibnu
Sa'ad (712/9); Ibuu Abi Hatim (312152-53); dat Adz-Dzalabi (Tarikh Al Islam,
snzt).

Ada perbedaan pendapat seputar kata al ma'wali berkenaan dengan lvrak'at mim
yang menjadi hunrf pertama kata ini. As-Sam'ani dan yang lain menjelaskannya
dengan harakat fathah pada huruf ziz.

Ibiru Atsir membenarkannya dalamAl-Lubab, detganharkaat kasrah pada huruf
mim. Al Hafizh menukil dalam Tahrir Al Musytabai, bahwa dia membaca di
manuslcrip An-Nawawi dalam Hasyiya, buku Mulchtashar Al Ansab, sebuah kritik
pada pembenaran lbnu Al Atsir atas harakat kasrah pada hr:ruf zim.Karcna, harakat

tr] - I'[ns11d Imam Ahmad



kasrah pada htrnrf zdzl itu merupekan kesalahan Itu sebenarnya tidak memerh*an
penambahan keterangan yang salah ini. Beberapa ormg ymg ak terhitung
jumlahnya dari para irnam besar tentang masalah ini rrcnyatakan bahwa hunrf rziz
tersebut berharakat fathah."

Kata itu adalah nisbat kepada kenrunan Ma'walah bin Syums bin Am bin
Ghanarn, yang berasal dari suku Al Azd. Kata Syams di sini de,ngan harakat
dhammah pada hunrf sylz. Al Hafizh telah mnetapkan hal itu dalan Tahir Al
Musytabah, dan pada pernbicaraan tentang b6 al ma'wali- Beghr juga Az-Zubaidi
menetapkanny a dalam Syarh Al Qamus (41 17 3).

Abu Qais bin Riyah adalah Ziyad" dir adalah tabiin yang t€ryerca),a. Riwayat
hidupnya telah ditulis oleh Al Butfiari (Al Kabir, AlR2l-322) dm Ibnrr Abi Hatim
(ll2/531). Kata Riyah dengan harakat kasrah pada humf ra' dan tarya tasydid pada
hurufya' . Dalam kitab TaiIrt karya Al Buhari disebutkan dengan rdaksi ribah.

An-Nawauri menukil dalm Syarh Muslim bahwa Al Buktari renyebutkan kata
itu dengan dua pendapat tadi. Adz-Dzahabi menyebutkan dzlamAl Musytabah (t.lrn
212-213) dari Al Bukhari, bahwa dia me,nceritakan dalamkata itr denganhruf Da'.
Pendapat yang kuag bahkan yang benar, adahh huruf ra' berharakat kasrah dan
setelahnya adalah hrufya'.

Hadits ihi dinukil daltm Jami' Al Masanid wa As-9wron (7/513) dari
Abdurrazzaq, dari Ma"mar, dari Ayyub, daxi Ghailan bin Jadr, dengan sanad hadits
ini dan redaksi yang sama dengan hadits ini. Hadits ini juga elran disebutkan pada
no. 10338, dari Ibuu Ulayyall dari Ayyub, dengan sanad ini dan rcdaksi hadib
serupa, dan pada hadits no. 10339, dari jalu Jarir bin Hazin, ddi Ghailan dengan
sanadilya dan redaksi hadits serupa

Muslim meriwayatkannyr (2189) dari jahr Jarir bin Ilazim, dari Ghailan,
kemudian dia meriwayatkannya seperti hadits ini dari jahn Harrmad bin Zai4 dari
Ayyub, dan dari jalur Abdurattman bin Mahdi, dari Mahdi bin Maimn, kemudian
dari jalu Muhammad bin Ja'far, dari Syr'bah ketiganya dari Gbailan bin Jarir. An-
Nasa'i juga meriwayatkan hadits ini (An5-fi6) dari jalur AbAil Warits bin Sa'i4
dari Aynrb, dari Ghailan.

Ibnu majah meriwayatkan sebagian hadits ini (no. 3948) dari jahrr Abdul Warits
bin Sa'i4 dari Ayyub.

Al Bulfiari rnengisyaratkan hadits ini Aelarn Al Kabir QllB22) dalan biografi
Ziyad, dari jalur Ayyrb dan Mahdi bin Maimun, dan dari jahn Jarir bin Hazim-
Kemudian Al Bulfiari berkata, "Muihammad bin Yusuf bertala: Dari SuSan, dari
Yunus bin Ubaid, dari GhailaD, dariZiyad,bin Mathar, dari Abu Hurdirah, dari Nabi
SAW, tentang fanatisme."

Syaikh Abdurrahman bin Yahya Al Yamani menukil dari Ibnu Malula bahwa
Al Faryabi 

-Muhammad 
bin Yusuf-, gum Al B,khari meriwaya*annya seperti

ini dan bahwa Al Faryabi berkata, "Orang selain dia meriwayatkan hadits ini dari
Ghailan, dari Ziyad bin Riyah."

Syailfi Abdurrahaman lalu merrberikan lritikan pada pedrataan itu, dia berkata,
'Ar-Riyah dan Al Mathar, walaupun memiliki kemiripan r{alarn rnakna tetapi tidak
sama dalam ucapan dan tulisan. Jadi, aku tidak mengetahui bagaitrhna kesalahan itu
t{adi." Ini adala[ kritikan yang baik.
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f,.sdaksi, 'i* $t'trif ':Dibawah badqa kesesatanr," Ibrnu Al Atsii bedota,
"Menurut safir pendapat, ba immit tath ffiary b€rarti sesat) itu dalam harakatnya
mengikuti bmhrk f iilaan dari kata al anaa' yang berarti kesesahn, seperti
berperang dalarn kefanatisan dan hawa n ftu S€bagi8n utama berlrcndalnt delam
kza immfiyah, dcngm huruf arz bcrharakat dherrrmeh, unm$4mh."

Al Qadhi $ae (MasyrQ Al Anwar,2/88) bsdcatL 'l(ami mcmberi harakat
kaa, imm$tyah dari grrnr-grrnr [g6i dalarn SlrohiL Muslim, dcngan harakat ka$ah
pada hrunf ain dzn nwt,laluya'b€rtasydid dan haralcat frtrah" Aku melihat harakat
kata itu rlalam kitab-kitab bah$a berdasadon pcodryat Abu Al llasan bin Siraj,
dcngan dua pcndapat ]raitu harakat dhammah dan kasrah pada hruuf alz. S€liar ittf
bisa juga dibaca buniyut d€ngm hrrrrrf crif Ecqiadi hrnrf altirrya dan dengan
rnakne yang sm."

Abu Ali Al Qali Hata, "Kdirmt, luvw qatiilu immiyyan, artinya dia
terbunuh tarya diketahui siapa peinbrmuhnya.'

Ahmad bin Hanbal renafsirtan kata itu dcngan pcrmasaUnan yang buta, yaitu
yang tidak jelas arahnya.

Ishaq bin Rahawaih b€*ata, "Kata ini dirmgkapkan dqlam masalah keloryok
yang sating mchrkai dan saling mcmbunuh- IGta Ersebut b€rasal dai ba at-
ta'miyah, yang berarti penipuan Menruut pendapat lain yang mirip, kata ihr b€rarti
trtDah dan kebodohan. Nabi SAW sebenam).a meaielaskan kata itu dalem hadits
socara serywtra dengan sabdanya '27'F-\t H.tJdi- "Mardt kuena fanatisme
suht atau menbelafanatisme suht."

Redalisi, W:fl. A6{.i "frda* manglittdu dari orotg nubninnya," Al Qadhi
lyadh (ll2l4) bertata, tentang krrfa, In ytaluasyaa (tidak rcnghindar), 'I(ata itu
dftmgkapkan dengan huruf ,a' hunrf akhirnya adalah ya', artinya tidak
menyingkir, tidak mcnjaga, dan tidak mcrneeeraman Ada sebuah rmgkapaq
hasyaa lillaah dat haasyaa lillaah artinya b€rlhdung kepada Allah. Aslinya dari
kalimat hddsyaifi. fulaannn ws hasyaituhu, artinya aku menyingkirtamya."

Ibnu Al Ambari bdkata, "lvlakna katz hoosp dalam ungkapan orang Arab
adalab akn mclepaskan dan mcnyingkirkan Ungkapan, haasya Waottn dfi,
haasyaa fuIauwt dzn hasya fulaorin, semra berarti perUndungan si fulan Lih.
Lisan Al Arab.
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7932. Yazid me,nceritakan

Fadhalah mengabarkan kePada kami

kepada kami,

dari Ali bin
Mubarak bin

Zaiil dari Abu

Utsman An-Nahdi, dia berkata: Aku mendatangi Abu Hurairah dan

be*ata kepadanya, "sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa

kamu berkata, 'sesungguhnya kebaikan sahr itu dilipatgandakan sejuta

kebaikan'. Abu Hurhirah berkata, 'Apa yang mernbuatnu terheran-

heran dengan hal itu? Demi Allatl, aku be,nar-be'nar telah

mende,ngarnya'. Maksudnya Rasulullatr SAW'

[Abdullatr bin Ahmad berkata]: Seperti ifulah ayahku

berkata-, beliau bersabda,'sesungguhnya Allah benar-benar

melipatgandalun satu pebaipan sebanyak dua iuta kebaikan' -'62

62 Sanadnya shahih. Status tsiqar, Mubarak bin Fadhalah telah ditetapkar qT
dia itu telah melakukan tadtiis (rrenyamadrancela) pada hadi-ts n9, 1426 dan 5989'

Kami memberi menambahkan di sini bahwa biografinya telah ditulis Ibnu sa'ad

(712135) dan Ibnu Abi Hatim (4111338-339). 
-: ail bitZaidbin Jad'an tilah disebutkan beberapa kali bahwa karni 6sag6ft36

status rsiqaft-nya, diantaranya pada no, 26 d$783. Kami juga renambahkan di sini

i"1;" Utogrannya telah iitulis oleh Ibnu S{ad Ql2ll8) dan Ibru Abi Hatim

A I t i I 8;1fr). lj trl*n, 
"t 

menyebutkaonaa dalam lVasab gwai:V Gl-'. 293).

Abu utsman An-Nahdi adalah Abdurrahnan bin Mal, seorang tabiin tua' Dia

telah disebutkanpada hadits no. 1410 d^n'7526'

Hadits ini ainr*it dalamJami' Al Masanid (71507) dari teryat ini- Ibnu Katsir

-"rgotipry" dzlam Tafsir lbnu Katsir @451) tentalC h"l- T' Ath-Thabad

;;i;i"tk"-rya dalam tafsirnva (5/58, cet' B{"q), .dqi Al Fadhl bin Ash-

sn"ut"rr dari Yazid bin Hannc, gl1l'o-ah*"a di hadits ini, dengan sanad hadits ini'

Oii"f"n V" terdapat kalimat, ;iru benar-Uenar rnendengamya, yakni Nabi SAW"

dengan tambahan-"nya" pada kata "aku mendengarnya". I"! akan disebutkan

keniudian secara panjang iebar pada hadits no. lO77O, dari Abdushshama4 dari

Sulairnan bin Al Mughirall dari Ali bin Zaid dengan sanad ini'
Ibnu Katsir juga menukil riwayat yang akan datang secara lenglap

tafsirnya (UasD dengan perubahan redaksi di dalanmya- Disebutkan pula bahwa

Ibnu Abi Hatim meriwayaikan hadits ini dari jalur yang lain, dengan dua sanad yang

menunjukkan bahwa ati ti" zaid tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits ini'

Disebutkan di sana bahwa Ibnu Abi Hatim meriwaya&aonya dari Abu Khallad

sJ;i""rir. Khallad Al Muaddib, dari Muhammad Ar-Rifa'i, dari ziyad bin Al
Jasbshash, dari Abu Utsman An-Nahdi.

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkannya dari Bisyr bin Muslim, dari AI-Rabi'

bin Rauh, dari Muha;;ad bin Khatrid Al Wahbi, telah terjadi kesalan penulisan

puanut ear-ozahabi, dai.ziyadAlJashshash, dari Abu utsman An-Nahdi. Ibnu
'Katsir latu menyebutkan ,*d y"ng kedua ini dari Ibnu Abi Hatirn (4/168-169)'

Kedua sarpidirrrshahih.
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7933. Yazidme,nceritakan kepada k -i;Muharnmad bin Amr

mengabarkan kepada kami dari Abu SalamalL dari Abu Hurairah, dia
berkata, "Rasulullah SAW bersabd4 'Orang-orang mui,lonin yang

Biografi Abu Khallad $flaiman bin Khallad Al Muaddib telah ditulis oleh Ibnu
Abi Hatim (2tltll}'), dan dia b€*at1, "Aku menulis darirya bersama ayahlu dan
dia adalah sangat jujur." Dia juga biografi dulzrm Tarikh Baghdad
(9/53). Muhammad Ar-Rifa'i adalah Muhammad bin Yazi4 Abu Hisyam Ar-Rifa'i,
seorang perawi terpercaya dan biografinya ditulis d"lem At-Tahdzib.

Bisyr bin Muslim bin AMul Hamid Al Himashsha adalah gruu Ibmr Abi llatim
dalam sanad yang kedua. Dia adalah perawi terpcrcaya dan biografirya dihrlis olch
Ibnu Abi Hatim da,lam Al Jarh wa At-Ta'dil (l/1868), dan dia ber*a@ "Aku
mendengar darinya dan die sangatjujur."

Ar-Rabi' bin Rauh bin lftalid Al llinashsha adalrh pcrawi terpercaya dan
biografinya ditulis oleh Al Bukhari (Al ltubir, Ul2sst dan Ibnu Abi Hatim
(112146l\, dia menyebutkan bahwa ayahya meriwayatlan daxi Ar-Rabi' dan
berkata, *Ar-R.abi' adalah perawi terpcrcaya dan teliti d"hm mcrnilih.'

Muhammad bin Khalid Al Wahbi AI Himashsha adqleh perawi Erp€rcala.
Stairs tsQah-mya telah ditetapkan oleh Ibmr llibban dan Ad-Daraqutbni.
Biografinya ditulis oleh Al Bulfiari (Al Kabir, lllnq dan lbnu Abi Hatim
(3/21243), kedua penulis riwayat itu tidak menyebutkan cela tentanpya.

Ziyad bin Al Jashshash aal Ziyad Al Jashshash adalah Ziyad bin Abu Ziyad N
Jashshash, Abu Muhammad Al Wasithi. Kami telah menyebutkannya pada hadits
to. 23 bahwa dia adalah perawi dha'if sekdi dan tidak ada apa-apanya. Kami dalam
mengatakan tentang startls dha'if-nya mengikuti Ibnu Al Madini, Abu Zn'a\ dan
yang lain. Tetapi sekarang kami merubah pendapat kami bahwa pernyataan tadi
adalah berlebih-lebihen dan keterlaluan dari mereka. Kare,n4 Al Brrlrhari menulis
biografinya (Al Kabir,2lll325) dan tidak rcnyebutkan ccla turtang Ziyad.Ini bisa
disebut tanda penetapan stahrs tsrqci merunrt Al Buktari. Apalagr Al Bukhari tidak
menyebutkan Ziyad in dalam kitab ,{ dh-Dhu'afa' .

Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats-Tsiqat (fin 46546fl), dan dia
berkata, "Kadang Ziyad, ini berbuat salah." Yang jelas bahwa Ziyad, N Jashshsash
ini berbuat kesalahan pada sebagian haditsnp, sehingga menyebabkan beberapa
orang yang membicarakannya dan rnengingkarinya. Hadits ini tidak hanya
diriwayatkan oleh Ziyad,.

Hadits ini telah iiriwayatt<an olehZiyads€perti yang diriwayatkan oleh Ali bin
T:iid,bia Jad'an dengan redaksi hadits png sama. Dengan aemitian, kemrmgkinan
salah atau luput menjadi hilang. Hadits ini menjadi shahih dari&ra jalur.
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misHn akan memasuki surga sebelum orang-or(mg muhnin yang kaya

dengan jarak terpaut 500 tahun'.'63
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7934. Yazid menceritakan kepada kami dari Harnmad bin

Salamalr, dari Tsabit, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairatr, bahwa

Rasulullah SAW bersabd4 *Nabi Taktria AS adalah seorang tukang
, tr64fiaw.
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6' Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan sekali deirgan sanad ini pada no.

9822, delr. ada juga dari beberapa sisi lain dari Abu Hurairah pada no. 8502, 10663,

l}74l. At-Tirmidzi meriwayatkannya (31271) dari jahr Surydu, dia adalah Ats-
Tsauri, dari Muhammad bin Amr, dargan sanaa nadits ini den redaksi hadits serupa.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah bzdits hasan shahih."
Ibnu Majah meriwayatkannya (no. 4122), dari jalur Muhammad bin Bisyr, dari

Muharnnad bin Amr. Al Mundziri menyebutkannya dalan At-Targhib wa At-Tarhib
(4/88), dan dia berkata, "IIR. At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalarrr kitab shahih'
nya."

Al Mundziri kemudian berkata, '?ara perawinya bisa dijadikan sebagai dalil
dalam ke-slralrri-an hadits." Lih. hadits no.2771,6570,6571,6578 dzn 7704.

n Sanadnya shahih. HR. Muslim (21277) dari Haddab bin Khali4 dari Hammad
bin Salamah, dengan sanad ini; dan Ibnu Majah (no. 2150), dari jalur Hammad,

dengan sa"ad ini.
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7935. Yazidmenceritakan kepada kami, Hammam bin Yatrya

mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah,

dari Abdunahaman bin Abu Amrah, dari Abu Hurairall dari Nabi

SAW, bahwa seorang laki-laki yang telah berbuat dosa berkata,

"Wahai Tuhan-ht, sesungguhnya aht telah berbuat dosa .--atau dia

berlrata: Alat telah tnelalaian perbuatan dosa-, maka ampunilah

dosa itu." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Hambaht telah berbuat

dosa, kemudian dia mengetahui bahwa dia mempunyai Tuhan yang
mengampuni dosa dan dia mengambil kesempatan ini. Kalau begitu

Alat telah memaa/lcan hamba-Ku ini." Kemudian dia melahiran dosa

yang lain -atau melahiran perbuatan dosa lait*,lalu dia berlcata,
"Wahai Tuhanlat, sesungguhnya aht telah melahrkan perbuatan

dosa, malm ampunilah dosa itu." Allah SW berfirman, "Hamba-Ku

mengetahui bahwa sesungguhnya dia memiliki Tuhan yang
mengampuni dosa dan mengambit kesempaian iu. Aht telah benar-

benar mengampuni hamba-Ku ini." Dia lremudian melala*an
perbuatan dosa lain -atau dia berbuat dosa lain-, lantas dia
berlwta, "Wahai Tuhanla4 sesungguhnya aht telah melahtlran
perbuatan dosa, maka ampuiilah dosaht." Allah SW berfirman,
"Hamba-Ku mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang
mengampuni dosa dan dia mengambil kesempatan itu. Alat telah

E - 
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mengampuni hamba-Ku ini dan bi$rlah dia melahtkan sesuatu yang

di lrehendaki."6s
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65 Sanadnya shahih. llemmrm bin Yahya bin Dinff Al Azdi telah disebutkan

berkali-kali dan dia adalah perawi yang t€,lteDal. Dalam [a' discbutkan dengan

i"a"toi, ..Hammam doi Y"hy"", dan ini tetiru llarrmambin Yahya moriwayatkan

dari Ishaq secara langsung a- i"ny" di sini adalah ayahnya,!'!1m gunrnya. Kami=

-"*t"o"rt"roy" ueraasirtan da,i- Al Mustadr&, shahih Mulim, d,,t Jami' Al

Masanid.'-l;1* 
Biqahrsbaqbin Abdullah bin Abu Thalhah Al Anshari telah disebutkan

pada no. 541i, dan kami menarnbrhan di sini bahwa biogarfinya ditulis oleh Ibnu

iUi ff"ti- (tlit126). Abdurrahman bin Abu Amah Al Anshari An-Naijari, sgorang

hakim kota Madinah adalah tabiin, terp€rc8ya, dan bsnyak nenShafal hadir.
p;y";* keenam kitab hadits juga rcriwaydtk n hadis &riryra. Biografinya ditulis

oleh Ibnu Abi Hatim (2121273).

Hadits ini dinukii dzbm Jami' At Masanid Qfng-220), dan disebutkan pada

hadits no. 9245, daiAffan, dari Haurmam dsngan ry{ rni' lan pada hadits no'

iOgg+, dari Bahz, dari Hamma4 dari Isbaq bin Abdullah bin Abu Thalhab dengan

sanad ini.
Al Bukhari (l3t3g2-3g3) dari Ahmad bin Ishaq, dari Amr bin Ashim, dari

Hammam dengan sanad ini;
Muslim meriwayatkannya (21326) dad AM bin Hardq aari 1!u-A Walid' dari

Hammam. Dia meriway"ttu*yu sebelumnya dad AMul A:la 
-bin 

Hamrnad' dari

Hammad, Ibnu Salamah, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah'

Al Mundziri *"oy"b,rtk*oyi dalam At-farghib wa At-tarhib $fi$ dzn Cna

menisbatlannya kepada Al Butfiari dan Muslim
Dia lalu menjelaskan hadits ini dan berkata, "Reda.tsi, 'Biarlah dia melalatkan

sesuatu yang dia kehendaki'; maksudnya adalah si€lema dia setiap kali berbuat dosa,

-",,,l"tu uip,-, bertobat darinya, dan tidak kembali ke perbuatan itu. Ini

berdasarkan rid"tri hadits, "Kemudian dia metahdran dosa lain." Dia boleh berbuat

apa saja, selama keadaannya adalah seperti rni, yaitu dosa lain- don langsung

#r"i"L u"eun. Karena, setiap kali dia berbgat dosa, rnaka taubat dan istighfarnya

itu menjadi ienebus dosanya. Jadi, dosanyatidak membahayakannya'

Namur.ini tidak berarti bahwa lakilaki ihr boleh be6uat dosq lalu memintb

ampun tanpa menghentikan perbuatan dosa kemudian dia rrengualanginya lagi.

Karena tobat seperti ini adalah tobatnya para peribohong'

Musnrd Inrm Ahmad - EI



7936. Muhammad dan Husain me,lrceritakan kepada karni,

mereka berdua berkata: Auf meirceritakan kepada kami dari Abu

Qahdzam, dia berkata, "Di masa Ziyad-atau lbnZiyad- diterrukan
sebuah lubang yang di dalamnya terdapat biji beras sebesar bawang

bombai, diatasnya tertulis: 'Ini adalah tumbuhan di masa yang di
dalamnya keadilan dij alankan'.'tr

,u? 6?l ,isr;\t;3'e;- i.'oa4 e3; -vqrv

7937.Ishaq bin Yusuf --dia adalah Al A%aq- menceritakan

kepada kami, Auf me,ngabukan kepada kami dari Syahr bin Hausyab,

6 Ini adalah cerita dari pcrawi yang tid"k erperca,ya, bukan hadits dan tidak ada
hubungannya dcngan Mtstad Alru Hurairatt Tetapi m€mang hadits s€perti ini
terdapat dalam n*qliah Al Mwnad dibagian ini.\ Al Bulfiari (Al furu, no. 57@ bsrtata" *Abu 

Qahdzam p€rnah bqtemr d€ngan
AbuBahah."

Dia tidak mengatakan kecuali hal itu Jadi, kemi tidak yakin apakah yang
disebutkan Al Bulfiari itr adalah orang yang di sini atau yang lain

Ibnu Abi Hatim QU429) bedrata, "Abu Qahdzam p€mah bertem Abu Bakrah
dan lvtansfuur bin Zadzan meriwayatkan darinlra"

Al Hafiz.h menukil p€dntaan Ibnu Abi llatim (At-Ta'jil, htm 514) dan
menambahkan redaksi ini, 'Ibn Ma'in dan yang lain dha,if-"

Al Hafizh be*ata dil*n Lison Al Mizan, 'lbrn Ma'in b€rkata, 'Abu Qahdzam
adalah perawi bukan apa-apa'. Ad-Daulabi b€*atl, lia [nken perawi terpercaya'."

Al Hafi'.h (Tahrir Al Musytobah, hlm 387) ffita, "Abu Qahdzam adalah
guru Auf Al A'rabi."

Kata Qahdzam diharakati oleh Al Hafidz dalgtrIn Talrir Al Musytabah, deirgan
harakat fathah pada huuuf qaf, suhln pada huruf ia' dan harakat fathah pada hunrf
dzal. Dalam Shahih Muslim dan lbnu Hibban t€rtulis dengan hunrf dal Dalam At
Mustadrakter1l';Jis dengan redalsi, "Abu Jahdam" ini adalah murni kasalahan Cerita
ini. adalah pembicaraan yang tidak ada harganya.

Redaksi, #, j6f "sebesar btwaag bombai," ,lalam kitab Al lbnal karfd Al
Husaini dan A?-Ta'jil kar),a Al llafizh tertulis dengan redaksi ,rFr ifif "sebesm biji
htrma." Pengganti ini t€rdapat di salinan yang ada pada catatan pmggtr Al
Mustadrak dan Shahih Muslim.
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dari Abu Hurairah, syahr berkata: Akg mendengar Abu Hurairah

berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Apabila ilmu ittr ada di planet

Tsuralrya, pasti alun diambil oleh orangar(mg dari kenmown
. tr67rersta.

67 Sanadnya shahih. Dengan catatan ada kesalahan ddam kitabkitab hadits,

seperti yang nanti dielaskan. tslaq tin Yusuf bin Mirdas Al }falhzumi Al Wasithi

"A"m 
i.n"q ef Anaq. Biografinya dan status Siqah-rya tclah disebutkan Pada

hadits no. 943 d^n 6264.
Kami menambahkan di sini bahwa biografinya telah ditrlis oleh Ibqu sa'ad

(7t2162) dan Ibnu Abi Hatim (ltll238). Di dalam ketiga kitab hadiits ffirlis dalarn

nuait i"i dengan redalsi, "Ishaq bin Yrmus, dia adalah Al Ary-" Ahr yakin bahwa

ini adalah .Jbo"h kesalahan dalam menyebudran narrs a16fuyx- Kesalahan ini
muncul dari para penyalin dan itu tidak diragukan lagi. Karc[a fufuu rrrrnang i1u

adalah perkataan- atau riwaya! pasti mereka menyebuttan dan msmb€rikan

penjelasannya. Apalagi di daiam nasab Ishaq tidak ada nam Yrmus sama sekali

v*g uiru memungkinkan bahwa dia dinisbatkan secara natfu'ke kakek-ka&elmya-

b"rrg* alasan tadi, aku merasa yakin dengan narne )'ang b€nar dm ahl
membetulkannya dalam sanad hadits ini.

Auf adalah lbnu Abi Jamilah Al A'rabi. Hadits ini atan disehilh pada no.

9430 dan 9454, dai Abdul wahhab bin Atha' Al Khatrat dsri Auf ,le"g,|n saoad

ini. Ibnu Katsir menyebutkannya dalen Jami' Al Masmid tw As-Storor Qnm
riwayat Ahmad yang berasal dari Ab&tl .xlahhab bin Atha' ini. Kemdian dia

menyebut dari riwayat Ahmad dari Muhanmad bin Ja'frr, dari Auf. Padahal aktl

tidak menemukan dalamAt Mttsnad daiiwayatMuharn'nad bin Ja'frr sama sekali'

Ibnu Katsir juga tidak menyebutkan hadits riwayat Al Musnad ini dari Ishaq AI
Azraq dari Auf. Aku lebih menguatkan bahwa penyebutan narna Muhanmad bin
Ja'faradalah karena lupa dari Al Hafiz[ Ibnu Katsir. Nama yang b€nar adalah Ishaq

bin Yusuf Al Azraq, dan haditsnya itu hadits yang sekarary ini. Ibnlr Katsir

sebenarnya menginginkan untuk menulis Ishaq Al Azaq te@i dia lrya atau

pikirarurya pindah ke hal lain, sehingga dia me,nulis Muharnmad bin Ja'far sebagai

p"ogg*ii ishaq bin Yusuf. Apalagi kalau kita melihat bahwa Ibnu Katsir
r"tiim"yu paaa naUman no. t95 di permulaan riwayat Syahr bin ttausyab dari

Abu Hurairah, menyebu&an hadits yang datang setelah hadib ini no. 7938.

Dalam hadits itu, Ibnu Katsir menyebutkan di permrlaan lnarhya s€Perti ini
,,Ishaq bin Yusuf -dia adalah Al Azraq- menceritakan kepada kaml Auf
Vtengabarkan kepada kami." Padahal sanad setelah ini, sebagaimana bcrilsrf, ashaq

bin Yusuf menceritakan kepada kami, Auf menceritakan kepada karni" di dalamya
tidak dicantumkan redaksi, "Dia adalah Al Azraq", tetapi pe,ltataan itu discbutkan

dalam hadits yang disebutkan sekarang ini.
Hadits ini diiiwayatkan Abu Nu'aim (Al Hilyah, d64) dari jahlr Al Harts --{ia

adalah Ibnu Abi usamah-, dari Haudzah -dia adalah Ibnu KhalifaF-, dari Au{,

dengan sanad ini. Abu Nu'aim berkat4 'TIR Yazid bin Zurai' dan 1{}u Ashino, dari

Auf, seperti haditsnya."
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7938. Ihaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Auf
menceritakan kepada'kami dari Muharnmad, dari Abu Hurairah, dia

berkat4 "Rasulullah SAW bersabdq 'Alat telah melihat neraka, hlu
aht menemukan bahwa kcbanyalcan penghuninya adalah perempuan.

Abu Nu'aim juga meriwayatlcannya (Tarikh Ashbahan, 1/4) dengan sanad ini,
dari jalu Al Harts bin Usamah. Dia kemudian berkata, "Ini diriwayatkan oleh Daud
bin Abu Hind, dari Syahr bin Hausyab. HR. Bisyr bin Al Mufadhdhal,len Ibrahim
bin Thahman, dari Auf."

Al Haitsami menukilnya (Majma' Az-fua'id,10/64) dan dia berkata, 'tIR.
Ahnaq namun di dalarnnya terdapat t'a-, Syahr yang rnana status isigalr-nya telah
ditetapkan oleh Ahmad, den di dalamnya juga ada p€rawi bernama Khallaf.
Sedangkan para perawi lainnya adalah perawi h^dtts shahih."

Al Haitsami berkata, "Hadits ini disebutkan dalam kitab Ash-Shahih kecuali
redaksi 'Ilmu'." Riwayat klltab Ash-Shahih yaag diisyaratkan oleh Al Haitsami
adalah hadib yang dhiwayatkan Al Bukhari (81494493) dari jalur Sulaiman bin
Biful dan dari jalur Abdul Aziz --dia adalah Ad-Darawardi-, dari Tsaur bin Yazi4
dari Abul Ghaits, dari Abu Huairah secara lengkap dan secara matfu'. pi dalam

Al Bultari ini disebutkan redaksi, 'u ,ktl( ,ir;, dr;i ,rilrr +';tt:;y tt€ i
illf *Apabila iman berada di Tsurayya, maka akan diambit 6leh beberapa oiang -atau seorang laki-laki- dari merelca."

HR. MuslinU At-Tirmidzi, dan dp113""'i, sebagaimana disebutkan oleh Al
Hafizh Ibnu Hajar dalam Al Fath. Riwayat Tsaur dari Abul Ghaits ini akan
disebutkan dabm Al Musnad pada hadits no. 9396. Ahmad juga meriwayatlaronya
pada hadits no. 8067, seperti hadits tadi secara ringkas dari riwayat Yazid bin Al
Asharq dari Abu Hurairah.

Muslim juga meriwayltkannya dari hadits Yazid bin Al Asham, sebagaimana
disebutkan oleh Al Hafizh dalamAl Fath.

Al Hafizh berkata, "Abu Nu'aim telah memberikan banyak hal dalam
pumulaan Tarikh Ishbahankettkanrct-talchn) jalur-jalur hadits ini, s€perti hadits, i
,titt + ;i-ar 9,& "Apabila agama.ada di Tsurayya." Di sebagian jalurnya yang ada
pada Ahmad terdapat redaksi, tlt, * tLir 3( i "Apabtta ilmu ada di Tsurayya." Iai
adalah isyarat dari Al Hafizh kepada iwayat Al Musnad yarrg disebutkan saat ini.
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'Atat juga telah melihat surga, lalu aht melihat kebanyakan

pen&dubtya adalah orang-orang miskin'.' 6t
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7939. Shafivan bin Isa menceritakan kepada ftami, Muhamtnad

bin Ajlan mengabarkan kepada kami dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari

Abu Shalih, dari Abu Hurairalr, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "sesungguhnya orang mubnin itu kctika berbuat dosa,

malra ada sebuah ttttk hinm dalam hattnya. Ketika dia bertobat,

meninggallran, dan meminta ampun, hatinya bersih lagi. Apabila

bertambah dosanya, maka noda hitam itu alcan bertambah, sehingga

hatinya dipenuhi oleh kotoran yang Allah SW sebutkan dalam Al

Qur'an, 'Janganlah begitu, tetapi telah mengotori hati'hati mereka,

apa yang telah merekn perbuat'." (Qs. Al Muthaffifin [83]: 14)6e

68 Sanadnya shahih. Muharnurad adalah Ibnu Sirin. Hadits ini 
-yang 

berasal

dari Abu Hurairab- tidak aku tenemukan di terryat lain dan aku juga tidak
menemukan isyarat yang menunjuk kepadanya. 1ai sangat shahih, Selain i[r, makna

hadits ini disebutkan dari hadits Ibnu Abbas no. 2086 d.n 3386, serta dari hadits

Abdullah bin Amr bin Al Ash no. 661l.
6e Sanadnya shahih. HR. Ath-Thabari dalarn tafsimya (no. 3O4) dengan takhrii

kami, dari Muhammad bin Basysyar, dari Shafiran bin Isa, dengan sanad ini, dan

(ld. 30, hkn 62, cet. Bulaq) dengan srnad ini; At-Tirmidzi @nrc) dari Qutaibal\
dari Al Laits, dari Ibnu Ajlan, dengan sanad ini 

-At-Tirmidzi 
b€'rkat4 "Ini adalah

hadits hasan shahih;'-'Abu Daud (rio. 4244) dari riwayat Hatimbin Ism"il dan Al
walid bin MuslirrL keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Ajlaq dan Al Hakim
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7940. Shafivan menceritakan kepada kami, Ibn Ajlan
mengabarkan kepada kami dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Abu
Shalih, dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang
yang mati syahid itu tidak merasakan sentuhan kematian keanali
seperti salah seorang kalian merasakan sentuhan sepotong roti.'flo

(21517) dari jalur Bakkar bin Qutaibah Al Qadhi, dari Shaftvan bin Is4 dengan
sanad ini. Al Hakim berkata, "Ini adalah badiB shahih sesuai dengan syarat Muslirn
dan Asy-Syailfian tidak meriwayatkannya."

Selain itq Adz-Dzahabi sepakat dengannya dalam bal ini. Ibnu Katsir
menyebutkannya dalam tafsirnya (U8a) dari riwayat Ath-Thabari .lan dia
meirisbatkannya kepada At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah-

Ibnu Katsir menyebutkannya sekali lagi (91143) dari riwayat mereka tadi dan
dari riwayat Al Mwnad. As-Suyuthi meiryebutkrinnya dal"rn Ad-Dur Al Mantsur
(61325) dan dia menambahkan nisbat hadic ini kepada Abd bin Hami4 Ibnu
Hibban, Ibnu Al Mun&ir, Ibnu Mardawadl dan AI Baihaqi dalamsyt'ab Al Iman.

Redaksi, illt "lcotoran" dalam salinan lain pada catatan pingglr zirz tertulis
dengan redaksi, OUt"Kotoran " Begitujuga redaksi yang disebutkanpada scbagian
riwayat yang telah kami sebutkan. Kedua kata itu benar dan memiliki maknn yang
sa-a. Seperti kata adz-dzaim dan adz-dzaam (artiqra cela) dan s€eerti kta al aib
d^n al aab (ar1irya aib). Asli makna kad ar-in adalah cap dan kotoran- Bisa juga
berarti kotoran yang ada pada pedang atau cermin tua.

Abu Ubaid berkata, "Semua hal yang remenuhi dan bffada di atasmu disebut
telah mengotorimu."

70 Sanadnya shahih.IlR. At-Tirmidzi (3/ll) dari Muhamnrad bin Basysyar,
Ahmad bin Nashr An-Naisaburi, den juga dari tidak hanya sahr orang, mereka
berkata,'"Shalwan bin Isa menceritakan kepada kami," kemudian At-Tirmidzi
menyebutkannya dengan sanad ini.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan gharib shahih."
Ibnu Majah juga meriwayatkannya (no. 2802) dari Muhammad bin Basysyar,

Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dan Bisyr bin Adan! mereka berkatL "Shafuan
bin Isa menceritakan kepada kami ....u

An-Nasa'i meriwayatkannya seperti hadits ini (2162) d^rt Umranbin Yazi{ dari
Hatim bin Isrnail, itari Muhammad bin Ajlan

@I - I{nsn1d Imam Ahmad
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7941. Shafiran me,nceritakan kepada k mi, Ibn Ajlan

mengabarkan kepada kami dari Al Qa'qa', dari Abu Shalib" dari Abu

Hurairah, dia berkata 'Rasulullah SAW bersaMa 'Agama adalah

nasihat'- Beliau mengungf,apkan hal itu sebanyak tiga kali." Abu

Hurairah berkat4 :'Lalu ada yang 6ertanya 'Wahai RasulullalL untuk

siapa?' Nabi SAW menjawab, 'Untuk Allah, kitab-Nya, dan para

pemimpin lrnum muslimin'.'fl |

Dalam At-Targhib wa At-Tarhib (21192), Al Mrm&iri menyebu&an hadits ini
dan menisbatkannya kepada At-Tirmidzi, An-Nasa'i" Ibnu MajalL dan Ibnu Hibban
dalam kitab shahih-nya. As-Suyuthi juga mistatqqladits itd k€eada Ziyadat Al
Jami' Ash-shaghirkzrya Ibnu Hibban" Lfi" Al Fath Al Kobflltt@. - -

'r Sanadnya shahih. HR- At-Tirnid^ (31123) dari Brmdar --{ia adalah
' Muhammad bin Basysyar-, dari Shaftvao bin Isa, de'ngan sanad ini. Kalimat

terakhirnya menurut At-Tinnidzi adalah, 'n;ut 'ri;-it {!Y5 "Dant untuk para
pemimpin lraum mislimin dan orang mrram m,&eka-"

At-Tirmidzi berkata, *Ini adalah hadic hosan."
\daknarya telah disebutkan dari hadits Ibnu Abbas no. 3281. Muslim juga

meriwayatkan hadits id dari hadits Tarnim Ad-Dari, )Eng mrn2 ini merrpakan
hadits ketujuh dari kitab hadtts Al Arba'in An-Nav'owiyalL

Al Hafizh Ibnu Rajab (Jami' Al Wwn wa Al Hifum) b€,rkat4 'IIR Muslim dari
riwayat Suhail bin Abu Shalih, dari Atha' bin Yazid Al-I-aitsi, dari Tamim Ad-
Dari.'

Hadits ini diriwayatkan dari Suhail dan lainnya, dari Abu Shalih, dari Abu
Hurairall dari Nabi SAW. At-Tirmidzi telah meriwayatkamya dari jahr ini. Ada
sebagian ulama yang mengatakan ke-shahih-an hadits ini dari dua jahrr secara
keselnruhan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa yatg shahih adalah hadits
Tamim dan sanad yang lain adalah salah."

At-Tirmidzi sesungguhnya telah meriwayatkannya dari jalur yang mrna Abmad
meriwayatkan hadits ini dari jalur Al Qa'qa', dari Abu $halih, dari Abu Hurairah.
Kalau Suhail bin Abu Shalih meriwayatkannya juga dari ayahnya dari Abu
Hurairalq seperti yang dikemukakan oleh Al Hafizh Ibnu Rajab, maka hadits ini
menjadi mutaba'ah yarg shahih teftadap riwayat Al Qaqa' yang berasal dari Abi
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\g42.Muhammad bin [Abu] Adi menceri r**kepada kami
dari Ibn Aun, dari Hilal bin Abu Zainab, dari Syahr bin Hausyab; dari

Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "seseorang yang mati syahid

disebutkan disamping Rasulullah SAW, talu beliau bersabda 'Tanah

itu tidak kering dari darah orang yang mati syahid sampai dua

istrinya bergegas menuju. kepadanya. Mereka berdua bagailcan dua

orang tulrang menlrusui yang meiaunginya -atau 
yang kehilangan-

dua anak mereka di tanah luas di suatu gurun di bumi. Di tangan

setiap orang dari mereka terdapat perhiasan yang tebih baik dari
dunia dan.isinyd.'fl2

Shalih. Selain itu, ini menjadi penguat terhadap ke-shahih-aa hadib tersebut dari
dua jalur periwayatan, yaitu: dari hadits Abu Hurairah dan hadits TamimAd-Dari.

72 Sanadnya shahih. Muhammad bin Abu Adi adalah Muharrmad bin Ibrahim.
Nama panggilan ayahnya adalah Abu Adi seperti yang telah kami jolaskan pada
hadits no. 7200. Sedanglon da,larn Al Ushul Ats-Tsalatsah disebutkan dengan
redaksi yang jelas-jelas keliru, "Muharrrmad bin Adi', dengan 6snghilangkan kata
Abi. Kaldi telah mengorelsinya dari kitab At-Tahdzib Al Kabir dan Jami' Al
Masanid As-Sunan-

Hilal bin /+bi Zainab adalah Fairuz Al Bashri, maula Qtxaisy, seorang perawi
tsiqah. Biografinya ditulis oleh Al Bukhari (Al Kabir, 4121209); Ibnu Abi Hatim
(4/2176) dan keduanya tidak menyebutkao cacatpada dirinya.

Ibnu Hibban menyebutkannyl dalam A*-Tsiqat. Al Hafizh dalam At-Tahdzib
berkata, "As-Saji menetapkan stzits dha'if-nya dan mengatakan bahwa Ahmad bin
Hanbal berkata, 'Para ulama meninggalkan riwayabrya'. psdahal dia ihr hebat!
$ssrmggutmla Ahmad mengatakan hal itu untuk gurunya." Maksudnya, Syahr bin
Hausyab. Ini adalah serangan yang dipalsrkan dari As-Saji, dia menetapkan staflrg
dha'if seseorang secara keliru dengan celaan yang tidak terdapat pada omng tersebut.

Adz-Dzahabi juga berpendapat sama dalam Al Mizan. Dia menyebutkan
perkataan Ahmad bin Hanbal dalam keadaan yakin dengannya, tanpa meneliti dan
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tanpa rnenguatkannya,
perkataan itu pertama
perkataan itu!!

Y.zt4 "hinaD" terhrlis pada ha' dengan rcdahi, nDruuib.'

kesalahan yang telah kami betulkan dan kd nizr, dan nrjukan yang lain
Ini adalah

HR. Al Hafizh /.]:[,izzi (At-Tdhdzib Al Kabir) dalmbiognfi Hilal bin Abu
ZAirr b, dengan sanad hadits ini dari jalur yang ada e' Al Musnod ini dan dari jahrr

Al Qathi'i, dari Abdullah bin Ahma4 dari ayah4ra- Ibnu Katsir juga

menyebutkannya (Jami' Al Masanid,71195-196) dari Eryat ffi dalarn kit,;b Al
Musnad.

Hadits ini akan disebutkan dalamAl Musnadpda hadits no. 9516, dari Ismail
---:-Ibnu UlayyaF, dari Ibnu Aun, dengan sanad ini Ibru IUaiahrcriwaFtkamya
(no. 2798) dari Abu Bakar bin Abu Syaibalr, dari Ibnu Abi Adi --guru Ahmad di
sini- dengan sanad ini.-- 

AiB;:h; (,qr-2".a'A berkata, *Sanad hadits ini dta'if,}crtrrr kodha'ifat
Hilal bin Abu Zainab."

Padahal telah jelas sebagaimana keterangan yang telah disebliltan bahwa hal ini
kelim. Tentang hal ini, Al Bushairi mengikuti As-Saji atau Adz-Dzahabi tarya
penelitian dan penyelidikan.

Selain itu, Al Mundziri menyebutkamya (At-Targhib wa At-T@tlrib,Ul96) dLD'

berkata, "HR. Ibnu Majah, dari riwayat Syahr bin ttauqnb, dari Abu Hurairah-"
Redaksi, o$ W 'Mereka berdua bagaikat fu otwtg tulcorg menytmi!

Katz azh-zhii (yang berarti 't ang menyusui) artinya oratrg yang renyrsui selain

anaknya. Kata ini bisa diungkapkanuntuk laki-laki danpercryuau-
Al Mundziri berkata, 'Maksud hadits ini adalah istrinya dari bidadari yang

bermata indah bergegas menuju kepadanya" membelainya, dan renauginya-
Seperti unta yang sedang menyusui menyayangi enakenya."

Ada kemungkinan kata yang berarti menaungi dnlarn hadiB, "@hall.ataa," ittt
berbunyi adhallataa dengan haruf dhad. Nabi SA\V menyamakau ketergesaan

mereka berdua dalam kasih sayang, kerinduan, den kesedihan s€ecrti ketergesaan

unta yang menyusui anaknya yang telah hilang. Ke, mgkinan ini dikuatkan oleh

redakis, ,f':\r ,y Ctr \it,Di gurun luas di bumi."
KatA al baiaah dalarn hadits (yang berarti gunm), dengan harakat fathah pada

huruf Da' dan harakat fathah pada huruf lra' artinya adalah r,nrh )rang luas yang

tidak ada tanaman atau pepohonan.
Riwayat Ibnu Majah menggunakan redaksi, "Adhallotoa", dengan tulr:rrf, dhad.

Kemungkinan redaksi yang dicantumkan pada Al Mrm&iri itu berbrmyi,

"azhallataa,i' dengan hwuf zha' . gsdangkan iwayil Al Munud di sini, se,perti yang

kamu ketahui, disebutkan dengan dengan kedua kata tersebut dan de,ngan keraguan

dari perawi.
Riwayat yang akan disebutkan dalam Al Musnad dfungkrykan dengan hunrf

dhad saja, bukan yang lain dan tanpa keraguan dari perawirya Menruutkq inilah

redaksi yang benar, yaitu dengan huruf diadbukan yang lein.

serta taupa
kali, yaitu

mcnisbatkanrya @& oreng ),ang menukil
As-Saji yang blah bqhnt kesalahan d'lnm
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7943. Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah meng:barkan kepada kami dari Muhammad bin

Wasi', dari Syutair bin Nahhar, dari Abu Hurairatr, dia berkata"

"Rasulullalr SAW bersabda 'sesungguhnya berp*asangka baik itu

bagian dari ibadah yang baik'.'fl!

" Sanadnya shahih. Nama dari S)rutair bin Nahhar nasih diperselisihkaru
apakah Syutair atau Sumair. Al Butfiari telah menulis biografnya dalam Al Kabir
(2l2l2OZ), dengan redahi Sumair dengan tanpa titik.

Al Bulfiaxi mengutipnya dari Shadaqah bin Musq dari Muharrrmad bin Wasi',
yakni dari Suman. Al Bulfiari kemrdian meirgatakan bahwa Muharnmad bin
Basysyar mengatakan kepadahL aku mendengar Abdunahman bin Mahdi berkata,

'Tidak satu ptm orang )rang me,ngatakan Sfnrtair bin Nahhar, kecuali Harvrmed bin
Salamah-" Ini adallh kepastian dari Al But&ari atau pemyataan kuat bahwa dia
adalah Sumair.

Ibnu Abi Hatim dalem hal ini telah teluar dari p€rbedaan dengan cara
menuliskan biografirya rlalam &ra biografi pada bob nama $ssai1 QllBll) dza
tidak menyebutkan perselisihan, kemrdian menycbutkan pada bab nama $1sfai1
(hlm 387) serta menyebutkan bahwa dia dipanggil $rrmail $fu ]r[6ffi1x.

Al Hafizh Al Mizzi telah menulis biografinya dalarnl At-Tahdzib Al Kabir
(manuskrip berbentu.k fitn yang ada padaku) dalamhunrf syrz yang bertitik di nama

Syutair. Dia mengisyaratkan daryaperselisihan di dalamnya dan dia tidak menulis
biografinya dengan hurufsrz yang tarya titik

Begitu juga penulis bta;b Al Khulashah mengikutinya. Al Hafizh Ibnu Hajar
menuliskan biografinya dzlam At-Taqrib dengan huruf siz tarya titik. Dia
menunjrLkan adanya perselisihan fi delerrrqa, kemudian dia me,nyebutkannya di
hunrf qyiz yang meryrmyai titik dan ber*atr, "Ada yang menyebutkan pada nama

Suamir, dengan tanpa titik" Tetapi dqlz'm Tahdzib At-Tahdzib,Ibnu Hajar menulis
nama Syutair dengan titik dan renyebutkau perselisihan di dalar.rnya. Selain itu, dia
juga menyebutkan perkataan Al Bulfiari dari Ibmr Basysyar deugan cara rcnukil
dari At-Tahdzib Al Kabir.

Ibnu Hajar berkata, "Ada yang menyebutkannya secara panjang lebar pada
nama $g62i1." Maksudnya, tarya titik Dia benar-benar hrpa, kar€na dia tidak
menyebutkannya pada kata Sumair sama sekali tidak sgcara panjang lebar dan juga
tidak secara ringkas. Hanya saja penerbit Tahdzib At-Tahdzib meagutipnya dalam
catatan pinggirnya dengan cara menukil dtri At-Taqnb. Termasuk hal yang aneh, Al
Hafizh Al Nfizzi 

-yang 
diiluti oleh Ibnu Hajar dalam At-Taqrib dan juga oleh
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penulis Al lfiulashaF-, mcletal&an dia0as n r,a S:/utair, fufi dal yang me,njadi

simbol buat Abu Daud- Padahal hadits ini diriwayathn juga oleh At-Tirmidzi'
scbagaimana yang akan dijelaskaq tetapi discbtdgn olehqra di name Sumair! Al
Hafizh lbnu Hajar keluar dari keterangan ini, sehinga dia mcletal&an diatas

n mrnya dengan trrlisan Sumair, huruf ,a' yang rcnjadi sidol rmtuk At-Tirmidzi.
Dalam bal ini dia telah rclakukan sesuatr yang bc, r dan @at

Aku telah menelusuri sejauh kemaryuanh tmrk rcnguryulkan riwayat-
riwalat dari perawi ini dan perselisihan pua ulama tffing p€rawi ini. Sehingga aku

saryai pada kesiryulan bahwa tidak ada seorang ptm yang mengatakan "Sumair
bin Nahhat'' dengan tarya titik kecuali Shdaqah bin Musa b€rdasarkan beberapa

perbedaan dalam periwayatan dariqra Ilarmad bin Salamah me'q'ebutkan
nrmen)ra "Syutair" denganhuruf yang dititik

Dalam hal ini, hafalan Ilarrmad lebih kuat dan l€bih teliti dar[ada Shadaqah

bin Musa. Jadi, Har"rmad 
-rnenuutlxts- 

labih bisa didahulukan atas Shadaqah

ketika mereka berbeda. Ada juga orang yang mengikuti Harrmad bin Salerneh

dalam memberikan nama perawi ini de,ngan -S1rutait'', yaihr Abu Nadbrah Al
Mundzir bin Malik Al AMi seorang hbiin yang ery€rca:fd. Mungkin Abu Nadhah
adalah orang yang lebih menge,nal Syutair daripaaa yang lain Karen4 S)4$air bin
Nahhar adalah orang suku Abdi juga ---+eperti Abu Nadhah-, sebag:aimoa halnya

biografinya yang disebutkan dalam kitab Ibuu Abi llatim- Ditambah lagi bahwa

keduanya -Abu 
Nadbrah dan Syutair- b€rasal dari sanr masa'dan dari golongan

tabiin.
Abu Nadhrah berkaa tentang hal ihwal Syutair, "Dia itr termasuk orang

perhlrra yang mernbicarakan hadits di masjid Bashah-
Perkataan itu tadi dinukil oleh Al Bulfiari dalam Al Kabir pad^ biografinya

terdapat nnme "$spaif'. Hal yang mryak dari kebiasaan cara msnulis Al Hafizh
Ibnu Katsir menunjukkan bahwa dia nenguatkan narna "$ygtrafu:' dengan titit
karena dia menyebutkannya dalen Jami' Al Masotid wa As-Sunan pada huntf 9zz
dari nama-nama tabiin yang meriwayatkan dari Abu ftrairah Afi.7, hlm 193-194)

dan dia berkata, "syutair bin Nahhar 
-menunrt 

pe,nd4at lain adalah Sumair- Al
AMi Al Bashri." Setelah itu dia tidak menyebuttomya pada hrmrf srz )rang tarya
titik.

Tabiin ini (Syuair) dal,lrn Al Musnod meryrmyai tiga hadits. Imam Ahmad
menguqtrrlkan ketiga hadits l1u dalern satu sanad pada no. 8693, 8694, 8695. Salah

satunya adalah hadits yang disebu&an sekarang ini. Ketiga hadib ifir diriwayatkan
oleh Ahrnad dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Shadaqah bin Musa, dari
Muhammad bin Wasi', dari Syutair bin Nahhar. S€eerti inilah redalsi yang terdapat
dalam riwayat Shadaqah bin Musa di bagian itu dari Al Musnad delarn salinan ia'
yang diterbitkan. Selain itq dalam manuskip shad tenilis dengan redaksi *Sumair

!11\nhhar." Ini adalah redaksi yang dikenal dari riwayat Shadaqah bin Musa- Yang
menguatkan dalam riwayat Shadaqah t€rtulis "Sumait'' adalah bahwa salah satu tiga
HR. Ath-Thayalisi dalam Al Musnad (to.258q dni Shadaqalq dari Muhammad bin
Wasi', dari Sumair.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan (41291) dari jdur Ath-Tbayalisi dan di
dalanrnya disebutkan redalsi, *Dari Sumair." Tetapi Ibmr l(atsir, ketika
menyebutkan ketiga hadits ini dari Al Musnad dari riwayat Ahmad dad Ath-
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Thayalisi, menyebutkan perawi ini (Syutair) dalam kedua hadits pertama dengan
nama "Syutair bin Nahhar" dan dia rnenyebutkan namanya di hadits yang ketiga
dengan "Sumair bin Nahhar." Semoga saja kami bisa mentahqiq perselisihan ini
pada salinan Al Musnad dalam perselisihan atas Shadaqah bin Musa, ketika
menyebutkan ketiga hadits tadi, di waktu yang akan datang dalarnAl Musnad.

fuwayat yang berasal dari Hamnad bin Salamah tidak memilik perbedaan
ketika menyebutkan nama perawi ini yaitu "syutair bin Nabhar" dalam riwayat-
riwayat hadits ini dalam Al Musnad sanpai empat kali dan di riwayat Hamli,rad di
hadits Abu Daud dan Al Hakfur Begitu juga Abu Nadhrah ketika menyebutkan
perawi ini dengan "Syutair !i1 \ehhar" dalam hadits lain yang akan disebutkan
dalamAl Musnad no. 10741

HR. Ahnad dari Ath-Thayalisi, dari Sa'id Al Jariri, dari Abu Nadbrah, dari
Syutair bin Nahhar, dari Abu Hurairah. Begitu juga tertulis dengan sanad ini dalam
Jami'' Al Masanid wa As-Sunan. Dari semua data-data tadi, kami menguatkan
riwayat yang menyebutkan narna perawi Syutair

Penyebutan perawi ini dalam kitab Al Musytabah \arya Adz-Dzahabi (hkn.
304) dengan nama "Sumail' saja dan perkataan .Al Hafizh dalalnr' Tahir Al
Musytabah (blltu 272) dengan nama gyutair bin Nahhar 

-begitulah 
kata Hamrnad

bin Salamah- dan yang terkenal adalah Sumair."
Penyebutan Al Hafizh dalam At-Ta|il (hln" 168-169) dengan narna Sumair

beserta isyaratnya tentang perselisihan tentang status perawi ini, menunjukkan
sepertinya bahwa dia menguatkan nama gg62i1.

Dengan demikian, semua ini adalah taklid dan hanya mengikuti Al Bulfiari,
juga mengikuti perkataan Abdurrahman bin Mahdi yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari bahwa tidak seorang pun )rang mengatakan "Syr.tair bin Nahhar" kecuali
Hammad bin Salamah. Padaha! sudah jelas bahwa penetapan dari Imam
Abdurrahman bin Al Mahdi ini mentah dengan riwayat Abu Nadhnah. Keliharannya,
riwayat Abu Nadhrah itu tidak sanpai kepada Ibnu Al Mahdi, sshingga dia
mengatakan kepastiannya tadi.

Syutair ini adalah tablin yang terpercaya, dan tidak pernah ada cacat yarrg
disebutkan Al Bukhari dan Ibnu Abi Hatim..Ibnu Hibban menyebutkannya (Ats-
Tsiqat, hlm. 222) (manuskrip berbentuk frlm) dan berkata, "syrtair bin Nahhar
meriwayatkan dari Abu Hurairah dalam bab berbaik sangka, dan Muhammad bin
wasi' meriwayatkan hadits darinya." Sebenamya itu cukup dengan penetapan status
tsiqah-nya, selain semua hal tadi, perkataan Abu Nadhra[ teman dan orang
sedaerahnya, yaitu redaksi, "S5rumair termasuk orang-orang pertama yang
menceritakan hadits di masjid ini.l'Selain itu, Abu Nadbrah tidak akan menceritakan
hadits darinya kalau perawi ini ada ahli hadits yang mencela atau tidak dikenal
menurutkami.

Nama ayahnya adalah Nahar. Dalam Sunan Aba Daud (41455) terdapat nama
ayahnya dengan mencantumkan tasydid di atas huruf &a'. Ini adalah salah tidak
diragukan lagi. Hadits ini akan disebutkan sekali lagi pada hadits no. 8023 dengan
sanad de" redaksi hadits ini.

Dalam hadits no. 9269 nanti, hadits ini diriwayatkan dari Affan. dan dalam
hadits no. 10369 dari Balz. Keduanya meriwayatkannya dari Hammad bin salamah

@I - 
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7g4/'. Shafin'an menceritakan kepada kami, Muhlnmad bin

Ajlan me,ngabarkan kepada kami dari ayat[rya, dari Abu Hurairah, dia

berkata, .Nabi sAw pernah ditany4 'wahai Rasulullah, siapalwh

,:!t+r'\, Jb Ck,ioi;}
a.Jl
a-'a

t
$

dengan sanad ini, tapi dengan redaksi, lsUit f u|bt l;'l' "Berperasanglca baik itu

sebagian dari ibadah yang baik" ..- -

HR. Abu Daud (haiits no. 4993) dengan mernbuang katt "sesungguhnya"

dengan dua sanad, a.ril"f* Hammad ti" SJarnun dengan sanad hadils ini; dan Al

nrfr- (Al Mustadra*i +tz+t) dari jahr H1x-E UP YtFl', jai Hammad bin

Salamah, dengan sanad ini, tetapi dengan ,"aifsi, i' ll? lrr.ivt.it,+'] * ya:l
,,sesungguhnfa berperasangka baik kepada Allah sw itu sebagian ibadah t@pMa

Allah."
Aku lebih menguatkan redaksi yang benar yaitu: 'iimw *.4 "Sebagian dari

ibadah yang bagus kepada Allah." i<^a"bog*" dalair hadifu ini terbuang karena

faktor lupa-dari para penyalin atau Penerbit, katena kata itu ada di riwayat-riwayat

yang lain.
AlHakimberkata,.HaditsinishahihatassyaratMuslim.AlBukharidan

Muslim tidak meriwayatkannya." A&-Dzahabi prm sepakat dengannl-a'

Ahmadmeriwayatkannyapadahaditsno.36g4,dariAth-Thayalisi,dari
Shadaqah bin Musa Ad-Daqiqi, a"ti f"frrUtt*"a bin Wasi', dari Syutair bin Nahar,

dari Abu Hurairah secara marfu' dengan t"a"tti l' iiv r# 't" lt ilr' il'ot'
,,ses.ungguhnya O"rp"riorlruLaik trcp-aaa Atlah itu'dari ib;dah yaig'baik lcepadd

Allah."- 
Nama perawi tabiin kita ini dicantumkan di bagian itr,r dalarn terbitan ia'

d"ngao nar:,a 'Syutair". Begitu juga dengan nama "Syutair" yang terdapat pada

nukilan Ibnu Katsir dalattJimi'it-U*oia dari tenpat itu dari Al Musnad' Tetapi

dilamJami' At Uoronli p da manuslrrip sicd disebutkan dengan redaksi, "Sumair'"

Ini adalah redaksi y""j iit*"t dari riwayat Shadaqah bin Musa sebagaimana kami

t"o"Htt 
irmidzi (4t2gt)dari jalur Ath-Thayalisi, dari shadaqah bin Musa

aengan sanad dan reaatcsi naaits.ini. bi a"u*y" disgtutkan namarabiin ini dengan

narna "Sumaif.' At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits gharib d"'ij"l* ini'" Inilah

il"?u"" frn"*r*; dari riwayat-riwayat hadis ini dan dari tahqiq nama tabiin

kita terhadap sanad ini.
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manusia yang paling baik? 'Beliau menjawab, 'Aht dan orang yang

bersamaht'. " Abu Hurairah berkata, 'I(emudian beliau ditanya lagi,
'Kemudiafi siapa wahai Rasulullah2'Beliau menjawab, 'Orang yang

s'etelahnya'. Beliau ditanya lagr, 'Kemudian siapa watrai Rasulullatr'?"

Abu Hurairatr berkata, "Rasulullah SAW kemudian meninggalkan

mereka."74
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7945. Mtrhammad bin [Abu] Adi menceritakan kepada kami

dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Muhammad bin Ibrahim
menceritakan kepadaku dari Isa bin Thalhah, dari Abu Hurairatr, dia
berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang laki-laki
benar-benar mengatakan perlcataan yang tidak dia inginkan untuk

7a Sanadnya shahih. Shafinan adalah Ibnu Isa Al Basbri. Hadits ini akan
disebutkan pada no. 8464, dari Yunus, dari Laits 

-Ibnu 
Salad-, dari Ibnu Ajlan,

dari ayahnya, dari Abu HurairalL secara matfu' dan di dalamnya disebutkan redaksi,

4 i ',lr:',!ii 'S "Kemudian beliau seolah-olah menolak orang-orang setelahnya,"
sebanyak tiga kali.

Abu Hurairah berkata, "Kemudian sepertinya dia membuang orang yang lain."
Abu Nu'aim meriwayatkannya (Al Hilyah,2178) dari jalur Abu Ashim -diaadalah An-Nabil-, dari Ibnu Ajlan, dan di dalamnya disebutkan redaksi, * ertt i

rtr " Kemudian orang-orang yang setelahnya," sebaryak dua kali.' Abu Hurairah berkata, "Dia membuang yang keenpat." Kelihatannya yang
ketiga dibuang untuk meringkas atau hilang karena lupa dari para penyalin. Karena
ada "ash yang jelas dengan keberadaan yang keempat.

Abu Nu'aim berkata, "HR. Shafivan bin [sa, dari Ibnu Ajlan, seperti haditsnya."
Dalam riwayat Shafwan hanya terhrlis redaksi, "Satu kali saja." Begitu juga

redaksi yang disebutkan pada ketiga hadits dan dalam Jami' Al Masanid (7/258).
Jadi, aku tidak mengetahui, apakah itu ringkasan dari Shafinan bin Isa atau itu
adalah terlupakan di salinan-salinan kuno dari Al Musnad? Lrh. hadits no. '1123 dar.
8844.

EI - Mns11d Imam Ahmrd



lr.eburukan, .namun lmta-ftata itu iustnt menierumuskan dirinya ke

neralra sedalam 70 kharif 'f,s
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7946. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

syu,batr menceritakan kepada kami, aku mendengar Ashim bin

Llbaidillah dari keluarga Umar bin Khaththab, dia menceritakan dari

IJbaid maula Abi Ruhm, dari Abu Hurairah, batrwa dia pemah

bertemu seorang perempuan, lalu dia menemukan dari perempuan itu
. bau minyak wangi yang harum. Abu Hurairah lantas berkata

kepadanya, "Apakah kamu ingin pergi ke masjid?" Perempuan itu

menjawab, "lya." Abu Hurairah berkata, "Karena hal itu kamu

memakai wangi-wangsan?" Perempuan itu menjawab, "Iya'" Abu

Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Seorang perempuan

yang memakai wangi-wangian untuk ke masjid, maka shalatnya tidak

akan diterima Allah sampai perempuan itu mandi menghilangkan bau

75 Sanadnya shahih. Muhammad bin Abu Adi adalah Muhammad bin Ibrahim

bin Abu Adi. bahm fta'tertulis dengan redaksi, "Muhammad bin Adi," tanpa kata

Abu. lni adalah kesalahan yang sudah kami betulkan berdasarkan dari beberapa

manuskrip. Hadits ini telah diruUrtt* sebelummya dengan sanad ini padanlo.7214

dan kami telah mengisyara&an tentang hadits ini di sana. Ljh. hadits no. 8392.
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wentangian itu seperti halnya dia mandi dari hada* besar'. Makq
pulanglatr dan mandil 6.;n 6
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'u Sanadnya dha'if,karena dha'tf-tyaAshim bin Llbaidillah bin Ashim bin Urnar
bin Al Khaththab. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 7350, dari
Suffan -dia adalah Ibnu Uyainah-, dari AshinU dari maula Ibnu Abi Ruhm, dia
ini tidak jelas dan tidak disebutkan narnanya. Dalam hadits ini, namanya disebut
dengan Ubaid. Kami telah menjelaskan jalur-jalurnya dan kami isyaratkan jalur ini
di sana. Selain itu, kami telah menyebutkan bahwa hadits ini shahih dari jalur lain.

Perhatikanlah teguran keras Rasulullah SAW ini, dalam hal keluarnya
pererpuan dengan memakai wewangian pergr ke masjid untuk beribadrh kepada
Tuhannya. Shalat wanita itu tidak akan diterima kalau dia tidak niandi untuk
menghilangkan wewangian tersebut seperti halnya mandi besar. Perhatikanlah hal
ini dan apa yang sedang diperbuat oleh para perempuan perusak moral, lacur,
penggoda di zaman kita. Mereka mengaku beragama Islam dengan cara berbohong
dan menipu. Mereka dibantu oleh lakiJaki yang lacur dan berani kepada Allah,
Rasul-Nya, dan hukum-hularm yang sudah jelas dalam Islam.

Mereka semua menyangka bahwa tidak masalah bagi perernpuan untuk
membuka aurat, keluar dalam keadaan telanjang seperti pelacur, dan berkurnpul
dengan laki-laki di pasar dan tenpat yang menyesatkan serta menimbulkan syahwat.
Mereka semua berani dan menyangka bahwa Islam tidak mengharamkan bagi
perempuan berkumpul dengan kaum pria, memegang jabatan umum dan bepergian
sebagai delegasi ke acara yang diberi embel-embel "ilmiyah".

Mereka juga memperbolehkan wanita memegang jabatan politik. Perhatikanlah,
apalagi pemandangan orang-orang lacur di tempat perbelaujaan dan jalan dengan
membuka aurat yang seharusnya ditutupi. Anda bisa melihat pererrpuan dalam
keadaan kepala terbuka dihiasi dengan perhiasaq buah dada, pmggmg, ketiak, dan
apa yang dibawahnya terlihat jelas. Wanita saat ini cenderung mengenakan pakaian
yang tidak menutupi aruat, sehinga menunjul&an anggota tubuh yang ada dibaliknya
dan mempertontonkau apa yang di dalamnya dengan pemandangan yang paling
cantik. Bahkan, kita bisa melihat kemtrngkaran ini di waktu siang bulan Ramadhan.

Mereka tidak mengetahui waktu yang tepat dan tidak malu dari penjagaan Allah
atas mereka dari para lelaki dan orang-orang yang mirip laki-laki, yang lemah
gemulai!! Kemudian katakanlah setelah itu" apakah mereka laki-laki dan pereryuan
muslim?

@I - ftt6nfi Imam Ahmad
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7947. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Furat, aku mendengar Abu

Hazrrt, dia berkata: A}u menjadi teman duduk Abu Hurairatr selama

lima puluh tahun, maka aku mendengarnya menceritakan hadits dari

Nabi SAW batrwa beliau bersabd4 "sesungguhnya bani Israil itu

dipimpin oleh para nabi. setiap lcali seorang nabi meninggal, nabi

lain menggantikannya. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahlru-

Sesungguhnya aftan ada para fthalifth yang banyak-" Para sahabat

berkat4 'cMaka, apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Beliau

menjawab, "Tepatilah baiat yang pertama, kemudian yang pertama'

Beriknnlah merekn hak merekn yang telah dijadikan Allah untuk

merefta, lrarena sesungguhnya Allah yang aftan meminta pertanggung

jawaban atas apa yang Allah perintahkan . mereka untuk
. tr77

menJaganya.

77 Sanadnya shahih. Furai adalah Ibnu Abi Abdunahman Al Qaz.zaz At-

Tamimi. status tsiqaft-nya telah ditetapkan pada hadits no. 1832. Di sini kami

menambahkan bahwa biografinya telah ditulis oleh Ibnu Abi Hatim (312179).

HR. Al Buljrari gath lt t,l.ri, 6tzss-360) dari Muhammad bin Basysyar, dari

Muhammad bin Ja'far 
-guru 

Ahmad di sini- dengan sanad ini dan redaksi yang

serupa; dan Muslim (2187) dan Muhammad bin Basysyar

Muslim pun meiiwayatkamya (2t87); dan Ibnu Majah (no. 2871), keduanya

meriwayatkannya dari jairu Abdullah bin Idris, dari Hasan bin Furat, dari ayahnya,

dengannya dan seperti redaksi haditsnya.

Setain itu, Ibnu Katsir menyebutkannya dzlam Jami' Al Masanid wa As-Sunan

(71174) dan dia mengisyaratkan pada riwayat-riwayat Asy-syailhan dan Ibnu

Majah.
Redaksi, LU:\t'6"'t:s "Para nabi mengatur mereka," Ibnu Al Atsir berkata,

,Maksudnya, pira nabi menguasai .rusan bani Israil, sebagaimana halnya para

peminpin dan penguasa lain yang mengendalikan rakyatrya. Kata as'siyasah

artinya mengerjakaniesuatu dengan cara yang bisa membuatnya menjadi baik."

AJ g"drn (At Fath) berkata, "Maksudnya, ketika suatu keburukan timbul

diantara mereka, Allah mengutus untuk mereka seorang nabi yang menperbaiki

Musnad Imam Ahmad - EI
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7948. Muhammad bin Ja,far menceritakan kepada kami,

syu'batr menceritakan kepada kami dari ya'ia bin Atha', dia berkata:
Aku me'ndengar Amr bin Ashim, dia menceritakan bahwa dia
mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Nabi sAw, bahwa Abu

unNan mereka 63a msnghilangkan hukum yang telah mereka ubah dari kitab Taurat.
Di dalamnya terdapat isyirat bahwa sebuah masyarakat hanrs memiliki seseorang
yang bertanggung jawab atas masalah mereka. orang itu membawa mereka ke arah
yang baik dan berbuat adil bagi orang yang dizhalimi atas orang yang men,hilimi.',

Redaksi fj *Tepattlah,' et gun n b-erkata, "Kata ihr adalah Uintut kata kerja
perintah dari asal katawafaa. Maksudnya, ketika telah diberikan baiat untuk seorang' lfialifah setelah khalifah lain, maka baiat yang pertama adalah yang sah dan wajib
ditepati. Sedangkan baiat yang kedua tidak berlaku lagi.',

Al Hafizh kemudian berkata, 'Al eurtubi, dalam hadits ini, mengatakan bahwa
ada hukum untuk baiat yang pertama. Hukum itu adalah kewajiban menetapi baiat
tersebut. Beliau tidak memberikan hukum untuk baiat yang kedua. Beliau telah
menetapkan hukum yang kedua dalam hadits Arjafah -daiam shahih Muslim-,
ketika beliau berkata, i\t,l* t:i.;b,6*Mat@, potonglah leher yang lain.',

Sedangkan hadits Arjafah yang diisyaratkan oleh et e"rtoui (shahih Muslim,

J.t l!), .ll1Auikan dengan redaksi, o p. it i w g- l:i r.y-, )rt, h3 e .# i;t, i A U
61srt ,lnsibrl;- "Barangsiapa datang kepada kalian serientard perkaia kalian semua
telah dipegang satu orang laWJaki dengan keinginan unfiii mematahkan tongkat
kalian atau rnemecah belah kelompok tralian, maka bunuhlah dia..

Makna yang diisyaratkan oleh Al eurtubi, dalam hadits Abu sa,id Al Khudri
seperti yang terdapat dalam shahih Mustim pada bagian itu diriwayatkan secara
marfa' dengan redaksi, v4i ?71 fj3,6 $t$J. tJ tit,,X"ri*o baiat telah dilahtlan
untuk dua orang Htaffih, matra bunuhlih yangieraichir diantara keduanya.,,

EI - Mngnld Imam Ahmad



Bahar RA berkata kepada Nabi SAW, "Ceritakanlah kepadaku sesuatu

)rang aku ucapkan ketika aku memasuki waktu pag dan ketika aku

memasuki waktu petang." Nabi SAW menjawab, "Katalcanlah, 'Ya

Allah, yang Maha Mengetahui perkara yang gaib dan yang nampak,

Yang menciptalcan langit dan bumi, Tuhan segala sesuatu dan

Rajanya, Aht bersalai bahwa tidak ada tuhan selain Englau. Aht

berlindung dengan-Mu dari kejelekan dirifu dan dari kejeleknn

syethan dan perbuatan ryirilorya'. Katakanlah lwlimat tadi ketika pagi

dan sore, dan lcetika kamu berangkat ke tempat tidurmu."78

78 Sanadnya shahih. Status rrrqarz Am bin Ashim bin SuSan bin Abdullah bin
Rabi'ah bin Al Harts Ats-Tsaqafi telah ditetapkan pada hadits no. 51. Kami
menarnbahkan di sini bahwa biografrinya ditulis oleh Ibnu Abi Hatim (3/1/250).

Dalam kitab hadits di tempat ini disebutkan kata "LJmar" sebagai ganti "Amr."
Ini adalah kesalahan yang telah kami koreksi berdasarkan manuskrip shad, dar:.

Jami' At Masanid, dari referensi-referensi tentang biografi, dan dari riwayat-riwayat
hadib ini.

Hadits ini dinukil dalan Jami' Al Masanid (71315-316), dari bagian ini, dan

diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi pada hadits rto. 2582, dari Syu'bah dengan sanad

ini. Selain itu, telah disebutkan bahwa Imam Ahmad meriwayatkannya dalam

Musnad Abu Batrar Ash-Shiddiq pada hadits no. 51, dar'i Bahz dan pada hadits no.

52 dn 63, daxi Affaq mereka berdua meriwayatkannya dari syu'bah dengan sanad

ini.
At-Tirmidzi meriwayatkannya (41229) dartjalur Ath-Thayalisi, dari syu'bah.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan shahih."
Al Khathib juga meriwayatkannya (Tariwr Baghdad, 111166-167) dari jalur Isa

bin Affaru dari ayahnya, Affan -guru 
Ahmad-, dari Syu'bah. Abu Daud pun

meriwayatkannya (As-Sunan, no. 5067) dari Musaddad, dari HasyirrU dari Ya'la bin

Atha'. Al Hakim pun meriwayatkannya (Al Mustadrak, l/513) dari jalur Amr bin
Aun Al Wasithi, dari Hasyim.

Al Hakim berkata, +Sanad hadits ini shahih dan Al Bulfiari serta Muslim tidak

meriwayatkannya. Hadits ini disetujui oleh Adz-Dzahabi."
Penulis syarh At-Tirmidzi menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan juga

oleh An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Ibnu Abi Syaibah. Selain itu, hadits serupa pun

disebutkan pada no. 81, dari hadits Abu Bakax. Tetapi sanadnya dha'if tareta
terputus, lantaran hadits itu berasal dari riwayat Mujahid dari Abu Bakar. Padahal

Mujahid tidak hidup di masa Abu Bakar. Mungkin karena hal ini, Imam Ahmad

meiretapkannya dari riwayat Abu Hruairah dalam Musnad Abu Balar, karena ada

kemungkinan bahwa Abu Hurairah meriwayatkannya dari Abu Bakar. Yang jelas

bahwa hadits ini berasal dari riwayat Abu Hurairah langsung dari Rasulullah dan

Abu Hurairah hadir saat Abu Bakar bertanya. Rasullullah SAW juga mengajarkan

doa ini ke sebagian sahabat yang lain. Karena ada hadits yang telah disebutkan yang
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7949, Muhammad menceritakan ke,pada kami, Syr'batr

menceritakan kepada kami dari Daud bin Faratrij, dia berkata: Aku

mendengar Abu Hurairatr berkatq 'I(ami di masa Rasulullah SAW

tidak mempunyai makanan kecuali dua hitam: kurma dan 6.tt7e

t.
d
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mirip dengannyapadano. 6597 bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa itu kepada

Abdullah bin Amr bin Ash, dau juga pada hadits no. 6851 bahwa Abdullah bin Artr
mengeluarkan sebuah kitab dan berkata, "Ini adalah kitab yang Rasulullah SAW
telah tuliskan untul*u." Dalam kitab itu disebutkan bahwa Abu Bakar berkata, tt

...i:jl t, * ,!t ipi 'Walai RasulullalL ajarkanlah kepadaku sesuafir yang aku
ucaDkan...."''e 

Sanadnya shahih. Status ,srgar? Daud bin Farahij telah ditetapkiur pada hadits
no. 7514. Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masanid wa As-Sunan (7124) dart
bagian ini. Hadits ini akan disebutkan sekali lagi dengan sanad ini pada no. 9913 dan

9370, dari Affaq dari Syu'bah. Maknanya akan dijelaskan dalam kandrmgan dua
hadits yang lain pada no. 8638 dari riwayat Al Hasan dari Abu Hurairah, dan pada

hadits no. 9238, dairiwayat Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.
Karena itu, menurut pendapatku, penulis Majma' Az-Zawa'id tidak

menyebutkannya, denganalasan menganggap cukup dengan menyebutkan ha&ts no.

9238 dengan mengutipnya (10/315), sebagaimana akan kami jelaskan Maknanya
juga telah disebutkan dalam kandungan kisah yang panjang diriwayatkan oleh Malik
(Al Muwaththa', hkn 933-934) dengan sanadshahih, dari Abu Hurairah. Maknanya
juga terdapat dalam kandungan hadits milik Aisyatr dari kedua kttab shahih dan
yang lain. Lrh. At-Targhib wa At-Tarhib (4llll-ll2).

Redaksi, ivtrl'1Sr 'irriplrii "Al Aswadan adalah htrma dan atu," Ibnu Al Atsir
berkata, "Kurma mernang berwarna hitam. Ini adalah ciri unnrm yang terdapat pada

kurma Madinah. Kemudian air dinisbatkan kepada warna hitam dan disifati dengan

sifatnya karena mengikuti. Orang Arab melakukan hal tadi terhadap dua hal yang

bersamaan, lalu diberi nama dengan yang lebih terkenal, seperti katz qamaralz (dua

rembulan) dznumarain (dua Umar)."

lEl - Musnad Imam Ahmad
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7950. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu',bah menceritakan kepada kami dari Daud bin Farahij, diaberkata:

Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi sAw pernah menjauhi

istri-ishinya 
-Syu'batr 

berkata: Aku menyangkanya berkata:. dalam

sebulan-, maka umar bin Al Khaththab RA mendatangr beliau

ketika sedang berada di kamar diatas tikar, sementara tikar itu benar-

benar membekas di punggung beliau. Umar berkata, "Wahai

Rasululiah ,raja-rajaKisra minum dari emas dan perak sedang Engkau

seperti ini?" Maka [Nabi] SAW bersabd4 "sesungguhnya kebaikan

merelra dipercepat di kehidupan dunia." Kemudian Nabi SAW

' bersabda, "Safii bulan itu dua puluh sembilan hari, seperti ini dan

seperti ini." Beliau kemudian memisalrkan ibu jarinya pada yang

ketiga kalinya.so

,o Sanadriya shahih. Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masanid (7124) dart

bagian ini. Al Haitsami menyebutkanya dalamMajma' Az-Zawa'id (101327) dengan

redaLsi yang sama dan dia berkata, *HR. Al ltzz.vy, dan di dalamnya ada perawi

bernama Daud bin Farahij yang status tsiq4h-tya telah tetapkan oleh beberapa

ulama hadits dan dinyatakmdha'if olehbeberapa ulama hadits yang lain. Sedanekan

para perawi yang lain adalah perawi shahih'"
Ini adalah Sesuatu yang mengherankan darinya untuk hanya menyebutkan

nisbatnya kepada AlBazza4 padahal dia mernpunyai hadits ini dalam Al Musnadl

Redaksi, ,Nibi" tidak disebutkan dalzn ha', dan kami menarnbahkannya dmt luf,
mim, dar- Jami' Al Masanid. Hadits kita ini sangat ringkas. Kisah ini telah

disebutkan dengan panjang dar'i hadits Umar bin Khaththab (no. 222). Makna
jumlah hari dalam sebulan telah disebutkan dari hadits Abdullah bin Umar (no. 4866

dan 5182).

n'jjJr . )
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7951. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Budail, dari Abdullah bin

Syaqiq, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau meminta

perlindungan dari siksa kubur, siksa neraka Jahanam, dan fitrah
Dajjal.st

.n o, ln, -1a.
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7952. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abbas Al Jurairi, dia berkata:

Aku mendengar Abu Utsman menceritakan dari Abu Hurairatr, bahwa

ketika mereka dalam keadaan lapar, Abu Hurairah berkata, "Saat itu

tr Sanandnya shahih. Budail adalah Ibnu Muyassarah Al Aqili Al Bashri,
seorrng tabiin yang terpercaya. Biografinya telah ditulis oleh Al Bukhari (Al Kabir,
l/2ll4l-142) dan Ibnu Abi Hatim (l/l/428).

Status ,siqafr Abdullah bin Syaqiq Al Aqili Al Bashri telah ditetapkan pada no.
5217, dan kami menambahkan di sini bahwa biografinya juga telah ditulis oleh Ibnu
Sa'ad(Ath-Thabaqat, TlllgL) dan Ibnu Abi Hatim (2l2lBl).

HR. Muslim (L/164) dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Muhammad bin
Ja'far dengan sa"ad ini. Makna hadits ini disebutkan dalam riwayat Abu Hurairah
dari banyak jalur periwayatan yang sebagiannya telah disebutkan pada hadits no.
7236 dat7857.

EI - Musnad Imam Ahmad



tami Uertujuh, kemudian Nabi SAW memberikan kepadaku tujutt

buah kurma, setiap orang mendapatkan satu kurma."82

82 Sanadnya shahih. Abbas Al Jurairi adalah Abbas bin Farulfi Al Bashri yang

status tvqai-nya telah ditetapkan pada no. 6726.Karnl, menambahkan di sini bahwa

biografinya juga telah ditulis oleh Al Bukhari (Al Kabir, 4lll4) dan Ibnu Abi Hatim
(3lv2tt-212).

Hadits ini diriwayatkan juga dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, yaitu

Imam Ahmad, bahwa dia berkata, "Abbas Al Jurairi adalah syailh terpercaya dan

terpercaya."
Abu Utsman adalah An-Nahdi dan tabiin senior, namanya adalah Abdurrahman

bin Mul. Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid wa As-Sunan (7/507-508) dari

tenpat ini.
HR. Ibnu Majah (no. 4157) dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Ghundar

--dia adalah Muhammad bin Ja'far, ggru Ahmad di sini- dengan sanad ini. Al
Mundziri menukilnya (,4t-Targhib, 4ll2l) dan berkata, "HR. Ibnu Majah dengan

sanad yang shahih."
Al Bukhari meriwaya&annya dengan dua redaksi yang berbeda dan dia

meriwayatkannya (Fath Al Bai,9t478 dan 489) dari jalur Hammad bin Zai4 dari

Abbas Al Jariri, dari Abu utsman An-Nahdi, dan di dalarnnya disebutkan, sl ;t'ttt
p|t & gt,,J,tr[ ,l*'*i d& ir "Bahwa Nabi SAW memberikan setiap orang tujuh

lur-a." Al Buhari kemudian meriwayatkannya (91489490) dari jalur Ismail bin

7-akariabin Ashirq dari Abu Utsman, aaA eU., g*"italf dia berkata, itr 4- 
"$'niitJt ,4 nk'6,F q.*i 9; 'Nabi SAW membagikan diantara kami kurma, maka

aku mendapatkan lima buah."
Al Hafzh telah berupaya mengumpulkan kedua riwayat tadi dan kemudian dia

berkata, "Perbedaan yang lebih kuat dari apa yang ada dalam riwayat Al Bukhari ini
telah terjadi dalam hadits ini. Karena At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalur

Syu'uah, dari Abbas Al Jariri dengan redaksi, iS';rt * bt ,k'o\t i'tlriii ,Li *:li
i};'Mereka lapar, sehingga Nabi SAW memberikan kepada mereka kurma satu-

satut.tt

An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi, $r: * ,v.pti e e
'1'{*i "Beliau membagikan tujuh kurma diantara tujuh orang, dan aku termasuk

diantaranya." Ibnu Majah dan Ahmad juga meriwayatkarmya dari jalur ini dengan

redaksi, i;; lu-t,Ft 
"V 

e P:t * hr i; 
"r:r 

nyii ,it; etL'i I'iir+i "Mereka lapar

dan saat itu meieka bernrjuh. Maka, Nabi SAW memberikan kepadaku tujuh kurma

untuk setiap orang satu kurma."
Makna riwayat-riwayat ini berdekatan dan berbeda dengan Hammad bin zaid

dari Abbas. Dalam cetakan krtab Al Fath di sini tertulis dengan redkasi, "dari Ibnu

Abbas". Tambahan "Ibn" adalah kesalahan dari penyalin atau penerbit. Kemudian

Al Hafizh menguatkan riwayat Hammad bin Zaid, meskipgn masih dalam keadaan

ragu-ragu dalam hal itu. Yang jelas, riwayat-riwayat ini adalah hadits yang berbeda-

beda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Utsman An-Nahdi
meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Dengan demikian, permasalahannya menjadi

mudah dan jelas.
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7953.Muhammad bin Ja'far dan Hasyim menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Sytr'batr menceritakan kepada tami aari
Abu Balaj 

-Hasyim 
berkata: Yatrya bin Abu Sulaim mengabarkan

kepada kami-, dia berkata: Aku mendengar Amr bin Maimun
berkata: Alan mendengax Abu Hurairatr menceritakan dari Nabi SAW,
batrwa beliau bersabd4 "Maulcah alu mengajarkan lcepadamu

-Hasyim berkata: m,aukah alat tunjukkan kepadamu- suatu kalimat
dari simpanan sirga yang berasal dari bawah Arsy? Tidak ada upaya
lrccuali dari Allah, yang berkata, 'Hamba-Ku telah menyerahkan diri
dan telah berserah diri'."83

t3 Sanadnya shahih. Hasyim adalah Ibnu Al Qasim Abu An-Nadhr. Ahmad
menceritakan hadits ini dari dua gtuu yang meriwayatkan dari Syu'bah. Kedua guru
itu adalah dari Muhammad bin Ja'far dan dari Hasyim bin Al Qasim. Ahrnad telah
memisahkan riwayat kedua gurunya dalam hal yang diucapkan oleh setiap orang
dari mereka.

Redalsi, "Hisyam berkata: Yahya bin Abu Sulaim Mengabarkan kepadaku,"
malcsudnya adalah Muhammad bin Ja'far meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Abu
Balaj. Jadi, Muhammad bin Syu'bah menyebutkan sanad dengan menggunakan kata
"dari" dan menyebutkan guru Syu'bah dengan larnyah-nya. Abu Nadhrah Hasyim
bin Al Qasim menceritakannya dari Syu'bah "dia berkata: Yahya bin Abu Sulaim
Mengabarkan kepadaku." Jadi, Abu Nadhrah menyebutkan sanadnya dengan kata
yang mengindikasikan bahwa dia mendengar hadits itu dengan perkataan Syr'bah
"mengabarkan kepadaku" dan Abu Nadhrah menyebutkan guru Syu'bah dengan
narranya, yaitu "Yahya bin Abu Salim", tidak dengan htnyah-nya, yaitu ,,Abu

Balaj". Abu Balaj adalah Yahya bin Abu Sulairn
Dari sini, kita mengetahui bahwa redaksi, "Hasyim berkata ...," Hasyim adalah

orang yang mengatakan "Yahya bin Abu Sulaim mengabarkan kqladaku." Redalsi
ini menceritakan riwayat Hasyim dari Syu'bah yang merupakan orang yang
mengatakan kalimat tadi.

@ - 
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Status rrqai Abu Balaj telah ditetapkan pada hadits no. 3062. Begitu juga

cerita tentang perbedaan pendapat dalam nama ayahnya. Kami menguatkan
penyebutan nama ayah AbuBalaj oleh Sytr'bah di sini dan riwayat syu'bah yang

lain. Kami menambahkan di sini bahwa biografinya telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad

Qt2t6O) dan Ibnu Abi Hatim (4121153), keduanya tidak menyebutkan perbedaan

peirdapat dalam nama ayah Abu Balaj, yaitu Abu Sulaim.
Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid wa As-Sunan (71316). M"kna hadits

ini akan disebutkan secara ringkas dan panjang dari beberapa jalur periwayatan' dari

Abu Hnrairah pada hadits no. 8407, 8645, 8738, 9222,10058, danl0747.
Al Haitsami menyebutkannya dilam Majma' Az-fuwa'ld dengan riwayat lain

yang lebih panjang dari riwayat-riwayat Al Musnad (10/98-99) dan dia berkata,

'TIR. Al Baz.z.zr secara panjang seperti ini dan secara ringkas. Para perawi dua hadits

N Baz,z,r adalatr perawi l:p1dits shahih selain Kumail bin Ziyad, dia adalah

terpercaya."- 
Riwayat Kumail binziyadakan dikemukakan dzlanAt Musnadpadahadits no.

10747 secan lebih ringkas daripada yang disebutkan oleh Al Bazzar. Kemudian Al
Hai.tsami menyebutkan riwayat yang akan dinyatakan pada hadits no. 8407 dan dia

berkata, 'HR. Ahmad dan Al Bazzar. Para perawi hadits keduanya adalah perawi

hzdits shahih kecuali Abu Balaj Al Kabir, dia adalahperawi terpercaya."
Al Haitsami juga berkata, *Abu Balaj Al Kabir memiliki hadits selain ini dalam

karya At-Tirrnidzi." Dia mengisyaratkannya dalam Shahih At-Tirmidzi (41289)

dengan maknanya, dari riwayat Makhul, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata,

"Hadits ini adalah hadits yang sanadnya tidak bersambvtg (ghairu muttashil),
karena Mat*tul tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah."

Hadits itu memang seperti yang dikatakan. Al Mun&iri menyebutkan hadits ini
d^larn At-Targhib wa At-Tarhib (21255) dan menisbatkannya kepada Al Hakim
beserta perkataan Al Hakirr\ "Hadits ini shahih dan tidak ada cacat di dalamnya."
Tetapi alu tidak menemukannya dalamAl Mustadrak. Apa yang aku temukan dalam
Al Mustadrak (ll5l7) adalah hadits yang panjang yang disebutkan penulis Majma'
Az-Zawa'id dari riwayat Kumail bnZiyad dari Abu Hurairah.

HR. Ath-Thayalisi (no. 2494) dart Syr'bah. Tni adalah riwayat yang disebutkan
dzlam Al Musnad pada hadits no. 8738; Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya
(51286), seperti kedua riwayat Al Musnad yatg akan disebutkan pada hadits no.

10058 dan 8407. As-suyuthi juga menyebutkan dalam Ad'Dur Al Mantsur (4/223),

dan itu adalah iwayat Al Musnad yanr akan disebutkan pada hadits no. 8407 secara

lebih ringkas dan hanya menisbatkannya kepada Al Musnad.
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7954. Muhanrmad -Ibn Ja'far- dan Hasyim menceritakan

kepada kami, mereka berdua berkata: Syu'bah menceritakan kepada

kami 
-Hasyim 

berkata: Yahya bin Abu Sulaim mengabarkan ke,pada

kami, aku mendengar Amr bin Maimun-, Muhammad berkata: Dari
Abu Balaj, dari Amr bin Maimun, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW,

balrwa beliau bersabda, "Barangsiapa ingin 
-Hisyam 

berkata:

Barangsiapa senang-' menemulcan rasanya iman, maka dia
hendalotya mencintai orang lain yang hanya dicintainya lcarena Allah
Azzawa Jalla.'3a

e Sanadnya shahih. Penjelasannya seperti penjelasan sanad sebelurmya. Hadits
ini dinnkil dalanJami' Al Masanid wa As-Sunan (71316) dari tenpat ini. Hadits ini
juga akan disebutkan pada no. 10749, dari Ath-Thayalisi, dari Syu'bah dengan sanad
ini, dengan redaksi Serupa dan yang ini dinukil dalam Musnad Ath-Thayallsi no.
2495.

IIR. Al Hakim (Al Mwtadraf, jld. I, hfrr 4) dari jalur Ashim bin Ali Al
Wasithi, dari Syu'bah dengan redaksi 'c'n sl,"Barangsiapa memebahagialcannya." Al
Hakim berkata, "Ini adalah hadits yang tidak diriwayatkan dalam Ash-Shahihain.
Pa.lahal semua Ash-Shahihaiz menggunakan hujjah dengan Amr bin Maimun dari
Abu Hurairah dan Muslim dengan Abu Balaj. Dengan demikiaq ini adalah hadits
s hahih yang tidak memilih cacat."

Adz-Dzahabi memberikan komentar pada perkataan Al Hakim ini dengan
mengungkapkan, "Tidalg dia (nraksudnya Muslim) tidak menggunakan Abu Balaj
sebagai hujjab walaupun statl;s tsiqah Abu Balaj telah ditetapkan. Al Bulfiari

bahwa dia perlu ditinjau kembali." Adz-Dzahabi benar bahwa Muslim
tidak meriwayatkan hadits Abu Balaj, dan kami telah menolaknya pada hadits no.
3062 atas penisbatan perkataan ini kepada Al Bulfiari. Abu Balaj adalah perawi
terpercaya, sebagaimana yang kami utarakan sebelumnya.

Perkataan Adz-Dzahabi "Tidalq dia tidak menggurakannya sebagai hujjah,"
tertulis dengan perubahan dalam Al Mukhtashar yang diterbitkan bersama l/
Mustadrak dengan redaksi, 'Dia tidak bisa digunakan sebagai hujjah." Ini
merupakan kekeliruan yang telah kami betulkan berdasarkan manuskrip.

Al Hal.'m meriwayatkan sekali lagi (l/168) dari jalur Adam bin Abu lyas, dari
Syu'bab dan Al Hakim berkata, "Ini adalah sanad hadits iar shahih dzaAl Bukhari
serta Muslim tidak meriwayatkannya." Selain itu, A&-Dzahabi menyepakatinya
dalamhal ini.
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7955. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dia

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah menceritakan bahwa

Rasulullalr SAW bersabda, "Demi dzat yang iiwa Muhammad berada

di tangan-Nya, alat benar-benar akan menolak beberapa lakiJaki dari

lralian dari telagalat sebagaimana halnya unta asing yang ditolak dari

sebuah telaga. "ss

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami (Maima' Az-Zawa'id, 1/90) dan dia

berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Baz-zar. Para perawinya adal+
perawi terpercaya."

Al Mundziri juga menyebutkannya (At-Targhib wa At-Tarhib, 4145) dan dia

berkata, 'IIR. Al Hakim dari dua jalur dan dia menyatakan salah satunya shahih."

Padahal sudah jefas dari apa yang kami nukil bahwa diamen'shahr&-kan keduanya'

As-suyuthi menyebutkan dalam Al Jami' Ash'Shaghir derrgar- redaksi, +l'i
"Barangsiapa suka." Dia meirisbatkannya kepada Al Baihaqi dalan Asy-Syu'ab

saja! Dia kemudian menyebutkannya dengan redaksi, 6ira';,,t "Barangsiapa senang'"

Dia menisbatkannya kepada Ahmad dan Al Hakim. Lrh. Al Fath Al Kabir (31148

dan 198) dzrAl Musnad (no.7230 dan 7906).
tt Sanadnya shahih. Muhammadbin Ziyad adalah Al Qurasyi Al Jumahi, budak

mereka. Status ,s,qar-nya telah ditetapkan pada hadits no. 7122. Hadits ini dinukil

dalam Jami' Al Masanid wa As-Sunan (71338) dari tempat ini. Hadits ini akan

disebutkan pada no. 9856, dari Hailaj dari Syu'balr dan pada no. 10031, dari

Hammad bin Salamah, dari Ghunndar -dia adalah Muhammad bin Ja'far, guru

Ahnad di sini- dengan sanad hadits ini. Lih. Musnad lbnu Mas'ud (no. 4351).

Redalrsi, 'ttsii\'*,ntcu akan benar-benar menola&," ma[sudnya adalah alu akan

menolak mereka dan menyingkirkan mereka. Redaksi ini dibentuk dai kata adz-

fuaud yang artinya penolakan dan pengusiran.

4t I
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7956. Muharnmad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syr'batr menceritakan kepada kami daxi Mutrammad bin Ziyad, dari

Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Ifrit
dari golongan jin datang kepadafu tadi malam untuk mernutus

shalatht. Namun Allah membuatht mampu mengalahknnnya,

sehingga alat bisa membantingnya. Dan aht, ingin mengikatnya

disamping salah satu tiang masjid samp,ai pagi, sehingga lalian
semua melihatnya. " Nabi SAW bersabda, "Maka alat ingat doa

saudaraht Sulairnan, 'Ya Tuhanht, berilah alat kchtasaan yang tidak

layak bagi seorang pun setelahht'."

Abu Hwairah berkata, "Beliau kemudian melepaskannya

dalam keadaan kalah."86

t6 Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dalan Jami' Al Masanid (7/338) dzrt
teryat ini. HR. Al Bulfiari (Fath Al Ban, 61329), dari Muhammad bin Basysyar,
dari Muhammad bin Ja'far 

-guru 
Muhammad- delgan sanad ini, dan(11491492,

dar-9l4z}) dari Ishaq bin Ibrahinq daxi Rauh bin Ubadab dan dari Muhammad bin '

Ja'far, keduanya meriwayatkan dari Syu'bah seperti redalcsi haditsnya.
6f Bukhari juga meriwayatkannya (3/@ dz\ 61242) dari Muhammad bin

Ghailan, ilari Syabbabah, dari Syu'bah. Al Bukh4ri tidak menyebutkan redaksinya
dalam riwayat yang terakhir dari kedua hadits itu. Muslim meriwayatkannya (l/152)
dari Ishaq bin Ibrahim dan Isliaq bin Mansur, keduanya meriwayatkannya dari An-
Nadhr bin S)rumail, dari Syu'balq kemudian dari Muhammad bin Basysyar, dari
Muhammad bin Ja'far, dan dari Abu bakar bin Abu Syaibah, dari Syabbaball
keduanya meriwayatkannya dari Sy1:fal
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Redaksi ...:Jb'c.it "Datang kepadalu ..'," Ibnu Al Atsir berkata, *Maksudnya,

muncul di hadapankn ketika aku shalat secara tiba-tiba."
Redaksi, 'rbi.Mot a aht menuhtlnya," sq)erti inilah redaksi yang terdapat dala

btab asli Al Mtunad dan lami' Al Masanid, disebutkan dengan huruf dal tanpa titik'
Dalam luf drbei tanda pengabaian di atas hunrf dal. Kata itu dibaca dengan

haralcat fathah pada hunrf dal dn ain, serta tasydid pada huruf la'. Dalam riwayat

An-Nadbr bin Syumail bin Syu'bab, yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan

dcngan redaksi, ib'ai dengan bentuk tadi hanya saja dalam riwayat Muslim

aisetutton dengan hwuf dzal yang bertitik satu sebagai ganti yang tak bertitik'

Begitu juga Al Bullnri meriwayatkannya dari An-Nadhr, sebagaimana akan datang.

Keduanya adalah hadits shahih dan fashih.

Ibnu Al Atsir berkata, l'Ma|sudnyq mencekiknya . Y-ata adz-dza'tu dan' ad-da'tu

artinya mendorong dengan keras. Sedangkan kata adz-dza'U jluga berarti

menjatuhkan ke tanah."
Dalam kamus Al-Lisan disebutkan, "Katz da'atahu-yad'atuhu4a'tan artinya

mendoronpya dengan keras. Boleh juga diucapkan dengan hrtruf dzal yang bertitik

satu. Hal ini akan disebutkan narti."
Sedangkan dalam kamus Al Mu'jama, disebutkaq "Kalimat dza'atahu fi at-

turabi, yaiz'anhu- dza'tan artinya menjatuhkannya ke tanah sebagaimana halnya

-"o"k"rry" ke dalam air, Menurut pendapat lain, artinya adalah mencekik dengan

lorat. Dengan demikian kata dza'atahu-dza'tan artinya mencekiknya. Kata adz-

dza'tu afirtya mendorong dengan keras dan menekan dengan kuat. Bentuk kata

kerja kata adz-dza'tu seperti kata kerja ad-dafu. Regitu juga kata zamatahu-zantan

urtioy" adalah mencekiknya. Kata dza'atahu, dzaathahu, dan dza'athahu attjrrya

sama yaitu mencekik dengan cekikan yang kuat. Kata adz-dza'tu dan ad-da'tu

dengan dzal dndal arinya adalah mendorong dengan keras."

1t goh".i (Fath Al Bari, 3164 den 2164, cet. As-Sulthaniyah dari matan Ash-

Shahih)berkata, "Kemudian An-Nadhr bin Syumail berkata: Katafadza'athu artitya
adalah mencekiknya. Kata fada'attuhu, diambil dari firman Allah surah Ath-Thuur

ayat 13 yang berbunyi,"Yauma yuda'uuna," artinya di hari mereka didorong. Tetapi

yang benar, meuxatkt,fada'attuhu. Hanya saja An-Nadhr seperti ini berkata bahwa

kalimat rlu dengan tasydid pada huruf atn dan ,a'."
Jadi, riwayat dengan fuxuf dzal adalah benar, sebagaimana halnya dengan huruf

dal. Ke&rfilrlya dengan huruf ain tanpa tasydid. An-Nadhr bin Syurnail telah

melalerkan kisalahan ketika rnemberi tanda tasydid pada huruf ain dan huruf tanpa

titik. Begitu juga dengan Al Bukhari menyalahkannya. Hal yang bisa dipahami dari

Al Hafizh (At Fath,3164-65) bahwa oreng yang menceritakan kepada Al Bukhari

dengan tasydid pada huruf ain adalah Syu'bah dan An-Nadhr adalah orang yang

menyalahkannya dalam hal itu.-R"d"t 
ri, ()-.1 )-\,/# ) ,3t d.+'q ,o& g7liVs of ti "Mapa aki ingat doa

saudaralat Sulaiman, Yi Tuhantu berilunlah alcu kehtasaan yang tidak layak bagi

seorang pun setelahht," Begitulah redalsi yang dicannrmkan dalam kitab asli Al
Musnad dan Jami' Al Masanid.Ini jelas bahwa redaksi ini mengisyaratkan doa

Sulaiman dengan mencuplik ayat Al Qur'an, tidak bahwa redaksi itu dipetika saat

se.lang membaca ayat 3idari sruah Siaad yang berbruryi, i &ii ,).'+: ut'*"r,;,5'6
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7957. Muhammad bin Ja'far menceritalcan kepada kami,

Syu'batr me,nceritalcan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dari
Abu Hurairah, dari Nabi SAW batrwa beliau bersabda, "sesungguhnya
aht benar.benar berharap apabila panjang umur dapat bertemu
dengan Isa putra Maryam AS. Apabila kcmatian mendatangiht

+lq'u )r\.r# *Dia 
-sulaiman- bakata, 'Ya Tuhanht, ampunilah dosaht dan

berikanlah ahr lcehtasaan yang tidak lcyak bagi seseorang setelahht'.' Redaksi
yang ada-dalam riwayat An-Nadbr bin Syumail dalam Muslim adalalf ej e $r',,,,
,tXb )L\.,#i e d "Ya Tuhanht, amproilah aht dan beritah afu lcefuasian yang
tidak layak bagi seseorang setelahltu," sesuai dengan bacaan a)rat tsrsebut.

Sernra riwayat-riwayat I'ang kami scbutkan dari Al Bukhari, seperti iwayat Al
Musnad, addah dcngan cara margisyarattan kcpada ayat, bukan dcngan bacaan.
Hanya saja Al Hafizh menceritakan di awal riwayat-riwalrat Al Bukhari (ll49l-
492),bahwa riwayat Abu Dzar, salah sair perawi kitzb Shahih, di dalamya terdapat
nash bacaan ayat Al Qtr'an, berbeda dengan riwayat yang lain.

Al Hafizh kemudian berkat4 "Al Kamani berkata, Mrmgkin dia
menyebutkamya dengan cara mengisyaratkan pada ayat, tidak dengan cara
membaca ayat'. Aku (Ibnu Hajar) berkata, Dalam riwayat Muslim terttrlis seperti
riwayat Abu Dzar, dengan menyebutkan ayat. Narrpaknya, hal itu adalah perubrhan
dari sebagian p€rawi'."

Menurutkq inilah yang dinukil oleh Al Hafizh tentang riwayat Abu Dzar.
Tetapi yang aku lihat dalam tenryat ini cetakan Al Yunaniyah dari Al Bukhari
seperti riwayat Al Musnad, dan dia tidak menyebutkannya pada catatan pinggirnya
riwayat lain dari Abu Dzar. Lihat juga gsr4kan As-sulthaniyah (1199). Al Hafizh
mungkin lupa riwayat lain yang telah kami isyaratkan dalam Al Bulfiari. Riwayat
itu seperti riwayat ini, tanpa menyebutkan perbedaan sdinan-sdinannya atau
riwayat-riwayatnya.

Redaksi, i"rl tij "Mala beliau metepaskannya dalam leadaan kalah,-
nraksudnya adalall rnaka Allah mengembalikannya dalam keadaan menrgi. Ini
adalah yang terdapat dalam riwayat Muslim Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir
dalam tafsinrya (7/209) dari salah satu riwayat Al Bukhari; kemudian dia berkata,
'IIR. Muslim dan An-Nasa'i dari badits Sytr'bah."
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7958. Yazid bin Hanur menceritakan kepada ftami, Syu'batr
mengabarkan kepada kami dari Muhanrmad bn Ziyad, dari Abu
Hnrairatr, dia berkata, "sesungguhnya aht benar-benar
mengharapkan apabila hidupfu lama, agar alu bertemu Isa bin
Maryam AS. Namun apabila kematian datang terlebih dahulu

kepadaht, barangsiapa bertemu dengannya, sampaikanlah salamht
kepadanya."88

87 Sanadnya shahih. Hadits ini dan setelabnya dinukil dzlatn Jami, Al Masanid
wa As-Sunan (71338) dari tenpat ini. Al Haitsami juga menyebutkannya (Majma'
Az-fuwa'id,jld. 8, hhr. 5) dan dia berkata, *IIR. Ahmad dengan dua sanad secara
marfu' dan secara mauquf. Para perawi kedua sanad itu adalah perawi hadits
shahih;'

Menurutku, penilaian nadu' adalah tamb"han dari orang yarg terp€rcqra,
sehingga hal itu dapat diterirna. Seperti yang sudah diketahui oleh kalangan yang
menggeluti ilmu ini bahwa Syu'bah itu sengat sering memutus satad marfu', karena
sikap kehati-hatiannya. Turunnya Isa di akhir z:rlrrtan adalah sebu"h kepastiar:,
berdasarkan hadits mutawatir yarrg shahih dan benar. Kami juga menjelaskan dalam
hadits yang telah disebutkan pada no.7267, dan hadits yang telah kami isyaratkan di
terpat itu. Lih. hadits no. 7271,9259 dan 9630.tt Sanadnya shahih. Hadits ini tclah disebutkan sebelurrnya. Tetapi redaksi
hadits ini terpufiN, dan meqiadi luidrts marfu'karena l6gahan dari perawi yang
terpercaya. Kemudian pemutusan itu tidak berdanpak apa-apa, karena
adalah marfu'. Karena rnasalah ini adalah masalah yang gaib yang tidak diketahui
dengan pemikiran ,lan analogi. Hal seperti itu berasal dari periberitahuan dari
Rasulullah SAW.
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7959. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ali
bn Zard dan Yunus bin Ubaid, keduanya menceritakan dari Ammar,

maula Ibn Hasyim, dari Abu Hurairatr 
-adapun 

Ali, maka

meriwayatkaillya secara *arfu', bahwa Rasulullah SAW. Sedangkan

Yunus, maka dia tidak menganggap Abu Hurairalr-, bahwa dia

beliau bersabda te,lrtang ayat ini "Dan demi yang menyaksilmn dan

yang disaksilcan," beliau bersabda, "Maksud. yang menyaluikan

adalah hari Arafah, d.anyang diianjitran itu adalah Hari Kiamat."Ee

8' Sanadnya shahih. Tetapi sebenamya ini adalah dua sana4 karena Syr'bah
meriwayatkannya dari Ali binT:iidbin Jad'an, dan dari Yunus bin tlbaid, keduanya

meriwayatkannya dari Ammar bin Abu Ammar, maula bati Hasyirn' dari Abu
Hurairab, hanya saja Ali bin Zaid menjadikan hadits itu marfu', sshingga dia

menjadikannya dari sabda Nabi SAW. Selain itu, Yunus bin LJbaid meqjadikannya
hzdits mauquf, sehingga dia menjadikannya dari perkataan Abu Hurairah.

Meskipun Ali bin Zaid adalah perawi terpercaya menurutlu, hanya saja dia

sendiri meqjadikan hadits ini *odr'. Menurut para ulama, dia adalah perawi yang

sering menjadikan beberapa hadits marfa'. Yunus bin lJbaid lebih hafal, terpercaya,

dan kuat penetapannya dari pada dia. Jadi, pendapat yang kuat dalam hadits ini
menurutku adalah memutus hadits ini ke Abu Hurairah. Kami akan menyebutkan

setelah ini hadits dengan sanad ini juga dari Yunus bin Llbaid dengan redaksi yang

lebih paqjang dengan sedikit perbedaan pendapat.

Ada perbedaan perdapat yang kuat diantara ivrayat Al Musnad yang ada di sini
dan antara dua riwayat Al Hakim sera Al Baihaqi dari jalur Al Musnad dengan

sanad ini. Hadits yang disebutkan di sini adalah hadits yang dinukil pada ketiga

hadits dan"/omi' Al Masanid (7l3ll) dari terryat iw dari Al Musnad.

Sedangkan yang hadits yang disebutkan dalamTafsir lbnu Katsir (9/158), dari

terryat ini berasal diliAl Musnaditga, redaksinya adalal\ ii:f;iti[-'+At q-:l'6
*Uiit ii">'4 *Beliau bersabda, 'Malrsudnya yang menyaksikan adalah hari Jum'at
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7960. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritak'an kepada kami dari Yunus, dia berkata: Aku

mendengar Arnmir, maula bani Hasyim menceritakan bahwa beliau

bersabda tentang ayat ini, "Dan demi yang bersaksi dan yang

disalrsikan," beliau bersabda, "Yang bersaksi adalah hari Jum'at dan

yang disaksilran adalah hari Arafah, sedangkan yang dijanjikan

adalah Hari Kiamat.'eo

dan hari yang disatrsilran adalah Hari Kiamai'." Te{api alnr tidak Pc,rcaya dengan

kebenaran cetakan Tafsir lbnu Katsir, karena banyak kesalahan di dalamya.
HR. Al Hakim (Al Mustadrak,2l5lg) dari Abu Bakar bin Ishaq dari Abdullah

bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya, Imam Ahmad, dengan sanad ini. Al Hakim
berkata, "Hadits Syutbal yang berasal dari Yunus bin tlbaid adalah hzdrts shahih
ses[ai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Mereka berdua tidak
meriwayatkannya."

Al Hakim hanya menyatakan hadit siai shahih dengan sanad yang terputus saja.

Dan A&-Dzahabi pun sepakat dengannya.

Al Baihaqi meriwayatkannya (As-Sunan Al Kubra, 31170) dari Al Hakim
dengan sanadnya ini. Redalsi hadits yang terdapat dalamAl Musndrak adalab, ,jri
*'+i,t ?7 :i'ie lltr j, i'",+:.:jri ,1.c1!J i6 nf i'l'+&)r "Dia berkata, 'Yang menyaksilan
adalah han Arafah dan hari Jum'at, sedangkan yang dbaksikan, adalah hai yang
dijanjikan adalah Hari Kiamatf." Redaksi ini adalah redaksi yang dinukil .d^lam Al
Mustadrak, Mukhtashar Adz-Dzahabi, manuskrip Mukhtashar Adz-Dzahabi yang
aku miliki, dan Sunan Al Baihaqi. Redalsi ini adalah redaksi yang disebutkan dalam
Ad-Dur Al Mantsur (61337-332), dengan menukil dari Al Hakinq Ibnu Mardawaih,
dan Al Baihaqi. Aku hampir menguatkan bahwa iiwayat Al Hakim dan yang

bersamanya itu di dalamnya terdapat sedikit kesalahan, mungkin dari Al Hakim atau

dari gurunya atau mungkin juga dari para penyalin sebelumnya. Sedangkan redaksi
yang terpercaya, yang aku yakini kebegarannya, adalah redalsi riwayat yang akan

disebutkan, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.* Sanadnya shahih. Redaksinya dinyatakan dapat dipercaya. Redaksi ini dan

sebelumnya terdapat dalam tafsir ayat2 dan3 surah Al Buruuj. Bacaan ayat-ayat itu
adalah seperti irr, {i!j )+s:s ,l*tJt fli ,i;lt o$ ,vJ,Jr1 "Dan demi langit yang
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memiliki bintang-bintang, demi hari yang dijanjikan, dan demi yang menyalcsilun

dan yang disalisikan." Yang dimaksud dengan perkataan Yunus bin Llbaid bahwa

alar mendengar Ammar maula bati Hasyim menceritakan bahwa dia berkata ...,
bahwa yang mengatakan ini adalah Abu Hurairah, dengan pehmjuk riwayat yang

telah disebutkan.
Dengan demikian, kata ganti orang ketiga pada kata in "sesungguhnya dia"

kenrbali kepada Abu Hwairah. Kemungkinan dia membuang penyebutannya dengan

tujuan meringkas. Inilah yang ditemukan dalam ketiga kitab Al Musnad.Tetapiyatg
terdapat dalam Jami' Al Masanid (7l3ll) dza Tafsir lbnu Katsir (9/158) dari tenpat
id dari lagian Al Musnad adalab, "Aku mendengar Ammar maula bani Hasyim
menceritdkan (dari Abu Hurairah), bahwa dia berkata ...,'" dengan tambahan (dari

Abu Hurairah) dan dengan sangat jelas menyebutkannya. Aku tidak mengetahui,

apakah l26fnhan rni hilang dari sebagian salinan Al Musnad kuno dan ada dalam
salinan-salinan yang laiq atau Al Hafizh Ibnu Katsir menambahkannya dalarnJami'
Al Masanid dan tafsirnya, untuk merye{elas sanad dan menjelaskan yang

sebenarnya? Tetapi aku menganggap kemungkinannya sangat jauh bahwa dia

berbuat demikian dan menguatkan bahwa hal ini dikarenakan perbedaan dalam
salinan-salinan Al Musnad.

Aku lebih cenderung menguatkan staix shahih riwayat ini dari segi redalsi dan

itu adalah riwayat yan€ terpercaya, karena Ath-Thabari meriwayatkannya dalam
tafsirnya dari jalur ini secara terpisah dan sesuai dengan yang ada di sini. Oleh
karena rtq dia meriwayatkan (ld. 30, hkn 82, cet. BulaQ dari jalur Ibnu Ulayyah,
dia berkata, "Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ammar menceritakan
kepadalu, dia berkata: Abu Hurairah b€rkata, Tlari yang dijanjikan adalah Hari
Kiamat'."

Ath-Thabari kemudian meriwayatkannya dari jahn Ats-Tsauri, dari Yrinus,
dengan sanadnya. Setelah itu dia meriwayatkannya dari jalur Ibnu Ulayyah juga, dia
berkata, "6m menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah berkata, 'Yang
menyaksikan adalah hari Jum'at dan yang disatsikan adalah hari Arafah'." Riwayat-
riwayat Ath-Thabari ini sesuai dengan riwayat riwayat dan redalsi yang ada dalam
Al Musnad semakin menguatkan redaksi yang ada dalam riwayat Ath-Thabari.
Berarti juga menunjukkan kesalahan riwayat yang berbeda atau merubahnya.

Hadits ini dan hadits sebelurmya, ba*- marfu' maupuir munqathi', trdak
disebutkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-Zawa'id tr'nena dia menganggap
cukup penyebutan makna keduanya oleh At-Tirmidzi dari jalur yang lain, dari Abu
Hurairah. Jahu yar'g lain ini tidak diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al Musnad.
Karena itu, kami menyebutkannya di sini untuk menyerpurnakannya.

At-Tirmidzi meriwayatkannya (4l2ll) dari jalur Rauh bin Ubadah dan

Ubaidillah bin Musa, dari Musa bin lJbaidah, dari Ayyrb bin Khalid, dari Abdullah
bir Rafi', dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabdu, ii.ije 3lt iil
L ,'+ Pl A * .il r3 ;r::lr y:tt, ui ,!'6 ,:ru#.it i:i. +*.st:i:-e u:t-i'*:t;t iirl ,9vir
,4 b iioi'it,d u irL;- t3,'i br,+ri,tr'rr ;*l lb' iu-',y:! V gtj- 1 bL'Hari yang
dijanjilran hilatah Hari Kiamat, hari yang'd*at<silran adalah hari Arafah, dan hari
yang menyaksikan adalah hai Jum'at'. Beliau juga bersabda, 'Matahari tidak alcan

terbit dan tergelincir di hari yang lebih utama darinya. Di dalamnya terdapat satu
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7961. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syr'bah menceritakan kepada kami dari Simak, dari Malik bin

walfir yang tidaklah seorang mulonin meminta'kebailran dari Allah kecaali Allah
mengabullannya. Dan tnukmin itu tidak meminta perlindungan dai sesuatu kecuali
Allah melindunginya dari hal itu'."

At-Tirmidzi kemudian berkata, 'Tladits ini tidak kami ketahui kecuali dari
hadir Musa bin Ubaidah. Dia adalah perawi dha'if. Yahya bin Sa'id dan yang lain
menilainya dha'if dari sisi hafalannya. Syu'bah, Suffan At-Tsauri, dan tidak hanya

satu dari para irnam yang meriwayatkan dari Musa bin Ubaidah."
Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya (9/158) dari riwayat Ibnu

Abi Hatinq dari jalur llbaidillah bin Musa, dari Musa bin Ubaidah. Ibnu Katsir
kemudian berkata, "HR. Ibnu. Khuzaimah, dari beberapa jalur, dari Musa bin
I-Ibaidah tu-Rabdzi. Dan dia adalah perawi dha'if;'

Ath-Thabari meriwayatk4n beberapa bagian secara terpisah dari hadits ini (ild.
30, blm. 8l-83, cet. Bulaq), dari beberapa jahu, dari Musa bin lJbaidah. Al Baihaqi
mepiwayatkan perimulaan hadits ini dalam menjelaskan tiga hari tersebut (ls-Szzan
Al Kubra,3ll70) dari jahu Rauh bin Ubadab, dari Musa bin lJbaidah.

As-suyuthi menyebutkannya (Ad-Dur Al Mantsur, 6/321) secara lengkap dan

menambah penisbatannya kepada Abd bin Hami4 Ibnu Abi Ad-Dunya dalan Al
Ushul,Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih.

Musa bin lJbaidah itu adalah perawi yang dinilai sangat dha'if. Biografiiya
dittrlis dalam At-Tahdzib, Al Kabir (4lll29l), Ash-Shaghir (172-173), dan Ibnu Abi
Hatim (4/l/151-152).

Al Bulfiari berkata, "Haditsnya diingkari menurut Ahmad bin Hanbal."
Ali bin Al Madini berkata aari ru Qaththan, 'iKami dulu menjauhinya ketika

menjelaskan hari-hari dalam ayat itu."
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al Jurjani, dia berkata, "Aku mendengar

Ahmad bin Hanbal berkata, 'Bagikq suatu riwayat tidak halal bila dari Musa bin
LIbaidah. Kami berkata, 'Wahai Abdullab, tidak halal?' Dia menjawab, 'Aku
mengatakan bahwa Sufyan dan Syu'bah benar-benar meriwayatkan darinya'." Dia
berkata, "Seandainya nampak pada Syr'bah apa y^ng terlihat pada yang lain, maka
dia tidak akan meriwayatkan darinya."

Ibnu Ma'in berkata, "Hadits Musa bin Ubaidah tidak bisa dijadikan sebagai

hujjah.'
Ibu Hatim berkata, "Haditsnya munl(nr."
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Zhalim, dia berkata: Aku me,nde,ngar Abu Htrairah, dia berkata: Aku
me,ndengar Rasulullah Abu Al Qasim SAW yang jujur dan dialcui

kejujurarmya bersabda" "Sesungguhnya kehancuran umatht -atau
kerusalcan umatlat- terjadi pada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin

yang menuruti syahwat serta orang-orang bodoh dari kaum

Quraisy."9r
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Ibn Ja'far- menceritakan7962. Muhammad 
-maksudnya

kepada kami, Syu'batr menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari

Abbas Al Jusyami, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau
bersabda, "Sesungguhnya satu surah dari Al Qur'an, yang berisi tiga
puluh ayat bisa memberi syafaat bagi seorang laki-laki sampai dia
diampuni. Surah itu adalah "Tabaarakal-ladzii biyadihii al mulht."e2

er Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan secara panjang lebar pada hadits no.
7858-,-dari jalur ini. Kami telah meriwayatkan dan mengisyaratkan hadits ini di sana.

e2 Sa"adnya shahih. Abbas Al Jusyami adalah tubii, t"rp"r"aya. Biograrinya
ditulis dalam At-Tahdzib (5/135) dalam bab orang yang bernama "Abbas" dengan
huruf ba'.

Penulis ArTahdzib berkata, "Menurut sebuah pendapat, nama ayabnya adalah
Abdullah."

Begrni yang terdapat dalam tiga kitab induk I I Musnad "Abbas"..
Ibnu Katsir menyebutkannya (Jami' Al Masanid wa As-Sunan,71209) dalam

unrtan narna-narna tabiin secara abjad, setelah nama "Abbad" dan sebelum nama
"Abdullah". Hal ini menunjukkan bahwa perawi kita ini, mentrnrt Ibnu Katsir,
narnanya adalah "Abbas". Tetapi dalam salinan Jami' Al Masanid disebutkan
dengan redaksi, "Abbas Al Jusyami" dengan hvnfi dal sebagai ganti huruf slz. Ini
adalah perubahan dari para penyalin.

Nama Abbas masih diperdebatkan sejak lama, apakah nanumya "Abbas" atau
"Ayyasy''. Dalam manuskrip Al Mun&iri (Tahdzib As-Sunan, no. 1354) disebutkan
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dengan redaksi, "A1ryasy''. Aku telah memberi lcitilon di sana bahwa hal itu adalah
peiryelewengan" Kemudian sekarang telah jelas bagi kami bahwa yang benar adalah
br*an itu, sebagaimana yang akan datang.

Naryaknya, Al Bukfiari tidak rnendapat kejelasan untuk menguatkan salah satu
dirri dua pendapat itu, tidak unhrk satu perawi. Al Bukhari (4lll4) dalam bab
"Abbas" berkata, "Abbas Al Jusyami adalah Qatadah dan Al Jariri meriwayatkan
darinya dan dia meriwayatkan dari Utsrnan.

Pendapat ini diutarakan oleh Mu'a& bin Hisyam dari ayahnya dari Qatadah.
Abul A'la dari Yazid bin Zurai', daxi Sa'i4 dari Qatadab, dari Ayyasy bin Abdullah,
dia berkata, "IJtsman menulis dalam masalah musafir." Seperti inilah redaksi yang
terdapat dalam kitab Tankh Al Kabir namenya dalam permulaan biografi "Abbas"
dan di pertengahanya sebelum terakhir "Ayyasy", seperti yang dijelaskan oleh
Syaikh Abdtrnahman Al Yamani. Kemudian Al Bukhari menulis riwayat hidupnya
(4lll47) dalam bab Ayyasy, *Ayyasy bin Abdullall dan Utsman menulis."

Qatadah meriwayatkan dari Ayyasy. Dia juga meriwayatkan dari Abu Qatadah
Al Adawi. Ini adalah biografi kedua yang kami kuatkan bahwa ini adalah untuk
tabiin ini juga. Walaupun pengungkapannya berbeda, tetapi berdekatan.

Ibnu Abi Hatim telah meyakinkan bahwa perawi kita ini bernama "Ayyasy" dan
dia menceritakan dua pendapat tadi. Dengan demikian, dra (31215) berkata dalam bab
Ayyasy, "Ayyasy bin Abdullah 

-sebagian 
ulama berpendapat, Abbas. Ayyasy itu

lebih benar dan Utsman menulis-. Ayyasy meriwayatkan dari Abu Qatadah Al
Adawi dan Qatadah meriwayatkan darinya."

Ibnu Hibban menetapkan bahwa namanya adalah Ayyasy dan menyebutkannya
(Ats-Tsiqat, hlm. 300) dan tidak menceritakan perbedaan namanya. Selain itu, dia
juga tidak menyebutkannya dalambiogr4fi nama Abbas.

Ibnu.Hibban berkata, "Ayyasy bin Abdullah Al Jusyami meriwayatkan dari
Utsman bin Affan dan Abu Hurairah. Qatadah juga meriwayatkan darinya."

' 
Dengan semua argumen tadi, kami menguatkan pendapat yang telah dikuatkan

Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Hibbar, bahwa dia adalah Ayyasy. Tetapi kami
menetapkannya di sini dengan nama Abbas karena mengikuti kitab asli Al Musnad
dan untuk menjaga perbedaan pendapat. DalamAl Musytabah (h1m.334) dan Tahir
Al Musytabah karya Al Hafizh Ibnu Hajar (hlm- 315, manuskrip fiLn) disebutkarS
"Ayyasy bin Abdullah A1 Yasykuri adalah guru Qatadah."

Petunjuk-petunjuk dan tanda-tanda itu menurutku, menunjukkan bahwa dia
adalah tabiin yang ada di sini. Selain itu, Adz-Dzahabi lupa atau salah dalam
perkataaanya, "Al Yasykuri" sebagai ganti "Al Jusyami". Ibnu Hajar pun
mengikutinya dalam hal tadi.

Hadits ini akan disebutkan pada hadits no. 8295, dari Hajjaj dan Ibnu Ja'far,
keduanya meriwayatkan dari Syu'bah dengan sanad ini.

HR. Abu Daud (no. 1400) dari Amr bin Marzuq; At-Tirmidzi (4147) datr
Muharnmad bin Basysyar, dari Muhammad bin Ja'far; dan Ibnu Majah (no. 3786)
dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Usamah, ketiganya meriwayatkannya dari
Syu'bdr dengan sanad ini.

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits iasaz."
Ibnu Hibban meriwayatkannya (Shahih lbnu Hibban, 21135-136,136, dan 137)

dengan dua sanad dari jalur Syu'bah. Tetapi dalam manuskrip film milik Al Ibsan

Musnad Imam Ahmad 
- @



yang pcrtama dari keduanya terhrlis "A..asy" trnFa titik dibawah huruf ya' dan
dengan tiga titik jelas diatas huruf syiz. Kemudian dalam terrpat yang kedua, tertulis
"A...s" juga tanpa titik dibawah huruf ya' dan dengan tiga titik dibawah huruf srz,
untuk mengukubkan dan menguatkan bahwa itu adalah huruf sln, seperti cara yang
dikenal dari penulisan-penulisan kuno. Alu menyangka bahwa perbedaan dalam dua
terpat ini perbuatan dari penyrsun Al lhsan yang dengan itu dia menginginkan
untuk menjelaskan ke dua pendapat teresbut. Dia lupa bahwa pemilik buku asli, Ibnu
Hibban, memastikan satu pendapat.

IIR. Al Hakim (Al Mustadrak,21497498) dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi,
dari Urnar Al Qaththan (dia adalah Urman bin Dawur), dari Qatadah dengan
sanadnya. Di dalamnya dia tidak menyebut nama surah. Al Hakim berkata, "Sanad
hadits ini adalah shahih dan Al Bukhari serta Muslim tidak meriwayatkarmya. Aku
tidak pernah mendengar kalimat, 'Itu adalah surah Al Mulk'." A&-Dzahabi juga
sepakat dengannya ketika men-shahih-kan hadits ini.

Al Mundziri juga menyebutkantya (At-Targhib wa At-Tarhib,21222-223) dan
dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dau4 At-Tirmidzi-4ia mengatakau
ini adalah badits hasan dan redaksi hadits ini adalah miliknya-, An-Nasa'i, Ibnu
Majalu Ibnu Hibban dalam ldtab shahih-iya, dan Al Hakim yang berkata, 'Sanad
hadits ini sftaifi'."

Ibnu Katsir menyebutkannya dalam tafsimya $/a2\ dari riwayat Al Musnad
yang akan disebutkan padri hadit sno. 8259 dan dia berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh keerlpat penulis lortab As-Sunan, dari Syu'bab dengannya."

At-Tirmidzi berkata, "Ini adalah hadits hasan.'l
As-Suyuthi pun menyebutkannya (Ad-Dur Al Mantsur, 61246) dan menambah

penisbatannya kepada Ibnu Adh-Dharis, Ibnu Mardawaih. Al Baihaqi dalam Syu'ab
Al Iman berkata, "Yang mengherankan dari Al Hafah Al Mundziri, dia tidak
menunjukkan dalam At-Targhib pendapat yang menyatakan bahwa hadits ini iasan
dari At-Tirmidzi dan bahwa hadits ini shahih dari Al Hakim dan Ibnu Hibban, serta
tidak memberikan kritikan kepada mereka."

Dalam Tahdzib As-Sunan (no. 1354) setelah meriwayatkan hadits ini dan
mengisyaratkan pendapat yang menyatakan bahwa hadits tersebut hasan dari At-
Tirrrddzi, Al Mundziri menukil perkataan yang tidak aku ketahui dari mana dia
mendapatkannya, dia berkata, "Al Bukhari menyebutkannya dalam At-Tarikh Al
Kabir, dari riwayat Ayyasy Al Jusyami dari Abu Hurairah, sebagaimana halnya Abu
Daud dan orang yang disebutkan bersamanya meriwayatkarurya, dia berkata, Dia
tidak menyebutkan kata yang menunjukkan bahwa dia pernah mendengar dari Abu
Hurairah'."

Dia bermaksud bahwa Ayyasy Al Jusyami meriwayatkan hadits ini dari Abu
Hurairah dan dia tidak menyebutkan dalam sanad itu bahwa dia mendengar hadits
itu dari Abu Hurairah. Ungkapan yang dinisbatkan kepada l<ttab At-Tarikh Al Kabir
oleh Al Mun&iri ini, tidak aku temukan dalam At-Tarikh Al Kabir. Kami telah
menukil perkataan tadi dari kttab At-TariWt Al Kabir dalam dua biografi tadi. Selain
iht, Al Bukhari tidak menulis biografinya dalam Ash-Shaghir dan tidak
menyebutkannya dalam Adh-Dhu'ofo'. Kami juga tidak mengetahui dari mana Al
Mundziri mendapatkan perkataan itu dari Al Bukhari?! Kecuali kalau dalam lr-
Taril* Al Kabir tetapi tidak dalam bab yang semestinya.
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Tg63.Muhammadmenceritakankepadakami,Syu'batr
menceritakan kepada kami dari Al Mughiratr, dia berkata: Aku

me,ndengar Llbaidillah bin Abu Nu'm menceritakan [Abdullatr bin

Ahmad berkata:l Ayahku berkata: Sesungguhnya dia adalah

Abdunafuman bin Abu Nu'm, tetapi Ghundar berkata seperti tadi,

batrwa dia mendengar Abu Htraiiah berkata, "Rasulullah sAw

melarang makan dari hasil bekam, melacur, dan harga anjing." Dia

berkata, "Dan spenna kambing. " Dia berkata: Abu Htyairah berkata,

"Ini dari pemikiranku. "e3

e3 Sanadnyashahih. l1Mughirah adalah Dia Ibnu Miqsam Adh-Dhabbi. Status

tsiqah-nyt telah ditetapkan pada no. 1838 dan 6863. Kami menambahkan di sini

b"$,*" uiografinya t"i*, aitrti. oleh Ibnu sz'ad (61235) dan Ibnu Abi Hatim

(4n1228-229).
Status tsiqah l+b&xrahaman bin Abu Nu'm Al Bujali, Abu Al Hakam telah

ditetapkan pud" oo. 4813 dan kami menambahkan di sini bahwa biografinya telah

ditulii oleh tbnu Sa'ad (61208) dan Ibnu Abi Hatim (2121295).

Ghundar adalah Muhammad bin Ja'far, guru Ahmad yang pemah berbuat

kesalahan di sini dalam menyebutkan nauuulya, sehingga dia menyebut nama perawi

ini dengan redaksi, "Ubaidillah bin Abu Nu'rr\" seperti yaag dinyalafran olet Imam

enrrra di sini. An-Nasa'i atau gunrnya telah men-lakhrij kesalahan' ini, ketika

meriwayatkan hadits ini dengan sanad ini, dari Muhammad bin Basysyar, dari

Muhammad (dia adalah Ibnu Ja'far).
An-Nasa'i berkata dalam riwayat hadits ini, "Ibn Abi Nu'm" tanpa

menyebutkan narnanya "Abdurrahman" atau "lJbaidillah" sebagaimana pendapat

kelinr yang dikemukakan oleh Ghundar. Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid

wa As-Sunan (71224'225) dari terrpat ini.
HR. An-Nasz'i (21232) dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad -dia

adalah Ibnu Ja'far, guru Ahmad- dengan sanad ini. An-Nasa'i berkomentar tentang

Ibn Abi Nu'm seperti yang kami isyaratkan t?di. Tetapi dia meringkas haditsnya

karena itu dia tidak menyebutkan redaksi, fir i;3 'upfi pelacuran", dan tidak
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menyebutkan perkataan Abu Hurairah yang mengandung pemahaman bahwa

kalfunat, [r,il i;^t "sperma karnbitg" itu berasal dari perkataan Abu Hurairab,

tut<an tirasal dari hadits marfu'. Kemungkinan apa yang ada di sini adalah

perkataan Abu Hurairah. Kemudian yang berbeda dengannya dalam riwayat An-
Nasa'i itu karena lupa yuog terjadi pada Muhammad bin Ja'far, maka dia tidak yakin
riwayat hadits dan nama perawi tabiinnya.

Hadits ini berasal dari Abu Hurairah secara panjang lebar dan ringkas tidak
hanya dari satu arah saja. Hadits ini akan disebutkan pada no. 8371, dari riwayat Al
Qasim bin Al Fadhl bin Ma'dan, dari ayahnya, dari Abu Mu'awiyah A[ Mahri,
bahwa dia pernah mendengamya dari Abu H-urairah, dengan rnakna hadits ini dan

dengau menycbutkan keerrpat perkara tadi.
Hadits ini juga akan disebutkan pada no. 9361, dari jalur ini, dari riwayat Al

Qasim Ibnu Al Fadhl, dari ayahnya, dari seorang laki-laki dari Mahah seperti

redaksi haditsnya, tetapi dengan menyamarkan nama perawi tabiinnya. Selain itu,
hadits ini akan disebutkan pada no. 10494, dari riwawyat Atha','dari Abu Hurairah,

dengan membuang redaksi hadits, ;6/1 5 '?ekerjaan bekarn" Kemudian

setelahnya pada no. 10495, dari riwayat Atha' juga, tetaPi tanpa menyebutkan

ssdaksi, JJli,(- 'sperma kambirg." Ibnu Majah meriwayatkan dari redaksi hadits,

,F ;-ii -J6it C ,y "Dari harga anjing dan spenna kambi.g" pada hadits no. 2160,

deng;n sariaa ying shahih, dari riwayat Abu Haa;rn, dari Abu Hurairah.
At-Tirmidzi menyebutkannya (A258\ pada riwayat Abu Hazm dari Abu

Hurairab, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. At-Tirmidzi
mengisyaratkan dengan redaksi, "Dan dalam bab" pada riwayat Abu Hurairall
dalam makna-makau hadits iat (21256, 257).

Al Baihaqi meriwayatkan (Ar-Surrn il Kubra, jld. 6, hkn 6), rnakna hadits ini,
dari dua jalur periwayatan, dari Abu Hurairah. Selain itu, telah disebutkan pada

hadits no. 7838, larangan dari pekerjaan peurbantu, dari riwayat Abu Hazm dari Abu
Hurairah. Nanti akan datang dari riwayat Abu Hazrn juga, tentang larangan

pekerjaau bekam dan pekerjaan pembantu pada no. 8554.
Al Haitsami menyebutkan (Majma' Az-kwa'id,4193) darinya, tentang larangan

dari pekerjaan bekam saja dan dia berkata, "HR. Ahmad dan Ath-Thabrani dalam l/
Ausath. Para perawi Ahmad itu adalah perawi shahih."

Redaksi, y\ \* "Upah ludak pereryuan," tidak disebutkan karena hal itu
dicantnmkan dzlamshahih Al Bukhari, sebagaimana yang kami jelaskan pada hadits

no. 7838. Jadi redaksi tersebut tidak termasuk redaksi tambahan. Lih. Musnad lbnu
Abbas no. 3354 dan Musnad lbnu (Jmar no. 4630. Kami juga memberikan
penjelasan tentang redaksi, "Spelrta kambing. "
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7964. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi,

dari Muharar bin Abu Hurairatr, dari ayahnya, yaitg Abu Hurairatr,

dia berkata, "r{ku perna}r bersama Ali bin Abu Thalib ketika

Rasulullatr SAW mengutusnya ke penduduk Makkah di daeratt

Bara'ah. Dia kemudian bertanya, 'Apa yang kalian senrkan?' Ali

berkata, 'Kami menyerukan bahwa sesunggulgrya tidak akan masuk

surga kecuali orang beriman, tidak akan ada yang thawaf di Baitullatl

dalam kondisi telanjang, barangsiapa melakukan perjanjian dengan

Rasulullatr SAW, maka sesungguhnya batasnya -atau 
waktunya-

sampai empat bulan. Bila empat bulan telatr lewat, Allah dan Rasul-

Nya tidak menanggrmg orang-orang musyrik. Dan orang musyrik

tidak boleh berhaaji ke Baitullatr setelah tahun ini''"

Abu Hurairah berkata, "Maka aku mengumumkan hal itu

sampai suaraku serak."e4

* Sanadnya shahih. Muharrar adalah Muhammad bin Abu Hwairah, yang telah

disebu&an pada hadits no.2l2, bahwa dia telah disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam

Ats-Tsiqat.kami memberi tambahan di sini, bahwa dia adalah tabiin yang dikeual

dengan baik dan biografinya telah ditulis oleh Al Bul&ari (Al Kabir, 412122); Ibmt

Sa,id 1,*h-fnabaqai, 5/188); dan Ibnu Abi Hatim (4111408). Mereka juga tidak

menyebutkan sebuah cela tentang dirinya.-tn. 
ao-N"ra'i (2140) dari Muhammad bin Basysyar, dari Muhammad --dia

adalah Ibnu Ja'far, guru Ahmad- dan dari Utsman bin Umar, keduanya

meriwayatkan dari Syu'bah dengan sanad ini; HR. Ad-Dariril (21237) dari Bisy bin

Tsabit,-dari Syu'bah; dan Ath-Thabari (Tafsir Ath-Thabari, jld. 10, hlrn- 46, cet.

Bulae dari ia,qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Al Mutsanna, keduanya

meriwayatkan dari Utsman bin Umar, dari Syu'bah.
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Al Hafizh Ibnu Katsir mengutipnya dari teryat ini dari Al Musnad dalamJami'
Al Masanid wa As-Sunan (71335-33Q; Tafsir lbnu Katsir ( /lll); d^a At-Tarikh
(5/38).

Ath-Thabari 
-setelah 

meriwayatkan hadits ini- berkata, "Aku khawatir hadits
ini kesalahan dari penukilnya dalam kata batas. Sesunggutrnnya hadits-hadits jelas
dalam kata batas, berbeda dengannya dengan perbedaan Qais dan Syu'bah dalam
hadits ini sendiri."

Yang dimaksud Ath- Thabari dengan perkataannya dalam hadits ini adalatr, yr
t!... /ilf f.! it-'dul il 'yf'ti Y '*i * 1' .* i' ),it t;i, ig ori ,.Baranssiapa

perjanjian dengan Rasutullah SAW, maka batasnya 
-waktrmya-sanTai erpat bulan ...." Karena Ath-Thabari rneriwayatkannya sebelurrmya (hlnr"

4546), dari jalur Qais bin Ar-Rabi', dari Mughirah bin Miqsam dan dari jahr Qais
dari Asy-Syaibani, keduanya meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Dalam hadits itu
terdapat redaksi; $ jie:qi W 'Pt * bt * 9r ,pt t+'itg 'i 'Dan barangsiapa
memiliki jart'i dengan Rasulullah sAw, maka miseriya sampai selesainya perjanjian
itu." Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat Asy-syaibani beserta to"rp"t*
riwayat-riwayat lain dalam hal itu" bahwa enpat bulan itu adalah masa bagi orang
yang tidak memiliki waktu tertentu dengan Rasulullah SAW.

Nampaknya, Ath-Thabad berpendapat bahwa Syu'bah telah melakukan
kekeliruan dan lupa dalam riwayat ini. Ibnu Katsir menukil perkataan Ath-Thabari
ini dalam tafsirnya. Ibnu Katsir berkata setelah menukil hadits ini, "Ini adalah sanad
yang bagus, tetapi di dalamnya terdapat keingkaran dari arah perkataan perawi, yaitu
bahwa orang yang memiliki janji, maka batasnya sampai enpat bulan." Beberapa
orang mengikuti pendapat ini. Tetapi yang benar adalah bahwa batas orang yang
memiliki perjanjian sarrpai selesai perjanjian itu, kapan pun itu. walaupun lebih
dari errpat bulan. Dan barangsiapa tidak mernpunyai perjanjian sama sekali, maka
dia merrpunyai deadline sarpai enpat bulan. Masih tersisa bagian yang ketiga,
yaitu barangsiapa mempunyai perjanjian yang selesai sebelum empat bulan." Ini
adalah kemungkinan yaug disarnakan dengan redaksi yang pertama.

Dengan demikian, batasnya adalah sampai batas perjanjiannya, walaupun
sedikit. Ada juga kemungkinan kalau orang ini dibatasi sampai eryat bulan, karena
hal ini lebih baik daripada yang tidak mempunyai perjanjian sarna sekali. Ini adalah
penyelidikan yang mendetail dari Al Hafizh Ibnu Katsir. Kemungkinan terakhir
yang dia isyaratkan itu karena pilihanny2 adalah bahwa itulah yang binar.

Jadi, apa yang ada dalam riwayat Syu'bah ini adalah ringkasan, bukan
kesalahan. Kisah ini telah disebutkan dengan redaksi serupa dan di dalarmya
terdapat redalsi, y! J +:,6i"'pi *b, * &r Jr-i u: ei€ cr. l(,.Sesungguhnya
fspngsiapa memiliki 'perjanjian dengan nasuluUan SAW, maka batasnya sampai
selesainya perjanjian itu," dalam Musnad Abu Bakar disebutkan pada hadits no.4
dan Musnad Alipada hadits no. 594.

f,gdaici, ,f:t W "Sanpai suaraku seralq" malsudnya adalah suaraku menjadi
tidakjelas atau serak.
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7965, Yazid bin Hanur menceritakan kepada kami, Syr'bah
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu
Hnrairatr, dia berkat4 "Sesungguhnya aht benar-benar berharap bila
hidupht panjang dapat bertemu Isa bin Maryam. Namun bila
kematian terlebih dahulu datang mmjemputhr, maka siapa diantara
lralian bertemu dingannya, sampaikanlah salam darilat kepadanya. "es

,rj f ,or*i5 U "i 
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7966. Suffan bin Uyainatr menceritakan kepada kaml, Yazid
bin Kaisan menceritakan kepada kami dari Abu Hazm, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Seorang laki-laki melamar seorang perempuan

-maksudnya 
dari kaum Ansar-, lalu Nabi SAW bersabda, "Lihatlah

mata perempuan itu, knrena sesungguhnya ada sesuatu pada mata

orang-orang Ansar. "96

" Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan dengan sanad inijuga pada no.
7958 dengan redaksi yang menjadikanaya mauquf, seperti di sini. Kami telah
menjelaskan di sana bahwa sanad yang seperti ini dihukumi marfu'. Sebenamya
redaksi hadits ini madu' juga pada no.7957, dari riwayat Muhammad bin Ja'far,
dari Syu'bah.

% Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no.
7829 dengan sanad ini.
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7967. Suffan menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

menceritakan kepada kami dari Abu Az-Ztrbair, dari Abu Shalih, dari
Abu Hurairah insya Allah, daxi Nabi SAW, (beliau bersabda),

"Hampir saja kalian memulai 
-Sufyan 

berkata sekali waktu:
manusia memulail-, punggung unta untuk mencari ilmu, mereka

tidak menemukan orang yang berilmu melebihi daripada orang
bgrilmu dari penduduk Madinah." Sekelompok orang berkata, "Orang
itu adalah Al Umari." Dia berkata, "Mereka lalu mendatangi Malik."e7

e7 Sanadnya shahih.IlR. At-Tirmidzi (3/380) dari jalur SuSan bin Uyainah;
dengan Sanad ini At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadre hasan shahih."

HR. Ibnu Abi Hatim (Mukaddimah Al Jarh wa At-Ta'dil, hlrrl 1l-12) dari jalur
Ibnu Uyainah; dan Al Hakim (Al Mustadrak, lt9},91) dengan tiga sanad, dari jalur
Ibnu Uyainah.

Al Hakim berkata, "Hadits ini adalah lndrts shahii sesuai dengan syarat
Muslim dan mereka berdua tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi pun sepakat
dengannya.

Hadits ini dinukil oleh Al Khatib (Taflrh Baghdad, 5/306-307,61376-377, d^l
l3l17) dengan empat sanad, semuanya dari jalur Ibnu Uyainah. Ibnu Katsir juga
mengutipnya (Jami' Al Masanid wa As-Sunan,7l8l) dari tenpat ini. Kemudian dia
berkata, "HR. At-Tfumidzi darj Al Hasan Ibnu Shabbah dan Ishaq bin Musa,
keduanya meriwayatkarurya dari Suffan bin Uyainah." Dia juga berkata; "Hadits ini
adalah hadits hasan."

HR. An-Nasa'i dari Ali bin Muhammad bin Ali, dari Muhammad bin Katsir,
dari Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zinad, dari Abu Shalib, dari
Abu Huraira\ berupa hadrts marfu', seperti haditsnya. Yahya bin Abdul Hamid
berkata, "Dari Sufyan bin Uyainab, dari Ibnu Juraij, dari Abrt Az-Zinad."
Menurutku, yang berkata adalah Ibnu Katsir bahwa yang masyhur adalah Abu Az-
Zlbaiu, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi.

HR. Al Bukhari dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Shalib, dari Abu
Hurairah secara mauq uf.
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Perkataan dalam sanad ini, 'Dari Abu Hurairah -fusya Allah- dari Nabi SAW,"
bnkan keraguan ketika menyatakan bahwa hadits ini marfu', teapi hadits ini marfu'
sccara yakin. Hal itu hanyalah perbedaan ungkapan dari salah satu perawi.

Kemungkinan dia adalah Sufran bin Uyainah.
Dalam riwayat Al Hakim dengan dua sanad )rang.pertarna dan salah satu

riwayat Al Khatib terdapat redalsi, "Dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda'."
Al Hakimberkata, '"Terkadang Ibnu Uyainah menjadikannya sebagai riwayat."
Setelah itu, Al Hakim menuturkan sanad yang ketiga, dari Abu Hurairah secara

riwayat. Ini' juga hzdits marfu', sebagairnana yang ditetapkan dalam ilmu
Mushthalah. Begitu juga riwayat At-Tir,midzi, di dalarmya terdapat redaksi, "Secara

riwayat" seperti riwayat Al Hakim yang teralfiir.
Dalam riwayat Al Khatib (61366)ldart Abu Hruairah, secara marfu', dia berkata,

'Rasulullah SAW bersabda." Dalam dua riwayatnya (71306-307 dan, 13117)

disebutkan, "Dari Abu Hurairab, dia menyaryaikannya ke Nabi SAW." Dalem
riwayat Ibnu Abi Hatim disebutkan dengan redaksi, "Dari Abu Hurairah.
Ditanyakan kepadanya, 'Apakah dia menyarpaikan hadits itu kepada Nabi SAW?"
Dia menjawab, "Ya."

Nampaknya, orang yang ditanya akan hal itu adalah Ibnu Uyainah. Keselunrhan
riwayat ini terdapat sebuah petunjuk bahwa Su$an bin Uyainah adalah orang yang
memberi keragaman dalam ungkaprnmarfu'hadits dengan ungkapan yang berbeda-

beda yang semuanya mempunyai makna satu.

Redaksi, "sekelornpok orang berkata, Dia adalah Al Urnari', dia berkata,

mereka kemudian mendatangi Malik'," ini adalah ungkapan yang sangat ringkas,
harrpir saja maksudnya tidak jelas.

Dalam riwayat yang lain tertulis secara terperinci, Kemudian At-Tirmidzi
berkata, "Ishaq Ibnu Musa berkata: Aku mendengar Ibnu Uyainah berkata: Dia
adalah Al Amri Az-Zahid,, Namanya adalah Abdul Aziz bin Abdullah. Dan aku

mendengar Yahya bin Musa berkata: Abdurrazaq berkata: Dia adalah Malik bin
Anas."

At-Tirmidzi telah melahrkan kekeliruan 
-atau 

gunrnya, Ishaq bin Musa-
dalam menyebut nama Al Umari yang dimaksud di sini. Maka, yang benar adalah

Abdullah bin Abdul Aziz bn Abdullah. At-Tirmidzi menyebut nama ayahnya,

bukan namanya sendiri karena luput seperti yang akan dijelaskan akan datang.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan setelah hadits dari Abdurrazaq, dia berkata,

"Kami berpendapat bahwa orang itu adalah Anas bin Malik." Al Hakim
menisbatkan perkataan ini kepada Ibnu Uyainah

Al Hakim berkata, "Ibnu Uyainah berkata, Ifumi berpendapat bahwa orang
alim dalam hadits ini adalah Anas bin Malik'."

Al Khatib meriwayatkannya(61377) dari Abu Musa Al Anshari 
-perawi 

hadits

dari tenpat itu dari Ibnu Uyainah-, dia sendiri adalah Ishaq bin Musa, guru At-
Tirmidzi, Abu Musa berkata, "Aku berkata kepada Su$an: Apakah Ibnu Jur.aij

berkata, Ikmi berpendapat bahwa orang itu adalah Malik bin Anas?' Dia meqf awab,

'Orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah. Dan alar tidak mengetahui
seorang pun yang lebih takut kepada Allah daripada Al Umari'. Maksudnya
Abdullahbin Abdul Aziz Al Umari."
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7968. Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibn Abi shalih

-yaitu 
Suhail-, dari ayatrnya, dari Abu Hurairah, dia mengabarkan

kepada mereka tentang hal itu dari Nabi sAw, (beliau bersabda),

"Jilra salah seorang dari lmlian telah merasa Atlarp dengan malanan

buatan pembantunya, dan telah ct latp panas dan asapnya, mala dia

hendalotya meminta pembantu itu duduk bersamanya untuk makan.

Kalau dia tidak mau, maka ftalian hendalotya mengambil sepiring

malranan, lalu meletaftftannya dalam piring, kemudian

memberilrannya kepada pembantu tersebut. "es

fuwayat ini memperjelas riwayat At-Tirmi&i, membenarkan kesalahan yang

terjadi, dan menjelaslian riwayat Al Hakim dalam sesuatu yang oleh Al Hakim

dinisbatkan kepada Ibnu Uyainah, bahwa dia berpendapat bahwa orang alim itu
adalah Malikbin Anas.

Kumpulan riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Juraij dan Abdurrazaq

m".rgatuhkan hadits ini kepada Malik dan bahwa Ibnu Uyainah mengarahkarmya

kepada Al Umari. Al Umari yang disebutkan di sini adalah Abdullah bin Abdul Aziz
Ibnu Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, seorang ahli ibadah yang

zuhud, dau menjalankan kebenaran. Dia adalah perawi terpercaya dan guru Ibnu

Uyainah serta Ibnu Al Mubarak. Dia meninggal pada tahun 184 H. Biografinya

ditnlis dalam At-Tahdzib dan Ash-shaghir katya Al Bukhari (hlm. 207); Ibnu Sa'ad

(5t222); Ibnu Abi Hatim (2/21103-104); At Hilyah karya Abu Nu'aim (81283-287);

dan shifu Ash-Shafwah karya Ibnu Al Jauzi (2/l0l- 103).

. ,8 "Sanadnya'shahih. 
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan redalsi

hadits ini, yang pertama poada no. 7334 dan yang terakhir pada no. 7792, dari

bebcrapa jalur periwayatan, dari Abu Hurairah. Kami telah menjelaskannya dan

m"oo"ogk"o jalur-jalurnya dalam riwayat yang pertama. Aku tidak menemukannya

dari jalur ini dalamtempat lain, yaitu jalur yang berasal dari riwayat Ibnu Uyainab,

dari Sahl, dari ayahnya.
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7969. Aku pernatr mernbaca di depan Abu Qurah Az-Zrtbal.dr

Musa bin Thariq, dari Musa 
-yaitu 

Ibn Uqbalr-, dari Abu Shalih

As-Sarnman dan.Atha' bin Yasar 
-4f4u 

dari salatr satu diantara

mereka berdua-, dari Abu Urairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Apalrah lrallan senang untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa?

Ucaplranlah, 'Ya Allah, tolonglah kami untuk bersyuhtr, mengingat-

Mu, dan beribadah dengan baik trepada-Mu'."ee

e Sr"adnya s hahih. Statts tsiqahMtsabin Thariq, Abu Qmah Az-Zabidi telah
ditetapkan pada hadits no. 5582. Kami menambahkan di sini bahwa biografinya juga
ditnlis oleh Ibnu Abi Hatim (4llll48).

Status lrigai Musa bin Uqbah telah ditetapkan pada hadits ro. 2604 dan kami
menambahkan di sini bahwa dia biognfinya telah ditulis oleh Ibnu Abi Hatim
(4/11154-155). Dalam ketiga kiab hadits di sini tertulis dengan redaksi, 'tItbah".
Dengan yakin, kami katakan bahwa hal itu adalah kesalahan dari para penyalin.
Kami mengoreksinya berdasarkan redkasi Jami' Al Masanid wa As-Sunan, di mana
nama itu tertulis dengan benar. Ditarnbah lagi, tidak ada dalam perawi,
sepengetahuan kami, yang bemarla Musa bin Utbah.

Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid wa As-Sunan (7/81) dari teryat ini,
dan- dinukil pula oleh Abu Nu'aim dalan Al Hilyah (91223) dari Ahmad bin Yusuf
bin Khallad, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya, yaitu Imam
Alma( dengan sanad ini. Abu Nu'aim kemudian berkata, "Ini adalah hzdtts ghanb
dari hadits Musa bin Uqbah. Abu Qurrah Musa bin Thariq sendiri dengan hadits
iri.'

Al Haitsami menyebutkannya dzlam Majma' Az-Zawa'id (l0ll72) dan berkata,
"HR. Ahmad. Para perawinya adalah perawi shahih, selain Musa bin Thariq. Dia
adalah perawi terpercaya."

HR. Al Hakim (Al Mustadrak, 11499) dengan membuang salah satu tabiin dan
menanrbah seorrng laki-laki dalam sanad. Dia meriwayatkannya dari jalur Yahya
bin Yahya An-Naisaburi, dari Kharijah -dia adalah Ibnu Mush'ab-, dari Musa bin
Uqbah, dari Muhammad bin Al Munlsdir, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hrnairah.
Al Hakim berkata, "Sanad hadits ini shahih. Riwayat Kharijah tidak dicela kecuali
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lgll.Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ayatrku

menceritakan kepadaku, dari Qatadatr, dari Zuraratr bin Aufa" dari

Sa'd bin Hisyam, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Allatr SAW

riwayatnya yang berasal dari orang-orang yalrg tidak dikenal. Ketika dia
meriwayatkan dari orang-orang terp€rca)ra yang kuat, rnaka. riwayatnya diterima."
Adz-Dzahabi menyepakatinya dalam penilaian shahih-nya.

Kharijah bin Mush'ab Al Khurasani As-Sarakhasi itu sengat diperselisihkan.
Perkataan Al Hakim di sini lebih obyektif. Biografinya telah dihrlis oleh Al Bulfiari
(Al Kabir, 2llll87; Ash-Shaghir, hlm l!l; Adh-Dhu'afa', hln. l2); Ibnu Sa'ad
(7l2llW); Ibnu Abi Hati,rn(ll2R75); dan An-Nasa'i (Adh-Dhu'afa',hkn I l).

Ibnu Sa'ad berkata, "Orang-orang mcnjauhi haditsnya dan meninggalkannya."
An-Nasa'i berkata, "Haditsnya ditinggalkan."
Ibnu Ma'in berkata, "Kharijah itu bukan apa-apa."
Bahkan sebagian orang menuduhnya pembohong. Dari semua perkataan mereka

tadi, narpak bahwa Kharijah itu bukan orang yang ahli, bahwa dia berbuat
kesalahan, saryai sikap menyembunyikaa perani yang lemah dan pembohong,
yaitu Ghayyats bin Ibrahim. Karena itu, Al Bukhari (Jami' Ash-Shaghir) berkata,
'I(harijah menyembunyikan Ghayyats bin Ibrahin Padahal Ghalyats itu haditsnya
hilang dan tidak dikenal ke-shahih-atnyakecuali dad Kharijah."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muslim bin Al Hajjaj, peirulis krab Shahih,
dia berkata, "Aku mendengar Yahya bin Yahya sedang ditanya tentang Kbarijah bin
Mush'ab, maka dia menjawab, 'Kharijah menurutku, haditsnya lurus dan tidak
diingkari kecuali yang dia sembunyikan dari Ghayyats. Kami telah mengetahui
hadits-hadits itu dan kami tidak akan menggunakannya."

Ini adalah ungkapan yang adil dari Yahya bin Yahya.
Riwayat Al Hakim berasal dari jalur Yahya bin Yahya dari Kharijah. Jadi,

kemungkinan menyembruryikan telah hilang dengan kesaksian Yahya. Tetapi
penambahan, "Muhammad bin Al Munkadir" dalam sanad antara Musa bin Uqbah
don Atha' bin Yasar, menurut kami adalah suatu kesalahan yang dilalcukan oleh
Kharijall karena dia telah dikenal berbuat salah dalam riwayat-riwayahya. Sanad l/
Musnad di sini adalah yang benar.

Doa yang disebutkan dalam hadits ini benar dzn shahih dari hadits Mu'a& bin
Jabal diriwayatkan oleh Abmad (51245,247, ha'); Abu Daud (no.1522); An-Nasa'i
(lll92); serta Al Hakim (31273-274). Al Mun&iri menyebutkannya (At-Targhib wa
At-Tarhib,2l262) dan dia menisbatlcannya kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban
dalam kitab Shahih mereka berdua.
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bersabda, "Perempuan, anjing, dan kcledai dapat membatalkan
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7971. Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada karni, ayahku

menceritakan kepadaku, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu Rafi',
dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Allah SAW bersabd4 "Kalau saja
salah seorang dari kalian mengetahui bahwa kctitra dia menyaksikan

shalat dmganlat, dan dia memperoleh sesuatu yang lebih besar

t@ Sanadnya shohih. Status ,sigai Zurarah bin Aufa Al Amiri telah ditetapkan
pada hadits ro.2820. Kami menarnbahan di sini bahwa biografinya telah ditulis oleh
Ibnu Sa'ad (Ath-Thabaqat, ?llll09) dan Ibnu Abi Hatim (1121603). Dia adalah tabiin
yang meriwayatkan dari Abu Hurairah secara langsnng. Tetapi di sini dia
meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan perantara

Sa'ad bin Hisyam bin Amir Al Anshari Al Madani, sepupu Anas bin Malilq
adalah tabiin terpercaya. Status tsiqah-tya telah ditetapkan oleh Ibnu Sa'ad An-
Nasa'i, dan yang lain. Riwayat hidupnya telah ditulis oleh Al Bul*rari (Al Kabir,
212/67); Ibnu Sa'ad (7ll/152); dan Ibnu Abi Hatim (2/l/96).

Dalam ia' terhrlis dengan redalsi, "Sa'id" sebagai ganti "Sa'ad." Redaksi ini
adalah keliru dan kami mengoreksinya berdasarkan dar. kaf, mim, Jami' Al Masanid,
dan yang lain.

Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid wa As-Sunan (7/ll5) dari tenpat ini.
HR. Ibnu.Majah (no. 950) dari jalur Mu'adz bin Hisyam, guru Ahmad di sini,
dengan sanad ini.

Al Bushairi berkata dalamAz-Zawa'id,"Satadaya shahih dan Al Bukhari telah
menjadikan hujjah dengan semua perawinya."

Anggapan Al Bushairi bahwa hadits ini termasuk tambahan atas kelima kitab
hadits adalah.tidak benar. Karena, Muslim telah meriwayatkannya dalam kitab
shahih-rya, (lll44-145) dari jalur latuL dari riwayat Yazid bin Al Asharr\ dari Abu
Hruairah. Muslim juga menambahkan di akfuir hadits itu, ,hlrl?,y'|fi'ats;'4ij"Dan
hal in tenp seperti bagian belakang pelana." Lih. hadits io. 2222,3241,dan 6898.
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daipada lrambing gemuk atau duti ekor kambing, niscaya dia akan
melahtlrannya. Pahala yang dia dapattun itu lebih utama."r0r
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7972. Mu'adz menceritakan kepada kami, Yazid bin Kaisan
menceritakan kgpada kami dari Abu Hazim, dari Abu Hurairatr,
bahwa seorang laki-laki pemah melamar seorang perempuan, yaitu
dari kaum Anshar, lalu beliau bersabda; "Lihatlah kepadanya!
Maksudnya batrwa sesungguhnya ada sesuatu pada dalam mata orang
Anshar."lo2
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r0r Sa"rdnya shahih. Hadits ini dinukil dalamJami'Al Masanid wa As-Sunan
(71420421) dari terrpat ini. Makna yang seperti hadits ini pun telah disebutkan
secara panjang lebar pada hadits no. 7324, dairiwayat Al A'raj, dari Abu Hurairah.

Tentang redaksi dan urutan ini, aku tidak menemukannya dalam tenpat lain
kecuali isyarat dari Al Hafizh Ibnu Hajar (Fath Al Bari, 2fio9) a"n aia
menisbatkannya kepada Al Harbi dalam penafsiran kata "Al Mirmaatarz" dalam
riwayat yang telah disebutkan. Redaksinya dinukil dalam Al Fath .dengan sedikit
perubahan.

r02 gar'rd1y3 shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada hadits no.
7829 dan7966.
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7973. Anas bin Iyadh me,nceritakan kepada'kami, Yazid bin

Abdullatr bin Al Had me,nceritakan kepadaku, dari Muhammad bin

Ibrahim, dari Abu Salamatr, dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-

laki yang telatr minum minuman keras pernatr dibawa ke hadapan

Rasulullalr SAW, lalu beliau bersabda "Rajamlah dia." Abrt Hurairah

berkata: Maka diantara kami ada yang merajamnya dengan tangan,

dengan sandal, dan dengan baju. Ketika dia telatr pergi, sebagian

orang berkata, "semoga Allah menghinamu." Meldengar itu,

Rasulullalr SAW bersabda, "Jangan kalian berkata seperti ini, iangan
kalian membantu syelan terhadap dirinya. Tetapi katalcanlah,

'semoga Allah menyayangimu'. "103
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t03 Sanadnya shahih. Anas bin Iyadh adalah Abu Dhamrah. Yazid bin Abdullah

adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Hadi Al-Laitsi. HR. Al Bul&ari
(12157); dan Abu Daud (no. 4477), keduanya meriwayatkarmya dari Qutaibah, dari
Abu Dharuah, dengan sanad ini.

Hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Bukhari (l2l7l) dari Ibnu Al Madini, dari

Abu Dharnrah secara ringkas. Dalam kedua riwayat Al Bukhari dan riwayat Abu
Daud tidak disebutkan redaksi hadits di alfiirnya, ittt |tlqj ,ii ,#t "Tetapi
katakanlah, 'semoga Allah rnenyayangimu'." Tetapi diriwayatkan oleh Abu Daud
setelah itu (no. 4478) darr riwayat Yahya bin Aynrb dan lainnya, dari Ibnu.q.l Ha4
secara panjang lebar dan di akhirnya disebutkan, i:tl,iijil' d'iu'n$t $i,#i"Tetapi
Irnnlcanlah, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia'."

Hadie ini dinukil dzlamAl Muntaqa (no.4103) dan dia menisbatkannya kepada

Ahmad; Al Bukhari; dan Abu Daud.
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7974. Suffan bin Uyainah meirceritakan kepada kami [dia
berkatal: Ismail bin Abu Khalid berkata: Dari Qais, dia berkata: Abu
Hurairatr datang kepada kami di kota Kufah,.dra berkata: Diantara dia
dan tuan kami ada hubungan kekerabatan. Suffan berkatq 'Dia
adalah budak Al Ahmas. Lalu aku berlcumpul dengan Ahmas." Qais
berkat4 "Kami kemudian mendatanginya dengan mengucapkan salam

kepadanya." Suffan berkata sekali waktu, "Kehidupan datang

kepadanya." Ayalrlnr berkata kepadanya, "Wahai Abu Hurairah,
mereka adalah nasab-nasabmu yang datang kepadamu dengan

mengucapkan salam kepadamu dan kamu akan membacakan hadits

dari Rasulullah SAW kepada metr€ka." Dia berkata, "selamat datang.

Aku pernah menemani Rasulullatr SAW selama tiga tahun, dan aku

tidak pernah sangat mengharapkan diriku bisa menghafal hadits dalam

tiga tahun itu, sampai aku mendengar beliau bersabda, 'Demi Allah,
jilra salah seorang dari lcalian mengambil tali, lalu mencari kayu
(lantas memanggulnya) di atas punggungnya, kemudian dia maknn

dan bersedekah, itu lebih baik daripada dia datang kepada orang lain
yang telah diberikan kelayaan oleh Allah Azza wa Jalla dari
anugerah-Nya, kemudian dia meminta lcepada orang tersebut, lalu
laki-laki itu memberi atau menolak perminta,anny a'. " t 04

rr Sanadnya shahih. Qais adalah Ibnu Abi Hazuq seorang tabiin senior yang
terkenal. Sanad ini membawa dua hadits di sini. Hadits ini dinukil dalam Jami' Al

@I - Musntd Imrm Ahmad



*tlr ,5* ,;. u *rj g" sk ,;v'i -r Ylvt

fu"rtir;i' i;|ik';gtt *:r;'
7{14 7. Kerrudian dia be*ata, 'sspsrti ini sanbil (mc,mberi

isyrat demgan) targannyq 'Mendekati Hari Kiamot, kalian alun

datang menerangi suatu lroittrt yang sodahya terbuat dari ktlu, dan

wajah mqelca tqlihar seperti tameng-tameng yang frIrulai'. "16

Masanid wa As..Swnn (7R22) dari tcqat ini. Hadit ini .h dischlkar lccdati
pa& no. l0l55, dari Yehya Al Qathth.Dr dad Ismail bin Abu Khali4 dcngan tiga

hrdiB, dcngan tadahan rcdaksi, Pt ,S'Si? "Bau mulut on@tg 1wry berpuosa."

Scmrann adalah hadits-badits ya;g tsairU dan tc*snsl.
Hadits p€rtam ini bcrkenam dc,ngan larangm rmtrk mcmin@ diriwayattan

olch Muslim (llzt(l) dari jahr Yrhya Al Qeththao, dsri Ibm Abi I(h.[d, dan

diriwapitao olch At-Tirmidzi (2/30) dri ri*ayal Beym bin Bisyr Abu Bisyr, drri
astu.

HR Muslim (ll28/|) &ri jalurnyr. Malnaqn Ehh dischdtrn dd dur i.hr
yrog lain (no. 73t5 &n 74t2) dan etrrt discbottrn dari bcbcr.Eairlur pcriweyatm
pad. Do. 9123, 94-ll, dm lfi4l.

Pcmribahan tata, i,i 'Dia bcrtete," berdtsttu shad, h4l, ib Janti' Al
Mosanid.

Rcdakst '{iltig '.Irdah diatrtur dh'd.bto stnd drmJani'Al Masqtdtcrulis
dcngm redaksi, irrii'Dan ada".

Rcdaksi, ,*\t ji 'f)'lDita adalah maula N Ahmas," dalam slad Mulis
dengan redaksi, .;;\ JV'jit'Dir adalah budat-budak milik Ahmas." Sedanglan

dl/ram Jami' tll Uasdiid disebutkaa dcngan redaksi, ,;;\t ,)V iii 'Uan mrcka
adalah budak-budak Al Ahmas."

Redaksi, iS "tr,taka karri rcndatanginya" adalah kalimat yang tcrdapat ddam
shad, kaf, dan Jami' Al Masanid. Sedangkan dalam f,a' dan mim t€rtulis dcngan

redaksi, qfi'Maka kami datang" tanpa kata ganti orang ketiga tunggd.
Redaksi, |flb n:& 'Mereka mcngucaplan salam kepadamu" itu dalam slad

don Jami' Al Masanid tertulis dengan redaksi, l* t*a. "supaya mereka

mcngucapkan salam kepadamu. "
Redaksi, iiLf 'Maka dia meminta kepadanya"

rcdal$i; iiL6'Dan dia mcminta kepadanya."
r05 Sanadnya shahih seperti sanad hadits yang telah disebutkan tadi. IIR.

Muslim eB69) dari jalur Issrail bin Abu Khalid scperti rcdaksi hadits tersebut.

Dalam Shahih Mrclim (Cet. Bulaq) terdapat kesalahan cctak yang hanrs

diperingatkan! Di dalarmp disebutkan, 'Dari Qais bin Abu lJraziry dari Abu
Haznxl dari Abu Hurairah." Tambahan redaksi, "Dari Abu Hazim' dalam sanad itu
adalah kesalahan caalq aku yakin kare, a tidak ada makna di delnrr.y4 bahkan itu
adalah pencaryuradukan! !

t; olt:t; ttlL

dalam shdd tertulis dcngan
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7975. Muhammad bin Yazid {ia adala}r Al Wasithi-

meirceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan
kepada kami dari Al Ala' bin Abdurratrman, dari ayatrry4 dari Abu
Hurairatr, dari ]..Iabi SAW, beliau bersabda: Atlah berfirman, ,,Alat

meminta agar diutangi dari hamba-Ku, namun dia tidak memberikan
utang kepada-Ku. Hamba-Ku mencaci-Ku sedang dia tidak
menyadarinya. Dia berkata, 'Aduhai waldu, aduhai waldu', sementara
Aht adalahtvaktu."ro6

M"kna hadits ini disebutkan dalambanyak jahu periwayatan dari Abu Hurairah.
Lih. Hadits no.7262,7662,8223,8434, 10401, 10402 dan 10972..

Redaksi, "Kalian alan datang," disebutkan dalam shad, lraf, dan Jami' Al
Masanid. Sedangkan dalam ha' disebutkan redalsi yang tak berrnalna sama sekali,
"Tasaamuuttt " dan dalam zlz disebutkai dengan redaksi ini tetapi tanfa titik.

Narrpaknya, pengedit cetakan ic' mclibatnya dengan tulisan ini, dalam kondisi
tidak bisa dibaca dan anpa titik. oleh karena itu, dia meletalkan titik untuk
reryerjelasnya. Padahal dia malah menarnbah ketidakjelasarnya, bahkan semakin
rusak!!

16 Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid wa As-Sunan
Q/260) dari terrpat ini. IrR. Al Hakim (Al Mustadrak, ll4t8\ dari jalur yazid bin
Hanm, dari Muhammad biu Ishaq, dengan sanad ini.

Al Hakim berkata, "Hadits ini adalah hadits shahih berdasarkan syarat Muslim
daq Al Bulfiari serta Muslim tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi pun sepakat
dengannya.

HR. Ath-Thabai (Tafsir Ath-Thabari, no. 2207, dengan takhnj kami), dari jalur
Salaoah -dia adalah Ibnu Al Fadhl AI Abrasy-, dari Ishaq, dan dia tidak
menyebutkan redaksinya. Dai memindahkannya ke hadits rro. 2206, di mana dil
meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir Al Anshari Az-
7arqi, dari Al Ala' bin Abdunahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Riwayat
Ath-Thabari ini berasal dari jalur Muhammad bin Ja'far memberikan pemahaman
kepada kami bahwa Muha,mmad bin Ishaq tidak sendiri dalem meriwayatkannya.

Redaksi, '*,bt ,j:h "Altah berfirman, ,Alw memohon urari diberi utang
kepada ...1" Maksudnya adalah, Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana ini

@l - Mssnld Imam Ahmad



4
.rl

Jb

3

€)
'{,

4:', ,iV U 'A $:', -vlvl
lnr Jytll i;} oj ?'oteli ,:^J-

,?ritL# ,".it )f it ;ir;t ,*?l'# 
'b 

t:Tlr Ji :Jv

4P J\ir!|'+'#i:liu'v ^a &;u
7976. Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, Abu Hazim

menceritakan kepada kami dari Abu Salamah -aku 
tidak

mengetahuinya kecuali dari Abu Hurairalr-, bahwa Rasulullah SAW

bersabd4 "Al Qur'an itu turun atas tujuh huntf' Berselisih dalam Al

Qur'an adalah larfu, 
-sebanyak 

tiga kali-. Maka, apa yang telah

lralian ketahui dari Al Qur'an, amalkanlah, dan apa yang tidak kalian

ketahui dari Al Qur'an, makn kembalilcanlah kepada orang yang

mengetahuinya."ro7

jelas sebagai hadits qudsi dan sebagairnana dikatakan denganjelas dalamriwayat Al
Hakim.

Dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan dengan redaksi, \ti'6 *,lilah berfirman)'
Jadi, kata Allah tidak disebutkan dalam riWayat Al Musnad di sini, seperti yang

disebutkan dalam manuskrip asli danJami' Al Masanid wa As-Sunan.

HR. Al Hakim sekali lagi dari jalur lan (Al Mustadrak,21453) dari jalur Yazid
bin Harun, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Az'Zrnad, dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah. Al Hakim berkata, "Ini adalah hadits shahih berdasarkan syarat Muslim.
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dengan urutan kata hadits ini." A&-
Dzahabi pun menyepakatinya.

Larangan untuk mencaci-maki waktu itu disebutkan beberapa kali dalam
beberapa hadits dan yang teralhir pada hadits rio.7702.

t07 Sanadnya shahih. IIR. Ath-Thabari (Tafsir Ath-Thabari, no. 7, dengan

takhrij kami), dari Khallad bin Aslarru dari Anas bin Iyadh, guru Ahmad di sini,

dengan sanad ini. Di dalamnya disebutkan redaksi, "Aku tidak mengetahuinya
kecuali dari Abu Hurairah."

HR. Ibnu Hibban (Shahih lbnu Hibban, no. 73, dengan tahqiq kami), dari

anmaa bin Ali bin Al Mutsanna, dia adalah Al Hafizh Abu Ya'la Al Mushili, dari

Abu Khaitsarrah, dari Anas bin Iyadh dan di dalamnya disebutkan redaksi, "Dari
Abu Hurairah" tanpa keraguan dengan redaksi, "Aku tidak mengetahuinya ...."

Tetapi riwayat Abu Ya'la dalam Musnad-tya dinukil oleh Ibnu Katsb (Tafsir lbnu
Katsir, 2ll}2) dan di dalamnya disebutkan dengan redaksi, "Dan alan tidak
mengetahuinya kecuali dari Abu Hr:rairah."
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Hadits ini dinukil oleh Al Khatib (Tarili Baghdad, lU26) danjahr Abdul
yqh"! Al warraq, dari Abu Dhamah, dia adalah Ans bin Iyadh, dan di d"lrmya
disebutkan redak"i, "Aku ddak mengetahuinya kecuali dari Abu Hurairah."

Ibnu Katsir menukil hadits ini dari riwayat At Musnad di sini dalam bab
krutarnaan Al Qur'an (hlm 30) dan dia berkata, "IIR. An-Nasa'i dari eutaiball daxi
Abu Dhamrah Anas bin Iyadh.'

Narrpaknya, An-Nasa'i meriwayatkannya dalam bab tafsir, karena hal itu tidak
ada dalam kitab sunan-nya Al Mujtaba. Al Haitsami mengutipnya (Majma' Az-
Tawa'id, 7ll5l\ bersama riwayat yang lain milik Ahmad dan- dia menyebutkan
bahwa Ahmad meriwayatkannya dengan dua sanad sedangkan salah sahr pirawinya
adalah perawi kitab shahih. Ini adalah isyarat pada sanad ini. As-Suyuthi jula
mengutipnya (Ad-Dur Al Mantsur,216) dn menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dan
Nashr Al Maqdisi dalam kitab Al Hujjah.

Keraguan ini, bahwa ltadits ini dari Abu Hurairall sebenarnya berasal dari Anas
bin Iyadh sendiri. Karena hadits ini dengan dua bagiannya aaa aari riwayat Abu
salamah dari Abu Hurairah, tidak dari satu jalur saja, tanpa keraguan ini. Tetapi
hadils-ini juga disetutkan dalam beirtuk terpisah sebagai. dua hadits: Hadits tentang
tuiuh huruf akan datrng dengan lebih panjang sedikii dari ini pada no. g372 dan

l!7!, yrtz hadits perselisihan atau perdebatan dalam Al eur'an yang telah
disebutkan pada no. 7499,783s,9474, lol41. 10205, 10419, iosq6, a"o ros+0.
Lth. Musnad lbnu Mas'ud (r.o. 4252 dn a364); sunan Abu Daud (no. a60B); dan Al
Mustadrak (no.223).

Abu Ubaid berkata, "Menurutku , pengertian yang tepat dari hadits ini adalah
bukanlah perbedaan dalam penakwilan, tetapi perbedaan dalam redaksi.
Urrpamanya, apabila seseorang mengucapkan dengan huruf tertentu, maka orang
lain akan mengatakan, itu bukan seperti itq tetapi berbeda dengannya. padahal
keduanya diturunkan dan dibaca. Maka, ketika salah satu diantara mereka tidak
mengakui bacaan ternannya, hal itu tidak membuatnya menjadi aman bila bisa
menghindarkan dirinya dari kekufuran. Karena dia menafikan huruf yang telah
diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nya. pengingkaran terhadap perselisihan itu
memberikan pengertian bahwa sedikit perselisihan itu bisa menyebabkau kekufuran.
Apalagi melebihi hal itu.

Menurut sebuah pendapat, hal ini sebenarnya untuk perselisishan dan
perdebatan berkenaan dengan ayat-ayat yang menyebutkan takdir dan hal-hal
maknawiyah lainnya, sesuai dengan pendapat ahli ilmu kalarn, hawa nafsu, dan
pendapat yang salall bukan masalah yang terkandung di dalarmrya, seperti hukum
dan halal serta hararn Kalau dalam hal ini, perselisihan telah terjadi antara sahabat
dan ulama-ulama setelah mereka. Hal itu berlaku dalam masalah-masalah yang
memiliki tujuan .lan motivasinya adalah mencapai kebenaran supaya bisa diilarti,
bukan ingin mengalahkan dan menjatuhkan."
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7977. Anas bin Iyadh menceritdcan kepada kami dari Suhail

bin Abu Shalih, dari ayalurya, dari Abu Hurairatr, batrwa Rasulullah

SAW bersabda" "Barangsiapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka

Allah aktn menjauhkan wajahnya dai neraka karenanya sejauh niuh
puluh musim."roB
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'08 Sanandnya shahih. HR. An-Nasa'i (l/313) dari Yunus bin Abdul A'la, dari
Anas bin lyadb, dengan sanad ini; Ibnu Majah (no. t7l8) dari Hisyam bin Ammar,
dari Anas bin lyad\ dari Abdullah bin Abdul Aziz Al-Laitsi, dari Al Maqburi, dari
Abu Hurairah; dan At-Tirmidzi (ild. 3, hlm 2) dari jalur Ibnu Lahi'ab, dari Abu Al
Aswad Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal, dari Urwatr dan Sulaiman bin
Yasar, dari Abu Hurairah.

At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah h^dtts gharib dari jalur ini."
Al Mun&iri pun menyebu&annya (At-Targhtb wa At-Tarhib, 2162) d^t

menisbatkannya kepada At-Tiimidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah- Hadits ini "kan
disebutkan pada no. 8675, dari riwayat Abdurrahman blmZ:iid" dari ayahnya, dari
Abu Shalih As-Siman, dari Abu Hurairah. Hadits ini juga disebutkan dari hadits Abu
Sa'id Al Khudri dan akan disebutkan dalan Al Musnad pada hadits no. 1228, 11426.
Selain itq HR. Al Bukhari dan Muslim serta yang lain seperti yang dinukiil dalam
At-Targhib@62),
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7978. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik, Adh-Dhahhak
bin Utsman menceritakan kepada kalrri dari Bukair bin Abdullah, dari
Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Aku
tidak pernatr shalat dibelakang seseorang setelah Rasulullah sAW,
yang lebih mirip dengan shalat Rasulullah SAW daripada si fulan."

Sulaiman berkata, 'Dia memanjangkan dua rakaat pertama

dari shalat Zhuhur, memperc€,pat dua rakaat yang lain, meringankan

Ashar, dalam shalat Maghrib mernbaca yang pendek dari surah-surah
Al Mufashthal, dan dalam shalat Isya membaca swah yang sedang

dari snratr-surah Al Mufashshal, dan dalam shalat Subuh membaca
yang panjang dari surah-surah Al Mufashshal."l0e

to Sanadnya shahih. Stahrs fsr4afr Muharonad bin Ismail bin Muslim bin Abu
Fu&ik telah ditetapkan pada no. 5585. Kami menarnbahkan di sini bahwa
biografinya telah ditulis oleh Al Bukhari (Ash-Shaghir, blm.223); Ibnu Sa'ad (lr[-
Th a b a q at, 5 / 324) ; dan Ibnu Abi Hatlm (21 2/ I 8 8- I 8 9).

Status tsiqah Adh-Dhahhak bin Utsman bin Abdullah bin Khalid bnHazzanrr
telah ditetapkan pada hadits no. 5585. Kami menyebutkan di sana bahwa Al Bukhari
mengatakan (Al Kabir,212/335), bahwa dia termasuk keturunan Hakimbin Haz,zam.
Kami menarnbahkan di sini bahwa ini adalah kealpaan dari Al Bukhari, kaiena para
ahli nasab tidak berbeda pendapat bahwa dia itu keturunan Khalid bin Ha?.zem.

Ibnu Sa'ad (Ath-Thabaqat, 51312) telah menulis biografi anaknya, Utsman bin
Adh-Dhahhak bin utsman bin Abdullah bin Khalid binHaz.zambin Khuwailid bin
Asad bin Abdul Uzza, begitu pula dengan Ibnu Sa'ad menulis biografi cucunya,
Adfi-phahhark bin Utsman bin Adh-Dhahhak bin Utsman, sedangkan Ibnu Sa'ad
menyebutkan sisa nasabnya.

Al Mush'ab menyebutkan (Nasab Quraisy, hlm.231) namaHe,zam bin Al
Khuwailid dan anak-anaknya, Hakfur\ Khalid dan yang lain. Kemudian Al Mush'ab
menyebutkan (hlm. 234) nama Khalid bia Haz-zarn dan berkata, "Diantara anak
Khalid bin Ha"zarn adalah Adh-Dhahhak bin Utsman yang menceritakan hadits
darinya."

Al Mush'ab kemudian menyebutkan, "Cucunya adalah Adh-Dhahhak bin
Utsman bin Adh-Dhahhak bin Utsman." Begitu juga dengan tulisan Ibnu Hazm
(Jamharat Al Ansab, hlm 112), dia menyebutkan "Khalid binHaz.zanl' kemudian
anaknya *Abdullah" lalu "Utsman bin Abdullah."

EI - ['[nsp1d Imam Ahmad
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7979. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al
Ala' bin Abdurrahman menceritakan dari ayahnya, dari Abu Hurairatr,

batrwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah SAW,

sesungguhnya aku memiliki kerabat yang selalu aktl

Ibnu Hazrn berkata, "Diantara anaknya 
-malcsudnya 

analc Usman bin
Abdullah bin Khalid- adalah Utsman bin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin
Adh-Dhahhak bin Utsman bin Abdullah bin Khalid bin Hazzanr" Lima orang secara

berunrtan, semuanya adalah ahli ilmu, hadits, dan riwayat."
Ini adalah nasabnya yang diyakini. Sedangkan Ibnu Abi Hatim menulis riwayat

hidup Adh-Dhahhak tai (2111460) dan mengikuti Al Bu}fiari seperti biasanya,

kemudian dia menyebutkan hal yang benar tetapi dengan mengatakan bahwa itu
adalah pendapat lain. Dia berkata, "Diantara anak Hakim bnfia27.am 

-IDentrnrt
pendapat larq- dia adalah Ibnu Utsman bin Abdullah bin Kha[d bh Hazzan,
sa"aara Hakim bin Hazzam bin Khuwailid bin Asad."

Ibnu Abi Hatim tidak mampu untuk keluar dari pendapat Al Bukhari dan

merasa cukup dengan menceritakan pendapat yang lain. Hadits ini dinukil dalam

Jami' Al Masanid wa As-Sunan (71186) dari tenpat ini.
HR. An-Nasa'i (l/154) dari Harun bin Abdullah, dari Ibnu Abi Fudaik, guru

Ahmad di sini, dengan sanad ini. Hadits ini juga dunukil dalam Al Muntaqa (rro.

928) dan dia menisbatkannya kepada Ahmad dan 4o-1"*".
Al Hafizh menyebutkannya dalamBulugh Al Maram dan dia berkata, 'IIR An-

Nasa'i dengan sarad shahih."
*Fulan" yang tak disebutkan namanya di hadits ini, Muharnmad bin Ismail Al

fud1 trsfu-$han'ani (Subul As-Salam, ll24l)be*ata, "Dalam penjelasan .l{ s-Sunnah

karya Al Baghawi terdapat redaksi, 'Sesunggubnya fulan yang dimaksud dengannya

adalah seomng pemimpin di Madinah yang menurut sebagian pendapag namaoya

adalah Am bin Salamah dan bukan Umar bin Abdul Aziz seperti yang disebutkan

oleh pendapat yang lain. Karena Umar bin Abdul Aziz hht setelah wafatnya Abu
Hurairah. Hadits itu dengan jelas menyebutkan batrwa Abu Hurairah shalat

dibelakang fulan ini'."

Musnail Imam Ahmad - EI



menyambunginya,. tetapi mereka me,rrutuskan tali silahuratrim, alcu
berbuat baik kepada mereka tetapi mereka berbuat buruk kepadalcu,
aku menyayangi mereka namun mereka tidak mengenaliku.', Beliau
menjawab, "apabila lwmu itu seperti yang kamu lcatalwn, maka
sesungguhnya kamu ibarat memberi malran ararg abu panas kepada
merelra. Pertolongan Allah akan selalu bersamamu atas merekn,
selama kamu dalam keadaan seperti itu,,."tr}
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. 
u.sanadnya shahih.Ini dinukil daram Jani' at Masanid (71260) dari tenpat

ini. Hadist ini akan disebutkan dengan dga sanad yang berbeda pada hadits no.9332
dan 10289. HR. Mustim (212?8) a.ri iaur rra,ru.ri"a bin Ja'Tar, g.*, Ah-ua di
sini, dengan sanad ini. Al lvlundziri menyebutkannya (At-Targhib'wa At-Tarhib,
31227) dan menisbatkannya kepada Muslimsaja.

Al Malla artinya abu panas yang dipanaskan untuk memendam roti di dalamnya
agar matang. Pendapat tadi dikatakan oleh Ibnu Al Atsir dan dia berkaL,
"$6srrngguhnya kamu meqiadikan abu panas i1g bagi mereka obat yang mereka
pakai Maksudnya, pemberianmu kepada mereka itu haram bagi mereka dan
bagaikan api dalampenrt mereka.',

-Me1urut 
pendapatkq apa yang dikatakannya itu jauh dari urutan pembicaraan

{an berbeda dengan hukum-hukum yang benar. Jadi pernberiannya kepada mereka
deng:n fdlur daridirinya dan kedermawanan sikapnya bukanlah sesuatu yang haram
untuk mereka makan. Bahkan itu halal. gssr"gguhnya yang dimaksud-adatab, aia
dengan kede- awanan, kasih sayang, dan kebaikannya tftaaa mereka bagaikan
memenuhi hati mereka dengan kebencian dan dendam. k-.* balasan 

-buruk

mereka terhadap kebaikannya.
Selain itq maksudnya bukan mereka merukan apa yanl diberikan secara

naralo" Apalagi apa yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsiritu-r"rl*gguhoy" khusus
ynluk.menjal.l hP*g"n silatunahmi dengan 61ang /ang memutus hubungan
kekerabatan, lalu bagaimana dengan dua hal setelahnya, yiitu teuaitan sebalai
balasan kejelekan dan kasih sayang sebagai balasan sikai acuh tak acuh?!

EI - il'[usnxd Imam Ahmad
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7980. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al

Ala' bin Abdurrahman menceritakan dari ayahnya, dari Abu Hurairatr,

dari Nabi SAW bahwa beliau pernah mendatangi sebuah kuburan, lalu

beliau mengucapkan salam pada ahli kubur dengan ucapan, "Semoga

lreselamatan atas kalian, wahdi pmghuni rumah kaum beriman dan

lumi. insya Allah, kami aknn menwul ftalian." Kemudian beliau

bersabda, "Alat ingin benar-benar melihat saudara-saudara kita."

Abu Hurairah berkata: Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai

Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu?" Beliau

menjawab, "Kalian itu sahabat-sahabatlru dan saudara-saudaralcu

adalah orang-orang yang belum datang. Dan alat adalah orang yang

maju diantara mereka ke telaga. " Mereka berkata, "Wahai

Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui orang dari umatmu yang

belum datang sekarang?" Beliau bersabda, "Apa pendapatmu tentang

lreadaan seseorang yang mempunyai latda yang berkepala dan kaki

putih diantara lada hitam kelam, apakah dia tidak mengenalinya?"

Mereka berkata, "Iya)'Beliau bersabda, "sesungguhnya mereka aknn

datang pada Hari Kiamat dengan wajah yang bersih dan kaki-tangan

yang bersinar karena bekas wudhu. Dan orang yang al<an maju dari

mereka ke telaga. " Setelah itu beliau bersabda, "Ketahuilah, beberapa

Musnad Imam Ahmad - EI



orang diantara lwlian alun ditolak dari telaga sebagaimana unta

yang asing ditolak. Afu memanggil merelw, 'Hai kemarilah'.
Kemudian dikatakan,'Sesungguhnya merelw telah mengganti
(agama) setelahmu'. Maka aht berluta, 'Jauhkan, jauhkan
mereha'."lll
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7981. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syr'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Al
Ala' menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah,
balrwa Rasulullatr SAW bersabda "Orang mulonin, orang mulonin

Irr Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masanid wa As-Sunan
(7/260) tlari tempat ini. IIR. Ibnu Majah (no. 4306) dari Mpharnmad bin Basysyar,
dari Muhammad bin Ja'far, guru Ahmad di sini, dengan sanad ini dan di akhimya
disebutkan, '**f & o+i dri i3 ,::t:.'ii rJ:4 i '{{t "sesungguhnya mereka telah
mengganti setelahmu dan mereka selalu lcembali ke pendapat mereka yang lama
...."; Muslim (1/86) dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Al dla', dari ayahnya, dari Abu
Hurairah; Mahk(Al Muwaththa', hlm 28-30) dari Al Ala'; dan An-Nasa'i (l/35-36)
dari jalur Malik.

$6dangkan Al Bulfiari meriwayatkan sebagian maknanya (lll4l34l4) darr
beberapa jalur periwayatan, dari Abu Hurairah. Lih. hadits no. 3639, 4351 daa7955.

Redalsi, ,ft-1, ,rv ;+'j *t "Dan,aht yang maju diantara mereka lce telaga."
Kata al farath artinya orang yang maju diantara sekelompok orang dan mendahului
mereka untuk mengambil air.

Redaksi, e3 !+ Ji ul"Dalam lada hitam pekat." Kata al buhmi adalahbentuk
plural dari vatz ubniin yang artinya sesuatu yang wamanya tidak bercanpur selain
yang dia punya. Y*ta ad-duhn adalah bentuk plural kata adham, yang artinya yang
hitam.

Redaksi, 3iri5 ar6or" benar-benar ditolak.
Redaksi, iri .tiii artinya adalah menjauhlah, menjauhlah. Arti kata as-sahiiq

adalah yangjauh.

@ - 
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7982. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Ala'

me,nceritakan dari ayatrny4 dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

batrwa beliau bersabda, "Tidakkah lcalian mau apabila aht tuniulclwn

lrepada lralian arnalan yang menyebabkan Allah mengangkat duaiat'
derajat dan menghapus kcsalahan-kcsalahan? Yaitu banyak

melangkah ke masjid-masjid, menunggu shalat setelah shalat, dan

menyempumalan wudhu walaupun dalam keadaan tidak disuka."rrs

il,;st :,;;

{ua atau tiga kali- cembuttt, cemhrtt. Dan Allah lebih besar rasa

centburltnya."ll2
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It2 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 7209,

dengan redaksi serupa.
I B Sanadnya shahih. Ini adalah ringkasan hadits no. 77 15.
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7983. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,
Syr'bah menceritakan ke,pada kami, aku mendengar Al Ala'
menceritakan dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,
balrwa beliau bersabd4 "sungguh hak-hak alcan dilcembalikan kepada
pemililorya pada Hari "Kiamat, sampai kambing bertanduk
didatanglcan untuk kambing yang tidak bertanduk agar bisa
menyerudub),a."|ru
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7984. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari
Ya'qub bin Abdullah Al Qummi, dari Hafsh bin Humaid, dia berkata:
Ziyad bin Hudair berkatq "Aku berharap seandainya aku berada di
suatu tempat yang terbuat dari besi, dibekali sesuatu yang dapat

menghidupiku, dan aku tidak berbicara dengan manusia serta mereka
tidak berbicara denganku."l ls

rra Srnadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 7203. Di
sana telah disebutkan hadits dari riwayat .Ibnu Abi Adi, dari syu'bah dan dari
riwayat Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah. Ini adalah hadits Ibnu Ja'far yang
diriwayatkan sendirian.

rrs Ini adalah cerita dari Ziyad bn Hudair dan bukan hadits. Aku tidak
menemukan kesesuain dan hubnngan dengan Musnad Abu Hurairah atau lainnya.
Ziyadbin Hudair Al Asadi adalah tabiin senior dan terpercaya.

Al Hafzh (Al Ishabah,3/43)betkaa,, 'Dia memiliki kecerdasan yang baik dan
pemah menjadi sekretaris Umar atas pajak sepersepuluh."

status rrqcinya telah ditetapkan pada no. 3603. Biografinya ditulis oleh Ibnu
Sa'ad (6/89) dan Ibnu Abi Hatim (1121529).

Selain itu, Abu Nu'aim menulis biografinya (Al Hilyah, 41196-198) dan Ibnu Al
Jauzi (shifat Ash-shafwah, 3ll9-20). Tetapi namanya disebutkan dalan Al Hilyah,
dalam semua biografinya, dengan rnmaziyadbin Jurair. tang benar adalah Hudair.

cerita ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al Hilyah ketika menyebutkan
biografi Ziyad dari Al Qathi, dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, yaitu Imam
Ahmad, dari Muhammad bin Sabiq, dari Malik bin Mighwal, dari Abu Shakhah,

@I - Musnad Imam Ahmad
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7985. Muhammad bin Ja'far melrceritalcan kepada kami,

syr batr menceritakan kepada karli, aku mendengar Al Ala'

menceritakan dari ayatrnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

balrwa beliau melarang bernadzar dan beliau bersabd4 "Nadzar itu

tidak bisa rnenolak takdir, sebenarnya nadzar itu hanya muncul dari

orang yang bakhil."r|6

t c . L^t, ,.ia., 'o, t. tl a t 
$:"; _VlA1'd; '# ti-J> c.rit> 4 .l-..,-,'
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dzri ziyad bin Hudair, dan Abu Nu'aim menarnbrhkan di akhirnya, "Sarryai aku

bertemu Allah."
Ibnu Al Jauzi mengutipnya dalam shafwah Ash-shafwah dai Al Hilyalz. Dalam

cetal<at At Hityai ternrlis dengan redaksi, 'Dalam utang" sebagai ganti "dalam suatu

terryat." loi ua"Un perubahan cetakan yang tidak bermakna sama sekali' Tertulis

dengan benar dalam kitab karya Ibnu Al Jauzi.
-R"a"*"i, 

iilhiti "Apa yang dapat membuatku hidup." Y*tamaa di sini adalah

kata sambung-(** ^o^iuf).Ofu" 
no'tertulis dengan redaksi, i6 "Air." Itu adalah

murni kesalohan yang telah kami benarkan berdasarkan dari beberaps manusffip,

sqerti Al Hilyah dan S hafwah As h- Shafwah.' 116 Sana;nya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelunmya pada badits no.

7207 dengat iedaksi senrpa. Imam Ahmad telah mengisyaratlcan 6i sana pada

riwayat rvrirhamnad bin Ja;far. Lih. hadits rto.7295. Eedaksi, 1 "dengannya" tidak

disebutkan dalam ha' dan kami menambabkannya berdasarkan beberapa rnanuskrip'

fssfoahan ihr disebutkan dalam isyarat ImaJn Ahmad pada hadits no. 7207, dan dia

benar-benar menetapkan bahwa Ibnu Ja'far menambabkannya'
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7986. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syr'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Al Ala'
menceritakan dari ayatrnya" dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW
meriwayatkannya dari Tuhannya Azza wa Jalla,bahwa Dia berfirman,
"Aht adalah sehttu yang paling baik. Barangsiapa melahtkan suatu

perbuatan, lalu mengajak sehttu lain bergabung di dalamnya

bersama-Ku, maka Aht terbebas dari hal in. Sedangkan perbuatan

itu milik orang yang menydhttupn."tt7

,f!), *'c; b,a, $'"; ,!^;5 tl'r. ,Z'r:r 16*-v1AV

lnt Jy, d.Jv lSGi;} ,rj e LU s.'t'd; afr i
,t ,L*'; ,,k';ill ? 6 ,|Ft? \t su ,'l-,i *'ht *

.'!?l q-ryil, *:lrtj.'+ dt ,Ls-e *'!?:v\:-L
7 g87 .Rauh menceritakan kepada kami, Sln'Urf, me,lrceritakan

kepada kami, Al Ala' bitr Abdunahman menceritakan kepada kami
dari Ya'qub, aku mendengd ayahku menceritakan dari Abu Hurairah,
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *Allah Azza wa

Jalla berfirman, 'Alru adalah selattu yang paling baik. Barangsiapa
melalatlran perbuatan untuklan, lalu menyehttukan di dalamnya selain
Ala4 malra Alat melepaskan diri dari perbuatan tersebut. Sedangkan

perbuatan itu mitik orang yang menyelaiul*n."ttE

tr7 Sanadnya shahih. Hadits ini akan disebutkan nanti pada no.7987 dan 9617.
HR. Muslim (2/390) dengan redaksi serupa dari jalur Rauh bin Al Qasinq dari Al
Ala' dengan sanad ini.

rr8 Sr"adnya shahih. Rauh adalah Ibnu Llbadah, guru Ahmad. Hadits ini telah
disebutkan sebelumnya.
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7988. Mtrhalnmad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'batr menceritalcan kepada kami dari Manshur, dari Abu Utsman,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah yang jujur

dan dipercaya, Abu Al Qasim, pemilik kamar SAW bersabd4

"Rahmat itu tidak d.iambil lceanali dari orang yang tidak celakn."

Syu'bah berkat4 "Dia menulisnya kepadaku dan aku

menrbacanya di depannya 
-maksudnya 

Manshur-."I le

rre Sanadnya shahih. Mansur adalah Ibnu Al Mu'tamar. Abri Utsman adalah At-
Tabban" maula Al Mughirah bin Syu'balL stahrs lslgall-nya telah ditetapkan pada

hadits no. 7338 p. Kami menarnbahlcan di sini bahwa riwayat Manshur yang berasal

dari Abu Utsman adalah suatu petrmjuk lain atas penetapan status tsiqah'tya.
Karena biografi Manshur yang disebutkan dalam At-Tahdzib terdryat, 'Al Ajuri
berkata dari Abu Daud, 'Manshur tidak pernah meriwayatkan kecuali dari orang

yang terpercaya'." Namanya masih diperselisihkan. Menurut suatu pendapat
namanya adalah Sa'id. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Katsir dan dia hanya

menyebutkan satu nama Sa'id buat Abu Utsman dzlam Jami' Al Masanid wa As-
Sunan.

Menurut pendapat lain, narnanya adalah Urman. Hadits ini disebutkan dalam
Jami' Al Masanid (71173) dari teryat ini; Hadits ini akan disebutkan pada no. 97(X),

9941,9946 dan 10964.
HR. Ath-Thayalisi (no. 2529) dart Syu'bdr, dengan sanad ini; Al Bukhari (1,

Adab Al Murad, hhn. 56) dari jahu Syu'bah; At-Tirmidzi (31122) dari jalur Ath-
Thayalisi, dari Syu'bah dan At-Tirrridzi berkata, "Hadits ini adalah hadrts hasan.
Dan Abu Utsman yang meriwayatkan dari Abu Hurairab, tidak kami ketahui
Damarya."

Seiain itq hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Hakim (Al Mustadrak, 4t248-
249) dari jahu Jarir, dari Manshur dengannya dan redalsi serupa. Al Hakim berkata,

"Sanad hadits ini shahih dan Al Bukhari serta Muslim tidak meriwayatkannya. Abu
Utsman ini adalah maula Al Mughirah dan bukan An-Nahdi. Jika dia adalah An-
Nahdi, aku pasti menghulumi hadits inlsiaiii sesuai dengan syarat Asy-Syaikhan."
Adz-Dzahzbi pun sepakat dengannya.
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7989. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Sytt"bah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Syatr bin
Hausyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Jamur
itu dari madu dan airnya adalah obat untuk nata. Kurma ajwah itu
dari surga dan aimya adalah obat untukraann."t20

Hadits ini dinukil oleh Al Khatib (Tariffi Baghdad,7lt83) dari jalur Syr'bah.
$gd.ngkan Al Hafizh Al Mizzi me'nukilnya ddam Tahdzib Al Kamal, kefkz
menyebutkan biografi Abu Utsman dengan dua sanad, dari jalur Syu'bah dan jalur
Jarir bin Abdul Hamid, keduanya meriwayatkannya dari Manshur. As-Suyuthi
menistatkannya daJram Al Jami' Ash-Shaghri kepada Ibnu Hibban.

'- Sauadnya shahih. Dengan pirtimbangan bahwa ada kermrngkinan di
dalan'nya terdapat saned 16ag munqathi', tetapi akan dijelaskan bahwa sebenarnya
sanadnya muttashil dalamketerangao yang ekan da161g.

Abu Bisyr adalah Ja'far bin Abu rtrabsyiyyah dan nama Abu Wahsyiyyah
adalah Iyas. Hadits ini akan disebutkan secara paqiang lebar dan'secara ringkas, dari
riwayat Abu Bisyr dari Syahr pada hadits no. 8037 dan 13040, dari riwayat Qatadah
dari Sfhr pada no. 8653, 8666, 106/.7, dan dari riwayat QatadalU Abu Bisp, dan
Abbad bin Manshru, ketiganya meriwayatkannya dari Syahr no. 9446, serta dari
riwayat Qatadalq dari Syahr, dari Abdurrahrnan, dari Ghanam, dari Abu Hurairah
no.8290.

HR. Ath-Thayalisi (no. 2397) dari Hammad bin Salamab, dari Abu Bisyr, dari
Syahr, dari Abu Hurairah. Hadits ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi (3ll7})
dari jalur Mu'adz bin Hisyam, dari ayahnya, dari Qatadah, dari Syabr, dari Abu
Hurairah. At-Tirmidzi berkata, 'Ini adalah hadits hasan."

HR. Ibnu Majah (no. 3455) dari jahr Mathar Al Warraq, dari Syahr, dari Abu
Hurairah. HR At-Tirmidzi (31169-170) dari jalur Sa'id bin Amir, dari Muhammad
bin Am, dari Abu Salamah, dari Abu Huairah. At-Timddzi berkatq "Tni adalah
badits hasan gharib dari jahu ini. Kami tidak mengetahuinya dari hadits Muhammad
bin Am kecuali dari hadits Sa'id bin Amir."

Sa'id bin Amir Adh-Dhab'i adalail perawi terpercaya. Maka, ini juga sanad
yargshahih.

Ibnu Katsir mengutipnya (Tafsir Ibnu Katsir, lll74-175) dari dua riwayat At-
Tirmidzi. Selain ihr, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa HR. An-Nasa'i dari riwayat
Syu'balq dari Abu Bisyr, juga bahwa An-Nasa'i hanya meriwayatkan kisah tentang
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jamur saja dari riwayat Abdul At A'la, dari Khalid Al Hadzdzd, dari Syahr, dari
AbuHurairah.

Lebih jauh, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa An-Nasa'i menyebutkan kisah
hrma ajwah saja dari riwayat Mathar Al Warraq, dari Syahr; Maksudnya, riwayat
itu adalah ringkasan dari riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 3455)
secara lengkap.

Ibnu Katsir lalu berkata tentang riwayat-riwayat dari Syabr, dari Abu Hurairah
setelah grenyebutkannya, "Jalur ini terputus antara Syahr bin Hausyab dan Abu
Hurairab, karena Syahr tidak mendengarnya dari Abu Htuaimh.':
. Redaksi, "Tidak mendengarnya" terhrlis dalan kitab Ibnu Katsir "tidak

mendengar." Ini jelas perubahan yang terjadi pada cetakan. Kami mengoreksinya
berdasarkan manuskrip Al Azhar dai Tafsir Ibnu Katsir. Dia kemudian memberikan
argument atas apa yang dia katakan bahwa Syahr tidak mendengamya dari Abu
Hnrairah, karena An-Nasa'i meriwayatkannya dahm bab walimah dari kitab Sunan'
nya, dari' jalur Sa'id bin Abu Unrbalq dari Qatadab dari Syahr bin Hausyab, dari
Abdunahman bin Ghanan\ dari.Abu Hurairah. Riwayat Sa'id bin Abu Urubah ini
disebutkan dalanAl Musnad seperltyang akan dikemukakan pada no. 8290.

Ada kemungkinan kenyataannya se,perti yang dikatakan Ibuu Katsir, bahwa
Syahr bin Hausyab pernah mendengarnya dari Abu Hurairah dengan perantara

Abdunahman bin Ghanam. Namun ada juga kemungkinan tidalc seperti yang Ibnu
Katsir katakan.

Ada kemungkinan Syahr mendenganrya dengan perantara dari Abu Hurairah
dan dia mendengarnya juga secara langsung dari Abu Hurairah. Sehingga hadits ini
termasuk tarnbahan dalamke.muttashil-ansanad-sanad. Ini 

-maksudtu 
Ibnu Katsir

mendengar hadits ini dari Abu Hurairah-- diduhrng oleh riwayat Ad-Darimi.
Karena dia rneriwayatkan dalam kitab Suzaz-nya (21338) kisah kurma ajwah saja,

dari Yazid bin Hanm, dari Abbad bin Manshur, dia berkata, "Aku mendengar Syahr
bin Hausyab berkata, 'Alu mendengar Abu Hurairah ...'." Hadits ini muttashil
dengan cara mendengar, yaitu mendengarnya Abbad dari Syahr dan mendengarnya
Syabr da;i Abu Hurairah

Narryak jelas bahwa Syabr pernah mendengar dua kisah itu dan Ad-Dadmi
meringkas haditsnya atau salah seorang perawi sebelumnya. Riwayat Abbad bin
Mans[g1 ini disebutkan dalam Al Musnad seperti yang akan dikemukakan pada no.
9446 dzri riwayat Hammad bin Salamab, dari Qatadah, Ja'far bin Abu Wahsyiyyall
dan Abbad bin Manshur, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairab, dengan dua
kisah secara keseluruhan. Tetapi di dalamnya tidak terdapat pemyataan atas

mendengar. Ini menunjukkan bahwa Abbad meriwayatkannya dari Syahr secara

lengkap. Kemungkinan tidak adanya penyebutan mendengar di dalam riwayat tadi
dikarenakan dua riwayat yang lain "Qatadah dan Ibnu Abu Walsyilryah" tidak
menyatakan dengan mendengar. Apalagi Syabr benar-benar mendengarnya dari
Jabir dan Abu Sa'id Al Khudri, seperti yang akan disebutkan dalam Al Musnad rro.
11473 

u Katsir menyebutkan riwayat ini dari Al Musnad,lalu dari An-Nasa'i, Ibnu
Majah, dan Ibnu Mardawaih. Setelah ihr Ibnu Katsir (hlm. 1760) berkata, "Hadits ini
diriwayatkan dari Syabr dari Ibnu Abbas.'! Kemudian dia menyebutkannya dari
riwayat An-Nasa'i dalam bab walimah dari jalur Abdul Jalil bin Athiyyah, dari
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7990. Muhammad bin Ja'far menceritahan kepada kami,

Syr'batr me,nceritakan kepada kami dari Abu Ziyad Ath-Thabhan, dia

berkata: Aku me,ndengar Abu Hurairah berkata, dari Nabi SAW,

bahwa beliau melihat seoriang laki-laki min-um sambil berdiri, lalu

beliau bersabdq 1'Muntahkanlah!" Dia berkata, 'I(arena apa?"

[Beliau merjawab], "Apakah kamu senang apabila seekor htcing
minum bersamarnu?" Dia berkat4 '"Iidak." Beliau bersabda" *Mala

sesungguhnya orang yang lebih jelek telah minum bersamamu,

maksudnya syetan."r2r

Syahr, dari Abdullah bin Abbas see.ara narfu' berkenaan dengan kisah jamur dan

sanadnya shahih. Tetapi dalam terbitan lbmu Katsir redaksi 'dari Syahr" hilang,
padahal ini adalah terpat pengambilan argumen. Redaksi ihr ditcmukan dalam
rnanuskrip Al Azhar.

Ibnu Katsir berkata, '?ara ulama berselisih tentang Syah bin Hausyab.
Menurutkq ada kennrngkinan Syahr mengbafal dan meriwayatkan hadits ini dad
semlra jalur-jalur ini dan.dia benar-benar meirdengamya dari sebagian sahabat, dan
dia menyanpaikannya dari sebagian'sahabat. Karena sanad-sanad kepadanya itu
baib dan dia tidak sengaja rmtuk bertohong. Haditst aslinya teriaga sebagaimana
riwayat Sa'id bin Taidyangtelah disebutkan."

Haditst ini 
-tentang Jamr sajr disebutkan dari hadits Sa'id bin Taid padz

no. I 625, 1626 daa dari hadits Harits bin Am pada no. I 627.
r2r Sanadnya shahih. Abu Z-iyad Ath-Thahhan adalah maula N Hasan bin Ali,

sebagaimana akan disebutkan ddam sanad setelah hadits ini. Dia adalah abiin
telp€rcaya. Statl;s tsiqah-nya diteapkan oleh Ibnu Ma'i" dan lainnya. Biografinya
ditulis dalam At-Ta'jil (tftn 486); Al Kuna kar1la Al Bul$ari (no. 280); dan Ibnu
AbiHatim (41U373).

Ada syaikh lain-datang setelah itu dalammasan)ra- yang meiryenrpai perawi
im, yang juga dipanggil dengan sebuatan Abu Ziyad Ath-Thahhan. Namnnya adalah

Sahl bin Ayad, tetapi sebagian ulama tidak menyematkan julukan Ath-Thahhan
dalam narranya. Biografi pemwi ini ditulis dalam Lisan Al Mizan (2lllll8).
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menceritakan kepada kami dari Abu Ziyad maula Al Hasan bin Ali,

dia berkata: AI<u mendengar Abu Hurairatr kernudian dia

me,nyebutkan redaksi haditsnya. 122
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Disebutkan bahwa Al Azdi mengomentari tentang perawi di hadits ini, bahwa

hadisnya diingkari. Al Azdi memeng terlalu berlebihan dalam mencela tatrpa

didasari dengan argumen yang baik.
Al Bukhari rnenulis biografrnya (Al Kabir,2121103-104') dan Ibnu Abi Hatim

(2llll97), dan mereka berdua tidak menyebutkan cacat pada perawi ini. Ibnu Abi
Hatim juga menyebutkan bahwa Ahmad bin Hanbal termasuk orang yang

meriwayatkan darinya.
Hadits ini 

-dan 
setelah ini- dinukil dalm Jami' Al Masanid wa As-Sunan

(7t442). Al Haitsmi menyebutkannya (Majma' AL-Zawa'id, 5t79) d^n' berkata,

"Hadits inidiriwayatkan oleh Ahrnad dan Al $e2,41. Perawi Ahmad adalah perawi
yang terpercaya."

Al Hafizh menyebutkan hadits ini (Fath Al Bari, 10/72) dari teryat ini dan

berkata, "Identitas Abu Ziyad tidak diketahui. Walaupun begitu, Yahya bin Ma'in
telah menetapkan status tsiqah-nya." Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada

no.7795 da17796.
Redalrsi, {."Muntahlanlah" adalah kata kerja dari kata invinitif al qai' (yang

artinya muntah), yang ditambah di akhirnya hufuf ia' sakat (tandz berhenti atau

diam).
Redaksi, u "Kenapa" adalah kalimat tanya, yang akhirnya ditambah humf ia'

safrar. Redaksi ini ini tidak ditemukan dabmMajma' Az-zawa'id. Tetapi, disebutkan

dalam salinan-salinan dan referensi-referensi yang lain.
Redaksi, [i6] "Dia berkata" tidalc disebutkan dalamha', tetapi disebutkan dalam

lraf, mim, Jami' Al Masanid, dan Fath Al Bari.
t'Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya.
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7gg2. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu At-Ta1yah, dia berkata:

Aku mendengar Abu Zur'ah menceritakan dari Abu Hurairah, dari
Nabi SAW, beliau bersabd4 'l(Jmatlu akan dirusak oleh keturunan

Quraisy kampung ini." Mereka (pra satrabat) bertanya, "Lalu apa

yang kamu perintahkan kepada kami, wahai Rasulullatr?" Beliau
menjawab, "Kalau saja orang-orang menjauhi merelca."

[Abdulah bin Ahmad berkata]: Ayahku berkata saat sakit yang

membuahrya meninggal, "Tahanlah hadits ini, karena sesungguhnya

itu berbeda dengan hadits-hadits dari Nabi SAW." Maksudnya,

redaksi, " D engarkan, t aatlah, dan bers abarlah kalian. "r23

"'Sanadnya shahih.Abu At-Tayyah adalah Yazid bin Hamid Adh-Dhab'i. Dia
adalah perawi tsabat, tsiqah xtqah, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Imam
Ahmad. Status tsiqai-nya telah ditetapkan pada no. 689 dan 5016. Kami
menambahkan di sini bahwa bioigrafrnya telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad, (7/2/8) dan
Ibnu Abi Hatim (412/256).

Abu Zur'ah adalah Ibnu Arnr bin Jarir.
Hadits iui diriwaytakan oleh Al Bukhari (61453) dan Muslim (2/370), keduanya

meriwayatkan dari jalur Syu'bah. Ini adalah hadits shahih muttafaq alaih, yarrg
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Ungkapan Ahmad kepada anaknya saat sakit sampai mati, "Tahanlah hadits ini"
mungkin diungkapkan lantaran sikap kehati-hatian dari Ahmad, karena khawatir
persangkaan bahwa menjauhi mereka itu maksudnya membelot dari mereka.
Padahal dalam pembelotan itu terdapat kerusakan yang besar, sebab menghasilkan
pecahnya persatuan dan tidak adanya ketaatan. Tetapi kenyataanya bahwa yang
dimaksud dengan menjauhi mereka adalah agar orang berhati-hati menjaga
agamanya. Sehingga dia tidak masuk bersama mereka kedalam kerusakan dan
menjaga agarrlattya dari fihah-frtnah. Hadits ini telah disebutkan pada no. 7858 dan
796t.
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7993. Muhammad bin Ja'far me,nceritakan kepada kami,

bahwa dia pernatr ditanya tentang bacaan imam dalam shalat, dia

berkata: Syr'batr menceritakan kepada kami dari Abu Muhammad,

dari Atha' bin Abu Rabah, dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Dalam

semua shalat dibaca, apa yang Rasulullatr SAW sampaikan kepada

kami, maka kami memperdengarkannya kepada kalian. Dan apa yang

beliau sembunyikan dari kami, maka kami pun sembunyikan dari

kalian."l24
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799,4. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: Malik

(meriwayatkan) dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Akimatr Al-Laitsi, dari

* ,gi., ,t i :tb * ,,t 1.1 €j e ,t^;3, $:.'t :Ju ,i:vJ,at

rz Sanadnya shahih. Hadits ini disebutkan dalam Jami' AI Masanid (71293).

Hadits ini telah diiebutkan sebelumnya pada no. 7494,7682 dan782l.
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Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW selesai dari shalat yang di
dalamnya beliau membaca keras bacaan Al Qur'an, lalu beliau

bersabd4 *Apakah salah seorang diantara knlian ada yang membaca

bersamala,tT " Seorang lakiJalci menjawab, "Ya, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda; "sesungguhnya aht berlcata, 'Apa sebenarnya yang

terjadi padaht, sehingga aht direbut dalam membaca Al Qur'an'?"
Dia berkat4 "Maka orang-orang berhenti membaca Al Qur'an
bersama Rasulullatr SAW ketika beliau shalat dan membaca keras

bacaan Al Qur'an, saat mereka me,ndengar ucapan Rasulullatr SAW
1r6i.rrl25

r25 $a',adays shahih. Hadits ini disebutkan dzlamAt Muwaththa' (hlm 86-87),
Hadits ini telah disebutkan beberapa kali pada no. 7268,7806 dan 7820. Karni juga
telah rnerinci pembicaraan tentang hadits ini dalam hadits paling awal.
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. 7995. Aku membaca di hadapan Abdurralrman: Malik
(meriwayatkan) dari Sumayyi maula Abu Bakar bin Abdurrahman,

dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah

SAW bersabd4 "Barangsiapa berkata, 'Tidak ada tuhan selain Allah
yang Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, hanya milik-Nya kehtasaan,

hanya milik-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala
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sesuatu', dalam sehari seratus kali, maka dia mendapat pahala

seharga sepuluh budak, serafiis kebaitran ditulis untulcnya, seratus

lr.ejelelran dihapus darinya, dan dia memperoleh penjagaan dari

syetan pada hari itu sampai menjelang sore. Tak seorang pun

mendapatlran sesuatu yang lebih baik dari apa yang didapatkan orang

yang membaca tadi, keanali jika ada orang yang membaca lebih

banyak dari itu."126
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7996. Aku membaca di n*r* Abdunalrman: Malik
(meriwayatkan) dari Sumalyi maula Abu Bakar, dari Abu Shalih As-

Saman, {.ri Abu Hwairah, ba}rwa Rasulullatr SAW berkata,

"Barangsiapa membaca, 'Maha suci Allah dan'dengan memuji-Nya',

dalam sehari seratus kali, maka kesalahan-kesalahannya dihapus,

walaupun seperti bus a lautan'. "r27

126 Sanadnya shahih. HR. Al Hakim (Al Muwaththc', htn. 209); Al Bullnri
(61243 dan 111168-169); Muslim (21310), keduanya meriwayatkannya dari jalur
Malik dengan sanadnya; At-Timridzi; dan Ibnu Majah (Al Fath Al Kabir,3l22l).
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dalam Musnad Abdullah bin Amr bin Ash
pada no. 6740 da17005.

t2'Sanadnyashahih.lR.. Al Hakim (Al Muwaththa', hlnr 209-2tA),Al Bulfiari
(llll73) dari jalur Malik, dan Muslim (213L0) dengan redaksi serupa tetapi dengan

redaksi lain, dari jalur Suhail, dari Sumai; At-Tirmidzi; dan Ibnu Majah (Al Fath Al
Kabir,3l2l9).
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7997. Abdunatrman bin Matrdi menceritalcan kepada kami

dari Musa 
-maksudnya 

Ibn Ali-, dari ayahnya, dari Abdul Azizbin
Marwan, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersfrd4 "Hal
yang paling jelek pada diri seorang laki-laki adalah kckikiran yang

mmyedihkan dan sifut penahrt yang tanpa malu."r2t

r2t Sanadnya shahih. Status ,sr{4r? Musa bin Uli bin Rabbah telatr di tetapkan
pada no. 4375. Kami menambahkan di sini bahwa biografurya telah ditulis oleh Ibnu
Sa'ad Ql2l203) dan Ibnu Abi Hatim (4/l/153-154). Ayahnya, yaitu Ali bin Rabah'
status lrigah-nya telah ditetapkan pada no. 4375. Kami menambahkan di sini bahwa
biografmya telah ditulis oleh Ibnu Abi Hatim (3/l/186).

Abdul Aziz bin Marwan bin Al Hakarn bin Abu Al Ash, orang tua Umar bin
AbAil Aziz adalah tabiin yang tffpercaya. Status rrtq4rr-nya tclah ditetapkaa oleh
Ibnu Sa'ad, An-Nasa'i, dan yang lain. Riwayat hidupnya telah ditulis oleh Ibnu
Sa'ad (5/175) dan Ibnu Abi Hatim (AU393). Ayah Umar bin Abdul Adz int
disebutkan dalam keenam kitab hadits dan dia tidak mcmiliki hadits kecuali hadits
ini, yaitu dalam kitab Abu Daud. Ayah Umar bin abdul Aza int dulu adalah seorang
penguasa Mesir dari tahrm 60 samapi meninggal di Mesir pada tahun 86 H.

Hadits ini akan disebutkan pada no. 8246, dari Abu Abdurrahman Al Muqri,
dari Musa bin t li, dengan sa"adnya. Hadirc ini juga disebutkan dalam Jami' Al
Masanid (71277) dari tenrpat ini dan dari riwayat yang akan disebu&an kemudian.
Ibnu Katsir menyebutkannya (Tafsir lbnu Katsir, 81482) dari riwayat yang akan

disebutkan nanti.
HR. Al Hafizh Al Mizz;i (Tahdzib Al Kamal, hlm. 845) dalam manuskrip

berbentr* fihn dengan sanadnya dari jalur Al Musnqd, dari riwayat yang akan

&t og; da" Abu Daud (no. 251l) dari jalur Abu Abdurrahrnan Al Muqri, dari Musa
binUIi.

Kata asy-syuhhu arliraya sangat kikir. Kata al haali' berasal dari kata al hal'u
yang artinya susah dan sedih. KataTubnun lihaali' artinya sangat penakuq sanpai-
saupai hatinya akan copot lantaran sangot takut. Ini adalah ungkapan metafora dari
menyopot. Yang dimaksud adalah keadaan yang timbul saat takut seperti hati yang
lcnrah dan kehilangan memori. Ketcrangan tersebut adalah pendapat Ibnu Al Arcir.

EI - Musnrd Imam Ahmad



.. . ).
*e ul dl

nt:

*t rY'

f ,iily, $:-r- ,-eG -fi $:"; -vql^

i1 ,:;;(,rjti ct*,:i6 ( 

"A'ifr';,it>,fxY'-t'?.iiir 1i*, :Jv t.>*s t1

7998. Abu Amir menceritakan kepada kami, Malik
menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abdunalman, dari Ibnu

Hunain, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW mendengar

seorang laki-laki yang sedang menrbaca surah "Katalcanlah bahwa

Dia adalah Allah yang Maha Esa," maka beliau bersabda, "Itu
wajib." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, dpd yang wajib?"
Beliau menjawab, "Dia wajib mendapatkan surga."rze

r2' Sanadnya shahih. Abu Amir adalah Al Aqadi, Abdul Malik bin Arm. Para
ulama berbeda pendapat tentang narna Abdullah bin Abdumahman. Tetapi yang
disebutkan dalam Al Musnad di sini dan'yang akan pada no. 10932, adalah
Abdunahman. Hadits ini disebutkan juga dalam Jami' Al Masanid (71252) dart
tenpat ini, dqrl. Al Muwaththa'(hkn 208), dengan redaksi, "Ubaidillah."

Ibnu Abdul Bu (At-Taqashshi, ro.306) berkata, "Yahya berkata tentang nama
Syaikh ini, seperti ini dari Mahlc, dad Ubaidillah bin Abdunahman."

Mayoritas perawi Al Muwaththa'mengikuti ini. Sebagian 
-kemungkinan 

Abu
Thawalab- perawi menyebut narnanya dengan Abdullah. Aku telah menjelaskan
permasalahanny a dalam At-Tamhid.

Ketika menyebutkan biografi Abdullah bin Abdurrahman bih Al Harts bin
Sa'ad bin Abu Dzubab, Ibnu Hajar (At-Tahdzib,jld. 5, hlnr 292) mengatakmbahwa
kemungkinan nama itu adalah perawi yang ada di sini dan dengan menyebutkan
perbedaan pendapat atas pendapat ini.

Kemudian dalam biografi Ubaidillah bin Abdurrahaman disebutkan bahwa ada
sebuah pendapat yang mengatakan bahwa dia adalah Ibnu As-Sa'ib bin Urnair dan
menurut pendapat lain dia adalah Ibn Abi Dzubab" Ibnu Abi Hatim menulis (Al Jarh
wa At-Ta'dil,2l2l94, no. 435) biografi Abdullah bin Abdrurahman bin Al Harts bin
Sa'ad bin Abu Dzubab dan orang yang punya nama ini disebutkan sebgai seseorang
yang meriwayatkan dari lJbaid bin Hrurain, tetapi Ibnu Abi Hatim tidak
menyebutkan riwayat Malik dari orang ini. Ibnu Abi Hatim juga menulis (2121323,
no. 1535) biografi tlbaidillah bin Abdurrahman, tanpa meneruslcan nasabnya dan
menyebutkan bahwa nama ini meriwayatkan dari lJbaid bin Hunain dan Malik
meriwayatkan darinya. Aku mndukung bahwa perawi kita di sini namanya adalah
AbduUah, dengan larnyah Abu Thawalah dan nama lengkap Abdullah bin
Abdurahman bin M'amar, Abu Thawalah Al Anshari Al Madani.

ca
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7999. Abdunahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,
Israil menceritakan ke,pada kami dari Abu Sinan, dari Abu Shalih Al
Hanafi, dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah, bahwa
Rasulullatr SAW bersabda, "sestungguhnya Allah telah memilih empat
perlrataan, yaitu: Subhanallaah (Maha suci Allah), alhamdu lillaah
(segala puji bagi Allah), laa ilaaha itlallaah (tiada tuhan selain
Allah), dan Allaahr"oibrr'(Altah Maha Besar). Maka barangsiapa
membaca, 'Subhaanallaah', Allah menulis untulcnya dua puluh

Malik mempunyai tiga hadits darinya dalam Al Muwaththa', yang disebutkan
oleh Ibnu Abdul Bar (At-Taqashshi,237-239). Kalau memang Malik menginginkan
menyebutkan Syaikh yang lpin, pasti dia menjelaskannya dan meneruskan nasabnya
tidak hanya sampai ayah. Dengan menimbang pula bahwa Malik adalah orang yang
mengerti tentang guru-gurunya sendiri dan para perawi hadits dari penduduk kota
Madina[ maka dia bisa dibuat hujjah tentatg nama perawi kita ini. Selain itu, telah
disebutkan juga riwayat Malik dari Abu Thawalah pada hadits no. 7230.

Ibnu Hunain adalah Ubaid bin Hunain Al Madani, maula ke\rarga Zaid bin Al
Khaththab. Dia adalah tabiin terpercaya. Biografinya ditulis oleh Ibnu Abi Hatim
(2121404405) dan Ibnu Sa'd, (5/210-21 1). Disebutkan bahwa ia wafat pada tahun 105
H saat benrsia 95 tahun,

HR. Al Hakim (Al Muwaththa', hkn 208) secara panjang lebar seperti riwayat
yang akan disebutkan pada no. 10932; dan At-Tirmidzi (4149-50) secara ringkas,
dari jalur Malik dan dia berkata, "[ni adalah hadrts hasan shahih ghaib, yang kami
tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Malik."

, ri.'
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lr.ebaikan dan menghapus dua puluh kejelelcan darinya. Barangsiapa

membaca, 'Allaahu akbat', maka akan seperti itu. Barangsiapa

membaca, 'Laa ilaaha illallaah', seperti itu. Dan barangsiapa

membaca, 'alhamdu lillaahi rabbil aalamiin', dari dirinya sendiri,

malra tiga puluh kebaitran ditulis unarbtya dan tiga puluh kejelelcan

dihapus darinya."t3o
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8000. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kani dari

Hammad, dari Muhammad bin Ziyad . dar Affan, Hammad

meirceritakan kepada kami, Muhammad birn' Ziyad mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Aku

r30 $a"ad1ya shahih. Abu Sinan adalah Asy-Syaibani Al Akbar, Dhirar bin
Murah. Abu Shalih Al Hanafi adalah Abdrurahaman bin Qais yang status tsiqah-
nya telah disebutkan pada no. 1077. Kami rnenanibahkan di sini bahwa biografinya
telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad (6/158) dan Ibnu Abi Hatim (2121276-277).

Hadits ini akan disebutkan pada no. 8079, dari Abdunazzaq, dari Israil, dengan
sanad ini dan dalam Musnad Abu Sa'id Al Khudn dengan dua sanad ini pada no.
11324 dfi 11347. Hadits ini disebutkan dalam Jami' Al Masanid dengan dua sanad
(7ts03).

Al Haitsami menyebutkannya (Majma' Az-Zawa'id, 10/87-88) dan dia
menisbatkannya kepada Ahnad dan Al Bazzar lalu berkata, '?ara perawinya adalah
perawishahih."

Al Mudziri juga menyebutkannya (At-Targhib wa At-Tarhib,21246) dan dia
menisbatkannya kepada Ahma4 Ibnu Abi Ad-Dunya, An-Nasa'i, dan Al Hakim
dengan redaksi serupa dan dia berkata, I'Ini adalah h^dits shahih sesuai syarat
Muslim"" Dia juga msnishtkannya kepada Al Bahaqi. Narryaknya, hadits ini
dinukil dalam As-Sunan Al Kubra karya An-Nasa'i. As-Suyrthi pun
menyebutkannya dalarn Al Jami' Ash-Shaghir dan menisbatkannya kepada Ahmad,
Al Hakirt, serta Adh-Dhiya'. Lih. Al Fath Al Kabir (11323).

L
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8001. Abdurralman menceritdran kepada kami, Hammad bin
Salarnatr menc€ritalmn kepada ksni dari Muhammad bin Ziyd dia
berlcata: Aku mc,ndeogar Abu Hurairatr bcd<ata: Nabi SAW itu ketika
dibcri makanan dari selain kelurga beliau, bertanya t€ntang mdranan

itu. Ketika dijawab,'Ini adalah hadialu" beliau mernalcumya. Nmun
ryabila dijawab, "Ini adalah sedekalq" bcliau bcrsabda, "Makanlah,"
dan beliau tidah ilut ma&m.r32

r3r Saaadnya shahih, gehkan kcdua sanadnya i$ shahih. rmem Ah6sl
meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Mahdi, dari hammad {ia adalah Ib,nu
Satamap, kemudian rncriwayatkannya &ri Afran, dari Hammad.

Hadits ini dinukil dalern Jami' Al Masanid Q/338') dari rcrryat ini. HR. Abu
Daud (no. 2677) dzrt Musa bin Ismail, dari Hammad bin Salani'h, dengannya; Al
Butfiari (6/10l) dari Muhammad bin Basysyar, dari Ghtmdar, dari Syr'bah,
Muhammad bin Ziyad; dan Ibnu Hibban (Shahih lbnu Hibban, no. 134, dengan
tahqiq karni) dari jalw Ar-Rabi' bin Muslim, dari Muhammad bin Zyad. Ibnu
Hibbanbcrkata, '.IVlaltsud badits ini adalahpara tahananperang yang ditaogkap oleh
kaum nruslim dari negam non rmslirrl &lam keadaan tubuh dibalut rantai, dibawa
ke negara lglarrl saryai mereka masuk Islam, sehingga mereka masuk sutrga."

Makna ini b€Nrar, karena itu Al Bukhari menulis hadits ini dengan judul "Bab
Para Tawaoan Perang yang Diranai.' dan Abu Daud meletakkannya dalam judul
'Bab Tawanan Perang yang Terikat."

ru Sanadnya shahih. Hadits ini dinuldl dalamJami' Al Masanid (7R38) dari
teryat ini, dan akan disebutkan pada hadits no. 8036, 8446,9253, dan 10381.

HR Al Buthari (5/la9); dan Mulim (lnn), keduanya rncriwayatkan dari jalur
Muhammadbin Ziyad. Lih. hadis rc.7?44.
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8002. Abdurratrman menceritahan kepada kami, Hanrmad

menceritakan kepada kami dari Mutrarrmad, dia berkata: Al<u

mendengar Abu Hurairah berkata: Aku me,lrdengar Abu Al Qasim

SAW bersabda" "Beberapa laki-laki akan lceluar dari kota Madinah

lcarena tidak menytlrainya, sedanglran Madinah itu lebih baik bagi

merelra lralau mereka men getahui. "r33
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8003. Abdurratrman menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamatr menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin Ziyad, dia

berkata: Aku mendengar Abu Hurairatr berkata: Aku mendengar Abu

Al Qasim SAW bersabda, *Tujuh puluh ibu orang dari umatlru akan

masuk surga tanpa hisab." Seorang laki-laki berkata, "Berdoalatt

r33 Sanadnys shahih. Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masiznid (7/338) dari
teryat ini, dan akan disebutkan juga pada badits no. 9226,9994 dan 9995. Ahr
tidak menemukannya dengan redaksi ini kecuali dalam Al Musnad. Mekle hadits ini
tercantum dalam hadits panjang yang diriwayatkan oleh Muslim (l/389) dari riwayat
Al Ala', dari ayabnya, dari Abu Hurairah. Lih. hadits rro.7852 d"n 7853. lihat juga

makna hadits ini dalam hadits Su$an bin Abu Zuhair secara marfu', yalng

diriwayatkag oleh Malik (Al Muwaththa', hlnt 887-888). Hadits dalan Al
Muwaththa'ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhad dan Muslim.

Musnad Imam Ahmad 
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kepada Allatr agar alnr menjadi bagran dari metreka." Beliau
menjawab, "Ya Allah, jadikanlah dia bagian dari mereka. " Ke,mudian

lald-lald lain berkata, "Berdoalatr kepada Allah agar aku menjadi

bagan dari mereka." Beliau bersabda, "[Jkasyatr telah mendatruluimu

dalam hal itu."l3a

$1-t- ,26f i. *Ut'i! t:i,L ,;r-llr!t? t::,L -A. . t
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8004. Abdurrahman me,nceritakan kepada kami, Abdul Wahid

binZiyad, me,lrceritakan kepada kami, Ashim bin Kulaib menceritakan

kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, aku me,ndengar Abu
Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Khutbah yang di
dalamnya tidak ada pembacaan syahadat bagaikan tangan yang
putus."l35

r3a S"radnya shahih. HR. Muslim (l/78) dari jalur Ar-Rabi' bin Ziyad,
kemudian dari jalur Syu'bah, keduanya meriwayatkan dari Muhammadbra Ziyad,
dari Abu Hurairah; dan Al Bukhari (lll358-359) secara panjang lebar dengan
rcdaksi serupa, dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurafuah.

Muslim juga meriwayatkannya (1/78) dari jalur Sa'id bin Al Musayyab. Lih.
hadits ini dzlamMusnad lbnu Mas'ud no. 4339.t" Sanadnya shahih. dshim bin Kulaib Al Jurmi dan ayabnya, Kulaib bin
Syihab, telah disebutkan dalam hadits no. 7168. Hadits ini akan disebutkan setelah
ini dari riwayat Imam Ahmad, dari Abdurrahman -dia adalah Ibnu Mahdi-, dari
Abdul Wahid bin Ziyad,, dengan sanad ini, dan dari riwayat anak Ahmad -Abdullah-, dari Muhammad bin Al \dinhal, dari Abdul Wahid. Kemudian, akan
disebutkan pula pada hadits no. 8499, daxi riwayat Imam Ahmad, dari Affan, dari
Abdul Wahid bin Ziyad. Hadits ini juga dinukil dalam Jami' Al Masanid Q1324)
dzri Al Musnad, dari jalw-jalur ini.

HR. Abu Nu'aim (Al Hilyah, 9143) darr jah:u Al Musnad, dari Al Qathi'i,
dari Abdullah bin Ahma4 dari ayahnya Al knarn, dengan sanad ini. Hadits ini; Al
Bulfiari (Al Kabir, 4/11229) ketika menyebutlcan biografi Kulaib bin Syihab,
dari Musa -dia adalah Ibnu Ismail-, dari Abdul Wahid --dia adalah Ibnu
Ziya&-; Abu Daud (no. 4841) dari Musaddad dan Musa bin Isrnail, keduanya
meriwayatkan dari Abdul Wahid; dan HR. At-Tirmidzi (21179) dari jalur Ibnu

@t - Musnad Imam Ahmad
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8005. Abdunahman menceritakan kepada kami, Abdul Wahid

-maksudnya 
lbn Ziyad- menceritakan kepada kami, [Abdullatr bin

Ahmad berkata]: Dan Muhammad --dia adalah perawi terpercaya-
bin Al Minhal, saudara Hajjaj Al Anmathi, menceritakan fepadaku,
dia berkata: Abdul Wahid bn Ziyad menceritakan kepada kami
seperti redaksi hadits ini, dari Ashim bin Kulaib, dari ayabnya, dari
Abu Hurairah, dari Nabi SAW, seperti redaksi hadits ini.r36

Fudhail, dari Ashim bin Kulaib dan At-Tirmidzi berkata, "lni adalah hadits lrasan
gharib;'t" Sanadnya shahih, babkan kedua sanadnya shahih. Karena seperti kami
katakan dalam hadits sebelurmya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari
Abdurrahman bin Mahdi dan Abdullah bin Ahmaq dari Muharnmad bin Al l\dinhal,
keduanya meriwayatkan dari Abdul Wahid bin Ziyad.

Status trrqar, Muhammad bin Al Minhal telah ditetapkan pada hadits no. 965.
Kami menambahkan di sini bahwa biografinya telah ditulis oleh Ibnu Abi Hatim
(4lll92). Hadits ini --dengan kedua sanadnya seperti ini- dinukil dalam ketiga
kitab hadits, baik yang telah terbit mauplm yang berbentuk manuslaip- setelah
hadits no. 8003. Jadi, maksud hadits ini jelas ketika dia berkata, "seperti haditsnya,"
bahwa haditS ini adakih seperti hadits tentang tujuh puluh ribu orang yang masuk
surga tanpa hisab.

Redalcsi, Agl *-'lG? *gppyah tetah mendahuluimu dalam hal itu" adalah
sebuah kesalahan. Kaiena esnim Uin Kulaib dan ayahnya tidak meriwayatkan hadits
itu, sehingga kami tidak mengetahuinya. Atau paling tidak, Imam Abmad tidak
meriwayatkannya dalamAl Musnad darihadits kedua orang tadi. Apabila ada, rnaka
Al Hafizh Ibnu Katsir pasti menyebutkannya dalam Jami' Al Masanid kefika
menyebutkan hadits-hadits Kulaib bin syihab dari Abu Hurairab tetapi dia tidak
melalarkan hal itu.

Oleh karena itu, dengan keyakinanku atas kesalahan dalam urutan hadits dalam
terpat ini, aku mengallhirkan riwayat itu di sini, dan hadits yang di dalamnya
terdapat riwayat Abdullah bin Ahmad dari Muharunad bin Al Minhal, sampai
setelah hadits, ... ii,i:. W',A..J iloit "Khutbah yang tidak dibaca di datamiya
syahadat...," berasal dari riwayat Imam Ahmad dari Abdunahman bin Mahdi.

,laf U.i,r + j61
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8006. Abdurratrman menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin

Muslim menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin Ziyad, dad,

Abu Hnrairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang yang tidak

bersythtr kepada Attah adatah orang yang tidak bersythtr kepada

manusia."l37
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Dengan dsmikian, hadits ini menjadi no. 8005 dan hadits yang tadi adalah no. 8004,
agarjelas bahwa redaksi hadits ini seperti hadits tadi.

Bahkan tulisan yang harrpir aku dukung adalah perkataan awal dalam kedua
sanad hadits no. 8005 ini, yaitu, "Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abdul
Wahid menceritakan kepada kami 

-maksudnya 
Ibnu Ziyad," adalah sebuah

kesalahan dari para penyalin lama dalam sebagian salinan-salinan Al Musnad.Yang
benar adalah merrbuang perkataan di awal kedua sanad itu. Sehingga permulaan
hadits ini adalah perkataan Abdullah bin Ahmad, yaitu: "Dan Muhammad bin Al
Minhal menceritakan kepadalu ...." Hal iri,i berdesarkan alasan bahwa Al Hafizh
Ibnu Katsir menulis kedua sanad itu (Jami' Al Masanid, 7/324\ sebagaimana
keadaan yang benar seperti ini, "Abdurrahman menceritakan kepada kami, Abdul
Wahid 

-matsuduya 
Ibnu Ziya&- menceritakan kepada kami ...," saupai akhir

hadits yang kami memberikan kode dengan no. 8004.
Setelah itu Ibnu Katsir berkata, "Abdullah berkata, 'Dan Muhammad bin Al

Minhal berkata ...'," sampai akhir sanad yang kedua dari hadits yang kami beri no.
8005, )raitu urutan yang benar dan lurus. Akan tetapi aku tidak membuang sanad
yang p€rtana darinya. Sebab tidak mengapa menetapkannya setelah penjelasan ini,
sekalipu ia mengulangi sanad sebelumnya no. 8004.

r'7 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 7495 dan
7926.Karritelah mengisyaratkan hadits tersebut di awal tadi.

@l - 
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8007. Aku membacakan di hadapan Abdurrahrnan: Malik

(menceritakan) dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayalurya, dari Abu

Hurairalr, bahwa Rasulullah SAW bersabd4 "Jilw seorang hamba

muslim atau mulonin berwudhu lalu ia membasuh waiahnya, mala

lceluar dari wajahnya selunth kesalahan yang ia lihat dmgan

matanya melalui air atau dengan tetesan air lain atau semisalnya.

Dan apabila ia membasuh tangannya, malm lceluarlah selunth

lresalahan yang dari tangannya yang digunakan untuk memegang

melalui air atau melalui tetesan air hingga ia keluar dalam kondisi

bersih dari dosa-dos r. "t38

il .ir' *y" )sl- l,rrt1 1#')t * & LY; -A. .A

/ :fii * ,-",tVY, $:r, ,:Jv ,bt;\g:*i ,gjiG ,l#l
;r'?', & lt J;, Ll ,i;; ,rj 7yl * 1i;!)t *
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;*:r ig t ,ert?.)t G bu,:t,,Jv ,e13';Jlr Sc :*Ir LAL.

A." ,LC.SI A* ,e<)idr --. ;>ill )W\ ,lrl. jy
.Lc.sr e." ,Lc.g

r38 Sanadnya shahih. HR. Al Hakim (Al Muwaththa', hlm. 32), Muslim (l/85)
dari jalur Malik. Lih. hadits to. 7982 dan hadib berilutnya untuk hadits ini.

Redalsi, ,w'Sa "Tetesan adr," adalah redaksi yang disebutkan dqlan mim, Al
Muwaththa' dao, Snanth Muslim. $sdangkan .dalam ha' dan naskah dengan catatan

pinggr zrrz disebutkan dengan redaksi, rtllt iiJ "Tetesan air."
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8008. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: Malik
(meriwayatkan) [Abdullatr bin Ahmad berkata]: Ayatrku berkata:

Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata: Malik menceritakan

kepada kami dari Al Ala' bin Abdurratrman, dari ayahnya, dari Abu
Hurairalr, bahwa Rasulullatr SAW bersabda, "Maukah knlian aht
beritahulran apa dapat menghapus kesalahan dan mengangkat

derajat? Yaitu menyempumakan wudhu dari segala yang tidak
disulcai." 

-lsfuaq 
berkata: Dalam hal yang tidak disului,-

memperbanyak langkah mmuju masjid dan menunggu shalat setelah

shalat. Itulah upaya pengendalian diri untuk taat, itulah upaya

pengendalian diri untuk taat, itulah upqya pengendalian diri untuk

taat. "l39

7 io, ),t c.

€..1 dr ,f f d!, ,,#')t * ,b 'ol; -x. , t
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8009. Aku membacakan di hadapan Abdunahman: Malik
(meriwayatkan) dari Sumai maula Abi Bakar bin Abdurrahman, dari
Abi Shalih As-Samman" dari Abu Hurairatr, batrwa Rasulullah SAW
bersabdq "Kalau saja manusia mengetahui pahala yang ada dalam

adzan dan barisan pertama serta tidak mendapatkan kecaali dengan

bertarah atasnya, rnaka merelw akan bertaruh. Dan, jikalau mereka

r3e gana.lr,)ra shahih.IlR Al Hakmi (Al Muwaththa', hhn t6l). Hadits ni telah
disebutkan sebelumnya dari jalur Malik pada rc.7715 dengan sedikit lebih ringkas,
dari dua jalur periwayatan yang berbeda no. 7208 daa7982.
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mengetahui pahala yang ada dalam hiirah, niscaya mereka alan

segera menujunya, dan jikalau mereka mengetahui pahala yang ada

pada waby shalat Isya dan Suhth, niscaya merefta aftan

mendatanginya walaupun dengan merangkalc "r&

*.*'* ,fG'* ,0(#.',* 1f!) :* tflr; -A' \ '

*r h' J* lt J;, 
"4- 

,Jv ij) €J * ,fl 6j i;
WUI:),i;$r e*. i,t jtW I d'4,it; *)
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8010. Abdunahman menceritakan kepada kami dari Suffan,

dari Ashim, dari ubaid maula Abi Rahim, dari Abu Hgrairah, dia

berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Seringkali

sumpah tidak naik kepada Allah di tempat izi. " Aku kemudian

melihat para pedagang budak setelah itu.l4l

c|.fJt Llj -,r,. r r

..uc.t f o. .b\t
:oJ-P €..1 ,f ,gt

lnry ,vS ,*;t':;
.L1ib :tri'u itr\'

r0 sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelurmya pada rc. 7225

deirgan sanad ini darr-no.1724 dari AHurrazaq bin Malik-rar 
Sanadnya dha'if, karent Ashim adalah perawi dha'if. Dia adalah Ibn[

Abdullah dan stanrs dha:if-tyatelah dijelaskan pada no. 5229. Hadits ini belum aku

temgkan dalam teurpat lain dari berbagai sumber. Selain itu, Ibnu Katsir tidak

menyebu&annya dalam Jami' Al Masanid.
Katz an-nakhwnasuun artinya pedagang t€rnak. Disebut seperti itu kare4a

orang tersebut mencucuk lambrmpya agar bergerak dan disebut juga pedagang

budak seperti yang disebutkan ddamAl-Lisan.
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8011. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: Malik
(meriwayatkan) dari Abi Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah sAw bersabdq "Apakah kalian melihat kibtathr
disini? Demi Allah, yang tidak menyembuny.ilan atas ke*tusyukan
lalian dan rulru kalian. Sesungguhnya aht bisa melihat kalian dari
b e l a lrang p un g gun glat. "t 42

* ,Ck Gt 4 ,n-s6'* ,,i}11 'rS tlr; -4.\ y

'4r ,,SG ,ij-) ,rJ * ,U;\t iu i lc * ,i,, oJ
* q* i';_ 
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.iu.3l *Gr.*bf ir ;&Vii €*i;tpr

8012. Abduratrman menceritalcan kepada kauri dari
Mu'awiyah, yakni Ibnu Shalih, dari Abi B*yr, dari Amir bin Ludain
Al Asy'ari, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Alru mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya hari Jum'at adalah Hari
Raya, maka janganlah katian jadikan hari rayamu sebagai hari
Wasa,lreanli jilca kalian berpnsa sebelumnya atau sesudahnya."r43

r'2 sanadnya shahih.IrR. Al Hakim (Al Mmtaththal hlm 162). Hadits ini juga
telah disebutkan sebelurrmya dengan arti yang sama dari jalur lain no. 719g. kami
telah rnengisyaratkan dat ren-nh:hnj -rry a di sana.

'" Sanadnya shahih. Mu'awiyah bin shalih Al Hadhrami Al Himshi adalah
Hlkim Andalus, yang sangat masyhur dan terkcnal. Dia disebutkan dalam riwayat
Al Burfiari bin Ibnu shalih dengan t mbahan redaksi, trAbitr. Ini menrpakan
kesalahan cetak yang tidak diragukan, dan dikgreksi dari beberapa manuskrip dan
refereirsi.

Abu Basyr adalah muadzin masjid Damaskus, dia adalah seomng tabiin yang
terpsrcaya. Dia dinilai tsiqah oleh Al Ijli dan lainnya. Al Bukhari menuliskan
terilang riwayahya dalam al Kuna (no. 110) dan rnenyebutkan di dalarmya hadits
ini, namun tidak menyebutkan cacat di dalamya.

Amir bin Ludain adalah seorang tabiin yang terpercaya. Dia dinilai tsiqah oleh
Al Ijlir IbnuHibban dan lainnya. Biografiny; aitutis-datam At-Ta'jil6rrr" iool aan
Ibnu Abi Hatim (3/11327). Sebagian sahabat menyebutkannya salah, sghingga Al

@l - 
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Hafizh menulis riwayatnya (Al Ishabah, 51128-129) drn nccnjelaskan kesalahan

tersebut. Al Bnkhari juga menyalin dan menulis riwayatnya dzlaaAl Kabir.
Hadits ini dinukit dalam Jami' Al Masanid Q1208) dan akan disebutkan pada

hadis no. 10903, dari Hamnad bin Khali{ dari Mu'awiyah bin Shalih.
HR. Al Bukhari (al Kuna, no. 10) ketika menyebutkao biografi Abi Basyr dari

Abdulalq dia adalah Ibnu Shalih penulis Al-Iaits dari Mu'awiyah bin Shalih

dengan sanad ini; dan Al Hakim (Al Mustadraft, U437) dari Al Qathi'i, perawi Al
Miinad, dari Abdullah bin Ahmad dengan sanad ini dan sanad-senad lainnya, dari
jahx bidbin Al Habbab, dari Mu'awiyah bin Shalih, dia berkata, "Sanad hadits ini
shahih dan belun diriwayatkan kecuali Abu Basyr ini. Aku tidak mengenal

namanya."
Adz-Dzahabi berkata, ,'Dia adalah perawi yang tidak dilGtahui identitasnya."

Ini adalah tuduhan dari Adz-Dzahabi ta'pa perrbuktian, karena riwayat
berilutrya (no. 10903) terdapat penjelasan bahwa dia adalah mradzin masjid
Damaskus dan aku tidak menemrkan pertentangan bahwa dia adalah perawi badits

ini. Hadis ini disebutkan oleh Al Haitsami (Maima' Az-fuwa'id,3ll99), daq di
dalanmya disebutkan dari Amir bin Ludain Al Asy'ari, dia berkata: Alu mcndengar

Rasuhillah SAW. Kemudian dia berkata, *HR. Al Bazz,ar dan sanadnya hosan."

Kalau benar malca Amir bin Ludain adalah seorang sahabat. Sebagai dugaan

awal aku menyangka bahwa ini adalah kesalahan tulisan dalam riwayat sebelumya.
Al Hafizh (Al Ishabah, 51128-129) mengemulrakan bahwa Asad bin Musa

meriwayatkannya dari Mu'awiyah bin Shalih, begitulah kesalahamya dan bahwa

disebu*an Ibnu Syahin dan d4n yang mengilutinya dari jalur Asad bin Musa.
Al Hafizh berkata, "Ini adalah kesalahan yang terbennrk dari kekeliruan. Akan

tetapi Mu'awiyah bin Shalih mcriwayatkan dengan sanad ini, dari Amir, dari Abu
Hurairah Dia b€*ata, "Alu mendengar.' HR Ibnu Hazimah dari jahr Abdunahman
bin Mahdi dan dali jalur Zaid bin Al Habbab. Mcntrnrtku, keduanya meriwayatkan
dari jalur yang diriwayatkan oleh Al Hakim juga, seperti yang kami jelaskan

sebelunnya. Begihrlah kami meriwayatkan dalam salinan, Harmalah dan dalam

tambahan-tadb"han untuk Naisaburi da" dari jalur Yunus bin Abdi Al Ala',
keduanya meriwayatkan dari Ibnu Wahab. Ketiganyq Mu'auriyah $ia $halih dan

Abdullah bin Shalih (penulis Al-Laits) meriwayatkan dari Mu'awiyah Ibnu Shalih,
dari Abu Basyr , dari Amir bin Ludain, bahwa dia pernah bertanya kepada Abu
Hurairah tentang puasa pada hari Jum'at. Yang terallhir ini mengisyaratkan k pada

riwayat Al Bulfiari dalarn Al Kuna.
Dengan demikian jelas bahwa riwayat NBaz,zar yang telah disebutkan oleh Al

Haitsami dari jalur yang salah di mana kata Abu Hurairah dihapus dari sanad dan
bukan pertentangan riwayat dan makna hadits tetap dala:n riwayat Al Buffiari dan

Muslim"
Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah secara marfu'dengan rc'teksi iii i

i:&il'dti r;j 'rf i;&ir i:i'€";l "Salah saorang dari tralian tidak boleh berpuasa pada

hari Jum'at, irecuali (bila dia berpuasa) pada hari sebelumnya atau sesudahnya."

Lib. Fath Al Bai (41203) dan hadits rto.7826.
Dalam manuskrip yang disebutkan dengan lsdeksi, "Akhirnya h{uh dan

awalnya delapan," maksudnya adalalL bagian d4rl jilid yang disebutkan dalam

Musnad Abu Hurairah daobagian-bagiannya.
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8013. Abdurratrman dan Abu Sa'id menceritakan kepada kami,

mereka berkata: Zardah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin
Umair me,nceritakan kepada kami dari Abu Hurairalu dia berkata:

Rasulutlah SAW pematr dt oy", "shalat apalcah yang lebih utama

setelah shalat wajib?" Beliau bersabdq "Shalat pada pertengahan

malam." Beliau ditanya lagi, '?uasa rya yang lebih utama setelatr

puasa Ramadtran?" Beliau menjawab, "Bulan Allah yang disebut

Muhanam."l4

'ii q3.1i.t *,b3$:r, ,i:LtSr * d1; -,r.t t
(. l.o.t (r, r/2 , ,1... Li.l. . .. o 6z!

GtS .tP €.., f ,)u- I :W ,se obtJa- I )t' /. P
'\di- v ,JG '*3 {' ht ,* bt i;.) Ll ,'rtr:t it )*i
? o; ,u!l v, q? y ,:f ,t, ,f rj ,*; u uil

.it;-ti.r'n ?t; :r'yt * n- -cirtt &
r( Sanadnya shahih. T*tidah adalah Ibnu Qadimah Ats-Tsaqafi. Hamid bin

Abdurahman adalah Al Humairi Al Basbni. Status tsi4ai-nya telah dijelaskan pada

no. 1440. Karri menarnbahkan di sini bahwa Al Bulfiari menulis biografinya (l/
Kab ir, I I 2 I 3 43 -3 4/.'): Ibnu Sa' ad (7 I I I lO7) ; dan Ibrnu Hattn (l I 21 225).

HR. Muslim (11322-333) dari jalur Jarir dan T:iidz'h5 keduanya meriwayatkan
dari Abdul Malik bin Umair; HR. Abu Daud; At-Tirmi&i; An-Nasa'i; dan Ibnu
Majah Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masanid (7 ll8-19).

At-Tirmidzi berkata" "Hadits ini adalah hadits hasan shahih."

@ - 
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8014. Abdurratrman me,lrceritakan kepada kami, Ztthur

menceritakan kepada kami -yakni Ibnu Muharrrmad-, dari

Muharnmad bin Amr bin Halhah, dari Atha' bin Yasar, dari Abu

Hurairatr dan Abi Sa'id Al Ktrudri, batrwa Rasulullah SAW bersabda,

"Apa yang menimpa seorang mubnin dari penyaHt, keletihan,

kecemasan, kesedihan, sadt dan kesusahan hingga duri yang

mentuubtya, lrecaali Attah rnenebus dosa-dosanya. "t4s

'i ;^3 $:tt 
'yu ,In, ,#';r ,..+ $:L -A. \ o
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8015. Abdunahman dan Muarnmal menceritakan ke,pada ftnmi,

mereka berkata: Ztfiatr bin Muharnmad me,nceritakan kepada kami,

Muammal Al Khurasani berkata: Musa bin Wardan menceritakan

kepada kami dari Abu Hurairab" dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Seseorang itu mengihtti keyakinan temannya, malu salah

satu dai lralian hendaHah melihat orang yang digaulinya."

Dan Muammal berkata, "Orang yang dia sahabati."r46

'ft Sanadnya shahih.IIR. Al Buttari (10/91) dari jalur Zrrhafu bin Muhammad
dengan sanad ini; dan Muslim (21282) dari jahrr Thariq Al Walid bin Katsir, daxi
Muhammad bin Anu bin Atha', dari Atha' bin Yasar. Begitulah yang disebutkan
dalam salinan Shahih Muslim yang aku prmya, baik dari manuslrip maupun
cetakan, akan tetapi Al Hafizlr dzlam Fath Al Bari Menyebutkan bahwa Al Walid
bin Katsir adalah seorang tabiin Zuhair bin Muhamrnad dalam hadits ini, dari
gurunya Muhammad bin Amr !i1 [talhah. Ah tidak mengetahui apakah terjadi
kesalahan pada tarnbahan ulbnu Atha"' sebagai ganti 'Ibnu Halhah" pada salinan
Shahih Muslim? Atau apakah mereka Al Hafizh Ibnu Hajar, bahwa dia sa:na di sini
dan lainnya. Sanadnya dalam kedua hal adalah shahih. Lih. hadits no. 7380 dan
7846.

16 Sanadnya shahih. Redaks! "Mu'o-41 berkata: Al I(hurasani" maksudnya
adalah Mu'ammal bin Ismail Sfikh kedua untuk Ahmad dalam hadits ini. Ketika
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8016. Muammal dan Abdruratrman me,lrceritakan kepada kami

dari Zuhair dari Al Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, *Apalcah knlian tahu siapakah orang yang
banglmtt itu?" Mereka (para satrabat) menjawab, "Orang yang

bangkrut me,nurut kanri wahai Rasulullah adalah orang yang tidak
me,miliki dirham atau pun barang." Rasulullah berkata,

"Sesungguhnya orang yang bangbttt dari umatht itu adalah orang
yang datang pada Hari Kiamat dengan puasa, shalat dan zakat,

sedanglran dia pernah mencela kchormann ini, menuduh ini, dan

memakan harta ini, lcemudian dia fuduh lalu ada yang menuntut

balik kcsalahan ini dan itu dari kebaikan orang tersebut. Apabita
kcbaiknnnya telah habis sebelum kesalahan-kesalahnnya terlunasi,

meriwayatkannya untuknya dia b€rkatq 'Zuhair bin Muhammad bin Al Khurasani."
Nisbatnya ini disebutkan dalam riwayat Abdrurahman bin Musa bin Wardan Al
Mishi dan satus tsiqah-nyatelahdijelaskan sebelumnya pada no. 4{{.

Kami menambahlon di sini bahwa Al Bulfiari menulis riwayatnya (Al Kabir,4l
ll 297) dan Ibnu Abi Hatim (4111165-166). Hadits ini dinukil dalam Jdmi' Al
Masanid wa As-Sunan (71382) dari terryat ini.

IIR. Abu Daud (no. a833); dan At-Tirmidzi (31278), keduanya
meriwayatkannya dari jalur Zlbab bin Muhammad. Ulama yang menjelaskannya
mengatakan bahwa An-Nawawi b€rkata, ',Saaadnya shahih."
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kesalahan-kzsalahan mereka diambil lalu dibebankan kepadanya

sehingga dia dilempar ke dalam api neraka."r47

,:*l e ,,i)it t ,b3 $:t, ,*!):^? t:t,L -A' \ v

,y 6fur c.r fV *; q,tlj.k'ry)
8017. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ztthaar

menceritakan kepada kami dari Al Ala' dari ayahny4 dari Abu

Hurairatr, dari Nabi SAW bersabda, beliau bersabdq "segeralah

beramal sebelum datangrya finah seperti potongan malam yang

gelap, dimana seorang laki-laki meniadi mulonin di pagt hari dan

menjadi trafir di sore hari, menjadi mubnin di sore hari dan meniadi

lrafir di pagi hari, dia menjual agamanya dengan kemqwahan dunia

yang sedikit."rag

i=3? $:"; ,lrs# 'i #}t :* $:", -4. \ 
^

* Lb; ,Jv ,t* it J7 dk A:r; ,'e*, d'r, ,W
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a
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?t) ?f d,f *Jt*, c*; d oJ-? €.
lzo.t f
o;',Ltl

ra7 San dnya shahih. Hadits fu1i akan disebutkan pada no' 8395 dan 8829. HR
Muslim (2t283); dan Ai-Tirmidzi (291-291.),kedua meriwayatkan dari jalur Al Ala'
bin Abdunahman, dari bapa{rnya, daxi Abi Hurairah. At-Tirmidzi berkata" "Hadits
ini hasan shahih."rn Sanadnya shahih. HR. Muslim $PA$; dan At-Timidzi (31220-221),

keduanya meriwayatkan dari jalur Al Ala' bin Abdunahman. At-Tirmidzi berkata

"Hadits ini hasan shahih;'Lih. Musnad Said bin fuidno.1647.
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8018. Abdunahman bin Matrdi menceritakan kepada kami,
Hausyab bin Aqil menceritakan kepada kami, Ikrimah maula lbn
Abbas meriwayatkan kepadaku, dia berkata: Aku pematr mengunjungi
Abu Hurairah di rumahny4 lalu aku bertanya ke,padanya tentang

puasa pada hari Arafah di Arafalt dia meqiawab, 'R.asulullah SAW
melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah.'

[Abdullah bin Ahmad berkata]: Ayabku berkata 'Dan
AMurrahman berkata, lDari Mahdi Al Abdi'."I4e

i P* *,u?$:", ta- t .ia-J-^,. t5-U -L. 1 I
t.o. , a(.F J.

a

,Pi*f h' ,;- n' J;' lu :;;) fie ,Jois;it st

rte Sanadnya shahih. Hausyab bin Uqail Al Abdi, Abu Dihyah adalah perawi
tsiqah. Dia dinilai tsiqah oleh Waki'.

Ahmad berkata, "Dia adalah salah satu perawi tsiqah,"
Al Buffiari menulisnya biografmya (Al Kabir,2lll93) dan Ibnu Abu Hatim

0ru280-28t).
Mahdi Al Abdi adalah Mahdi bin Harb. Sebagiannya mengatakao, uAl HUd"

ssSagar ganti "Al Abdi'. Dia adalah perawi tsiqah. Al Bulfiari meirulis biografiqra
(Al Kobir, 4111424425) sembari hadits ini, dan Ibnu Hatim (4llR37)
n.lmrn dia tidak menyebutkan cacat pada dirinya. Selain itr\ Ibnu Hibban
menyebtrtkamya dalam Ats -Tsiq at.

Al Hafizh b€rkata dal^rn At-Tahdzib. "Ibnu Hazimah menyatakan haditsnya
shahih;'

Hadits ini akan disebu*an pada no. 9759, dari Waki', dari Hausyab bin Uqail
dengan sanad ini. Al Bukhari mcriwayatkannya dalanAl KaDdr ketika menyebutkan
biografi Mahdr" dari Sulaimin bin Harb, dari Hausyab. Hadits ini diriwayatkan juga
oleh Abu Daud (no. 2+40) dart Sulaiman bin Harb, dari Hausyab. Ibnu Majah
meriwayatkannya (no. 1732) dari jalur Waki', dari Hausyab. Al I[lizzi
meriwayatkannya d^lam At-Tahdzib secan lengkap (hlm. 1379) dengan sanadnya
dari jalnr Sulaiman bin Harb, dari Hausyab. Lih. Musnad lbnu Umarto. 5420
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8019. U*ramman bin Ja'far menceritahan kepada kami, Auf
me,nceritakan kepada kami dari trftilas bin Amr Al Hijri, dia berkata:

Abu Hnrairah berkata, *Rasulullah SAW bersabda, 'Andaikan tidak

lrarena bani Israil maka daging tidak meniadi busak dan makanan

tidak menjadi basi. Andaikan tidak karena hawa, maka seorang

wanita tidak menglrtianati stwmirrya'. "r s0

t3'", ,!q'* ,L& $:", ,,#!)r 
"? 

t:',L -A.Y.

*uat d e'c.'* ,,Su;;;6'-+ ,iu S*'i. lt'*'u;6 * ,t:i. j, il;u'ot,it; *t *\t ,)*

"i:i
8020. Abdurrahmalr meoceritakan kepada kami, Su&an

menceritakan kepada kami dari Simak, Abdullatr bin Utalim

me,nceritakan kepada kami, dia bertata: Afu me,lrde,ngar Abu

Hurairah berkata: Aku mendexrgn kekasihlctr Abi Al Qasim SAW

ts Sanadnya shahih. Hadits ini alrm disebutkan pada no. 8155 dalarn Slahifah
Hammam bin Munabbih tarya redaksi, *Ltt *+i it 'Malcanan itu belum membusuk."

HR Muslim (lll24) d^r1, Sluhifah Hammam secara lengkap; dan Al Buhari
(6126L) dzl"n shahifah Hammam d€ngan rcdaLsi yang kuang, dari jalur Abdullah
bin Al Mubaralq dari Ma'mar, dari Harrmom, dari jalur Abdurrazaq, dari Ma'mar
(6/308).

. Redaksi, 'fit fri "Dogtng fidak menbusuk." Makzudnya, dag"'g itu menjadi
kotor dan baunya'benrbah. An-Nawawi (Syarah Muslim, 10/59) berkata, "IJlatma

mengatakan bahwa maknanya adalah ketika Allah menrunkan mann dat sqlwa

kepada bani Israil, rcreta dilarang mcnyi4amya. Namun mereka malah

mcnyiryamya hingga nrsak dan busuk. Sejd< hal itu tenrs bednttgstmg."
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8021. Abu Amir menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b

menceritakan kepada kalni dari Al Harits, dari Muhammad bin
Abdurrahrnan bin Tsauban, dari Abu Hurairatr, bahwa Nabi SAW
merrbaca suratr An-Najm, ke,mudian beliau sujud lalu orang-orang
pun bersujud bersama beliau kecuali dua orang laki-laki yang

menginginkan kemasyhuran. I s2

$|,, ,lrSs'ir G? a,aL I $:", ,/G ,1 SL -A. y y

,i;:; Iie :Jv t* n. .5.'i, J;kr';. lz
J.t:.r

r5r Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 78i8 dan
7961. Kami telah menetapkan diawal keduanya bahwa penamaan sorang tabiin
Abdullah bin Thalim adalah sebuah kesalahan dari orang yang meiryatakannya dan
bahwa yang sebenamya adalah Malik bin 7ha,lhn. Menurut pendapat yang rajllf
kesalahan ini b€rasal dari Abdurrahman bin MaMi. Lih. Hadits no .ligZ.

r52 Sanadnya shahih. Abu Amir adalah Al Aqdi, Abdul Malik bin Amr. Al Harts
addah Ibnu Abdurrahman bin Al Harb. Dia adalah peman Ibnu Abi Dzi'b, yang
status rsiqalz-nya telah dijelaskan pada no. 7898. Hadits ini dinukil ddam Jami' Al
Masanid(71373\.

Al Haitsami maryebutkmya dalam Majma' Az-Zawa'id (21285) dan di
(kecuali dua orang la$-laH dari Quraisy menginginkan de,ngan hal itu

kemasyhuran) dan dia b€rkata, "HR Ath-Thabarani dan Ahmad dzlam Al Kabir.
Para perawinya adalah perawi aiqah.

Sikap mcndahulukan Ath-Thabamni menunjukkan bahwa l6daksi yang
ditetapkannya adalah redaksi Ath-Thabarani. As-Suyuthi menyebutkannya (Ad-Dur
Al Mantsur, 6112l) ketika mcnisbatkannya kepada Ibnu Abi Sfibah. I.ih. Mwnad
Ibnu Mas'ud no. 4405.

bersabda, "Sesungguhnya kerusakan umatlru berada pada kedua

tangan orang-orang bodoh Quraisy. "tsr

tl
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8022. Abu Amir menceritakan kepada kami, Abu Alqanrah

menceritalcan kepada kami 
-yakni 

Al Farwi-, Yazib bin Khusailatr

me,nceritakan kepada kami dari Busr bin Sa'id, dia berkata: Abu

Hnrairatr berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Perempuan manaryn

yang terkena dupa maka janganlah menyaksikan shalat Irya yang

teraWtir."r53

.1 t t o. :.i. t
)-.,4 ge i*.t-, i."b gi* ,;;!)l * $:L -A. Yr

ii;hr L:st ' "''t" i" '" ' "'' ". (' e) f ';;:; G) r 2V /' ;fr r ',tt i'
3''qt * n6Ut'#\rSu p:

ra Saoa&ya shahih. Atru Alqamah Al Faffii adalsh Abdullah bin Muhammad
bin AHiUsh bin Abi Faffah- Al Farwi Al Madani adalah pcrawi EAah. Dia diniali
tsiqah olehlbmr Ma'imdrn laimya.

Ibnu Al Madini berkatL 'Dia a&lah perawi tsiqah, dan aku tidak tahu bahwa

aku mclihat omog yang lcbih ya&in di Madinah daripada dia. Dia wafat pada bulan
Muharramtahm 190H."

Al Bukhari menulis biografinya (Ash-Shaghi, hln- 2ll), Ibnu Abi Hatim
(AA$5-156) dan Ibnu Sa'ad (5/314) dan dia b€*ata, "Dia pernah brtemu dengan

Nafi', Sa'id bin Abi Sa'id Al lv[aqburi dan As-Shalt bin Yazid" Dia juga

dari mereka. Dia benumn padang hingga kami dapat menemuinya
pada tahrm 189 H di Madinah, dan dia wafat setelah ihr."

Al Bulfiari me,nulis biogrfi Yazid bin Khushaifah bn Abdillah bin Yazid Al
Kidi Al Madani -r"or-g po"*ri tsiqah hujiah dtn tsabat- (At Kabir, 4ru345)
dan Ibnu AbiEatim(4/21274). Selain itn, sekuryulan abli hadits juga meriwayatkan
darinya

Bnsr bin Sa'id Al Madad Al Abid adalah seorang tabin tsiqah, dan status
tsiqah-rya telah dijelaskan pada no. 4E7. Al Bnl<hari telah menulis biogrfainya (l/
Kabir,llAl23-124, Ash-Shogir, htm lff/) dan Ibnu Abi Hatim (1111423).

HR. Muslim (1/130) dari Yahya bin Yahya dan Ishaq bin lbrahirn, keduanya

meriwayatkan dari Al Farwi dengan samd ini, drn dengan redaksi, 12,! w.l,+l y,

a71r "Dia tidak mcnyalaikan Isya yang terakhir bersarne kami.x Abu Daud dan An-
Nasa'i mcriwayatkannya juga seperti )'aug tercantum dalarn Foth Al Kabir (11494).

Lih. hadits no.7946.
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8023: Abu Amir menceritakan kepada kami, Hammad bin
Salarnah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Wasi', dari

Syutair bin Nahar, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau

bers4bda, "Sesungguhnya berbaik sangkn itu sebagian dari ibadah

yang baik."rsa

u c, zzt tc \- tct -.:4. .e 1,. to. .,:6.

* ,f (p d ll +" Lib cu,*jl +e UJ> -4. Y t

ivt'&l -ilvi'ri- l1l i. xr;'of ,1;1 €j * ,+,7 eri i
of ir:F q* d.ie Jl.yrr;i! ,t., *Xt J* it'i;;

8024. Abdurahman menceritakan kepada ftemi, Abdullah bin
Umar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu
Hurairah, batrwa Tsumamah bin Utsal 

-atau 
Utsalatr- masuk Islam,

kemudian Rasulullatr SAW bersabda, "Pergilah kalian bersamanya

menuju taman bani fulan, dan perintahfunlah ia untuk mandi
(bo*).""t

w.

,;81 t.6 t
pt--o ,t|r, -$ $:";,Ft a,e ,;,l,l.L '* ,ib tl? ,t|f, ;{ t.iiL -A. y o

U,*,i;:),r: *,fi i i r,*uy i,/ it *
tlru t 

,t c d
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,JuJ43 y. \t *

a

,i!*3'a * uri:, [ 'jri r',_ri U+t J ,ie ,iiil
.-',!);rt A ,lu 2l-

4a..

, rx Sanednya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada rc. 7943
dmgan sanad id.

r55 gana.lnya shahih. Hadits ini telah disebutkan secara ringkas pada no. 7355.

u,0)
a
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8025. Abu Daud meriwayatkan kepada kami, Hammam

memceritakan kepada kami dari An-Nadhr -yakni 
Ibnu Anas bin

Malik-, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,

beliau bersabdq *Aku mengirimkan kcpada Ayyub secttil emas,

kemudian dia memungutflya." Kemudian beliau bersabdq "Apakah

aht belum menanhtpkanmu wahai'Ayytb?" Dia berkata, "Wahai

Tuhan, siapakah yang kenyang akan rahmat-Mu?" Atau dia berkata,

" Jilra engkau berkenaan. 
t'156

€.)
f * ,*r:7 ,!tL $:"; ,bk ;.

a,

{ j $Y -A.Yl

?;* Uk ,lv ;p, *vi" * dt f ,i;:) €j * ,e\
.^!)r q,yi? ,*yt * 6k ,lbr,ilbti *yt ft qri

8026. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad

me,nceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Abi Rafi', dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, uDulu ada sebtnh pohon

yang menganggu Wra Wnggwa jalan, maka searang laH-laki

memotongnya dan menyingkirlannya dai jalan, sehingga dia

dimasntran ke dalam surga karenanya.-rs1

€j * ,*"i f ,',b $lr, ,hg I t1;:"' -^'YV

,y,, oe ,Jv i&i * bt * Ut f ,uy ;/)i o*rt

r$ Sanadnya shahih. Abu Daud adalah Ath-Thayalisi, dan hadits ini
diriwayaftan dalan Musnad-nya (no. 2455) daahadits sebelunmya gadtno.7307,
dari riwayat Al A'raj, dari Abu Hurairah-

t57 Sanadnya shahih. Hadits ini din*il dalamJami' Al Masanid (71421) durr

teryat ini. Maknanya telah disebutkan dari jalur lain no. 7828. selain ittl maknaqra
juga telah disebutkan wcan marfu'pada hadits no. 7834.

f q"tt'A- *t*vbr *Utf ,i;:; ei *,9t'
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8027. Abu Kamil me,nceritakan kepada kami, .Hammad

menceritakan kepada kami dari Tsabit dari Abu Hurairah, dari Nabi
SAW ---dan lebih dari satu perawi, dari Al Hasan dan Ibn Sirin, dari

Nabi SAW , beliau bersabda, "Ada seorang laki-laki sebelum kalian
yang tidak pernah berbuat kebaikan keanali tauhid. Ketika ajal
datang menjemputnya, dia berkata trcpada keluarganya, 'Perhatikan,

apabila aht meninggal, maka bakarlah aht hingga menjadi abu.

Kenudian binasalunlah dan terbangkanlah pada hai yang berangi4.'
Ketika dia meninggal mereka melahtkan hal iu pada jenazahny'a.

Kenudian ketika dia berada di genggaman Allah, Allah,4zzawa Jalla
berfirman, 'Wahai anak Adam, apa yang engkau menyebabkan

englrau berbuat seperti itu?' Dia menjawab, 'Karena tahtt kepada-

Mu'. Beliaa bersabda, "Maka Allah pun mengampuninya sementara

dia tidak pernah melalulcan kebaikan tceatali tauhid. "r58

t5t Iladits ini diriwayatkan dengan dua sanad, yaihr:
Pertoma, dari hadits Abu Hurairah dan ini adalah sanad y41g shahih dan

muttqshil.
Kedua, badits nursal dari Hasan bin Sirin. Hadits ini dinilai dha'ifkarenak-

mursal-amya. Hadits ini semakin didai dha'if karcna berasal dari riwayat
Ha'r'ma4 dari Majahil, dari lebih dari satu perawi, dari Al hasan dan Ibnu Sirin.

Iladits ini dinukil dqttuJamflAl Masanid (71421) dari tenpat ini. Sedangkan
Al Haitsami menyebutkannya dabm Majma' Az-hwa'id (l0ll95) dari t€ryat ini,
dan dia tidak mcnyebutkan lsdaksi, 'Dari Al Hasan" tetapi menyebutkan uDari Ibnu
Sirin.' Kemrdian dia berkata, "Semranya diriwayatkan oleh Ahmad. Sanad para
pcrawi Abu Hurairah adalah sanad, shahih, dan narna dalam sebagian sanad Ibnu
Sirin belurr dinamai." Dia juga b€rkat4 "Hadits Abu Hurairah diriwayatkan dalam
Ash-Shahih, kecuali redaksi" Ikcuali tauhid'. "

*'J:a'f '# okLi;Lttu,+Ar 11 ti,$\,,sG
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8028. Abu Kamil menceritakan'n**" kami, Hammad

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abi

Salamah, dari Abu Hurairah, bafiwa Nabi sAW pernatr melihat

seorang laki-laki berbaring dengan penrtnya, kemudian beliau

bersabda, "sesungguhnya cara tidur seperti itu ttdak disukai

Allah."rse

t.
,J 'rU 5?l ,!tL $:'; ,hk I t:t:{* -^.Y 1

1;p h' & !, J;,i6 ,i6 ,;; ,r: * ,i1 ,rJ * ,s-b

8029. Abu kanril mmitakm kepada kami, Hammad

mencerilakan kepada kami, Mnhammad bin Amr me,lrceritakan

kepada kami dari Abi salamah, dari Abu Hurairah" dia berkata:

Rasulutlah SAW bersabd4 "Duo anak laki-tald At Ash adalah du
orangmubnin: Amr dan Hisyam."r@

Hadits Abu Hurairah fui telah disebutkan pada no. 3786, dari Yahya, dad
Hanrmad dcngan sanad ini, dari Abi Ilurairah. Alan tetapi disebutkan mengihrti
rmtuk hadits dengan maknanya no. 3785. hadits yang sama pun diriwayatkan dari

Ibnu Mas'ud 6rs rcdaksin)ra behrm disebutkan di sana. Akan tetapi haditsnya yang

dicanhrmkan dalam kitab Ash-Shahih yaug menrmjullkan kepadanya Al Haitsami

seperti yang telah disebutkaa pada no. 7635, dari riwayat Az.Zubi, dari Hamid bin
ebdnrrahman, dari Abi Hurairah- Kami telah renjelaskan takJfii-aya dalam kitab

Shahih Al Butfiari dan Muslim
r5e sanadnya shahih. Hadits ini dinl*il dalamJam/At Masanid Qt455) dari

temat ini dan hadits ini telah disebutkan sebelunmya pada no. 7849.-t* 
sanadnya shahih. Hadits fui dimrkil deta'nr' Jami' al Masanid.(71455) dzrt

teryat ini. Ibnu Sa'ad meriwayatkan (Art-Thabaqat,4llll4l) dari Atraq dari Amr
bin Ashim, kedua meriwayatkan dari Hamnad bin Salarnab"

Musnad Imam Ahmad - Et
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IIR. Al Hakim (Al Mustadrah31452453) &ri jahu Aftq d6fi !lanrm*4 dan
(31240) dari jalur Thariq bin Haiiaj bin Minhal, dari Hamnad bin Selamnh. Dia
berkat4 uHadits ini shahih bcrdasarkan syarat Muslirr" Al Bulfiari dan Muslim
tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi dalam hal ini menyepakatinya, seperti yang
ditetapkan dalam rnanusHp Al Multhrasar Otm {J5).

Dalam ia' tidak disebutkan redalsi, 'dari Abi Salamah" dao ini adalah
kesalahan. Redaksi ini tercantum di semua kitab hadits dan "Iami' Al Masanid.

Al Haitsami menyebutkannya (Majma' Az-hwa'id, 91352) dan menisbatkannya
ke,pada Ahmad dan Ath-Thahani dal",n Al Kabir daa Ahmad Al Ausath. Dia
kemrdian berkata, '?erawi Al Kabir dan Ahmad adalah perawi shahih selait
Muhamnad bin Amr. Hadits ini adalah hadi6 hasdn."

Al Hafizh Al Haitsami hanya mcnduga dalam hal karena lsdaksi, "Muhammad
bin Am bin Alqamah Al-Laitsi' diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dan
sehrnrh penyusun keenam kitab hadits. Dalam hadits ini terdapat kesaksian Nabi
SAIV, dan julukan terhormat bagi Am bin Al Ash scrta saudaranya yang
nenyangkal apa )aag rncnjadi kebcreian pada masa ini. Dia adalah porulis yang
dftcoal b€rani, tctika orang-orang bcrbicara panjang lebar tentang hal yang ti&k
rcrelaketahui, dia bahke bcratd mnccbrurlan dirirya dalam scsuatu yang bclum
dis kctahui.
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8030. Abu Kamil dan Abu An-Nadhir menceritakan kepada

kami, mereka berdua berkata: Zuhair menceritakan kepada kami,

Sa'ad Ath-Tha'i menceritakan kepada kami, . -Abu An-Nadhr

berkata: sa'ad Abu Mujahid Abu Al Mudallah maula ummul

Mukminin menceritakan kepada kami-, dia mendengar Abu

Hurairatr berkata: Kami berkata" "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

apabila kami melihat e,ngkau, hati kami menjadi lembut dan kami

menjadi ahli akhirat. Narnun jika kami berpisatr de,nganmu, maka

dunia me,mbuat kami takjub, dan kami berlaku sombong terhadap

wanita dan anak-anak." Rasulullah SAW bersabda" 
*Jikalau kalian

menjadi seperti itu -atat beliau bersabda: Seandainya kalian

menjadi- seperti keadaan kalian berada di del(^tht, niscaya malaikat

akan menyalami kalian dengan telapak-telapak taigan mereka dan

mengunjungi kalian di ttnuh-rtonah kalian. Walaupun tidak

berbohong niscrya. Attah alcan mendatangi knum yang berbohong

untuk mengamryni mereka.

Abu Hurairatr berkata: Kami berkata, "Wahai Rasulullah,

ceritakanlah kepada kami te,lrtang sgrga dan bangWrannya?" Beliau

bersabde "Batu batanya adalah emas dan perak, dindingnya berbau

minyak lcesturi, l@ritdl-keridlnya adalah mutiara dan yaqut, s*ta

pasinrya adalah zafaran- Barangsiapa yang memasukinya, makn dia

merasalran kenilonatan dan tidak pernah susah, lwkal, tidak akan

meninggal, bajunya tidak akan usang, dan karemajaannya tidak akan

pernah pudar. Tiga orang yang doanya tidak alan ditolak: Imam

yang adil, seorang yctng berptnsa hingga berbulw, dan doa orang

yang terzhalimi, dibawa hingga kc awan dan dibulcalcan baginya
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pintu-pintu langit. Dan Tuhan Azza wa Jalla berfirman, 'Demi

lremuliaan-Ku, Aht akan menolongmu'. "16r

16r Sr''adnya shahih. Ztth:lir adalah Ibnu Mu'awiyah Al Ju'fi Sa'ad Ath-Tha'i.
Abu Mljahid Al Kufi adalah Sa'ad bin Utai4 sep€rti peirjelasan yang akan
dikemukakan dalam sanad berikutnya. Dia adalah perawi tsiqah. Dia dinilai rsiqai
oleh Waki'dan yang lain.

Al Bukhari menulis biografinya (Al Kabir,212162) dan menyebutkan bahwa dia
mendengar dari Abu Al Mudallah dan Sdak menyebutkan adanya cacat di dalamnya.
Biografinya juga ditulis oleh Ibnu Abu Hatim (AlDg).

Abu Mudallah Al Madani adalah maulaUmial Mukminin Aisyalx, dia adalah
seorang tabiin yang tsiqah. Al Buttari juga mc,nulis biografmya (Al Kuna, no. 697)
dan Ibnu Abi Hatim (4121444) serta menunjrrkkan tentang hadits ini dari riwayatnya.
Ibnu Hibban juga menyebutkannya d^lm At-Tahdzib daa Ats-Tsiqat, serta
menarnaiuya Ubaidullah !fu d$dillah Itulah yang disebutkan dalam kitab shahih-
nya dalam riwayat hadits ini, sepcrti )rang akan dijelastan nanti

Demikian pula Ibnu Ash-Shalih (Wumul Hadits, hlm llQ) mmrkil dari Abi
Nu'aim bahwa dll 6pnamainya dengan itu dan dia juga me,ayebutkan bahwa dia
tidak mengetahui adinya mutaba'ah rmhrk hadits Abi Nu'aim dalam hal itu. Akan
tetapi telah dijelaskan di sini bahwa Abu Nu'aim tidak sendiri di sana dari dia adalah
seorang tabiin dari Ibnu Hiban.

Al Bukhari menyebutkan dqtan ll Kuna bahwa Khallad bin Yahya
meriwayatkan dari Sa'adan Al hhani dari Sa'ad AtbTha'i, dari Abi Mudallah
saudara Sa'id bin Yasar. Apabila ke&ra redaksi ihr bcoar, rnaka keduanya adalah
saudara seitnr.

Selain itq Al Hafizh Ibnu Ash-sbalah mcryunyai e€;an hrat dalam hal ini,
dan dia bertat4 "Yang darinya adalah Al Amasy, Ibnu Uyainah dan
jaruab."

Setelah itu Al Hafizh Al Iraqi dalam catatannya mengorcntari bahwa itu adalah
dugaan yang aneh. Tidak ada satu orang ptm yang discbuttan tadi meriwayatkan
dad Abi Al Mudallab, dan dia sendiri yang meriwayatkan darinya Abu Mujahid
Ath-Tha'i. Dia kemudian mengatakan bahwa sebab keragu-raguan ini adalah dugaan
yang mrncul dari penulis, bahwa dia menyenpai Abi Mujahid yang
meriwayatkaurya dari Abi Al Mudallah Dia meriwayatkannya dari Al Arnasy rlan
Sulpn bin Uyainah serta )rang lain. Al IIafizfi Ibnu Hajar pun mengikuti Ibnu Katsir
Ash-Shalah rlalzrn ft1gaas tersebut, (IWttishar Uum Al Hadits, hlm. 240, cet. kedua
dengan penjelasan karqi).

Hadits ini diseb'utkan oleh Ibnu Katsir dalam Jami' Al Masanid wa Ai-Sunan
(715L5-516) dari teryat int Dia juga menyebutkamya dalam Tafsir Ibnu Katsir
(U46) M, teryat ini kemudian dia bertata, TIR At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari
jatur lalq dari Sa'ad, dengannya. Dari perkataannya ini mmcul kesan bahwa dia
terlahr msnganggap rereh, se,perti yang akan dijelaskan delern TaWfij. dan hadits
berihmrya dari Hasan bin Musa" dan Zuhafu.

HR Ibnu Hitban ($ahih lbnu Hibban,914634@, dari manuskrip Al Ihsan),
dari jalur A$air bin Mu'awiyalq Sa'ad Ath-Tha'i menceritakan kepada kami dan
dia berkata, 'Ahi Al Mudallab, Lrbaidillah bin Abdillah maulaUwnril Muhiniru
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bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata ...." Setelah ifir dia menyebutkan
redaki hadits secara panjang dan sebagian redaksinya akan disebutkan di beberapa
teryat. Di antara hadits no. 9723, dari Waki', dari Sa'dan, dari Sa'ad Abi Mujahid,
tentang imam yang adil, dan hadits no. 9741 duiWaki' juga, bahwa tiga orang yang

doanya tidak ditolalq serta hadits no.9742, dari Waki', tentang bangrrnan surga dan
hadits tiga orang yang doanya dikabulkan.

HR. Ibnu Majah (no. 1752) dari Ali Ibnu Muhamma4 bahwa Waki'
menceritakan kepada kami dari Sa'dan Al Juhani, dari Sa'ad Abi Mujahid Ath-Tha'i

-seorang 
perawi tsiqalt-, dari Abi Mudallah 

-seorang 
perawi tsiqah-, dari Abi

Huairah.
Al Hafizh N Mizz;i (Tahdzib Al Kamal; hlm 1645, rnanuskrip bergambar)

ketika menyebutkan biografi Abi Al Mudallah mcnyebutkannya dari jalur Musnad
ro.974.

IIR. At-Tirmidzi (41288') dari Abi Kuraib, dari Abdillah bin Numa[
Sa'dan, dari Sa'ad Abi Mujahid. At-Tirmidzi berkata, 'Hadits irri hasan;'
kemudian berkata, 'Dia meriwayatkan hadits ini lcbih panjang dan seryurna
ini." Ini menrpakan petunjuk kepada riwayat yang panjang di sini.

Dia kemudian berkata, 'Ibnu Katsir menyebutkan dalam Tafsir Ibnu Katsir
(ll4l7), dan dia menisbatkannya kepada Al Musnad dar' $vnan At-Ttrmidzi, Sunan
An-Nasa'i don lbnu Majah. Aku tidak menemukarmya dalam Sunan An-Nasa'i.
Dengan demikian jelas bahwa dalam ls-Sunan Al Kubra, terutama At-Tahdzib dan
cabangnya belum dirumuskan deirgan runrs An-Nasa'i dalam kedua biografi Sa'ad
Abi Mujahid dan Abi Mudallah"

Isyarat Al Hafizh Ibnu Iktsir bahwa At-Tirmidzi dan Ibnu Majah
rncriwayatkannya dari jalur lain' dari Sa'ad" tcrnyata tidak diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dan Ibnu Majah dari jalur Sa'ad Abi Mujahi{ kecuali ringkasan yang telah
kami sebutkan Ibnu Majah tidak meriwayatkan hadits yang panjang, akan teapi dia
meriwayatkan denganpanjang dan sebagainnya adalahAt-Tirmid^(31323-324) datl
jalur Hawah bin Habib Az-Tayyat dan Zyad Ath-Tba'i, dari Abu Huairah secara
marfu'. Kemudian dia berkatq 'Sanad hadiB ini tidak hrat dan mcnunrtku tidak
muttashil. Hadits ini diriwayatkan dengan sanad lain dari Abu Hrrairah." Ini artinya
tidak dapat dikatakan bahwa ia mcriwayatkan dari jalur latq dari Sa'ad, jika sanad
dan riwayat Sa'ad tidak disebutlan.

ilirkrrr"k 
" 

UAtr i"i yang dirctapkandari jalrrlain, dariAbuHuairah. Lih-
hadib no. 7165,7501,7537,8241,8813, 9268, 9380 dan 9985.

Redaksi, }lr tu.rrr qSls5 "Dindtngnya yang berbau minyak keswi." Ytrta al
mulaath artinya tanah yang dibuat digunakan rmtuk membangun. Y-aliwtytmlathu
bihaa al haa'ith artinya mencaryur ta'rah dcngan-dinding atau bercaqlur. Y*ta al
adzfar artinya wewangian yang hanrm sekali. Ibnu Al-Abir berkata, "Y'zta adz-dzifr
digunakan rmhrk sesuatu yang harum dan bau. Yang membedakan antara keduanya
adalah tambahan atau sifat yang digabungkan dengannya."

Dalam Al-Lisan, Ibnu Al Arabi b€'rkata, "Kata adz-dzifr artinya sesuatu yarg
berbau busub dan tidak digunakan pada sesuatu yang harum dan baik kecuali
minyakkesturi saja."

dari
Dia
dari
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8031. Hasan bin Musa meriwayakan kepada kami, Znhur
menceritakan kepada kami, Sa'ad bin lJbaid Ath-Tha'i menceritakan
kepada karni, aku berkata kepada Zuhair, "Apakah dia Abu Mujahid?"
Dia berkata, "Iya. Abu Al Mudallah maula Urnmul Mukminin
meriwayatkan kepadaku bahwa dia me,ndengar Abu Hurairah, karni
berkat4 'Wahai RasulullalU...' Kerrudian ia menyebutkan
haditsnya"t62

,.i,r ;+ i i; 'i. ';;- $:-t, ,*t ,fi di; -,r.rr
aaa

!, s;; i6 'i6 i;; ,rj r qru""r e ,:ar;t,tj it *
;.r5 * A,iui p>tlrr g;,yf G.rf ,:rL, *\, *
d os 6'ot *ut ,s$ qt'olL JLf ol 4a- * ,' ,

y?r, * 4;A p. -i itiq ,tt e oki ,,y,l,f., ftft
'+'H'&- P\.h ,1j"Lst'r'ir ';r5 A Jti3r

{, \,t * y i;i .fu'{,r{ r4 ';:, ,pv; 9ri,L1

Redaksi" }V li berasal dari kata al kt'su yang artinya kesusahan rlan

pendiritaan- Contobny4 ba'isa ar-rajul bu'san artinya seorang laki-laki yang
rmd€rita dan mcrasakan kesusahan ken}a ia menjadi miskin dil1 ftsirrginannya
semakin bertadah sehingga ia sengsara.

r@ Sanarlnya shahth.-l*dtt ini telah disebutkan sebelurnnya.

U. iL $:"; ,";:) $:L ,;; U'# dl; -,r.rr

.e'-;;t f S
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8032. Abu Qathan menceritakan kepada kami, Yunus bin Amr

bin Abdillah menceritakan kepada karni 
-yakni 

Ibn Abi Ishaq-, dari

Mujahid, dari Abu HurairalU dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,
*Jibril AS mendatangilcu kemudian dia berlwta, 'Sesungguhnya alat

telah mendatangimu pada malam hari, dan yang menghalangiht

masuk lre dalam ntmah yang engkau tinggali adalah patung laki-laki

sedanglran dalam ntmah Qiram terdapat kain pembatas yang bermotif
patung'. Jibril kemudian melsviati patung-patung itu lalu

'memotongnya hingga menjadi bentuk sebuah pohon, lalu melewati

lrain pembatas itu lantas memotoilgnya dan meniadikannya dua bantal

yang bisa disandarkan. Namun ketil@ dia melewati anjing, dia pun

lr.eluar. Rasulullah MW lalu melahtkannya, dan ternyata ada seekor

anjing lari maka Hasan dan Httsain berlari kc arah kasiurnya." 163

rG Sanadaya shahih. Abu Qathan adalah Am bin Al Haitam, yang tclah
disebutkan sebehrmya pada no. 7457. Status rsrgai Yrmus bin Abi Ishaq As-Sab'i
telah dijelaskan sebelumya pada no. 1462. Kani p6;1215$ahltan di sini bahwa
perkataan Ibuu Sa'ad (61252), "Dia mcmiliki umr )rang panjang, dan mcriwayatkan
dari semra perawi ayahnya. Dia neninggal di Kufah tahun 159 H dan ia adalah
perawi tsiqah."

Hadits ini dinukil dalam Jami' Al Masanid wa As-Sunan (7832-333) dart
tcryat ini. HR. Abi Daud (Swwr Abu Datd, no. 4158) dari jalur Abi Ishaq Al
Fazawi; dan At-Tirmidzi (4121) dart jalur Abdrllah bin Al Mubarak, kedua

dari jalur Yrmus bin Abi Ishaq. Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat
penjelasan tentang hadits dao sanadnya selnruhnya At-Tirmiizi b€rkata, "Hadits ini
hasan shahih."

Al Mundziri mcnyebutkan bahwa HR An-Nasa'i. Hadits ini akan disebutkan
pada no. i0196 secara ringlas, dari riwayat WrH', dari Yrmus bin Abi Ishaq. Yrmus
dalam hal ini tidak sendiriao merivrayattannya, alon tetapi ayahu5na Ishaq As-Sab'i
juga meriwayatkanlya dari Mujahid. Iladits serupa "lran disebu&an secara terpisah
pada no. 8056 dan 9051.

Qiram adalah layar tebal yang terbuat dari sutra berwanra.

LjSr $b ,;L),o1.o.tl..,oq)L;p)b;;.t),
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8032 7. Beliau bersabda, "Dan Jibil senantiasa menasehatiht

tentang tetangga hingga aht mengira -atau aht melihatnya- ingin
m em b erikan w iris an kcp adanya. "r il

8033. Abu Qathan dan Ismail bin Umar me,nceritakan k p"d;
kami, me,reka berdua berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari
Mujahi<l Abi Al Haiiaj, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullatr
SAW bersabda, *Sesungguhnya Allah ,4zza wa Jalla membanggakan
diri-Nya di hadapan para malaikat dengan ahli Arafat, dia berfirman,
'Lihatlah k pada hamba-hamba-Ku yang tqsebar layabtya
debu'."165

rfl Sanadnya shahih, karena hadits sebelumnya shahih dan hadits ini akan
disebutkan pada no. 9744., dzti Waki', dari Yrmus bin Abi Ishaq. Hadits ni telah
disebrrtkan scbelumnya dari jalur periwayatan yang lain pada no. 7514.

'u' Sanadnya shahih. Hadits ini discbutkan dalam Jami' Al Mosanid (71333).
IIR. AI Halrim (Al Mutadrak, no.465) dari jalur Abi An-Nu'm Al Fadl bin Dakin,
dari Yurus bin Abi Isbaq dan semisalqra. Al Hakim Hata, "Hadits ni shahih
berdasarkan syarat Al . Bukhari dan Muslim, namun keduanya tidak
rneriwaya&annya." Adz-Dzahabi dala'm hal menyepakatinyq dan diketahui bahwa
Al But&aii behrm meriwayatkannya dalam kitab Shahih-tya untuk Yunus bin Abi
Ishaq, sehing& riwayat itu hanya berdasrkan syarat Muslim saja.

Al Baihaqi meriwayatkamya (As-Smm Al Kubrz,5/58) dari Al tlakim dan Al
Haitsami menyetutkannya (Majna' Az-fua'id, 31252), dan ia berkata, "HR.
Ahmaq danperawinya adalahperawi Al Bukhari danMuslim.

.tt*,#V jl
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8034. Abu Qathan menceritakan ke,pada kami, Yunus

menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Abu Hurairatr, dia

berkat4 "Rasulullah SAW melarang mengon$ururi obat yang terbuat

dari sesuatu yang buruk."l6

,;.^st i ',t' '* ,ib e* ,;:k I ,i;:.L -A.yo

:lGi;-} €j * ,ri:, srl i.:w *
,^c.t
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8035. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami dari Ali bin Al Hakam, dari Atha' bin Abi
Rabah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa ditanya tentang sttatu ilmu kemudian dia

Redaksi, ,reuj adalah redaksi yang tercantum dalammim, Jami' Al Masanid Ar
Maima' Az-fua'id. $s.langkan dalame lra' t61tulis deirgan redaksi, irg" dan ihl
adalah salinan pada catatan pinggir zlzr. Hadits ini rclah disebutkan secara makna
dad hadits Abdullah bin Am no. 7089.

16 Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dqramlarni' Al Masanid (7t333) dart
teryat ini, dan akan disebutkan pada no. 9755, l0l97, dari Waki', dari Yunus,
dimana di diaktir redalsinya terdapat +amhahaq ?t *"Maksudnya, racun."

HR Ibnu Majah (no. 3459) dari jalur Waki'; At-Tirmidzi dari jahu Ibnu Al
Mubaralg dari Yrmus; Abu Daud (no. 3870) dari jalur Muharrmad bin Basyr dan Al
Hakim (Al Mustadrak, 41410) dari jalu Abi Nu'aim, kedua meriwayatkan dari
Yunus t"npa tambahan ini. Al Hakim ber*at4 "Hadits imshahih berdasarkan syarat
Al Bulfiari dan MuslinU nrrnun keduanya tidak meriwayatkannya.' Adz-Dzahabi
dalam hal ini menyepakatinya dan mengetahui keduanya.

Seperti yang kami sebutkan dalam hadits no. 8033, bahwa Al Bulfiari belum
meriwayatkannya dalam kitab Shahih-rya untuk Yrmus bin Abi Ishaq. Al Hakim
telah lrenafsirkan bahwa obat yang jelek itu adalah minuman keras dan sejenisnya.
Penafsiran bahwa racun adalah mungkin berasal dari pe,mbicaraan Abu Hurairah
atau mungkin dari yang lain, dari para perawi. Jelas bahwa mrksud yang umum dari
segala hal yang jelek dari racun atau mimrman keras atau yang lain.
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menyembunyikannya, maka dia akan dikctrang dengan tati kekang

yang terbuat dari api pada Hari Kiamat."rfr

7 96; i #.1'* ,ib $:", ,S,k ,1s'o -A.11

8036. Abu IGmil me,nceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kard dari Muhammad bn Ziyad, dari Abu
Hurairah dia berkata, "Apabila Rasulullah SAW dib€ri makanan yang

bukan berasal dari ahliny4 beliau menanyakan makanan tersebut.

Apabila dikatakan bahwa itu addah hadiah maka beliau merrakannyq
tapi apabila dikatakan bahwa itu adalah sedekalU maka beliau
bersabda,' Makanrlahl' Dan beliau tidak memakannya"l6s

,t'j U'r*.- €"-,3(l $:", ,Jrk I ,3:s- -A.rv
i,r ir- r e" ,JG ,iij ,rJ r ,*? i ;*'i; ,-4*,
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167 Sanadnlra shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 7561
dengan sanad ini trkmi menjelaskan secara terperinci dan telah disebutkan dengan
sanad lain pada no. 7930

ta Sanadnya shahih.Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 8001.
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8037. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, Ja'far bin Abi Watrsyiyyah menceritakan

kepada kami dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah SAW keluar bersama sahabat-satrabatnya dan mereka

saling berselisih tentang pohon "Yang telah dicabu.t dari permukaan

bumi dari aknr-alurnya; tidak dapat tegak sedilcit pun." kemudian dia

berkata, "Kami menduganya cendawan." Setelatr itu Rasulullah SAW

bersabda, "Cendawan itu adalah anugerah dan aimya adalah obat

untuk mata, air sr;r;u dai surga, dan dia adalah penawar dari
raclrn-"169

'u,, o.fiJt JF '* ,:rb t3'", ,Jrk I g'L -A.rA

Jh Ju r.+:t *'irGta i|i;; ,rj r**? i ;t"q ri'J? q,,*'+'9;t F:p, ie Xt * yt' ' 
i?".

' 8038. Abu Kmil meirceritakm kepada kami, Harunad

menceritakan kepada kami dai Khalid bin Al Hadzdza', dari Slahr
bin Hausyab, dari Abu Hurairah, dia berkata" "Ketika utusan AMul
Qais berhenti, Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap seseorang

mengevaluasi diinya, agar setiap kaum menjauhi apa-apa yang
terlihat oleh mereka l. "r7o

re Sa',a61y1 shahih.Ila:nrmad sdalah Ibnu Salamah. Hadits ini diinrkil dalam
Jami' Al Masanid (7fi9q dari t€ryat ini. IIR. Ath-Thayalisi (no. 2397) dari
Hammad bin Salamah dan hadits telah disebutkan secara ringkas pada no. 7989.

rrc Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dalam Jami' At Masanid Qtl96), dm
akan disebutkan pada no. 8318, dni Abdushshama4 dad Hammad dengan redaksi
serupa; Al Haitsami juga me,nyebutkannya dalamMajma' Az-fuwa'id (5162), dan ia
berkata, "HR. Ahmad dan Abu Ya'la. Di dalarmya teradapat Syah yang dinilai
dha'ddan ini adalah hadits lasaz. Sisa perawi Ahmad adalah perawi shahih. Hadits
ini mengisyaratkan akan datangnya Abdul Qais, dan melarang mereka menjauhi
beberapajenis bejana. Kemudian penjelasan dengan rnernbolehkan sebagian bejana
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8039. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdillah 
-yalad 

Ibn Abi
Thalhatl-, dari Said bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullatr

SAW bersabdq "Wahai Tuhan knmi, sesungguhnya aht meminta

perlindungan-Mu dari kefakiran, kesusahan dan kenistaan. Aht juga
berlindung l<epada-Mu dari berbuat zhalim dan dbhalimi."r7r

'; ib $1", ,iti 'oU '#. gL -A. r.
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untuk seseorang tidak meminum hingga mabuk. C€rita t€rsebut tclah disebutkan
bertralng kali scperti halnya pada hadits Ibnu Abbas no. 3406 dan badits Ibnu Umar
ro. 4629 dan 4995. Hadits ini al<an disebutkan juga pada hadits Abu Hurairah no.

8641. Hiknah tcrbesar dan berharga yang dipetik-dari saMa Nabi SAW, u-)t ,y
,-rt ',.r, " Setiq orang akan menghitung dirinya."' r7I g^"adr)ra shahih. sa'id bin Yasar adalah Abu Al Habbab. Dalam ha'
disebutkan dengan redaksi, "Basysyar" dan ini adalah ke.salahan cetak. Kami telah
mengoreksinya dari beberapa rnanuskrip. Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid
(71169) dari tcryat ini, dan dia berkata, 'HR Abu Daud" dari Musa bin Ismail, dari
Hryrmad !fu $rlamah. HR. An-Nasa'i dari haditsnya. HR Abu Daud dari jalur lain
dengan redalsi psrintalL ... pt'u,iru riil "Mohon perlindungotlah dari Atlah dari
kefakiran."

HR. An-Nasa'i (2/315); Ibmu Majah (no. 3842); danAl Hakim(1/531)"
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8040. Bahz dan Atrao menceritakan ke'pada kami, Hammad

bin Salamatr menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdillah, dari

Abdunahman bin Abi Umrah, dari Abu Hurairah batrwa Rasulullah

SAW besabda, "sesungguhnya seorang malaikat di salah satu pintu

langtt berlrata, 'Barangsiapa yang memberi piniaman kepada Allah

pad.a hari ini, maka dia alcan dibalas esok hari'. Dan seorang

malailrat di pintu lainnya berkata, 'Wahai Tuhan knmi, berikanlah

imbalan orang-orang yang berinfak dan segerakanlah kebinasaan

bagi orang-orang yang menahan hartanya'."r72

i.'osLt E?l ,1* 'i.lg $'r, ,fr. $:", -4. r \

t72 Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dabm Jami' Al Masanid QD20) dart
teryat ini. Ibnu Hibban rcriwayatkannya (Shahih lbnu Hibban,5/247, manrslcip
Al Ihsan) dari jafu5 Abdgshshama4 ds"i [lnnrmad $i1 $elameh. Al Mudziri
menyebutkannya daJremAt-Taryhib wa At-Tarhib (U38) dari riwayat Ibnu Hibban.

Selain itq Ath-Thabarani juga meriwayatkannya. Al Haitsami menyebutkannya
dalaaMajma' Az-fuwa'id (101238), dan dia b€*ata, 'HR. Ath-Thabarani dalamll
Atuath dengan dua sanad- Salah satrmya daxi Al Mqdam bin Dau( dan dia adalah

perawi dha'if)'
Ibnu Daqiq Al Id be*ata, "Dia dapat dipercaya dan ini adalah kelengahanl46s

yang berasal dari Al Haitsami karena belum menjelaskan keadaan sanad yang kedua.

Parahnya lagi, dia meninggalkan penisbatannya ke,pada Al Musnad. Hadits tersebut

apabila diriwayatkan deirgan sanad ini shahih. Ke,mudian dia membatasinya dengan

sanad yang mengandung perawi dha'if, sehimgga menimbtrlkan keragu-raguan pada

hadits." Lih. hadits no. 8553.

Musnrd Imam Ahmad - @I



Ll i;; ,l * qg i *'* ,fi i ;gt *'ot^Lt,t:
i ,#t u ';s; ,)* u ,Js *3 ;r'i" ,)* it ,5..,

8041. Bahz me,nceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah
menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdillah menceritakan kepada
kami dari Abi Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya ada seseorang laki-laki membawa minurnan
lceras dalam sebuah lmpal untuk dijual dan dia juga membawa seekor
lrera." Beliau bersabda, "Dan apabila lahi-laki itu mmjual
lrhamernya, dia menyerapalcannya dengan air kemudian menjualnya."
Beliau bersabda, "Maka si kera itu mengambil knntong uangnya dan
memanjat ke atas tiang layar." Betau bersabda, "Kemudian kera itu
melempar sebuah dinar ke laut dan sebuah dinar ke dalam kapat
hingga dapat menyebarkail?)ta. "173

c

U * f ,i;$ t3'";,i& $:L ,3U. ,i;:tL -^.ry
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8042. Babz menceritakan k+.d" kami, Hammam

menceritakan kepa4a kami, Qatadah menceritakan kepada karni dari
Basyr bin Nahik, dari Abu Hurairah, Hammam berkata: Aku
meueurukan dalam kitabku: Dari Basyir bin.Nahik, dan aku tidak
menduganya kecuali dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Natrik,
dari Abu HurairalU bahwa Rasulullah SAW bersabdq "Barangsiapa

ru Sanadnya shahih. Hadits fuf akan disebu*an pada no. 8408 rlnn 9271. N
Mundziri me,nyebutkannya (At-Targhib wa At-Tarhib,3123) dar- dia berkata, ,,HR.

At'Thabarani dnlr,rn Al Kabir, dan dirivayatkan oleh Al Baihaqi. Aku tidak
mcngetahui ada cacat dala'n riwayatnya."

Ibnu Al Atsir bqrkata, "Y*ta ad-daqal artnya kalnr yang digunakan untuk
membentaugkan layar kapal..
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bant slwlat Subuh satu rakaat kemudian matahari terbit, maka dia
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8043. Bahz menceritakan kepada kami, Salim me,nceritakan

kepada kami -yakni 
Ibnu Halyar-, Sa'id menceritakan kepada

kami 
-1lakni 

Ibn Mina'- dari Abu Hurairah" bahwa Rasulullah

17' Sanadnya shahih, mskiprm di dalarrm:ra tcrdryat kcragum Ilarmam dan

tidak ada pargaruh bagnya, sqsrti )rang alrnn dijelaslon.nantl HR Al Hakim
(1t274) dari jahr Abmad bin Atiq Al Mflzawi bahwa Mrirhg'rr-ad bin Srman Al
Auqi renccritalao kcpa& lrerni, Ilamm Ecoccritakan kqada laini, Qatadah
mcnceritakan kceada kami dari An-Nadhbin Anas, dari Basyq binNahilq da4 Abi
Hurairah, a"ti N"Ui SAIV bcrsaHa" '$lt'fiii '..3lt /n, 'i P,'e, zirr, ,}- V
"Barangsiapa telah melah*an shalat satu ralraat dti slulat Sufuh kemudian

matahai terbit, malu teruskanlah shalat Sukth iu."
Al Hakim Hata, 'Hadits ini berdasa*an syarat Al Bukhari dan MuslittU

apabila dirivayatkan dengan sanad ini karena Ahmad bin Atiq Al Mamazi ini
adalah perawi tsiqahkectnlijika ia befticara dengm sanad lain.'

Dia juga meriwayatkannya dengan dari jalgr Ahmad bin Atiq dari Muharnmad
!fu1 ginan, dari Hammam, dari Qatadab, dari Khallas, dari Abi Rafi', dari Abu
Htrrairah seearz marfu', deirgan redaksi yang ada di sini. Ke dian dia b€rkata,

"Kedna sanad ini shahih. Keduanya berdalil dengan Khallas bin Am sebagai

syahid." Adz-Dzahabi dalam bal ini mcnyepakatinya atas aPa )rang diucrykamya.
Riwayat Khatas bin fur telah disebutkan scbehrmya pada no. 7215, dan kerni

telah menjelaskan status siafui-n)'a di sara. Kami telah menjelaskan p€*ataan Al
Hakim dan sanad yang ada di sini. Naqaknya, Hanrmam rene, rlran sanad di
dalam kitabnya, 'Dari An-Nadhr bin Anas" seperti yang dinyatakan di sini. Bisa jadi
redaksi itu ada dalam sand sehingga dia berbicara te,ntangnya dari jalur
periuayatan ini kemudian meyakinkan apa yang diduhmgnla dan membuang

keraguan, seperti yang ditgnj'rkkan dalam fwayat Al Hakim. Nfakna hadits ini
shahih dan uabit. Lih. hadits no. 7785 dan riwayat-riwayat yang karni isyaratkan di
sana,
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SAW bersabd4 "Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum bagi
Allah daripada wangi minyak kesuri pada Hai Kiamat."r7'

. -.:. ,-,,,:.
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8044. Bahz menceritakan kepada kami, Hammam

menceritakan kepada karni, Qatadah menceritakan kepada kami dari

Basyr bin Nahik dan aku tidak menduganya kecuali dari An-Nadhr
bin Anas, dari Basyir bin Nahik, bahwa Rasulullatr SAW bersabdq

"Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih hartnn bagi Atlah daripada
wangi minyak tresturi pada Hari Kiamo1."t76

'* ,"r;" $:r, ,ot? U * $:L ,'#.tii't- -A.ro
sr; ,L iiat ,*, ;r, \, ;* :t J;, jti ,j6 i;j erl

,$v'21 ieA 3:-rt Oy |P;- :i.') ,,.rii X *.A tt; €t3l OtE

fk jy;w

r75 Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dalamJami' Al Masanid wa As-Sunan
(71167). Redaksi ini telah disebutkan nemun deagan tambahan redaksi, fgir iI'tlari
Kiarnaf" dalam redaksi hadits yang paajang rro.7679, dari Atha', dari Abi Shalih
Az-Ziyad. dari Abi Hruairah. Hadits ini akan disebutkan nanti dari riwayat Basyr
bin Nahik, dari Abu Hurairah- Al Hafizh Ibnu Hajar menunj 'kkan (Fath Al Bari,
4/90) riwayat tersebut kepada riwayat Atha' dari Abi Shalih, dalam riwayat
MuslirU Ahmad d"n An-Nasa'i. Lih. hadits no. 7755 dan7904.' 176 Srna,lnya shahih, meskiprm di dalamya ada keraguan Hartrmam seperti
yang telah disebutkan sebelumya pada no. 8032.
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8045. Bahz menceritakan kepada kami, Salim bin Hayyan

menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Puasa adalah

tameng. Apabila seseorang diatntara kalian pada suatu hari sedang

berpuasa, malra janganlah berkata kotor etau l@ji dan jangan

bertinglwh bodoh, dan apabila seseorang mencelanya atau hendak

bertengkar dengannya, maka katakanlah, 'Aht sedang berpuasa'."r77

,rj f ,:,tL $:'e ,i6 ik) )rtt I s:L -A.11

*A,'{(si;;,rJ c,g'St Istl ,ii;;rv: rtiir
,\ A3;-ti ,ite Su, ,$?:"u ,i;; jl € ,f J t;ftbt
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8046. Abu Ikmil dan Atran me,nceritakan kepada kami,

Hammad me,nceritakan kepada kami dari Abi AI Muhazzim, dan

Affan berkata: Abu Al Muhazzim me,nceritakan kepada kami dari Abu
Hurairah, "Kami pernah bersama Nabi SAW dalam haji atau umratl

dan kami menjumpainya." Dan Affan berkata, "Drl kami menjumpai

sekelompok belalang lalu kami memularlinya dengan tongkat serta

pecut kami lantas kami me,mbunuhnya serta meirjatubkannya pada

tangan kami. Kami ke,mudian berkata "Apa yang telah kami perbuat

saat sedang memakai kain ihram? Kami lalu bertanya kepada

rz Sana&ya shahih. Sa'id adalah Ibnu Mina'. Hadits ini discbutkan dalam
Jami' Al Masanid wa As-Swun Qll67) dari teryat ini. Makna hadits ini telah
disebutkan secara panjang lebar marprm secara ringkas pada no. 7679 daln7827.
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Rasulullah SAW, maka beliau bersabdq 'Tidak apa-apa dengan

tanglrapan laut'."178
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8047. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, f,A"'*r,
mengabarkan kepada kard dari Ayub, dari Ghailan bin Jarir, dari

Ziyad bin RalryalU dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar

Rasulullalr SAW bersabda, "Barangsiapa memisahkan diri dai
jamaah dan keluar dari ketaatan, kemudian dia meninggal, makn

lrematiannya itu jahiliyah. Barangsiapa dari umathr yang keluar
dengan pedangnya menebas yang baik dan buntk, serta fidak
menepati janji pada waldunya, maka dia bukanlah bagian dari
umatlat. Barangsiapa dibunuh dibmtah bendera kesesatan, marah

Iurena lrefanatilcan, berperang karena fanatik, atau mengajak untuk

fanatik, maka matinya adalah mati jahitiyalr."r7e

rE Sanadnya shahih. Abu Al Muhazzim adalah perawi yang sangat lemah
seperti yang telah dijelaskarr pada hadits no.7563. Hadits ini disebutkan dalamJami'
Al Masanid wa As-Sunan (7/51 8) daxi teryat ini. Hadits ini dinukil oleh Ibnu Katsir
(Tafsir lbnu Katsir,3lz$) dan dia juga menisbatkannya kepada Ibnu Daud dan Ibnu
Majah. Ke dian dia berkata, 'Abu Al Muhazzim adalah perawi dha'if."

Yrata ar-rijl artinya sekeloryok belalang.
rD Sanadnya shahih.Hadits ini telah disebutkan sebelurrmya pada no. 793t. .
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8048. Ab&nazzaq menceritakan ke,pada kami, Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shatih, dari ayahirya,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4 "Gunung

emas alran munanl dari sungai Eufrat, sehingga manusia saling

membunuh, lalu sembilan puluh dari serafiu orang terbunuh. " Beliau

juga bersabda, "sembilan puluh sembilan orang, dan masing'masing

melihat bahwa dia selamat."rso

.; o ' .c i c .* u.d-,ir 6" ,fi (tl ,rit:):)t '"b tX',L -4. t 1
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r80 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan secara panjang lebar pada no.

7545. Kami telah menunjut*an di sana, bahwa hadits ini diriwayatkan juga oleh

Muslim (21324) dengan redaksi serypa, dari jalur laiq dari riwayat Suhail, dari

ayahnya, dari Abi Hurairah.
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8049. Abdtnazzaq menceritakan kepada kami, Ma,mar

mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin Abdillah, dari syahr bin
Hausyab, dari Abu Hurairah, dia berkat4 "seekor serigala datang
menghampiri penggembala kambing laru mengarnbil seekor kambing
darinya." Ia berkata, "serigala itu lalu naik ke anak bukit yang lebih
tinggr, lalu berjongkok dan me,ngarnbil keputusan. KEmudian ia
berkata, 'Aku bersandar kepada rezela yang diberikan Allatr dan
diambilnya dariku'. Laki-lald itu berkata, .Demi Allah sesungguhnya
aku telah melihat seperti hari, seekor serigala berbicara,. Serigala
berkata, 'Aku takjub kepada laki-laki ini, berada di pohon-pohon
kurma di antara tanah yang berpasir, mengabarkan kalian tentang apa
yang telah lalu dan dengannya dia adalah sebuah ciptaan setelah
kalian'. Dan laki-laki itu adalah seoftlng yatrudi. Kemudian ia
mendatangi Nabi SArw dan masuk Islam serta mengabarkannya. Lalu
Nabi sAw me,mpercayainya. Kerrudian Nabi sAw bersabdq
'sesungguhnya itu adalah tanda dari tanda-tanda akan datangnya
Hari Kiamat. Dan laki-taki tersebut hampir kcluar hingga sandal dan
peantnya berbicara kepadanya tentang apa yang telah diadakan oleh
lreluarganya setelahnya' " l8l

rEr sanadnya shahih. status isrqalr Asy'ats bin Abdillah bin Jabbar Al Hadani
telah dijelaskan pada hadis no.7727. Hadits ini disebutkan dalamJami' Al Masanid
(71197) dan Al Hafizh Ibnu Katsir dalem l1-7arifi, (6fi44) dari terryat ini. Akan
!:t"p1 a dahrmya disetutkan rcdalsi, "Asy'ats lin auait uatit,' sebagai ganti
"Asy'ats bin Abdillah." Itu adalah kesalahan cetak atau tulis. Ibnu Katsir telah
menetapkannnya sebagai hadits yang shahih dalamJami' Al Masanid.

Ibnu Katsir dilen At-TaiHt berkata, "Hanya Ahmad yang meriwayatkannya
sendiri, dan hadits ini berdasarkan syarat As-sunan,- din rnereka belum
meriwayatlcannya. semoga saja syahr bin Hausyab telah mendengar dari bapaknya
Abi Sald dan Abu Hurairah juga.',
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8050. Hasyim me,nceritakhn kepada kami, Laits inenceritakan

kepada kami dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdunatrman bin Hurmuz,

dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila

lralian mendengar kokok 6yarn pada malam hari, malu sesungguhnya

Yang dimnksud adalah hadits Abi Sa'id yang telah disebutkan sebelumya,
seperti yang akan kalni tuj'kkan nanti. Al Ilaitsami me,lryebutkaurya dalam

Majma' Az-kwa'id (81291-292), dan dia bertatr, "m- Ahmad dan pcra P€rcaioya
adalah tsiqah. Makna hadits ini t€lah ditetap}an dari hadits Abi Sa'id Al I(hudri
dengan redaksi serupa. Hadits s€npa at " discbutlon juga dalam Al Musnad nro.

ll8l5, dari hadits Abi Nadhah, dari Abi SaId" IbEu KaBir renyebutkan dua

riwayat (At-Taflil, 61143-lU), dari Abi sa'i4 s€pcrti isyarat yang diberikannya
pada hadits Abu Hurairah bahwa andai saja S)ralr bin Hausyab pemah

mcndengarqra dari Abi Sa'id dan Abu Hurairah juga. 
-

ncai*si, fir3 aslinya adalah iir. Contohya, ',)iA'kt artinya anjing itu
memasukkan ekornya diantara kedua pahanya hingga melekat dengan penrt.
pspfahan dari huruf ra menjadi hrm:f dzal ini adalah disebutkan dalam hadits dan

{alam riwayat ini. Selain itq disebutkan jugadalam riwayatnya dari hadits Abi Sa'id

no. 11864' dan 11867, dengan redaksi, :lt, ig eil +l 'o, W ti "Aduhai alangluh
anehnya sigala belang yang memasul*in',ikb^f" ki dalam pahanya;'

Redaksi ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (no. 277) dalam hadits Ummu
Salamah ketika menyinggmg tentang masalah darah isfihadhah secara marfu'
dengan lgdaksi, eA l:itli'S-l)i "Maka, dia hendalotya mandi dan membalutnya

dengan &aiz.' S6dalrgkan daiam riwayat Abu Daud (no. 278) disebutkan dengan

redaksi, ,,'A i:e4 "Dan dia membalunya dengan kain." Dalan hadits Jabir yang

panjang 'rcnlang sifat haji (Al Musnod, rro. 14492\ berkenaan dengan Asma binti
U- is t"tit" mengalami oif"s, Nabi SAW bersabd4 *;,tiirtd uS,-ot "Mandilah
l<zmudian batuttah dengan &alz." Semra riwayat ini nienrinlitt"r' baf,wa bnntf dzal

memang mengalami perubahan dari huruf tsa'.
Redaksi, f.2f, p:1r orfr "Dia adalah prai Yahudi," dalam ha' disebutkan dengan

redaksi, 6f dan ini yang tercantum dalam beberapa manuskrip dan semua referensi

yang telah kami sebrtkan sebelumya.
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ia melihat seorang malaikat, maka mintalah kepada Allah anugerah-
Nya, dan apabila kalian mendengar suara keledai, sesungguhnya ia
melihat syetan, karena itu berlindunglah kepada Allah dari
syetan."l82
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8051. Hasyim bin Al Qasim **.*,*an kepada kami, faits
menceritakan kepada kami, Satd menceritakan kepadaku 

-yarari 
Al

Maqburi-, dari Abi LJbaidah, dari Satd bin yasar, bahwa dia
mendengar Abu Hurairatr berkata, *Rasulullah SAW bersabda,
'Tirlaklah seseorang di antara lalian berutudhu dan memperbaiki
wudhunya serta menyemryrrrakannya, kenudian mendatangi masjid
dan tidak menginginkan shalat di dalamnya, tr,eanli wajah Altah
berseri-seri kepadanya seperti halnya wajah keluarga orang yang
bepergian j auh bers eri-s rri t. utE3

It2 sanadnya shahih. Hasyim adalah Ibnu Al easim Laits adalah Ibnu sa'ad Al
Inarrr HR Al Bukhari (Fath Al Bari, 61251) dan Muslim et3r}), keduanya
meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id dan I^aits bin Sa.ad.

tE3 Sr"adnya shahih. LaiB adalah Ibnu Sa'ad. Sedanghn Abu Ubaidalf aku
belum bisa mcmastikan srapa dia alcan tetapi dia adalah seseorang tabiin. Dia
meriwayatkan di sini dari scorang tabiin yang basar. Dia adalah Sa'ad bin yasar Al
Maqbui Al Maqburi sendiri p€mah mcndeirgar dari Abi Hurairab dan dia

dari bapaknya, Abi SaSd Al Maqburi, dari Abi Hurairah, dan ia
nmdengar dari sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah" Dia meriwayatkannya di sini
dari jahtr Sa'id bin Yasar, dari jalur satr p€rantan, sedanglran dari Abu Hurairah
dcngan &nperaotrra.

Iladits ini dinukil detatnJalni' Al Masanid wa As-&owt Qll69) dari teryat ini,
dao alrnn discbutlrrn pada hadits rro- 846'1, dari yurus dan riajiaj, keduaq,a
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8052. Hasyim me,nceritakan kepada kami, Laits me,lrceritakan

kepada kami, sa'id menc€ritakan kepadaku dari ayatrnya, dari Abu

Hnrairatr, bafuwa Rasulullah bersabda, "wahai wanita-wanita

muslimah, janganlah sekali'knli seorang tetangga menghina

tetangganya- dan walaupun hanya menyembelih seekor kambing. "ru

*,*j'*,3;* ;,*,:4 $:"r|eG d'r; -,r' o r

hr it'ily,l,s*,:v'p: {.ht J* ltJ;rLli;; n1

.;i;;'tj ,is:r;t}ctr'*i ,iir& i, ,i:rL *f ,:,t*',
8053. Hasyim me,nceritakan kepada kami, Laits me,lrceritahan

kepada kami, Sa'id menc€ritaks kepadaku dari ayahnya' dari Abu

Hurairah, batrwa Rasulullah bersabda, "Tidak ada Tuhan selain Allah

semata, Dia menguatftan bala tentara-Nya, menolong hamba-Nya,

meriwayatkan dari Laits dengan sanad ini. Hadirc ini juga akan disebutkan pada no'

8332, iuo, dari jahr Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al Maqbpri, dari Sa'id bin Yasar,

dari Abu Hrrairah dengan mengnifangtan p€rantara Abi Utaidah dengan redaksi, i
... i'lV lilu. i*r;ir '* ,yi Lt,ii'lia"f&U seseomng laki-laki muslim tinggal di

mailia ut* shilat dan daki' ...," dengan redaksi serupa.'tu 
Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumya padan no. 7581

dan kami telah menyinggungnya di sana.

Redaksi, t6 o.-l'yi*W"torrprrn hutya menyenbelih seekor lcambing," adalah

redaksi V*g ai"*tuo.,k^ dalam ha' don mim. Sedangkan dalam slrad disebutkan

redaksi,-iliiebagai ganti dari redaksi 't!, sezuai de,ngan riwayat sebclumya. Kedua

penutisan itn salna-sama ditetapkan dalam riwayat Al Hakim dalamAl Mustadrak'
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mengalahl(an sehttu seorang diri, dan tidak ada sesuatu apa pun

sesudah-Nya. "r85

qL u.t ui; ,U dL ,-,,,-;lit ,J.'C6 ,iL -A. o r

sri * ,)u-i o*'oL ,:*\' i l, * ;'F ;'*
ol.:Jui * e & *L \t * lnt Jt-, rk :Jv ,i;-:.o

Jh i"'; ,1hu;u;lG ,-t",i'o ,b).$i $;*i
oi '€;i * A :asiHr €':rl |i? *t ;r'iit Jt".ir
'oyt ,y, ? bt tiUl."!-l itlrr 

"ols ,1iuriil,i {x ry;;/rra

.t ilfur.3Jj*:r
8054. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Laits

-yakni Ibnu Sa'ad- menceritakan kepada kami, Bukair bin
Abdullatr bin Al Asyaj menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin
Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'S.asulullah SAW pernatr

mengutus kami dalarn satu ekspedisi, lalu beliau berpesan, 'Jika kamu

mendapati si fulan dan si fulan 4ua orang laW-lahi dari kaum

Quraisy-, maka bakarlah keduanya dengan api'. Ketil<a kami hendak

mulai berangkat, beliau kembali bersabda, 'sebelumnya, aht telah
memerintahlran kalian membakar si fulan dan si fulan dengan api
padahal tidak ada yang menyiksa dengan api selain Allah Azza wa

Jalla. Oleh karena itu, jika kalian mendapati mereka berdua maka

bunuhlah kcduanya'. "186

t85 Samdnya shahih. Hadits l1i akan disebutkan kembali pada hadits no. 8471,
dari Yunus dan dalam hadig no. 10411, dari Hajjaj dan Hasyim, mereka
meriwayatkannl,a dari Al-Iaits. IIR. Al Bulfiari (71312'); dan Muslim (21317),
keduanya dari Qutaibahbin Sa'id dari Al-Laits.

rE6 Sa"a.l")'a shahih. HR Al Butfiari (6/104-105) dari Qutaibab dari Al-Laits,
tarya menyebutkan redatsi ,5i u iil,:j.'yv orang lakiJaki dari kaum Quraisy."

@ - 
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8055. Hasyim me,nceritakan kepada karni, Laits menceritakan

ke,pada kami, Yazidbin Abu Habib menceritakan kepadaku dari halq

dari Abu Hurairah, batrwa dia me,lrdengar Rasulullatr sAw bersabda,

"sesungguhnya manusia yang paling iahat adalah orang yang

bermuka dua, dia mendatangi mereka dengan satu 
-waiah 

dan

mendatangi mereka yang lain dengan wajah yang lain'"r87

$:", fl$ a:Ji ,1 *7 ,!,,g,i,, e6 $:"; -A'o1

y 4:6 a 't'P €ii lP 'r '*i- 
gjU *i \lir; '4

\t, J- at Jt-rUL, ,:Jr|'q. 
"fr 

r;; ,rj * ':;1't i
p ii q$, :Jui r':,t;ist G'8, 4\l; tiu ,t-': #
'u|*, a. ,;t'u u;'* &';,_i')l'$fr't::b 

'5 '*'.

*q^'a e45,t*.,#* e$,#r ,*|*>
'il'^*t?.,f6:r,€.6 #'u rt*7l iAt.7t:l e
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hr lt ait I
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''; 
;it? o\

Al Hafizh menyebutkan dzlzm Fath Al Bari bahwa At-Tirmidzi meriwayatkannya

daxi Qutaibah dengan mencanturnkan penaribahan ini, dan pada hlrn 135' ia

rnenvetutkan bahwa hadits ihr hanya diriwayatkan oleh Al B"khari saja'^*-tdi';;dfi iniin. Arak adilah puta Malik Al chifari. Biografinva telatt

disebutkan dalam hadits rlo. 7293. HIL- Al Bukhali (13/150) dari Qutaibah; dan

Mnslim (}JZSB) dari Qutaibah daD Muharrrmad - bin lYh keduanya

*"ri*"y"tLroy" ar.i r"iti. Hadits senrpa juga disebutkan pada.ldis no.7337

arri d* hin- dad Abu Hurairah a"n-ta-i- juga telah menyebutkan beberapa

riwayatnya yang lain Lih. hadits rc.7877 '
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8056. Hasyim dan Al Khuza'i 
-yalari Abu Salamatr-

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Laits menceritakan
kepada kalni, Yazidbin Abu Habib menceritakan kepadaku dari salim
bin Abu Salim, dari Mu'awiyatr bin Mughits Al Hudzali, dari Abu
Hurairatr, bahwa dia mendengarnya berkata, "Aku pemah bertanya
kepada Rasulullatr, 'Apakatr yang diberikan Tuhanmu kepadamu
dalam syafaat?' Rasulullatr SAW bersabd4 ,Demi jiwa Muhammad
yang berada di tangan-Nya, sesungguhnya aht telah mengira bahwa
englaulah orang pertama dari umatht yang bertanya kepadaht
tentang hal itu, karena aht melihat kegigihanmu dalam menuntut
ilmu. Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, aht
tidak peduli mereka berdesak-desakan di pintu surga. Tidak ada yang
lebih penting bagilu dari menyempurnakan syafaatlat. syafaatht
diberilran bagi orang yang bersaksi dengan tulus bahwa tidak ada
Tuhan selain Allah, hatinya membenarkan lisannya dan lisannya
membenarkan hatinya'. "188

ItE sanadnya shahih. sntim bin Abu Salim Al Jaisyani adalah seorang tabiin
yang tsiqah. Muslim meriwayatkan dari salim ddara shahih Muslim. Biografinya
telah ditulis oleh Al Bukhad (al Kabir,uatn) dan Ibnu Abu Hatim (uVti2), dn
keduanya tidak mernberikan pedilaian negatif kcpadanya. Ibnu rtituan
menyebutkannya dalam Ats -Ts iq at.

Al Jaisyani merupqkan penisbatan kcpsda Jaispn, satu kabilah besar dari negeri
Yarnan sebagaimana yang telah lcami jelaskan dalam biografi bapaknya dalam ha-clits
no.6647.

Muawiyah bin Mughits AI Hudzali adalah seorang tabiin yang tsiqah.
Biografinya telah disebutkan oleh Al Butfiaxi (Al Kabir, +nmq aan runu auu
Haldn (4 I I / 379). Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats - Tsiq at.

-. -U1ru berbeda pendapat teirtang narna !1p1ftay3. Dalam ketiga kitab hadits
disebutkan bahwa nama bapaknya aaahu Mughits. Karinanya kami
menyebutkannya demikian meski pendapat yang rajih}ntkgrr-itu. pendapai lain yang
benar mengatakan bahwl nama bapaknya adalah Mu,tab. Inilah pendapat yngiaiil
dan yang disebutkan dalan Jami' Al Masanid, dan ditetapkan- oleh-Adz-Drahabi
ddamAl MusytaDaft (Hrn a98).

Hadits ini akan disebutkan secara ringkas dari utsman bin umar, daxi AMul
Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Habib, dari Muawiyah bin Mughits atau

!Iu'tab,'' nFa menyebutkan narna salim bin Abu salim yang terdapat antara yazid
dan Muawiyah. Demikian jugalah yang disebutkan aaamnrzr' el Masanidsebagai
bentuk peuukilan dari riwayat itu.
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Me,lilrrut pe,lrdapat yang lebih kuat, pengguguran itu menrpakan kesalahan

etaot Ilr*ia bin Ja'far. fira"1,a kerni 6sndapatkan pelrjelasan ketika kami

mengrrraikan hadits itu.
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8057. Watrab bin Jarir menceritakan kepada kami, ayabku

menceritakan kepadaku, dia berkata: AIru mendengar Muhammad bin
Sirin menceritakan dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw
bersabda, "Tidak ada orang yang berbicara dalam buaian lreanali tiga
orang: Isa bin Maryam. Dahulu terdapat seorang lelaki dari bani
Israil yang bernarna Juraij, dia membangun pertapaan lalu beribadah
di dalamnya. Suatu hart bani Israil menyebut-nyebut ibadah Juraij.
Lalu seorang wanita pelaanr dari lalangan merelco berkata, 'Jilil
lramu mau, aht pasti akan memktafirya lalai'. Mereka berkata, 'Itulah
yang kami ingiikan'."

Beliau bersabda, "Lalu wanita itu mendatangi Juraij dan
menggangtmya n(nnun ,Iuraij tidak menoleh kepadanya. Wanita itu
lantas menyerahkan diinya kcpada seorang pengembala yang sedang
mengembala kambing dekat penapaan Juraij sehingga dia hamil dan
melahirlran seorang anak la6-laki. Maka, mereka bertanya, 'Anak

siapakah itu?'Wanita itu menjawab,'Juraij'. Lalu mereka
mendatangi Juraij dan memintanya turun dari pertapaannya,

kcmudian mereka mencaci maki dan memuhtlnya serta
menghananrkan pertapaannya. Juroij bertanya, 'Apakah yang sedang
terjadi dengan kalian?' Mereka berkata, 'Kamu telah berzina dengan
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pelaanr ini sehingga dia melahirkan seorang b6yi lffi-|ffi'. Juraij
berkata, 'Di manakah bayi laki-laW itu?' Mqeka berkata, 'Ini dia'."

Beliau bersabda, "Juraij kcmudian berdiri lalu shalat dan

berdoa kcmudian mendatangi bayi laki-laki itu dan menekannya

dengan jarinya seraya berkata, 'Demi Attah wahai anak kecil,

siapalcah ayahmu?t Bayi itu menjmtab, 'Aht adalah anak si
pengembala'. Mendengar itu, bani Israil mendekati ,Iuraij seraya

berkata, 'Kami akan mentbangun pertapaanmu dari emas'. Juraij
berkata, 'Aht tidak membutuhkan itu, bang;unlah penapaan itu dari
tanah seperti sedia lwla'. Ketika wanita itu berada di kamarnya

menytsui analotya, tiba-tiba orang yang berkendaraan yang diberi

hiasan lewat, ia berdoa, 'Ya Tuhanht, jadikanlah anakht seperti

orang itu'. Lalu analotya itu berhenti mmyusui dan melihat orang

yang berkendaraan seraya berlcata, 'Wahai Tuhanht, janganlah

Englcau menjadikanht seperti orang itu'. Kemudian dia kcmbali

menylsui." .

Abu Hurairah berkata: Sekan-akan aku melihat Rasulullah

SAW menceritakan apa yang dilakrftan bayi itu. Dia meletakkan
jarinya ke mulutnya lalu mengisapnya Ke,rnudian wanita itu melihat

seorang wanita yang sedang dipukul, ia berkatq *Wahai Tuhanlat,

janganlah Engkau menjadikan. anakht seperti orang itu." Lalu
analotya itu berhenti menyusui dan melihat iktnya seraya berkata,
"Wahai Tuhanht, jadilcanlah aht seperti orang itu." Ketika kcduanya

mengulangi pembicaaran, si wanita itu berkata, 'Aht elaka, kctika

orang yang berkendaraan yang memakai hiasan lswat aht pun

berlrata, "Wahai Tuhanht, jadilanlah anakku seperti orang ittt". Lalu
lramu berlrnta, ."Wahai Tuhanht, janganlah Engkau menjadikanlat

seperti orang itu'. Ketika seorang budak lewat, aht bqkata, "Wahai

Tuhanht, janganlah Engkau menjadikanya seperti orang itu". Lalu
lmmu berkata, "Wahai Tuhanht, jadikanlah aht sepoti orang itu".
Anak itu berkata, "Wahai ibula+ sesungguhnya orang yang

berlrendaraan yang dihiasi itu adalah salah satu orang yang berbuat
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ssu)enang-wenang sedangkan budak perempuan itu, mereka
mengatalcan bahwa ia telah berzina padahal ia tidak berzina, mereka
mengatakan bahwa dia telah menanri padahal dia tidak rnencttri, ia
berlata,' Culatplah Allah sebagai pelindunght'. "rle

.. .4.tc. t . ,.iA. A.rt.r.., ..1A.
sp c.\.o.>,t f ,Jr ub d.t>j i-Fa E_u -A. oA
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"V
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8058. Husain bin Muhammad me,nceritalen kepada n*, ,*,
menceritakan kepada kalrri dari Muhammad, dari Abu Hurairatr, dari
Nabi sAW, beliau bersabda" "Tidak ada yang berbicara daram buaian
keanali tiga orang: Isa bin Maryam, bayi laki-laki yang hidup pada

ts Sanadnya shahih. Jarir adatah putra Hazim Al Azdi. Hadits ini disebutkan
d en Joni' Al Masanid Wa As-Sunan QR67).Imam tgas Katsir menyebutnya
dalam At-Tankh (aB+135), kemudian ia mcnisbatkannya kepada shahihiin
sebagaimana yang akan disebutkan, dan itu akan disebutkan sehabiJini, dari Husain
bin Muharnmad dari Jarir bin Hazim dengan redaksi yang sama.

Hadib ini nanti akan disglutkan dengan redaksi yang panjang dan pendelq dari
jalur lain no. 8982, 9124 den 9601. HR Al Bukhari (6t344-34s) dari Muslim bin
Ibrahim, dari Jarir bin Hadn- Al Bukhari juga meriwayatkan dengan redaksi yang
pTagt (y91) d€ngan sanad yang sama. Muslim meriwiyatkannya-lztzte-zni ai
jalur Yazid bin Haruo, dad Jarir bin Htnn.
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zaman Juraij, dan bayi laki-laki lain." Setelah itu dia menyebutkan

redaksi hadits tersebut.

Abu Hurairah berkat4 "Juraij adalatr seorang lald-laki ahli

ibadah di bani Israil, yang me,mpgnyai seorang ibu. suatu hari dia

shalat, tiba-tiba ibunya menrindukannya" lalu berkata, 'Wahai Juraij'.

Juraij berkatq 'Wahai Tuhanhr, apakah aku akan terus shalat atau aku

akan me,ndatang ibuku?' Ke,mudian dia shdat dan iburya kerrbali

memanggilnya. Juraij berkata seperti sebelgmny4 kemudian dia

dipanggil ibunya dan dia pun meirgatakan aPa yang telatt

dikatakannya sebelumnya. Juraij tetap shalat sehing€a ibunya merasa

semakin kesusatran, dia berkata, 'Wahai Tuhanku, perlihatkanlah

Jumij sesuatu'. Kemudian Juraij naik ke pertapaannya dan temyata di

terrpat itu telatr ada seorang pelacur dari bani Israil. Abu Hurairatt

kemudian menyebutkan redaksi hadits yang sama de'lrgan

sebelumnya."ls

fl n g *-" U'gif €"; ,rG I $lt; -A.ot
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8059. Abu Arrir -*.sritekan kepada kard, Aflah bin Satd

me,nceritakan kepada kami, Abdullah bin Rafi' maula Urnmu Salamah

me,nceritakan kepada kami, dia berkata: Aku me,lrde,ngar Abu

m Sanadnya shahih. Rcdaksi badits ini lebih pmjang dari hadit sebeluur5n
ditambah dengan kisah hraij b€rsama ibrmya yang meiryebabkan ibrmya

mcndoatran kebunrkan rmtulnya. p6xrasfoehan ini disebutkan dalam riwayat Muslim
dad jalur Yazid bin Hanrn, dari Jadr dan juga disebutkan seoara ringkas dalam

riwayat Al Butfiari dari Muslim bin Ibrahnx\ dari larir.
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Hurairalr berkata: Aku mendengar Rasulullatr sAw bercabd4,,Jika
berumur panjang, engkau akan melihat suatu kaum yang berada
dalam lr.emurlraan Allah dan labtat-Nya. Di tangan mereka terdapat
sep.erti ekor sapi. "r9r

i:ir '# ;*l;tJrtl;jt'5u, ;*l y, ,1ts3t

8060. Muharnmad bin Bak Al Bursani me,nceritakan kepada
karni, Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

pr 
sanadnya shahih.Abu Amir adarah Al Aqadi Abdul Malik bin Am. Aflah

bin sa'id adalah maula { -43th4, soorang p.o*i yary *iqah. pia dinifui tsiqall
oleh Ibnu sa'ad dan Ibnu Ma'il giogratr"r -dischrtkan 

om ru Buhari (At Kabrr,ua$) dan Iblru Hatim (ltl&z4), [earanya tidak mcnyebutkan pcnilaian negatii
terhadap dirinya.

Hadib ini alan disetu&m tsdsli dcngsn ssrad ini pa& no. g276. Hadis ini
dinukil dalam Jarni' Al Masotid wa As-snm enD.Muslim mcriwayatkannya
\a35, dari jah' Abu lTir.Ar_Aqadi, ara aiai rgi rerirrartta*ya aari iah, zaia
bin Al Hubbab, dari Aflah biE Sa'id.

Ibnu Hfutan juga mcriwayatkanqra (Al Majnthin htm ttg, dalarn bentgk
P"TEt): dari jalur Isa bin Yrmus, dari Aflah. 

-tuunu 
ttiuuan sangat rrca-dha'if-

kan Aflah karena badits ini, dan dia mengajntan alasaa yang *oit*t 
", 

ai"
b€rkata, 'lladits dcngan rcdaksi ini 96661.n 

- -

Imam S'hail telah meriwayatkannya dari bapaloya, dari Abu Hurairah, dari
Nabi SAW, beliau bersabda" 'c,g€ iui ,F, *l',hiE;+d jc., ,riii( S ,;el a2 ittiritrisG "Dua golongan dari umatht yo;g batin p;oh-;frr' rihat,'yaitu para reraki
yang di totgan mqeka tudapat canfuk seperti ekor sapi ian waniu yang
b*paluian tdapi telanjang." Jelas bahwa ini tidak bisa dijadikan alasan untuk hal
itu.

Jadi, hadits Aflah semakna deryan hadits subail, hanya saja salah satu dari
keduanya me'nyebutkao satu golongan dan saor tagi menyetu*an satu golongan
lain" Kedua hadits ini shahih. Hadits suhail akan disebutkan aqbrn Al Musnad (to.
865.0 9an 9678).lvtrslim j'ga mcriwayatkamya el315) dengan 1sr{alrsi, Ol u iWoll { )6, 

-Todopot tua [otong@t i"ri p*gnii nereka i""s M"^'p;*1n-oi,
lihat."'
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mendengar Yazidbin Al Asham me,nceritakan dari Abu Hurairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Alcu tidak talcut lcemiskinan akan

menimpa kalian tetapi yang aht tahttkan atas kalian adalah

kelrayaan. Alat ttdak tahtt kesalahan yang lcalian lalcukan tetapi yang

alat talattlcan atas knlian adalah kesengajaar."te2

;*At :t? ti:,L ,k. 'i. 'rH $", -A.1\
,'JG e|) €j r ,l'; ,rJ i l' # ;.?+ G?l ,!qj;\t
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'j6 r-ii 
'd;i ,jv
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.FU

&n',lu, :J
I t .,:r) ?v

,g :Jv tis6:Yn e \t k ,:ri *

9.G ltt E e |.rt* o\'3rl :t J-t ( 'jd ,$;l Jfll

re Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dalamJami' AI Masanid wa As-Sunan
(71407). Al Haitsami menyebutkannya dzlan Majma' Az-bvaid (3ll2l d^n
rclBq. Di kedua tompat itu" dia berkata" 'TIR. Abma4 dan para perawinya adalah
perawishahih."

Hadits ini disebutkan oleh Al Mrmdziri dalamAt-Targhib wa At-Tarhib (41105-

106), dan dia berkata, 'Tladis ini diriwayatkan oleh Ahma4 dan para perawinya
dipercayai dalam hadits shahih."

HR. Ibnu Hibban dalam Shahih-q,a; HR Al Hakim, dan dia berkat4 "Hadits
inr shahih berdasarkan syarat Muslinr-" Lih. Al Mustadrak (21534).

Adz-Dzahabi sependapat atas ke-shahih-ar hadits ini. As-Suyuthi
dalam l/ Jami' Ash-Shaghir, dza dia menisbatkannya kepada Al

Hakim dan Al Baihaqi dalam Asy-Syu'ab. Lih. Al Fathu Al Kabir Qn8\. Hadits ini
juga disebutkan dilam Ad-Dur Al Mantsur (61387), dan dia hanya menisbatkan
kepada Al Hakim"

Musnrd Imam Ahmad - 
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8061. Muhammad bin Balf, menceritakan kepada karni, Abdul
Hamid bin Ja'far Al Anshari menceritakan ke,pada kami, Iyadh bin
Abdullatr bin Abu Sarh mengabarkan ke,padaku dari Abu Hurairah, dia
berkat4 "Rasulullah SAW berdiri meyampaikan pidato kepada orang-
orang, lalu beliau menyebutkan iman kepada Allatr, berjihad di jalan
Allah termasuk amal yang paling utama di.sisi Allah."

Abu Hurairah berkat4 '"Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri
lantas berkata, 'Wahai Rasululla[ bagaimana melnrnrtnu, jika aku
terbunuh di jalan Allah dan aku sabar serta berharap pahala (dari
Allah), apakatr Allah akan meirgampuni kesalahan-kesalahanku?'
Rasulullah SAW bersabda, 'Ya'. I,aiki-laki itu berkata, 'Bagaimana
menuruhu'?"

Abu llurairah berkata, 'Rasulullah SAW menjawab
pertanyaan itu dengan jawaban yang sama. Rasulullah SAW bersabdq
' Ya'. Iaki-laki itu b€rkatq'Bagaimma menurufuu'?"

Abu Hurairah berkata, 'Ialu Rasulullah SAW kembali
menjawab pertanyaan itu. Laki-laki itu berkatq 'Wahai Rasulullatr,
bagaimana melrurutnu, jika aku terbunuh di jalan Allatr dalam
keadaan sabar berharap pahala (dari Allah) meqghadap musuh dan
tidak mundur, apakah Allah akan mengampuni kesalahan-

kesalahanku?' Rasulullah SAW bersabda" 'Ya, keanali utang, karena
Jibril memberitahukan kqadafu demikian'. "re3

.ts Sanadnya shahih.Ifdh bin AMullah bin Sahd bin Abu Sarh Al euasy Al
Amiri adalah seonng tabiin yang tsiqah. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, An-
Nasa'i dan lainnya. Biografmya tclah ditulis oleh Al Bulfiari (Al Kabir,4/tl2t),
Ibnu Sa'ad (5/180) dan Ibnu Hatim (3111408). Al Mush'ab menyebutkannya (Nasbi
Quratsy, hlrn {fJ), dan dia berkata, 'Dia pernah bertemu dengan para sahabat Nabi
sAw."

Hadits i1i alran disebutkan pada hadits no. 8353, dari Utsman bin Umar dari
Abdul Hamid bin Ja'far de,ngan sanad ini. Hadits ini juga disebutkan dabmJami' Al

@I - il{us1d Imrm Ahnrd



,i: it ,f ,Lb $:", ,:JG ,of:|St * $:", -A'1Y

*i r:t;\t * lnr Ji, t:rt :Jvi;; o)? ,,(b? * ,&
q cic:),* rs q €.#i,4d-s';4,e:vr;lr G d:t-

' o " ;l ,it';'^''r-' tg"*G
''tav! 

Dt

. 8062. Abfuxrazzaq me,nceritakan kepada kauf, dia berkata:

Suffan me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Lula, dari Atha',

dari Abu Hurairah, dia berkatq 'T.asulullah SAW pernah mengimami

kami shalat, lalu beliau membaca keras dan membaca de,ngan pelan

sehingga kami meurbaca de,lrgan keras pada tempat di mana beliau

mengeraskan bacaan dan kard mernbaca pelan pada terrpat di mana

beliau mernbaca pelan. Aku me,ndengar beliau bersabda, 'Tidak afu
shalat tanpa bacaan'. "r%

'j"!" ,.LLt r;y, ,:fi"€Lffiry s1

,rJ t ,U-b!t f ,:# 6?l ,gf:ilt 
"'? 

$|L -1'1r
z\,.\Jt ht ,)* lt Jh i6 'iri ,;; ,rj * ,srlo'

Masanid wa As-Sunan (7/318). Al Haitsami meiryebutkannya dalam Maima' Az-
Tawa'id (4t128), dan dia be*atq 'tladits ni diriwayatkan oleh Ahma4 dan para

perawinya adalah perawi shahih." Akan tetapi redaksiqra disebutkan secara ringLas,

dengan menghapus tanya jawab yang berulang.
Aku lebih cendenmg merajihkan bahwa ini adalah ftss1lahan yang berasal dari

penyalin atau penerbit. Makna hadits ini disebutkan dari hadits Abu Qatadah.
HR. Muslim (2t97-98), At-Tirmidzi (3125-36); An-Nasa'i Ql62); dan Ad-

Darimi (2D07). Hadits ini akan disebutkan daJram Al Musnad (5803,304,308'
Halabi). Lih. Musnad Abdullah bin Amr, no. 7051.t* Sanadnya hasan. Suryan adalah Ats-Tsauri putra Abu Lailq dia adalah

Muharnmad bin Abdurrahman- Atha' adalah putra Abu Rabab- Makna hadits ini
telah disebutkan benrlang kali dali beberapa jalur dari Atha', yang terakhir adalah

no.7993.

Musnad Imam Ahmad - EI
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8063. Abdtrrazzaq menceritakan ke,pada karni, Ma,mar
mengabarkan kepada kami dari Az-znhi, dari Abu Idris Al Khaulani,
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, ,,Apabila

salah seorang di antara kalian hendak bervvudhu, marra dia
hendabtya melahtkan memasukJran air ke dalam hidung dan
mengeluarkanya kembali. Apabila istinja', malca dia hendalorya
melahrlcannya dengan bilangan ganjil. "res

'^fr ,# / lb * ,"# 6?l ,af;jt \? tri;-A. 1r

iY,* J:;i,t :lt-,: *vhu j, $ Jh ju ,'lii;:; d s*
ti :cr|rz- #f'u S*, d ;ut ,Jv ,!6i_ $ ,>:*l ;

.Lt*')ifu :lG v;j r,1 t-L,";"st

8064. Abdurrazzaq me,lrceritakan kepada karni, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari flammam bin Munabbih, bahwa dia
me,ndengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah sAw bersabda, "shalat
orang yang berhadats tidak diterima sebelum dia beruudhz.,, Abu
Hurairah berkat4 "seorang laki-laki dari Hadhramaut bertanya
kepadanya, 'Apakah yang dimaksud dengan hadats itu wahai Abu
Hurairatr?' Abu Hurairatr menjawab, 'Kentut tidak bersuara atau
kenfut be,rs ,ara'."196

- , :t' sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 7220, dairiwayat Al
Malik, dari Az-zuhri. Hadits ini telah disebutkan dari beberapa jalur, yang teialfiir
pada hadits nro.7732.rs Sanadnya shahih.IlR. Al Bnkhari .(Fath Al Bai, 11206-202) dari jalpr
Abdurrazzaq deirgan sanad ini; dan Muslim (l/E0) dari jalur Abdunazzaq, akan
tetapi dia tidak menyebutkan pertanyan laki-laki yang berasal dari Hadhramauf
demikian juga dengan jawaban dari pertanyaan tersebut.

@ - 
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8065 . ttbilmaz,zaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

me,ngabarkan kepada kami dari Abu Ishak, dari Mujahid, dari Abu

Hurairah, bahwa Jibril datang lalu menrberi salam kepada Nabi SAW,

lalu beliau mengenal suara itu sehingga beliau bersabda, "Silakan

masttk." Jibril berkata, "sesungguhnya di dalam rumah ini terdapat

tirai bergambar yang digantungkan di dinding, oleh karena itu
potonglah kepala gambar itu dan iadikanlah ia sebagai alas atau

bantal lrarena lcami tidak menasuki rtmah yang di dalannya terdapat

gambatr.urg

i.t *,ie-i!t f ,?1 g:*,ot3lt'.,?v;|.6-A.11

* it );t:+ rt!$'^xjt 6. :Jvi;; ,r: * ,*-3r
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8066. Abdurrazzaq menceritakan kepada *.r, Ma'mar

me,nceritakan ke,pada kami dari Az-Zttbrj, dari Ibnu Al MusalSrab,

dari Abu Hurairah, dia berkata, 'I(etika orang-orang Habsyah

bermain-main de,ngan tombak mereka di depan Rasulullah SAW, tiba-

te? Sanadnya shahih. Ini adalah ringkasan dari hadits yang tclah disebutkan

sebeltunnya pada no. 8032.
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tiba Umar datang hendak mengambil kerikil yang mereka pergunakan

sehingga Nabi SAW bersabda kepadanya,'Biarkanlah mereka wahai
(Jmar'."198

,iejdt * f ,)7,1 ,6|y ,oti)lSt * rfi; -r.rv
{r h, d* :t J;, Ju :Ju ,;_; ,rj r ,?\t i L-i- ,f
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8067. Abdurrazzaq menceritalcan kepada kami, Ma'mar

menceritakan kepada karni dari Ja'far N lazai, dari Yazid bin Al
Asham, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,

'Kala.u sekiranya agama ini ada di tangan orang yang kaya tentu
seorang lelaki dari Persia <tau putra putri bangsa Persia- akan
mendatanginya hingga dia mendapatkannya'. "tee

,iqtgt i; V ,fi (tl ,gf:i)t i? $:"; -A.1A

ya X', ,* lt J;, Jv :Ju ,;_:; sl V ,?\t i ti *
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8068. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ja'far Al Jazari, dari Yazid bin Al

's Sanadnya shahih. HR. Al Butfiari (6/68) dari riwayat Hasyim, dari Ma'mar
dan dari Abdurrazzaq, dari }da'mar; dan Muslim (11243) dari jalur Abdrmazzaq.

'" Sanadnya shahih. Ja'far Al Jazari adalah Ja'far bin Barqan Al Kullabi. HR.
Muslim (U27+275) dari jalur Abdurrazzaq dengan sanad ini. Makna hadits yang
sama telah disebutkan pada hadits rro. 7937, dari riwayat Syahr bin Hausyab, dari
Abu Hurairah.

@ - 
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Asham,. dari Abu Hgrairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Demi dzat yang iiwaht berada dalam tangan-Nya, sekiranya kalian

tidak berdosa tentu Allah alan' melenyaplan kalian dan

mendatangkan suatu lraum yang berbuat dosa lalu mereka memohon

ampun trepada Allah lantas Dia pun mengamryi merek*-"ZN

,,Jrl' |^?j- ,';1 6?l ,o$)t |^? t::.L -4. r 1

,Ju e7) €j c ,td- €j ,? ,le);!Jt ,F ,-f,
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8069. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami -dan Abdul A'la (menceritakan) dari

\d4'mar-, dari Az-Ztthi, dari Abu Salamalt dari Abu Hgrairatr, dia

berkata: Rasrrlullah SAW bersabda, "sesunggtrtnya kaum Yahudi dan

Nasrani tidak mengeut (ram[rut mereka) maka tampil bedalah

dengan merel(n."

Abdurrzzaq berkata dalam haditsnya, "Az'Ztfri berkata,

'Perintah yang ada adalah untuk mengeca! namun me'lrcukurnya

(rambuQ lebih kami sukai'."

Ma'mar berkata, * Az-Zttbimengecat dengan wama hitam."20l

m Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dilam Jami' Al Masanid wa As-Sunan

(71407). HR. Muslim (21323) dari jalur Abdunazzaq dengan sanad ini. Lih. Hadits

no. 8030 dan 8031.
Kedua sanadnya.slaluft. Hadits ini telah disebutkan pada no. 7533, dari

riwayat Abdul A'la, dari Ma'mar dan juga telah disebutkan dengan sanad shahih

lainnya pada hadits rro. 7212 dan 7536.

lcz+
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8070. llbdunazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada karni dari Yahya bin [Abu] Katsr, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairalt {ia berkat4 c:[ku tidak
me,ngetahuinya kecuali dari Nabi SAW."- Beliau bersabdq

"Kelebihan air tidak boleh dihalangi (dibendung) agar kelebihan
rumput bisa terhalangi.' oo'

,S ,:o|,-,,t ri ,y ,';; 6?l ,gfi)t ';? $:.L -A.v \
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z9? Sanadq.a shahih. Yahya bin Abu Kats4 dalam riwayat Muslim, bemama
Yahya tarya kata Abu. Ini jelas-jelas kesalahan pihak percetakan Hadits ini telah
disebutkan dengan sanad tersebut pada no. 7683.
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8071. Abdnnazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishak, dari Kamil bin Ziyad dari
Abu Hurairah, dia berkat4 "Aku berjatan-jalan bersama Rasulullatr

SAW di bawatr pepohonan kurma milik beberapa penduduk Madinah,
kemudian beliau bersabd4 'Wahai Abu Hurairah, celakalah orang
yang memperbanyak hartanya kecuali orang yang berkata seperti ini,
seperti ini dan seperti ini. 

-Behau 
mengatakannya sebanyak tiga

kali, lalu beliau msrnfersihkan debu dari arah kanan, kiri dan

depannyr Amat sedikit di antara mereka yang melahtkannya'.
Ke,nrudian beliau berjalan-jalan sejenak lalu bersabd4'Wahai Abu
Hurairah, maukah kannu ahr nnjukkan salah satu perbendaharaan
surga? 'Aku menjawab, 'Mau wahai Rasulullah'. Rasulullah SAW
bersabd4 '(lcapkanlah, "Tidak ada daya dan upaya kcanli dengan
pertolongan Allah. Tidak ada tempat berlindung dari Allah keanli
menyerahlran diri kepada-Nya".' Setelah itu beliau berjalan-jalan
sejenak lalu bersabda"'Wahai Abu Hurairah, apakah kamu tahu apa
lrzwajiban marutsia kepada Allah dan apa kewajiban Allah kepada

manusia? ' Aku berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'.
Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya kewajiban manusia kepada

Allah adalah menyembah-Nya dan tidak menyehttukan-Nya dengan

sesuatu apa pun. Apabila mereka telah melahtkan itu maka
merupakan lrewajiban-Nya untuk tidak menyiksa mereka'.'ao3

203 Sanadnya shahih. Abu Isbak adalah As-Sabi'i Kumsil bin Ayad An-
N€kha'i, seonrng tabiin yang tsiqah, dia mcriwayatkan hadits dari Umar, Utsman
dan Ali. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Biografinya tclah ditulis
oleh Al Bulfiari (Al Kabir,4lll243); Ibnu Abu Hatim (3121174-t7s); dan Ibmr sa'ad
(6n24).

Hadits ini disebutlon dale'n Jami' Al Masanid wa As-gunan (71325). HR Al
Haltu,(Al Mwtadrak,l/517) dari jahu Abu Al Ahwash, dari Abu Ishak"

Al Hakim berkata, "Ini adalah hadits yang sanad yang shahih,
namun keduanya (Al Bulfiari dan Muslim) tidak meriwayatkannya."

Adz'-Dzahaibi sependapat dengan dl [lakim Al Haibami meqrcbutkaonya
dalam Majma' Az-fuwa'id (l/50), dan dia b€rkate 'TIR Abma4 d,n para

adalah perawi tsiqah."
Al Haitsami kemudian kembali (10/98-99), dan dia b€rkata,

"N Bazz,ar meriwayatkannya secara panjang lebar seperti ini dan secara ringkas.

Musnrd Imam Ahmad 
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8072. Abdwaz,zaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

mengabarkan kepada kami dmt Az-Ztthi, dari Abu Ubaid maula

Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda "Janganlah setrali-kali si,eseorang di antara kamu berharap

mati, lrarena apabila dia orang baik, maka kcbaikannya akan

bertambah dan apabila dia orang yang tidak baik, semoga dia dapat

bertobat."2M

* ,U.il) * ,fi t3'"; ,,it31t !r? t:;", -A.vr
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8073. Abdturazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami dari Az-Zlt}uj,, dari Humaid bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairab dia berkata: Rasulullah SAW

Para perawinya adalah perawi shahih kecuali Kumail bin Ziya4 dia adalah seorang
perawi tsiqah."

Di sini dia lupa menisbatkamya kepada Al Mumad. Riwayat nngkas yang

disebutkannya rcrdapat dalam riwayat AJBazzar. Riqrayat ihr juga akan disebutkan
dak;n Al Musnad no. lO7 47 .u Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 7568, dari
riwayat lJbaidullah bin Abdulab, dari Abu Hurairah. Di sana kami telah
menyebutkan riwayat ini 

-riwayat 
Abu Ubaid zrazla Abdurrahmae' dan Al

Bukhari telah rneriwayatkannya dari jalur iai(Fath Al Bai,13/189-190).

EI - Musld Imam Ahmad



bersabda, "Barangsiapa bersumpah lalu dia berkata dalarn

sumpahnya itu, 'Demi Lata', Makn dia hendalotya mengatakan,

'Tidak ada Tuhan selain Atlah'. Barangsiapa berlcata kcpada

sahabatnya, 'Kemarilah, aht mau bertanth denganmu', makn dia

hendalotya mensedekahkan sesuatu.' 205
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8074. ttbilmazzaq me,lrceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu
Hnrairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda" "Barangsiapa yang

bersumpah lalu dia berkata, 'Insya Altah', mako dia bukan orang
yang melanggar sumpah. "

Abdurrazzgq berkata,'Ma'mar telah meringf,asnya'2m

u Sanadnya shahih. HR- Al Bul&ari (8t471, lDl429 dat llt467) deirgan
beberapa sanad dari Az-Zvhi; dan Mtrslim (?la) dengan bebcrapa sanad dari Az-
Zuhri.26 Sanadnya shahih, rcslci ada p€rdlaian cacat terhadap Abdurrazzaq
sebagaimana yang akan kami jelaskan IIR. At-Tirmidzi (2R69) dari Yahya bin
Musa" dari Abdurrazzaq

At-Tirmidzi tidak menyebutkan nama Abdurrazzaq, dia hanya berkata: Aku
bertanya kepada Muhammad bin Ismail (Al Butfiari) tentang hadits ini, lalu dia
menjawab, ulni adalah hadits yang salah, Agdurrazzaq melakukan kesalahan di
dalarmya, karena dia telah neringkasnya dari Ma'mar, &ri Ibnu Thawus, dari
bapaknya, dari Abu Humirah, dari Nabi SAW, betiau bersabda, * s:l A igp i,f
.iti t*tilV\ ,1fii!;' a; { W o6i ,!i; t;t ,F ,tl ,ilp;;p * W, iri! ,ir, i:uJi
J,6 ,:s '6i(3lir ls br ,5,6'j :nil ib b jb ii' jii J,6 ,sutaiman bin Daud bertwn,
"sungguh malam ini aht akmt menggattti tuiutr orang perempu(m, masing-masing
alcan melahirkan seorang anak". I^alu dia Wn menggqtli merelca namun ternyata
tidak ada seorang wanita yang digaulbrya itu melahirkan kcauli satu orang'."
Rasulullah bersabda, "Kalau sekiranya ia berkata, 'Insya Allah', tentu alran terjadi
sebagaimana yang telah ia katakan."

Musnad Imam Ahmad 
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' Dari riwayat Al Musnad yaug ada di sini jelas bahwa Al Bukhari telah salah
dalam menisbatkan ringkasan hadits kepada Abdurrazzaq karena Abdurrazzaq yang
menyatakan bahwa yang melalarkan ringkasan itu adalah gurunya yaitu Ma'mar.

Kisah Sulaiman bin Daud yang disebutkan oleh Al Bukhari dan Abdunazzaq
sebelumnya telah disebutkan pada hadits no.77ol, dari riwayat Abdurrazzaq, dari
Ma'mar. Di dalamnya disebutkan, t?)y,'i$r 'rlj,\','sungguh malam ini aht alcan
menggauli seratus orang perempuan."

Abdtxrazzaq telah melakukan [63lahan, demikian juga dengan Al Butfiari
ketrka menilai cacat hadits ini dan anggapan bahwa hadits itu ringkasan dari kisah
sulaiman, lantaran kedira hadits ihr benar-b€ffi mcryunyai rnakna yang berbeda
meski ada beberapa persarman redaksi. Dalam ucapan Sulaiman, ';j'$\',,Sungguh
aht alran menggaulf'terdapat makna suqa[ tetapi ia telah bersurpah terhadap
dua perkara. Malsudnya, menggauli p€r€ryran. Ini memang sudan dilakukan, dan
masing-masing dari pereryuan itu akan rnelahirkan seorang anak.

selain itu, ini bukan perbuatannya tetapi takdir dan kehcndak Allah. Iadi,
pengecualian dengan katz Insya Allah -jika Sulaiman meirgucapkamya- bisa
membebaskan dirinya dari surryahya bila dia ddak ja$ msnqgauli mereka. Itu
hanya sebatas keinginan, pengakuan terdahap kehendak Allah dan menerima
hukumNya serta berserah diri ke,pada-Nya dal"m hal-hal yang bukan perbuatan
harnba dan tidak masuk dalam kekuasaannya. sehingga hal itu rnasuk ke dalam
p"-"19_h Allah kepa9l $gblvans Dia sebutkan aaum trman-Nya, $oa\|Jfi*;
f,u\ itn- jt {1 @ r:i, 6t-$ iyj "Jangantah setrati-kali ramu mengitikai tipaio
sesuafii, sesungguhnya aht alan melahtlcaa itu esok hari kccaali dengan menyertai
kata Insya Allah." (Qs. Al Kahfi ll8):?f-29

Jadi, hadits ihr meryrmyai dua rnakna mcski memiliki kedekatan dalam
beberapa makna. Redaksi hadits png disebutkan di sini tidak mungkin sebagai
ringlosan dad hadits lain tentang kisah sulaimrn. Tctapi kalau sekiranya Ma'mar
atau Abdurrazzaq melakukan itt1 malra 6pa yang mereka lakukan adalah
penambahen dalam seburh riwayat dan suatu kenekatan dalam menisbatkan hadits
kepada Rasulullah SAril/, yang sebenarnya tidak pernah beliau ucapkan.

Menurut ulama, keduanya tidak pungkin melahrkan nal itu. Sebenapya
Abdurrazzaq hanya mengira bahwa Ma'mar yang telah mcringlasnya dan ternyata
dia salah dalam perkiraannya itu. Kemudian Al Bulfiari menyangka bahwa
Abdurrazzaq yang melakukan hal itu dan ternyata dia pun keliru dalam p-rkiraannya
itu.

Malma hadits ini juga telah disebutkan dari Ibnu umar. Hadits ini telah
disebu&an berulang kali dalam ll Musnad dengan redaksi yang hannrir sama.
Pertama kali hadits ini disebutkan pada hadits no. 45 l0 dengan redaksi, ,;*,6 Uir- V
* '* eiltl ja'ofl ,\*- & ',#1i ,s it. 9VJ\. i "Siapa yang bersumpah lalu dia
mengatalran pengecualian maka dia berhak memilih, melanjutkan sumpahnya atau
met dribtya tanpa melanggarnya." Kernrdian pada hadits no. 4581 disebutkan
dengan redaksi, Ljf,a )a,ir lo !1 ,Ju{ t* dt 14t ,} "Siapa yang bersumpah lalu ia
berkata, 'Inrya Allah', malca ia ilah iengecwlikan (sumpahnya)." Selain itu, hadits
inidisebutkanjugapadano.6414denganredaksi, gr:,a'oltr$;t;-'t:'f,;9,,61*V

@I - 
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8075. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

me,ngabarkan kepada kami, Abdullah bin Abdrurabrnan bin Yuhannas

mengabarkan kepadaku dari Abdullah Al Qarrazh bahwa dia berkata:

am Uersatcsi batrwa Abu Hurairatr telatr berkata, "Abu Al Qasim
bersabda,'Barangsiapa yang menghendaki lcebuntkan kepada

penduduk neg*i ini -pmduduk Madinah-, niscaya Allah akan

meleburnya sebagaimana halnya garam yang melebur di dalam

air'.'207

it *,iv\,!lt f ,:#$:L,gf:l)t'"?c;:,L -A.vI
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*s t *Siapa yang bo'stnpah lalu ia mengeanalikannya, maka ia boleh
melanjutkan mmpabrya atu menarilotya tanpa melanggarnya."

Al Hafizh rclah menganalisa hadits ini (Fath Al Bai,lll523-524), namrm dia
rnc,ngalami keraguan ddlarn hal ini mcski sccan uurum dari komentarnya ccndcnmg
merrbatalkan penilaian cacat tersebut dan menilai snbnnharazhadits yang ada.a' Sanadnya shahih. AMullah bin Abdurrahman bin Yuhanas adalah seorang
perawi tsiqah. Muslim telah meriwayatkan hadits ini dari Yuhams. Ibnu Hibban
menyebuttan Yuhanas dalern lt-Isr4at Mristim juga meriwayatkannya (l/390)
dari jalu Hajjaj bin Muharrrmad dan Abdurrazzaq, keduanya meriwayatkannya dari
Ibnu luraij.

Hadits ini tclah disebutkan dari jahrr laln, dari Al Qarazh yaihr Abu Abdullah
Dinar (no. 7741). HR. Al Buttari (Al Kabir, Lllt237-238) dengan banyak sanad, di
antamnya riwayat Ab&llah bin Abdurrabman bin Yubanas yang discbutkan di sini;
dan Al Hafizh Al Mizzi Qahdzib Al Kamal, hlm 70Q dcngan sanadnya dari jalur
Abdurazqaq.

Mustrd lrrm Ahmad - @
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8076. Abdurrazzaq menceritalcan kepada kami, Ma'mar

me,nceritaan kepada kami dari Az-Ztthi, dari Ibnu Al Musayyab, dari

Abu Hurairalq dia berkata: I(ami pernah menyaksikan perang Khaibar

bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda kepada seorang lalci-lald

yang me,ngaku sebagai penganut Islam, "Laki-laki ini adalah
penghuni neraka. " Ketika kami b€rada di medan te,lnpur, lald-laki itu
berperang de,ngan gigih sehingga dia mengalami cedera. Rasulullatr

SAW kemudian ditan>ra oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, lald-

laki yang telatr engkau katakan bahwa dia adalah penghuni neraka,

hari ini berperang de,ngan grgrh dan dia pun menemui ajal." Nabi
SAW bersabd4 "Dia akan mask neraka." Sebagian sahabat ragu

akan hal itu, namrm ketika mereka dalam keraguan itu tiba-tiba ada

yang m€ngatakan, frU-frU itu sebenarnya belum menemui ajal,

narnun karena dia menderita luka parah, maka pada malaur hari
(sebeltm ke,matiannya), dia tidak sabar me,lrahan rasa sakit,pada
lukanya sehingga dia bunuh diri. Lalu hal itu disampaikan kepada

Nabi SAW, beliau bersabda" *Allah Maha Besar, aht bersaksi bahwa

a@gdalah hanba Allah dan Rasul-Nya. " Kemudian beliau menytruh
Bilal unfirk me,lryampaikan kepada para sahabat, "Sesungguhnya

@ - Musmd Inrn Ahnrd



tidaklah masuk ke dalam surga keatali jiwa yang menyerahkan diri
kepada Altah dan sesungguhnya Atlah tidak menolong agama ini
dengan orang yang durhaka.' zo}
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8077. Abu Al Yaman me,nceritakan kepada kami, Sytr'aib

me,ngabarkan kepada kadi dari Az-Znhri, Ibnu Al Musayyab

mengabarkan kepadalru bahwa Abu Hurairah berkata, 'I(ami pernah

menghadiri p€rang I(haibar bersama Nabi SAW. Lalu beliau bersabda

kepada seorang laki-lald )rang m€,lrgaku sebagai penganut Islam,

"sesungguhnya laki-laki ini adalah penghuni nerakn." -Lalu Abu

Hurairah menyebutkan malcnanya, hanya saja dia berkata, "Sehingga

hal itu menjadi bahan pikiran sebagian umat Islarn."- Mereka (para

sahabat) berkata, 'iwahai RasulullalL sesrmgguhnya Allah telah

merrbuktikan kebe,naran perkataanmu, si fulan telatr buntrh diri, dia
telah membunuh dirinya."2D

'o Sanadnya shahih.IlR. Al Brrkhari (6t125) Fath dari Abu Al Yaman, dari
Syr'aib, dari Az-Zuhri dan dari tvtatmu( dari Abdurazzq dengan sanad ini, (71362-
363) dari Abu Al Yaman, dan (11/436) dari jalur AMullah bin Al Mubarak, dari Az-
Znlrri; den Muslim (114243) dari Muharrrmad bin Rafi' dan Abdu bin Hami{
keduanya meriwayatkan dari Abdurrazzaq.

2D Sanadnya shahih. Ini merupakan pengula"grr dad hadits yang telah
disebutkan sebelurrmya. Kami menyebutkan bahwa Al Bulfiari telah
meriwayatkannya di dua teryat dari Al Yaman, guru Ahmad-

Musnrd Imrm Ahmad - @l
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8078. Abdurrazzaq menceritakan kepada ka-i, Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Az-zlthi, dari sahl bin Abu shalih,
dari ayahny4 dari Abu HurairalL dia berkat4 'Rasulullah SAW
bersabda, 'siapakah yang akan mati syahid di antara kalian?'para
sahabat me,njawab, 'orang yang terbuntrh di jalan Allah'. Rasulullatr
SAW bersabda, 'Kalau begitu berarti sythada umatlu ini tentu
amatlah sedikit. Terbunuh di jalan Allah adalah syahid, meninggal
lurena sakit pentt adalah syahid, meninggal lcarena tenggelam
adalah syahid, wanita yang meninggal karena melahirkan adalah
syahid dan meninggal karena penyakit kolera adalah syahid'.'ar0

o

,r ,9Q €j * ,lp.t)\6?l ,gf:1t |* $1", -A.vl
,;;:;*r4"At )€, €j r,lu;'-st Cg,rJ

2r0 Sanarln)a shahih. Hadits ini dinukil dqlqn Jami' al Masanid wa As-sunan
Qm). HR- Ath-Tha$isi (rro.2a0l dari Wuhaib; Muslim QfiOS) &ri jatur Jarir;
Ibnu Majah (no. 28O4) dari jalur Abdul Aziz bin Al Mukhtar, ketiganya
meriwayalkannya dsi gnhail, dari ayabnya, dari Abu Hurairah, dalam redaksi yang
mereka saryrailran terdapat beberapa perbedaan te,ntang penjelasan syrhada.

Hadits ),ang s€p€rtinr juga akan disebuttan pada hadits no. 10772 duririwayat
Hamad, dad suha4 dan jwa akan disebutkan pada no. 9693 dari riwayat Umar bin
Al Hakam bin Tsauban, dari Abu Hurairah. Imam Malik meriwayatkan maknanya
secara ringkas (al Mmtaththa', htn 131) bersama hadits yang diriwayatkan dari
saffin4 dari Abu shalih, dari Abu Hurairah. Hadits ini juga akan disebutkan dari
jalur Malik (no. 8288 dan l09l0). Hadits Malik telah airiwayattan oleh Al Bukhari
(6 I 32-33) dan Muslim ( U t 05).
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8079. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Israil

me,ngabarkan kepada kami dari Abu Sinan, dari Abu Shalih Al Hanafi,

dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau

bersabdq "sesungguhnya Allah telah memilih dari sekian perkataan

empat perkataan: Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan

Allahu al<bar. " Beliau bersabda, "Siapa yang mengucaplan

Subhanallah maka dua puluh kcbaikan dicatat untubrya dan dua

puluh lresalahan dihaptskan darinya. Siapa yang mengucapkan

Allahu akbar maka palalanya sama. Siapa yang mengucapkan la

ilaha illallah maka pahalanya sama. Siapa yang mengucapkan

Alhamdulillahi rabbil alamin dari dalam jiwanya maka tiga puluh

lrebaikan dicacat untu.btya dan tiga puluh kesalahan dihapus

darinya.'2rr

i.t f ,ir1;,1)t * ,7; e:r- ,O:jflr'* $:", -A.A.',,t',:*)'{'i, 
* it J;r'iG,iGi;;,rJ **.#t

2rr Satr"d"ya shahih. Hadits ini telah disebutkan pada no. 7999, d"n kami telah
meriwayatkannya secara rinci.
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Sp80. Abdtnazzaq me,nceritakan kepada kami, Ma'mar

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Al Musalyab, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Pada akhir zaman,

alran munanl Dzu As-Suwaiqatain di Ka'bah." Abu Hurairatr berkata,

"Aku rasa beliau telatr bersaMa, 'Lalu dia akan menghananrkan'
r ',212nya.
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8081. Abdurrazzaq me,nceritakan kepada kami, Ja'far bin

Sutaiman menceritakan kepada kami dari Abu Thariq, dari Al Hasan,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda "Siapakah

di @tara umatht yang alan mengambil lima perlwra lalu

mengamalfunnya atau mengaiarkannya kepada orang yang akan

mengarnalkannya." Abu Hurairah berkat4 eer{ku berkata, 'Aku watrai

Rasulullah'." Setelah itu Abu Hurairah berkatq "Lalu beliau menarik

.t I o.'.

.L(,+e"t

2r2 Sanadr)ra shakih. IIR. Al Butfiari (3/368); dan Muslim (21369) dar:

beberapa jalur dari Az-Zubri. Lih- hadits rc.7897 dan 9394, serta hadits yang telah
disebutkan dalanMwnad Abdullah bin Amr bin Ash no. 7053.
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tanganku dan menghitung perkara itu dengannya, kemudian beliau

bersabda, 'Jauhilah hal-hal yang diharamlan, niscaya engkau aknn

menjadi manusia yang paling alim, teimalah dengan suka rela apa

yang diberikan Allah lcepadamu, niscaya engkau akan menjadi

manusia yang paling kaya, berbuat baiklah kepada tetanggamu,

niscaya engkau akan menjadi seorang yang beriman, cintailah orang

lain sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, niscaya engkau

alran menjadi seorang muslim dan janganlah banyak tertawa knrena

itu bisa mematikan hati'.'Lr3

2r3 Senadnya dha'if, tetzpi derajaurya shahih lighairih seperti yang akan
disebuttan nanti. Biografi Abu Thariq disebutkan ddam At-Tahdzib, daa dia tidak
menyebutkan penilaian adil maupuu cacat terhadap dirinya. Adz-Dzah^bi berkata
dalamAl Mizan,"Dia adalah seorang perawi yang tidak dikenal."

Al Hafizh (Lisanul Mizan, 6/801) berkata, 'Dia adalah, perawi yang tidak
diketahui identitasnya. "

Menrrut kami, identitasnya masfiir (tidak diketahui), karena dia tidak
meriwayatkan hadis yang munkar, sehingga dia adalah perawi moqbul (yang dapat
diterim riwayatnya).

Hadits ini disebutkan dabmJami'Al Masanidwa As-Swun (7/4) kemtdian dia
meriwayatkannya dari At Tirmidzi dan rcatrkil perkataan At-Tirmidzi dalart
p€Ndlaim cacahya sebagaimana yang a&an tremi sebutkan.

HR At-Tirmidzi (3D5G257) dari Basyr bin Hilal Ash-Shawaf, dari Ja'far bin
Sulaiman dengan sanad ini. Dia berkata, 'Ini adalah hadils gharib. dan kami tidak
mcngetahuinya kecuali dari hadits Ja'far bin Sulaiman. Hasan tidak pernah
mcndengar sesuatu dari Abu Hurairah."

Diriwayatkan dari Ayyub, Ytmus bin Llbaid dan Ali bmZ*iidb mereka berkata,
'Tlasan tidak pcmah mendengar (hadits) dari Abu Hurairah."

Abu LJbaidah An Naji meriwayatkannya dari Hasan, di dalamya tidak
disebutkan redaksi, "Dari Abu Hurairab, dari Nabi SAW." Demikianlah At-Tinnidzi
memastikan bahwa Al Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ini merupakan
silang pendapat yang panjang dan sudah ada dari dulu. Kami telah menguaikan
masalah ini dalam penjelasan hadits no. 7138. Kalni juga telah menjelaskan
beberapa bukti yang membenarkan bahwa Al Hasan telah mendengar dari Abu
Hurairah"

Kami menguatkan bahwa Al Buffiari tidak sependapat dengan oran€-orang
yang mengatakan bahwa Al Hasan tidak mendengar dari Abu Hurairah. Kami juga
telah menyebutkan beberapa bukti atas hal itu" benrpa perkataan dan perbuatannya.
Di sini kami menambahkan bahwa Al Bulfiari meriwayatkan dalan Ash-Shahih,
kisah nabi Musa AS yang sedang mandi dan larinya bahr dengan mernbawa
pakaiannya dalam dua terryat (U3L2-313 dan 8/41l) dari jalur Auq dad Al Hasar,
dari Muharmad dan Khallas, dari Abu Hurairah. Kalau sekiranya menurut dia Al
Hasan tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah, tentu dia tidak atan memasukkan
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riwayatrya dalam lsi-.Sftahih gercntrra dia adalah orang yang ketat dalam
rneaetapkan syarat penerimaan hadits atau tqrtu dia akan menyebutkan alasan atas

hal itu, dia tidak akan membiarkannya tanpa penjclasan.

Kisah nabi Musa ini akan disebutkan dalam ,{I Musnad dari riwayat Al Hasan

dari Abu Hurairah no. 9080, 10689 dan LW27. Hadits yang sedang kita uraikan ini
juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim (Al Hilyah,61295) dari jalur Ishak bin Ibrahinrt
dari Ja'far bin Sulainan dcngan sanad ini. Kcmrdian dia bsrkata, 'Tladits irri gharib,
dari badits Al Hasan. Ja'far meriweyatkannya secara sc,ndirian dari Abu Thariq."

Al Mundziri menyebutlannya (At-Targhib wa At-Tarhib,31178-179), dan dia
menisbatkannya kepada At-Tiqidzi. Disebutkan bahwa At-Tirmidzi b€rkata,

"Hadits ini adalha hzdil6 hasan ghaib.'
Seperti itulah Al Mundziri menukil dari At-Tirmidzi, dia menilai hadits itu

sebagai htdits hasan Akan tetapi p€nilaian ini tidak lcarri temukan dalam tulisan
At-Tirmidzi, baik dalam manuskrip maupun b€ntuk htab yang sudah dicetak. Kami
telah menyebutkan bahwa hadits ini berstatus hasan lighairih, karsna Ibnu Majah
telah meriwayatkannya (no. 4217) dari jalw lain, dari riwayat Watsilah bin Al Asqa'
Ash-Shahabi, dari Abu Hurairah sssa13 makna

Al Bushairi b€*ata dzlzmAz-fuwa'r4 *Ini adalah sanad yanghasan."

Menunrtkq bahkan sanadnya shahih. Ibnu Majah juga meriwayatkan
sebagiannya (no. 4193) dari riwayat Ibrahim bin Abdullah bin Hunain, dari Abu
ff*"ilal t""* marfu' dengin redaksi, ,-.lir t;, ,;li,:At if Lf ,u;.Ll' ,!i3 I
"Janganlah kamu banyak tertawa karana ifit bisa menatilran hati."'

Al Bushairi juga berkata dalam Az-fuwa'ld, "Sanadnya shahih, dan para

peram'inya adalah perawi tsiqah."
.Ini adalah dua syahid yzrg shahih dan me,nguatkan riwayat Abu Thariq dari Al

Hasan, dari Abu Htnairah dqn jang menaikkan deraiat haditsnya menjadi shahih.
Dengan demikian hadits ini menjadi btdits shahih lighairih.
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8082. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar
menceritakan kepada kami dari Az-Zltbi, dari Amr bin Abu Suffan
Ats-Tsaqafi, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW
mengu-tus pasukan pengntai dan mengangkat Ashim bin Shamit

sebagai komandan, dia adalah kakek Ashim bin Amr. Lalu mereka
pun berangkat hingga mereka sampai di pertengahan jalan antara

Asfan dan Makkah. Temyat4 kedatangan mereka diketahui oleh banu

Lihyan. Mereka ke,mudian keluar dengan me,lnbawa hampir seratus

orang pemanah. Mereka mengintai jejak para sahabat hingga mereka

berhasil mendapati ternpat di mana para sahabal singgah. Mereka lalu
mendapati di tempat itu biji kurma dari buatr Madinah yang mereka
jadikan sebagai bekal. Mereka berkata, "Ini adalah Kunna Yatsrib."
Lalu mereka mengintai jejak para sahabat hingga mereka berhasil
menernukan para sahabat. Ketika Ashim bin Tsabit beserta para

satrabatnya me,nyadari keberadaan para musuh, mereka berlindung ke
tempat yang lebih tingg. Kaum itu lantas datang dan mengepung para

sahabat, mereka berkata, 'I(alian berada dalarn perjanjian, jika kalian
tuun, maka kami tidak alcan membunuh seorang pun di antara

kalian." Ashim bin Tsabit berkata, eer{ku tidak akan turun dalam

perlindungan kafir. Wahai Tuhanku, beritahukanlah tentang karni

kepada Rasul-Mu."

Mereka kemudian me,merangi dan merrhunuh para sahabat,

mereka membunuh Ashim, yang tertinggal hanya Ktrubaib bin Adi,
Zaid bin Ail-Datsnah dan lelaki lain. Kaum itu lantas menrberikan
jaqii ke,pada merek4 jika mereka mau turun. Ketika mereka berhasil

menangkap ketiga. sahabat mereka membuka tali busur dan

mengikatkannya kepada ketiga orang satrabat itu. Lelaki ketiga yang
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bersama mereka berdua berkatq "Ini adalah awal pengkhianatan." Dia

kemudian enggan mengikuti mereka lalu mereka pun menyeretrya

dan memenggal lehernya. Mereka lantas membawa Ktrubaib bin Adi

dan Zatd bin Ad-Datsnah hingga mereka menjual keduanya di

Makkah. Khubaib dibeli oleh banu Al Harts bin Amir bin Naufal.

Sebelumnya, Khubaib telah me,mbunuh Al Harts dalam perang Badr.

Khubaib pun akhirnya menjadi sandera bagi mereka hingga pada

akhirnya mereka sepakat untuk me,rnbunuhnya.

Suatu ketikq Khubaib merrinjam pisau dari salatr seorang

putri Al Harts lalu putri Al Harts pun merninjamkannya. Putri Al
Harts berkatq 33Aku lalai terhadap bayiku, dia mendatangi Khubaib.

Lalu Khubaib mengangkatnya dan menduduklcannya di patranya.

Ketika aku melihat anal&u, aku benar-benar ketakutan, alcu

mengenalnya dan saat itu dia sedang memegang pisau." Dia berkata,

"Apakatr kamu takut aku akan me,mbunuhnya? Inpya Allah, aku tidak

akan melakukannya." Putri Al Harts berkata, *Aku tidak perah

melihat sandera yang lebih baik dari l(hubaib. Aku telah melihatrya

memakan anggur dari tandanya sedang saat ihr di Makkah tidak ada

buah-buahan dan saat itu dia sedang terikat di sebuah besi. Tiadalatr

itu melainkan rezeki yang dikanrniakan Allah kepadanya." Kemudian

mereka mengeluarkan Khubaib dari Haram untuk dibunuh. Khubaib

berkata, "Izinkanlah aku me,nunaikdn shalat dua rakaat" Lalu dia pun

me,nunaikan shalat dua rakaat. Iftubaib berkata, 'T(alau bukan karena

kalian melihat aku takut mati tentu aku akan me,narrbah (rakaat

shalatku).'

Abu Hurairah berkata, 'Dialah orang pertama yang

menunaikan shalat dua rakaat ketika hendak dibunuh."

Setelah itu dia bemrcap,

'Ya Allalu hitunglah jumlah mereka!

Aku tak peduli ketika akau dibunuh sebagai muslim pada

sisimanapun, hanya kare,na Allah aku te,lbrmuh
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Itu kare,na Dzat Allah semata, dan bila berkehendak Dia me,mberkatri

setiap sendi anggota tubuh yang terkoyak"

Kerrudian Uqbah bin Al Harts datang menghampirinya dan

selanjutnya menrbunuhnya. Kaum Quraisy mpminta agar salah satu

dari bagian jasad Ashim yang diketahui mereka dikiiimkan kepada

mereka karena sebelumnya dia telah membruruh salatr seorang

pe'mbesar mereka pada perang Badr. Lalu Allah mengirimkan seperti

awan yang melindungi Ashim dari perbuatan mereka sehingga mereka

tidak bisa me,nye,ntuh jasadnya sedikit prm."2l4
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8083. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Khalid
menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayabnya, dari Abu
HnrairalU dia berkata "Rasulullah SAW bersabda, 'Malaikat tidak
alran menyertai perhtmpulan yang di dalamnya tudapat anjing atau

lonceng'.'215

2ra Srnad")na shahih, dari perkataannya" (bl W'e3;i ,Dia menjadi sandera

mereka." Kemudian redaksi sclanjutnya, dari awal pcrkataamya, ... 'i6 tjt&l q ui.
'llingga mereka sepakat rmtuk membrmuhnya .. .," adalah mursal, yang dimasul'kan
ke dalam hadits ifir. Status zrazsf,ulhadits ini disebutkan dst31a sanafl lain dari Az-
Zuhri.

Hadits ini disebutkan delan lv[6fiannaf Abdunazaq (31144-145) dengan sanad
ini meski terdapat sedikit p€rbedaan dalam sebaFan redalsinya. Hadits ini
disebu*an dalarn Jami' Al Masanid wa As-Sunan (71314-315). Pada hadits no. 7915
telah disebu*an dari Sulaiman bin Daud Al Hasyimi dan Ya'qub bin Ibrahim bin
Sa'a{ kednanya meriwayatkan dari lbrahim bin Sa'ad dai Az-blbn Kami telah
berbicara panjang l&ar ketika berbicara tentang tumrij dan syarhnya.

2r5 gr"'.l")n shaldh. Khalid adalah putra AMullah Ath-Thahhan Hadits ini
sebelumya telah disebutkan pada hadits no. 7556.

@ - 
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8084. Khalaf bin At Walid me,nceritakan kepada kami, Khalid

me,nceritakan kepada kami dfli Suhail, dari alabnya, dari Abu

Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah SAW bersabda, 'Anak zina adalah

(orang yang fulam dirhrya terdapa) tiga hektntlran'. t,l6

216 Sanadnya shahih. HR Abu Daud (no. 3963) dari jalur Jarir, dari Suhail
dengan sanad dan redaksi ini; Al Halcirn (4/100) dari jalur Abu Awanalq dari Umar
bin Abu SalamaL dari ayahya" dari Abu Hurairah secaramarfu' dagatredaksi ini.
Sebelurn"ya dia mcriwayatkan dari jahrr At-Tsauri deqgan redaksi: Suhail
mencq'itrlon kepada ksmi dari ayabryra, dsri Abu Hurairah" ia bcrkata, "Rasulullah
SAW pcmah ditanya tcntang anak zina Lalu bcliau bcrsabda, "Dia adalah (orang
yang dalam dirkya terdapat) tiga kckntkanl" Al flakim meidlainya sQhih de,ngan

dua sanad sebagaimana yang telah aisaryaitannf.
Al Khaththabi berkata (Syarh Abu Dad, no. 3tfr/ dari Tartdzib As-Swtan),

'ularna bcrbeda pcndapat tartang talovil pcrhm fui. Scbagian mcreka
b€rpcrdapat bahwa kcjahatan iu pade cmg fficbrs, ia scorang ymg bcr*arakter
jahat. Scbagian mrpla tcrpcnOryat ut zina qid hmrk adelah karcna lrcdua
omng tuao)ra scbab had elah difg*h hcpada keduanya rnelre huhrman itu
me,njadi pembercihnn diri bagt lco&mya Kcdua tahvil ini tidat ada nilainya dan di
dalanmya tidak tcrdapat aitslisa ilmiah."

Ksmrdim Al Khathttabi mcriwayalhnya dc,ngan sanadrya dari Abdul Ikrim,
dia Hata, *seorang bapak anak zim s€ring bcrldu di hadapan Nabi SAIV
sehingga para sahabat b€rkati, Dia adahh lald-laki yang tidak baik wahai
Rasulullah'. Nabi SAW bcrsabda, 'Dia cdalah (orotg yttg dalan dirirya tenlapat)
tiga kektako{. Matsudnya, scorang bapak Irlu para sahabst mcruba,hnya,

'Scorang rnnlc adalah (orang yang dalam dirinya Udapat) tiga kebunrkan'."
Ini adalah hadits yang sanadnya mutqarti' W dt alf, tidak bisa dijadikao

sebagai hujjah. Kemudian dia melrrr6rh hadits srrarrii taupa dalil dengan
penakwilannya yang berbeda dargan mrknaqra yang scbcnarnya.

I(arena itu Al Khaththabi bcrkatq '?cnakwilan Abdul Karim ini adalah sesuatu
yang tidak bisa dipastikan, tidak dilctahui t*e,narannya. palam hadiS yang
diriwayaftan oleh Abu Hurairah redaksinya adalah, 'Anak zina adalah (orang yang
dalam dirkya tqdapat) tiga fubuntkan'. Sesuai dengan apa )ang disebutkan oleh
Rasulullah SAW."

Mcnurutku" hal b€riht juga rnembantah pcndapat itq bahwa Abu Hurairah
menambahkan dalam riwayatr5a {engan sanad yang shahih.m*, Abu Hruairah
berkata, 'Dicambuk di jatan Allah lebft aku sukai daripada mcmerdekakan anak
zina-"
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8085. Hasyim bin AI Qasim me,nceritakan kepada kami,
Ay1'ub bin Utbah menceritakan kepada kami, Abu Katsir As-suhaimi
menceritakan kgpada kami dari Abu Hurairatr, dia berkata,
"Rasulullah SAW bersabd4 'Jual beti oleh dua orang dilafulan
dengan memilih selama kc&tanya belum berpisah atau jual beli
mereka berdtn berada dalam pilihan'.' 2r7

Pernyataan Abu Hurairah ini mc,nrmj'lrkan bahwa hadits itu t€Nrtang anat zina
bukanteirtangbapaknya pcndapatAbdulKarin.

Al Khath6abi keunrdian bertotr" "sebagian ulam" bcrkata, Maknanya, anak
zina rcn4r"t<an orang )rang dalam diriqra terdapat tiga kebgn*a4 asal, nasab dan
kelahiran kaiena ia telah diciptakan dari air laki-laki dan pereryuan pezin4 inr
adaleh si1 yang jelck'."

Ddam scbagian hadits dirhnyadraq "r1M ayah itu rrrenrrrun kepada analq
kejahah si ayah bisa saja bcrpcnganrh kcpada si qnak yaug mcmbuatnya terdorong
melahrtan kcjrhatrn dm reng$aknya kcpsda kcburukan. A[ah telah berfirman
tentang kisah Ma4aq 'Ayalmt se;ldilali fu*nlah sootutg yang jahat dan ibumu
s elrali-kali br.kanlah scorsrg pairra'.' (Qs. Maq'am I I 9] : 28)

Apa yang telah dikatakan oleh Al Khafttbsbi adalah segtratr yang baik dan
peirgargumentasian yang bcnar yang dbcdotat oleh realita yang disalsikan pada
kebanyakan perkara, scdangken pada perkara yang jamng t€rjadi bukan demikian
dan kejararyan tersebtrt tidak meirgeluarkan hadits dari yang telah jelas.

Pada hadits ro.6892, telah disebutkan de4gan sanad yang shahih dari Abdullah
bin i\m, dari Nabi SAIV, beliau b€rsabd4 "Tiadalah massft swga orang yang
duhaka, pecandu rninruman keras, pengadu domba dan anak zina-' Ini menguatkan
makna yang terdapat dalam hdits Abu Hurairah dan mcmbatalkan semua
penafwiUn yang ada

2r7 sr"a.l',ya dha'if. Ayyub bin U6ah Abu Yahya adalah hakim negeri
Je ramah Status dha'{-tya telah dijelaskan pada hadits no. 2752. Kami
memadablan bahwa biografinya telah ditulis oleh Ibnu Sa'ad (Ath-Thabaqat,
514A4405) dm Ib,nu Abu Hatim (1/l/253).

Ab[I Kstsir As-SuhaiEi bertatq 'Biografi dan status tsiqah-nyt telah
disebultanpadahadib no. 7685 dan T139!

Hadit$ ini discbutkan dala,r, Al Jami' wa As-Sunan {7t513). Al Haitsami
mcnyehr&amya (Mqina' Az-Zawa'id, 4ll{N_), dan dia berkata, "Ahmad

de di dalam sanadnya terdapat Aynrb bin Utball yang dinilai
dnc'y'oteh jumhm ahli hadits, sedangkan Ahmad menilainya sebagai perawi tsiqah."
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8086. Hasyim me,nceritakan kepada kami, Ayyttb
me,nceritalcan kepada kami dari Abu lGtsir, dari Abu Hurairatu dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Hendabtya seseorang tidak
menbeli atas pembelian saudaranya, tidak meminang atas pinangan

saudaranya, seorumg wanita tidak mensyaratkan agar saudarinya

diceraikan supayo dia menempati posisinya karena dia hanya akan

mendapatkan apa yang telah ditetapkan Alloh ,,lzza wa Jalla
baginya.'ztt
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Al Haitsami juga berkata, "Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan
daJl:m Sunan Abu Daud dan Swan At-Tirmidzi disebutkan, Tlendaklah dua orang
tidak berpisah kecuali deirgan rasa ridha'. Makna hadits ini shahih dan telah
disebutkan benrlang kali dad hadits Abdullah bin Am. Lih. Hadits no. 6193 dan
riwayat-riwayat yang kami sebutkan di teryat lain dan dari hadits Affiullah bin
AmbinAshrc.672l.

'tt Sanadnyq dha'if, sama, sepcrti hadits sebelumya karena dha'if-tya Ayytrb
bin Utbah. Makna hadits ini slnhih dari hadib Abu Hurairah" Hadits ini telah
disebutkanpada hadits rc.7247 dan 7686.
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8087. Hasyim Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, dia

berkata: Al Farj bin Fadhalatr menceritakan kepada kami, Abu Sa'id

Al Madini me,nceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkat4

"Doa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, dan aku tidak
akan meninggalkannya selama aku masih hidup. Aku telah

mende,ngamya berdo4 'Wahai Tuhanht, jadikanlah aht orang yang
paling b*syhtr kepada-Mu, orang yang paling banyak mengingat-

Mu, orang yang paling mengihtti nasehat-Mu dan orang yang paling
memelihara nas ehat-Mu'.' 2r9

U W $:", Jiti L:. L?t siL ,:;tl $:rt -A.AA

2re Sa"arl")ra saagaldha'if. Al farj bin Fadhalah adalah scormg perawr dha'if
dan hadiJs yang dirirwa)ratkam)ra bcrstatus muiro sebagaimana yang telah kami
sebutkan pada hadits no. 581 dan 5626.

Tentang Abu Sarid Al Madini, Al llafizh lbrnu Katsir mcnyebutkan dalanJami'
Al Masanid wa As-Sunan bahwa dia a&lah rzazla Abdullah bin Amir bin Kuraiz.
Bisa jadi urenang dia dan boleh jadi bukan dia kar€na adanya ketida\ielasan dari Al
Farj binFadhatah.

Hadits ini nanti akan disebutkan pada hadits no. 10182, dari Waki', dari Al Farj
bin Fadhalali dari Abu Sa'ad Al Hinshi. Al Hafizh Ibnu Katsir juga
me,nyebutkannya dalam biografi Abu Sa'ad Al Himshi tarya menjelaskan si1p1fia
sebenamya. Riwayat Vy'eki' dalam Sunan At-Tinnidzi disebutkan dengan redaksi,

'Dari Abu Sa'id Al Maqbrui." Mcnruut lrami, semua ini karena adanya
ketida\ielasan dari Al Farj bin Fadhalah-

Hadits ini disebutkan dzlamJami' Al Masanid wa As-Sunan (71445 dan 71444)
dari riwayat yang akan disebutkan pada hadits no. 10182. At-Tirmidzi juga
meriwayatkannya (41291) dari jalur \Vaki' sebagaimana yang kami saryaikan.

At-Tirmidzi bfikata" "Ini adalah hadiB hasan ghaib."
Al Haistrmi menyebutkannya ddam Majma' Az-kwa'id (l0ll72), dan dia

berkata, "rryhmd meriwayatkannya dari jalur Abu Yazid Al Madini. Dalam tiwayat
hnL dad Abu Sa'id Al Himshi, aku tidak rengetahui keduanya s6dangkan para
perawi lainnya adalah perawi tsiqah."

@I Musnrd Imrm Ahmad
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8088. Hasyim menceritakan kepada kami, Al Farj bin

Fadhalah .me,nceritakan kepada kami, Ali bin Abu Thalhafu

menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkatq 'Nabi

SAW perna ditanya, "Apa alasan atas pe,namaan hari Jum'at?" Beliau

me,njawab, "Karena pada hari itulah dibentuktanah (asal pencPtaan)

bapabnu fdam, pada hari itulah kematian dan pembangkitan. Pada

hari itulah terjadi penyiksaan. Siapa yang berdoa kcpada Allah pada

tiga jam terkahir dari hari itu maka doanya atwn dikabulkan.'a2o

o7, ..tt.
cr-.f y :-1lf f

,tV

,iri, e* ,6t i ,r^; t3'"; -A .Aq
l\O,. t ,

4-le dlll
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i..
€;t f
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€;t f,*i lnt Jr:i6 'iti ,;j (J.t-,

a Sanadnya dha'tf, fuw sffi dha'if dn' mwrqathi' hadits Al Farj bin
Fadbalah scbagaimana yang rkan disetnrtkan. Hadits ini disebutkan dalamJami'Al
Masanid wti As-Sunot (7R10), d"n Mqima' az-ba'id Qll64) bersama hadit lain
yang akan disebutkan pada hadits no. 9898, dia hanya rcnisbatkan keduanya

kepada Al Mttsnad.Daberba. '?ara perawinya adalahperawi shahih."
Al Haitsami benar-benar telah mlahrkan kekiliruan. Memang belrar, para

perawi hadits lain yang dis€butkan pada hadits no. 9898 adalah perawi shahih ta,tz,Pi

stalfis dha'ifAl fad tidak dikeragui lag dan tidak ada pun dari salah satu dari Al
Bulfiari dan Muslim yang meriwayatkan haditsnya, meskiprm keduanya berselisih
p€ndapat tentang Ali bin Abu Thalhah.

Menunrt pendapat yang paling kuag dia adalah perawi tsiqah sebagairrqnq yatg
telah kami jelaskan pada hadib no. 3058. Akan tetapi dia tidak mende,nganrya dari
Abu Hurairah dan juga tidak dad sahabat lain Dia meriwayatkan tafsir dari Ibnu
Abbas, namun para ulama menegaskan bahwa dia tidak pemah mendengarnya dari
Ibnu Abbas.

Ali bin Abu Thalhah wafat pada tahun 143 H. Jadi, bisa dipastikan bahwa dia
tidak pernah bertemu dengan aUu ffuaital. Al Hafizh Ibnu Hajar telah berkata

benar ketika menyebutkan hadits ini (Fath Al Bari,21346'), dikutip d^ri Al Musnad,
kemudian dia berkata, "Dalam sanadnya terdapat Al Farj bin Fadhalah yang dinilai
dha'if. Sedangken Ali bin Abu Thalhah tidak mendengar dari Abu Hurairah."

Lih. hadib no. 781 dan 8323.

Mumrd Imam Ahmad - @I



ffi i=3:, ,i:;X_,t, ,:^ik_ l, ,:rly;_ y ,dJr *t ir;Jr
.ilJr ir;f';; ol'jtr;

.8089. Yahya bin Adam me,lrceritakan kepada karni, Su$nan

menceritakan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Abu Sa'id, dari
Abu HnrairalU dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "seorang
mwlim adalah saudara bagi muslim lain, dia tidak boleh dizhalimi,
direndahkan dan dilecehkan. Seseorang dianggap anhry melahtkan
kcjalmtan bila dia menghina saudaroryn sesama muslim.'L2r

;!av ,k 'i bt-,{: ?;t ';. & ge -A.r.
,li i.eq.t**;r33; :vti -itr /.&;-}rJ'fi6
it Jyt S*', :Jv ,;; ,rj * ,li i ,* i Lr: ,rJ r
;ti'C-1'; ,r},avic i )p.'r#i,;iit *i *rb, *

.tA*,i?t';A',#'; ,tii* i ,,ir\, e
8090. Yalry/a bin Adam dm Iehak bin Isa menceritakan kepada

kami, 
-Ishak bin Isa meriwayalkannya dengm makna sedang

lafadznya oleh Yahya bin Adae, keduanya berkata: Syarik
menceritakan kepada kami dari lbrahim, dari Jarir, dari Abu Zw,ah,
dari Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah, dia berkata, '?,asulullah SAW
masuk ke dalam toilet, lalu aku me,ndatanginya dengan mernbawa
bejana kecil berisi air lalu beliau beristiqia, kernudian menyapu
tangaqnla di tmah lmtas me,lrcucinya Setelah itu alnr kerrbali

2r Sdya shahih. Abu Sa'id adalah zrarla Ab&rllah bin Amir bin Kuraiz.
Iladits iri disebuttatr dzlam Joni' Al Masanid wa As-swnn elus). Hadits ini
adalah ringkasan dari hadits no.7?13.
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m€ndatangi beliau de,ngam bejana kecil lain, lalu beliau menganrbil air

wu,lhu."222

*- ";l 
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8090 ;. [Abdullah bin Ahmad berkata]: Ayatrku berkata:

Aswad Syadzan berkata: Di ddam hadits ini disebutkan, "Apabila

beliau masuk ke dalam toilet, aku mendatangi beliau dengan

me,mbawa air dengan menggunalcan bejana koil atau bejana dari

kulit." Setelatr itu dia me,nyebutkannya de,ngan sanadnya.223

$:r, ,?:rt U. ,*- $:r, -4. 1\

{'?nt * It J;' ;;l ,Jv it} ,rj ,? qr3 e ,{-)
a at'
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t .. ..u t
,r] i ti ,f ,u,,

u Sanadnya shahih.Ibrahim bin ,arir bin Abdullah Al Bujali adalah pcrawi
tsiqat . Dia lahir setelah ayahya mc,ninggat. Karcna itu, di sini dia rcriwayatkan
dfi anak saudaranya Abu Zur'ah bin Am bin Jarir bin Abdullah" Biografi Ibrahim
disebutkan oleh Al Butfiari (At-Tahdzib Al Kabir,lllzTE),Ibnu Sahd (61207-208)
dan Ibnu Abu Hatim (l/l/9G91).

Hadits ini disebutkan dalamJani' Al Masoid wa As-Swwr (714/.1).IIR. Abu
Daud (no. 45) dari jahr Aswad bin Amt dan Wald', keduanya mcriwayattamya
dari Sfrik deirgan sanad ini; Ibnu Majxh secara singkat (lo. 358) dari jalu Waki',
dari Syarik. Naryaknya Ibnu Majah yang ncringt$ riwzyat Waki' atau dia

a secara singkat
I(as€na itu, Abu Daud bertata di alfiir hadits, 'Iladits Al Aswad bin Amir lebih

seq)urtra."
Crtrten:
Rcdaksi yang disebutkan daJram Shahih Mulim,'Dari Abu Zur'ah bin Umar

dan Ibnu Jarh," men4lakan sebuah kekeliruan"a Sanadnya shahih. Aswad adalah putra Amir, gelarnya adalah Syadzani.
Hadits ftii telah disebutkan scbelumya.

Musnad Imrm Ahmrd @l



(+tur tF rF *€.Ayf F , $'ff rV:,i]
a

a aa , a

,,.J; i.t * ,:Lr-n $:", ,?:tT'i.A-8L -4.lY
u, . .

)f ,sj il U- ,y:r} ii,r '01 ,Ju'.;jr r;; oJ ? ,

,t

=i5r 
yqk yu)tr,-j3r :G{ :dlt

8091. Yahya bin Adam meirceritakan kepada kami, Syarik

menceritakan kepada kami dari Ya d, dari Abu Ziyad, dari Mujahid,
dari Abu Hurairah, dia berkata, 'Rasulullah SAW me,merintahkan tiga
perkara kepadaku dan melarangku dari tiga perkara. Beliau

mernerintahkanku rurhrk me,lnrnaikm dua rakaat Dhuha setiap hari,

witir sebelum tidur dan puasa tiga hri dari setiap bulan. Beliau

melarangku me,matuk (rulu dan sujud) s€eerti patukan a)nap, duduk

seperti duduknya anjing dan menoleh seperti halnya *igalaJila

.a

1.,
aal '.e

e***;
.a

. 8092. Yahya bin Adam me,nceritakan kepada kami, Syarik

me,nceritakan kepada karni dari Ibnu Mauhab, dari ayahnyq, dari Abu
Hurairah, ia meriwayatkannya s@ara narfu', Rasulullah SAW
b€rsabd4 "sesungguhnya Allah ,4zza wa Jalla senang melihat bekas

nibtat-I,Iya da pada hamba-Nya. "Ds

a Sanadq"a shahih. Hadits ini tclah disebutkan sebclumya pada hadie no.
7585. Bebcrapa maknrnya juga tclah discbutkan berulang lrali, teraLhir kali
disebutkan pada hadits no. 771 l.* Sana&ya dha'if.lbmt Mauhab adalah Yahya bin Abdultah bin Ubaidullah
bin Mauhib At-TaiEi dia addahpcrawi dlu'if

Ahmad b€rkata" 'Iladitsqra munkar dtnditbukan seorang perawi tsiqah."
Ibnu Ma'in bcrtata, 'Dia tidak ada apa-qlau1ra."
Ibnu Hibbm (Al Majnthin, hlm 4984W, manuskrip) b€'rkata, "Dia

mcriwayatkan dari ayahnya suatu hadiB yang tidak ada asalnya. Ayahnya adalah
p€raxri Aiqah. Tatkala riwa)tatnya dari ayahya telah banyak yang bukan haditsnya
rnaka ketika ihrjuga kc-lujjah-annya gugur."
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8093. Yahya bin Adam **roit.t * kepada kami, Syarik

menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayaturya,

dari Abu Hurairah, dia meriwayatkafii)ra secara marfu'ke,pada Nabi

SAW, beliau bersabda, "Bila salah seorang dari kalian duduk di atas

bara api lalu pakaiannya terbakar hingga mengenai htlinya adalah

tebih baik daipada duduk di atas htburan.'226

* r; * c ,'$--l €l- ,i31 ii ,--- 61; -,r'qt
;r'i', e ult * i;; ,r: r ,',b'r3 ,rj r i;Sr ,,-')t

Al Hafiz.h menukil dalan At-Tahdzib bnhwa Hakim menuduhnya telah
memalsukan badits.

Biografinya telah dinrlis oleh Al Bukhari (Al Kabir, 41U295) dan lbnu Abu
Hatlm(4/21167-168). Ayahnya bernama Utaidullah bin Abdullah bin Mauhib, stattrs
tsiqah-rya rclah dijelaskan pada hadits no. 517. Biografinya juga ditulis oleh lb,nu
Abu Hatim (A2B2ll, dan dia tidak menyebutkan cacat pada dirinya.

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami (Majma' Az-tuwa'id, 51132) dcogan
redaksi, to tl C;'ol * *:\t r;t * * b, 'n;l v *Tiadalah Attah menganugerahkmr
suatu nibnat lrepada se.orang hanba melainkan Ia ingin melihat bekas nibnat-tlya
ir,t." Redaksi ini alcan disebu&an pada badits no. 9223. Sedangkan rsdaksi hsdits
yang disebutkan di sini, pada dasamya shahih. Hadits ini telah disebutkanpada akhir
hadits no. 6708, dari hadits Ab&lhh bin Am'bin Al Ash.% Sanadnya shahih. ffadis ini juga akan disebutlan dari jahr Suhail pada
hadits no. 9036,9730 den [Q${. HR. Muslim (11265) dari jahn Jaxir dan dari jahlr
Ad-Darawardi serta Ats Tsaurr, ketiganya meriwayaftannya dari Suhail; Abu Daud
(no. 3228); An-Nasa'i (1D87); dm Ibnu tvlajah (no. 1566), ketiganya
meriwayaflrannya dari jahr Subail.
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8094. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Syarik

menceritakan kepada kami dari Salam bin Abdurrabman An-Nakha,i,
dari Abu Zw'ah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa yang yong punya nama seperti namaht maka janganlah
dia dipanggil dengan panggilanht. Barangsiapa yang punya
panggilan seperti panggilanht maka janganlah diberima nama
dengan namaht.'zz7
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8095. Yatrya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Hammam bin
MunabbilU dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW te,ntang firman Allatr

27 sanadnya shahih. status tslqai salam bin Abdrrrahman An Nalcha'i telah
dijelaskan pada hadits ro.74a2. Hadits ini disebutkan dalamJani' Al Masanid wa
As-Sunan (71441). Al Bulfiari rcriwayatkannya dalern Al Kabir (A2\ST. N
Hafizh juga mcnycbutkanya dalqra Fath Al Bari l(0t473), dan dia hanya
morisbatkannya kcpada Abu Ya'la. Dia tupa riwa>"at Salam yang terdapat dalam At
MusnaddnAl Kabir.

HR Al Bulfiari (Al Adab Al Mufrad no. 844, cot Al Mathba,ah As-Salafiyah,
tahun 1375) dari jahu Al-Iaits, dari Ibnu Ajlaq dari ayahnya, dari Abu Hwairah
dcngan redaksi "Rasulullah SAlv melarang kib menyatukan antara nama dan
krmiyahnya,"; dan At-Tirmidzi (4RG,31) dali jalur Al-Laits, dia berkata, 'Ini adalah
hadits iasaz sluhih.-

Izin tcntang pederian nnrna d6sgan namenya (Rasulullah sAw) dan larangan
t€ntang pcmakaian hmyahnya telah disebutkan benrlang kali, pertama pada hadits
no. 737 I dan terakhir padatradits no. 77 14.
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Azza wa.Jalla, "MasuHah pintu gerbangnya sambil b*sujud. " Nabi

SAW bersabda, "Mereka masttk dalam keadaan merangkak"

"Katakanlah, 'Bebaskanlah kami,' Nabi SAW bersabda, 'Mereka

rnentbahnya'. mereka berkata"' Hinthah fi sya'rah'.' a2E
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8096. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu

Mubarak me,nceritakan kepada kmi dari Ma'mar, dari Hammarr bin
Mrmabbih, dari Abu Hurairab dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Kata'kata yang baik adalah sedekah, saiap langkah yang komu

jalani untuk shalat ---atau beliau bersabAa, "Ke nasjid'- adalah

sedekah."z9

t L# * ,!.rti';: e* ,?;f i. ,-F_ 6L -A.lv
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u Sanadnya shahih. Hadi6 foi dimkil Aelenr. Jani' Al Masanid wa As-Sunon

QB9o). HR. Al Bulfiari (Fath Al Bdri,8ll25), dri jalur Ab&rralnan bin Mahdi,
dari Ibnu Al Mubarab dm Ahmad Mits ini aken disebutkan dalza (Shahifah
Hamam bin Munabbih, no. 8213), dai Abdurazzaq, dari lda'mar. Di sana kami
akan-menyebutkan takhrij -rya secara lehih terpcrinci.

'" Sanadnya shahih. Hadits ini dirukil dalan Jami' Al Masanid wa As-Sunan

Ql39O). Ini adalah dari hadis ]ang alran disebutkan deran Shahifah
Hamam bin Munabbih no. 8168. HR Al Bulfiari dan Muslirrr" Penjelasan tentang
hadits ini juga aUn aiseUutlon
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8097. Yahya bin Adalrr menceritakan kepada kami, Ibnu
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Hammam bin
Munabbih, dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, bahwa beliau
menamakan perang dorgan tipu daya.230
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8098. Yahya bin Adam menceritakan kepada kuri, Ibnu

Mubaral< me,lrceritalcan kgpada kami dari Ma'mar, dali Hammam bin
Munabbib dari Abu Hurairab, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Sesungguhnya alasan kcnapa Khidir dipanggil demikian adalah
karena l@tika dia dudnk di atas pakaian yang trbuat dari ktlu unta,
tiba-tiba apa yang ada di bawahnya goncang sehingga timbultah
warna hijott (khadra'1. t ,23t

a0 sanadnya shahih. Hadits iai qkan disebtrtkan d^bm shahifah Hamam bin
L{unabbih no. 8138. HR Al Bulfiari 6l6a lrf6tim Makna hadit ini telah disebutkan
bcrulang k,li di antaranya pada hadib no.696 dan 1127.

"' Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil dalamJani' Al Masanid wa as-swtan
QB9o} Al Bukhaxi dalam Fath Al Bari (Ot3O9), dari Muhamnid
bin sa'id Al Ashbahani, dari Abdullah bin Al Mubarak dengan sanad ini. Hadits ini
atan discbu&n dalamShal4fah Hamam bin Murrabbihno. 8211.

Al Bulhari tidak meriwayatkamya dari jalur shahifalt dan ini menrpakan di
aera hadiB ymg diriwayatkamya seorang dirl Muslim tidak reriwayatkannya
dalq^ shahih-nya, scbagaimane yang disebutkan oleh Al Hafizh (Fath.Al Bari,
tr381).

palarn Al J@ni' Ash Shagir, As-Suytrthi mcnrberikamya kcdre muttafaq alaih,
yang berarti bahwa Muslim juga meriwayatkannya. Inr adalah &rgaan dari As-
Suyuthi.
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8099. Zaid bin Al Hubab menceritakan ke,pada kami, Ibnu Abu

Dzi:b menceritakan kepada ftami, Sa'id bin Sam'an me,nceritakan

kepadaku, aku mende,ngar dbu Hurairah menceritakan kepada Abu

Qatadah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq "seorang lelaki
dibaiat antara rtthn dan maqam, tidak akan ada yang menghalalkan

bait keanali penghuninya. Apabila mereka teldh menghalalkannya

maka janganlah engkau bertanya tentang kebinasaan bangsa Arab.

Kenndian bangsa Habsyah akan datang lalu mqeka aknn benar'

benar menghancrrkannya, sehiaga Baiullah tidak akan pemah

dimabmtrkan wrtttk selamanya. Merekoloh yang akan mengehnrkan

hartalulunnyo.'az

tsz Saoadnya shahih. Hadits ini diokil dalam Jani' Al Masanid wa As-Sunorrt
(71135). Hadits ini telah discbuttanpadahadits w.7t{1.
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SHAIIIF'AII HAMMAM BIN MTINABBIH

*)*i:"1#,.

Dengan menyebut namaAllahyang MahaPengasth I4t Maha
Peayayory

Segala puji bagi Atlah nfian se,mesta alam. Shalawat dan

salam kepada Rasul lpng paling mulia IGmi akan me,mbuka bagran

datt Mu$rad ini -*etika me,lrgetengahkan Musnad Akt Hurairal*
dengan Shahifah yang shahih lagt berkalr, yartv Shahifah Hammam

bin Munabbih. Berkat taufik dari Aflalt permulaan Shahifah ini ada

setelah bagian kelima belas se,mpurn4 karena kalau seandainya kedua

bagian itu dipisahkan tentu ia tidak akan berada di hadryan pe,mbaca

meski layak untuk diterbitkan dalam kitab tersendiri. Shahifah inr
berada ada awal juz yang keenam belas, tanpa perlu dicetak secara

terpisah. Ini menrpakan nikmat dan karunia dari'Allah. Segala puji
bagi Allah Tuhan semesta alam.

Ahmad Muhemmad Syakir
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Dengan menyebut nanaAllah yang Maha pengasih Lagi Maha

penyqrung

Ini adalah shahifth(lembaran hadits) Hammam bin Munabbih
yang dia riwayatkan dan tulis dari Abu Hurairah. shahifah in

oleh Ma'mar bin Rasyld dari Hammam bin Munabbih
lalu para p€rdwi meriwayatkaunya.dari Ma'mar. orang yang paling
menonjol meriwayatkannya dari Ma'mar adalarr Abdurrazzaq bin
Hammam, seorang imam dan hafizh yaman. para ularna dan hafizh
meriwayatkannya dari Abdurrazzaq. orang yang paring menonjol dan
paling tsiqah yang meriwayatkmnya dari Abdurrazzaq adalatr, imam
Ahlussunnatr, Aminrl Mukminin dalam hadits, ritu Ahrnad bin
Muhammad bin Hanbal. sernua itu telah dia sebutkan di dalan At
Musnad yang besar ini dalarn safu tempat dengan satu sanad yaitu,
".Lbdanrazza,q bin Harnmam menceritakan kepada karni, Ma,mar
memceritakan kepada kami dari Hanunam bin Munabbih.

Ahmad berkat4 "Inilah yang telah diceritakan oleh Abu
Ilurairah kepada kami dari Rasulullah sAw." Kerrudian dia
menyebutkannya satu persatu

Shahifah ini merupakan salah satu hadits Nabi SAW yang
pertarra kali ditulis . shahifah ini juga menrpakan tulisan yang berdiri
sendiri yang ditulis oleh Hammam. Hammarn wafat pada tahun l3zH.
Berdasa*an riwayat-riwayat yang ada, dryat disimpurkan bahwa
Harnmam menulis riwayat-riwayat itu secara langsung dari Abu
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Hwairah. Maksudny4 Hammam me,lrulisnya semasa hidupnya. Abu
Hurairah wafat pada tahun 59 H sep€rti pendapat yang telah kami

rajilrkan dalam biografinya (Musnad Ahmad,jld. 6, hlm. 519).

Dalam btab Tarihih Al Islam (5/309) ketika menyebutkan

biografi Hammarn" Al Hefrzh Adz-Dzahabi berkat4 '?emilik
Shahifah yang ditulis dari Abu Hurairah." Kemudian dia menukil dari

Al Maimuni, "Aku mende,ngar Ahmad bin Hanbal berkata dalarn

Shahifah Hammam,'Ma'mar me,ndapatinya pada hari As-Saudan,

Hammam me,nrbacakan riwayat kepadany4 hingga bila Hammam

telah jenrd Ma'mar membacakan riwayat lairmya kepada Harnmaur.

Seme,ntara Abdurrazzaq tidak bisame,mbedakan mana yang dibacakan

Hamrnad kepadanya dan mana yang dibacakan Ma'mar kepadanya.

Shahifah ini t€rdiri dari 140 hadits."

Abdurrazza,q tidak bisa me,lnbdakan mana png dibacakan

Hammad kepadanya dan mana yang dibacakan Ma'mar kepadauya

Ini sama sekali tidak merusak ke-shahi-fran snrahr riwayat, kare,lra

sebenarnya itu hanya permasalahm teknis. Yang menjadi

pertimbangan adalah keberadam dan ke-sftahih-at hadits, baik itu
seorang syaikh membacmya atau prm fi!rcakan kepadanya. Semua

ita sluhih dan masing-masing menrpakan jalur riwayat.

Adz-Dzahabi juga b€*ata, 'I(e,mungkinm Hammaur hidup
selama seratus tahun. Orang terakhir yang meriwayatkan Shahifah
Hammam yang diriwayatkannya dari Abu Hurairah adalah Ma'mar,
dia masih hidup 2l tahun setelah Hammam meninggal. Orang teraktrir
yang meriwayatkannya dari Ma'mar adalah Abdurrazzaq, dia masih
hidup selama 58 tahun setelah Ma'mar meninggal.

Orang yang terakhir meriwayatkannya dari Abdurrazzaq
adalah Ishak Ad-Dabri, dia masih hidup selama 73 tahun setelah

Abdurrazzaq meninggal. Ormg teraktrir ymg meriwayatkan dari Ad-
Dabri qddah Abu Al Qasim Ath-Thabarani, dia masih hidup selama
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76 tahun setelah Ad-Dabri meninggal. Bisa dipastikan batrwa Ath-

Thabarani merupakan orang yang berusia lebih dari 100 tatlun."

Shahifah rni merupakan salah satu bukti terkuat yang

menunjukkan bahwa Al Bukhari dan Muslim tidak memuat semua

hadits shahih, dan keduanya tidak me,ngharuskan diri untuk itu.

Keduanya tidak pernah mengatakan hal itu sama sekali. Itu hanya

sebatas prasangka dan penelitian oleh sebagian ulama sebagai bentuk

penghormatan kepada kedua kttab Shahrft tersebut dan pujian terhadap

dtihad dan usatra keduanya (Al Bukhad dan Muslim). Shahih Al
Bukhari dan Muslim memang layak dan pantas untuk dihormati.

Keduanya adalah landasan dalil yang tidak perlu diragukan lagi.

Kedua penulisnya layak unhrk dipuji. Ijtihad dan pemeliharaan

mereka terhadap umat dan Sunnah pnn layak untuk dipuji. Akan tetapi

itu bukan berarti tidak ada lagi hadits-hadits shahih yang derajatrya

sama dengan hadits yang mereka riwayatkan. Bahkan, hadits-hadits

shahih yang derajatrya sama dengan hadits yang mereka berdua

riwayatkan cukup banyak bila syarat-syarat ke-shahih-an yang tinggr

terpenuhi.

Misalnya, Shahifah Hammam bin Munabbih irrr, Al Bukhari

dan Muslim sepakat meriwayatkan hadits-haditsny4 di antaranya Al
Bukhari meriwayatkan seorang diri dan di antaranya Muslim juga

meriwatkannya seorang diri. Di antara hadits itu ada yang tidak

diriwayatkan oleh keduanya. Hal ini akan terlihat pada saat

periwayatan hadits-hadits keduanya

Keberadaan Shahifah ini juga menunjukkan bahwa hadits-

hadits yang disepakati oleh keduanya tidak selamanya berada pada

tingkatan ke-shahih-an yang lebih tinggi dari hadits yang diriwayatkan

oleh salah seorang di antara keduanya dan begitu juga dari hadits yang

tidak diriwatkan keduanya. Sesuatu yang menjadi pertimbangan dalam

hal itu adalah terpentrhinya syarat-syarat ke-shahih-an hadits atau

terpenuhinya syarat-syarat derajat hadits yang lebih tingg dalam

hadits yang mana saja, baik diriwayatkan oleh keduanya atau tidak.
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Jelas batrwayangkita maksud dengan kalimat, "ittafaqaa alaa

ikhraajihi tninhaa" fteduanya sepakat meriwayatkan hadits itu dari

shahifuh), atau ,,infarada bihii ahaduhumaa" (salah seorang dari

keduanya meriwayatkan hadits itu secara perorangan) adalatr hadits

yarLg diriwayatkan oleh keduanya dari Shahifah, dari jalur

Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Kalau

tidak maka dalam hadits-hadits keduanya yang mereka berdua 
-atau

salah seorang dari mereka berdua- riwayatkan dari Abu Hurairali,

dari jalur selain Hammam, dari Hammam, dari selain jalur Ma'mar,

dari Ma'mar, dari jalur selain Abdwrazzaq. Hat ini tentu akan lebih

jelas kita ketatrui dari takhrij yang akan disebutkan. semua jalur

periwayatan itv shahih dan berada pada tingkat shahih yang tertinggi'

Akan tetapi sesuatu yang kita inginkan adalah menguatkan Shahifuh

itu sendiri dari riwayat Ab&tnazzaq, dari Ma'In&f,, kemudian dari

riwayat Ahmad, dari Abdurazzaq.

Shahifah ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh

Abdunazzaq dari Ma'mar, merupakan suatu lumpulan riwayat yang

berada pada satu tempat juga didengar oleh para ulaha, lalumayoritas

atau keseluruhan mereka meriwayatkan di beberapa hrlisan mereka'

Di antaranya datam krtab Al Mushannaf, akan tetapi aku tidak bisa

merangkum atau memastikannya. Dalam meriwayatkan hadits-hadits

shahifah ini, para ulama dan hafizh mempunyai beberapa jalur.

Mayoritas mereka menyetutkan sanadnya kemudian matan hadits

yang hendak diriwayatkan sebagaimana yang dilakukan oleh

Abdtmazzaq dalam karya tulisnya, "Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq

dari Ma,mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairatr." Atau

dengan pola riwayat lainnya dengan cafja tahdits atat an'anah.Inilah

suatu bentuk keseriusan dalarn periwayatan. Mereka meriwayatkan

hadits-haditsnya seperti periwayatan mereka terhadap semua hadits

lainnya.

Di dalam Y,ttab shahih-nya, Muslim konsiste,n memakai satu

bentuk jalur yang unik. MisalnYa,
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"Muharnmad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari
Hammam bin Munabbih, dia berkat4 'Inilah yang diceritakan oleh
Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah SAW,.,,

setelah itu dia meiryebutkan beberapa hadits, di antaranya" j6i
*i *ybt ,b goarj.auo Al easim bersabda" ......,,Kemudian

dia menyebutkan hadits yang mentrrutnya sesuai dengan bab yang ada.
Aku tidak melihat Muslim meninggalkan cara ini dalam meriwaya&an
dari Shahifah dalam htab Shahih-nya.

Sedangkan Al Bukhari tidak meirghanrskan dirinya pada satu
cara tertentu. Dalam meriwayatkan satu hadits aari *n-gtahifah
dalarn pernbahasan tentang sumpah dan nadzar, diaberkatq

,y * ,'.,71,1 6?l ,gf;i)r * vpl ,t-a.tA.'i'oel,1tx:";
,*t *a ?", * ,4t *;;; I $:.L 6 t;rb :Ju ,'^Z i.'a

.{@r {;i?1 r o\}\r li; :Ju
*Ishaq bin Ibrahim menceritakao kepada, kami, Abdurrazzaq
me'ngabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari
Hamnram biu Munabbih, dia bertata: Inilah yang diceritalcan oleh
Abu Hurairah kepada kami dari Nabi sAw, beliau bersabdq .Kira

adalah orangyang belakangan (ada) namw tqdahulu (dibangkitkan)
pada Hai Kiamat'."

n"srrfoffah SAW juga UersaUOa,

), i.t.ail dyt
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*Demi Allah, bila salah seorang di antara kanu bersihthth dalam

sumpahnya terhadap kehurganya akan menbunya lebih berdosa di
sisi Allah daripada memberikan kafaratnya yang telah ditetapkan

Allah atas dirinya."

Al Bukhari menyebutkan sanad Shahifah dan awal hadits dari

Shahifah itu secara ringkc -aadahal ihr tidak cocok dengan

pembahasan sumpah dan nadzar. Ke,mudian dia me,nghubrmgkannya

dengan hadits bab yang ingin diriwayatkaonya. Di antara hadits

Shahifah yang diriwayatkan oleh Al l,khari .(Fath Al Bai, 8/128,

llt452-453). Di sini Al Hafizh menjelaskan metode Al Bukhari dalam

meriwayatkan hadits dan Shahifah

Al Hafizh berkata, *Sabda Nabi SAW ymg be,lbrmyi, 'ri.i
yUit ?i',tjl;|t t47tt 'Kita adalah orang yang belakangan (ada)

namun terdahulu (dibangkitkor) pada Hari Kiana{, adalah bagran

dari hadits yang sebelumrlya telah disebutkan pada awal perrbatrasan

tentang Jum'a! tetapi dari jalur lain, dari Abu Hurairah."

Setelah menyebutkan sanad pada hadits pertama, berikutnp
Hammam me,rnulai hadits-hadits )rang ada dengan redaksi,' lr'lp,tirl'*t * h, d*'R.asulullah SAw bersabda." Dalam ira i"i et
Bukhari dan Muslim me,ne,mpuh dua metode, salah satunya adalah

metode ini sedangkan metode kedua adalah metode lduslim, setelah

perkataan Hamrnam ini, "Inilah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

kepada kami dfii Nabi SAW." Dia berkata, "Lalu dia menyebutkan

beberapa hadits, di antaranya, 'Rasulullah SAW bersabda'. Kemudian

Muslim konsisiten dalam hal itu pada semua hadits yang

diriwayatkannya dari salinan bi (Shahifoh Hammam). Inilah metode

yang jelas.
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Sedangkan Al Bulfiari tidak melakukan apa-apa kare,na ia
telah meriwayatkan dari salinan ini dalam pernbahasan tentang
bersuci, jual beli, nafl<ah, kesaksiaru perdamaian, qishash Mrua dalam
tafsir, awal penciptaan Adarn, meminta iziL jihad berobat, pakaian
d*t,;:lfip1ya. Dari hadits-hadits yang disebutkan, Al Buktari tidak
memulai dengan redaksi, l,iUr t{,;rtt';rLt -Ktta adalah orang yang
belakangan (ada) namun terdahulu (dibangHtkan). - Tetapi dia hanya
mengulangnya pada beberapa .tempat tertentg sekan-akan dia ingin
menjelaekan kedua hd itu diperbolehkan

Hadits yang be6unyi, i,frltr i'l;lt ';fiS *Krta adalah orang
yang belakangan (ada) namtm terdahulu (dibangdtkan)j, 

-yerrlgmenrpakan awal hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari
Shahifah pada dua ternpat- adalah awal hadits Stuhifah (no. 8100)
dan sebelnmya telah disebutkan dalarn At Munad (no. 7693) dari
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu
Hurairah, dan dari Ma'mar, dari Hammam bin Mrmabbih, dari Abu
Hurairah.

Sodangkan hadits Al Butfiari yang telah kita sebutkan,,,Demi
Allah, bila salah seorang di antara knmu bersihtkah dalam
sumpahnya terhadap keluargatrya akan memktanya tebih berdosa di
sisi Allah dari pada memberikan kafaratnya yang telah ditetapkan
Allah atas diinya," alcan disebutkan dalam Shahifuh (no. 8193).
Hadits ini juga telah disebutkan dengan dengan redaksi lain
(r.o. 7729) dengan sanad Shahifah dari riwayat Abdurrazzaq, dari
Ma'mar, dari Harnmam, dari Abu Hurairah. fd, Ahmad pematl
me,ndengamya dari Abdurrazzaq dengan redaksi sebelumnya sebagai
satu hadits yang tersendiri kelua dari riwayat shahifuh kemudian dia
me,ndengamya dari Abdurrzzaq dengan rcdaksi yang akan disebutkan
dalam Stwhdah.

"' Muslim Qll\, cet. Bulaq) druir Shahifah
Hammam berdasarkan metodenya yang telah kita sebutkan, yoitu,
"Inilah yang telatr diceritakan Abu Hurairah kepada kami dari
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Rasulullah SAW. Lalu dia menyebutkan beberapa hadits, di antaranya

Rasulullah SAW bersabdq "...." Al Bulfiari telah melalnrkan pada

selain Shahifah Hammam sep€rti apa yang telah dilahrkannya di

dalarn Shahifuh Hammam. Dia meriwa)'atkan (Fath Al Bari, 1157,

tha', I 1298-299) dengan redaksi,

tl g."',fr ,g)\t ;p ,1riJ, ,lj * *--# ,r pqt €J f
oj|Vr';fi

"Diriwayatkan dari Abu Al Yaman, dari Syr'aib, dari Abn Az'Zimd,

dari Al A'oj, bahwa dia mendeirgar Abu Hurairah mendengar

Rasulullatr SAW bersabda, 'Kita adalah orang yang belakangan (ada)

namun terdahulu (dibangkitkan)'. "

Selain itu, dia jugameriwayatkan de,lrgan sanadnya" Rasulullah

SAWbersabda,

.* ry; i of'Y.r, t'F' o.at ,e'€'el'i:;t
"Janganhh salah seorang di antua t aw trenans di air tenang yang

tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamrrya. "

Di antara ulama )'ang meriwaya&an Shahifah ini dari

Abdurrazzaq ?dalah Al Hafi-h,Abu Al Husain Abmad bin'Yusuf bin

Khalid As-Salma An-Naisabun, dia adalah seorang ahli hadits

Naisabur, dan terrrasuk salah seorang guru llduslim, Abu Dau4 An-

Nasa'i, Ibnu Majalu dan Ibnu Khuzaimatr. Al Bukhari meriwayatkan

darinya di luar krtab Shohih.

Al Hafizh As-Salma adalah s€orang p€rawi tsiqah,keluhuran

dan keadilannya telah disepakati, dia wafat pada tahun 2U H dalam

usia 82 tatnrn. Biografinya tercantum dalam At-Tahdzib (ll9l-91), Al
Jarh wa At-Ta'dil karya Ibnu Abu Hatim (1/l/81), dem' Tadzkirah Al
Hufazh Qll3l). Pe,netryan tentang status tsiqah'tya telatr disebutkan

*\,*,j:g- *t ls Ji4'e, lf; ,;$
.oVrUt
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dalam nraian hadits rrc,. 6374. Di sana kami menukil perkataan Ibnu
Hibban, "Dia adalah perawi AMurrazzaq, dan bisa dipercayai dalam
periwayatan tersebut. "

Hafizh As-Salma meriwayatkan dari Abdtnazzaq
Aku telatr telah mendapati salinan dari riwayatiya di

Perpustakaan Azh-frrahlrnyah Damaskus dengan sanad berakhir pada

Muhammad bin Ishaq bin Mandah (310-395 II) dari Abu Bata
Muhammad Al Husain bin Al Hasan bin Khalil Al Qaththan, dari Al
Hafizh Ahmad bin Yusuf As-Salme dari Abdurrazzaq.

DR. Muhammad Hmidullah Al Haidiri Abadi telah mendapati
salinan dart Shahifai dalam benhrk manuslaip di Perpusfakaan Berlin,
yang ditulis pada awal abad 12 H (sebagaimana yang dikatakannya).
DR. Hamidullah telatr menukilnya de,ngan tulisannya pada tahrm 1351

H dan membandingkannya dengan naskah asli. Naskah itu menrpakan
suatu naskah yang tidak prmya nilai ilmiah dan sejaratr sebagaimana
yang kita pahami.dari garnbaran DR. Muhammmad.terhadap naskatr

itu. pi samping itu, naskah tersebut telatr berkurang sebanyak dua
lembar, keinudia salah seomng te,mannya me,lrunjukkan ke,padanya

salinan Azh-Zhahiriyah dm Prof. DR. Shalahu4din Al Mrmjid
me,ngirirrkankepadmya foto kopi satinm itu.

DR. Hamidullah meirerbitkm &uhifah ymg bersurrber dari
dua salinan tersebut --delrgan cara membandingfan riwryat Lnam
Ahmad t€ftadry Srtahifah dalam Al MusnqLdalam tiga edisi secara

bertunrt-tnnrt dalam Majalah Al Llujantrna' Al ltmi Al Arabi di
Damaslrus pada tahun 1953 M. Kemudian Irrnbaga itniah
(Mujamma' AI llmi) ke,mbali menerbitkamya s€cara terse,ndiri pada

tatmn 1372 W1953 M, yaug didit oleh DR Hamidullah dengan

sea*it me{rukan perbaikm yag terjdi pada cetalon pertama

Dalam me,nerbitkan Shohifah, DR. Hamidulhh berpegang

ktp.d" Manuskrip Azh-Zhahiri)rah dan mei{edikan manuskrip Berlin
sebirgai penopmg dalam perneriksaan ke,lnbali, padahal manuskrip itu
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tidak ada nilai ilmiatrnya sebagaimana yang banr saja kami katakan.

DR. Hamidullatr menentukan ternpat perbedaan antara kedua

manuskrip. Seme,lrtara aku, dalam me*tahqiq Shahifah ini -{alam
Al Musnad-, aku tidak akan memberikan perhatian apa-apaterhadap

salinan Berlin dan tidak akan me,lryebutkannya dalam tatrkik. DR.

Hamidullah telatr membandingkan Shahifah yang telatr diterbitkannya

dengan riwayat yang ada di dalam Al Musnad, dalam cetakan pertama,

cetakan Al Halabi yang selalu kita beri kode dengan hunrf lra', dan dia

me,lryebutkan dalam muqaddimah terbitannya itu bahwa dia

mene,nnrkan beberapa perbedaan berikut (htn. 20-21):

1. Al Musnad punya kesamaan delrgan dua manuskrip yang ada

dan tidak ada pe6edaan dalam unrtan hadits kecuali dua atau

tiga kali. Ini tanpa mengalami penambahan dan pengurangan

kalimat. (Lih. hadits no. 13, 93,126 dan 138)233

2. Kami mendapati dalam Musnad Ahmad bin Hanbal sahr hadits

yang tidak kami dapati dalam kedua manuskrip yang ada sama

kami (Lih, footnote no. 14). Sama-sama diketahui bahwa

dalam cetakan Al Mttsrod te,rdryat banyak kesalatran cetak.

Ibnu Hanbal tidak;mc,lryebutkan hadits )rang no. 5 yang kita

dryati di keduammuslrrip tersebut.

3. Redaksi, bV -.;,lt ,]5'?erang dinamakan dengan tipS

dayd' telatr disebutkan dua kali dalam dua hadits yang terdapat

dalam kedua manuship Shahifah (no.29 dan 40). Sedangkan

Ibnu Hanbal hanya me,nyebutkannya satu kali (no. 40).234

4. Adanya perubahan kalimat periwayatan di antara dua srunber

yang ada misalnya kata Azza wa Jalla sebagai ganti dari

Ta'ala setelah nama Allah, atau Nabi dan Abu Al Qasim

sebagai ganti dari kata RasulullalU atau hal-hal lain yang biasa

'' Ini adalah nomor-nomr hadits dal"rn cetakan DR. Hamifullah.s DR. Hamidullah telah melakukan kesalahan dalam hal ini, sebagaimana yang

akan kami jelaskan pada teryatnya nanti
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terjadi antara dua manuslrip dari satu kitab yar-rg sama. Ini
telah karni sebutkan dalam footnote. Dalarq hal itu tidak
terdapat sesuatu yang merubah makzud yang ada.

Kami memiliki sanggahan atas komentar tersebut dan
peftandingan yang mernbedakan antara riwayat Al Musnad dar-
Shahtfah. Klaim DR. Hamidullah yang me,ngatakan bahwa dalam
cetakan Al Musnad terdapat banrrak kesalahan cetak sangat
berlebihan. Kami telah mengkaji dan menganalisa Al Mttsna4 dalam
cetakan lama yaitu cetakan Al Halabi sejak 40 tahun lebih, Daram
cetakan kami ini, kami telah memerbitkan 15 jilid dan ini adalah jilid
ke-16.

Jumlah hadits yang telah kami sebutkan di dalarinya mencapai
lebih dari 8000 hadits dan kami juga telah menganalisa ribuan hadits.
Dapat karni pastikan bahwa kesalahan cetak dalam cetakan itu sedikit
bahkan jarang, seorang pembaca bisa meyakini itu dari apa yang kami
tulis ketika menjelaskan btab At Musnad. sekarang aku tidalc bisa
membuat contoh atas hal itu, tetapi aku bisa melrgatkan bahwa DR.
Hamidullah melihat perbedaan rcdaksi dalam beberapa hadits, lalu dia
segera rne,nguatkm manuskrip Azbzhahiriyah yang ada di tangannya
dari cetakan Al M*mad dengalr alrggape bahwa manuslrrip yang
sudatr lama selalu lebih akurat dm benar daripada kitab rng sudah
dicetak tanpa mempertimbangkan ketelitian rhrrayat dan anatisa ilmiah
terhadap naskah. Itu tentunya mertrpakan kebiasaan orang-orang
orientalis dan pengikut mereka

Selanjutny4 kami akao men4ahqiq nash-nash Shahifah ni
dalam Al Musnod b€rdasarkm dalildalil yang lebih terpercaya dan
detail dari manuslrrip Ad-Zhahiriyah-

Pertama, karni memrprmyai cetakan pertarna dart Al Musnad
(cetakan AI Halabi), di mana kesalahannya lebih jarang diterrui
sebagaimana yang . telah karri buktikan lewat pengalaman yang
panjang dan teli[ mulai dari awal hingga tempat ini dan hingga
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beberapa tempat yang jatrh sesudah itu harnpir mencapai lebih dari

duapertigakitab ini.

Kedua, kami memiliki dua manuskrip baru Al Musnad (dalam

bentuk salinan), keduanya adalah salinan Ar-Riyadh yang diberi tanda

de,ngan huruf mim dan salinan Perpustakaan Al Kataniyatr (dengan

hunrf Maroko) yang diberi tanda de,ngan funfi l@f.

Kaiga, sebelumnya telah kami jelaskan (61519, dari cetakan

kami ini) batrwa kami telah membandingkan Musnad Abu Hurairah
dengan jilid lama dai Musnad yang ditulis pada tahun 837 H. Itu
menrpalcan catatanku yang paling dipercaya dan terluat dalam

salinanku ini dan salinan lfiusus )rang lain. Akan'tetapi penyalin

salinan inr (shaQ terdapat penambahan yang tidak ditemui pada

semua ushul dan referensi. Hal itu karena dia menyebutkan sanad

Shahifah pada awal setiap hadits. Aku mengira bahwa itu adalah

campur tangan dari penyalin atau dua penyalin sebelumnya Selain itu,

ini adalah penambahan yang menyalahi yang biasa dikemal'dari

riwayat Shahifah ini bagi ulama dan penghafal meski pada dasarnya

itu tidak me,nrsak dan bukm sesuau ymg b€rarti. '1l

Keempd, aku memprmyai jilid png kee,rnpat dari (Jami' Al
Masanid wa As-&man)lctya Al Hafizh Ibnu Katsir yang menrpakan

kopian dari salinan Dar Al Kutub Al Mishriyah. Di dalamnya terdapat

mayoritas Musnad Abu Hurairarr, tidak ada yang berkurang kecuali

sedikit saja. Shahifah nt disebutkan di dalamnya secara sempurna

mulai dari hlm. 3gO-402"

Kelima, ini menrpakan hal terpenting, bahwa Al Musnad inr
adalah karya Ahmad bin Hanbal,,ymg mana dia mendengar Shahifah

ini dari Abdurrazzaq dan dia telah menyebutkan se,rnuanya dari

pendengarannya terhadap Shahifah tersebut. Bagaimanapun

perselisihan yang ada antara riwayatnya dan riwayat Al Hafizh
Ahmad bin Yusuf As-Salma, tidak akao ada seorang pun dari ahli

hadits yang ragu bahwa riwayat Ahmad adalah riwayat yang

Musnad Inrn Ahmad --



derajatnya lebih tinggi dan lebih kuat. Selain itu, tidak ada ruang
untuk membanding-bandingkan antara Ahmad bin Hanbal dan Ahmad
bin Yusuf dalam perihal hafalan, ketelitian dan pengetahuan. Jika
keduanya berselisih pendapat maka neraja yang rajih zudatr jelas.

),']," DR. Hamidullatr telatr memberikan nomor bag, Shahifoh yur1
diterbitkannya, dimulai dengan ndmor satu sedangkan Musnad yang
ada sama kami diberi nomor mulai dari awal sebagaimana yang akan
anda lihat. Awal Shahifah diberi nomor 8100. Menurut kami, untuk
lebih teliti dalam menjelaskan perbandingan antara kedua riwayat dan
untuk mernberikan kemudahan bagi pembacg kami akan memberikan
nomor lain bagi setiap hadits pada akhir hadits yang ditulis di antara
tanda seperti ini t].

Berdasarkan hal ini, maka pexromoran karni terhadry hadits
Shahifah akan berbda dengan p€,lromoran DR. Harnidullah
dikarenakan kedua riwayat dalam hal mana yang didahulukan,
ditang;gubkan, peiranrbahan dan p€Nlgurangan berbeda. sudut pandang
kami pun b€rbeda dalam hal membagi hadits. Bisa jadi satu hadits
menunrt kami lebih lqrak dimggap menjadi dua hadits, namun
me,nunrt yang lain, itu adalah satu hadits. Bisa jadi dua buah hadits
dalam pembagian selain kanri namun kami melihahya sebagai satu
hadits, lahkan itu bisa sqia kare,na paubahm zudut pandang kami
dalam p€xromoran hadits sekarang ini dari sudut pandang kami dxlan
penomoran kami yang pertama terhadap Al Musnad sebagaimana yang
akan jelas dari uarian selanjutnya. sehingga saat itu aku terpaksa
menjadikan hadits yang se-karang aku lihat berdiri sendiri dari
sebelumnya dengan nomor lama bagi hadits yang sebelumnya dan
menetapkan di sampingnya dengan huruf mim sebagai tanda
pengulangan nomor bagi dua hadits. Akan tetapi pada penomoran
kfiusus setiq hadits shahifah ini yang aku sebutkan pada akhir setiap
hadits, akan aku jadikan bagi setiap hadits nomor tersendiri tanpa
melihat nomor sebelumqra dalam penomoran yang lama.
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Setelah akhir S,'a}ifah irlr, kami akan menyebutkan penutup

yang singkat, yalg menjelaskan be,lrtgk-be,lrtuk perbedaan di antara

kedua riwayat, yaitu riwayat At Musnad dan riwayat Ahmad bin

Yusuf As-salma, dalam hal penambafuan, pe,lrgurangan, pe,lryebutan di

awal dan penangguhan. Kami akan menjelaskan jtlmlah hadits yang

disepalcati oleh Al Bulfiari dan Muslim atas riwayat keduanya dari

Shahifah ini, dan jrunlatr hadits yang diriwayatkan s@ara perorangan

oleh keduanya.

Kami ke,lnudian akan menjelaskan jumlah hadits )rang tidak

diriwayatkan keduanya d2r;r shahifar, dan jumlah hadits yang sama-

sama diriwayatkan keduanya atau salah soorang dari keduanya dari

Atmad bin Hanbal, s€'rta jtrmlah hadits )'ang tidak diriwayatkan dari

Shahifah dalaur Kunbtts-sittah (keanamkitab hadits rujukm)'

Ketika me,nukil hadits-hadits dari shahih Al Bulfiari dan

Muslim, riwayat-riwayat Al Bgkhari, kami meyebutkan halaman-

halaman dalam salinan yang dicetak di footnote Fath Al Bari (c€t:

Bulaq), sedangkan dalam riwayat-riwayat Muslim; kmi rre'lrycbutkm

halaman-halarnan salinan yang dicetak di Bulaq (t&trn 1290 M).

Ka1ni juga menyebutkan cetakan-cetakan lain ketika diperlgkan

kemndian karri menjelaskan hal itu. Alcan tetapi dalarn men-taHtrij

Shahifuh ini, kami akan menyebutkan keduanya dalam dua cetakan

masing-masing. Nomor pertama bagi Shahih Al Bukhari kami

menyebutkan salinan yang dicetak di Bulaq pada tahun l3l l-1313 H

atas perintatr Sultan AMul Majid.

Di sarrping nomor yang ada kami juga me'lryebutkan huruf

/ftc', nomor yang kedua kami tujukan kepada halaman Fath Al Bari

cet. Bulaq dan kami menyebutkan di sampingnya kata Fath.

Sedangkandalam Shahih Muslim,nomor yang pertama kami tujtrkan

kepada cetakan Al Astanah tahun 1329-1334 H png te,muat dalam

delapan jilid. Di semping nomor tersebul kami jup menyebutkan

hurtrf sfn dan nomor )'ang kedua adalah cetakan Bulaq yang

disebutkan tadi, di sarnpingnya karni sebutkan kata Bulaq'
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Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Al B'rkhari dan Muslim
atau salatr seorang dari keduanya darr Shahifah ini, kami akan batasi
dengan salah satu riwayat dari keduanya dan kami tidak
menambalrkan lebih dari itu kecuali be,lrar-benar diperlukan.

Sedangkan hadits yang tidak keduanya, kami akan

berupaya meriwayatkann)ra dari kitab-kitab hadits yang lain
semaksimal mrurgkin.

Dalam takhrij kami akan mengarahlcannya kepada Shahifuh
yang ditertitkan oleh DR. Hamidullah dalam cetakan Al Mujamma'
Al Ilmi Dimasyq disebutkan dengan redaksi, "Ash-,Sftaiifah Al
Mufradah" de,ngan nomor-nomor hadits )rang ada di dalamnya.
Sedangkan salinan yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zinad dari Al
A'mj, dari Abu Hurairah disebutkan de,lrgan redaksi, "salinalr Al
A'raj' serta me,qielaskao letakrya dalam kitabkitab hadits seperti lI
Musnad, Shahih Al hffinri, Shahih Muslim dan lainnya, jika
diperlulcan. Hanya kepada Allah SWT, kami 6sorqfuea pertolongan,

taufik dan kebenaran.

@ - 
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SHAHIFAH HAMMAM BIN MI]NABBIH
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lrl *
8100. Abdunazzaq bin Hammam me,lrceritakan kepada kami,

Ma'mar menceritakan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dia

berkata: Inilah yang diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda, uKita' adalah orang yang

belakangan (ada) namun tqdalrulu (dibangkitkan) pada Hai Kiamat.

Mereka telah diberikan kitab sdelum kita, sedang kita telah diberi

setelah mereka. Inilah lwri yang diwaiibkan Allah kepada mereka

kcmudian mereka berseliSih pendapat di dalamnya lalu Allah

memberikan petunjuk kepda Hta, dalam hal iu mereka mengihtti

Hta. Kaum Yahudi esok luri (Sabtu) dan kaum Nasrani lttsa

(Minggu)." []"'

tst Sanad ini adalah awal dari guhifat Honan bk Murubbih. Ini menrpd<en

sanad yang palmg shahih dan menryatm sanad bagi setrnr1 riwayat Siaiifah.lladisl
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yang pertama ini diriwayatkan oleh Abdurrzzaq dalam tafsirnya (hlm" 23, manuslrip
dalam bennrk kopian). Ini juga menrpakan hadits pertama dalan Ash-shahifah Al
Mufradah.

Hadits ini telah disebutkan benrlang kali dalam Al Musnad dari beberapa jalur
yang berbeda, ymg terlahir adalah pada hadits no. 7693 dari Abdurrazzaq, dari
Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairab, dan dari Ma,mar, dari
Harnmam bin Munabbih, dari Abu Hurairah.

HR. Muslim (3t7 sin, dan 11234, cet. BulaQ dari Muharrrmad bin Rafi', dari
Abdurrazzaq; Sedangkan Al B"thnri tidak meriwayatkaonya secara lengkap dari
shahifah Honam tetapi dia meriwayatkamya secara lengkap dari Musa bin Ismail,
dari wuhaib, dari Ibnu Thawus, dari ayahnyi" dari Abu Hurairah. Hadits itu
disebutkan bersama hadits yang bcrbunyi, ... tiji d *,9.1.1.ai bt 

"t-'$ 
*V

"Hak muslim atas muslim lainnya adalah mandi safi. kali artam tiiuh hai .....
(Fath Al Bari,2l5-6 tha', Z3l8 dan 41177 tha',6/381).

Al Bulfiari juga meriwayatkannya secara scndirian dengan lsngkap dari naskah
Al,A'raj, dari Al Yamano dari Syr'aib, dari Abu Az-Zia d, dari Al A,raj, dari Abu
Hurairah (Fath Al Bari, 212, u292-294). Hadits ini akan discbutlan bersamaan
dengan pcnadaban ini no. 8484 dari Atran, dari wuhaib, dari Ibnu Thawus seperti
dua riurayat Al B.khari. Di awal riwayat Erseh11 disebutkao redaksi, 'oi*1,t'ii,l
o:fiEJr 6t(av1i aMah umat tqakhir rumnm wg pqtama masuk surga," sebanyak
aui Uli dari jahu ^tbdrrrazzaq bcrsama 

-k"dU 
hadits yang lain iari Shahifah

Hammam. Dia meriwayatbn awalnya (Fart il Bari, Bll2B tha',111452453) dari
Ishaq bin Ibrahim 

-Ibnu khauaih-, dari Abdurrazzaq dargnn sanad shahifah.
Dia juga meriwaya&an bersamaan dengan itr hadits, .. # Ay't;l 4l'tt\ itti "Demi
Allah, sunguh salah satu dari fution bqsihthth dilot sumpahnya' ...," (Al
Musnad, no. 8193, syin) dariShahifahini.

Ibnu Katsir menukilnya (Tafsir lbnu Katsir, 11524) dar. terpat itu dari Al
Bukhari Selain itq trl lrrkhari juga meriwayatkannya (Fath Al Bari,9l4l42 tha',
12/371-372) dari Ibnu Rahawaih dengan sanad sebelumnya dari shahifah. Dia pun
meriwayatkannya bersama itu hadis, S\\r ;1W t#;f if p], ul E ,,Ketilca tidur,-aht
(b*mimpi) diberi perbendalaraan ktiti," (Al Musnad, w. 8232). Al Butfiari juga
meriwayatkan awalnya sebanyak lima kali dari naskah Al A'rajasy bersamaan
dengan beberapa hadits lainnya yang menunrt kavni, tidak pedu disebutkan secara
rinci di sini Lih. Fath Al Ban (11298,6182,12,190, 13, 390).

Redaksi, r1i rlp'r "Orang Yahudi besolq" discbrutkan dalam beberapa refensi
btzb Al Musnad datJam{ Al Masanid wa As-Sunan (7l3g0).

Redaksi ;t$'6'l,tatra orang Yahudi," adalah redaksi yang sesuai dengan redalsi
yang terdapat dzlam Ash-shahifuh Al Mufradah dan riwayat Na[ustim- Sementara
redaksi yang disebutkan dzlamTafsir Abdurrazaq (hlm 23) adalalL r'ti$;|g1:o
6jti!."Besok (sabtu) adalah milik orang Yahudi sedanglan tusa (Minggu) adalah
milik orang Nashroni."
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Yt ,Y ,t't {'ht & rdt J ,:vt -A\'\

tr] qur 6'.:9J ,'rt;:t *
8101. Abu Al Qasim SAW bersabda, "Permpamaanlat

dengan para nabi sebelumht adalah seperti seseorang yang

membangun beberapa rltmah, dia membangunnya dengan baih

sempurna, dan indah fteanali satu tempat baU batu yang terdapat di

salah satu sisi ntmah-ntmah iU. Manusia lalu mengelilingi dan

kagttm terhadap bangunan itu, mereka mengotakan, 'Kenapa lamu

tidak meletalckan batu-batu di sini sehingga bangunanmu lebih

sempurna'. " Nabi Muhammad SAW b€rsabda, *Ahiah batu bata

itu." 12!236

,h1 ,tr ,P,*:;t'i' * i'J;r,1ui -'rr 'r
C',+ttbt D" ,;,it # rA" Y -iuf 15 a;r: i?t

6r

,iG,e.W'ry1 $:*,1*i,W';tii )61 G'#
*'{',rrht r,,"P,rflt,f €*rr*r u'f *t,Y'€-fn

trl (+ ohk G.*,P I
,o Hadits shahih. Hadits ini dinukil ddmAsh-shahifah Al M{radah (no. 2).

HR. Muslim (7164 sin, 21206-207, cet. Bulaq) dari Muhamad bin Rafi', dari

Abdurr-azzaq. Hadits sen4pa juga disebutkan pada hadits no. 7318 mim, dari naskah

Al A'raj, dan hadits no.7479 dari riwayat Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah.

Al Bukhari tidak rcriwayatkannya darr Shahifah Hawutn, tetapi dia

meriwayatkannya (Fath Al Bori,6t4O8) dari riwayat Abu Shalih, dari Abu Htrairah
sebagaimana yang telah kami jelaskan.
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8102. Rasulullah SAW bersaMa, "pertmpamaan diriht
adalah seperti seorang yang menyalaknn api. Tatkala api itu
menerangi selcelilingnya, binatang yang akan jatuh ke dalan api ini
akan mast* ke dalamnya, dia akan mencegah dan mengalahkannya."
Rasulullah SAW bersabda, *Itulah per.umpamaanht dan
peranpamaan kalan. Aht akan mencegah kalian dari api neraka,
'Menjauhlah dari neraka, mejauhlah dari neraka'. Lalu kalian
mengalahkanht sehingga kamu masuk kc dalamnya (api
neraka)."l31ztt

a7 Hadits shahih. Hadits ini dinukil Ae1u.rn Ash-shahifah Al Mufradah (no. 4).
HadiB sebclu"mya yang disebutkan pada no. 3, tidak diriurayatkan oleh Ahmad
dalamAsh-.t ahifah, yuttt hadits ymg trerbrmyi, ASA\ ,S#l, p.pottntponoan
orang balrtil dan orang yotg bersedekah.,,

Ah-"d *rirr"y.it"""1o dalen ll Mtsnad sebanyak eryat kali, baik secara
panjang rmupun ringkas uo. 7331, 7477, g04s dm l0zg. Ahmad tidak
meriwayatkan s€mnn},a dari riurayat Irammambin Mrmabbih, dan Al Buthari dm
Muslim juga tidak meriwayatkannya dari jahn lsi -Srrah@.

Red"ksi, ... t'rv tti;-t )rj ,;rS 
"[; 

-eerunpa-o*, iirin adolah sq*ti orang
ymg menyalakmt qpi," diiiwa-yatkan oleh Muslim dari jahn lsh-stuhifatt (Tt$-A
sin,21i206207, cet. Bulaq) dari Muhan"nad bin Rafi', dari Abdunazzaq. Hadib ini
rclah disebutkan d^lam Al Musnad no. 7318 secara riagkas dari *sk h Al A'raj.
Kami telah menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan Al But&ari (Fath al Bai,
61333-314) dan Muslim (21202, cet. Bulaq), keduanya mgriwayatkan dari naskah Al
A'raj.

Rdaksi' l6t .J !i{ ,;! "Yang tqjen r?nts kc dalam noalca," dalam riwayat
Muslim disebritkan 4engan redaksl, rrlr d ,1, " y-rg bqada dalot neralu."

Redaksi, W'# dahm riwayit Mrritim disebutkan dengan redaksi, til..#
dalam naskah dengan catatan pinggr zurz. sedangkan dalaw, Jani, al Masanid
disebutkan dengan redaksi, !i*i.

Redaksi $ " Metiauhhh," yaryketiga tidak disebutkan dalam riwayat t!{1srim,
Ash-\hahifoh Al Mufradah, Jami' Al Masanid. sedangkan dalarn mim disebutkan
dengan redaksi, )6, ,r { "Menjauhlah dari nqaka." setelah itu di atas redaksi, sr

'n'ffil%Hi5 adalah s6daksi yang disebutkan datatn h.-,naskah ;;
catatan pinggi mim, Shahih Muslim daa Ash-Shahifah Al Mtfradah.
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,ipttitl.,*"t *.Itt ,)b :t ,Si,t.1ui -,rr.r
\i a#q ti ,r$e r) d)Lt ., rj ,fiflt *id ,rw'oP

ltl
8103. Rasulullah SAW bersabdq "Jauhilah berprasanglca

buruk lcarena prasangka buruk adalah pembicaraan yang paling

dusta. Janganlah kalian saling dengW, bersaing, dendam dan

menjauhi. Jaditah hamba Allah yang yang bersaudara." 1412"

be 4, G,*r;r'?rt.* ir Jh.1ui -,rr.t
["] iUl ;ur lt #'t"'Jl1;-';^3';t..J W;'t

8104. Rasulullah SAW bersabdq "Di dalam hari Jum'at

terdapat suatu waldu, yang jika seorang muslim mendapatkan waldtt

itu saat dia memohon sestntu kepada Tuhannya maka Dia akan

m en gabul lran p erm oh orumya. " [5 ]i"

eV\lt;q Gf t ,t:itu

at Hadits shahih. Hsdits ini disebutkan dalam Ash-Shahtfah Al Mufradah (w.
6). sedangf,an hadits sebelumnya disebutkan pada no.'5, )raitu hadits yang berbunyi,
ttiifrli ,.ory(y'y dv$'jt'i;-iiS*i, ul'Dalam surga todapat pqohonan, dimana

seoran! yang berkcndaradn bajalan di bou,ahrya selama seratus tahun namun dia
tidak bisa menempuhnya,' tidak diriwayatkan oleh Ahmad dalurn Al Musnad,

sekaliprm demikian hadits ini adalah hadits shahih.
HR. Ahmad (no. 7489); Al Bulfiari (Fath Al Bari,8l48l); dan Muslim Q1349,

cet. Bulaq), ketiganya meriwayatkan dari naskah Al A'raj.
Kami telah menjelaskan delxn Al Mu.mad unrtan-tntrtannnya yang akan datang.

Aku tidak m€ncmukannya delal,:n Al Musnad dan juga dalam Ash-Shahihain yarig
diriwaya*an drri Shahifah Hunmam. Hadits no. 8103 telah disebutkan lebih
panjang lebar dalam naskah naskah Al A'raj no. 7M5, sebagiannya disebutkan
secara ringkas dari jalur lain dari Abu Hrrairah no.7862. Alu tidak
dalam kitab Shahihain dart iaha Aslvshahifah.

Dalam Ash-Shahifah Al Mrfradah terdapat penambahan reda&si, r'tl+w ij
*Janganldt kalian saling metqruingi," sebehrm redaksi, fthtu l:t"Janganlah kalian

salingmendenski'" 
ii. Hadits ini dinukil dilrm Ash-shahifatr al Mudradah(no. 7).

Hadits dengan redaksi serupa pm telah disebutkan sebelun-ya dari beberapa jalur,
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8105. Rasulullah SAW bersabdq "Malaikat mendatangi lwlian

silih berganti, ada yang tunn pada malam hai dan ada yang tuntn
pada siang hari. Mereka akan berhtmpul pada saat shalat Subuh dan
shalat Ashar, lcemudian malaikat yang b*sama kalian naik dan
mengahadap Allah, lalu Dia (Allah) bertanya kcpada mereka

-sedang Dia Maha Mengetahui-, 'Bagaimana keadaan hamba-
hamba-Ku kctika kalain meninggalkan mereka?' Malaikat menjawab,
'Kami meninggalkan mereka dalam keadaan shalat dan kami

Jtt),k'i<ryit,*, *'?", & n' -A\ .1

mendatangi mereka dalam keadaan shalat'." 16l'*

l,L

d:-s

*,';;ir,:oH lY *t,k e{tDAi ,f ?tt(,'6*l *
.[v] ;;lr'fiUt ,ti

dari Abu Iftrairah P€rtnna hadits no. 7151, lrarni rlah mcnjelaskan bahwa HR.
jamaab Al hltari, dan Muslim tidak meriwaya&arm57"a dari jahr Ash-Shahifah
ffipi dei bcbcr4a jahr tain. Hadits ini juga diriwayadan dari jalur lain oleh Al
Habm(Al Mmaththa', ll,kln- 108), dari naskah Al A'raj. Lih. badits no. 7810, 7811,
808Ei 3242 dm 3560.a Hadie shahih. Hadits ini dinukit datan Ash-shahifoh Al Mufradah (no. g).

hadits ini jugp disebu&an pada no. 7433. Kad telah menjelaskan bahwa hadits itu
dirimyatkan oleh Al Bulfiari daa Muslim dari nasloh Al A'raj. Lih. hadis no.
760t.
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8106. Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat berdoa untuk

salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat

shalatnya, dan selama dia tidak berhadats, 'Ya Tuhanht, ampunilah

dia. Wahai Tuhanlar, rahmatilah dia'." f7f2ar

,lL hr Jb ior J;, J$3 -A \ .v

,.si!r t3tG;y.'ed :q, dt WU {wT : rri;f

8107. Rasulullah SAW bersabda, *Apabila salah seorang di
antara lramu mengucapkan, 'Amin' lalu ucapannya itu bertepatan

dengan aminnya malailrat, maka dosa-dosanya yang terdahulu

diampmi." l}1ztz

ar Hadits shahih. Hadits ini dinutrrl ddam&ulnfah Al Mu[radal (no. 9). HB-
Muslim (?130 siz, l/184, cct Bnlaq) &ri Muhmad bin Rafi', dari Abdurrazzaq,
n.rnun dia tidak menyebrf}an redakinya, dia hanya mengalihkann)ra kepada
riwayat lain yang discbutkan sebehrmya.

Makna hadirc ini rclah disebutkan sebehrnmya bersamaan dengan hadits no.
7424 dari riwayat Abu Shalih, dari Ab,u Hurairah" Kami telah menyebutkan bahwa
HR Al Bulfiari dari beberapa jahr yang rclah kami jelaskan- Aku tidak mensnukan
di dalenmya hadits yang diriwayatkan dri jahnlsft-ShahW. Maknanya juga telah
disebudon, baik secara panjang lebar naupun secara ringlas, dari beberapajahir no.
7542,7@3 d2n7879.

a2 Hadi6 shahih. Hadits ini dinukil d^hmAsh-Shahifah Al M{radah (no. l0).
HR Muslim (2118 sin, lll2l, ceL Bulaq) dari Muhammad bin Rafi', dad
Abdrrrazzq. Dia tidak menyebutkan redaksinya, dan dia hanya mengalihkannya
kepada hadits sebelumya.

Al Bukhari juga meriwayatkannya (Fath Al Bari,2/220, 61223') dari naskah Al
A'raj. Mnslim juga meriwayatkan dari naskah Al A'raj (lll20-121, cet. Bulaq).

HR. Al Bukhari dari jahrr lain (Fart Al Bari,2l22l daa 8ll2l). HR Muslim
(lll20) dari jalur yang ketiga. Makna hadits ini telah disebutkan pada hadits lain
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah no. 7187, 7243 d^a7&7.

Redaksi, sllr riir'.ri1 'erl "Matw salah satunya sesuai dengan yang lain)'
adalah redalsi yang tercintum dalam Ushut Al Musnad dn Jami' Al Masonid.
Sedangkan dalam lsi-Slrahifah At Mufradah disebutkan deirgan redalsi, r;,3t:,ti1'p,rj

.rftr namun aku khawatir ini adalah kekeliruan ketika mmbaca nash rnanuskrip.

.[n] 
ry1 

'u ?*
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8108. Hammam bin Mrmabbih berkata, .I(etika seseorang
menggiring unta yang berkalung, Rasulullah sAw bersabda
kepadanya, 'Celaka kamu, tunggangilah unta itu,. Laki-laki itu
berkat4 'Ini adalah seekor unta wahai Rasutullaft'. Rasulullah sAw
bersabda, 'Celaka kamu, angangilah unta itu'." lg,Jrot

.[r.] rg'#iq'3*a ,;zlYt*i,**.rUJ
8109. Rasulullah SAW bersabd4 -Demi dzat yang ifwa

Muhammad berada di tangan-Nya, jikalau kalian mengetahui apa
yang aht ketahui niscaya fulian akan sediHt tertawa dan banyak
menangis." UO'J'*

243 Hadits shahih. Hadits ini diDukil dtllrrr, Ash-Shahifah Al Mufradah (no. l l).
HR Mtulim (4191 sin, 1/314, cet. Bulaq) dari Muiramad tin Rair,, dari
Aberrazzaq.

HadiB serupa rclah disebutkan pada hadits no.7447 dari jalw naskah Al A'raj.
Sebelurmy4 pada hadits r.o. 7344 terdapat keraguan antara riwayat Al A'raj dan
rivayat Musa bin Abu utsman dari ayahnya. Di sana kami teiah menyebutkan

Malik rneriwayatkannya (Al Mwvaththa',hln )'l'l) dari Abu l\z-Zia^d, dzrt
Al A'raj.

H{its ini juga disetuttan dengan malrnanya ro.7723 datam riwayat Ikrimah
dari Abu Hurairah. IIR. Al Bulftari (Fath Al &trL3t429429, 5lz97 iao tolasoy
633i n'qte}r Al A"aj. HR Muslim (1R73-374, cet. Bulaq) dengan dua jalur

dari jalur Al A'raj. HR Al Bulfiari (Fath At Bari,3l43g) dari riwayat
lrrimh, dari Abtr Hurairab4 Hadir stwhih. HadiB ini dinukil rrolam Ash-Shahifah Al Mufradah (no. t4).
HR Al Bulfiari (Fath ll Bari, 81130 tho', 1u459) dari jalur Ash-shahifah, "k;tetapi dari selain riwayat Abdurrazzaq. Dia juga meriwayatkannya dari Ibrahim bin
Musa, dari Hisyam bin Yusuf, dari Ma'rnar, dari Harnmam bin Mrmabbih. Hadits ini
telah disebutkan dalamAl Musnad (no.7490) dari naskah Al A,raj.
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8110. Rasulullatr SAW bersabda, *Apabila salah seorang di

antara kamu hendak membunuh, maka dia hendabtya menghindari

wajah.- [l]'05

:itr iir.lti, -,u r r

oL.,!,, $u;&?'u;;',* u +r:i;;;t ;.'q;-
,,;';'&t * qlL'.iLi 6ti ,ic ,!t l;;:r r;- -3'sJ 

"rtt
li rl ,1? e'rf?

8111. Rasulullah SAW bersabda, *Api kalian ini, yaitu ymg

dinyalalran oleh manusia merupakan sdu bagian dart a4uh puluh

bagian api j ahanam. " P da sahaM bertmya,'D€rmi Allah, jika hanya

itu saja te,ntu itu sudah cukt4p wahai Rasululullah." Rasulullah SAW

bersabda, "sesungguhnya ia lebih pana{t enam puluh sembilan bagian,

masing-masing s eperti pan6nya. " U27'*

HR. Al Bulfiari (Fath Al Bari, [m, dari riwayat Sa'id bi't Al Musayyib' dari

Abu Hnrairah" Dalam Ash-Shahifah Al Mufrodah, kata rnenangis didahulukan dari

kata tertawq ini sesuai deirgan riwayat Al Butfiari &ri jalur Hammam. Apa yang

kami tetapkan ihrlah yaug discbutkan dalam Ushul Al Muaad dan Jami' Al
Masanid, yang sesuai dengm riwayat Al Bulfiari dari jalur Sa'id.

ai Hadits shahih. HR Al Bulfiari (Fath Al Bai,3ll5l tha', 51132) dari jaltr
Ash-Shahifah dan dia dengan sanad lain dari jalur Al Maqbrri,
dari Abu Hurairab dan Muslim (21290, cet. Bulaq) dari jalur naskah Al A'raj dan

dari beberapa jalur lain, n.irnm dia tidak rneriwayatkanqra dari jalur Ash-Shahifah.
Sebelurmya telah disebutkan dcngan paqiang lebar hadits dari jalur naskah Al A'raj
(no. 7319) dan maknan)a juga Erdapat pada hadits yang berasal dari riwayat Al
Maqburi dari Abu Hurairah (no. 7414).

ffi Haditsnya shahih. Hadie ini diukil dal.an Ash-Shahifah Al Mufradah (rro.

12). IIR. Muslim (8/150 sin, 2852, cet. Bulaq) dari beberapa jalur Ash-Shahifah.

Dia tidak meiryebutkan redaksinya, namun dia hanya mengalihkan kepada hadits

yang sebelumnya dari jahn naskah Al A'raj; dan Al Bulfiari (Fath At Bai, 61238)
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8113. Rasulullah SAW b€rsabda, "Puasa adalah perisai. Oleh

lcarana itu, bila salah seorang di antara kamu berpuasa, maka

janganloh dia berbuatjahil dot berkata kotor. Jika seseorang hendak

metneranginya daa ,rrenaHrrya maka dia lrcndabya berkata,

dari jalrrr naskah Al A'raj. Maknanya sebclumya telah disebutkan, meski
rcngalami dan pengurangan dari jalur naskah Al A'raj (no. 7323).
Redaksi yang dischxtan di sini bary! sara de,ngan rcdaksi dalam kitab Shahihain
dm,Al Muwaththa' (rtnn 9%) dari jafur naslah Al A'raj.

z7 Hadits shahih. Hadits itri dinukil Aetarn Ash-Shahifah At Mufradah (no. 13).

At Bufeari dan Muslim tidalc mcriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah, narnun

berya @iwayatkannya dari jahrr lain- IIR. Al Butfiari (Fath At Bai, 61208-

209r ly-349, 34T) Mjalur ""skah Al A'raj. De,mikian juga deirgan Muslim yang

ryirF:t$n+qn (21324, cet. Bulaq) dari jalur naskah Al A'raj, dengan redaksi
yry,plqg dep€odclc; (Fart AI Bari,l3B25) dari riwayat Abu Shalih, dari Abu
Hurinb $'afr Al Bari, 13R49) dari riuayat Abu Rafi', dari Abu Hurairah; dan
Uurlig;SQ"fl, cct- Bulaq) dari riwayat Atha' bin Sain4 dari Abu Hurairah,
scUcMlH& dis€butan de,ngan rcdaksi yang ringkas rro. 7297, dari jalur
na.linh AlJ,-nfu{E jrrga Elah disebutkan demgan redaksi yang prmjang rro.7491,
75 20, tuijqhqFhh Al A'raj.

,;*'4r #;iy:;',St',ti i:+ i tg ,5 ,:6i;jt

,* iQ, :p, *a?',.& ir J;r;tii -,rr rr

lr tl 't'k ;\,ib ;t
!t;
a , ..

:J4-le

lr rl
8112. Rasulullah SAW bersabda, "setelah Allah

menyelesaikan penciptaan maWrluh Dia menulis sebuah tulisan yang

tersimpan si atas Arsy-Nya, 'sesungguhnya rahmat-Ku mengalqhlun

lremarahan-Ku'. " ll3l'o'

W:.-}ffi*IryAtnrd
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,sesunggunya aht sedang berTtasa. sesungguhnya aht sedang

berpuasa'." U4l'o'

itii -,rr r t
)i;. ,s):;t g) u 9t:r+'*l t'U, f Jtu ,*i. )3.1

.[r '] yr€if rift ,J.i(;lu ,,tt|; f:?:'iw3'^{;3

8114. Rasulullah SAW bersabda, uDemi dzat yang jiwa

Muhammad berada dalam tangan'Nya, bau mulut orang yang

berpuasa lebih harum di sisi Attah dai bau misk Dia menahan

syahwat, maftan dan minumnya karena-Kt. Puasa adalah untuk-Ku

dan Aht akan memberikan pahalanya." flil'ot

as Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-shahifah Al Mufradah (no. l5).

Al Bukhari dan Muslim tidak mcriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah, tetapi

keduanya meriwayatkannya --dengan paniang lebar dan ringkas- dari bcberapa

jalur. Di antamn)ra, Al gulfiad (Fath al Bari, 4/88-91) dari jafrn naskah Al A'raj.

Mrslim meriwayatkaa..t*L Nati SAW yang bertnmyi, ili i,(L,, "h.asa adalah

perisai,,, (lt3l6, 
""r 

nohq) dari naskah Al A'raj, kemrdian dia meriwayatkannya

secara paojang lebar dari riwayat Abu Shalih, dari Abu Humirah. Hadits ini telah

discbutkan berulang kali dalam ll Musnad, baik secara panjang lebar maupun secara

ringkas, dari banyak jalur, di antaranya riwayat dengan redaksi ini no. 74U, dfri
riwayat Musa bin Yasar dan Al A'raj dari Abu l|tlmirah, rc.7336 d^n7679, d,tri

riwayat Abu Shalih, dari Abu Hurairah.

'' Haditr shahih. Awal hadits ini adalah sabda Nabi SAW. Sedanglgn

kelanjutannya dari redaksi, 't;il'fr 'Dia menahan nafstmya," adalah hadits qudsi

sebagaimana yang terlihat dad hadits tersebut meski dalam riwayat ini hal itu tidak

dijelaskan Hadits ini dinukil dat2fir Ash-shahif& Al Mufradah (no. 16) dan Al
Bukhari tidak meriwayatkannnya dari jalur Ash-shahifah tetapi dari beberapa jahn

lain.
Al Bulfiari telah meriwayatkanya bersamaan dengan hadits yang pa$ang (Fath

Al Bai, 4t8:l-gl) dari jahu naskah Al A'mj. Muslim meriyayl[an maknenya

secara terpislfo dalam biberapa hadits dari beberapa jahr (l/316-317, cel Bulaq)'

Nanti hadits ini akan disebutkan dari jalgr naskah Al A'raj (no. 9999 dan 10000).

Hadits ini telah disebutkan dari jalur lain dalam sebuah hadits yang panjang dari

riwayat Abu Shali\ dari Abu Hurairah (x1o. 7679). Beberapa maknanya secara

terpisan tehh disebutkan dalam banyak riwayat di aotaranya hadits no. 7596,7775,

804i dan 8045.
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8115. Rasulullatr SAW bersabda, *Salah seorang nabi pernah
berdiam din dn bawah sebatang pohon, lalu tiba tiba dia digigit oleh

senut, lantas dia memerintahkan agar tempat itu dibersihkan dan
semut yang ada di bawah pohon itu dikcluarkan serta membakarnya.

Lalu Allah mewahyrkan kepadanya, lBukankah yang mengigit itu
hanya satu ekor sentut'f'll6l2fi

',* \t$ ,*, * ?"t & n' J;r.1ui -,rr rr

:ts ,l-7'Jir'-'"tr V ,:,g:Ft ,)L'6rltf ylJ 9*- G #
,G.#;-6 ul1--r:t |&i+t{- yl .r^,#r,!,W A

.[r v] r#*. t:& ol';;*l |.# ti
8116. Rasulullah SAW bersabda" uDemi dzat yang jiwa

Muhammad berada dalam tangan-Nya, kalaulah bukan karena alcu

memberatlran orang-orang yang beriman, niscaya aht tidak akan
tinggal di belakang pasukan yang berperang di jalan Allah. Alcan

tetapi aht tidak mendapaii lcelapangan sehingga alat membenani

merelra dan mereka tidak mendapati kclapangan sehingga merelu

e Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 17).
HR Muslim dari jalur Ash-Shahifoh Ql43 sin,2ll95, cet. Bulaq); dan Al Bukhari
(Fath Al Bari,61255) dari jalur naskah Al A'raj.

Muslim juga meriwayatkannya (2t195, cet. Bulaq) dari riwayat Al A'raj. IIR.
Al Bulfiili (Fart Al Bari, 61108) dan Muslim Qll95, cet. Bulaq), keduanya
meriwayatkan (ari riwayat Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamab, dari Abu
Hwairah.
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8117. Rasulullah SAW bersabde "Setiap nabi mempunyai doa

yang dikaktlkan. Afu menginginkan jika Allah menghendaki agar aht

menangguhkan doahr hingga Hari Kiamat sebagai syafaat untuk

umatht." [18]"'

iui,.

8118. Rasulullah SAW bersabda "Siapa yang ingin bertemu

dengan Allah, maka Allah juga akan ingin bertemu dengannya. Siapa

25r Hadits shahih. Hadits ini dirukitdalamAsh-shahifah Al Mufradah (no.l8).
HR. Muslim (7R4 sin, 2196, c* Bulad dari jahrr Ash-Shahifah bersama hadits
selanjutnya no. 8190; dm Al Brrkhari dengan redaksi ini dari jalur lsi-Slahifah,
tetapi dia meriwayatkan dengan meknanya secara ringkas (Fath Al Ban,6112113\
dalamhadits yang diriwayatkan dari Sa'idbin Al Musayyib, dari Abu Hurairah.

Hadits ini telah disebutkan pada no. 715 dalam hadits yang panjang dari riwayat
Abu Zar'ab dari Abu hrairah, dan juga telah disebutkan dengaa maknanya secara

ringkas pada no. 7336, dari naskah Al Ataj, dari Abu Hurairah.

"'Hadits shahih; Hadits ini dinukil dalamAs.h-Shahifah Al Mufradah (no. l9).
Hadits ini disebutkan dalam Tafsir Abdunazaq (hlm" 150) dari Ma'mar, dari
Hammao. Al Bulsari dan Muslim tidak meriwayatkannya dai jahn Ash-Shahifoh.
Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 7700, d^ti riwayat Al Qasim bin
Muhamrnad, dari Abu Hurairab.
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yang tidak sulra.bertemu dengan Allah, mala Allah juga tidak akan

sulra bertemu dengannya." [I9]"'

u *nf';:*r *,\t * i, J;r.1ui -,rr rr
,*ol ";i;\t *Vr,fu;*i *x. i:,hrLvf

.[r.] 4r:a; t;i;\t 4 nt
8119. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menaatiht malu

sesungguhnya dia telah menaati Allah, dan siapa yang
mendurhakaiht maka sesungguhnya dia telah mendurhakai Allah.
Siapa yang menaati pemimpin maka sesungguhnya dia telah

menaatiht dan siapa yang mendurhakai pemimpin, malm

s esungguhnya dia telah mendurhatraiht. " l2}7"o

tcth

irir p k e'^;rut irrt t :i'tii.;,.1ui -,rr v .

[r rJ '^i*'+'#-'J )a,'*;'d- ,F {,-,2-S-j

253 Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalam Ash-Shahifah.Al Mufradah (rro.20).
Al Bt'khari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah. Aku tidak
mendapatinya dalam Shahih Al Bukhan dari hadits Abu Hurairah. HR. Muslim
Q1308, cet. Bulaq) dari riwayat Amir bin Syuraih bin Hani', dari Abu Hruairah
tentang kisah Aisyah yang memberikan sedekah kepada Abu Hurairah. Redaksiaya
disebutkan dalam Shahih Al Btkhan (Fath Al Ban,lll308-311) daxi Ubadah bin
Ash-Shardt, Aisyah dan Abu Musa d,n juga disebutkan dalam Shahih Muslim
(2/308-309 , cet. Bulaq) dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit, Aisyah dan Abu Musa.4 Hadis shahih. Hadits ini dinukit dzlamAsh-Shahifah At Mufradah (no.2l\.
Al Butfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah. Hadits ini
telah disibutkan pada no. 7330,7428 dat7il3 dari selain jahn Abu Hruairah dan
kami telah menyebutkan bahwa HR Al Bukhari dari satu jalur.

Redaksl 4 i': "Dan barangsiapa durhaka kepadaht," adalah redaksi yang
tercantum dalnn mim dza Ash-Shalrifoh Al Mufradah. Sedangkan dalam ha'
disebu&an de,ngan rcdaksi 

".?, 
nt "Dan barangsiapa &trhaka kcpadaht," yaitl

naskah dengan catatanpinggir 7;7.
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8120. Rasulullah sAw bersab@ "Kiamat tidak akan teriadi

sebelum harta yang kalian punya banyak dan melimpah sehingga

orang yang punya harta berkeluh kesah tentlng orang yang akan

menerima s edekahnya. " l2l7"t

;it 'W, iY:1t ,{1 ,;4r ';5.e 
'iur -r A\ Y.

.pir ,jilr 'i6 r},r J?t t;- ; u-I 2Ar:rjti ,s;sr k-
' '[t r]

8120 ;. Rasulullah SAwbersabda, "Ilmu akan diangkat, waldtt

alcan terasa cepat, finoh akan bermuianlan dan kckncauam akan

banyak terjadi." Para sahabat bertany"4 "APakah yang dimaksud

dengan kekacauan watrai Rasuldlah?" Beliau me'ujawab, "Perang,
tr.^^t256perang. Lzzl

25t Hadits shahih. Hadits ini dill*il d81a0 ai-srbhifah Al Mufradah (t6.22).
Al B"khari tidat ncricrayEltam)'a do;iiahl Ash-Shahifah.

HR Al Butfiari berulang kali dari beberapajatur, deogan rcdaksi yang panjaug

dan pendclq di antaranya: Fath Al Ban, hadits rlo.223, dari naskah Al A'raj dan

dengan redaksi yang panjang (Fath Al Bari,l3l72-78) juga dari naskah Al A'raj.
fn. Uustim (lt27i, cet Bglaq) dari riwayat Abu Shalib, dari Abu Hurairab

kemudian dari riwayat Abu Yrmus, dari Abu Hurairah.
?56 Hadits shahih. Sebelurmya kami telah mcnjadikannya dalam hadits dan satn

nomor, namun sebaiknya hadits itu dijadikan dua hadits. Karena itu, di sini kami

merrbuatnya dalam sahr norxlr yang benrlang meskipun dia dengan hadits

sebelumnya adalah satu dalam Ash-Shahifah Al Mufradal dengan no. 22. N
Bukhari tidak meriwayatkannya dari jalur lsi -Shahifah.

HR. Muslim dari jah[ Ash-Shahifah tetapi dia tidak menyebutkan redaksinya,

dia justnr mengatihkannya kepada riwayat-riwayat yang sebelumnya (8/60 sin,

21305, cet. Bulafl. Makna hadits ini telah disebutkan secara panjang dan pendek

berulang kali, di antaranya: Pada hadits no. 7186, dari riwayat Ibnu Al Musayyib,

dari Abu Hurairah, pada hadits no. 7480 dan 7481 dari riwayat Dinal Al-Laitsi, dari

Abu Hurairah, serta pada hadits no. 7540 dan 7859, dari riwayat $aiim, dari Abu
Hurairah.

Al Bulfiari juga meriwayatkannya secara panjang dan pe,ndek benrlang kali, di
antaranya dalam kitab Fath Al Bari (Lll65) dari riwayat Salin, dari Abu Hurairalt
(10/383) dari naskah Al A'raj, Q3n2-78)jup dari naskah Al A'raj. Muslim juga
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8121. Rasulullah SAW b€rsabda, "Kiamat tidak akan terjadi

sebelum dua kclompok besar saling metterangi, dari kc&n belah

pihak akan jatuh korban yang banyak, sedang tujrcn keduanya

adalah sama." l23l"'

'-aUr irrtt ,*t g'X" & n' Jn;ti, -,rrvr
bt Jy: fi ?1'& ,:6,i'n q; o;k oje,;|rr:i e

lr tl
8122. Rasulullah.SAW b€rsabda, "Kiamat tidak alan tajad!

sebelum para fujjal sang pembohong muncrl, jwnlah mereka

mencapai tiga puluh orang, masing-mosing mengHaim bahwa dia

adatah uhtsan Allah.- l?A7"'

meriwayatkannya (21362, Bulaq) dcngan rcdaksi yang pendet dari riwayat Abu
ghalih, dari Abu Hurairah.

57 Hadis shahih. Hadits ini dinukil dalamlsiJf,ahifoh Al Mtfradah (no.23).
HR. Al Bulfiari (Fath Al Bari,4l2OO tha',454) 

-hadits 
ini dan hadits sebehrmya

adalah hadits yang 88rDF, dari jalw lsh-Shahifoh. Muslim juga mcriwayatkannya
(81170 sin,21362, cet. Bulaq) dari jalulsi-Shahifah.

HR At Bukhari (Fath Al Bari,13f72-78) dari naskah Al A'raj, yang digabung
dengan hadits yang sesudahnya, demikian juga dcngan dua hadits sebelumya (no.

8120 dan 8I20 p) s€rta hrdits-hadits lainqra.u Hadits shahih. Hadits ini dinuLil dalzrmAsh-Sruttifah Al Mufradah (no. 24).
HR. Al Bulftari (Fath Al Bari, 4D00 tta', 61454) -hadib ini dan hsdits
scbclur-ya adalah hadits yang sarnF dari jalur Ash-Shahifah sebagaimana yang
ka-i saryaitan pada hadits sebelurmya; dan Muslim (8/l 89 sin, 21372, cet BulaQ
dari jshr Ash-Slrarrifah, tctapi dia tidat rcnyebutkan redaksinya, bahlon
mengatfrkam5ra kepada riwayat-riwayat sebclr"'-ya dari jahtr naskah Al A'raj.
Hadits ini telah discbuttan dari naskah Al A'raj (rro.7?27) dad AMurahman bin
Mahdl, dari Malilq dari Abu Az-Zina4 dari Al A'raj.
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. 8123. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi

sebelum matahari terbit dari Timur. Apabila matahari telah terbit dan

marutsia melihatnya, mereka semua akan beriman. Itu teriadi pada

saat, 'Keimanan sesorang tiada berguna dimana sebelumnya dia

tidak bqiman atau dt datam kcimanannya terdapat kebaikan'."1257"t

Lfi; rit 'i€)i ,*) lili
'r3 $? hr Jb irr J;t JGj -^ \ Y t

,rf t"y ,;*!i, 'i,:;- | ,?'i,* ',r, iu":ilt itl i'i*itir i,:.*; y ,:- Lt* 'rrt itLl,l,irt ';tl g>Uu

;r. ,pf orft',r* ttt ,b ,?elu*:;q,?

'# \f ,#'u'6T'&'f ,SE tttl'eli'\'e u; t

)b;#f'u
'ifi'f a.,tk i\t ak i\ ,'i s

ao ar.- a aa at a atuJij r-.Jl ,y. *tu-
aa

.[rr] * * €:\ oL b']t,W e1F'n ft
8124. Rasulullah SAW b€rsabda, "ApaPila shailart

dihtmandanglran maka syethan akan lari sambil terkentut-kcnut

sehingga dia tidak mendengar suara adzan. Apabila adzan telah usai

dihtmandangkan, dia kembali. Apabila iqamah dihtmandangkan dia

lari dan bila iqamah usai dihtmandangkan, dia kembali hingga dia

menimbullran bersitan pikiran antara seseorang dan iiwanya, dia

re Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifoh Al Mufradah{to.25).
HR. Al Butfiari (6158 tha',812237) dari jalur Ash-Shahifah: dan Muslim (1195 sin,
l/55, cet. Bulaq) dari jalur Ash-Shahifah, tetapi dia tidak me,nl,ebutkan redaksiny4
hanya saja dia mengalihkanqra kepada riwayat sebelumya yang diriwayatkan dari
jalur lain Hadits ini telah disebutkan dari jalur lain no. 7161. Lih. hadits no. 7697.
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alran berlrnta kepada orang yang shalat, 'Ingatlah ini, ingatlah itu'.

Sehingga orang yang shalat itu tidak tahu berapa raakat yang telah

dirunailcanya." f26)'@
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8125. Rasulullah SAW bersabda, "Santngguhnya tangan

kanan Allah penuh, tidak akan bahtrang oleh na/kah siang dan

malam. Apakah kalian tidak melihat apa yang telah dinaJkahkannya

semenjak penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya itu tidak

mengurangi apa yang ada di tangan kanan'Nya. " Rasulullah SAW

bersabdq "Ars-I,Iya berada di atas air dan tangan-Nya yang lain

terdapat genggaman yang naik dan turtn." l2n"'

m Hadits slutrih. Hadits ini dinrrkil dal"m Ash-shahifah Al M.fradah (to.26).
HR. Mnslim' (216 sin, ll44l, cet. Bulaq) dari jahlr Ash-Shahifoh, tctapi dia tidalc

menyebutkan redaksinya, [ahkan mcngalihkannya kepada riwayat-riwayatnya dari
naskah Al A'rai; Al Bukhari dari bebeberapa jahr lain baik secara panjang maupun

ringkas (Fath Al Bari, A69,3n2,83, 61242).Ibnu Hibban (no. 15) secara panjang

lebar dari jahu lain. Hadits ini akan disebutkan socara panjang lebar dan ringkas
padano. 9159,9325,9933, 10550 dao 1088E.

Ibnu Iktsir juga renyebutkamya (Tafsir Al Qar'an Al Azhim,3/185) tanpa

mcnyebutkan nama sahaba! dia renyebutkanbahwa hadits itu muttafaq alaih.Lih.
Undah At-Tafsir (41 182).

6r Saoadnya shahih. Hadits ini dirukil ,lalator, Ash-Shahifah Al Mufradah (no.

27).
IIR Al Bulfiari dari jalw Ash-Shahifah (Fath Al Bari,9ll24 tha', 131347 dzt

l3l333) dari jahr naskah Al A'raj; dm Muslim Gn748 sin,21273, cet. Bulaq) dari
jatu Ash-Sluhifah.- 

Sebelr-'.'1ra, Mulim telah me,lryebu&an hadib ini de,ngan redaksi '; jri lir !r|rlb'd ,iglfi "seangguluya Altah berfinnan kepadaht, bersedelrahlah, niscaya Aht
atun bersedelrah kepadanru." lladits ini akan disebutkan pada hadits no. 8138.
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8126. Rasulullah SAW bersabdq *Demi dzat yang iiwa

Muhammad bqada dalam tangan-Nya, kclak akan datang suatu hari

kepada salah seorang di antara kalian, dia pasti akan melihatht

lrcmudian dia pasti akan melihatht, lebih dia sukai daripada

lreluarga, hartanya, dan orang-orang seperti mereka ada bersama

mereka." l28lx'

Al Hafizh Ibnu Katsir mcnycbuttamya (Tafstr Al Qur'an Al Azhim,3/191) dari
riwayat Mund, dari jahn Ash-Sluhifah. Lrh. Umdah At-Tafsir (4/l8E) dan hadits

no.7296.
62 Hadits stuhih. Hadits ini dinukil MamAsh-Slwhifoh Al Mufradah (to.28),

HR. Muslim Ql96 sin,2R23, cel Buhq) dari jalur Ash-Sluhifah. Redalsi riwayat
Mulim adalab .15 i,! 'j ;e:7i5(i*Kelak akn datimg suau hari ktpada salah
seorang di antara'kantu, dia'tiada tlapotmelilutht knrudi@t dia dapat melihatht." ,

Ini s€suai dcngaorodatsi ShahifahAl Mufrafuh, tctapi d^laaShakfal t€rdryat
redaksi, dli i 'qDia tidak mlihathr," taqta huuf wau. Itulah yang sesuai dcngan

riwayat tif. lp" yang kami tctapkau di sini scsrui dengan apa yang disebutlan
dalam lu' dan mim. Akan EEi rlilrrn cctaftan Al Halabi disebuthn dcngan

redaksi, 'cp'&t lyt *l'ir, *Dfri b-furga, haru dot dan orang-ormg sepati
mqeka ada bqtanu mdels" A,edaesi 'ps *Orang-orang seperti mfrek*,u
menryalan bmbah"n pada cetakan AI Halabi. Ahr tidak mendapati redaksi itu
dalam naslcah dan riwayat-riwayat yang ada. M€dlrut peirdapat yang lebih hat, ittl
adalah caapur taqgnn dari penyalin atau peirerbit

Dalam Shahih Mulim, s€tclah hadib in! Abu Ishaq b€rkatc 'Menun$lnr,'
maknan)ra adalah bila dia melihathr bcrsama mereka te,ntu lebih dia suka dadpada
kehrarga &n hartanya Meornrthr, di sini ada partaqdiman dan pentalihiran."

Imam lrfuvlvi (15/118) b€rtat4 "Apa yang dikatakan oleh Abu Isbsk telah
disarysikan oleh Al Q?dhi Iyadh" Dia berkata" ?erkiraannya adalalL apabila dia
melihathr bcrsama mereka tcntu akm lebih dia suka dari keluarga dan hartanya
kemudian dia tidak melihatlrr'."

De,mikianlah yang disebu&an dalzrrn M*mad Sa'id bin Manshur, S*t * e!5
n:ri i )y't a1l 5., n ofi';tlV $...1 alib{ip*XeUf akan datang suatu hari lepado
salah seorang di antara l@lim, letih ska melihatht daripada meniliki keluarga
dan ham kmrudian dia ddak melihath.." Artirya, biasanya dia relihatku adalah

lebih baik baSnya dan dia merasa lebih berunttmg dari keluarga dan hartanya. tni
adalahpertataan Al Qadhi Lih. hadits no. 9388.
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8127. Rasulullah SAW bersabda" "Kisra (gelar raia Persia

dahulu) telah binasa dan tidak ada kisra sesudahnya. Kaisar akan

benar-benar binasa kemudian tidak akan ada lagi lwisar sesudahnya,

hartanya akan dibagi di jatan Altah Azza wa Jalla." l2g)'u'

;v?" & il' J;t.1ui -,rr r,ry3T hr 3r ,p,
t) |d; Llf yi ,o?r";3 | 6',EJpr g;Q.L\,t'l :Jv

.[r.] f f e''b,
8128. Rasulullah SAW bersabda" *Allah ,ilzza wa .jalla

berfirman, 'Aht telah mempersiapkan wratk hamba-hamba-Ku yang

shalih sesuatu yang belum pemah dilihat oleh mata kepala, tidak

pernah didengar oleh telfnga dan fidak pemah terdetak oleh hati

manttsia'." f3}l'fl

263 Hadit shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 29).

Pada atLir badits ini disebutkan redaksi, bt;'-;;,tt'j,5j"Perang dinamakan dengan

tipu daya.- Malrnanya secara terpisah telah disebutkan pada hadits no. 8097 dan

hadits ini akan disebutkan dalamAsh-Shahifah (no. 8138).
Hadits ini disebutkan dalam Shahih Al Buklni (Fath Al Bari,4163-64 tha',

6/110) s€eerti riwayat Ash-Shahifah Al Mufradah dengan penambaharnya. Hadits

ini discbnttan d"ra,n Shahih Muslim (8/187 sin,2l3'll, cet Bulaq) dari jalur lsi-
Shah{ah sse€rti riwayat Al Musnad yang disebutkan di sini. HR. Al Bukhari (Fari
Al Barii 614@) dari jallr lain. Hadits senrpa.juga telah disebutkan pada hadits no.

71A,72ffi,7472dtn766/.6 Hadts slwhih. Hadits ini dirukil dalzrn Ash-Shahifoh Al Mufradah (no.30).
HR Al But&ri (Fath Al Bai,9ll44 ll3l391) dari jalur Ash-Shahifah, bukan dari

riwayat Abdurrazzq dari Ma'mar, tetapi dari riwayat Abdlillah bin Al Mubaralq dari

Ma'mar. Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur lslz -Shahifah.

@I Musnd InrnAlmad
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8129. Rasulullah SAW o-ersabda, "Sesungguhnya orang'orang

sebelum knlian dibinasakan oleh pertanyan dan perselisihan mereka

tentang nabi-nabi mereka. Apabila aht melarang kamu dari sesuatu,

maka iauhilah dan iika aht menerintahkan sesu!: kePada kamu,

m:aka kerjakanlah sebatas kemampuan kalian." [3l1z0s

'rlLts. etj t!\

HR Al Bulfiari (Fath Al Bari, 61230,8/396); dan Muslim (2J348-34g, cr;L

Bulaq) dari jalur lain, dari Abu Hurairah. Hadits ini juga akan disebutkan dari jalur
liain no. 9647, 10018 dan 1O428. $sdangkan maknanya akan disebutkan
deogan hadits hin no. 8813, 9268, 9380 dan 9958.

15 Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-shahifah Al Mufradah (no. 3l).
HR. Muslim (7/gl-g2 sin,2l22L, cet. Bulaq) dari jahr Ash-Shaiifah bersem^an

dengan sanad-sanad lain. Muslim tidak menyebutkaa redaksinya secara lengkap,

namun dia mengalihkannya kepada hadits yang sebehrmnya. Ibnu Hibban
meriwayatkannya dalam kitab Shahih-nya (no. 20) dari jalur lsfr -Shahifah.

Malik meriwayatkannya (Muwathtlu' Muhammad bin Al Hasan, htm 406) dari
Abu Az-Zinz4 dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. HR. Al Butahari (Fath Al Bari,
l3l2l9-221) dqn jalur Malik, dia tidak meriwayatkannya dari jalurlsi-Shahifoh.Di
sini, Al Hafizh menguraikan hadits ini dengan uraian yang lengkap. Hadits ini telah
disebutkan pada hadis no.7492 dari jalu naskah Al A'raj, dan pada hadits no. 7361
dari jalur lain. Ibnu Hibban meriwayatkannya (no. 17, 18 dan 19) dengan beberapa

sanad. Lih- Tafsir Ath-Thabari (ro. 1234).
Redalsi, uLf i:rt "sesungguhnya telah dibinasakan," disebutkan dalom bentuk

kalimat karena pelalcirnya tidak disebutkan. Sedangan dalam naskah Ash-Shahifah Al
Mufradah disebukan dengan redaksi, uil 6rt "sesungguhnya telah binasa." tanpa

ttvruf hamzarr. Inilah redaksi yang sesuai dengan redaksi )rang tercantum dalam
Jami' Al Masanid wa As-Sunan dan naskah dengan catatan pinginmim.

i q)t ,*,t * hr J:" irr
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8130. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila shalat Subuh telah

diseru sedang salah seorang dari tralian dalam keadaan junub maka
janganlah dia berpuasa pada hai itu." f3zl'uu

26 Hadits shahih. Hadits ini dinukil dqlzrrn Ash-Shahifah Al Mufradah (rro.32).
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jalurlsi-shahifah. Al Bukhari
hanya menyebutkannya secan ta'liq (Fath Al Bari,4ll25').

Al Bukhari b€rkata, "Hamam dan Ib,nu Abdullah bin Umar berkata dari Abu
Hurairah bahwa Nabi SAW memerintahkan rmtuk tidak berpuasa, yaitu bagi orang
yangjunub pada pagr hari berpuasa."

Ta'liq in diriwayatkan oleh Al Hafizh (hlm.l25-12O
Al Hafizh b€rkata, "Riwayat Hamrm telah dijaditan .maushul oleh Almad dan

Ibnu Hibban aari iAur Ma'mar delrgan redaksi li',;, t";Ut Olar i.* 2l:.t1.'rp1'7 ri1

i|\ ft 'Apabila shalat SuA.h klah disent sedang salah sieorang kanu datai
lreadaan junub malu janganlah dia berpuasa pada hai itu'.-

Redaksi hadits yang disebtrtkan oleh Al Hafizh adalah riwayat yang disebutkan
ddamAsh-Shahifah rnt.

Hadis ini disebutkan datan Shahih lbnu Hibban (5R61) dari jalur Ibrahim bin
Rahawaih, dari Abdurrazzaq. Dalam riwayat Ibnu Hibban ini, telah kami sebutkan
bahwa Ibnu Rahawaih telah mendengar Shahifah Hamam dari Abdurazzaq, dan
Ibnu Hibban mcriwayatkanya dari jalur Ibmr Rahawaih. Hukum ini 

-tidak 
berpuasa

bagi omng yang junuL juga telah difatwakan oleh Abu Hurairah. Hadits ini telah
disebutkan sebclumya pada haditE to.7382 d^17826.

Perkataan Abu Hurairah, "Tidalq d€mi pemilik rumah ini, tiadalah aku yang
mengatakan, 'Siapa yang jrmub pada pag hari rneka dia hendaknya tidak berpuasa'.
Muhammad dan pemilik rumah (Ik'bah) inilah yang telah mengatatannya," telah
dibantah oleh banyak sahabat di antaranya Aisyah dan Ummu Salamah. Disebutkan
bahwa Abu Hurairah mendengamya dari Al Fadhl bin Abbas dan Usamah bimZ;rid
dariNabi SAW.

Al Hafizh (Fath Al Bari, 41126) berkata, 'Dikarenakan kepercayaan kepada
khabar keduanya" dia mau bersuryah rmtuk itu"

DdmMusnad Al Fadhl (no. l8M) disebutkan perkataan Abu Hruairah berikut
ini, "Aku tidak tahrl Al Fadhl bin Abbas mengabarkan hal itu kepadaku." Hadits
yang sama juga telah disebutkanpada hadits no. 1826.

Al Hafizh menyebutkan dzlam Fath Al Ban bahna Abu Hurairah mencabut
kembali fatwanya, baik itu dikarenakan rajihn>,a riwayat Aisyah dan Ummu
Salamah yang memperbolehkan hal itu serta adanya kemrmgkinan pada riwayat
selain keduanya, sebab bisa saja perintah yang ada menunjukkan anjuran puasa yang
tidak wajib. Demikian juga dengan larangan berpuasa pada hari itu, baik itu
dikarenakan Abu Hurairah berkeyakinan bahwa hadits Aisyah dan Urrmu Salamah
sebagai nasiHt bagi hadits lain. Inilah yang benar, bahwa larangan yarrg ada
mansuldt (yang dihapus) dengan amal yang telah ditetapkan dari hadits Aisyah dan
Umnru Salamah bahwa puasa orang yang junub pada pagr harinya adalah puasa
yang sah.
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8131. Rasulullah SAW bersabda, *Allah memPunyai sembilan

puluh sembilan nama, siapa yang bisa menghafalnya malca dia akan

masuk surga. Sesungguhnya Dia ganjil lagi menyukai yang ganiil."

l33l'u'

lr iiq ,(.1,t'iy ,aLst y;

it
lrtl ,5, b

8132. Rasulullah SAW b€rsabd4 "Apabila salah seorang di
antara kalian melihat orang yang lebih mapan dari dirirya dari segi

harta dan penampilan fuih maka dia hendabtya melihat orang yang

lremapanannya berada di bawahnya." [34]"t

267 Hadits shahih. Hadi* ini dirukil dalarnlsi-,siahifah Al Muftadah (no. 33).
Sebelr.nmya hadits ini telah disebutkan pada no. 7612 dari riwayat Ma'mar, dari
Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dan dari llarnmam, dari Abu Hurairah
dengan redaksi, ... &r'tsl"sesunguhnya Allah ...."

HR Muslim (8165 sin, 21307 , cnL Bulaq) dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar.
Dalam rcrbitan Bulaq disebutkan bahwa hadits tersebut terdapat dalam jilid pertama"

menrpakan salah cetak Yang benar adalah ia terilapat dalam jilid kedua
sebagaimana yang kami sebutkan di sini; dan Al Bulfiari (Fath Al Ban, 11/180-194)
dari naskah Al A'raj. Sebehrmya hadits ini telah disebutkan dari jalu AI A'raj no.
7493 dzn di sana kami telah berbicara panjang lebar tentang uiltrij-nyz.

's Hadits shahih.Iladis ini dinukil data,r, Ash-Shahifah Al Mtfradah (ro.34).
Al Bulfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-Shatifah. IIR. Al
Bulfiari (Fath Al Bari, lll27Q dari naskah Al A'raj; Muslim (2384-385) dari
naskah Al A'raj. Makna hadits ini {engan redaksi yang lair telah disebutkan
pada no. 7317 dairiwayat Al A'raj, don no. 7442 dniriwayat Abu Sbalib dari Abu
Humirah.
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8133. Rasulullah SAw O.**Ui "rio membersih*rlrr*,

salah seorang dari kalian yang dijilat anjing adalah dengan

menancinya s ebanyak tuj uh kali. " f3ll'un

;t:. b, J* :, J;r,1ui -,rrrt
,#'n fnr;ttn",x-ol Cg jt of '..J,;'use\#

[rr] W. i ,b tr;.'6;-! i ,fil.,ii)r:, ]1 i
8134. Rasulullah SAW bersabdao "Demi dzat yang jiwa

Muhammad berada dalam tangan-Nya, sesungguhnya aht telah

berniat untuk menyunth para pelayanht untuk mengumpulkan kayu

balcar, lremudian aht menyunth seseorang untuk shalat bersama

orang banyak, lalu kami membalcar ntmah-ntmah beserta orang yang

ada di dalamnya." l36flo

2te Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalzrmAsh-Shahifah Al Mufrada} (no. 35).
HR. Muslim (l/62 sin, 1192, cet Bulaq) dari jalur Ash-Shahifah; dan Al Bukhari
secara malcna (Fath Al Bari,11239-240) dari naskah Al A'raj. Makna hadits ini telah
disebutkall dari naskah {l A'raj, dan jah.u lainpada no.7440,76593 dan 7659.

Redaksi, )i, "Suci," adalah rcdaksi )rang tercantum dalam cetakan, rnanuskrip
dalo lani'Al Masanid wa As-Sunan (71393-394). Sedauglan dalamlsi-Siahifah Al
Mufradah disebu&an dengan redaksi 11(L "Suci." Inilah redatsi yang sesuai dengan
riwayatMuslim-

Redalsi yt7 & d-t{ i,( "Mqnbasuhftan sebatyak tujuh luli," adrtah redaksi
yang t€rcantum aatzm Usnut Al Mwnad, Jami' Al Masanid dan Shahih Muslim.
Inilah redaksi yang benar lagr sesuai dengan bentuk kalimat. Sementara dalam Ash-
Shahifah At Mufradai disebutkan de,ngan redaksi, yV & tt Ei "Ua*a aa
hendalotya manbastrtnya tujuh lali." Menurutkq redaksi ini kelim dari penyalin
atau penerbit karena bcrte,ntangan dengan semua riwayat Ash-Shahifoh. Selain itu,
karena redaksi tersebut tidak sesuai dengan bentuk kalimat seperti yang terlihat.
. 270 Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 36).

HR. Muslim (21132 sm, 1/181, cet. Bulaq) dari jalur lsi-Shahifah, tetapi pada awal

@I - 
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8135. Rasulullah sAw bersabda, *Ahr telah ditolong dengan

rasa tahi (yang dihunjamtrnn kc dalam hati musuh) dan aht telah

diberilran ftatimat-tcalimat yang singftat namun syarat maloru." f371"'

bt Jt-r.1u1 -rrrrr
:^Ae ,s?\,t FrtJt:LY d *x ,kt7'tf V*f ;x

[r,r] r:r; t4i;1.31 ,(# rA"A.

8136. Rasulullah sAw bersabda *Apabila tali sandal salah

seorang di antara kalian puttts, mafta ianganlah dia berjalan dengan

memalrai salah satu dari sandal itu dan melepas yang lainnya, tapi

dia hendalcnya melepas ledu:W ataumemakai keduanya." 1381"'

hadits tidak discbuth rcdal4 ;*.$;i -t cltrt*Deni dzat yangiiwa Muhammad

b erada di tangan-I,lya."
Rcdal6i, fJi 3/'i "Kantdian,fu-mi membaks beberapa mmoh," adalah

redaksi yaag tercaritum dalam Ushul Al Musnad, Shahih Mt&lim cet' Bulaq dan

manuskrip shahih yang akg milfti. Dalam cetakan Astanah disebutkan dengan

redalsi, "o'fi A:;J $ "k*ruau" ntmah-ntmah dibakar." Sementara dalam Ash-

Shahifrrt h uu1riaan disebutkau dengan redaksi, stl Oil 'i "Kenudian alw

m emb alcar b eb er ap a rttmall"
Makna hadits ini telah disebutkan secara panjnng lebar pada no.7324, dai

naskah Al A'raj. Malik meriwayatkannya (Al Muwaththa', hlr- 129-130) dad

naskah Al A'raj. IIR. Al Bukbari (Fath Al Bai,2llm-108) dari jalur Malik. Lih.

hadits no. 7903.
,7r Hadits shahih. Hadia ini dipkil ddamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 37)

IIR. Muslim (2t@-65 sin,lll4'r', cet. Bulaq) dari jalurlsi-shahifah. Hadits ini telah

disebutkan setara panj ang lebr dari selain j alur lsf, -Shahifah (ao . 7 57 5 da,l. 7 620) .
,72 Hadits sninin-. Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 38).

Al Bulfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya dar jalur Ash-Shahifah. Hadits ini

sebelunrnya telah disebuttan paqiang lebar no. 7343 dari naskah Al A'raj, tetapi

dalam bentnk mauquf kepada Abu Huairah. Kami juga telah menjelaskan bahwa

Malik rcriwayatkannya paoa uaots no. 916 secaramarfu'dari Abu Az-ziaad, dari

' e t '?" ot' \t,r* h Jitjui -,rrr"ct'? :{'s * 
[rv] F,e,;*rl,

#.g;*tri1 ::p:#\r.b
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8137. Rasulullatr SAW bersabda, "Nadzar tidak alcan

mendatanglcan kepada anak Adam sesuatu yang belum Aht ukdirkan
untulotya, tetapi nadzar itu akan mendatangkan sesuatu yang telah
Aht talrdtrlran kepadanya. Nadzar itu munanl orang yang balchil, dia
mendatangilu atas sesuatu yang belum prnah aht datangkan
sebelumnya." f3gl"'

Al A'raj, dari Abu Huairah- IIR. Al Bulfiari (Fath Al Bari, t0t26t-263); dn
Mtuljp (2/159, cet Bulaq), kcduanya rcriwayatkanryra dari jalur N[alik

"' Hadits shdhih. Hadits ini diruHl dalsrnlsi,srrahifah Al Muf?adah (no. 39).
Hadits ini adalah hadits qudsi sebagaimrnn yang bisa dipahami dari konteks yang
ada: Akan tetapi dalam riwayat A ttatini aatam ,lt -Mustadmk 

,ran Jami' Al
Masanid disebutkan sepeni demikian. Scdangkan MsAsh-Shahifah Al Mufradah
dan dalam riwayat Muslim dalam Shahih-qra bahwa pada avml hadits itu disebutkan
redaksi, "r{lh berfirman " sebagai p€negasan bahwa hadits itu hadits qudsi. Ini
merupakan camprr t ngan oleh penyalin dan penerbit.

Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jahrlsi-Shahifah dengan
sanad ini. HR. Al Bukhari (Fath Al Bari, 115/437) dari riwayat Abdullah bin Al
Mubaralc, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi
SAW, beliau bersabda" lilr iii r' ,* i "Nadzar fiditk alun mendatangi anak Adam."
Hingga alrhir tarpa redalcsi, iir l,6"Atlah berfirman;'

Al Bulfiari juga meriwayatkamya dari naskah Al A'raj (Fath Al Bai, ll/502-
503). Mafma hadiE ini juga rclah disebutkan dari jalur-jalur lain (no. 7207,7295 dat
79SS). Muslim meriwayatkan Aari iAru sclain lsi-,Si ahifah (2112, cet.
Bulaq).

Redaksi, d'rfli l6a.'iilt *it-',#t "Akan tetapi nadzar menjenrmuskan dirinya pada
apa yang tetah Aht tiWri*an lccpadanya," adalah redaksi yang tercantum dalam kaf.
Sedangkan dalam mim tcrcantum dengan sedikit penrbahan dan ketidakjelasan.
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8138. Rasulullah SAW bersabdq *Allah btfirman kepadalu,

.[t r] bla'.?'--;lt ;t-; A \ YA

'Beridaklah niscaya aht akan berinfak kepadamu'." f4}l"o

8138 ;, Rasulullatr SAW menamakan perang dengan tipu

daya.[41]275

27a Hadits shahih. Hadie hi dinukilrdalam ash-sluhifoh al Mufradah (no. 40)

dengan hadie berikutnya no. 8138. HR Mustim (3t77 sin, l!17?:?7!, cet. Bulaq)

a"ril"t* Ash-Shahifatt; dan Al Bul&ari (Fath At &ai,91437438) dari naskah Al
A:raj.

bi .ioi Al Hafizh telah menjelqskan bahwa riwayat ll4mrnam dali Shahifah

terdapat dairam Shahih Mustim. Itu menunjukkan bahwa Al Buffiari tidak

menwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah. Al Butfiari juga meriwayatkannya (Fatlr

Al Bari, atzasi a"ri 
"asun 

Al A'raj dis€rtai dengan hadits no. 8125. Al Bulfiari
juga rreriwayaikannya (Fath At Bari, 131390) dari naskah Al A'raj disertai dengan

awal hadits no. 8100.

Dalam Ash-Shahifah At Mufradah, disebutkan dcngan redaksi, ... id ,iri ii !f
"sesungguhnya Atlah berfirman, 'Berinfaklah ...',u tarya ada katC d "Kepadaht'"
Inilah yaog ditetapkan dalam Ushul Al Musnad, Jami' Al Masanid dar1 riwayat

Muslim dari jalur lsl -Shahifah.

"t Haail shahih. HadiL ini dinukil dalamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 40),

mengikuti hadits sebelumya. HR. Al Burfiari (Fath Al Bari,4163-64 tha" 6lll)
dari j alnr lslz -S h ahifah.

Hadits ini tclah disebutkan secara tersendiri pada hadits no. 8097 darijalu Ibnu

Al Mubaralq dari Ma'mar, dari Hamam bin Mrmabbih, dari Abu Huairalq dari Nabi

SAW, bahwa beliau menamakan perang dengan tipu daya. HR. Al Bitlfiari (Fath Al
Bari, 61110); dan Muslim (2t48, ca. Bulaq), keduanya meriwayatkannya dari jalur

Ibnu Al Mubarak.
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8139. Rasulullah sAw bersabda, "Isa putra Moryo'^ melihat
seorang laki-laki sedang menanri, lalu dia berkata, 'Engluu telah
menanri?' Laki-laki itu menjawab, 'sekoli-kali ttdak, demi ruhan
yang tiada tuhan selain diri-Nya'. Isa berkata, 'Aht beriman kepada
AAah dan mataht telah ber&uta'." fLLjrru

'$l 
" 

,!,,, ,*i;vbt.& ir Jh.1ui -,rr t.
ltrl '-'rf * 6>li;e ! rf oyir:kif o, 1A n
8140. Rasulullah sAw bersabda, *Demi Allah, tiadalah aht

memberikan dan menahan sesuatu kepada kalian, ahr hanyalah
bendahara yang melahtkan apa yang aipuutonUn.'; 1431rn

'76 Hadits shahih. Hadits ini dinukil doleqAsh$hahifah al Mufradah(no. 4l).
IIR. Al Bnkhari (Fath Al Bari, 41t67 tha', 6854) dari jalur ,nir-snonifrn; a^
Muslim (7197 sin,2/224, cet..g"rl0 dari jahn ,l,sn-inanyan, akan ietapi di
lafamya disebltkan redaksi, d'iot "Jiwaht berdusta." apu y*g telah ditulis
dalam naskah Al Mttsnad, lanh' n Masanid wa as-sunan i^- lisn"hifoh At
Mufradah adalah lebih utama dan lebih benar. Lih. Musnad Abdultah bin (Jmar no.
6t02.

27'Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-shahifoh Al Mufradah (ro.42).
Al Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jahu lsi -snaiyan. Abu Daud
meriwayatkannya (r.o. 2949) dari jalur rsi -shahifah, dari salamah bin Syubaib, dari
Abdnrrazzaq dengan sanzd Ash-shahifah. Muslim tidak meriwaya*-oy" ,".u
sekali dari hadits Abu Hurairah.

: HR. Al Bukhari (Fath Al Bari,61152-153) dari riwayat Abdunahman bin Abu
Ant4h, dari Abu Huraira+ seczra marfu,dengan redaksi, ;ri u.f ct1 ,.31 1l.6i,klyrl v'.lt'*'pl *rudarah aht memberiiao tepZdo it*"-aii tiadiaf, au menahan
dari kalian, sesungguhnya aht ini adarah junt bagi, alat meletakJran di mana
dip erinta hlun kep adaht."

'>*, 
,l:st
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8141. Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya imam itu

adalah untuk diihtti. Oleh karena itu, ianganlah kalian menyalahinya'

Apabila imam takbir mala taftbirlah dan apabila imam ruht maka

ruhtlah. Apabita dia berkata, 'sami'allaahu liman hamidah" maka

ucaplunlah, 'Allaahumma rabbanaa lakalhamdu'. Apabila dia sujud

maka sujudlah, dan apabila dia shalat dalam keadaan du&* maftn

shalatlah kalian dalam kcadaan dudt*"" 144\"'

*t',.;L:t t#l ,t,t ir'bt ,k y, Jhitii -,rr tr
.[t"] etLst # or'r:dr -;IYLV ,g)ldt

8142. Rasulullah SAW b€rsabd4 "Aturlah shaf dalam shalat

lrarena teraturnya shaf merttpakan tanda baibtya shalat." 145)"'

Al Hafizh rnenetapkan dalzm. Fath Al Bari (ilz04) bahwa hsditl ini merupakan

riwayat Al Buloari tarya Muslim. Hadits yang semakna juga telah disebutkan pada

nuaii" oo. 7913 dari riyrayat Sa'idbin Al Musayyab, dari Abu Hruairah
--t*-n'Jo- tiun. u"ait ini dinukil dtrariAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 43).

HR. Al Bul&ari (Fath Al Bai, ltt45 t}tl74) dari jalur Ash-Shahifah, bersamaan

dengan hadits selanjutnya; dan Muslim (2120 sin, lll22, cet. Bulaq) dari jalur z{slr-

Snityrlr, ai" tia* dy"Uott o redaldnya, hanya mengalihkannya fenada 
ha{ts

sebelirmrya, serb (2lZO sin,lll22, cet- Rulaq), ked,anya menwayatkan dari J.{ur
naskah Ai a'rai, yartg riwayat yang dialihkan oleh Muslim. Hadits yaog sama juga

telah disebutkan pada no. Zi+e iUri-ri*"y"t d[s $qlarnah, dari Abu Hurairab"
-1ry i"eis tnon*.Hadits ini dinukil dalam Ash-Shahifah Al Mufradah (no.44).

IIR. Al Burfiari (Faih Al Bari,'Lll4' rta" 21174\ dari jahu 
-Ash-shahifah,

berhubungan dengan hadits sebehmya; dan Muslim (213t sin, lll28, cet. Bulaq)

dari jalnrlsi-Shahdah. Lih- hadits no. 7198.
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8143. Rasulullah SAW bersabda, uAdam dan. Mttsa saling

berdebat. Musa berkata kcpada Adam, 'Apakah engkau adalah Adam
yang telah menyesatkan manusia dan mengehnrran mereka dari
surga lre bumi?' Adam berkata, 'Apakah engkau Musa yang telah
dianugerahui oleh Allah ilmu segala sesuafit dan memilihmu dai
sekalian manusia untt* membawa risalah-Nya?' Mttsa menjawab,
'Ya'. Adam berkata, 'Apakah engkau akan menyatahkanht karena
suatu perkara yang telah dinliskan tcepadafu untuk atat lahukan
sebelum aht diciptakan'?' Rasulullah SAW bersabdq ,,Adam

kemadian mendebat Mwa AS. " [46]'*

a0 Hadie stuhih. Haditr ini dinukil dala,n Ash-shahifah Al Mulradah (ro.4s).
Al Buttari tidak mcriwayattannya dari jalur Ash-shahW. nn- Mustim ltilst 

"in,2800, cet Buleq) dnn jalurlsi-shahifah. Dia tidak mcnyebutkan redaksinya, tapi
hanya mepgalihkamya kepada riwayat-riwayat sebelumya.

Hadits )rmg s€xnakna tclah disebutkan dari banyak jahu dari Abu Hlrairah no.
7381,757t, 7579,7623, 7624 dn 7U3. N Buttari juga meriwayatkannya dari
baq,ak jalnr (Fatft Al Bari, ff3t9,81329,330,111141, 1f,n9Ey.

_ Al Hafizh Ibnu lr{u (Foth al Bari,lllu2) b€rkata, nlbnu Abdil Bar berkata,
Iladits im shahih secan konsensus. Hadits ini diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh
jarnaah dari beberapa tabiin Abu lruairah meriwayatkan dari Nabi sAw daxi

!"Bpa jahn periwayatan yang berbeda, dari riwayat psra imrm yang terpercaya
lagi bisa dipegang'."

Sctelah itu at gatzt renyebutkan riwa)ratnya dan para pemilik diwan yang

ry.nwayat&an darirya, riwayat Harrmam bin Munabbih ir*g
diriwayadran oleh Muslim"

@I Musnd ImemAhnrd
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8144. Rasulullah sAw bersabda, *Ketika Ayytb mandi dalam

keadaan telanjang tiba-tiba belalang dari emas janh dihadapannya

sehingga Awrb mengambil pakaiannya. Tuhannya menyerunya,
,wahai Ayyub, apakah aht belum memberikan keanhtpan kcpadamu

dari apa yang terlihat?' Ayyb meniawab, 'sudah wahai Tuhanht,

tetapi aht tidak bisa bterlepas diri dari berkah'Mu'." 147123'

"iL'.A, 
,p, ;r'\t ,k lt J;t iui -,il t'

ttTl)tf;i ov, ,L;t #r\')\ ok't ,iirit pf.rr *;it;
.[t,r] 'EIr/F'ot ,F

8145. Rasulullah SAW bersabda, "Daud diberikan kccepatan

dalam mettbaca, dia memerintahkan binatang tunggangannya agar

dibuat pelana, dan dia membaca Al Qur'an sebelum pelana htda itu
,r282

usat rcrpasang.

2t, Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamlsft-Srrahifah Al Mufradah (no. 4Q.

HR. Al Buhari (Fath Al Bari,llil tha',6/331) dari jalurlsi-Shahifah,bersamaan

dengan hadits yang berikutnya no. 8158; (Fath Al Ban, 4ll5l tha" 6Bruru:) dari jalur

Ash--Shahifah;-an g o* Al ilari, 9 I 143 rta', l?J389) dari jahn lsi -Shah6. Kedua

n"at uio oari;a,i, yang sama rclah disebutkan dari Abu Hunirah no. 7037 dan

8025, sera hadic ini yang nkan disebuttan pada hadir no' 10358'
f, Hrdit shahii. Uaaits ini dinukil dalamlsfi-Slahifah Al M{radah (no. a7)

demikian juga dengan hadits yang berikutnya Alasan kami Eemisahkan-keduanya

adalah k rera Al guttari rcriwayatkan secara terpisah dalam beberapa riwayatnya

meski terkadang dia meriwayatkannya sccara hsamaalr.
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8145 f. Dia (Daud) tidak makan keanali dari hasit

kerjanya.l49l2E3

lnt Jyt g1ui -,r r t I
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8146. Rasulullah SAW bersabdq *Mimpi seorang laki-laki
shalih adalah salah satu bagian dari empat puluh tgnda kenabian."
[50]"0

\iat '9. ,*i ;r' ht & n' J;, 
"1ui -,rr tv

.['r] $jt * ;, r,;2tat *irtti,4t ,],
8147. Rasulullah SAW bersabda, ,,Anak-anak hendabtya

mengucapkan salam kcpada orang d€wasa, orang yang berjalan

- HR. Al Bulfiari (Fath Al Bari,4lt60 rta',6R26327) dari jalrr ,4sh-shahifah,
lersqgan dengan hadib sesudahnya; dnn secara teapisah tarya naaits sesudahnya
dari jalur lsi -Shahifah (Fath Al Bai, 6185 tha',8/301).

Al Hafizh Ibnu Hajar berkat4 'Yang ,limaksud dengan Al eru'aa adalah
gsnlss [3saan, bukan Al Qur'an yang dikenal umat Islam.,'

_ Ini menrpakan sesuatu yang telah jelas, d"n hadits ini rnenrpakan riwayat Al
Bnlfiari, Muslim tidak meriwayatkannya dalam kitab Shahih-aya.

a3 Hadits shahih. Hadits iiri ai"Gr dahmAshshahifah )t uuyrraon(no.47).
ry -Al P{+*t dengan hadits sebelutrrnya, dan sebagaimana yang telah kami
jelaskan bahwa Al Butfiari telah meriayatkannya tarya menglrsu-it sertalan hadits
sebclnmrya (Fath Al Bri,3157 tha',4lZS9) dari jalurlsft-Shahifuh.

- Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalqn ash-shahifah Al Mufradah (no. 4g).
HR Muslim (7135 sin, u201, cet. Bulae dari jalur Ash-shaiifah. Dia tidak
rnenyebutkan redaksinyq ha4ra saja rnengalihkanryra kepada riwayat Abu Salamah
dari.+bl Hurairah yang sebelunmya; dan Al Bukhari tidak meriwayatkannya dari
W:Ash-shahifah, telarpi meriunayatkarmya (Fath Al Bart, l2r33i) dari riwayat
sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hrrrairah- Hadits dari riwayat Sa'id bin Al
Musayyib telah discbudran sebelumnya pada no. 7183 dan 7631.
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lcepada orang yang duduk dan orang yang sedikit kepada orang yang

banyak." [51]"'

bt * luii,., -A\ tA
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8.148. Dcngalr suadnp, Rasulullah sAwbersabda, uaht akan

tdap merrrerangi mousia hinga mereka berkata, 'Tidak ada tuhan

selain Altah'. Apabila merelu telah bqkata, 'Tidak ada tuhan selain

Allah,, maka harta daniiwa merelu tetah dilindngi olelhr, kccwli

hahtya (hak katimat tauhid iu) dan perhitungan mereka itu adalah

hak Allah Azza wa Jalla" l52l&

8 Hadir sluhih.Iladirg ini din*il daLm/&[.Sia[{ah il ffSrubh (no. 49)t

HR Al Bul&ari (Fath Al Boi,8152 tha', llll3) &ri jalur Ash-Shahifah. d"" dari

jalnr lain; dan Muslim dariiahr lein (Zl74,cr,L Bulaq).- N ff"Aru shahih.Hadits ini dimkil dzl*Ash-Sr,,hifah Al Mdradal, (no. 50).

HR Al Bukhari dan Muslim tidak miwayat}annya dari jahr Ash-Shahifoh dan

juga tidak dcngan redaksi ini. HR Al Bultari (Fart Al Bari, 6/80) 9ali rirapt Sa id

lii 61 Mnsa!1rib, dari Abu Hurairah dc,ngan redaksi, ... .rrir 
'J16l'ol ';.;nl "Aht

diperintal*an tmtuk menroangi manusia ...,"- 
HR Muslim (1123, cnt Bulaq) dari jahn Ibnu Al Musayyrt, saoa sc'perti

riwayat Al Bulfiari.
itrdrkri, '{r}l ,h ti;ai'ti "Makt haru mqe*a berada dalam lindunganht,"

adalah redatsi >,-i t-r."tr- dabm Ushul Al Mumad d"n Jami' Al Masanid.

S"a-gt 
" 

aa"i, .GU-SUnif.U Al Mtrfradah dis€hilkan dengan redats a ,i t';,2 ti
';it'il, 'n6t2 "Maka furah fun haru mq*a berada dalan lhdunganht.'
b-;;.b"hr" k^b"daral, merelca" tcrcauttm di sini bisa jadi karcoa frktor kealpaan

dari perawi ./{ sh-Shahifahatar salah sanr pe'nyalin Scbab redaksi selanjutnya" ii:&
"Dan jiwa mer*t,n sudahdimggry madai.

fi.Aig scmrkna juga clah discbutkan ,ralan Munad Abu Bab (no. 67)

krsamam dengan uaits riwapt Abu hrairah- Atan tctrpi riwayat no. ll7
mrmj ,kLr', bahwa hadits itr adalah riwayat Abu Hurairah yang bcrasd dari Umar.

Hadits ini juga tclah discbrrtkan serrrtamursal pada no. 239.
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8149. Rasulullah SAW bersabda, "Surga dan neraka saling
berdebat. Neraka berkata, 'Alat dipenuhi oleh orang-orang yang
sombong dan semena-mena'. Surga berlata, 'Kenapa aht hanya
dimasuki oleh marutsia-manusia lemah dan tak terpandang di antara
merelra?' Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman kepada surga,
'sesungguhnya englcau adalah rahmat, dengan dirimu aht merahmati
siapa yang Alu l@heftdald clari hamba-hamba-Ku'. Allah lalu
berfirman kepada neraka, 'sesungguhnya engkau adalah siksa-Ku,
dengan dirimu, Alat menyiksa siapa yang Aht kchendaki dari hamba-
hamba-Ku. Masing-masing dari kalian berdua punya penghuni'.
Adapun neraka, maka dia tidak akan penuh hingga Altah meletalckan
lcaki-Nya sehingga neraka berkata, 'Culatp, crrhtp, anhtp, (malaudnya
sudah cuhtp bagilat). Matra pada saat itulah neraka penuh dan
stebagian yang lain bergabung kepada sebagian lainnya. Atlah tidak
alran nenzhalimi seorang pun dari maHtluk-Nya. sedangkan surga,
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Atlah telah menciptakan makhluk mtuk menjadi penghuninya."

lsll"'

.[" t] 'j,rl,iLf -l;rril ir J;, JG3 -^\ o.

8150. Rasulullah SAW bersabdq *Apabila salah seorang di

antara lralian beristinja (dengan memalcai ban) maka dia hendaknya

membersihkan dalam bilangan ganjil." [54]"t

.[""] Wr'i q*l& q* $ti ,tAtd I tr 6:;;
8151. Rasulullah SAW b€rsaMa, *[Altah berfirmanJ, 'Apabila

hamba-Ku mengatakan balwa dia akan mengeriakon satu kebaikan

maka Aht akan maulis saU lcebaikan untubtya sebelum dia

mengerjalannya. Apabila dia mengerjakannya maka Ahr akan

28T lradits shahih. Hadits ini dinuhl dalamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 51).

HR. Al Bulfiari (Fath At Bari,6tt38-139 tha" 8/458) dari jahu Ash-shahifah; dat
Muslim (8/151 sin,21353, cet. Bulaq) dari jalurls&-Shahifah.

Hadib serupa juga telah disebutkan pada no. 7704 darj Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Aynrb, dari Ibnu Sirin, dad Abu Hgrairah" Di sana kami menyebutkan

bahwa Abdurazzaq meriwaya*annya dalam tafsimya dengan dua sanad yaitu dari

Ma'mar dari Ayyub dan dali Harmam bin Munabbih. Dia menyebutkan redaksinya

sesuai dengan redalsi riwayat Aypb.
,88 Hadits shahih. Hadits ini dinukil da]6mAsh-shahifah Al Mufradah (no. 52).

Al Butfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah dan tidak
juga dengan redaksi ini dari Abu Hrrairah-- - 

Haaiu s€rupa juga tclah disebuttan pada no. 7445 dengn rcdaksi ini dari

riwayat Al A'raj. Sedanghn socra makn4 hadits ini telah disebr$kan berulang tali
bersama hadits-hadits yang telah kami jelaskan taL:hii-rya dalam bcberapa temPat,

di antaranya no.7220,7340 dan 8063.
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menulis sepuluh kebaikan untubtya. Apabila dia mengatakan akan
mengerjalran satu kcjahatan maka Aht akan mema/kannya sebelum
dia mengerjalannya. Apabila dia mengerjakqnnya maka Aku menulis
satu kcjahata:n baginya'. " [551zee

:iG ,e2ti;!j -,r r o r,*i *a bt ,* lt Jy, ;u
.[' r] /\tr,;:At';. q ? &i,'u'€*l y? !^jr

8152. Dengan sanadnya, dia berkata: Rasulullatr SAW
bersabd4 "Tali pengikat cambuk salah seorang lwlian yang berasar
dari surga lebih baik dari apa yang yang terdapat di antara langit
dan ktmi." [56]'eo

2te Hadits shahih. Hadits ini dinukil datmash-shahifoh At Mufradah(no. 53).
HR. Muslim (l/ 82 sin,1148, cet. Bulaq) dari jalurlsi-shahifah,bersamaan dengan
dua hadits no. 8203 rlan 8201; dan Al Bukhari (Fath Al Bai, r3t39l) a"ri;a*
naskah Al A'raj.

Al Hafizh rclah mcnguraikannya socara gamblang dalam Fath At Bari ketita
berbicara tentang hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan dengan malrn4nya (11277-
283). Hadib ioi tel+ disebutkan dalaaal Mwnad dntnaskah Al A'raj (to.7294),
hanya saja redaksi, it J,6'Attah berfirman," fidakdisebutkan ,tal^m Ushul Musnad.
Itulah;ang ditetapkan dalam Jami' al Masanid wa As-stmaz dan riway,at Musliur.

'r Hadits shahih. Hadits ini dhrlil daran, Ash-shahifah Al Mufradah (no. 54).
41 grrkhari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jahn Ash-Shahifah, dan hadits
ini diriwayatkan secara sendiri bukan dengan- redaksi ini. IrR. Al Bulbari (Fath Al
Bai, 6lll) dengan redaksi, 'q:)rl i.*tr *';u.t b "* fa, d a.j Aux.,,Tali pengilrat
cambuk salah seorang lcamu yang berasal dari surga tebil baik dari apa yang
dbinari dan digelapi oleh matahai." Dan redaksi sesudahnya adalalu ,S2L;ilirttia:fi n-:trflo g" q ? l, ,l;"'Berangkat berperang di jaian Attah leirh baik dari
apa yang disinari dan ditutupi oleh manhari."

HR Al Bukhari sebagai satu hadits yang diriwayatkan dari Abdulrahman bin
AbuAmab dari Abu Hurairah.
. Ke'mndian HR. Al B.kh*ri (Fath Al Bari, 61233') dari hadits Ibnu Abu Arnrah

54m1 dsngan riwayat tersebut hanya saja dia meriwayatkannya dengan redaksi
hadits sebelumny \ !- in o+ -d ;Ut ';r;-';;i ,$ Clt*sesunggt hnya ialam suiga
terdapat pqohonan yang dilalui oleh'penunggang silama seratus tahun." Setelah
lama,r:mcncari, aku tidak nrendapatkan hadits ini datam shahih Mustim. Makna
hadits ini "kan disebutkan pada no. 9649 dari riwayat Abu salamah, dari Abu
Hurairah.
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8153. Rasulullatr SAW bersabda, "Tempat'duduk terendah

salah seorang di antara kalian di dalam surga, dia berkata,

'Berharaplatr2 Dia lantas menginginkan sesuatu'. Lalu dia ditanya,

'Apalrah englrau telah menginginkan sesuatu'. Dia menimvab, 'Ya'.

Dikatalran kcpadanya, 'Bagimu apa yang telah kamu inginkan'."

ls7l"'

i4,.tl ,*: ;r'it ,)* lt Jrt.lui -,rr't
'ti,;\t, i\ G'tl 

-*3 c ;6r A:t:;-ir,ru<tr nllt'.:K
.[',r] '#;'*"iCl ,-i,"; G

. 8154. Rasulullah SAW bersaMa, "Kalaulart bukan larena

hijrah tentu aht menjadi orang Anshar. Kalau sekiranya manusia

Hadits ini alon disebutkan pada hadits no. 10265 dari riwayat Abdurahman bin
Abu Umar, dari Abu Hruairah- Makna hadits ini akan disebutkan secara panjang

lebar pada hadits no. rcns d^ri rivrayat Abu Ayyub maula Utsmn, dari Abu
Hruairah. Imam Ath-Thabari pun meriwayatkamya (Tafsir Ath-Thabai. no. 8315)
dari riwayat Abu Salamah, dari Abu Hurairah"

2er Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifah Al Muftadah (no. 55).
HR. Muslim (llll4 sin, | 65-66. cet. Bulaq) dari jalur Ash-Shahifah. Al Bukhari
tidalc meriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah dan juga tidak dengan redaksi ini
meski malnariya disebutkan dalam hadits yang panjang. Hadits ini telah disebutkan
dalam Al Musnad ro. 77 03 d^n 7914.

Dalarrr Ash-Shahifah Al Mufradah disebutkan, d ;i ll *it 'u 5lr;l $t ;tl'ot
"Tempat duduk terendah salah seorang di antara kalian di surga adalah disediatrai
baginya." f6s!ah4n ini redaksi, ti'rlbl *OiseaU*an baginya," tidak terdapat dalam
naskah Al Mwnad, Jami' Al Masanid d^t Shahih Muslim.Itu adal"h rcdaksi yang

syadz. t{rubisa mernastikan bahwa itu adalah kesalahan dari sebagian perawi atau
para penyalin
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berada dalam satu kelompok atau lembah sedangkan Anshar berada

di lembah lain, tentu aht akan masuk ke dalam kclompok mereka."

[58]"'

t-Jh Ju :Ju ,el6,,,y.j -A \ o o,*i *'ht & n'
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8155. Dengan sanadnya, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabdq "Kalaulah buhan karena bani Israil, tentu daging tidak
alrnn busuk, dan kalaulah bukan karena Hrwa tentu wanita tidak akan
p ernah mengWrianati suaminya. " l5gl"'

-A\ o1

.+it ,'i Sv '^;b $t ,Gtrs ?;t"yt
6 &tj -U;L,,k.jlt u "; er- lt'qrf jL'e
rflt ,Jd ,,:Ji ,JG ,:6'i *r |!# t#ti ;diki-

'e Hadits shahih. Hadits ini dinukil datamAsh-shahifah Al Mufradah (no. 56).
Al Butfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah. IIR. Al
Bul&ari (Fath Al Bari, 13/196) dari jahr naskah Al A'raj; dan secara -akna (7/86)
dari riwayat Muharnmrd bmZiyad dari Abu Hurairah.o' Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalmAsh-Shahifoh Al Mufradah (no. 57).
HR. Al Brrkhari (Fath Al Bari, 41132-133 tha', 5416/261 dan 308) dari jalur lsi-
Shahifah; dan Muslim (41179 sin, ll42l, cet. Bulaq) dari jahn Ash-Shahifoh.
Redaksi riwayat Al Buktari sama seperti redaksi Musnad.Inilah yang ditetapkan
dzlamUshul Al Musnad datJami' Al Masanid.

. Redaksi hadits yang terdapat dalamAsh-Shahifah Al Mufradah adaldr *;-i
4 f, li ?tld;t "Malsnan tidak basi dan daging fidak.bustkJ' Tambahan reaaUi, p
iuLlt fJti "Makanan fidak basi," disebutkan dalam riwayat Muslirn Hadits ini
dengan penanUatan se,perti ini telah disebutkan pada no. 8019 daxi riwayat Khallas
bin Arr, dari Abu Hurairab-
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8156. Rasulullah SAW bersabda" "Allah Azza wa Jalla

menciptalcan bentuk Adam dengan tinggt enam puluh hasta. Ketika

Attah telah usai dari menciptakan Adam, Allah berfirman kepadanya,

'Temui dan berilah salamlah kcpada mereka itu 
-mereka 

itu adalah

selcelompok malailat yang sedang &t&tk- dan dengarkanlah apa

jawaban yang mereka ucapkan kepadamu lurena itulah salammu dan

salam anak ananmz'. " Rasulullah SAW bersabdq "Lalu Adam pergi

-menemui 
para malaikat-, dia berkata, 'Assaalamu alaihtm'. Para

malailrat menjawab, 'Assalaamu alaika wa rahcimatullaah'. Mereka

menambahinya,'Wa rahmatullaah'." Rasulullah SAW bersabda,

"Semu.a orang yang memasuW surga b*posur ufuh seperti Adam

yang panjangnya enam puluh hasta, uhtran manusia masih terts

berhtrang hingga saat ini.- [60]'*

,ti {'h, ,k lti;; i6 ,j6 ,ef,;u.;) -A\ov

,JG ,8r|-*l :{ iui ,r>f.lt ^X, ;; JL y-;it ixiY,
7 lt Jyiiar'ei ,iG a;l;;; ??t * * ;; tw
1* b ii ,to,JJlr'"j,t u )? jl *rf ,$ ,,,.iut 54
'*'ry ,:n;;t+;t ;F ,t* J\qtr ,lui ,l& bt'r1 zJG

2* Hadits shahih:. Hadits ini dinukil d^lamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 58).

IIR. Al Bnkhari (Fath Al Bari, 41132-133 tha', 61260 daa' 8l5O tha', 1112-6) dui
jahtr Aih-Slahifah; dn Muslim (81149 sin, ?J352-359, cet Bulaq) dari jalur ls[-
Shahifah. r-ih. hadits w.7920.
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8157. Dengan sanadnya, dia berkata: Rasulullatr SAW

bersabd4 "Malaikat maut mendatangi Musa lalu dia berkata,
'Sahutilah setaan Tuhanmu' (maksudnya, mengambil nyawamu). Lalu
Musa menamryr mata malaikat maut sehingga matanya rusak
Malakat maut pulang menemui Atlah seraya berkata, 'sesungguhnya

Engkau telah mengutttsht kepada hamba-Mu yang tidak
menginginlcan lcematian, dia telah merusak mataht'. Lalu Allah
mengembalikan matanya sebagaimana sedia kala. Allah berfirman,
'Kembalilah menemui hamba-Ku dan katakanlah kepadanya,

"Kehidupan inikah yang kamu inginkan? Jika tramu menginginkan
lrehidupan malra letakkanlah tanganmu di atas panggung sapi jantan,
bila tanganmu membuat satu dari bulunya jatuh maka englau akan
hidip selama setahun." Musa berkata, "Kemudian apa?" Malaikat
maut berlrata, "Kemudian englcau alwn mati." Malaikat berkata,
"sekarang walaunya fidak akan lama lagi." Musa berkata, "Wahai

Tuhanht, dekatkanlah afu dengan tanah suci (Ardhul Muqaddasah)
sejauh lemparan btafit." Rasulullah SAW bersabda "Demi Allah,
kalau sekiranya aht bersamanya tentu aht. akan meperlihatkan
htburonnya kepada lcomu, di samping jalan di Al Katsib Al Ahmar
(Br*it pasir merah)." f6l7'*

P5 Hadits shahih.Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifah Al Mufradah (rro.59).
HR Muslim (7/99-100 sin, 21225, cet Bulaq) dari jalur Ash-Shahifah; dan Al
But&ari (FathAl Bari,4ll57 tha', 61315-316, cet. Bulaq) dari riwayat Abdurrazzaq,,
dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayabnyab dari Abu HurairalL dengan status
mauquf secara redalsi. Kemudian dia berkata, "Abdurrazzaq berkata, Ma'mar
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8158. Dengan sanadnya, dia bakata Rasulullah SAW

bersabda" "Bani Israil mandi fulam kondisi telanjang, safit sama lain
melihat aurat yang lair- Ketifu Musa Dtarrdi seor(mg dii merefu
berkata, 'sunggah tiadayng nanghaloryi Musa mandi bersama kiu
melainkan karena dia porya cacat (pada kenaluannya)'. Suatu hmi
Musa pergt mandi lalu dia melaalckan pakaiawrya di atas sebtnh

batu, tiba-tiba batu itu lari detrgan memba'na pakaian Musa. Musa

pun memerintahkan agar batu itu kembali. Musa berkata, 'Pakaianlat

wahai batu. Pakaianht wahai batu'. Sehingga bani Israil melihat

auratnya. Mereka berkata, 'Sungguh Musa tidak punya cacat apa

pun'. Batu itu pun datory sehingga Musa bisa melihatnya ldlu dia

mengambil pakaiannya dan memuhtl batu itu satu kali puhtlan."

Abu Hurairatr berkata, 'Demi Allah, di batu itu terdapat enam

atau tujuh bekas pukulan Musa." l62l"u

mengabarkan kepada karni daf Ibmr Thawus'.' Hadib ini telah disebutkan pada
hadib no. 7634 d?n takhrij-ryatelah disebutkan secara panjang lebar.n Hadits shahih. Hadis ini dinukil dalamAsh-Shahifah AI Mulradah (no. 60).
IIR. Al Bukfiaxi (Fath Al Bari, 1164 tha', ll3t0-331) dari ialw Ash-Shahifah;
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E159. Rasulullah SAW bersabda, *Kaya bukanlah karena

banyabtya harta tetapi lcaya itu adalah kaya jiwa." f63)2n

c0

P,'n -A\1.JV)
\. t, t.ot dr-lL\,*3 *'ht*

[" t] * :* it i'Ll 4l sy,iet,p
8160. Rasulullah SAW bersabdq "sewngguhnya di antara

bentuk lrezhaliman adalah penangguhan (utang) oleh orang kaya. Bila
salah seorang di antara lcalian ihtt bersepakat atas sesuatu maka dia
hendabtya mematuhinya. " f641"'

dengan secara panjang lebar dan singkat dari jalur lzin (Fath Al Bari,
61312-3L3 dan 8/all).; dan Musli'n dua kali dengan satu sanad dari jalur lsi-
Shah@ (1/183, 7199 sin,1/104-105 d"n 21225, ca. Bulaq). Ini menrpakan hadits
yang jarang diulangi oleh Muslim d"lam kitab Sluhih-tya di &ra tsryat Malna
hadits ini alran disebuttan dari bcberqa jalur lain dari Abu Hurairah pada no. 8284,
9080, 10689 &a10927.P Hadits shahih. Hadits ini dirukil drlarn.lslr.sfrahifah At Mufradah (no.6l).
Al Bulfiaxi dan Muslim tidak mcriwayaltanrya dari jalur Ash-Shahifah. IIR. Al
Bukhari (Fath Al Bai,lll23l-232) dart hadits Abu ShalilL dari Abu Hurairah; dan
Muslim (11286, cef Bulaq) dari jahr neskah Al A'raj, dari Abu Hurairah. Hadits ini
rclahdisebutkanpadahadits r.o.73l4 darijahnnaskahAlA'raj, danhadits no.7546
dari riwayat Abu Sdamah, dari Abu Hurairah,e Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalnn Ash-Shahifah At Mufradah (io. 62).
HR. Muslim (5134 sin, 11460, cet. Bulaq) dari jalur Ash-Shahifah tanpa
menyebutkan redaksinya; dan dari jahr Isa bin Yrmus, dari Ma'mar bersama riwayat
Abdunazzaq dari Ma'mar, dia mengalihtnn redaksinya dalam dua sanad riwayatnya
sebelrmya" dari jalur Malik, dari Abu Az-ZinLd dan dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah-

Hadits dengan redaksi seperti ini telah disebutkan dari riwayat Al A'raj (no.
7332 d^A7&6), dan juga telah disebutkan secara ringkas dari riwayat Abdul A'la
dari Ma'mar, dari Hammom bin Munabbih, dari Abu Huairah (no. 7532). HR. Al
Brrkhari (Fath Al Bai,5/a6) dari jahrr AMul A'la" dari Ma'mar, dsi llammam; dan
secara ler$ap (Fath Al Bari,4l38l) dari riwayat Mal& dari Abu Az-Ziaa| daxi Al
A'raj; serb (4/383) dari riorayat Al A'raj.

@ - 
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8161. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang paling dibenci,

paling terhina dan paling dimurkai oteh Allah pada Hari Kiamat

adalah orang yang diberi nama dengan raia dari semua raja. Tidak

ada raja keatali Altah Azza wa Jalla." l65l'9D

l-,:.J -A\ 1Y

W'jtJtJl-'i t';\t 9 
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Sl2z.Rasulullah SAW b€rsabd4 "Ketika seseorang'*o^o
melenggak-lengok dalam kzpongalwn dengan mengerukan &n
lembar mantel yang menaik bagnrya, tiba-tiba bwni ditengelamkan

bersamanya sedang dla terperosok dan berteriak di fulamrya hingga

Hari Kianat " [66]3m

D Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-shahifah Al Mufrfuh (no. 63).

HR. Muslim (61t74 sin,2ll7, cet. Bulaq) d,trjiahn Ash-Slrahfah; NBulfiari (Fari
At Bari,IO1qA6.4;AT de'ngan dua sanad dari Al A'raj. Maloanya tolah disebuikan
pada hadits no. 7325 dari jahr naskah Al A'raj.

Redaksi, ilr it e4i i "Tidak ada raja fuanli Allah," adalah redaksi yang

tercantm dalam haskah Al Mtunad, Jami' Al Masanid dat Ash-Sluhifah Al
Mufradah.Redaksi ini juga lsrgantum dalam Shahih Muslim cel Astanah"

3m Hadits shahih. Hadits ini dinukil dal"n Ash$hahifah Al M{radah (no. 64)-

HR. Mnslim (61149 sin, 21156, cet. Bulaq) dari jalur Ash-shahtfah dan tidak
menyebutkan redaksinya dengan lengkap, namrm dia mengalihtannya kepada

riwayat-riwayat sebelunmya dari riwayat Muharnmad bmZiyad, dari Abu Hurairah
daJr dari riwayat Al A""j, dari Abu Huairab dan Al Buffiari (Fath Al Bari,l0l22l-
222) dartriwayat Muhammad binZiyad. Hadits ini telah disebutkan pada hadits no.

7681 dari riwayat Muhammad binziyad. dari Abu Hurairah-
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8163. Rasulultatr SAW bersabda, *Allah Azza wa Jalla

t7 tJ.r
al,

,ft lL

I )z o t . of.'.( \-

art '- i stYj At

berfirman, 'Aht menurttt prsanglca hamba-Ku kepada-Ku." f67l'o'

1t^.,
itt Jyt Jrii -A \ 1 r

,Jlt orLi 13 ,gtlata g:'r:ri; i,fi ,;ilt ty
Jh ( ,rjti 16-;:# il tik $- ,ia* W or*',)+
WG t;g a)-rf 1r' :Jv r'r;j,. ,/,

.[r,r]

1864. Rasulullah SAW bersabd4 "setiap anak dilahirkan
dalam lceadaan fitrah, kcdua orang tuanyalah yang menjadikannya

Yahudi dan Nasrani. Sama dengan benernak unta, apalcah kalian
mendapatkan unta yang cacat sehingga kalian harus membuatnya

cacat?" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana

Redalsi, yUiil i'i uft "Hingga Hari Kionar,n adalah redaksi )'ang tercantum
dal"m naskah Al Musnad dao,Jami'Al Masanid. rnilah redaksi yang dinukil oleh Al
Hafizlr Ib,nu Hajar (Fath Al Bari,lill222) dari riwayat Hammam, dari Abu Hurairah,
dari Ahmad. Sedangkan redalrsi )rang tercanhm dalam Ash-shahifah Al Muftadah
adalab zlcit p jl "Hingga Hai Kiamat,u dtn aku khawatir ini terjadi karena
kesalrhan darf penyalin atau penerbit.

30r Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifoh Al Mufradah (rro.65).
Aku tidak menemukan hadits ini dalam kitab ghahihan dari jalw Ash-Shahifah,
tetapi itu adalah penggalan dari hadits no. 7416 dari riwayat Al A'masy, dari Abu
$halih, dari Abu Hurairah. IIR. Al Bulfiari (Fath Al Bari, 13/325-328); dan Muslim
(21306-307), keduanya meriwayatkannya dari jahr Al A'masy sebagaimana yang

' telah kami jelaskan dalao riwayat sebelumnya.

@I - Musntd Imam Ahmad



me,lnrrufuu dengan anak kecil yang me,ninggal?" Beliau menjawab,
*Allah Maha Mengetahui apa yang mereka keriakan." [68]'o'

pLi)r ,rll.,*j ir'\t ,k :t J;rjuj -a,rr"
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8155. Rasulullatr SAW bersabda, "Dalam tubuh manusia

terdapat tulang yang fidak akan pernah dimalcan oleh'tamah, di

situlah dia akan disusun kembali pada Hari Kiamat." Para satrabat

bertanya, '"Tulang apakah itu?" Beliau me,njawab, "Tulang ebr."
IseJ'o'

30 Hadit stuhih.IladitB ini dimtil dehmlrl"sialitirt fi *tufradah (no. 66).

HR. Al Bultari (Fath Al Bsi,8ll2l rta', lll432) dri jalur Ash-Shahifah; dat
Mustim (a$12 siz,301-302, cct Bulsq) dad jalur Ash-sluhifah. [dalrnan]ra telah

disebutlan hrulang kali ,lalem Al Mumad, baik secara Panjang lebar maupm
singkaq dari beberapa jahrr di antaraqra hadits no' 7181,7436,7438,7625, 7698
d^n7782.

Ibnn Hibban meriwayatkannya dalom kitab Shahih-ny4 secara panjang lebar
dan singkat (11128,129,130 dan 133) dengan tahqiq kami.

Red,ksi, t:*it it 4 \t'ii ;tl u 6 "Tidailah setiap anak yang dilahirkot
melahlcan terlahir dalam kindtsi fithroh rzl," dalam riwayat Al Bulfiari dari jalur

Ash-Shahifah disebutkan dengan lgdatsi, fljr, *'al\t iiy'u tt "SetiaP anak pasti

ditahirlran datam kondbi fithrah!' Sedangkan riwayaf Ash-Shahifah Al Mufradah
disebutkan dengan redaksi, y!i; eg * n:l f7 V ".enak yang dilahirkan pasti

dilahirlran dalam kondisi fithrah izi.r rnilah redaksi yang sesuai dengan riwayat
Muslim dari j alw As h-Shahifah.

303 Hadits shahih. Hadits ini dinftil dalamAshshahifah Al Mufradah (no.67)-
HR Muslim (8/210 sin,21383, cet. Bulaq) dari jalur Ash-Shahifah: dan dl Bulfiari
sebagai bagian dari hadits riwayat Abu Shalih, dari Abu Hrnairah (Fath Al Bai,
8t424, 529). Hadits ini akan disebutkan dalam Al Musnad no. 8266 dan 9524 dari
jalur Al A'raj, dan juga akan disebutlan pada hadits no- lM82 serta 10483 dari
riwayat Abu Iyadb, dari Abu Hurairab-
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8166. Rasulullah SAW bersabda, *lauhilah kebiasan berpuasa
terus menerus. Jauhilah kebiasaan berpuasa tents meneras." Para
satrabat berkata, "sesungguhnya engkau berpuasa terus me,lre,lus

walrai Rasulullah?" Beliau bersabda" "Aht tidaWah sama dengan
lralian, sesungguhnya ahr tidur malam, Tuhanht memberikan alat
malran dan minum. Janganlah kalian mengerjakan sesuatu yang tidak
bisa lralian lahrkan." l7}l3u

JEi -^\ lv

.[vr] i\uu.'ifi'r;l

3s Hadib shahih. Hadits ini din*il dalmAsh-Shahifah Al Mufradai (no. 6g).
HR. Al Butfiari (Fath Al Boi,3B8 tha', 41179-18l) dari jalur lsi-,Slahifah. Di
dala"-ya disebuttan redaksi, ft ,,Sv;rrt6--launiUl kcbiasaan b*puasa tents
menents." Rasulultah SAW dua kali. Kalimat "dua l(alf'
me,nrqfrrkkan pengulangan kalim"t ini.

Al Hafizlr dalam Fath Al Bari bahwa pengulangannya disebutkan
dalam riwayat Ahmad AI Hafizlr b€rkata, 'Itu menmj.kkan bahwa kalimat 'dua
kali'mcnpakan ringkasan dari Al Bulfiari atau gurunya.."

Riwayat Al Bukhari sedikit lebih ringkas dari riwayat Al Musnad. Menunrt
p€ndapat ),ary lebih luag Al Buffiari atau gurunya yang meringkasnya sebagaimana
yang dikata&an oleh Al Hafizh.

Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifoh, tetapi dari naskah Al
A'raj dan dari jdrE lain (l/303, 304, cet. BulaQ. Hadits senrpa juga telah disebutkan
dari beb€rapajahr, di antaranya hadits no. 7162,7486 daa7773.

@I - Mu$rd Imam Ahmad



8167. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di

antara kalian terbangqn dari tidurnya, maka janganlah dia

memasukkan tangannya di tempat air wudhu sebelum menancinya

karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam." [71]'ot

.U 
AJ"

{t c ,

,:i:':o t')' ; J*o lti ,:#)t 'cib, i; ,Y ,i;"b & u6,

:Ju, ,:i:* * xs d i; \f tAL lrrL, ;$ ,* ,b')t ffi
'4, ,1:* t>,Lst A tie#- ;b ,tr ,Ss, ,:i:*'^$:t'-,:.t$t

.[vr] "i,* a.Pt ap,ss\r

' 8168. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap persendian manusia

dikcnai sedelcah pada setiap hari mataluri terbit." Beliau bersabdq

"Bersileap adil di antara dua orang adolah sedekah- Menolong

seseorang untuk naik atas tun*q.gan atan nengorylat barangnya lce

atas fingangan adalah sdekah." Belian UersaUda' "Kata'kata yang

baik qdalah sedeluh.- Beliau bersabda, "Setiap langkah yang

diArjutran untuk shalat adalah sedekah dor menbuang dui daiialan
adalah sedekah." U21306

36 Hadits shahih. Hadia ini dinukil drlan Ash-shahifah Al Mufradah (no. 69).

Al Butfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur lslr -Shahifah.

IIR Al Bukhari bersama hadits no. 8179 dEi naskah Al A'raj (Fath Al Bari,
It229-231); dan Muslimdari beberapa jalur lain selain dari jahu Ash-Shahifah dan'

naskah Al A'raj (lt9l-92, cet ButaQ. Hadits s€,ruPa pu rclah disebutkan berulang

kali dari beberapajalur di antaranya no. 7280, 7508, 7590 dan 7660.

Al Wadhu'adalah air yang digrmakan untuk berwudhu.

'6 Hadits shahih. Hadits ini dinuhl dalamAsh-Shahifah Al Mufradah (to.10).
HR. Muslim (3/83 sra 11277, cct Bulaq) dari jalur Ash-Shahifoh. Alasan knmi

terlebih dahulu menyetutkan riwayat Muslim adalah kare,lra dia telah

mcriwayatkannya secara lengkap scperti riwayat ini seiring dengan sedikit

perbedaon dalam beberapa hunrftya. .

HR Al Bukhari (Fath Al Bai, 4156 tha', 6192-93) dari jalur Ash-Shahifah,

hanya saja redaksinya ffieda namrm maknnnya sama; dan (Fath Al Bari,4135 tha',

6/6i) dari jalu Ash-Shahifah, atan tetapi di daLmya tidak disebutkan redaksi, iirlp

,1, ,rti {'\r,rU" +l J;t,1tii -,rr r,r
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8169. Rasulullah SAW bersabda, *Apabila pemilik binatang
temak tidak memberikan hak ternabtya maka ternabtya itu akan
menguasoinya pada Hari Kiamat dengan .menghantam wajahnya
dengan tapak kakinya." f73)'o'

ior Juj -A\v.
,iii'^Is,;:: +o 4';:, ,,sG ,1it a;t -t qt ?;'€*l

.[vt] tu v4 i:r;_ L:;_ e'^Ib; Jti I irl :j6 ,:,!:]r 6

#, f s;s\r -Dan membuang duri dari jalan.,, Di dalamnya terdapat tarnbahan
redaksi, lfirt di,'Ur ,)ii "MenwrittHcan jalan adalah sedekah." Al Bulfiari hanya
meriwaya&in'situpenggal dari hadits iu(Fath Al Bari,3tt87 tlu', sZzq dan dari
jahx Ash-Sluhifah.

sebagian redaksi brdits ini telsh disebutkan secara ringkas (l/809O dao dari
jabx Ash-sluhifah tr;taptbukan dari riruayat Ab&rrrazzaq. Ahmad mcriwayrtkannya
dari Yahya bin AdaD, dari Iblrrr Al Mlfiarat, drri Ma'mar, aari ttamam uin
Muabbitu dari Abu Hurairah

Kata as-sulaamaa art;nya perse, dian" Ada yang bap€ndapat bahwa ia adalah
tulang bagian dalam yang paling rcrkecil.

Redaksi '!J.*tr gil, "Matahari tubit," adalah redaksi yang tercantum dalam
Ushul Al Musnad daa Jami, Al Masanid. Dalem riwayat foitag fisfu-ghahihiin
disebutkan dengan redaksi, ',r.jJlJir i) !Ll. Sed"''gl.a" dalam lsi-Si ahifah At
Mufr-qlah discbu&an dengan redaksi, ';,gt iJb'Jk.

307 Hadits shahih. Hadits i"i ai"ukit diam-Ash-Shahifah At Mufradai (no. 7t).
HR Al Bulfiari (Fath Al Bai, 9123 tho', 1a294) dari jalu Ash-shahifah bersama
hadits berilutnya; dan Muslim i,rlak meriwayatkannya dari jalur ash-shahifah
meski rna&nanya disebutkan di dalamya !r61snma riwayat-riwayat panjang lainnya
dari Abu Hurairah (l/269-271, cet. Bulaq). Makna hadits ini telah disebutkan pada
hadits no. 7553.

Y:ab an-na'on artinya unta" sapi dan ka'nbing. Tapi yang rlimaksudkan di sini
adalah rmta lantaran dikaitkan dengan kaa ahhfaf (apal kaki unta).

Redaksl 'LLJ "menguasainya," adalahreiatsi png tercantum dalarrr kaf, Jami,
Al Masanid, da'. sesuai dengan riwayat Al Butfiari. Dalam ia' serta zrirz disebutkan
denganredaksi Li.

@| - 
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8170. Rasulullah SAW bersabda, "Harta sglah seorang di

antara lannu pada Hari Kiamat akan bqbennk ular besar yang tidak

bertaing, pemilibtya akan melarikan dirt dari hartanya namun ia

terus mengejarnya seraya berkata, 'Aht adalah hartamu'- Demi

Allah, hartanya in terus mengeiarnya sehingga dia mengulurkan

tangannya lalu mulutnya menelan kqalanya." f74J'o'

8171. Rasulullah SAW bersabda, 1'Janganlah lcamu kencing di

air yang tergenang yang tidak mengalir kemudian kamu menakainya

untukmandi." [75]3oe

'o Hadits sWtih. HaditE ini din*il &len Ash-sluhifoh Al Mufiadd (rro.72),

HR. Al But$ari (Fart Al Boi,gfrB tt;a', 121294) dai iaftr Ash-Slahifah bersama

deOgan hadits scbchrmyq tctaPi dcngan menyebutkan di avgl dan di alfiir
sebagafuina f,ang rclah kad saqaitao" Muslim tidak meriwayatkannya, baik dari
jalru lsl-siahifah 4auprm jalrn laimya. Al Bukhari juga tclah meriwayatkm
makpa hadits ini (Fath At Bari,3l2l4-Zls dan 8/173) dari riwayat Abu ShalilU dari

Abu Hnrairah- Hadits ini telah disebutkan pada no. 7742 dmi riwayat [!u $hatih,

dari riwzyat Abu Hurairah- Di sana kami telah me,njelaskan bahwa N Hafizh Al
Munzhiri rclah melakukan walrzr (dugaan) dalarn meirisbatkannya kepada Shahih

Muslim.s Hadits shahih. Hadits ini dirukil dalamLr[=S[ahilah At Mufradah (no. 73).

HR. Muslim (l.1162-163193, cet Bulaq) dari jalur Ash-Shahw; dan Al Bulfiari
tidak meriwayatkannya dari jahr Ash-Shahifah, tetapi dia meriwayatkannya (Fari
Al Bari, ln98-299) secara oakna bcrsama hadits lain dari jalur naskah Al A'raj.

Makna hadits ini rclah disebutkan dari jalur-jalur lain dari Abu Hurairah no.

7 5 17, 7 518, 7 592 d^a 7 855.
ntauf"i 

,:.r1lr 
,rlir .l # i "Janganlah lencing di air yang menggenang," adalah

redaksi yang f,:rcaitum dafiam Ushul Al Musnad dzn Jami' Al Mosanid serta sesuai

dengan redaksi yang t€rcantum dalam riwayat Muslim dari jalur Ash-Shahi/ah.

Sedangkan redalsi yang tercantum dalamAsh-Shahifah Al Mufralal1 7da,lz:h, ,J Jg I
,,r,r3tr 

,cir "seseorang hendabtya ddak kcncing di air menggeung." Redaksi yang

iercaitum dalamrAl Musnad d"n Shahih Mtulim lebih tepat dan benar.
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8172. Rasulullatr sAw bersabda, "orang misHn burwnla.h
orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk mendapatkan
satu dua suap malcanan dan satu dua biji karrna, tetapi yang
dinamalcan miskin adalah orang yang tidak mendapatkan sesuatu
yang menatkupinya dan dia malu meminta-minta kepada manusia
sedang dia tidak memwnyai kecerdasan lalu orang lain menberikan
s edelrah kepadanya. " f7 6),,0

if;t lrLt ,t lnt Jyi
.[vv]

8173- Rasulullah sAw bersabda, "Janganlah seorang wanita
berpuasa saat suaminya ada di ntmah kcanti setelah mendapat izin
suaminya." U71ttr

lvrl #dW'ifr\jlttt

;ui -,r r vr

*.'ur'otuf;. qx:,

3r0 Hadit shahih. Hadits ini dinukil aaur, r*n-st ahifah At Mufradah(no. 74).Al Bulfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya a"ri .;i* *n-snanyan g"aii.
senpa juga telah disebu&an pada no. 7530 aar. i sgt dari' riyayat Abu galamah, dari
Abu H.rairah dan dari rix,,a)ret Muhammad bin Ziyad,a-i aUu ff,roion.

- 
xR- Al B,khai (Fath Al Bari,3/269-270) diri riwayat M,harrrmad binziyad;Cs 4 Biai, 31271) dari jahr naskah Al A'raj; (Fath il Aon, A4nl dari riwayai

Atha' bin Yasar dan Ab&'rabman bin Abu a.i"lu keduanp meriwaya*an aari
Abu H,rairah; fu MrlF ol213: cet. Bulaq) dari riwayat o: ot j, dari riwayat
Atha' bin Yasar dan dari riurayat Abd,rrahmarbin Abu umairah. "

Al Burfiari jug1 
ryrl.yat-kannya (Fath Ar Bari, 7t30 tha', 9/257) dengan

16daksi, r,sg ! bre filif;lr lizt i "ieorang istri tidak boleh berpuasa saat suami
berada (! ,yp! Yy"llsetehh mendapat izin suami,,' dari jalur periwayatannya.

"'Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalanAsh-shahrfuh At Mufraiah(no. 75)
bersama dua hadits scsudahnya. Sebenam- ya tiga bagian i"i or"*p"i.* satu hadits.

tb J-E ,5;r'' aV

@ - 
['[6pf, Imem Ahmad



8173 g. Janganlah istri memberi izin

dalam ntmahnya (suaminya) keanali setelah

[78]"'

.; A\VY

(orang lain) masuk ke

mendapat izin suami.

[v,r] i;Ur)ttba ti #. ,fi;lt Yt

'i
g;f |-brrLp s;f *'* q*'u'At 6: -c 

^\vr,aaa

.[vq]

8173 ;. Janganlah istri mensedekahkan harta suaminya tanpa

izin suami karena setengah dari pahala sedekah itu adalah

untubtya.fiTgl"'

Alasan kami nedadikannya tiga buah hdits dcngm nomor )rang saun adileh
karena et gukhari mcmisahkm bagiu pcrta@ dan bagla.n temkhil s€rta

menjadftan uasing-masing mc,njadi satr badits yang berdiri sendiri sebagaimarra

yang qkan tcrlihatpada tatinjhadits itL
HR Muslim (3/81 srz, l2;}l, crtL Bulaq) -dcngan tiga bagian tersebut-

sebagai satu hadib dari jalur Ash-Shahifah; drn Al Bulfiari tidak meriwayatkannya

secara lengkap dari jah[ Ash-shahifah tetapi dari jahrr Al A'ni (Fath Al Bari,
91259-260). Al Bukhari meriwayatkan bagian p€rtama yang disebutkan di sini (Fatlr

Al Bari, 7 RO 91257) dari Ash-Slwhifah bmya saja tidak dari jalur Abdurrazzaq teapi
dari riwayat Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, 64111ornar" bin Muabbih.

3r2 Hadits shahih.Ini adatah bagian kedua dari hadits sebelumnya sebagaimana

yang telah kami saqaikar. Dalam A,sh-shahifah Al Mufradah, hadits ini dan

sebelumya tercatat dengan no. 75. HR Muslim dalam sanr hadib secara lengkap

dari jalnr Ash-Shahifuh. Al Bukhari tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifah

tetapi 
-sebagaimana 

yang telah kami saqlaikan- dari naskah Al A'raj.
3r' Hadits shahih.Ini adalah bagian ketiga dari hadits no. 8173. Dalam Ash-

Shahifah Al Mufradah, hadits ini dan dua hadits sebelumya tercatat dengan no. 75.

HR. Muslim dari jalur Ash-shahifah sebagaimona yang telah kami saryaikan; dan

Al Bukhari (Fath Al Bai,3156 tha" 41255) dari jalur Ash-sluhifah sebagai satu

hadits yang Lerdiri sendiri dengan redaksi, VT: # lr, it;l ;-itl $1."Apabila

,"ororg isieri bersedekth dari harta suaminya ....'i

Al Burfiari juga meriwayatkannya secara sendiri dari jahr Ash-shahifah (Fart
Al Bai, 7 165 tha', 91 442).

Musnad Imam Ahmad - E!]l



3'*f Wt ,*, *aht,k lt,S'r.1ui -,rrvt
|,k'g;r"€Li'ot1 tsf it ,!*tr'rl ,F d y. Lr-,t, ,to'-e

t6. t
a'Ls

8174. Rasulullatr SAW bersabd4 "Janganlah salah seorang
dari lralian mengangan-anganlcan lcematian dan janganlah
memohonkannya sebelum kematian itu mendatanginya karena bila
salah seorang di antara kalian meninggal malm amalnya akan .

terputns dan tidak ada yang menambah usia seorang mubnin kecaali
kebaikan." [80]"0

-A\VO

.[,r.] t:r"l4.y* u,yqt *i-l

i;;l Jit ,*, ;r, \t & n' Ji; ,su,

[,rr] p;5r ,utSt i-fltuit,i$t ;,).
8175. Rasulutlah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang di

antara lramu menyebut pohon anggur dengan al larm lurena al'karm
adalah sebutan untuk ta6-laki muslim." [81]"t

'rn Hadits shahih.Hadib ini dimtkil dela,n Ash-shahifah Ar Mufradah(no. 76).
HR. Muslim (8165 sin, 21308, @t. Bulaq) dari jalur Ash:Slwhifah;-dan Al gul&ari
tidak meriwayatkannya dari jalur lsl-Shahifah serta tidak dengan
redaksi ini sebagaimana yang akan kami sebutkm.

Al Bulfiari meriwayatkan (Fath Al Bci,l3ll89-190) dad riwayat Abu Ubaid
maula Abdrlrrahrrpto,bin Azhar, dari Abu Humirah secanmarfu'dengan lsdaksi, i
+f i'i6i q iy ,irii'uti (* f\rfut'jtrl,r;asJangantah ,itoh ,*lorg di antara
lramu menfan[an-angankin kimatian karena bili seorang yang biik semoga
lrebaikannya itu bertambah, dan bila dia seorangyang jahat semoga dia bertobat."

Sebelurrmya 4l Brrkhari meriwayatkan hadits yang sepertinya(10/l09-110) dari
jalur ini bersama hadits yang lain. Hadits Al Bulfiari ini telah disebutkan dalamAt
Musnad no. 7 568 dun 807 2.

"t Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalam Ash-shahifah At Mufradah (no.77).
HR. Muslim (7146 sin, 21197, cet. Bulaq) dari jalur Ash-Shahifah; dan Al Bulfiari
tidak meriwayatkannya dari jahu Ash-shahifah tetapi meriwayatkan hadits serupa
(Fath Al Bari,l0l 465466) dari riwayat Abu Salarnab, dari Abu Hurairah.

Al Bul&ari reriwaya&an [3di15 ssmakna (Fath Al Bari,101467) dari riwayat
Abu Salamah, dari Abu Hurairah (Fath Al Bari, 101467) dari hadits Sa'i4 dari Al
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8176. Rasulullah SAW bersabda, "seorang laH'taki membeli

sebidang tanah dari seseorang, terrryata orang yang membeli

mendapati bejana yang terbuat dari enas di tanah tersqbut. Orang

yang membeli tanah itu berkata, 'Ambillah emas ini darifu karena

aht hanya membeli sebidang tanah darimu dan aht tidak membeti

emas darimu'. Orang yang manftul totah furkata, 'seswtggulnya

ahr telah menjual tanah besqta isfuya lcepadamu'. Lalu kc&nnya

meminta penyelesaian kcpada seseorang. Orang yang dimintai
penyelesaian itu bertarya, 'Apakah kamu bq&n punya anak?' Salah

seorang dari mereka berkata, 'Aht pttnya seorang anak laki-laki'.
Sementara salah satunya bqkata, 'Aht menpunyai anakperempuan'.

Orang yang diminta penyelesaian bqkata, 'Nikahkanlah anak laki-
taki itu kcpada anak perenpuan tqsebut dan bqiknnlah nafkah

kcduanya dari bejana emut itu, .lalu ke&unya hendalorye

bersedekah'. - [82]"0

Musalyib, dari Abu Hrnairah- Makna hadits ini tclah disebu&an dari beberapa jalur
dari Abu Hurairah no.7256,7509,7668 dan 78!)6.

316 Hadits shahih. Hadit ini din*il rlalam Ash- Shahifah Al Mufradah (no. 78).

HR. Al Bulfiari (Fath Al Bai,41174-175 tha', 6R75-376) dari jalur Ash-Shahifah;
dan Muslim (5/133 sin,214243, cet. Bulaq) dari jahlr Ash-Shahifah. Redaksi hadits

ini scsuai dengan redaksi hadits Al g.rb"ti te"*li pada dua kata, yaitq Lri ir, irir
V:t\r"Orang yang manjual tanah berkata."
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8177. Rasulullah SAW bersabdq "Apakah salah seorang di
antara lralian b*gembira bila binatang ternabtya hilang lalu dia
mendapatinya?" Para sahabat berkata,'Ya, wahai Rasulullah." Beliau
bersabda, "Demi dzat yang jiwa Muhammad berada dalam tangan-
Nya, Allah amat bergembira dengan tobat hamba-Nya bila salah
seorang di antara kalian bertobat daipada rasa gembira salah
seorang dai kalian ketika mendapati binatang tonabtya yang
hilang." [83]"'

Redalci hadits Al Buktari adalab illr d trJi Jdi ,,Orang yang pnya tmah
berkata." Al Hafi mctaptan rcdahihadits dalam Fart Ai 8an'berilasartan
riwayat M$tud ini. Sedangtan ,l;lem riwayat Muslim diseb,gtkan dcngan redaksi,
?)\t ,s? rrltr iO "Lalu orang y*g ,r*tjr;t @tatt bktta.,, r'ilah rcdaksi )ang
sesnai derigan Ash-shattifal Al M{"adah. Kzu., syoaa di sini adalah 

"optual.Redaksi 66ir iUir ;$2 "Ni;kahtcoilah Ura* prAa dangm ktdatc poanpuan
l'tu," dalarn riwayat Al Buffiari dan Muslim dischdran dcngan bcntul( j'mqlq ri.gb.
Redaksi yang ada di sini adalah rcdatsi yang sesuai dcngan redaksi Ash-shahifuh Al
Mufradah. sementara dqtan sluhih Muslim dn ash-sruttW At Mufradah
disebutan dengan rcdkasi 't, ,t?-hl * rjdi "Dor bqinfakrai utuk diri kalian
berdtn." Redaksi yang ada di sirii adalah redaksi yang scsuai de,ngan riwayat Al
Bukbari. Inilah redaksi ymg baik.

3r7 Iradits shahih. rmits ini dinukil dalar'Ash-st,rlh/rl. Al M.f?adah(no. z9).
HR Mnslim (8191-92 sin, 213212, cet. Bulaq) dui jalur ash-shahifah errya
meiryebtrtkan redaksinya tctapi sebelumn- ya dia myebuttan riwayat Al A,raj dari
Abu Htrraimh s*an marfu', w.5 sf gi,.l, '€*l b {*l fA tj'it b'*Allah-amat
bergenbira dengan abat salah seoiotg'di antara katian'dartpada rasa gembira
salah seorang dari kalian kctika madapati bbutang tanabrya yang hilang.;,

Kemdian dira menyebutkan sawd, Ash-Shahifah, dia berkata" .,Dengan

moknen)ra." Al Bulfiari tidak meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah" Akan tetapi
Muslim sebelumya mcriwayatkan (21322, cet. Bulaq) dari Abu shalih dari Abu
Hurairalt- dari Rasuhrllah SAW, bcliau b€rsabd4 't;,65 ,4 *l* ,* .r4 6 ,y:5? bt j,6

,r! dv '*i ;t r u * V.ti,t t ,tr5 ,ggi'* -itii b;f*,,";, Aht menurtt

.[,rr] ril-r*j tt1
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8178. Rasulullah SAW bersabdq *Allah ,4zza wa jalla

befirman, 'Apabila hamba-Ku menhampiiht sejengkal maka Aht
akan menghampirinya sehasta. Apabita dia menghampii-Ku sehasta

maka Ahr akan menghampirinya sedepa, dan bila dia menghampiri-

.Ku sedepa maka Aht akan m,endatanginya secepat munghin'. " [84]"t

i'ellLV $y.,*t;r'bt & lt Jn.1rii -,rrvr
.[,r.J 'h';:t,'u i-re.

8179. Rasulullah SAW UersaUaa, *Apbila salah seorang di
antara fulian benwdhu mala dia hadalotya berlatnrur-lamur

prasangka lumba-Ku kcpafu-Ku. Afu akan basonanya kctilca dia mangingat-Ku.
Demi Allah, Allah anut l*genbira dengan nfut hamba-I,lya danpada rasa
genbira salah seorang dai kalian kctika mandapati binatang terrubrya yang
hilang'."

HR Al Bukhari @art fi Bari, t3R25-328) dari riwayat Abu Sbalih" Dia
mc,nyebutkan awal dan akhir redaksi ftgdits gs.langtan pcrtengahan reda]sinya yang
di dalanmya Allah dengan tobat hamba-Nya tidak
discbutkan Hadits Abu Shalih iai akan disebutkan dqlan Al Musnadrc.10?92 dat
10922. ffiaru tentang bertobat yang ada bersama kita, juga akan disebrutkan pada
no. 10504 dari riwayat Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah, Lih- Musnad lbnu
Masudno.3627-3629.

3r8 Hadits shahih. Hadits ini dinukil dzlamAsh-Shahifah Al Mttfradaft (no. 80).
HR. Muslim (8/63 sra 2t307, cet. Bulaq) dari jalur Ash-Sluhifah: dan Al Bul&ari
tidak meriwayatkannya dari jalu Ash-Shahifoh, tetapi malcna hadits itu terdapat
dalam htab Shahih-nya (Fathh Al Bari, 13R25-328) bersama hadits yang
diriwayatkan dari riwayat hadits Shalih, dari Abu Hurairah" Hadits itu telah
disebutkan pada no. 7416 dar kami rclah menjelaskan takhrij-rya.
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lremudian memasukJran air ke hidung lalu mengeluarkannya keubgli."

[8s]"'

JqLx *AI-v l,f t+l'Si,s*r',lf lf j9\#
ai, ., . ttt rj.'o.- . ,i I i2. c. t 1t.. t.' o.
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.[,r r]

8180. Rasulullah SAW bersabda, *Demi dzat yang jiwa
Muhammad berada dalam tangan-Nya, seHranya aht mettpunyai
emas sebesar Uhud tentu aht menginginkan agar sebelum tiga hari
berlalq di tanganlu tidak ada lagi satu dinar yang aku dapati orang
yang menerimanya dariht, ktkan sesuatu yang aht pakai untuk
m emb ayar ut anght. - [ 8 6]"0

.[nr] e, ei#Yrt

're Hadits shahih. Hadis ini dinukil &t*n Ash-ghahifoh Al Mulradah (no. 8l).
HR. Mrrslim (11146 sin, 1183, cct BulaQ dari jalur Ash-Shahifah,.Al Bukhari tidak
rreriwayatkannya dari jalur ersebut, tcapi dad jalur naskah Al A'raj (Fqth Al Bai,
11229-230) bersama.hadits yang setelumya (8167). Makna hadits ini telah
diseb,utkan berulang kall di antamnya (7298,7732).Lih" hadis no, 8063.

"" Hadits shahih. ffidits ini dinukil dilamAsh-Shahifah Al Mufradah (no. 82).
IIR. Al Butfiari (Fath Al Bai, 9t83 tha', l3ll87) arri thrrr ,*n*nani\an. Hadils
s€rtpa zudah disebuttan pada no. 7478 dari hadib Musa bin Yasar, dari Abu
Hurairab" Kami telah me,njelaskan bahwa Al Bulfiad meriwayaftan dari jalur itu
(Fath Al Bari, 5142 d^t lll228). Kami juga zudah menjelaskan bahwa Al Hafizh
menyebutkan ,taraa Fath Al Bai (5/55) bahwa hadits itu adalah hadits yang
diriwayatkan Al Bulhari sendirian tarya Muslim.

@I - I}16nx{ Imam Ahmad

-A\A\
u'&Gb

irr Jit Su,



8181. Rasulullah SAW bersabda, *Apabila kalian didatangi

oleh orang yang memasak makanan kalian,. lang telah membuat

kalian tidak menanggung panos dan asapnya, maka ajaklah dia

makan bersama kalian. Kalau tid& maka berikanlah makanan

kctangannya.' I f87l32r

:W ,;,'€3et ;d'.li ,i!f"',&3 ,:,8"'*t ,:tt, ,*,
i'Lfjt y ,;.,,r;r,b, & &' Jh i6, -,rr,rr

'€'t-l'Ji. . ara .

1Y Aa 1Fi ,il:t ,t* U ,:rtl!'y|:, ,#*
[,r,rJ ,r>b',

8182. Rasulullah SAW b€rsaM4 *laiganlah salah seorang di
antara kalian bqkata, 'Asqi rabbaka (beri mimntlah tuanmu), Ath'im
rabbaka (beri makanlah autmu) dan Wadhdhi'rabbaka (berilah air
wudhu wtuk ttunmu)'. Janganlah sald, s@rqng di qttua kanu
berkata, 'Rabbi (tuanb)'. Tetapi dia henfutotya bqluta, 'fuyyidi
(tuah.) daa Ma.lai (tuanfu)'. Janganlah salah saorang di antara

nr lladirs sluttih.Iladits ini dinukil dal^,n Ash-Stuhtfah Al Mufiadah (ao. t3).
Al Bul$ari dan Muslim tidak miwayattamya dari jahr Ash-Sluhifah. Haaits ini
rclah disebrutkao b€rulang kali dad bcbcrapa jahrr dari Abu Hurairah, di autaranya
no.?334,7792 dm,796t.

HR At Bulfiari dcngao uulrrmnya dari Abu Hurairah (Fart il Bari, 5ll3l,
91 502-503); dan Muslim (?21, cet Bulaq)

Redatci, gllr frU, ist "Apabtla pmbuaOqu mandaungi kalian," delen ha'
disebu&an dcdr;ao red*silr! t ficl'* $ " Apabila penbuatnya mendatotgi salah
seorang dui kaliarr:" ncnrrut peodapat yaig hEt, redaksi tersebut adalah kesalahan
cetak karena bqbeda de,ngarr redaksi yang tercantum dalam dua manuskrip, Jami'Al
Mas anid darn Ash-Sluhifah Al Mufradah

Redaksi, i't:iii "Ui*a Oeri*ai*n kc tangowya," adalah redaksi yang tercantum
dale (Jshvl Al Musnad. Sedangtan redaksi yang tercantum dalamAsh-Sftahifah Al
Mufradah, iilliE. fenertit dalam hal ini mcnamtati dua kurung tutup di allhn
redalsi, ;;ri rJ tiJtf, n.mun tidak mcnjelaskan sgmbernya. Barangkali tambahan
redalsi tersebut dikutip dari mmuskrip Berlin yang menyebutkan cirinyq bahwa itu
tidakbemilai apa-apa.
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lralian berlwta, 'Abdi (hamba laki-lakila) dan Amati (Hamba
perempuanlat)'. Dia hendalcnya berkata,'Fatati (budak perempuanlat)
dan ghulami (budak laH-takifu)'. " [88J322

-A\ArC l;:: J!:l ,*: ;v \t ,)* lt Jy', ,lvi
. t - . . t - . o ,.2

,W tt-&\') oH- y rU' q /t iry *|*rr* Ht
'$tr+!' &u\ d ,ri-i'o*lrqtr q4 "rk- li
cs7- ,gtL1 |s yt:)'$J:r,3.[-ir #.,i l,rhr ,ite;i
',-*t:i'lt |#.J*t,l*' 'n flt:tr,'u ryL'{

[,rq] VriS:.?nt o;#- q"ty; ,i,'ei
8183. Rasulullah SAW bersaMa" ',Kelompok pertama yang

masuk kc dalam surga, ntpa mereka seperti rupa.bulan pada maiam
pilrnama. Mereka tidak meludah, membuang ingtu dan buang air
besar di dalamnya. Bejana dan sisir mereka terbuat dari emas. Kaw
bakar mereka adalah krytt gatnrtt, keringat mereka adalah kisturi.'
Masing-masing menpunyai dua isteri. sungsunt betisnya lcelihatan
dari belakang hiit karena keindaharrryn. Tidak ada p*selisihan dan
permusuhan di antara mereka, hoti mereka satu, mereka bertasbih
k pada Allah siang dan malam. " [89]"'

32 Hadits shahih. Hadits ini diDrrkil dah,r, Ash-shahifah At Mufradah(no. g4).
IIR. Al Brlfrari (Fath Al Bari,3ll50ls tha', tz$-t3r) dari jarur Ash-shahifah; dat
Muslim dari jahr yang sama (7147 sin, 21197, cet. Bulaq).

Redar:si 'qrii "Bttdak peranpttanht," yang tami tamuattan luput dari ha' dar.
rzdm, semenbra redaksi tersebut tercantum dalam kaf, Jami, al Masaaid, kedrn
iwayaf As h-Sluhihah dan As h-Slrahifah Al Mtfradah.

3a Hadits shahih. Hadits i"i ai",rtit aa"i*n-snahifah At Mufradah(no, g5).
HR. Muslim (81147 sini, 21350, cet. Bulaq) dari jatnrsl-shahifah. at nuknari;uga
lneriwayatkannya darijahr yang serna hanya saja bukan dari riwayat Abdunazzaq,
dari M1'qq, tetapi dari riwayat Abdullah bin Al Mubararq dari'Ma'mar (Fath it
Bari,4lllS sin, 61230-232). Hadits senrya telah disebutkan dari riwayat Abu sharib
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8184. Rasulullah SAW bersabdao '''Wahai Tuhanht,

sesunggahnya aht mengambil sumpah dari'Mu yang tidak akan

pernah aht langgar, sesungguhnya aht ini adalah manusia, siapa

saja di antara orang-orang yang b*iman yang aht sakiti, caci mahi,

cambuk dan aht futuk *ot* iodikonlah iu sebagai shalat dan zalcat

baginya serta amal yang mendekatkannya kepada-Mu pada Hari

Kiamat." lg}ltzo

.o.ot-t'

f,6Jt J;'f ,*t {'h,.,t- il' J;t iur -,$,r,o

[rr] t'i+i(k;te,rfi hr 'o\ai; ,tu:i'P.

8185. Rastilullah SAW bersabda, "Hafia rampwan perang

tidak halal bagi fuum sebehnn kita. Hal itu dikarenakan Allah melihat

dari Abu Hurairah (no. 7165 drr 74N). Takhrij dan waian hadits tffscbut telah
kami kanukakan.

3r Hadits shahih.Hadits ini dinukil dalamAsh-Shahifah Al Mufradah(no. 86)'
Al Bulfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jahu Ash-Shahifoh. HR.
Muslim (21287, cet. Bulaq) dengm bcbcrapa sanad dari beberapa jalur, dari Abu'
Huminh dan riwayat yang paling mendckati kepada riwayat ini adalah riwayatnya
dari naskah Al A'raj, dari Abu Hurairah; dan Al Bulfiari (Fath Al Bari, l\1147)
dengan maknanya yang sama secara ringkas dari riwayat Sa'id bin Al Musayyib,
dari Abu Hurairah.

Malila hadits ini telah disebutkan sccara ringlas pada no. 7309 dali riwayat Al
A'raj, dari Abu Hurairah- Maknanya juga akan dfusSutkan pada hadits no, 9058 dan

9059 dari riwayat Abu Shalih, dari Abu Hurairah-
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lrelemahan dan ketidakberdayaan hita sehingga Dia menghalallwnnya
untuk kita." [91]"t

ilrt ,tit ge:, ,*i *v?', & n' J;r.1ui -,rr,rr
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c trr, ,.ci. of
,t t'J L(:Jt4'Jl

.i, .clF ,.t2

[qrJ "tTUc & ""r\t;t2?
8186. Rasulullah SAW bersabda, "seorang wanita masuk ke

dalam neralca disebablcan dia menyakiti hrcingnya, dia mengikatnya
dan tidak memberikan makan serta tidak'pernah melepasnya untuk
memalran serangga hingga htcing itu mati furus" l9}1tz0

i- .z t- . .:. ,?. .o)u o*- ) :y'-'y -A\AV

,A;rt,bi$3 Gj e gt) G.ryt,b:i;:tb;;;b

zla.,

iV ltt ,rU it Jy, ,SGl

"t sadits shahih,. Hadits ini dinukil dalumash-shattifah at Mtfradah(no. g7).
Ini adalah bagian dari hadits yang aran dis€butkao pada hadits rro. 8221.
Demikianlah yang disebuttan dalern (Jshul Al Musnad dan ash-shahifah al
Mufradah, menrpakan suatu hadir yang terpisah dalam terryat ini kemrdian hadits
berikutnya digabungkan. Muslim mcriwayatkan hadits ini dari jalur Ash-Shahifah,
sedangksn Al Bulfiad rneriwayatkaorya dari jalur )rang sama hanya saja dia
meriwayatkannya dari riwayat Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma,rnar.

Rdaksi, q nt? 'cr1J. "Bagt orangorang sebelun rbfa," tcrcanhrm dalam Ash-
Shahifah Al M{radah. Semeniara rdaesi l,f tidak t€rcantm dalx, Ushul Al
Mu$ad. rjh hadits rc.7427.

'6 HadiB shahih. Hadits ini dinukil darq',r, Ash-Shah@ Al Mufradah(no. 88).
Al Butfiari tidak meriwayatkannya dari jalur ash-shahW. HR Muslim (8t35 sin,
U292, c,et. Bulaq) dari jalur Ash-Shahifah; (21325, cet Bulaq) dari hadits Humaid
dari Abu Huzirah- Sebelu'rmya, Muslim meriwayadomya dari hadits sa'id Al
Maqbu{ dari Abu Hurairah"

Hadits s€rupa telah disebutkan pada no. 7538 dari riwayat Abu Salamalq dad
Abu Hnrairah" trkmi telah menjelaskan bahwa HR Al Bul&ari (Fath Al Bari,61254-
255) dari riurayat sa'id Al Maqbud, hanya saja dia tidak menyebutkan redaksinya,
bahkan mengalihkannya kepada hadits Ibnu umar yang disebutkan sebelumnya.
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8187. Rasulullah SAW bersabdao "Seorang penanri tiadalah

menanri saat dia beriman, seorang pezina.tiadalah benina saat dia

beriman, peminum arak tiadalah meminum arak saat dia beriman.

Derni dzat yang jiwa Muhammad berada dalam tangan-Nya, tiadalah

salah seorang di antara kalian merampas sesuatu yang berharga
yang membuat mata orang-orang mulonin mengangkat mata

melihanya beriman ketika dia merampasnya, dan tiadalah salah

seorang di antara kalian membenci ketika dia membenci saat dia

beriman. Jauhilah pnlaht itu. Jauhilah prilaht itu." lg3)327

,1tii -,r r ,ra,

,!Ct:H,t:A:xryi fir *a uLl or#-'r ,e#;p
.[rt] rrh,arLbf; otr'ly*,*)l l,!u|u:i {t o1s

8188. Rasulullah SAW bersabda, "Demi dzat yang jiwa
Muhamrnad berada dalam tangan-Nya, tiadalah seorang dari umat

ini begitu juga dengan umat Yahudi dan Nasrani, mendengarkanht,

327 Hadits shahih. Hadits ini dinukil dalamls}-.glrahifah Al Mufradah (no. 89).
Al Bukhari tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-Shahifoh, tapi dia
meriwayatkannya dari beberapa jahr lain sebagaimana yang etan f2sj sebutkan.

HR. Muslim (1155 sin, ll3l-32, cet. Bulaq) dari jalur Ash-Shaihifah. Dia tidak
redaksinya karena sebelumnya dia telah meriwayatkannya dari

beberapa jalur lain, sehingga dia mengalibkan redaksinya kepads riwayat-riwayat
tersebut. HR. Al Buffiad dengan redaksi hadits yang ppjang dan pendek dari
beberapa jahx (Fath Al Bai, 5186, l0D8-29, lA50 dan 101). Hadits ini telah
disebutkan dengan redaksi yang ringkas pada hadits no. 7316.
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lalu dia meninggal dan belum beriman kepada risalahlru melainkan
dia adalah penghuni nerakn." l941tza

;a'^-arY' 'l.
jttt Jyt ..lUi -,r f ,r I

[q.] ;>$t d,A.bgAt,
8189. Rasulullatr SAW bersabda, *Tasbih adalah untuk laki-

,*t *'\t *

, 
to.

f*LJ
t'4b rir, rl-J'I,r

t
,E

t,

[rr] 3]t

laki dan bertepuk tangan anak bagi wanita di dalam shalat." lg5f32e

'^5"- r" k ,*, *ht * i, J;tgui -,rr r.
,q;:ii' ,qt i7 ik n ,i'

J,Jt ,i;- ,gj iv ,g:;t J? .itst: ,s:"st Li'oVt ,17',

a

8190. Rasulullah SAW bersabda, ,,Setiap perkataan yang
diucaplran oleh seorang muslim di jalan Altah pada Hai Kiamat akan
munanl, bentubtya adalah bila dia ditekan maka dia akan
memancarkan darah, warrKnya warna darah sedanglwn baunya
adaloh bau kcsturi. " [96130

3'Hadib shahih. Hadits ini dirmrkil dalam Ash-shahifah Al Mufradai (no. 90).
AI Buktari trdak meriwaya*an hadits ini. HR Muslim (1t53-54, cet. Bulaq) dari
riwayat Abu Yrmus, dri Abu Hurairah"

3p Hadits shahih. Hadits ini rlimrlcil dabtn Ash-Shahifoh Al Mufradalu (no. 9l).
Al Butfiari dan Muslim tidak meriwayatkannya dari jalur Ash-shahifah, keduanya
meriwayartmya dari beberapa jalur lain. Hadits ini telah disebutkan dari dua jahn
no.7283 dzn754l.

'' Hadits shahih. Hadits ini dhuHl d^larn Ash-Shahifah Al Mufradah(no. 92).
HR. Muslim &ri jalur Ash-shahifah dari riwayat Abdwraz.zaq(6134 sin, 2196, cet.
Bulaq); Al Butfiari dari jalur yang sama tetapi dari riwayat Abdullah bin Al
Mubarak, dari Ma'mar (Fath Al Bai,llsGST tha', UZ}T).
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8191. Rasulullah SAW bersabda, "Aht pulang kc keluargaht

lalu aht mendapati sebiji htrma di atas tempat itdurfu atau di

ntmahht lalu aht mengambilnya mfuk aht makan kemudian alcu

Htawatir jangan-jangan itu adalah sedekah lalu aht membuangnya

dan tidak memakannya. " lg7i"'

o)i ) ,{'t ,1, },r J:" hr Jh .1ui -,rr rr

,yj ? h,'*,y'',pr * \t * :!Ll i:fr ;L i';;U
. [q,\]

IGta f 'rKcrnurlian," dalm rcdaksi 't'!t F "f.-iiai- menjadi," tidak

dicantnmkan padla,lsh-Shddfd Al Mr.fradah bohkan dalam riwayat Al Bulfiari.
Redaksi tsrseb,ut dicantumkan dalam Uslzl AI Musnad d^triwayat Muslim"

Ikta ganti pada redaksi (iii mnunrt Ibmr Hajar, disebutkan dalam bentuk

feminim untuk menunj 'klren rmkna hrang.
Hadits yang semakna telah discbutkan pada no. 7300 dari riwayat Al A'raj, dari

Abu Hnrairah. Makna hadits ini telah disebltkan pada hadits yang panjang rc.7157
dari riwayat Abu ?*rr'ab, dari Abu Hurairalr ,

33t Hadis shahih. Hadits ini diilkil dalen lsh-Shahifah Al Mufradal (no. 94).

HR. Muslim (3n17 sin, 1, cer Bulad dari ialllI Ash-shahifah, dari Abdurazzaq;
dan Al B*hari (Fart il Bari, 5t63) dari jahn Abdullah bin Al Mubaralq dari

Ma'mar. Lih. hadits no. 8036.

Redalsi, 'ib itlt i{ ;rr{ 'j "xenn dtan afu tafut ifrt meniadi sedekah," dalannl.

Ash-Shahifoh Al Mufrarhh dit Uott o de,lrgan redaksi, '$:tU' a 'ti1 'ol ,Pl 'i
"Kenudian aht tahtt itu manjdi bagim dwi sedelcaft'' Mtrslim kemudian

meirgabungkan'kedua redaksi t"i""Uot r"hiogg" menjadi, ,i:t't, 'u 'tl liti ii* bl " tn
menjadi sedelrah atau bagiu dari sed*th."

Redaksi, q$ li "Dan aht fidak memalcanzya," tidak discbutkan dalam lslr-
Shatnfah At Mufradah, kedua riwayatls[-S[ahihain dan Juni'Al Masanid. Namun

redalsi ini tercanhrm dzlamUshul Al fufusnad lzng mnsifu dalambentuk tanuslrrip

atau telah dicetak.
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8192. Rasulullah SAW bersabda, ,,Kalian akan terus bertanya
sehingga salah seorang di antara kalian berrrata, 'Allah telah
menciptakan makhluk maka siapakah yang telah menciptakan
Altah'?-198'J332

1.l-..
&t Jn Jrii -^ \ 1r

. o . cl-t.1

td ?:d r-l
.[rq],F:r?

8193. Rasulullah SAW UersaUaa, uDeni Allah, bila salah
seorang di antara kamu bersihthth dalam iwtpabrya tohadap
lrclurgarrya akan membuatnya lebih berdosa di srsd Allah dartpada
memberikan kafaranya yang telah ditetapkan Alrah atas dirinya."
Iee]"'

*bt *U t! lti ,rti
bt ,;; ,A'i:rt s

ryf sS.::l-,: {')ttr.J- ilpri)l J;) jtii -,r r q t

.[r : .l tilL W triLtt,,;t *
8194. Rasulullah SAW UersatAa, "Apaiita dua orang dipakta

untuk berswnpah dan kc&nnya ingin menunaikannya maka kcduanya
trcndabrya menperhatikannya. "'ll0f,il3r

332 HadE stuhih.Hadits ini dinukil &lam*i,sr, atgah At Mufradah(no. 93).
Al Burfiari dao Muslim ti&t meriwayatkamya drri j"hrr xn-in*iton ru"u"
hadiB itd disctrltan &ri beberrya jalur lain. Iladits ini tclah disebutkan-pada hadits
no.7lJ7 dari rimyat Muha"t-ad Uin Sirin, dari Abu Hrnairah-r" Hadits shahih. Hadits ini dimkil d^lamAsh-shahifah Al Mufradah (no.95).
IIR. Al Bul&ari (Fath al Bari, 81t28 tha', tu4s2453) daxi jalrr lslr-.llrahifait,
disertai dengan awal hadits no. I dari Ash-Shahifah sebagrimana yang telah kami
sebultan; dao Muslim (5/88 siz, 2118, crut. Bulaq) daxi. jahlr Ash-shaitfah. Makna
hadih,ini telah disebutkan deirgan redaksi lain ag. 7729 dengan nnad, Ash-shahifah.3r Hadits srrarrrrr. HR at bufUri 13fi7g tha', SIZtO)a.ri m* bin Nashr,dari
Abdurrazzaq dc,ngan redaks i,|ig'&[bl 76 rfTE i;Ar i|' & c" .*t * iir ji ;rr i,f
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8195. Rasulullatr ,^* ,; * *noobila salah 

'"o'on, 
*

antaro lralian membeli unta atau kambing perahan, maka dia berhak

untuk melihat hasilnya setelah dia memerasnya, dia idha atau kalau

tidak malra dia hendabtya mengembalikan segantang htrma."

Itotfri

'$,i'# ,bi, A'Bahwa Nabi SAW menawarkan sunpah kcpada suatu kaurn'

riup-"iil 
ti-gl*,rryalu 

lalu rcreka bergegas agar di antara m,reka ada yang

merpunyai bagian dalam suryah itu."
Al Hafizh b€rkata dalam Fath Al Bart, "M Alah mcriwayatkannya dari

Abdnnazzaq -{uru dari grrru Al Bukhari- dcognn rcdaLsir- c, f .9'3rt 
.f 

'sl
,ilr,*ioha,i 'Apabila &n orang dpaksa ntu1banmpah fun lcefuanya ingin

iauiatkoarya rrro*o Uaronyo nenAA+n manpalutikamla|''. -
Abu Nu'aim d;bn MrrErad Ishak bin Rahatvadi dad

emr..-"q ;rp.r6 ri*"1.t et dr*Aar1 Dia rcagptakan !"h* dia relihatnya

terdapat dali- riwayat ft["f. a"ri Ab&nrazzaq 9"'gf ryq'kti 1ne. 
diriwaVatkan

oleh Ahmad. Dia bcrkata" 'crrru l55mi, Abu Ahmad telah mclaktrlian kcsalahan

dalamhal itu."
Aktr (Ibnu Hajar) berkata" 'Demikianlah Ismail mcriwayatkaniya 9d. id.*

Ishak bin Abu Israil, 
-O"ti 

eUa,noo"q. Dia mcriwayatkau hadits senrpa dari jahr

Hasan bin Yahya <tari Abdurrazzaq a*gto redaksi, 6$€,"6 'Kemudian dia ingin

menunaikannya',"
Abu Daud meriwayatkamya dari Ahmad dan Salamah bin Syabib, dari

Abrrunazzaq dcngan redaksi, rif ir tl"Atou keduanya ingin menunailunnya'"

Ismaili tot"t " 
frtnitah yang b'enar'" Maksudqra' redaksi yang npngBmakan

kztz au,bukan hunrf/a' danwau.
Riwayat Abu Daud disebutkan dalam ls-sznan (rlo.3617) dari Almad bin

Hanbal dan Salamah bin syabib. Dia juga meayatakan bahwa riwayat Ahmad

disebutkan dengan redkasi, irp, tl $  p,s), a-if lt."Apabila dua orang dipaksa

untuk bersumpah atau 
-ingin 

frenynar\4nyia." 
'sedagkan riwayat Salamah

air"U",t " dengan redaksi, ii, * grry' il $l"Apabila dua orang dipaksa unuk

bersumpah." Riwayat yang iiseUu*an di iini Al Mrunad sep€rti riwayat Salamah'

MunrJon Abu Daud meqduga ketika menceritakan redaksi tersebut''--fiTH;A;7n*nin,nn.-r"rusum 
(4174, ciet. Asy-Sya'b), Abu Daud; Ibnu Maja\

Asy-Syafi'i; Ad-Darimi; Ibnu Al Jarrrd; dan Al Bukhaxi dzlaata,liq.nya.

,*"t *v \t * i, J;" Jt3')rir, -A\ 10
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8196. Rasulullah SAW bersabd4 "Orang yong iuao, ,uo

menytlrai dua perkara: panjang umur dan harta yang banyak "
llo2J336

'J ;e'$t,*, {,\,& n' Jh.1ui -,rr rr

! ,*t AL hr d:" irr J;, iv)6. o.
,* -A\ lV

d LF- oGlll Jli'*l ,q:i-r'fr.C>rl.l! *f j;.i'Ll
[r'rJ )6'ufb C'&,rx

8192. nasututtah SAW UersaUaa, "Janganlah sekati-kali salath

scorang di antara fulian menemui soufuranya dengan menbawa
senjata karena salah seorang di antara kalian tidak tahu bisa saja

Ytata nushoraah bcrasa &ri Lata tashanaa artirya susu di
tantuognya kstita hsdak morjualqra agar Lmtr4g strsu binatang terlihat besar
sehingga ped€li mco&rga binatang itu Miliki produksi susu yang tinggi dan
tcrus-m€,n€rus

3r Hadits shahih.IlR. Al Butfiari dari Abu Hurairab, dia mcriwayatkannya
dalam pedahasan kelembutrn hati dari Ali bin Al Madini dcngan redaksi, eiSrr fii
I'ii' tji r6lir',tlr.fi .- ,lt'*rt "Hati seorang yang sudih tuo ^^joii ^uao'dalam merci*ai &ta pokara, yaifrt kchi&ryan yo"S poij*S dan cinta hdrta),

HR Muslim dalam pcmbahasan rcatang zakat dari Abu Ath-Thahir bin As-
sarh, Harmalah bin Yahya dan zuhair bin Harb. At-Tirmidzi rneriwayatkan dalam

tentang zuhd dari Qutaibah. Ibnu Majah meriwayatkannya dalam
pcpuatasan tentmg pahala tasbih dari Abu Marwan" Pada hadits im tsrdapat majaz
dan' isti'arah. Maha hadits ini adalah hati orang yang sudah tua cendenrng
meucintai barta. Kecintaan inr terpatri kuat sebagaimana kuatnya orang yang masih

Imam Nawawi bertata, 'lnilah p€nafsiran yang benar. Ada yang mengatakan
bahwa renafsirkannya deirgan penafsiran png lain adalah sesuahr yang tidak bisa
diterima."
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syetan menarilorya sehingga dia iatuh ke dalam lubang neral(n."

[103]337

de;:t'*it'

lnt Jt t'^l* p; *

6a .?..
.u^:t :fl-,f bt * br Jrr.lui -,rr r,r

.[r.t] *$JL
8198. Rasutullah SAW bersabda *Allah Azza wa Jalla amat

marah kepada kaum yang b*buat sesuatu kcpada Rasulullah. " Pada

saat itu Rasulullah SAW menunjuk ggnya (gg yang toletak antara

glg seri dan gtg taring).[04]338

1rt 
'*it'*t Svt -g A\ tA'.[\..]l' 

WeP3*i"*
8198. Rasulullah SAW bcrsabda, *Allah amat marah kepada

seseorangyang dibmuh Rasulultah diiatan Allah." U05l

,r7 Hadits shahih. Hadits ini dirukil d^lam Shahih Muslim dalam p€rnbahasan

tentang adab denganredalsi, tilt'Xitijl.ltift}^tisl Jigl,j"siapalnngmenunjuk
saudaianya dengm benda yang terhtat dait besi, naka para malaikat alcan

melalorctnya." Diriwayatkan dari AIE An-Naqid dan Ibnu Abu Umar.

At-Tirmidzi meriwayatkannya dalam P€mbahasan tcniang fitnah dari Abdullah

bin Ash-Shabah dan Qutaibah. Muslim juga meriwayatkannya dalam pembahasan

tentang adab dari MuhammadbinRafi'. HR Al Bukhad dalampembahasan tentang

fitnah deirgan lsdrksi, 1L 9l $ $;rll';;i *Janganlah salah seorang di annra
kalian menunjuk saudaraiyi il*g"; seniata...," daf,i Muhammad.

'3t Hadits shahih. HR Mgslim (51179\ dalam pcmbahasan tentang p€'perangan

dari Muhalnrnad bin Rafi'; dan Al Brrttari dalam pembahasan t€ntang p€,p€rangan

dari Ishak bin Nashr. Rcdaksi, it J}} *l 
*Di jalat Allah," rnenpakan pengecualian

bagi orang yang dibrmuh kar€na'hbd aat qishash, sebab orang yang dibunuh di
jalan Allah sebelumya telah bermaksud nembrmuh Nabi SAW.
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8199. Rasulullah sAw bersabd4 *Ditetapkan kcpada anak
Adam bagiannya dari zina, itu pasti diperorehnya. zina mata adalah
melihat lalu itu dibuhikan oleh anggota tubuh lain, zina lidah adalah
berbicara sedang hati menginginkannya dan kemaluan
membubikannya kemudian dia mendustainya. " 1t 06133e

{; $ ,*t ,lL }'r j; .ir J;, J$ -Ay. .

'op d;;jitt'*; fj 1i,r+.3* W.#t -r:.?l

lr.vl eai,l;ri\i*
8200. Rasulullah sAw bersabda, "perkamlrungan mana saja

yang lcalian datangi lalu kalian menetap di dalamnyi maka oagion
kalian ada di dalamryn. Perkampungan mana saja yang mendurhakai
Allah dan Rasul-Nya maka seperrimanya bagi Allah dan Rasul-Nya
kemudian sisanyo tna* katian." UOTm

33e Hadits shattih. HR Al Bulfiari dari Ma,mar, dari Ibm Ttawus, dari
ayabnya, dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah $ll$;Muslim dai jahn ),ang sama;
Abu Daud dalanpembahasan tcutang nitrah dar:i Mgsa bin Ibrahim:-dan At-Tirgidzi
dalan pembahasan tcntang bcrsuci dcngan redaki, tllt 62l}i. iti uiJ3 ,,setiap anak
Adan ma npwlni bagian dwi zina.,,m Hadits shahih. HR Muslim dalzm shahih-tya (4136r, cet. Asy-Sya,b).
Muslim berkata, 'Ahmad bin Hanbal dan Muhamad-bin Rafi, menceritakan
kepa& kami, keduanya bertata: Abdurrazzaq menceritalan kepada kami, Ma,mar
yenghbarkan kepada kami dari Hamam bin-Munabbib, dia berkata: Inilah yang
diceritakan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah SAW. Ialu dia
menyebutkan bebcrapa badits di antaranya: Dia berkata: Rasulullah sAW bersabda,
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8201. Rasulullah sAw bersabd4 *Apabila salah seorang di

antara lralian memeluk Islam dengan baik makn setiap kebaikan yang

dilrerjalrannya akan ditulis sepuluh hingga tuiuh ratus lali lipat

kebailran, dan setiap kejahaian yang dikcriakannya mala akan ditulis

untulorya satu lcejahatan yang sama hingga dia menemui Allah."

[108]34r

A o'i {i'$ !.,1*'o'l 'i;;, ir * Sl 6: ,W 5t+; *t',*j?-t yH.W afr
,Pnl*^purgon'mana saia yang lcalian datangi lalu knlian.menetaP di dalamnya,

maka bigtan lralian ada di dalamnya. Perkampotgot mana saja yang ryendurhakai
Allah dan Rasul-Nya naka bagiai sqalbnanya ilibqilnn kepada Allah dan Rasul'

l,lya kemudian sis anya unhtk kalian'."
Al Qadhi berkata, 'Ikmmgkinan naksud dari pc,nggalan pefiama adalah fai

(harta raryasan yang diperolch tanpa mclalui p€pcrangan atau agresi militer) yang

didapat airi pitaneuanga" V."g tia* discrang oleh umat Islam dengan

menunggangi kuda tetapi pendgduknya perloryrmgan tersebut atau

terjadi penmdingan antara kedqa belah pihak maka bagan mereka dari har0a yang

didapaisebagaimana dengan pernbagian/ar. Kemrmgkinan maksud dari penggalan

kedua adalah harta yang diambil dengan cara kekerasan maka harta ihr disebut

dengan ghanimah yang mena seperlima dari harta itu harus dikeluarkan sedangkan

sisanya adalah untuk orang yang ikut berperang."
Inilah makna dari redaksi, "Kenudian sisanya unuk lralian." Orang yang tidak

mewajibkan adanya seperlima dalam fai telah berargumetasi dengan hadits ini.
Imam- Asy-Syaf i mewajibkan seperlima dilam fai sebagaimana tralnya semua

ulama mewajibkannya dalam ghanimai. Semua ulama selain Asy-Syaf i berkata,

"Tidak ada kewajiban bagian seperlima dalatnfai!'
Ibnu Al Mun&ir berkata, *Kami tidak mengetahui seseorahg sebelum Asy-

Syafi,i yang mengatakan bagran seperlima dalamfai." Lih. Shahih Muslin Bi Syarh

An-Nawawi. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam peurbahasan

tentang pajak jiwa dari Ahmad bin Hanbal.
*I Hadits shahih. HR. Muslim (2182) dari Hamam bin Mrmabbih, dia berkata:

Inilah yang diceritakan oleh Abu Hruairah kepada kami flaf Rasulullah SAW, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabdt, "Allah berftrman, 'Apabila se,orang hambi-Ku

berencana untuk mengerjalmn kcbailcan malca Aht akan menulislran baginya satu
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8202. Rasulullah sAw b€rsabda" *Apabila salah seorang di
arrtara lcalign menjadi imam bagi orang banyak maka dia hendabtya
memendekJran (bacaan) shalat karena di antara mereka ada yang
sudah lanjut usia, lemah dan sakit. Sedanglnn bila dia shalat seorang
diri, maka dia hendabtya memanjangkan (bacaan) shalatnya sesuai
dengan keinginannnya. " 

1 t Oe1r2

kobaitan sekima dia belwt matgujahouryn. apabila dia telah mangerjakarntlu,
,rroka Afu alcan menuriskan tic;nt, t"p.i"i r.lriton s"aigkn" bita dia
bqencana moryerjakn kejahatata naka,ri, o*a, manna/kannya,;i; ii uii
yenq*iakannya. apabila dia telah mengerjakan yo, *io ,m, o*oo manulis satu. lrcjahatan yang sama bagbrya'. para naloiiar ti*"w ,wahai ruhanht, itu adatahh:P:'!t" Ytq in-grn.mayerjakan kiahatan -allah Maha metitui op, yrng
dikerjakan oleh hanba-I,Iya-,. Ailoh baftrman, ,p*,t"r*i aio, jiU- aiZ
mengerialrawrya maka a,/liskmt ryat\aa satu keiatnon wg suto sedaigkan jika
dia meninggalkannya, maha tuliskantah tantlotya *t" finiroi, ira maninggailcan
itu dis ebabkn oleh k&tas aanr-Ku,.,,

12 Hadits shahih. $. y*ri- (aal;Al Bukhari dari Abu Az-zinaqdari Al
l'ni QlA2): Abu Daud dari Al ea'nabi dari Hasan bin Ali; at-rir-iari a"ri
Qutaibalq dari Hasan bin Ali; An-Nasa'i dari eutaibah; a* r"rait dri,am Al
-ilfiuttaththa' dari Abu Az-Zinald.

Pada hadits ini t"rd.p?t perintah bagi seorang imam agar meringankan sbalat
schingga sunnah aa" natsrra dari snitat it, uaat t*rb.ik, lpabila shalat
sendirim, rnata imam boleh memaqiangtnn r,rt- r"gu*E-itgu" seperti
berdiri, ruhl s.guq tasyahhud tarya i'tiaa am duart ai-antara air Jq"a 

-

Pada haditg ini terdapat dalil yang n€oqiul*an anjuran bersikap lemahJembut
kepada oruqg-orang yang beriman s€rta mjaga kemaslahatan maeta. Muslim
penwayatlca-n,dengan sanagqya dari ADas bin Malilq dia berkata: nasutuuan sa*
y*;'b1t' *.4'rr.., ry,, *g,,iitt isi.,e-E W{,t-rq.,f i:rirr #!l ./t *Sebetumnya aht
herulak metiariangkan shalat tiba-tiba afu mendaigarcu*o toifiron seorang anak
lrccil sehinga alw mainganrranrDn agar ibwya tdak merha swah dengan
tangisan ouloDru ifit" .l

@I - I}[66fl Imrm Ahmrd
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.[t t .] 4?
S2[3.Rasulullah SAW bersabd4 "Malailut berkata, 'Wahai

Tuhanlat, itu adalah hamba-Mu yang hendak mengerjakan keiahatan

-sedang 
Attah lebih mengetahui itu-?' Lalu Allah berfi'rman,

'Awasilah dia, jika dia mengerjakannya maka tulislah satu keiahatan

bagtnya dan jifta dia meninggalkannya mafta ntislah saU kebailun

untulorya. Sesungguhnya dia meninggalkannya karena ftehtasaan-

Ku'." Ul0]343

-^..t.Aa\? 1', ,Sv ,*t *'bt ,k !, Jh.ltii -,rr.t
,:,ls;,'i'6.1 '{t v#) ,U;,d trt Lt* ;;* ,:,Y':

,:Ji ts(l'ie, t?, ,*s, G g:+'# ,j;-Ll ,st:1'^it
Ll gtr ;;"<;'{t dJ'{t'"i I q$ tJat utt t-i-t hr ;;ir

.[r r rJ

8204. Rasutullah SAW bersaMa, *Allah ,4zza wa Jella

berfirman, 'Hamba-ht telah mendustakan-Ku padahal dia tidak

berhak melalatkan itu dan hamba-Ku telah memaki'Ku padahal dia

ttdak berhak rnelalairan itu. Bentuk pendustaannya kepada'Ku

adalah, dia berkata, "Dia (Allah) tidak akan mengembalikan kita

sebagaimana Dia telah menciptakan kita". Adapun bentuk makiannya

3a3 Hadits shahih.IlR. Al Butfiad dari Abu Az'6fud, dari Al A'raj, dari Abu

HnrairalU dengan maknanya (91 14r'-145).
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kepada-Ku adalah, dia berkata, "Allah telah mengambil anak".

Padahal Aht adalah tempat meminta segala sesuatu, yang tidak
melahirlran dan tidak dilahirkan serta tidak ada sesuatu Wn yang

setara dmgan-Ku'. " I l 1]'*

7t 'u tt.,;.| ,*t ;a i" ;* lt J;,lui -,rr. o

.[r r r] 'e g u','Jttp'oy ,e:t!,ost g
8205. Rasulullah SAW bersaMa, "Carilah wabu yang sejuk

wtuk menunaikan shalat karena Wrus yang berlebihan itu berasal

dari panasnya api neraka." lll2l34s

il Hadits shahih. HR. Al Bukhari (41129) dalam pembahasan tentang awal
mula pcociptaan cct. Asy-Sya'b; dan An-Nasa'i dalam pembahasan tentang jcnazah
dari Ar-Rabi' bin Sulaimao$ Hadits Shahih. HR- Al Butfiari (l/ll3) dari Al A'raj dan lainnya, dari Abu
Hurairab, dan dari Nafi', dari Ibnu Umar; Muslim ("10E). Ibmr Abu Syaibah dan
Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al Khudri; Al Ilakim dan Ath-Thabarani dad Shafiilan
bin Mathamah; drn An-Nasa'i dari Abu Musa Al Asy'ari.

Ath-Thabrad moriwayatkamya d^l^mAl Kfri'r dari lb,nu Mas\rd" Ibnu Majab,
Al Al Baihaqi dm A6-Thabarei miwayatkamya dari Al Mugbirah bin Syr'bah.
Ibnu Adi neriwayadeonya dari Jabir bin Abdullah"

Ad-Darimi (ll2lg)juga mcriwayatkan hadiE ini dia bcrkatL "Menunrtku, ini
adalah suatu benhrk penangguhan bila terganggu dcngan panasnya cuaca. Perintah
unhrk menrmggu cuaca dingin berarti $mah bukalr wajib."

As-Suyrthi Hata, 'Ini adalah brrdits mutawatir yang telah diriwayatkan oleh
Fluhan sahabatn

Dalam riwayat disebutkan, grill ri3jf 'Dinginlanlah @in kamu) dengan
shalat," ini diriwayattan oleh At-Timdidzi'dari Qutaibah" Malik mcriwayatkannya
dariAbu Az-Zinad dan Abdullahbin Yazid dalam pernbahasan tentang shalat

Setelah hadits ini Muslim menyebutkan hadits Khubab yang berbrmyi, dtgj;z
,3:d iti tu.;rr'1'p't * ir ji,iir Jilj'xami p€mah mengeluhkepada Rasufilah
SAW akan panasnya pasir narrmn beliau tidak megelghkanqra kepada }ami."

Zuhafu bertata, "Alu bertanya kcpada Abu Ishak, Apakah itu tentang shalat
Zhuhur?' Abu Ishak menjawab, Ya'. Aku bertanya, 'Apakah tentang
menyegeratannya? Abu Ishak menjawab, Ya'."

LIloma berMa pendapat ketika menyatukan kedua hadits ini. Sebagian ulama
b€rkatc "Anjuran rmtuk menunggu cuaca dingin adalah rtkhsah fteringanan)
ssdangkan menyeg€,rakannya'rnenunjukkan keutamaan." Mereka berpegangan

- 
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Szxl.Rasulullah SAW bersabdq *Allah tidak aknn menerima

shalat salah seorang di antara kalian yang berhadas sebelum dia

berwudhu." 1l l313ou

,:)? hr J:" i,r J;t J\ -^Y .v

6:r,lil &;tta 4€uu;# o# iltaft:Yr:
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8207. Rasulullatr sAw bersabda, *Apabila shalat diserukan

malw sahutilah dengan berialan dengan tenang. Tunaikanlah shalat

yang lramu dapati dan sempurnakanlah shalat yang tertinggal."

1l t+1347

dengan hadits I$ubab dan mcngartikan hadits anjuran menunggu cuaca dingin

adalah ntkls ah dan keringaoan untuk memang$hkannya.
Demfianlah pcndapat sebagan sahabat kami dan selain mereka. Sekeloryok

ulama bcrkata, 'Iladits l(hubab dihapus dcngan hadits anjuran lDenrmggu cuaca

dingin."
Ulama-ularna lain b€rkata, '?endapat yang dipilih adalah anjuian utuk

menunggu cuaca dingin berdasarkan hadits-hadits yang ada."

Pendapat yang benar adalah aqiuran menunggu cuaca diugin, demikian yang

dikatakan oleh jumhur ulama dikarcnakan bauyak hadits shahih t€ngnq hal ittr.
f H"di*'shahih.HR Muslini (l/140-141) dengan redaksi, $t;;litb [li

be ,P'o:Al *AUah tidak a*nn menerima shalat salah seorang di antara kaliad

yang berhadats sebelum dia berwudhr," dalam pembahasan tentang bersuci dari

Mghammad bin Rafi'; Al Bulfiari dalam pembahasan tenang bersuci dari Ishak bin
Ibrahinq d,n dalam pembahasan tentary menjauhi tipu daya dari Ishak bin Nashr;

Abu Daud dalam pembahasan tEntang bersuci dari Ahnad bin Hanbal; dan At-

Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci dari Mahmd bin Ghailan.
*' Hadits shahih. HR Muslim (2100); Al Bulsari (lllil, cet- Asy-Sya'b);

Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat dari Abu Al walid dan Ahmad bin

Shalih; An-Nasa'i dalam pembahasan tentang shalat dari Abdullah bin Muhammad

dengan redaksi, ,t'lU V,fi X iyilr flf ,if "Apabila shalat hendak ditunaikan malu
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8208. Rasulullatr SAW bersabda, *Allah tertawa kcpada dua
orang yang saling membunuh, kcduanya sama-sama masuk surga.,,
Para sahabat bertanyq "Bagaimana itu bisa terjadi watrai Rasulullah?"
Rasulullatr SAW bersabda, "Orang yang ini terknuh sehingga dia
masuk lre dalam qwga, kcmudian yang lain dimaa/kan oteh Allah
dan menunjukinya kepada Islam kcmudian dia berjuang di jalan Allah
hingga syahid." 1I I 5118

dI

.[r r r] el -b jL i'Ll'&- rj,el g,]"
-AY .1

janganlah konu mendatanginya deryan tergsa€*a,',; Ibnu Majah dalam
psmbahasan tenang shalat dar-i Abu Marwan Al utsmani; dan Malik dalam AI
Muwaththa' pada. lab qEllll untuk rclakukan sbalat dan keutamaan masjid

{gngq redl}gr, # oi l.y'.$;l 
"i 

4i,9)y_'#i v;lt, ,1':*t'r*) 'iI, i, pgrq ,*t' 
'irlY, Jt',iitts uit;. ,i'gt;l;:i ,rj;it*Apabila iqamah shalat telah ditumandingkai

malu janganlah katian mendatanginya dangan tergesa-gesa. Datanglah dengan
lrcadaan tenang. Apa yang latian dapati maka tunailcantah dan apa ysng tumn[gal
maka sempurnolunlah. Karena salah seorang dari kalian dianggap berada dalam
shalat semenjak dia manyengaja dinunalkp*gi menunaikan shalat.',

Pada hadits ini terdapat suatu dalil yang menunjukkan bahwa seseorang yang
mendapati ruku bsrarti dia telah mendapati satu rakaat shalat tarya membaca surah
Al Fatihah.ru Hadits shahih. HR Al Bukhari dalam pembahass6 tentang jihad dad
.+ua1iltan bin Yusuf; Muslim dalampedahasan tentang jihad dari Ibnu umar; An-
Nasi-i dari Muhammad ffu gflamah, Al Harits u" nailuo dan Muharnmad bin
Manshr:r; Ibnu Majah dalam penrbahasan tentang sunnah dari Abu Bala; dan Malik
dalamAl Muwathg-'dalernpembahasna tenang jihad dari Abu Az_zin d.
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8209. Rasulullah SAW bersabd4 "Janganlah salah seorang

dari lralian membeli atas pembelian saudaranya dan meminang

pinangan saudaranya. " U l6]34e

c tlPl' + sio,,tj &,f &'ui
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8210. Rasulullah SAW bersabda "seorang kafir tnakan

dengan tujuh usus sedanglcan seorang mubnin makqn dengan satu

usus." Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata: Alu
me,ndengar bapakku berkatq *Aku bertanya kepada Abdurazzaq,
.wahai Abu Bakr, apakah hadits ini yang terbaik 

-seakan-akan 
dia

kagum akan baik dan bertualitasnya hadits ini-'. Ab&rrazzaq

menjawab,'Ya'." tl l7l35o

qb'i. ori:ilr * t:!* ,,rJ ,it; l' + $:te -^Y \ \

'i, * lnr Jrrj6 'jd ,i;:) €j r 1%',* ,'# $:L

'e Hadits shahih. HR Al Bukhari (4124) dart t$tt Az'Zinad, dad Al A'raj, dari

Abu llruairalr; dan Malik dalen Al Muwaththa' dalambab melamar pinangan orang

lain dengan redaksi, #l * ,* i's;l *lX I "Janganlah salah seorang di antara

lralian meminang pinangan saudaranya yang lain."
3$ Hadits sthahih. HR. Muslim (61132) dari Abu Hurairah, dari selain jalur lsf,-

Shahifah' ' . Al Bukhali dalam pembahasan tentang makanan dari Sulaiman bin

Harb datr Ismail bin Abu Uwais dengan redalsi, * A,y\$ir: *t f A ':s\- 
uA'

etiiil "S"oront mulonin malun dengan satu usus sedangkan seorang kafir makan
'dengan tujuh usus";At-Tirmidzi dar"i Ishak bin Musa; Ibnu Majah meriwayatkannya

dalam pembahasan tentang makafirn dari Abu Balcr; dan Metik dalam l/
Muwatitha' dad Suhail bin Abu Shalih dan l+bu Az-Zinzd.
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8211. Abdullatr menceritakan kepada karri, ayahlnr

menceritakan kepadaku, Abdurrazzaq bin Hammam menceritakan

kepada kami, Ma'mar me,lrceritakan kepada kami dari Abu Hurairah,
dia berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Tiadalah dia dinamai dengan

Khidir melainkan lcarena dia punah dufuk di atas ntmput kcing lalu
tiba-tiba ntmput itu goncang danwarnanya berubah menjadi hijau Al
Farttah artinya rumwt brwama putih atau yang sejenis."

Abdullah berkata, *Aku kira ini adalah penafsiran dari
Abdurrazaq. " [Il8]3sr

i6i -,rr r r

.[rrr]-/qtiipr jt
8212. Rasulullah SAW UersaMa, "Sestmgguhnya Allah tidak

aksn melihat orang yang menjuhrkan kainnya melebihi mata kaki
pada Hari Kiamat." fll9l3s2

35r Hadits shahih. HR. Al Bulfrari (4t156) dalam p€mbahas6i tentang cerita
para nabi dari Muharmad bin Sa'id; dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang
tafsir dari Yahya bin Musa.

352 Hadits srrarrii. Abu Daud meriwayatkaonya dari Abu Hurairah,
An-Nawawi b€rkat4 "Sanadnya shahih b€rdasa*an syarat Muslim" Al

Mundziri mcnyebutkan adanya illat dablm sanadnlE, dia be*ata, Dalam sanadnya
terdapat Abu Ja'far, seorang lelaki yang bffasal dari MadinalL yaog tidak dikeNul
identitasnya'."

f\zb al mwbil artinya pria yang memanj"ngkan pakaian bagian bawahnya
hingga menutrpi mata kaki, sebagain 'mgkapan kesombongan dan ketinggian diri,
sebab shalat.adalah te,ryatnya kercndahan hati dan ketenangan.

EI - Musnad Imam Ahmrd



8213. Rasulullah SAW bersabda" "Dikatakan kepada bani

Israil, 'Masukilah pintu gerbangnya sambil bersuiud dan lcatakanlah,

"Bebaskanlah trami dai dosa, niscaya Kami ampuni kesalahan-

lresalahanmtt." Mereka tremtdian menggantinya, lalu mereka

memasuki pintu gerbang dengan merangkak dan mereka berkata,

'Habbahfi Sya'rah'. " [20]353

:itt])r;ui -,rr r t
t 

- t ta . o

,* or-at r"ilu ,JIt

.[r r r]

8214. Rasulullah SAW bersabda, *Apabila salah seorang di

antara kalian mendirikan shalat malam lalu bauan Al Qur'annya

tidak tagi jelas sehingga dia tidak tahu apa yang dibaca maka dia

hendabtya tidur. " U 2 U354

353 Hadits shahih. HR. Mrulim (8ll4T dalam aLhir kitab dari Muhan'mad bin
Rafi'; Al Bulfiari dalam pembahasan tsntary tafsir dari Ishak dan Muhanma4 dan

dalam pernbahasan tentang ceriU pada nabi dari Ishak bin Nash; dan At-Tirmidzi
dalampembahasan tentang tafsir dari Abdunbin Hamid.

"{ Hadits shahih. HR Ibnu Majah dalam pembahasan tcrfang shalat dari

Ya'qub bin Hamid; Muslim dalam pembahasan tentang shalat dari Muhammad bin

Rafi;; dan Abu Daud dalampembahasan t€ntang shalat dari Ahmad bin Hanbal.

U
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8215. Rasulullatr SAW bersabda, "langanlah anak Adam

berketa, 'Ya Khaibatuddahr (perkataan yang menunjukkan

lrckecqwaan terhadap masa)'. Kareno Afu-lah Ad-Dahr (masa atau

zaman), Aht mengufis malam dan siang. Apabila Afu berkehendak,

makaAht akan mematiknn kcduanya." ll2273ss

)1riJu.6 e,*, ;r'1" * it J;ti6i -,rr r r

.h rrl 'i b $; {S+j i\t g'tQ & ;A of
aaaa

8216. Rasulullah SAW bersabda, *Alangkah bennaangnya

seseorang yang beribadah dengan baik kepada Allah dan bergaul
dengan tuannya sunggtrt baik dia." fl23l356

35s Hadits shahih. HR. Muslim Qt45) dartjalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari
Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Htrairah-

Ulama berkata, "Ini adalah Fqjaz, peiryebabnya adalah bahwa mertrpakan
tadisi brngsa Arab bila tertirya suatu be,lrcana, mereka cendenmg akan memaki
waktu. Mereka berkata, 'Ya Khaibataddar', dan mgkapan-rmgkapan lainnya.
Sehingga Nabi SAW bersabda, "Janganlah kalian memaki walctu." Artinya,
janganlah kalian memaki yang menurunkan bencana karena jika kalian memaki
pelakunya rnaka makian itu terhrju kepada Allab, sebab Dialah pelaku dan yang
menurunkarmya

, 356 Hadits shahih. HR Muslim (5165); dan AlTirmidzi dengan redaksi, (iu

e*" ,y ,tifi?lir 65'trf ;f! *Alaagtrah b*bahagianya sesaorong di antara mer*i
yang merurati Allah dan mqrunailran hak fiiannya," dalam pembahasan tentang
kebaikan dari Muhammad bin Yahya bin Abu Umar

Ka'ab berkata, 'Maha beirar Allah dan Rasul-Nya."

@ - 
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8217. Rasutullah SAW bffsaM4 *Aparbila salah sorang di

antara tratian menunaikan shalat maka ianganlah meludah lce depan

karena itu adalah tempat bqTwrfriat bagi selama diarnosih fuTada di

tempat shalatnya, dan iuga fu arah kmtan karena di sebelah

kanannya terfupat malaikat. Dia hendabtya mefudah kc arah kiri
atau ke bawah kakinya lalu menanamnya." U241357

,fil.'i sy ,*,i yv ?ot ,k lt Jh.1ui -a,r r rr

.[r r "]'ry * 4f \n ot:i<i'* ai-l
8218. Rasulullah SAW Uersataa, *Apabila kamu mangatakan

kepad.a orang lain, 'Diamlah', sedang meraka berbicara nakt engkau

telah menghilangkan pahala dirbru sendiri." [125]35E

'' Hadits srrarrrl. H11 Muslim dari sclain jahn Abu hrairah (U7O; Al Butlhari
dalam pembahasan t€Nrtary shalat dari Ishak bin Nashr, Musa bin Imil &n Yahya

Uin gutair; dan Malik dalam At Mwyarttha'dale'n bab rehdah d rrasjid dan

larangan mclahkan hal tersebut.
rmam Mubamad b€rkata, 'tlc,ndaloya seomng yang scdang shlet ddak

meludah ke depan, ke kenan dan ke kiri. Dia hcndaknya mludah ke bswaht'tinya
yang scbclah kiri."

palam riwayat At Mtnarttha' disebutkan bahwa Rasulullah SAW rclihat
hldah di kiblat lalu beliau menggosokqra kemrdian nendekati para sehebat scrs)ra

bersabda, j3 r\1,g1Slilirb'f ,i.i,ll.'au;ti jU-i'ntb€ 6t--ApaOA sahh sarang
di antara tratiin'sedang shatdt, maka janganlah meludah kc arah dryr kuena
Attah berada di ludapannya lretika dia shalat;'

3t8 Hadits slrarrrrr. HR Al Butfiari dalampembahasan tentary Jum'aq bab diam

ketika shalat Jum'at ketika imam berlfiutbah; Abu Daud oatam-pe,mbahasm tEntang

shalat dari Al Qa'nabi; At-Tirmidzi dalam.pembahasan teffing shalat dari arafAq
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Muslim dalam pcdchasan tffig shlrt Jrdat beb bcrdiam diri ketika lfiutbah
shalat Jm'at (Ba); dan Malik dalran Al llfunnrttfu'bab bacaan shlat Jum'at dan
anjrran ti&t bcrbicara &ng'n redahi t furi iufr,'cltt't;I ;rytl *q aii'if "Apabila
engka. b**sto kcpdo sahabafimt, 'Dtamlah', sedory *itn nenfampaikan
ldn tbah, malu angho telah meryia-nyiakan (phala shalat,Iun'at)."

Engkau tchh menyia{yialcao, ada yang rrengatakan bahwa mnknanya adalah
eirgkau tidalc mendapat pahala. Ada png mengatakan balrwa adalah
keutamaan tu6rst hilrng. A& juga yang mcngatakan bahwa maL"anyz adalah shalat
Jum'at menjadi shaht fuhrr.

P€ndapst teralfiir ini dhilai hnt ol€h Ibnu Hajar (Az-7arqani, ll2l4). An-
Nasa'i mcriwayatkanrya dalam pedahaean &ntang shaht dari Muhanmad bin
Sale'neh, Hoits bin lvliskin dan qrtaibah" Ibnu Majah mcriwayatkannya dalam
pembahasan tentang shalat dri Abu Bak.

"' Hutits sna*.IrR. Al Butftad dnlam penrbahasan tentang hiwalah bab
dtang dan pembabasan tentang faraidh bab sabda Nabi SAW, "Mot taralca maalan
fali ahlihii," den bab putra paman dari pihak ayah adalah saudara'seibu (8/150).
Muslim meriwayatkannya dalam penrbaha-san tentang faraidh (5162'), dan dalam
Tndul Muslim (1/ll0).

o$t Srl 6 ,p: ip h' & n' 's';;.1tii -,nrrr

,

8219. Rasulullah SAW bersabda, "Aht adalah orang yang

pal,W bqhak terhadap orang-orang yang b*iman di dalam kitab

Altah. Siapa saja di antara katian yang meninggalkan utang maka

panggiltah ah. karena ahiahwalilryn dan siap saja di antara lalian
yang meningal*an harto maka lrerabatnya yang ada menarisinya."

u26fse ;

@t - Mmmd Imrm Ahmed
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Szz1.Rasulullatr SAW bersabda "Janganlah salah seorang di

antara kalian berkata, 'Wahai Tuhanht, ampunilah afu iika Engkau

berkchendak, rahmatilah aht iilu Engkau berkehendak dan

karunialah aht rezeH jitra Engkau berlcehendak'. Tegaslah dalam

memohon, karena'Dia melahtkan aPa yang dikehendaki-Nya, tidak

ada yang terpaksa bagi-Nya. " U27)'@

,:r;V dii;;V;Jf :Ftu, iu; ,u;'u q; tl .At'pa

*g ,irt '&iri'n)r'ol'*/ii ,:,i31.)r1 ,.tifi at:i

$ttst 'ft. ,iu, ,tl*..,f .,'4 -;, v ifil 1Fi'E ,y 'n

*b ,;r7i,"5u. i:,SA 4i*j

m Hadits shahih.IlR. Al Bulfiari (9/la0); dan Muslim dalqn pemahasan

tentang doa dari Ishak bin Musa dengan'lsdalrsi, '.+ I d p' ilbt ,t'tel'1it-i
"Janganlah salah seorang di antara kamu berkaU, 'Wahdi Tuhanht ampunilah aht
jitu Engkau mad! Ibnu Majah meriwayatkannya dalanr pembahasar tentang doa

dari Abu Bak. Makna hadits ini adalah adanya anjuran rmtuk bcrkeinginan hnt
dalam berdoa dan rnalmrbnya doa tcrsebut de,ngan keheirdak.
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8221. Rasulullah SAW bersabd4 *Salah seorang nabi
berperang, lalu dia berkata kepada lwumnya, 'Janganlah nengilattiku
sewrang yang mempunyai beberapa isteri yang,ingin disetubuhinya

natwtn dia belam sempat menyetuhthinya, seseorang yang telah
membangun rurnah namun dia belum memasang atapnya dan
seseorang yang telah membeli seekor kambing sedang dia menanti
kclahiran aiabtya. Lalu dia berperang lantas mendekat lre knmpung
l@tilu shalat Ashar atau menjelang Ashar. Dia berkata kepada
matahai, 'Engkau adalah makhluk yang diperintah dan aht juga
hamba yang dipuintah. Wehai Tuhanhr, tahanlah dia untukht'. Lalu
matahari itu ditahan untularya sehingga Allah memberikan
l<enrcntingan rnttubtya. Mereka mengumpulkan harta rampasan. Lalu
api datamg unt* memalcawtya nermun dia enggan memalwnnya. Dia
(Nd, berlrata, 'Di antua kalian terdapat pengkhianat, hendaklah
dari setiap kafrbh & seoang Wrg mernbaiatht'. Lalu rnereka
rnembaiatnya, segeonang itu ptttt menyentuh tangarrnya. Dia berkata,
'Di antara kimu terdapat pengkhianat, hendaHah kabilahmu
mqnbaiatht'. Lalu kabitahnla ptn membaiatnya. Tangan dua orang
atau tiga orang menlnntuh tangannya Dia berkata, 'Di antara kalian
terdapat pengHtianat. Kalian titah berHianat'. Lalu mereka
mengeluarkan untubtya seperti kepala sapi dari emas." Rasulullatr
SAW bersabda, "Lalu mereka meletaklrannya di dalam harta itu
sedang dig fuabi) berada di atas tempat yang tinggi. Tak lama
kemudia api datang dan memakan harta itu. Ghanimah tidak
dihalalkan untuk seseorang sebelum kita. Hal itu dikarenakan Allah
Azza wa'Jalla melihat kelemahan dan ketidakberdayaan kita sehingga
Dia menghalalkannya unnk kita." [1.28]361

36r Hadib itnnth. IIR. AI Bukhad (4tg7). Bagran akhir dari hadits 
'ini

sebehrn"rya telah disebutkan pada hadis oo. g t gS.

@I ;- Mw[fi Imrm'Ahmrd



rfv v, _ .f l .z_ ---. (i__ .

'u j:-tt'nl f t Cfr ,u,rht G*l ,sr,? iLLf ;t U?,

,t'"Cg 6 vL ,:p,: {'\, ;* lt Jh.1ui -,rrrr

a

i.t e6 :Jv ,",;11a ii ,f, iit'rf t.rfi ti ,;; iA e*
,J,"6, j; & y;Lyit ,$ r;*''t g*G d 'rr1; hri .7ti;ir

Oa

.[r rqJ 'Hr?-,;?t:

8222. Rasulullah sAw bersaMa, *Ketika tidur, aht melihat

aht berada di telagaht memberikan minum kzpada mamtsia. Tiba-

tiba ahr didatangi oleh Akr Bab lalu dia mengambil timba dart

tanganfu untuk mengambil air hingga dia berhasil mengambil sata

atau dua timba. Kemudian aht didatangr lbnu Al Khaththab -semoga
Allah mengampuninya- latu dia mengambilnya darifu. Tiadalah

seseorang mengambilnya hinga mamtsia menguasainya sedang

telaga tqis menancarkan airnya.- Uzgfs2

'-.;rUr itt':J ,*t {'\tt ,k lt Jh.1ti, -lrrr
,rlalr'F *ottt o2 tli ou'fi':r t*F ,P

.[r r . t !;lrl,it;:j' r#;\Lk,;\t )V,rr-$r
. 8223. Rasulullah sAw bersaMa, "Kiamat tidak akan teriadi

sebelun kalian memerangi Khaudz dan Kirman, yaitu kaum yang

berasal dari non Arab, berwajah merah, hidung pesek dan bermata

sipit wajah mereka tampak sep*ti lempengan besi yang dwhtli-"

u301363

'o'Hadits srrarrrrr. IIR. Muslim (7/1I3).
30, Hadits shahih.HR Al Buhari (4t43) dstAl A'raj, dari Abu Hurairab' dan

dari sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah; Muslim (8/lEa! dan Ibnu Majah

dalam pembahasan tentang htorU auri Abu Batc bin Abu Sfibah. Hadits ini telah

disebutkan sebelunmya pada hadits no.7974.

Musnad Imrm Ahmad - El



'^;tlt lnt Jty, -AYYTitx t ,*t {'?', ,S*

b,*

J$j

Irrr)fri4*,ctVlr;.rd s
8224. Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi

sebelam knmu memerangi beberapa kaum yang sandal mereka terbuat
dari butu," 1l3l13fl

;dt) r"xit ,*, *; h Jt-, juj -,rrv"
.[rrr] f,,yf a'-^13t3 *]tr,)])t fl e

8225. Rasulullah SAW b€rsabda, "Kesombongan dan
lceanghthan tadapat pada pemilik h.da dan unta sedangkan
lretenangan terdapat pada panilik kambing." t1321365

' r Hadis shahih. m- Uuiti- (Ulg4)."Atiu Baln bin Abu Syaibah
kepada kerrri, SuE an bin Uyaimh mmeritakm kepada kami dari Abu

Az-Zind, dni Al A'i?j, dtri Abu Hurairab, dia mcmdcngar Nabi SAW bersabda, i
,-!r ai3 p\t'rW r;i';ijqrt ;;'ziu, irt t:: ,iu,.n$a.tj-;;j1t ;.,;ur i.F 

,,Kio at
tia* arin turjdi sebelun tralian menerangi'suitu fuum yang sandal merelca
tqbtat dari bulu, dan Kiamat tidak afun terjdi sebelum kalian memerangi suatu
kaum yang bermaU sipit dan beThidntg peseh"

IIR. Al Bulbari dalsm p€mbahasao tcntang jih.d dari Ali bin Abdullah, dan
dalam pembahasan t€,rtang tanda-tanda kenabian dari Abu Al Yaman; Abu Daud
dalam pembahasan tentang bencana dari @taftalL Ibnu As-sarh dan lainnya; At-
Tirmidzi dalam pcmbahasan tentang fitrah dari Sa,id bin Abdurahmnn Al
Makhzumi dan Abdut Jabbar Al Ala'; dan Ibnu Majah dalam pernbahasan tentang
fitnah dari Abu Bakrbin Abu.Syaibah

365 Hadits shahih. fn. Mustim (1152) dmt Al A'raj. Muslim berkata, .,Abu

Hurairah berkaa; Rasulullah SAW bersabda" Jrf 4i#i:7ir5 ,o;xit y- ,'CJr',JI,

ft ,yt ut #sb iit *t ilr:ti, ,Hri gJ ,Kepaia tit*y"ro, berada'di irah'Ttmui.
Kesombongan dan leanghthan ierdapat pada pemilik htda dan unta. Suara yang
lreras terdapat pada orang Badui dan ketentraman terdapat pada pemilik kambing'."

.El - Mronad Imem Ahmad
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8226. Rasulullah sAw bersabd4 "Manusia mengilaii kaum

Quraisy dalam hal ini. Muslim dari mereka mengilatti muslim yang

lain dan orang kafir dari mereka mengilaii orang kafir yang lain-"

1r331'66

-AYYV

"il:i 
ic';Y

a.

[r rt] g*

8227. Rasulullah sAw bersabda' ,,Wanita terbaik yang

menunggangi htda adalah wanita Qyaisy. Mereka paling scyang

terhadap anak di waldr trccil dan paling pandai merowat suami yang

dimilibrya.'11347?nl

,#'r,,u.? ,*t *v\t * it Jr';|lut
?$ d g, ,b iarft g;.* e {: S; 

"rlf 
,

s Hadits shahih.HR. Mlslim (41480, cgr Asy-Sya'b)i d- 4 Pukhsri 
(4/178)

dsri Al A'raj, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bc6abda' "Dalam perilul ini,

nrrnlata ^iglhrd 
lwm Quraisy. Orangyang mlu;lim di antara m*efu magikuti

orung tung iuslim du irang yorg W di ant*a mqe*a matgifufi orqtg yang

tArT i'ori"o pada masaiahllrah-nq'eto ifi. adatah PqryPtn Wgo Arab fu1
ji^l* n*oi Attah seru Niyor ormg yag u* lwii le Baitullah. Bangsa Arab
'fuhulu 

menantifun kcislatila mqeka, ittula mqefu memeluk Islmt dan Makhah

ditaHuklun, mousia put mengifuti mere]u. Delegasi4elegasi bangsa Arab

berdatangan dai semua Pertilnr.. Manusb mqneluk Islun setara bendoag'

bndon{Danikianiuga dalam Islam, mm,ka paiegang @ ffiilafah, mamuia

^*sihrt 
k@ado mqeka." Lih" Shahih Musltm bi Syarh An'Nawawi'

:, n"diB shahih. HR. Muslim (7llE2); dar Al Butfi.ri dalam pembahasan

tcotsng ndlrah dari Ali.
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8228. Rasulullah SAW bersabdq "Al Ain (tatapan mata

lredengkian) itu benar. " Dan Rasulullatr- SAW melarang pembuatan

tata.{135136E

-AYYl

[r rr] 6)v)t'ol.l*-rt'^+: 6,b'iaruk 6 i>b G
8229. Rasulullah SAW bersabda, *Salah seorang dari kalian

tetap berada dalan shalat selama shalat tersebut menahannya. Tidak

ffi Hadic Shahih. HR Al Bulhari dalam pembahasan tentang berobat dari
Ishaq bin Nash dm dalam p€mbahasan tentrng bcrpakaiaa dari Yahya; Muslim
dalam pembahasan teNilang bcrobat dari Muhammad bin Rafi'; Abu Daud dalam
pcmbahasan berobat dariAhad bin Hanbal.

Irrr"- Abtr AMillah Al Mazad b€rtatL 'Mayo,ritas Ulama mdngambil
ketetapan hulum dari Hadits ini secara lctErledge. Mereka bcrl<atL 'Al ain itu hak
adanyat."

Sckcloryok ahlul bidah renolak dcmikia& tetapi dalil yang ada
batalrya p€m)rataan mreka. Semua makna yang tidak mcnyelisihi

dirinya sendiri, dan tidak menyebabkan kepada pembalikaa hakikat, sera nrsahya
'dalil, maka ia menrpakan bagian deri pcrkara yang diluar jangkauan akal. Jika
syariat mengabarkan keberadaamya,'iuka kita wajib mcyalcininya dan tidak boleh

Para fisikawanyang membenarkan adanya al ainberpendapatbahwa pemilik aI
ain mrrnFu me,ngeluarkap kekuatan supranatural yang berhubrmgan dengan mata
(objeknp) lalu mcmbinasakan dan menrsak objeknya. Pandangan ini tidak dapat
diterimq sebab tidak ada yang mrnqru b€ftuat apa pun tanpa izin Allah SWT.
Sedangkan madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa al ain
melakukan kerusrkan menakals pe,milik a/'adz memandang dan itu terladi dengan
izin Allah SWT. Allah $\[rf m6lst kkan berdasarkan Strnnah-Nya kemudharatan
pada,seseorang ketika bertemu dengan orang lain.

Kab At Wasymu adalah mencucuk tangan (anggota tubuh) dengan tinta atau
dikenal dengan sebutan tatto

i.,-;liri,t ,pr {,\tt,p ilr Jy,, ,sv,
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ada yang menahannya (dari shala) kecwali menunggui shalat."
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8230. Rasulutlah SAW bersabda" "Tangan di atas.lebih baik

dari tangan di atas, dan mulailah dari orang yang engknu tanggung."

1r321370

4it ;rf 6 ,*t *a bt ,k lt Jh,1ui -,rvrr

'jd t.i,r J;, t;-;Jy tls ,;?lri jir ,f €; i; fu,
'4 t:L';n Vti *t t, &'#ta,:r9*'u i"\l#!r

.h r,r]

s, Hadits shahih. HR Al Bulfiari (ild. 4, blm ll4) dari Abdgrrahman bin Abi
Umah, dari Abu Hurairab, A.ri nuU"ti.l SAW, beliau bersabda, vf* AtJlllt'oqil i.y'u'frlu",l;'rr5l'7itr',j,il,lf il;r;t',.:)titUt F.lt:s"sunggth kalian nnp
berada datai siatat, selama.shalat tersebut ienahannya. Ketikt in malaikat

berkata, 'Ya Allah, ampunilah dia dan scyangr', selama dia belum bangun dari
shalatnya atau berhadals"; dan Muslim (ild. l,_hlm. 139) dari Al.Amj, fd.,Ab]
ff*nir"lr, bahwa Rasulullah SAW bersabd1 'dcii :qtilJl gi$$1t* ,pyditTl
irUr 'rr *l A1ebl *Kalian tetap berada dalan'shalat selama shalat tqsebut
menahannya. Tidak ada yory menahawrya dari kcluargmya kecaali shalat."

3' Hadits shahih. HR. Mrslim (ildi. 3, hlm" 94) dari jalgr riwayat sclain jahr
riwayat Abu Hurairab, dan bagian dari hadits yang diriwayatkan dari Hakim bin
Hizam; Ath-Thabrani dalam Al KaDrr dari Ibng Umar. Tangan di atas adalah ts'gm
yang merrberi nafkah; dan Abu Daud dari kcbanyakan perawi.

IIR. Abdul Wads dari Ayy$, dari Nafi' , dari Ibmr Umarbahwa tangan di atas

adalah t'gm yang tidak meminta. Riwayat ini dikuatkan oleh Al Khaththabi'
Tanlan di bawah adalah tangan )'ang reminta. Tangan )'aog tidal( mcrnina lebih
mulia dari tanban yang meminla. Pada hadits ini tcrdapat anjuran bcrinfak dengan

maksud kctaatan, dan dalil bagi madzhab myoritas ul rrta, bahwa yang dimaksud

dengan tangan di aas adhlah t'ngan yang mcmberilan naftah.

Musnrd Imrm Ahmad - @l



8231. Rasulullatr SAW b€rsabd4 :'Aht adalah manusia yang
paling utama dibanding Isa bin Maryam di dunia dan akhirat." Para
sahabat bertanya, "Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah?"
Beliau bersabda, "Para nabi itu bersaudara dari pokok (yang sama)
sedanglran ibu merekn berbeda-beda. Agama merela satu dan antara
lrami tidak ada nabi (lain yang.diutus)." U38]371

$ 6 t:q. *'\t* -AY TYht SrL, SGt,*t

* tk ,fi u )t_f_r'e$ A e:; 17'r\t,l;4'qrl
ntlfrt t iI:rii ,$i t#r:t ,r:-i,*t'ol'j\,,r)L ,G.bl,

lr rql yqt +dti* +G t4#. 6 irtr
8232. Rasulullah SAW bersabda, "Ketika sedang tidur, alat

(bermimpt) diberi gudang pabendaharaan buni. Lalu dua gelang
emas diletatrkan di tanganlat. Kedua gelang emas itu menytsahkan
dan membuatht sedih. Lalu diwafurukan kepadalu agar meniupnya
dan aht pun meniupnya. Kedtm gelang emas itu lantas lenyap. Aht
menafsirkan kedtmnya sebagai dua orang pendusta, dimana aht

'7'Hadits shahih.IlR. Al Bukhari (ild.4, hlm lff) dari Abdturahman bin Abi
Umah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, ,rrlr ,ri1f ul

tr::'&ti ,p Wt #fl.iJ1iUl\ri ,l-,trt ,lrt, ,p * i ,h ,aht manuiia f,oing
utama dibandingkan Isa bii Maryam, di &nia dan afrhirat.'para nabi bersaudara
dari pokok yang sama. Ibu merelu beragan fun agama merelca satu,,, don Muslim
(ld. 7, hkn" 96), bahwa Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami,
Abdurrazzaq rcnceritakan kepada kami, Mamar menceritakan kepada kami dari
Harn'nam bin Munabbrlf dia b€*ata, *Ini 

lang diceritakan Abu Hurairah RA
kepada kami dari Rasulullah SAW."

Selanjutnya H4mmam bin Munabbih menyebutkan di antaranya, bahwa
Rasulullah SAW bersabda" ... fJ n ,;1i a6r jif 6.Aht manusia paling utama
dibandingkan Isa bin Maryan...."'Hadil!'ini Diriwayatkan juga oleh Abu Daud
dalam pembahasan tentang grrnnnh dari Ahmad bin Shalih.

@l - Musnad Imen Ahurd
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berada di antara keduanya: Raia Shan'a dan Raia Yamamah."

lBgl372

;a ?ut J:".1,r J;., Jvj -^Yrr

'iu t.i,r J;, t:- Ul tt $G dj.:ut rrliL'"*,t'^t* o*
[rt.),yt;;1i*]' ;.ebf vl 6tt

S233.Rasulullah rO* UoruUa., "Amalan seseorang tidak

dapat menyelarnatkan dirinya, tetapi beramal yang benar dai
mendelrati kebenaran." Para Satrabat bertanya, '"Tidak juga dengan

engkau, watrai Rasulullah?" Beliau bersabdq *Tidakiuga aht, hanya

saja Allah menjaga dirilil dari adzab dengan rahmat dan anugerah-

Nya." [140]373

"2 Hadits shahih.HR Muslim (ild. 7, hhr. 5t) bahwa Muharrrmad bin Rsfi'
mcnccritakan kepada lomi, ebrfunazzaq Eoccritattn kcpada Limi, Ma'tnar
nrcngabarkan kcpada krmi dsri Ilarrnrum bin Muuabhih, dia batati' "Iuilah yang

diceriukan Abu Hurairah RA bp6dt t"'ni dri Rasulu[ah SAW."
Harrrmam bin Muabbih lalu rcqrcb,utkan di antannya: Rasuhrllah SAW

b€rsabda, bl'47$ ,4tatt'$ r#r *4h yrttiJ'$i Ae:i ,oi\r ;;47'u.51pc 6 Gi
,ruat +b:t',iri'+v",+; d;iil, $it$ tilf26 ,q;ti t$ii ,@,,.'iao1 dht sedang

tidur, didatangkan bpadafu'perfiendaluraan buni. Lalu diumh pada tangorht
dua gelang enas. Kedua gelang itu menytsahkan dan membuat aht sedih.

Kenudian diwahytlcan kcpadafu untuk meniupnya, dan aht pun maniupnya. Kedua
gelang entos itu.lalu lenyq. Aht menafsirkan kcduanya dangan dua pandusta, dan
aht berafu di antaranya Mtunya: Raja Shan'a fur Raja Yanamah."

373 Hadits shahih. HR Al Bulfisri dcngan redaksi, "Tidak seorang pw furi
lulian yang diselamatlun oleh amalnya." Di dalarmya tcrtulis juga,
"...5a'addidnt.." carilah yang benar, ".,wa qafiabtu..." dan yang ncndckati
lccbcnaran

Dcmikiandiriwayatkan olehAl Brilfiari dari Abu Al Yarnandalam pembahasan

tcntang paryakit dan Muslim dalam pembahasan tcntang tobal dari Muharrmad bin
Hatim dan dari Utbah, juga dari Muhammad bin Mutsanna; dalam ciri-ciri Hari
Kiamat dari Qutaibah; ,talam bab ciri-ciri surga dari Muharmad bin Abdillah bin
Namir; dalar" bab takdir dari Zuhair bin Harb.

HR Ib,nu Majah dalam bab zuhud dari Abdullah bin Amir dan Ismail bin Musa.

Makna redaksi, r'ti16161I. adalah mohonlah yang bc,nar dan bcrams[ah dengannya.

Jika tidak rnaryu, setidaknya rendckati kebcnaran"" Y\aA As-Saddad artinya yang
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8234.Abu Hurairah RA b€rtat4 "Rasulullah SAW melarang

dua jenis jual beli dan dua prkaian. Dua pahaian itu adalah: (a) Salah

seofturg dari kalian duduk dengan me,nge,nakan satu pakaian tanpa ada

kain lain yang menuhrpi kemaluannya, dan (b) merrbungkus tubuh

dengan sarungny4 sedangkan dia tidak bisa shalat kecuali dengan

mengangkat kainnya ke pundaknya Rasulullah SAW melarang dua
jenis jual beli, yaitu: (a) al-lams (kewajiban melakukan tansalcsi jual

beli ketika salah satu menye,nhrh barang) dan, an-najasy (menaildcal'

harga untuk menipr yang lain)." U4ll374

4 :Jvj -AYrt

*ul

"-4;; 
tf lr

-AYYoir:;;sr :Jris
t . .'!-.
O+'-JlJ ,:rt+ p6 ,:.,t+ riL?

.[r tr] ].liir )'?St &,3t+
8235. Rasulullah SAW b€rsabda" "Hswan yang terluka tidak

dikenakrin diyat, surnur tidak ditrcit&an diyat, ddn barang tambang

be,nar. Maksudrya" antara s@ bcrlebiblcbihan dan scbaliknya. Oleh sebab itu,
janganhh melcbih-lcbihkan dan jangan rngurang-ngurangi.

"' Hadits shahih.IlR Al Bulfiari (ild- l, hlEL 103) dari Al Araj, dari Abu
Hurairah, cet. Asy-Syab, dalo"r p€mbahasan tentang pakaian dan pembahasan
tentang jual bcli dari Ismail; Muslim dalam pembahasan tentang shalat dan dalam
pernbahasan tentang jual beli dari Yahya'bin Yahya; At-Tirmidzi dalam pembahasan
tentang pataien dali QutaibalU An-Nasa'i dalam pembahasan tentang dari
Muhammad bin Mushaffa dan dari Mubarmad bin Salamah dar AI Hafits bin
Miskin; Malik dalam pembahasan t€ntang kuryulan rnasalah dari Abu Az-Zinad;
Abu Daud dalam pembahas4l tentang pekaias dari Utsman bin Abi Syaibah; dan
Ibnu Majah dalam pennbahasan tentang pakahp dan pembahasan tentang
perdagangan scrta pembahasan tentang shalat dari Abu Bakar RA.

W - Mmnsdlts1nltrya



tidak dilrenakan diyat. Sedangkan harta terpendam dikenakan

kew aj iban s eperlima bagian. " fl 42137 
s

Alrlrir Shahifah Hammam bin Munabbih

.*!f 
tf

'75 Hadits Shahih.IIR. Al Buthari (ld. 9, hlm" 12) dari Sa'id bin Al Musayyib
dan Abu Salamah bin AMurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "...," dalam pembahasan tcotang harta tohran dan p€mbahasan tentaog

zakat dari Abdullah bin Yrsuf, scrb ponbahasan tentang mintrman dari Muhammad
bin Ghailan; Muslim dalampcmbahasm tcntang huhrm had dari Yahya bin Yahp
dan Muhammad bin Ramah; Abu Daud dalam pernbahasan tentang diyat dan

pembahasan tentang pajak jiwa dari Musaddad; At-Tirmidzi dalam pembahasan

tenta4g huhm dad Ahmad bin Mani; An-Nasa'i dalam pembahasan tentang zakat

dari Ishaq bin Ibrahim dan dari Qutaibah; dalampembahasan tentang diyat dari Abu
Bakar bin Abi Syaibah, dan pembahasan tentang hukum dari Muhammad bin
Maimun dan Hisyam bin Ammar; dan Malik dalarn pembahasan tentang akal daxi

Ibnu Syihab Az-?,tfrii.
. Al ljmaa' @erasal dari m"knn gagap atau tidak fasih berbicara) bermakna

hewan, sebab hewan tidak rnaryu berbicam.
Jubaarbermzba sesuatu yang sia-sia atau tidak dikenakan apa-apa.

Redaksi, ':* it uPada sumur tidak ada diyat," bernakna tidak ada tanggung
jawab bagi pemili( sumur pada setiap yang jatuh ke dalarrnya apabila jatrbnya
tersebut terjadi begitu saja" dan pemiliknya membuat pada lahan yang dipcrbolebkan
baginya rrcmbuahya.

Al Ma'din adalah barang tambang. Jika seseorang rncngupahkan seseorang

utuk bekerja pada teryat tersebut kcmtrdian dia mengalami kecclakaan, maka tidak
ada nggrmgjawab bagipemberi upah.

Ar-Riluaz adalah harta terpendam
Sarryai di sini akhr Shahifah Hammam bin Munabbih yang diriwayatkan dari

AbuHuairahRA.
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8236. Hisyam bin Al Qasim me,nceritalcan ke,pada kami, Ibnu

Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Al Maqburi, dari Abu

Hurairatr, dia berkatq *Alel adalah omng png shalatnya lebih

menyerupai shalat Rasutullah SAW. Jika beliau berkata

'Sami'allaahu liman hamidah (Allah mendengar orang yang memuji'

Nya)', beliau berkatq 'Rabbanaa wa lakal hamdu $ru Tuhan kami,

dan untuk-Mu segala pujian)'. Beliau bertakbir (mengucapkan Allahu

Akbar) ketika nrku dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku.

Ketika bangun dari dua sujud beliau berucap, 'Allaahu Akbar (Allah

Maha Besar)'."376

3" Sanadnya shahih. Dalan ri*ryat Al Bdfiari discbutkan dari riwayat AAu
Hunirah dengan redsksi, tj iti irtiy' .lri .r:;.ir u qt ,r'ffr ,a:*',f.lr gi ,iri;r iri ri;
'n'$ $fii "Jika imam shalat mengucaikan, 'Sani'allaahu liman hamidahi, maki
t@takanlalr, 'Rabbatua lakal hamdu'. Karena orang yang ucapannya berbarengan
dengan ucqan malailcat, maka dia akan diampui."

HR. Al Bulfiari dalam pe,mbahasan tcntang shalat dari Abdullah bin Yusuf dan

dalam pembahasan tentang awal mtrla penciptaan dari Ismail; Muslim dalam
perrbahasan t€,lrtang shalat dari Al Qahabi; AtTirmi&i dari Ishaq bin Musa Al
Anshari; An-Nasa'i dari Qutaibah; dan Malik dalam Al Muwaththa' pada
pembahasan tentang shatat dari Sr;meri maula Abu Bakar bin Abdirrahman.
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8237. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami dari

Ibnu Abi Dzi'b, dari Ajlan, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'setiap anak yang dilahirtcan dari

keturunan Adam pasti disenuh oleh 'syetan, keanali Maryam dan

analotya." 377

4 
"rntt, t.: 6 ttt1-t' 6tf+

;tii -,rvr,r
jt *:*'it e\

b, * litt';rt,*i *
;5. t, il '*:l t:S ,iftt 6
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8238. Rasulullah SAW bersaMa, "Deni iiwafu yang berada

di tangan.Nya, stmguh ahr mclihat ap ydng berada di belakanght

sebagaimana aht'melihat apo yang berada di depanht. Maka,

luntskanlah bariian shalat kalian, dan senipurnakanlah rtht serta

sujud lralian."t?t

'7 Sanadnya shahih. Ajlan yang dirnaksud adalah Ajlan Al Madani maula Al
Musyma'il. Lih. hadits no. 7866. IIR. Al Bulfiari dalam pembahasan tentang tafsir
dari Abdullah bin Muhammad, dan dalam pernbahasan tentang cerita para nabi dari
Abu Al Yaman; Muslim dalam pembahasan tcntang cerita para nabi dari Abu Bakar
bin Abi Syaibah, dan dalam pembahasan tentang takdir dari Hajib bin Al Walid dan

dari Zuhair; Abu Daud dalam ls-Sunnah dari Al Qanabi; At-Tirmidzi dalam
pernbahasan tentang takdir dari Muharnnad bin Yahya; dan Malik dalam
pembahasan tentang jenazah dari Abu Az-ZiMd.

378 Sr"adnya shahih. Abu Hurairah telah meriwayatkan sejumlah hadits dalam

tema yang sama, di antaranya: *-'ffi. ?61, ,# UJit "sesungguhnya imam shalat
dianglut unnrk diihtti," dan di dalamnya tcrdapat perintah meltuuskan shaf.

HR. Al Butfiari dengan sanadnya dad Abdullah bin Muhammad dan dari Abu
Al Yaman dalampembahasan tentang shalat.
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8239. Dengan sanadn)ra, bahwa Rasulullah SAW bersabdq
*Hertdabtya orang-orang lnng tinggal di seHtar masjid segera

menghentikan tidak menghadiri shalat Isya, atau aht akan membakar

seHtar ntmah-ntmah mereka dengan beberapa ilcat kary bakar.'t 37e

:fit i. rrlr *,t'r,rj it,f ,e6 s3; -,rvt.

*t t X', ,)* l, Jh'of e;; ,rj e ,t{" ,rj E ,l$t
'{;+'.3t Jr;'** ,A #'ni'Ll tH- g',t ,iv

1'1, tc4 .r!,,,
.2i", 3>,aJ G;>ll)

8240. Hasyim menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b,
dari Al Aswad bin Al Ala' Ats-Tsaqafi, dari Abu Salamatr, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda *Ketika salah seorang di

Sumpah dengan nrrna fitffi dalern hadits ini bermakna bahwa demi Allah yang
ruhku berada dengan kudrat-N)'a dan b€rada dalam genggaman-Nya. Dalam hadits
ini terdapat pclajaran yang diambil, yaitu p€dntah meluruskan barisan shalat dan
m€nyempurnakan ruku scrta sujud.

3D Sanadnya shahih. HR- Al Brkhrri dan Ibnu Majah dari Usamah dengan
redaksi, {f i7\"rt lzwi, gy,r|Ser'#,, Hendabrya orang-orang menghentikan
perbuatm mereka meningallcan slwlat janaah, atau aht akan mAmbalrar rumah
merelca."

Al Bukhari juga dengan sanadnya, dari Abu Hurairah dengan
redaksi, q i,if lfuv jt 'j |#,,5 .+};1';r bf t*:i 'ui *Aht berniat lcuat untuk
memerintdhlran ntlcalng kaytt ne;guipulkan ksyu, lalu aht memerintahkan
sesaorang mengimami slulat da, adzu una* shalat." HR Al Bukhari dalam
pembahasan tcntang shalat dari Abdullah bin Yusui dan dalampembahasan tentang
hukum dari Isrmil; Muslim dalampembahasan tentang hutum dari Am An-Naqid;
An-Nasi'i dalam pcmbahasan tcntang shalat dari Qutaibah; dan Malik dalan Al
Muwaththa'dari Abu Az-Zin d,.

- 
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antara lwlian keluar dari rttmahnya menuiu Masiid' maka satu

langlrah tertulis satu kebaikan dan tangkah darinya menghapus satu
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8241. Yatrya bin Adam meirccritakan kcpada kami, dia

berkata: Hamzatr, $mi Hamzah Az-Ztyyat" menccritakan kepada

karni, Abu Ishaq mc,nccritakao kepada kmi dari Al Aghar Abi

Muslim, dari Abu Hurairah, dan Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW'

beliau bersabdg "Pada saat denikian (di surga) malaiknt bersmt,

'sesunggahnya kalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya,

katian akan sehat dan tidak prnah saHt selamanya, knlian akan

selalu myda dan tidak alan ienrah fin, kalian akan merasalwn

kailanatan dan tidak akan pernah bosan'."

Perawi berkatg '?ara malaikat bersertr de,ngan keempat hal

tersebut.'3tl

3s Sanadnva shahih.HR. Ahad dari Abdullah bin Umar dengaa rcdaksi, I'i lf
ri"rii Sri * n ',rgt i,b3 ,i* i;t i:bi zi*it ;a;; it "Supa yang berangknt-k1

iiiiii ""u* 
berjamaah, matraiatu langkahnya inengharys satu dosa dan langluh

yaig latn tert"ti satu kebaikan untubtya, pergr dan pulangtrya." Sanad hadits ini

hasan.
IIR. Ath-Thabarani; Ibnu Hibban dalam kitab shahih'nyq dan An-Nasa'i dalam

pernbahasan tentang shalat dari Am bin Ali.
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3tr sanadnya shahih. Hadits ini diriwayatkan dari sa'id Al Iftudri dan Abu
Hurairab, dari Rasulullah SAW dengan redaksi, bf *5 i,r :rrii dSrii isjr d;ir ltif .fei rir
ti r,"-i'o! €'"p ,tttr.rjfr ,! ,.r!t bl n<lg ti rj-nt t6 ,;'tit g Lg ,,d',.r*j i,tii
e'j-r F t" ,it$rl ,ai, '&.il 6:;11 ,j;,i ? !, jj uii d V,l *x"tika penihuni
surga memdsuki iurga, saorong malaikat bqieru, 'sesungguhnya tcalian itrat sehat
dan tidak alan petnah sakit selamanya, lalian akan hidtq dan ttdak iknn pernah
mati selamanya, lcalian aknt muda selamanln dan tidak akan pernah tua, kalian
akan merasakan nibnat dm ddak akan pernah bosan selamanya'." Itu adalah firnan
Allah SWT, "Dan disentkan kepada mereka, ,ltulah surga yang diwariskan
kepadamu, disebabkan apayang dahulu kamu kerjaknt." (es.Al Araaf [7]: 43)

HR. Muslim; At-Tirmidzi; dan Al Mundzir dzlanAt-Targhib wa At-Tarhib.
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8242. Abdunahman menceritakan k+ada kami, Ilsimah bin

Arrmar me,nceritdcan kepada kami, Abu Katsir me,nceritakan

kepadaku, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, dan dia berkata

kepada kami, "Demi Allah, Allah tidak menciptakan seorang beriman
yang mendengar tentang aku dan melihatku pastilah dia menytkaiku."
,.Aku 6bu Katsir) berkata, "Apa yang menyebabkan e,ngkau berkata

demikian, watrai Abu Hurairatr?" Abu Hurairah beftatq "Dahulu

ibrillu seorang wanita musyrik. Aku ke,mudian me,lryerunya agar

meureluk Islmr, namun dia me,nolak seruanku. Suatu hari, aku

menyerunya kerrbali, lalu dia berkata sesuatu temtang Rasulullah

SAW yang tidak menyenangkanku. Aku lalu pergr menjurnpai

Rasulullatr SAW dalam kondisi menangis. Aku berkatq 'Wahai

Rasulullah, aku menyeru ibuku agar memeluk Islam narrun dia
me'nolak se,nranku. Tadi, aku m€,nyerunya kembali, tetapi dia berkata

sesuatu tentangmu yang tidak menyenangkanku. Tolonglah berdoa

kepada Allah SWT agar Dia menrberi petunjuk kepada ibu Abu
Hurairah'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, berilah
hidayah kepada ibu Abu Hurairah'. Setelah itu aku bergegas pulang

hendak me,ngabarkan berita gembira ini kepada ibulu seputar doa

Rasulullatr SAW tadi. Ketika aku sampai di pintu rumah, tenryata

pintu terhrtup. Aku lantas mende,ngar gemericik air. Aku mendengar

gegas kaki, yaknr' tangkahnya. Dia (ibuku) berkatq 'Hai Abu
Hurairatr, tetaplah di tempamu'. Kemudian ibuku me,nrbuka pintu,
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dan ternyata aku melihat ibulu telah mengenakan pakaian nrmalurya

dan terburu-bunr mengenakan kudungnya. Kemudian dia berkata,

'Aktr bersaksi bahwa tiada ttrhan selain Allah dan Muhammad adalatr

hanrba dan Rasul-Nya'. Aku seg€ra kerrbali menemui Rasulullah
SAW dengan me,nangis karena g€Nnbir4 sebagaimana sebelumnya

menangis karena sedih. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, beftahagialah.
Allah telatr mengabulkan doamu. Allah telah memberi hidayatr kepada

ibunya Abu Hurairah'. Setelah itu aku b€rkata, 'Ya Rasulullatr,

berdoalah kepada Allah agar aku dan ibulu menyukai orang-orang

beriman dan agar mereka meiryukai kami'. Rasulullah SAW
kerrudian bersabda, 'Ya Allah, jadikanlah lumba-Mu ini dan ibunya.
menyrkai orang-orang .beriman dan mereka menykai keduanya'.

Sejak itu tidaklatr Allah menciptakan seorang beriman kecuali jika dia
mendengarlu atau melihatku atau ibuku, pastilatr dia melryrkrilo.r 3t2

'i.ru ib tt* ,!,sr;i, L-i- U.ir .ril $'"; -^y rr
aa'*LA i.lr;.z;; ?'8..i,r? rt:i-.t l$tt-Jq
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382 Sann.t ya shahih.Ikrimah bin Amrar adalah pcrawi *iqah (tcrpercaya,).
Orang yang menilainya lcmah terlalu berlcbih-lcbihan dan mclahrkan kesalahan.
HR Muslim dalam pembahasan tentang keutamaan dari Arr An-Naqid.

@I - [{61g Imrm Ahmrd



;ti O r-iYli ca
l-zJJJ.

o)?\\ ,4i Git zasrU]rt ?:t;i'*'; ,# e lalr},]rr
O lz a .... .. . a'a O t. A

C i4Ltt'*tti *t ;tL bt * lnr Jr, lui i$ir z\f,

\*,:t at ;;l Uk C *yt'i.if t,:ir6.* iat J\t;i,a
,;G i ,:;G eo *t;r'\, ,* lt J;rttr!*7,jtli
rr!tl,7j,6 t;r:, u?f s; *i {r\t ,* lt J;:r€i
J;rr trJ*7,j t;'j 

"tat,lF 

Uk C k)Ltt *l';,A
lnr Jit'{"..'#r;,k'i |q';:rv$ *i {'\t ,)* lt
ivi,l, & ni J;)uK ni*t&, p3,11 \,*

)K) )K),*.ilt'u ,tr, lEf" r1(;?', ti
8243. Abdullatr bin Yazid Al Muqri me,nceritalcan kepada

kami, Haiwatr dan Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada karni, Abu Al
Aswad Yatim Urwah meirceritakan kepada kami, bahwa dia

mendengar Urwah bin Ai-Zubair me,lrceritakan dari Marwan bin Al
Hakam, bahwa dia pematr bertanya kepada Abu Hurairatr, "Apakah

engkau pemah shalat bersama Rasulullah SAW saat shalat Mauf
(shalat yang didirikan saat ketakutan m€nerpa)?" Abu Hurairatr

berkat4 'Ya." Marwan bin Al Hakarn bertanya, 'I(apan?" Abu

Hurairah berkata" '?ada tahun p€rang Nejed. Rasulullah SAW ketika

itu bangun untuk me,ndirikan stralat Ashar, sementara dibelakang

Rasulullatr SAW berdiri sekelompok orang dan kelompok lainnya

berdiri menghadap musuh sedangkan punggung ' mereka

membelakangi kiblat. Rasulullah SAW ke,mudian bertakbir, dan

semua orang pun bertakbir, yalmi yang berdiri di belakangnya,

sedangkan ada yang berdiri menghadap musuh. Setelah itu Rasulullah

SAW ruku, ruku yang pertamq maka orang-orang yang besertanya

turut ruku. Lalu'beliau sujud, dan orang-orang yang bersamanya turut

sujud,' sedangkan yang lain tetap berdiri menghadap musuh.
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82#..Abu Abdirrahman menceritakan kepada kami, Haiwatr
menceritakan kepada kami, Abu Hani' me,lrgabarkan kepada kami,

Kemudian Rasulullah SAW bangun, dan orang-orang yang besertanya

turut bangun lalu. pergi menghadap musuh. Kelompok yang semula

berdiri menghadap musuh kini datang berdiri di belakang Rasulullatr

SAW, kemudian ruku dan suJud, sementara Rasulullah SAW tetap

dalam posisinya berdiri. Kemudian mereka bangun. Selanjutnya

Rasulullatr SAW ruku yang kedua, dan mereka ruku bersamanya dan

sujud bersamanya. Lalu kelompok yang berdiri menghadap musuh

datang. Mpreka ruku dan sujud, sedangkan Rasulullah SAW berada

dalam posisi duduk salam, dan semuanya tunrt salam. Akhirnya,
Rasulullah SAW melalerkan dua ruku dan setiap kelompok juga

melalcukan dua rulnr." 383

383 Sanadnya sargat shahih. HR. An-Nasa'i datr Abu Daud. Abu Daud dalam
hal ini bersikap diarn dan tidak mcrrbcri pc,ailaiao tcrhadap hadits ini. Para
perawinya adalah perawi rsrqai mcnunrt pcnitaian eUu Daud dan-An-Nasa'i.

Abu Daud mcriwayatkannya juga dari jalu riwayat lain dari Abu Hurairah,
namun dalam sanadnya terdapat Muhammaal bin Ishaq. Ada komentar terkenal
tentang Muhammad bin Isbaq bila dia meriwayatkan hadits tanpa berkata,
'Menceritakan kepada kami." Selain itu, dalam hadits ini terdapat pelajaran tentang
shilatkhau{.

Caranya, dua kelompok pasukan rnasuk ke dalam shalat bersama Imam. Satu
kelonryok berdiri me"ghadap musuh scdangkan kelorrpok lainnya bcrdiri di
belakagg imam untuk satu rakaat. Setelah itu mereka menghadap musuh. Kelompok
yang semula menghadap musuh kini datang berdiri di belakang imam melakukan
shalat sendiri dan imam tetap pada posisi berdirinya. Lalu imam melalaanakan
rakaat sisa bersama kelonpok yang berada di belakanguya. Kemudian kelorrpok
yang menehadap musuh datang mendirikan shalat sendiri rakaat terakhir. Rasulullah
SAW ketika itu berada dalam keadaan duduk. Selanjutrya imam salam, dan
semuanya ttrrut melakukan salam secara bersamaan.
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bahwa Abu sa'd Al Ghifari me,ngabarkan kepadanya bahwa dia

mende,ngar Abu Hurairah berkata 'T.asulullah SAW me'lrcari orang-

orang yang m€xrg€nakan pakaian zuta, lalu beliau memerintahkilmya

agar me,lranggalkaonya." 
384
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8245. Abu Abdirrahman me,nceritakan kepada karri, sa'id bin

Abi Ayub me,nceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan

me,nceritakan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu

Huairalr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda' "Siapa yang telah

mencapai usia enam puluh tahwt, maka Allah tidak lagi menberikan

lreringanan dalam usia tersebut totfitbtya- " 38s

,|,* i.t ,4 ,;; s:e ,#:; * I $:", -^Yt1

6'.-; ,io #t u. 06| .u ,lt * ,f Lt";:- *f'a;

,r Sanadry"a shahih.Ibnru Hibban rencantunkan Abu Sa'id Al Ghifari ke

dalam kcloryok pcrawi tstsah.
Ibuu Hajar U."tat" da1o.m At-foiil,'Yang t€rtulis pada naskah guru kami, di

*t"r, pe""* tsiqah lbmr Hibban, yakni yang diUrtis oleh Al Hafizh Abu Ali Al
Balcri adalah Abu Sa'ad dengan hunrf alz berharakat sukun-"

Maula bani Ghifar b€rkata, 'De,mikianlah yang aku lihat dalam susunan lI
Musnad lsx-ya Ibnu Al Muhibbu."

Demikian juga yang ternrlis dalam kitab Al Kuna karya Ibnu Ahmad. DalamAl

Musnad jtgaterhrlis, "Abu Sa'id maula Ghifar. Hadits no. 9439.
,* Sanadnya shahih. HR Al Bufhari dalam pembahasan tentang kelembutan

hati dari AMussalam bin Muthhir.
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8246. Abu Abdirratrman menceritakan kepada kami, Musa

-Ibnu Ali- mencerifjkan ke,pada kami, aku mendengar ayahku

menceritakan dari Abdul AzizbnMarwan bin Al Hakam, dia berkata:

Aku mendengar Abu Hurairatr berkata, "Rasulullah SAW bersabd4

'Kejahatan yang ada pada seseorang adalah Hkir yang loba dan

penahtt yang cenderttng tidak tahu malu." 386

,:*-rj €j U '* €* ,i;}t * I $:t- -^Y tv
lnt Jt rhl a;; €J r ,g?\t f ,* ,rj| I' {:; 1:',
i,4rlir;,ti,j>,t* *,?i i,iu pj #L\t *

*::;t*lAt
8247. Abu Abdirratrman menceritakan kepada kami, Sa'id bin

Abi Alub menceritakan kepada karni, Ubaidullah bin Abi la'far
menceritakan kepadaku dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullalr SAW bersabda, "Jika seseorang diberi padam, malm
jangan menolaknya, karena sesungguhnya ia mudah dibawa dan

hantm baunya."387

ll sanaanfra shahih. HR. Abu Daud dalam perrbahasan tentang jihaq dari
Abdullah bin Jarah.

3t7 g""qrl")ra shahih. HR. Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah dengan
lsdaksi, &, '* Jijjjlt'a;* E ,alirinu,{t * ?i ,y'Siapa yang dibei wewangian,
malra di6 jangai manolabrya, karena sesunggihnya ia adalah benda yang mudah
dibawa dan lrurum bmtya."
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8248. Abu Abdinalrman menceritakan kepada kami, Ibnu

Lahi'ah me,lrceritakan ke,pada kami dari Abdullah bin Hubairalr, dari

Abu Tamim Al Jaisyani, dia berkata: Abdullah bin Harim, maula

penduduk Madinah menulis kepadaku iisebutkan berasal dari Abu

Hurairatr-, batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengihtti

jenazah, membawanya dari rumah, lalu kc htburan, dqn fuduk

hingga jenazah dihtburlcan, tnako dia kembali dengan memperoleh

pahala dua qirath. Satu qirath setara dengan satu gunung (Jhud'"3ee

,\€i g!l-:Jv y.6 o;ri'i ilr *F $:"; -^Ytl

€J i ,r f ':vyr"'tr :r?'i'K. c:"' ':*i ,ri it 4
J;, JG :Ju r;; ,rj r ,)q i p ot2L ,rj r J4
'u i:fi Y;$,.1if p 6'dL J:r*'; ,Pt iv \, * i,

3EE Dalam sanadnya terdrrpat A6ullah bin Harim maula dai penduduk

Madinah, yang meriwayatkan dari Abu Hunirah RA. Kami behlm mendapatkan

biografinya dalam kitab manapun. Mrmgkin telah terjadi salah pcnulisan. Pada

naskah lain tertulis, "Abdullah bin Hwmlz zaula pendgduktotalv{adinah.'
HR At-Tirrnidzi dari Abu Hurairah dengan t"d"kti, 'ti ,rr; c"x *i'r:q'€U

W u * o {a "Siapa yang mengihtti mengurus jenazah, dan mengusuilgnya

sebanyak tiga lrali matra dia telah mdnunaitran hakieruzah tersebut." HR. Sa'id bin

Manshur dalamsunan-nya, :

,r",,iSt * t $",
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8249. Abdullatr bin Yazid menceritakan kepada kami- dan
kitabny4 dia berkata: Sa'id 

-yalcni 
Ibnu Abi Ayuf menceritakan

kepada kami, BaI<r bin Amr Al Ma'afiri menceritakan kepada kami
dari Amr bin'Abi Nu'aimatr, dari Abu Utsman Muslim bin yasar, dari
Abu Hurairah, dia berkat4 "Rasulullah SAW bersabd4 ,Siapa yang
berlrata atas namalru yang tidak pernah alat sabdakan maka dia telah
menyiaplran tempatnya di neralca. siapa yang dimintai bimbingan
oleh saudara sesama muslim dan dia memberi bimbingan yang tidak
benar, berarti dia telah mengkhianati temannya tersebut. Siapa yang
berfatwa dengan fat*a yang tidak benar, maka dosanya ditanggung
orangyang memb*ifatwat " 389
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38e Sanadnyasiaiii. Ibnu Hajar mcoisbatkan hdits ini (At-Tahdzib,E/l l0-l l l)
tepad4 AbuDaud danAl Hakin"

tql ebu Daud dalampembahasan tclrtang ilrnu dari Al Hasanbin Ali, dan dari
sulainrn bin Daud; dan Ibnu Majah dalam pcmbahasan tcntang sunnah dari Abu
Bakar bin Abi Syaibah. Baris pcrtama redaksi: )ttrt o, aJit bfrri Jrl 'S v irtt ',lit V
"siapa yang bqluu atas namaht dimana aat uda* mengatakannya, maka bersiap-
siaplah menanpati t%patntm di n.eraka," diriwayatkan oleh lbnu Majah dalam
pcmbahasan tentang Sumah dari Abu Bakarbin Abi Syaibah"
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8250. Abu Abdinahman Al Muqri me,nceritakan kepada kami,

sa.id menceritakan kepada kami, Abu Hani' Humaid bin Hani Al

Khaulani menceritakan kepadaku, dari Abu utsman Muslim bin

Yasar, dari Abu Hurairah, dari Rasulultah SAW, bahwa beliau

bersabda, *Pada akhir zarnan tcelak alun ada manusia dari umatht

yang menyampaikan perkataan atas noma kalian Padahal kalian dan

bapak-bapak lcolian belum punah mendengarnya. Hati-lmtilah kaHan

dan hindarilah mereka." 3%

:;')L ,i:t; ,'r;"i tl:tt ,*1r * t $1", -AYo \LJ.J g, .

,r;:; €j r ,gr\r,F ,a;
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8251. Abu Abdirrahman menceritakan kepada kami, Sa'id

menceritakan kepada lami, Ia'.fr bin Rabi'ah Al A'raj me,lrceritakan

ke,padaku dari Abu Hurairah" dari Rasulullah SAW, belial bersabda,

"Jikn kalian mendengar stmra kokok ayam iantan, maka

sesungguhnya tretika itu ia melihat malaikat, karena itu mintalah

lrepada Allah dan perbanyaHah memohon kcpada-1,{ya. Jika kalian

mendengar ringkilcan keledai, maka sesungguhnya kefika itu ia
melihat syetan, karena itu mohonlan perlindungan kepada Allah dari

lrej dhaian yang telah dilihatnya. " 3er

,s Sanadnya shahih. HR. Mgslim dalam mrqadimahnya, dari Mgbarrrmad bin
AbdiUah bin Numair dan Zuhair bin Harb, dnn dari Harmalah bin Yahya

3er HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Dau4 dan At-Tirmidzi dti Abu Humirah

dengan redaksi Hadits, ;,i;ti*tl* ti6 ,i{ti'.9li {t ,l}tb, ilr rf5 -ri['tr 
'ort>l'ne; {s1

url":t uf., Sfi prr.$r n iiu ri$ "Jikt ialian mendbngar vara kokok altwn janton,

malra moh6nlah kepadh'Altah anugeralt-l,tya, lrarena sesunguhnya dia futilca itu
melihat sosoik malaiftat. Jitca tralian mendengaT ringkikan keledd" makt mohonlah

perlindungan dari Allah, karena sesungguhnya dia lcetilca itu melihat spsok syetan."
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8252. Syu'aib bin Harb Abu Shalih me,nceritakan kepada
kami, Laits bin sa'd menceritakan kepada kami, Ja'far bin Rabi'atr
menperitakan kepada kami dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. setelah
itu dia menyebutkan makna hadits tersebut.3e2

t. a . .a 7 I
U d G?t W t:::,L,*!), * t d3r; -,rv o r
r ! . ..
at Jyt i6 'i6;}j ,tj r +*L €J i # ,r ,ltili. €.1

,r'-bl:!y t:tt, u,pr -r}ir ,*
8253. Abu Abdirrahrnan menceritakan kepada kami, Sa.id

menceritakan kepada kalni, Yatrya bin Abi sulaiman mengabarkan
kepadaku dari sa'id bin Abi saqid, dari Abu Hurairatr, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabdao "Siapa yang memanahi kami pada malam
hari, maka dia fukan golongan kami."3e3

" i' 
|t? $:t; ,W ti:JL ,JLlt * l rit:.L -Ay o r

*vh, * ,4, f ,i;:; ,41'* q*j *,i:;.: i,,f ,#t
sl.itn'& ol lW'n q$t Je uit'* :Ju ;-,,
riy, ,:;rril'ol Ji $;: ,ll;Viof ia; ofr',:u*; t;1il*2,, ,:n3)

;: :;'-*'- ol qv sy, ,i:t|X- ol oV

3e2 Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada no. g251.
3e' Sanadnya shahih.IlR. Al Buthari.
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8254. Abu Abdirrahman me,nceritakan kepada kami, Sa'id

menceritakan kepada karri, Abdullah bin Al Walid menceritakan

kepada kami dari Ibnu Hajiral6, dari ayabnya, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullah SAW, beliau b€rsabd4 *Hak seorang mubnin terhadap

mr*min lainnya ada qum perkara: Mengacapkan salam kepadanya

ketil@ berjumpa, mengucapkan doa bagurya kctika dia bersin,

memenuhi wtdangatuya, menguniunginya saat dia sakit,

menyaksikanryn jika wafat, dan menberinya nasihat iika dia

bepergian."3%
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8255. Abu Abdinabman me,nceritakan kepada kami, Sa'id

menceritakan kepada karni, AMullah bin Walid menceritakan kepada

3{ Sanadnya shahih. HR Al Butbari dilampembahasan tentang adab dari Abu
Hnrairafu dan Muslim dengan redalsi, 1165 tib.,*'*t'el rir_,t.1 #.lir & #r',*
li16'c'v rif ,aI ?-i tift.i5 ir '*t'# ri6 ,:n'6a,i iti;r-;r itlt ,?,6 "Hak sebrarig
muslim tdrhadap *usiim tainnya ada qai: Jika bqtentu datgot;i,a naki beilah
salam, jilu diundang maka lwdirilah wdangdn itu, iilu dia neminta nasihat maka

nasehatilah, jilu bersin dan mengpcapkan, 'Alham&dillaah', maka iawablah,
'Yarhamulrallaahu (semoga Allah merahmatimu)', jiln sakit maka jenguHah, ddn

jilra wafat m.alra urusilah jenuahnya'."
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kami dari Ibnu Hajirah, dari Abu Hurairatr RA bahwa Rasulullah
SAW memberi wasiat kepada Sabnan Al Khair. Rasulullah SAW
bersabda, "Sungguh Nabiytllah AS hendak memberimu hadiah
sejumlah lralimat yang dengannya lwmu meminta kepada Allah,
dengannya kamu mendekatlcan diri kepada-Nya, dan berdoa

dengannya pada malam dan siang hari." Rasulullah SAW bersabda,

"Allahumma innii as'aluka shihhata iimaan wa iimaanaa fii khuluqin
hasanin wa najaahaa yatba'uhu falaah (ya Allah,'aht meminta

lrepada-Mu kesehatan iman dan iman pada akhlak yang mulia yang
diifuti dengan kesuksesan)." Malcsudrryq wa rahmatan minka, wa

aafiyatan, wa maghfiratan minka, wa ridhwaanaa (dan rahmat dari-
Mu, kesehatan, ampntnan, dan ridha-Mu)."

Ayahku berkata, 'lklirnat-kalimat itu disebutkan dalanr kitab
dc,lrgan redalrsi, 'Yatba'uhu falaahwt wa rahmatun minka, wa
aafiyatun, wa maglrfiratwr minka, wa ridhwanaa'. " 3$

* ,;V il ir' '"? tfl'l, ,,#!)t * t $:"r:AYoI
j*'!ti;;iri,iri ";;;,r: c,g?\t'i'; n i;'st *

.{{li2, A:i rt'Chi'fr'iu;.'s".t i, *i ;r}ttt
8256. Abu AMirrahman meirceritakan kepada kami, Abdullah

bin Alyasy menceritalcan kepada kami dri Abdurrahman bin Hurmuz
Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, 'T.asulullatr SAW bersabdq

'SW yang memiliki keluasan harta don tidak berhrban, maka
janganlah mendekati tempat shalat kam|." 3%

s.l Saoadoya hasan. HR Ath-Thabarani dtttmtAt Ausath de Al H*im dari
Abullurairah"

4I Haitsami berkata, '?ara perawinya adalahperawi tsrqah.-

. 's Sanadnya hasan. HR Halcim sccara ,ntfu dryanedaksi, ;in rbt 'tit't;:t|,itu'},liii tri p "Siapa yutg menitib lrlluorsan harta uuk niyenbelih hewan
htrban nannun dia tidak berhtrban, maka janganlah hadir kc ternpat shalat kami."
Hadits ini dinilai s,rltih olch Al Hslcim. Al Hddm juga rcrimyatkannp sccara
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' 8257. Abu Abdiriabman me,nceritakm kepada kami, Sa'id

menceritakan kepada kami, lvluhainmad bin, Ajlan memceritakan

kepada kami dari Al Qa'qa', dari Abu ShalilL dari Abu Hurairah, dari

Rasulullalr SAW, bgliau bersabda, "Akan ada selamanya untuk

perkara ini atau otas perkara ini sekclompok orang yang berada pada

lrebenaraa, perselisihan orang-orang yang menyelisihi mereka tidak

menimktllran mudharat kepada mereka hingga datang keputwan

Allah." 3e7

,f ,il *3;- 13l; ,,#l)t * I $:-r; -AYoA

€J 4infrrf #J r?;J,iri'ot;3t i.;;:*i?
dt) yurbi ott i ,|ru'J: ir'bt J* yt J*tA ,;;:)
'^2ur'ui"'tr- 

u:),)H.i1 it-;i' 
'Ji.r;n it )fi'u 7\r

i,3-i' 
';L's ru ,;t 6l,u 7\t Tltj

8258. Abu Abdirrahman menceritakan kepada kami, Sa'd

menceritakan kepada kami, Abu Khairah me,nceritakan kepadaku dari

Musa bin Wardan, ia berkata: Abu Khairah berkata: Aku tidak

mauquf (berhenti kepada perkataan sahabat), ssmoga malnaaya sama. Hadits ini
dinukil oleh Al Mundziri dalaraAt-Targhib wa At-Tarhib.

3e' Sanadnya shahih. HR. Al Bulfiari dan Muslim dengan rcdaksi, llr ui jr;1
guir adtr ';r, e.u "Si ,t"selamanya pqkara ini berada di tangan Qrrarsy, walaupun
haiya tersisa dia manusia lagt,- dailbnu Umar.

Mmnrd [nsn;Ahnad - ,m



mengetahui kecuali dia berkata: Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullatr

SAW bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir,
baik lelaki maupun wanita, maka jangan masuk ke tempat pemandian

umum lrecaali dengan lcain penutup. Siapa yang bertman kepada Allah
dan Hari Alrtir, malca wanita dari umatka sebaiknya tidak masuk ke

remlndian umum." 3e8

'* ,4t dt"; ,f i.t, i:;'i L€* $:L -^y o1

*:t $Lbt *U, * ,-;;:; ,r: * ,i*:,*it {& r ,a;a

{;h ,,g: d'rib & ,y}).kn'a;i; .urP'u r;if
.G)$i#ici(

8259. Heliaj bin Muhammad dan Ibnu Ja'far menceritahan

kepada kami, Syu'batr melrceritahan kepadaku dari Qatadah, dari
Abbas Al Jarymi, dari Abu Hruairah, dari Nabi SAW, (beliau

bersabda), "Ada surah dari Al Qur'an yang memiliH tiga puluh ayat
yang metnberi syafaat bpada seseorang hingga dia diamptni. Surah
ydng dimoksud adalah, 'Tabaarakalladzii biydihil mulht (Al
Mulk)t,ott99

lc t , t iA.. ..t o, . t.3 t ../6.
ot d, d;:r> ,gF /t f c6tae Li.u -4Y1.

'iiw r;:) ,i *',,th tft ,JG :G i o*'i ,:,i;_

3tr $anadiys hasan. Abu Khairah adalah Al lvluhibbu bin Hadzlam At Mishri
As-Shelih, s€esrti yang dircgaskan oleh lb,nu Hajar dalamlt-Tajil.IIR. ArTimidzi
dengan redaksi yang sama; Al Halcim dari Jabir; dan Al Bulfiari.

3? tn- Abu Daud dalampcmbahasan tcntang shalat dari Amr bin Marzuq; At-
Tirmidzi dalam pcrnbahasan t€ntang keutamaan Al Qur'an dari Ib,nu Basysyar; dan
Ibnu Majah dalampembahasan telfang pahala Al Qur'an dari Abu Bakar.

@l - l}t66{ Ir1m Ahmed
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8260. Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij,

Yunus bin Yusuf menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Yasar, dia

berkata: Orarig-orang mernberi tempat kepada Abu Hurairah, dan

Natil Asy-syarni berkata kepadanya "Wahai syaikh, ceritakan kepada

kami sebuatr hadits yang kamu dengar dari Rasulullah SAW.I'Abu
Hurairatr berkata, "Aku me,lrdengar Rasulullah SAW bersabda,

'Manusia yang pertania kali dihisab pada Hari Kiamat ada tiga: (1)

Orang yang mati syahid. Dia kemudian didatanglun, lalu nilonat-

nilonat yang telah diteimanya diperkenalkan kepadanya, lantas dia

Musnad Imain Ahinad - @l



mengenalnya. Setelah itu ada yang berkata kepadanya, "Apa yang

telah engkau lahtkan?" Eia berkata, "A,ht berperang untuk-Mu

hingga aht wafat." Ada yang berlwta kcpadanya, "Kamu dusta.

Kamu berperang hanya agar disebut pemberani." Kemudian di

latalran: Lalu diperintahkan agar dia diseret dan dilemparkan ke

dalam api neraka. Orang kedua lalu didatangkan, yabti seorang

belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al Qur'an. Nibnat'
nibnat yang telah diterimanya lantas diperkenalkan kepadanya, dan

dia mengenalnya. Setelah itu ada yang berkata kepadanya, "Apa yang

telah kamu lahtkan?" Dia berkata, "Aht belaiar dan mangaiarkan

ilmu karena Engleau, clan menbaca Al Qur'an karena Engkau." Ada

yang berkata kcpadanya, "Kamu berd*ta. Kamu belajar dan

mengajarkan ilmu agar disektt orang yang berilmu," metnang

deniHan adanya, "don fumu membaca Al Qar'an agar disebut ahli

Al Qtn'an." Kemudian dilcatakan: Ialu diperintahkan agar dia

diseret dan dilemparkan kc dalam api neraka. Kemudian didatangkan

orang yang telah menerima limpalun anugerah harta. Lalu nibnat'
nihnat yang telah diterimanya diperkcnalkan kepadanya, dan dia

mengenalnya. Kemudian ada yang bertanya kcpadanya, "Apa yang

telah engkau lalatkan?" dia berkata, uTidak ada satu ialanpun yang

engkau suka menginfal:kan melainkan aht menbqikan infakpadanya

kcrena-Mu." Ada yang berktta kepadanya, "Kamu berdusta, Kamu

melahtlunnya agar disektt dermawan." Lalu dikatakan: Kemudian

diperintahlun agar dia ditarik hingga dimirsukkan kc dalam api

nerakat.u 4oo

'o0t6anadnya shahih. Na'tal Asy-Syami adalah Ibnu Qais bin Zaid bin Hibban
dari p1pdudt* Palestina. Kata Na'tal dengan disebutkan dengan hunrf nun dan ta'.

HR. Muslim; An-Nasa'i; danAt-Tirmidzi, den dia mcnilainya hasan.

HR. Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya dan keduanya dengan redaksi yang

sarra. Hadits ini dinukil oleh Al Mrmdziri dalaaAt-Targhib wa At-TarhiD pada bab

ancaman atas riya don apa yang diucapkanoleh orang yang talrut berbuat riya.

@I - [{6p{ Imrm Ahmad
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8261. Ali bin Hafsh me,nceritakan kepada kami, Warqa'

me,neeritakan ke,pada kmi dgi Abu Az'7,m2yfl, dai Al Aoj, dari Abu

Hnraiiatr, dia |e1[at4 'Rasulullah SAW UersaUaa, 'Besok kita akan

turun, insya Allah, jika Altah nenafuf*an Khaif, lcuetu mereka telah

mengadakan p*janiian dengan fum, kqfi1"-" ot

,,o ,2(1t ,r: ,? ,in'.,t (*t * 'i ,* €* -^Y 1Y

8262. Ali bin llafsh mcerititm k4ada kilni, Warqa'

mengabatm ke@akami dni Abu Az-?frsd'dEi Al A'oj' dari Abu

Hnrairalr, dia berkata: Rasglgllah SAW bersaUda *Allah mengampuni

Luth, karena sesmgtrtryn dia berlin&ng kewda kcluarga yang

latot." &2

,P,ir h' * Y'trt 
:;*t;,:;!r{,:;;;'^

*' Hadits ini diriwayatkan jwe rlcngpnredaesi, 1o'1Sa"Ii-'ztt1 4 if4.biiv\
jsJ,,,ffi1a pasti alun urun di Khaif fl.ht Kinanoh, yng telah menbuat perjanjian

dengan kaum lcafir."-HR. Al gul6ari dalam pedahasm t€{lhlg hijrah dari Abdul Aziz bin

Abdillah; dalam perrbahasan tentang Pep€rangpn dari Musa bin Ismail; dalam

pembahasan tentang tauhid; aaUm pcmanasan tcntang haii dari Abu Al {ameni;

dan dalampernbahasan tentang haji dari Al Humidi-
fn. Uuslim dalam pembahasan tenAng haji dari 7nh^fu bin Haib, dan dad

Harmalah bin Yahya; ebu Oaud dalampembahasan tentang haji dari Qutaibah; An-

Nasa'i aari Qot"iUan dan Mghammad bin Mgreanna; dan Ibmu Majah dari Abu

Bakar bin Abi.Syaibah serta HisyambinAmmar-
*'Hadits ini diriwayatkan juga dengpn redaksi )r* f't i\etF'usltl yy.lt 7t;

,,semoga Allah mengampuni Luth, kai'vna dia telal beiltndtng kcpada lceluarga

Musnrd Imrm Ahmad - Et
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8263. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqa'
mengabarkan kepada kami dni Abl, Az-7.imrad,, dari Al A'oj, dari Abu
Hurairah, dia bertata: Rasulullah SAW UersaUaa" "Ketika dua orang
wanita bersama kdua anabqn, datangW serigala. Serigala ita lalu
menganbil salah seorang dsi anak kedaanya. Kedua wanita itu
lrcmudian pergi meminta ketaapan fufurn dari Daud. Daud lantas
menetapkan k hon bagi wanita yang tertuo. Ketika kcduanya kclaar,
Sulaiman pw nanangil k&utqn, fulainm berkota, 'Ambiltah
pisau! Afu dcan nenpUin @rok ini dot nenfuginya unt* mereka
ber&u'. Maka, wanita W.g ,ruda fukata, 'semoga Atlah
mengasihimu. Anak itu mabrya. Jangoilah disernbetih'. AHtirnya
sulaiman menetapkan huhtm (hak kepenilikan anak) kepada wanita
yang muda."

Abu Hurairah berkate 'D€Nmi Allalt jika kami mengetatrui
tentang pisau itu kini, maka ia tidak lain adalah sebuatr pisau
besar.'fl3

,lir,i

yang hnt." HR Al Bulfieri dalam pcmbahasan ten ang cerita para nabi, dari Abu Al
Yaman; 14psli6 dalam p€mbahasan tentang keutamaan dari zuhair bin Harb.*' Warqa' bin Umar Abu Basysyar Al Yasyhni Al llafizi, dari Am bin Dinar
dan Ibnu Almmkadir. Al FirlFabi dan Yahya bin Adam meriwayatkan hadits
darinya. Dia dikenal perawi yang jujrn dan shalih.

Et - Mustrad 
'nrrq 
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8264. Ali bin Hafsh menceritakan ke'pada kami, Warqa'

mengabarkan kepada kami dari t+bn Az-znad, dari Al A'raj, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw bersaMa, "Ibrahim melahtlcan

khitan pada usia delapan puluh tahun. Dia berfthitan dengan

,2(1t €l ryiu\r 6?l 1ft U ,* €*,:nt.o
,*t iv \t & yt J;' Ji :Ju ,;:; ,rj ,? ,r)\t *
*y * ,i W;'i* e"f' ,Ti;':o Uu' li3';!' ,iY, Ju

Ut ir't@' ,ivs ,*\ e ai$r '6:rLi o;W 5L}f;
'6;}i i ;:';a $.ful;,!* x e W:r'^i*|"b,Fb..
i:rlat 7"t ,ia. 

^$s, 
'i:"2i\' :JG '; ,gL e aiJ,lr

116 ,V * #t'o1r8 o;:,t;,,t- ttLAli ,4 l, ,f Wi
0l :'i ,p;! ;lo ,V ei y.u ,b3 ,?*,rn i.3;jr

Al uqaili berkata, ..Riwayatrya )xang bsrasal dari Manshur masih

diperbincangkan."' * tt"dit, ini diriwayatkan juga dengan redaksi, ifru.'za t;ry l;t n hr4'*t
,,Ibrahim melahiran khitan pada ttsia delapan puluh iahuit dengan kapak" HR. Al
Bukhari dalam pembahasan tentang cerita para nabi dari Qutaibah'
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8265. Ali bin Haih menceritalcan kepada kami, Warqa'
mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Znad, dari Al A'raj, dari Abu
Hurairalr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "seseorong berkata,
'Aht alun bersedelcah malam ini'. Dia kemudian mengeluarkan

uangnya lalu diberikan kcpada wanita pezinq. Paginya, orang-orang
memp*bincangkan perbuatan ya sqrrnr sdekahnya kepada wanita
pu,ina. Lelaki itu berkata kembali, 'Nanti malam aht alcan

bersedekah'. Dia kcmudian mengeluarkan uangnya lalu
memberikannya kcpada seorang penani. Paginya, omngerang
menp*bincangkan perbuatanryn seputar sedekahnya keryda
seorang penatri. Setelah itu lelaW itu berkata, 'Nanti malam aht akan

bersdebh'. Dia lantas menbqikawrya kepafu seorang pria kaya.

Paginya, orang-orang memperbincangkon p*btntannya seputar
sedekahnya kepada orang krya. Kntudian dia berkata, 'segala p$i
bagi Ailah atas penanri, pe:zina, dan orang kaya'. Malamnya dia
bermimpi, fun dlfutalun k@atya, 'sedekahmu telah diterima'.
Adapun (sedekah yang diberikan k@a) wanita paina, semoga

dengan sedelah itu dia sadar dan segeru menjaga kesucian dirinya.
A:dapun (sedekah yang dibeirkan bpda) penanri, semoga dia
teranhtpi dengan sedekah itu. Sedangkan orang kaya, sernoga dia
bisa menganbil pelajaran dan menginfakban sebagian rezeki yang
diberikan Allah kepadanya'." 405

05 HR. Muslim dalarn pernbahasan tentang zakat dari Suwaid bin Sa'id.
Dalam hadits ini terdapat hilonah yang bisa diambil, yaitu: Pahala tetap

diperoleh karena sedekah, walaupun yang mcnerima seorang yang fasik dan 16y1.
Pada sctiap pemccahan kenrlitan terdapat ganjaran. Hal ini dalam sedekah
hulormya ssaah. Zakat tidrk diharkm discrahhn kepada orang kaya. Dalam
riwayat Ath-Thabrani disebutkan" ,t6 d ,fi Ui irLi "Perl(atadn orang-orang
tersebut menlrusahlcannya, lalu dia memimpilwrRya." Deudkian juga dalam riwayat
Abu Na'iqr dan Al Ismaili dan di delemnya terdapat beberapa kennrngkinan: mimpi,
bisikan, atau pedcriEhuan seoiraag yaag berilmr.

@I - Ltud,,Imn*had



cfit oJ ?,io'.,tG\ 1ftU,*$:L -^Y11

,*'t *a?" & yt J;, ,lu :Svi;:; oj v ,rr\r *
*; +t',* 1:r'fy,;lr'#'vt ?)\, tti'e 1t qt k

8266. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqa'

mengabarkan ke,pada kami dari /+bu Az-Znad, dari Al A'rE, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda" *Setiap manusia

lretak alan dimakan bumi, keanali tulang ekor, sebab darinya manusia

diciptalcan dan darinya pula ia kelak disusun kembali." a06

,2ti7t ,i r ,l,o:ri 6?l ,r& U ,* t33i -lvrv

*:, ib \t * lnt J), ,5. :JGi;; ,rj ,f ,A?\t ;
'e;6,i -dit'i.'n9:, F'it { ,M ,{":dt ,*';L
i,t? bf f'oL,F'i.t i ti zlufriut ,:rt'iir b' * ,;u

*9 br.,\l u.$r'";i lfile o;1['€3Y 3:;; f'ft 
'?nt 

;u;fi rp;

'* Ll 'c.1., Yl ,Ju i ,Wt',* ,t i$r $ft ,11 g'
Yi"* h'Su

8267. Ali bin Hafsh me,lrceritakan kepada kami, Warqa'

mengabarkan kepada kard dari t+bn Az'Zinad, dari Al A'raj, dari Abu

Hruairah, dia berkata: Rasulullah SAW p"rnah mengutus Umar untuk

mengarnbil harta zakat. Lalu dikatakan, "Ibnu Jamil, Khalid bin

Watid, dan Al Abbas, paman Nabi SAW, menolak merrberikan

zakat." Rasulullatr SAW bersabda, "Kita tidak menghuhtm lbnu

Jamil. Jika dia fakir, semoga Allah .membuatnya kaya. Adapun

s m.. Muslim; Abu Daud; An-Nasa'i dari Abu Huraira\ dan Malik dslamAl
Muwaththa' dariAbu Az-Zin d.
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Khalid, sungguh lulian telah meruhaliminya. Pakaian Perangnya
tergadailran di jalan Allah. Sedanglan Al Abbas, zalunya itu

tanggungiawabht dan senisalnya." Setelah itu Rasulullah SAW

bersabdq *Tidalckah lamu tahu, bahwa paman seseorang itu adalah

belahan bapalotya." N7

8268. Daud bin Amr Adh-Dhabbi mc,nceritalcan kcpada kami,

AMurrabman bin Abi Az-?,inad menceritdran kepada kami dari

o7 HR. Muslim dao Al Butfiari. Di dalam ssnadqra tidak disebutkan rarna
Umar RA" jrr$ scputar apa ]rang dikatak n tcrhadap Al Abbas. Di dalarmya
disstutkan zotat itu wajib bagnf,a dan (tahn) semisahya dengan yang pcrtarna.

Abu lJbaid ffiti" "Aku bcrpandangan bahwa aku nrcngetahui Rsstilullah
SA\t/ npnrmda kewajiban zakatrya selim dua tahm karcna kebutuhan yang

mendesak Al Abbas. rrnarn (Aminrl Mukminin) bolch munda pcagambilan zakat
dari seseorang,karena alasau. yang bc,oar. trhpan walfim)ra, Imam mcngambilnya.
Orang yang meriwayatkan dcngan rcdaksi ac,mitian, "Takatnya itu tanggungiawab
aht dan semisalnya," rnaka dijawab bahwa seakan-akan aku meminjam darinya
zakat selama dua tahun, tahrm ini dan tahrm sebclurmya (Nail Al Authar, jld.4, hkrt
127). Maknanya adalah mereka m€rninta zakat dari Khalid dengan dugaan zakat
yang dirnaksud adalah zdcat perdagangao hr*dnrnya wajib ditunaikan.

Karena itu, Khalid berkata, '"Tidak adz zakat perdagangan atasl<tt." Sehingga
mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, "Khalid anggan membayar zakat."
Rasulullah SAW bersabda, "Kalian meruhaliminya." Dia telah menggadaikan
hartanya di jalan Allah SWT sebetum pc,nuh setahun Oleh sebab itu" tidak ada

kewajiban zakat.
Ada kemungkinan rral<nanya adalalf jika wajib zakat atasnya tentu dia akan

mcmberifannf. Dia tidak lcikir untuk mcngeluarkan zakatq,a. Sebab, dia telah
menginfakkan hartanya secara suke rela. Tidik mrmgkin dia kikir, jika mernang
vrajib adanya.

Sebagian ulama mengambil istinbath hulcum dari hadits ini "kan wajibnya zakat
pcrdagangan. Pendapat ini dipcgang oleh ulama salaf dat kihalal narnun pcndapat

ini bersebcrangan dengan pandangan Daud.

.@t - ;fitu3qst ImrmA[nd



ayahnya, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullatr SAW,

dengan redaksi hadits yang sama.ao8
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8269. Abu Amir menceritakan kepada kami; Abdullatr bin

Ja'far menceritakan kepada kami dari Utsnan bin Muhammad; dari Al
Maqburi, dari Abu Hurairah, daii Rasulullah SA-W, beliau bersatrda,

"Siapa saja yang ketluar dari rumah melainkan di tangannya ada dua

bend.era: Satu bendera di'tangan malaikat dan bendera lainnya di

tangan syetan. Jika keluar dengan pekerjaan yang m.embuat Allah

senang, malailmt akan mengilattinya dengan membawa' benderanyi.

Dernikianlah, dia terus berada di bawah bendera malaikat hingga dia

kembali l<e rumahnya. Jikn dia keluar untuk pekerjaan yang dibenci

Allah, syetan akan mengihttinya dengan benderanya. Demikianlah,

dia terus berada di bawah bendera syetan hingga dia kembali ke
, i' 4O9rumannya.

oo' Ibid.
noe Sanadnya shahih. Al Maqburi yang dimaksud adalah Sa'id bin Abi Sa'id,

dari ayahnya, Abu Hprairab, dan Aisyah. Darinya Al-Laits dan Malik mengambil

riwayat.
Ahmad berkata, "Dia adalah perawi yang riwayatnya boleh diambil."
Dia wafat pada tahun 123 H. Akan tetapi ada yang mengatakan dia wafat pada

tahun 125 H.
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8270. Abu Amfu me,nceritakan kepada kami, Abdullah

menceritakan kepada kami dari Utsman bin Muhammad, dari Al
Maqburi, dari Abu Hrnairah, dia bqrtata, "Rasulullah SAW melalcnat

at muhillQ dan al muhallal lahu6.rr aro

z { t ! ... c. u...t- ,.1a.. ,C I gi; _ ,f Vfr ,P a) * (-f) wb sr4

bt Jy, i6 
' 

ju i;; ,rj € q*] * ,;r--)t * i. ,tat
i*it i;.lt;ta ,F Wl J'ar*it'o!'$ ,pt ;r'h, *' 

.*qr ?i ,€.flr i&Jt'u

827l.Abu Amir meirceritalcan kepada kami, L*^r-yalcni
Ibnu Mutrammad- menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin

Abdirratrman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Hendabtya kalian menunaikan hak'ha;k

kcpada pemilibrya, sampai-sampai lumbhg yang fidak bertanduk

dimint ai habtya dari kambing bertanfuk pada H ari Kiamot.'i 4r l

ato S.nadrrya shahih. Hadits ini diriwayatkan juga dengan redaksi, .;'LJr lir 3if
'i ,lr'irt *Allah melabtat orang yang mancerailun dan orang yang waiilya
perceraian dilalatknn." IIR. At-Tirmidzi dqn [a-]rf6a'i, dari Ibnu Mas\rd. At-
Tirmidzi juga mcriwayatkannya dari Jabir.

4rr I{R At h*hsri dalam perrbahasan t€ntang adab; Muslim; dan AtTirmidzi
dari Abu Hurairah.
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8272. Abu Amir menceritakan kepada kami, Zrfiatr

menceritakan kepada kami dari Al Ala', dari ayatury4 Abu Hurairah,

dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Dunia adalah peniara orang

beriman dan iurga bagi orang kofir."o"

,r ,)j:Jit G.t 4'& $:L ,y'G I ,t::t- -^YVr

,ir|i;;rt'd;,,ss qfr it f ,f oJ'it 1,ufi
,i, ,S;,rr; ,ry'u qi!;!r'ut ,:rL; {'\t j, i, J;:riti

!, f, d o:ifr u$ ,JG *oiii;lt y
8273.Abu Arrir menceritakan kepada karhi, Ali -yakni lbnu

Mubarak- me,nceritakan kepada kami dari Yatrya 
-yatcni 

Ibnu Abi

Katsir-, aari Valqub, dia berkata: Aku me,nde,lrgar Abu Hurairatr

berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Para penyendiri akan masuk

surga terlebih dahulu." Orang-orang bertanya, 'Ya Rasulullatr,

siapakatr orang-orang yang menyendiri tersebut?" Beliau bersabda,

"Orang-orang yang menghabislcan harinya untuk dzilmtllah." ar3

412 I{R. Muslim dalam pembahasan tentang kelenrbutan hati; At-Tirmidzi dalam
penrbahasan tentang zuhud dari Qutaibah; dan Ibnu Majah dalam pembahasan

tentang zuhud dari Abu Marwan.
ar3 $rnrdnya shahih. HR. AtTirmidzi; Al Hakim dari Abu Hruairah; dan Ath-

Thabarani dalanAl Kabri dari Abu Ad-Darda'.
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8274. Abu Amir menceritakan kepada kami, Al Mughiratr bin

Abdinalrman me,nceritakan kepada kard dari Abn Az-Zinad, dari

Musa bin Abi Utsrnan" dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullalr SAW, beliau bersabda, "Sungguh Allah Azza wa Jalla
menciptakan Adam dalam bentubtya." Di dalam kitab ayahku

(tertnlis), "Dan panjangnya 60 hasta." Aku tidak tahu apakatr dia

menceritakan kepada kami atau ddak.4l4

# *,)bU't*tf";,rG l€'; -AYVo

,,F).'J;E | ,!,,rq u zi;} t ,)i6 'iti '*qt # ia.

3\,i;.:;,,r{ u 'uii rri;f 
'rlir to' aj*U I ;f ui h,'*r, lf

;v tik t; ,JG ;*i tiy eaj:*\.s:.*l tarr;'# ii,
DA ,p.t;1. q ,f ok :Ji *., ;r'X', * "1,'.;*tK,* iL6/?\t okt,'e'>Qt 6r:-xa*uj.rf ok
ui ti ,jrr:, ,4i ,p?\t,s; jri y 3+Jr o* ;2Y

414 I{R- Ibnu Khuzairnah. Ib,nu Khuzaimah be*ata tcntang maknanya, "Ada
sebabnya, yaitu Rasulullah SAW mclihat seoorang remrkul wajah scseorang.

Kscna i$ Rasulullah SAW bcrcabda" {.tb *'et ',io llri! iir 'tt{ *ri * '4ht I
'langanlah menuhtl wajaluya, lcarcna semngulnrya Atlah ninciptakan Adam
seperti bentuhqm'."

Kata ganti'hya" pada kata 'tcntrknya'' kembali kepada lelaki yang aiprt*t.
Pcndapat ini dikatakmpula oleh sclain Ibnrr lftuzaimah.
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8275. Abu Amir me,lrceritalcan kepada kami, Ilaimah bin

Ammar menceritakan ke,pada kami dari Dhaurdhur bjn Jaugi 4
Yamami, dia berkata: Abu Hurairah berkata kepadaktr: Hai Yamami,

janganlatr kamu berkata kepada seseorang, 'Demi Allah, Allah tid{
alcan me,ngampunimu," atanl 'Allah tidak akm mernasulkanmu ke

dalam surga selamanya' Aku b€[t8t1 *Hai Atu Humirab' kalimat

terscbut sering diucapkan olch"saUh scormg'di'antm karri,kepada

" otat sahab.rtnyr"iiks"namh." Abu H,ltah be*sta'
..Jangm uorykan. stmgguh aku mcndc,lrgar Riisulutlatr sAw b€rsaMa,

'Ada dM letaki Wda bangsa funi Israil, yang seorang raJfil

Mbadah dan yang lain baryak melahtlan perhnnn dosa'

Ke&mnya bersaudara. Iatald yang raiin bertbadah yang melilut

saudararrya tenggelan dalam dosa berkata, "Berhqttilah dari

berhtat dosa." fuudaranya berlrata, "Biarkan aht, apaluh konu

difirim sebagai peniaga bagih..

Abu Hurairatr berkata (menpmbrmg sabda Rasulullah SAW),

"Hingga pada sttatu hari saudqranya yang shalih melilut saudaranya

melahtkan perbuatan dosa besar, dan dia berkata, 'Celakalah kamu,

tinggalkan laka dosa'. Saudaranya berlata, 'Biarkan ah4 apakah

kami dikirim sebrigai peniaga bagihr'."
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Ahu Hurairah berkata (menyanrbung satda Rasulullah SAW),
"Saudaranya berluta, 'Demi Allah, Allah tidak alcan mengampunimu,

atau tidak'akan mbmasul*anmu ke dalam surga selamanya'. " Abu
Hurairah atau Al Yamami berkata: Rasulullatr SAW bersabdq *Allah

lalu mengutus seorang maiaikat kcpada kcduanya. Malaikat itu
lremudian mencabut nyawa kcduanya, lalu keduanya berhtmpul di sisi
Allah. Allah lantas befirman kepada lelaki pendosa, 'Pergi, dan

masuHah kc dalam surga dengan rahmatht'. Lalu Attah berfirman
lrepada lelaW yang shalih, 'Apakah kamu lebih mengetahui dai-Ku?
Apalcah lcamu mengetahui kcputusan-Ku? Pergilah kamu dengan
pengetahuanmu itu ke dalam neraka'. " Rasulullah SAW bersabdq
*Demi jiwa Abu At Qasimyang berada pada tangan-Nya, (in karena)
dia telah mengucapkan sebuh kalimat yang membinasakan dunia
dan alrtirotiyta." 4ts

'u Aru!' # U'c!l $:r, ,/b I ,i;'"r -^YYl
r;;6:,;;; ;JG t t:. it j; e\,'i l' + tn'r, ,iri ;tf
i,";.uri; ot t:JA *'risfut & dr# ,ir4

.j l' 9 e o;;; ilr 9i;, e o:&.(ir\l tsl Uz'rl

/$ 76\l U1*;f
8276. Abu Amir menceritakan kepada kami, AIIah bin Sa.id

Al Anshari, salatr seorang dari penduduk Quba menceritakan kepada

kami, Abdullatr bin Rafi' maula Unrnu Salamah menceritakan kepada
karni, dla berkata: Aku me,lrdengar Abu Hurairatr berkata: Aku
urendengar Rasulullah SAW bersabda, *ulika kalian bettmur panjang,
molw kaiiat akan melihat sebuah bangsa yang pergi dalam murka

tri Sanadnya shahih. Dalam At-Tahdzib, hadits ini dinisbatkan kcpada An-
Nasa'i dalam pembabasan tentang sujud sahwi dm kepada Abu Daud.
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Allah dan lcembali dalam labtafiAllah. Di tangan merekn tergenggam

semis al ekor kerbau. " 4t6'

,i;a s?f ,if,i t3", ,L'& $:", -^YYV**
'i {&t {'b, J:" lr J;tiv ,iv r;; ,rj r *iQr

rf hr {it-, b:)t'tL dy W,:iU tl t'u ?d'i'". i
8277. AIfan menceritakan kepada, Hammam

menceritakan kepada kami, Qatadah meirgabarkan kepada kami dari

'16lladits ini discbutkan oleh lbng Al Jarzi dalrrmAl Maudhu'at dcngan sanad

il *nsnad, dm Ibou Al Japzi urngtil dsti lbou Hibto, dia bcrlan' 'Riwayat ipi
Uatl. eO"U scring mcriwayatkan dari pcrawi htat (rt ?ai) yang miwayatlon
ha&pobu."

Migslim reriwayrttan hadia ini dai sc&cloryok gunroyl dri Abu Anh Al
Aqdi. Mrslimjuga retiwapttamyr dariiahr lain"- 

Ib,tru Uajir-Usrkah" amr tiOat G,EmlLo lcdikit prn rlalam kitBb l,
Maudtrubttarya ltnu Al Jarul brhwa dia neqehqh6,bdit! ini naudir'(peln).
HadiB scm.fna dtucblltlrn dttin ldth"rati'ldUb S&d,i/lh: N!ryolnyir lb|xu Al
,auzi tcLh bcrUuat'IolsLi.o trcs; Al ef,rh diryeryd iltco'l @8an scbt@ Al
Q,uba'i Madmi Selah scormg pcoOra* QtrUa' yang &:kcoal Biqah dm rnaiyhur.

Ibnn Ma'in dm Ibnu Sa'ad mc,nilainya tsiqah.
Ibml Mt'in dan An-Naga'i utttt"ii 'Tidtk mcngspE'mcngambil ti*"y't

darinya."
Abu Hatim bcrkata, "HadiE riwayatnla la)rak ditcrima."
Mnslim mcriwayatkan riwayatnya dalam kitab shahih-tya. Abdullah bin Al

Mubarak daa ulama s€masa dcog"*fa mcnggmbil badits darinya. Aku tidak
mclihat ada ulama dahulu yang membicarakaonya' Han)'a saja Al uqaili berkata'

'Ib,nu Mabdi tidak mencanhrmkan riwayatnya."
Ibnu Hajar berkata, "Hal dernfian itu bukan cclaan Ibnu Hibban rclah bertuat

ccroboh dan ncmasukkan ke datam stsata kecryot dari para ptawi'tsiqah. Ibnu Al
Jauzi telah be.rbuat salah besal dcngm rnembabi buta mc4giluti Ibnu Hibban dd$n
pcnilaian palsu .limaksud. Al Hakim mcnilai hadits ini slnhih dari jahn Aflah dalam

Al Mustathak. Dia juga ncnilainf shahih dari ialur riwayat Suhail, dari ayahnya"

dari Abu Htrairah.
IIR. Al Bsihaqi dslam Ad-Dala'il An-Nuhnwal dari jalur Al Hasan bin

Su&an, dari Muhanrrad bin Abdillah bin Namir.-Ib,nu 
Hajar bc,rkata, .Ibnu Al Jauzi tclah bcrtuat kckcliruan dengan

meiryebutkan hadits ini dalam ll Maudhu'at yang mana t€scantlrl dalam Shahih

Muslia."
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Abdul Malik, dari ayabku, dari Abu Hurairah,'dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda" *Siapa yang diberi sesuaht tanpa memintanya, rhalw

dia hendalotya menerimanya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki

yang diberitran Allah kcpadanya." ar1
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8278. Affan dan Abdushshamad menceritakan kepada kami,

keduanya bedcata: Hasrmm me,nceritdcan kepada kmti, Qatadah
menceritakan kepada kami dari Abu Maimunah, dari Abu Htrairah,

bahwa dia mendatangi Rasulu[ah SAW dan bcrkata" "sungguh jika

aku melihatnu, jiwaku menjadi tenang dan matalcu menjadi teduh.

Maka, beritahanlatr kepadaku akan segala sesuatu!" Beliau bersabda,

"Setlap sesuatu diciptalan oleh'Allah dai air. " Abu Hurairah berkata,

It? Para perawinya dapat diterima dalam periwayatan hadits sf,airi. Hadits
Esmakna diriwayatkan juga dari Khdid bin Ali Al Juhani, dia be, rkata, "Aku
mcndengar Rasulullah SAW bcrsabda, W 

"rt 
fpr ii ,!U i'uui'it,#l'.* |ti'n

*i ,yi V b 'ia 3\ i tJ'{ ,tli ii 'Siapa'yorg ienerini suatu lrcbailwn dari
saudaranya tanpa memintinya atau twti yang mangharap, mala dia sebailotya
meaqimanya fun jangan manolalorya, lcarcna itu adalah raeki dai Allah y.ang

dib eri lran kcpadany a'."
IIR. Ahhad dengan sanad shahih: Abu Ya'la; Aft-Thabarani; Ibnu Hibban

dalam Slrr,fuh-np; dan Al Hakht
Al Hakimbsrtata, "Sanadnya siaiill." :
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"Beritakan kepadaku sebuah perkara, jika aku mengamalkannya maka

aku akan masuk surga!" Beliau berSabda" "sebarkanlah salam, berilah

malran, sambunglah tali silaturrahmi, shalatlah di malam hari,

lremudian masuklah lce surga dengan selamat."

Abdushshamad meriwayatk a1t" "Dan, beritakanlah ftepadaht

;t; ,fj I ,;;es|,itli $:L ,";3. ti'-r- -lrvq

dui;!il:.,tsy::p: {'i,t jb d|Jv'of;i;; ,rJ *
lxfi,:q,y *;lL qoii

8279. Bahz menceritakan kepada kani, Hammam

me,nceritakan ke,pada kami dari Qatadah, dari Abu Maimunah, dari

Abu Hurairatr, batrwa dia bed@ta kepada Rasultitlah SAW,'*Iika aku

melihatnu, jiwaku menjadi te,naug dan mat*u mcnjadi t€dutt maka

beritalmnlah kepadaku *an segala sesuahrltl'Pdimi4'terirudiam

menyebutkanmaknahaditsjt?:'- ;' '' ' . 
,' :;

,

flt'* ,i:* eji; I $:L ,,,2G I $:t- -AYA.

itt Ji-t iG ,ifr i;; 6 |rr* ,iC'*lr ;i:; ,rj n
a'# jl'e it A$ ,:-r,".,j,,lt u' )*'> a ,*: ,5, ?;" e

o to '. rsl oi .'.'1".' ' i bli |4\1i 4i ,*i.';14?..C-il.i ,Y..1 ,f ,P t .

{rs I 'Ibnu 
Hibban dalamkitab Shahih'aya.De,nrikian juga Al Hakirn' dan df

berkata, "Sanadnya shahih."
Hadits ini dint*il oleh Al Mundziri ddam At-Tsrgib wa At-Tarhib. ' I I I

{re rladito ini tclah discbdken sebeluurnya pada m; E27E.
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8280. Abu Amir menceritakan kepada kami, Abu Maudud

menceritakan kepada kami, Abdurralman bin Abi Hadrad Al Aslami
menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku me,ndengar Abu Hurairatr

berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Siapa yang masuk lce dalam

masjid ini lalu meludah, atau membuang dahak, alau membuang

ingtu, malu dia hendalorya membuat lubang, dan menjauh, serta

menutupnya kcmbali. Jika tidak begitu, maka buanglah pada kainnya,

lalu buanglah kcluar." a2o

I
tt

t. .?.

u, L-ts\
aa,f ,4ilt '.t;b 6;:", ,/G rii; -lrrrrr

olt'of a;:) €j r ,g)\r flt * ,r ,;;-,sr / y, *
V1it $t,r- A tY +rl i :Ju *3 t\t *

8281. Abu Amir meirceritalcan kepada kami, Abdul Aziz bin
Al Muththalib menceritakan kepadakami dari Abdullah bin Al Hasan,

dari AMurrahman bin Al A'oj, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah
SAW bersabda, "Siapa yang meilrpdahankan hananya lalu dia
terbunuh, maka dia mati syahid." 42r

'*,F i.t *-kat$'"r,/b l$:-,, -^y^y

:"P hr * i, Jh ,it,;;l :,Sv a;; €J I 1yrr, ,j
o'Saoadnya shahih. NamaAbu Dard yang disebutkan di dalanmya (tidak ada

nama tersebut), menunrtku salah. Yang bcnar adalah Abu Maudud (demikianlah

),ang Esmaog tcrnrlis dalam naskah). Dia adalah Abdul Aziz bin Abi Sulaiman Al
Hadzli Al Madani Al Qadhi. Dialah yang mcagambil riwayat dari Abdunabman bin
Abi Hadrad. Secara ringlas, hsdits ini tclah disebu&an sebclumnya pada rio.75.22,
di dalamp terdapat narin Abu Maudud dan yrng discbutkan nanti pada hadits no.
10098 dan 1W02.

a2r Sanadnya slshih. HR. Abu Dald; At-Tirmidzi; An-Nasa'i; dan Ibnu Amr.
As.Suyuthi magisyaratkan bahwa hadits ini shahih dalam,Al Jami' Ash-Slaghir.
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a22 Ismail bin Muslim orang Bashrah yaang kemudian pindah ke Maklah -dia
mengambil riwayat dari Al Hasan (A Basbri) dan Asy'Syabi- Al Maharibi Al
,tnsfrari. Sekelonpok ulama ahli hadits menganrbil riwayat darinya dan mereka

menilainya lemah serta mcngabaikan riwayatnya.
n2' IiR. Abu Daud dalam pembahasan tentang nikah dari Musaddad dan Abu

Ma'mar dengan redahsi, &'rf iriUit ,]:Jt'c#.i "Paina yang ilicambuk hanyalah

meniluh dengan orangyang sama dengannya."

*#l
8282. Abu Amir menceritakan kepada kami, Isma'il -yaitu

Ibnu Muslim- menceritakan kepada kami dari Abu Al Mutawakkil,

dari Abu Hurairah, dia berkata" "Rasulullah SAW merrberikan sedikit

kurma ke,padaku. Lalu aku melaakkannya pada sebuatr keranjang

terbuat dari daun kurma. Kemudian kami sangkutkan pada atap

rumatr. Setelatr itu kami dapat tenrs meirgonsumsi buah kurma yang

tidak banyalc tersebut, hingga yanq t€,4khir dimakan oleh pendudttk

Syam )xang m€,nyerang Madinah." 
az

8283. Abdushshamad bin Abdul warits menceritakan kepada

kami, Habib 
-yaitu 

Al Mu'allim- menceritakan kepadaku, Amr bin

Syu'aib menceritakan kepada karni dari Sa'id bin Abi Sa'id Al

Mqqburi, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Pezina yang

dicambuk tidak boleh menilah fteanali dengan yang semisalnya." 423
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8284. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepadaku, Al Jurairi menceritakan kepada kami dari

Abdullatr bin Syaqiq, dia berkata: Aku pernah tinggal di Madinah

bersama Abu Hurairatr selama setatrun. Pada suatu hari Abu Hurairah

berkata kepada kami, dan saat itu kami berada di rumah Aisyah, "Aku
pernatr melihat kondisi diri kami tanpa pakaian, dan hanya dibungkus

selimut dingin yang hangat. Salah seorang dari kami ketiadaan

makanan untuk menegalkan tulang punggungnya. Bahkan salatr

seorang dari kami hanrs mengarnbil batu penatran yang diikatkan pada

@I - ffi66d'I'mrm Ahmrd



perutoya sebagai penegak tulang punggungnya. Suatu hari Rasulullatt

SAW menrbagikan kurma kepada kami. Setiap seorang dari kami

mernperoleh tujuh buatr kurma kering yang pada kepalanya masih

terdapat tangkai keringnya. Tidal< ada yang menggerrbirakanlol

daripada memperoleh buah yang bagus."

Abdullah bin Syaqiq berkata: Aku berkata, "Mengapa?" Abu

Hurairah berkatq "Ijntuk bisa mengisi lambungku." Abu Hurairah

berkata, uDari mana kamu datang?" Alctr berkata, "Dari Syam'" Abu

Hurairatr berkata" *Adakah kamu melihat batu Musa?rrlffii berkal4
,.Apa itu batu Musa?" Abu Hurairah berkata, 'Kaum bani Israil

berkata kepada Musa sebuatr perkataan di bawah bajrmya pada btrktt

catatannya." Abu Hurairatr lanjut berkata, 'MuSa meletakkan bajunya

pada sebuah batu besar saat mandi." Abu Hurairah bertata, 'Batu itu

ke,mudian bergerak me,mbawa bajrmya."

Abu Hurairatt berkatq "Musa lalu me'lrgilutinya seraya

berkata, 'Hai batu, lemparkan bajuku'. Hingga bahr tersebut

mernbawa Musa kepada kaum bani Israil. Mwka kcmudian melihat

kebagusan tubutt Musa. Tiga teriakan mcmbuat Musa m€nierit. Derni

Dzat yang mana jiwa Abu Hurafoah di tangan-Nya, 'Jika ahi

melihatn)ra" pastilatl aktl atxan mengetahui t€rialon Musa''" 424

,af'r,, $ii $:t;,id,i $:", ,;3t'l? t:i.L -AYAo
e'.9Jli

;itr;l's1.r.,,:G *i{'i" * 
"fthfe;;,rJ 

t::xr,
o*Q$tt*t'bl

o,n Al Iariri adalah Sa'id bin Iyas Abu Mas'ud. Dia mengambil riwayat dari Abu

Ath-Thufail dan Yazid bin Asy-Syakhir. Syrbah dan Yazid bin Hanm mengambil

hadits darinya.
Ahmadberkata, .Dia adalah seorang ahli hadits dari pendtrduk Bashrah."

Abu Hatimberkata, "sebelum wafa! hafalannya benrbah- Haditsnya bagus. Dia

wafat pada tahtrn 144 H."
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8285. Abdushshamad me,nceritakan kepada kami, Harrmam

menceritahan kepada kami, Farqad menceritalon kepada kami dari

Abu Al Ala', dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Manusia paling pendttsta adalah tukang u6r perhiasan dan tukang

celup warna." 425

€"- ,JG lls €* :,tviu;t ;5r 
":; 

tit:,L -^Y^1

,k !, Jrrlfi;; ,rj * ,gi.) /.)q * ,;;;tt; ,i;a
,U,f 'u ,r3l, t* r$ 9r;!u)titt$ ,Jv'rLi *r h'

;v ,{ar }?: ,€*l U?t,.rl!r '$itj alefuri ,.1tfuri

.*€;t 1',, :Su qlcst ),12 {v riyi;6 oki z*)- -ihrb
E2E6. Abdushshamad dan Alfan meoccritalmn kepada, kami,

keduanya be*ata: Hammaur menceritdcan kepada kailni, dia berkata:

Qatadah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Ziyad bin
Riyatr, dari Abu Huainh, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"segeralah bqanal seMum danng enam perkara: Terbinya
matahari dari bagian Borat, munanhtya dajjal, kcluarnya asap,

kcmunanlan makhluk melata bumi, cehngnya mata salah seorang di
antara kalian, dan datangnya urusan umum (maksudnya" Hari

Kiamat)."

AIfan berkata dalam riwayatrya, "Qatadatr jika berkata,

'Amnil aammah (urusan umum)', ia berkatq 'Malcsudnya, urusan

Kiamat'." 426

tr HR- Ibnu Majah dzlamAt-ftjarar dari Am bin Rafi' dargan redatsi, ii?l';titl, iff.t, s,6t "fi{4nysia pafing pand7p6 adalah tttbry cehtp warna dan
atbng ukir perhiasan.'tt 

Sanadnya sWih. Dalam kiuib At-Tohdzib (lR6), hadit ini dinisbatkan
l@^Shahih Muslim.
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gzg|.Rauh menceritahr" *; kmi, Abu umalyatr Ar'
bin Yahya bin sa'id bin Amr bin.sa'id bin Al Ash menceritakan

kepada karni, dia bertata; Ikkcl*u, sa'id bin Amr bin sa'id

mengabarhan kepada kami, dqi Abu Htnairatr, dia bql(ats: Aktt

me,ndengar Rasulultah SAW bersabda, "Hananrnya umatht di tangan

pemuda dai bongsa QtraisY.

Marwan berkata saat dia bersama kami di dalam lingkarart

duduk sebelum dia memperoleh satu jabatan pun, "Laknat Allatt

semoga diberikan kepada mereka, pemuda Qraisy'"

AbuHurairahberkata"De'ruiAllah'iikamau'aku
mengatakan suku fulan dan suku fularu pastilah alcu lahrkan"'Abu

- Hurairatr berkatq *AI(tr pun bangkit keluar bersama ayatr dan kaketku
'r'' 

menemui Marwan setelah dia diangkat sebagai peqglusa Ternyata

mereka mernbaiat salah seorang reinaja di antara mereka'Siapa yang

mernbaiatnya tentu dia dala6 kepandiran." Marwan berkata kepada

kami, "Apakah mereka itu seperti aPa yang aku de'lrgar dari Abu

,irr;- p't *? lo' & bt Jrr'€;* ,Jvi)j ,rlr? $a+"'

,y'*at;t G 6 i: ot:'t io r,.*i'U * i ;' ;t nl

i, :-is'.;'4 ,tlr* G';l ,So fdt i * I )t' /

;.,i;fiaf7 hrvl : zJu ,t+W}' ffi "':' 4 ol

ot;; A.,sio)',r: t 6 L?l'.^5 zJu ,!*t;s i'u ;:t P"i

,i tr"i 'eq i: ,g tn32lt oh';'i ttY 4($ ax'

6'.a'ur,)t6k'ol r.i'tlEi-;lf ,-#|Y tuii6 'i>
.t2x. t1fr. .j!.'i, Pt e)i 1,1 is- r;:)
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Hurairatr yang menyebutkan, bahwa kerajaan ini memiliki kemiripan

satu dengan lairurya." a27

oJ i7 
"#',*,f 

u. u! ei-r-,i-'it si; -,r r,r,r

,ulr'of a;) ,tj ;r" ,gt3l, Cg ,rj * ,;,.-)t * i f
,i@tt ,irlair ,i:.,; it:"iLlr 'i6 pi $r tr J,

,Y: ? :' E A *ti11(lr +at,bfti
8288. Rauh me,nceritakan kepada kauli, Malik bin Anas

menceritalcan kepada kami, dari Sumai maula Atu Bakar bin

Abdirrahman Abi Shalih As-Samman, dari Abu Hurairatr, batrwa

Rasulullah SAW bersabda, 'tPara syahid ada lima: Orang yang

mminggal lrarena terkena wabah penyakit, orang yang meninggal

karena mengidap penyadt pqut, orang yang meninggal karena

terkena bajak, orang yang meningal karena tertimpa rentntuhan

bangunai, dan orang meningal karena berjuang di jalan Allah Azza

wa Jalla." 42t

427 Sanadnya shahih. Dalam kitab sumber tertulis (Arm bin Yahya, dari Sa'id
bin fuir) dan setenrsnya, salah. Yang benar adalah Am bin Yahya bin Sa'id bin
Am dan sed;nrsnya.

HR Al Buffiari dengan redaksi gj u utitt *$ & ,il lilL "(Jastht binasa di
tangan remaja dari bqngsa guraiy," dalam pembahasan tentang tanda-tanda
kcnabian dari Ahnad biu Mnhunmad Al Makki; dan dalam pcmbahasan t€,lrtang

fitnah dnri Musa bin Ismail.
+zt-i+q. 4t !,rrkhari dalam pembahasan tentang shalat; .dalam pernbahasan

tentang penyakit dari Abu Ashim; dan dalam pembahasan tentang jihad dari
Abdullah bin Yusuf; Abu Daud dalam pcmbahasan tentang jenazah dari Qutaibah
dan Ishaq bin Musa; dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang perobatan dari

Qutaibah.
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'* *-At ; *-,'* t?i qW atll c'ata4 /'t * 'Yt)
\', *';rt * ,i;-i s.fiLl'F ti\,JG fr '&'t P ]r' ,]2 dt f 'er) ,s)
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8289.****roit.t-kepadakann'IbnuJuraij

menceritakan kepada kami, Nu'man bin Abi syihab mengabarkan

kepada karni, batrwa Ibnu Syihab me,ngabarkan kepadanya, dari sa'id

bin Al Musa1ryab, dari Abu Hurairatr, dari Rasulullah sAw, bahwa

beliau bersabda, 'iJika salah seorang di antara lralian mak&n, *?fu

hendalotya makan dengan tangan lanannya, karerta sesunggghnya

syetan makan dan minum dengan tangan kirtnya 
,

i. ib * ,i;ui 7 ,w $:"; ,L\:, v3", -^Y1"
',k 

yt Jyrllei; d *,* i,f1'*'*'t''f
,ir4'i**r.iL;3r t;?t; it'# a" *: *v \r

8290. Rauh menceritakan ke,pada kami, sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Syatr bin Hausyab, dari Abdurrahman

rzr 9*"6 hadits ini perlu ditinjau kenibali, sebab An-Nu'man bin Abi Syihab

adalahperawiyangtidakdikenal. r! r-r-L r--- t!-.-- 
Ido rfa;ar aiam it-iaitt berkata,-"Semoga dia {"lth.9* Y"d Al Jazri'

Ibnu Rasyid ini seorang pio* tsiqah. Sebagian ulama ahli hadits rnenilainya

dha'if)' ' il riwaur ,arinva- iika fiih' Dengan-- -- 
ivtuslim mengambil riwayat darinya" jika memang saoadnya-slrr

ru*J-V""g tu-"] m-ua *oi"'"V"*'*ia pag hadits-no'..8573'. Di dalaonya

air"U"ti.""1ahwaNu'man Ui" n"tyia 61 lazari. Dengan demikian dia adalah Ibnu

Abi Syihab.

o

u;3,ii,:jt'niLKr ,*, {'bt *Uti* ,f't\rn'€tL

It niw tt,*, u i,;att,,fr.;w

L
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bin Ghanarn, dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah SAW keluar

menemui mereka. Saat itu mereka berbincang tentang al knm'ah
(cendawan). Sebagian mereka menyebutkan al kam'ah adalatr cacar

bumi. Rasulullah SAW bersabdq "Al Kam'ah adalah sejenis manna

(makanan manis bagai madu). Airnya penyembuh penyakit mata.

Kurma ajwah berasal dari surga dan merupakan pennwar rac1tn." 430

,lnFt )r,-,, ,f *ri ,i U: tfl'r, ,LT., gi; -,rrqr
but ir* i ,iu

G\rt

m m- Al Br*lri; Muslim; dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Saoadnya
sluhih.

IIR. Ib@ Majah dalam pcrnbahasm tortang bsobat dari Muhamrnad bin
BasyslmBrmdar

Sehubungan dcngatr rdat$i haditsnya, Abu Hurairah tclah mclalcukm uji coba
l&asiat yang tcrdapat pada of kon'ah &n dia bcrhasil mndapatlcamya, dan begitu
juga yang dilalork.n olch orang-orang sctelahya.

Lnam An-Nawawi mcriwryatkmbchwa scbagianulam" pada zanrmnya pqrah
tcrkena peoyakit buta. Ketika dia bercclak dcngan ak al lum'ai, peoglihatannya
ksmbali lagi dengan iim AUah SWT.

Al Kam'ah adalah tumbuhan tidak bcrdarm dan tidsk berbatang. T[mbuhan ini
dapat tumbuh taqpa harus ditn"am (cendawan atau jamur). Dinamakan demikian,
sebab tumbnhan tersebut tersernbunyi. Contobnya kalimat kama'a asy-syahaadah
artinya menyembunyikan kesaksian. Benih al lwm'ah dari inti uap bumi yang
t€,ltahan di permukaan yang bercaryur de,ngan dinginnya musim dingin, kemudian
berkembang dengan hujan musim semi, lahir dan bertarnbah banyak.

Tentang rnakna manna yang disematkan bagi kata al kam'ah, dalam hal ini ada
tiga pandangan:- 

Penaia, ia adalah sejenis mannayang diturunkan kcpada bani Israil. Ia adalah
scuua )rang jahrh ke pohon, lalu dikuupulkan dan dimakan. Rasanya manis. Sama
dengarmya adalah turunj abin.

Kdua, sejenis manna yang dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-Nya
scbagai penyembuh tanpa laku penyenrbuhan.

Ketiga, Al Khaththabi berkata, 'Maksudnya, ia bukan sejenis manna yang
diturunkan kepada bani Israil. Manna png diturunkan kepada bani Israil adalah
sejenis turunjabin. Manna ylag dimaksud adalah manila yang turnbuh dari bumi
dcogan mudah."

1.,lJe
b

cf

'*l:, *v)t" & n'

flW orjtr;\t
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8291. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Dzi.b

menceritakan kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairatr,

balrwa Rasulullah SAW bersab d4 "Kiamat tidak akan terjadi sampai

umathr melahtkan apa lang dilah*an umat dan bangsa 
lebelumnya,

sejenglral demi sejengkgl dan sehasta demi sehasta." Para satrabat

bertanya, 'Ya Rasulullatr, sebagaimana yailg dilakukan Persia dan

Romawi?" Beliau bersabda, " Adakah mamtsiia lain selain mereka?'A3r

i.t * ,Lt ut )d 't;r it lG ,1 L'::r, -^YlY

U'#if;6
€:'
'(t '(9lt

,h!;t

82g2.Abu Asrir dan Abu Satamah meuceritakan kepada kami,

kduanya berkata: Sulaiman -yaitu 
Ibnu Bilal- menceritakan

kepada kami, dari suhail bin Abi shalih, dari ayahnya dari Abu

Hurairatr, batrwa Rasulullah SAW melalnat lelaki yan-g me'ngenakan

pakaian wanita dan wanita mengertakan pakaian lelaki'a32

,f 3t
..t
h#J

34.J

^t

l.
rtt i

;l

lnr Jt-rhf i;7 ,Ji
al

,k
l',*,ck€l iWt?
'A &.11 d r1t*P h'

'3r Ibnu Abi Dzi'b adalah Mubaunnad bin Abdirrahman

"'i;diliriGa diriwayatkan dengan rnakna ini, l}i J'''1rtiv:l"'^lstfit d
og.;1y.,fulslalilat wanita menyiTupai lelali, dan lelaki mmy*tpal wanita-'i HR. Abu

baul aaUm pembahasao t"ot"rg pakaian dari Ztrhair bin Harb; dan Ibnu Majah

rtalam pembahasan tentang nikah dari Ya'qub bin Humaid bin Kasib'
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8293. Rauh menceritalcan kepada kami, Usamatr bn Zatd

menceritakan kepada kami dari sa'id Al Maqburi, dari Abu Htrairatr,
dia berkata: suatu ketika seorang pria datang menemui Rasulullah
SAW untuk me,lrgadakan perjalanan. Lelald itu berkata, ..ya

Rasulullah, nasihatilatr' aku.:' Rasulullatr SAW bersabda, ,,,Aht
menasthatimu agar bertakwa kcpada Altah dan bertakbir jika berada
pada tempat yang tingi." Manakala lelaki itu berlalu, Rasulullatr
SAW bersabda, 'r7, Allah, pendek*anlah bumi baginya dan
mudahkan perjalanan baginya." 433

,lt # y'rtl;\ijp riU.; $:r, ,,'{T: t:L -Ayqt

*t *)i, * ltt J)t';;l r;;,r: * qG i *',,p
'u +ii$ ,tn,, yi6 /t'n 4i;f jt gt :Jr;i tv

*fifpyf ol

8294. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad
me,nceritakan ke,pada kami dari Ishaq bin Abdillah, dari Sa.id bin
Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullatr SAW sering berdoa,

'Altdahumma innii a'uudzubika minal faqi wal qiltah wodz-dzillah.

433 II& Ibnu Majah dari Abu ff,*i.rU" Hadits ini juga dinukil oleh Sa'id bin
Maoshur dalamSrzaz=nyal

Syaraf artmyatcryat yang f.gg.
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wa a'uudzubifta an azhlima au uzhlama (ya allah, aht berlindung

lcepada-Mu dari kefakiran, kehtrangan, dan kchinaan. Dan, aht

berlindung lcpada-Mu dari pritahr zhalim atau dizhalimi).- ata

6li if ',U; A.?l d; 'u.r t::.t- ,lg.'it $:', -AYto

$riu,l,sl-r;;6 --lfr;71 $) i.,*:)t* Jt
* eu\ .\F;at 4e '6ti)t'#. r{i {'btt ,* lt

. a t I .a t'

1$tr,P WU cgLiJr

8295. Rauh .me,nceritakan kepada kamir Ibnu Juraij

menceritakan ke,pada kami, Ziyad mengabarkan kepadaku, bahwa

Tsabit maula Abdgnahman bin Taidmagabarkan kepadanya batwa

dia mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabdq
*Hendabrya yang berkendaraan mengaeapkan salqm kepada yang

berjalan, yang berjalan (memberi salam) kepada yang duduk, dan

yang berjumlah sedikit (menberi salam) kepada yang b*iumlah

bonyak." a35

i. dv:-,t, f ,iLvy,6 Y6 )#, It L\, $:r; -^Y 1 1

,rJ e,r*i r,#t i q i fi'* ''A'r)' €l i l'+
434 HR. Abu Daud; An-Nasa'i; Ibnu Majah; Al Hakim dari Abu Huairah; dan

Al Buktari.
035 HR. Al Bukhari dalam pcmbahasan tentarg adab dari A6.nabman bin

Syibl. Imam Suyuthi rqengisyaratkan dal6mAl Jami' Ash-Shagftr bahwa hadits ini

hasan.
IIR. Ad-Darimi dengan redaksi, ,#i, &',#r: *6' ,it'C:ati.d':i' ,rl' 'vt'}t'&

,,Fengendara mengucaplun salam,kepada peialan lraki, yotg berdiri kcpada yang

dudik. yang berjumlai sedikit kepada yang beriumtah botyay'; An-Nasa'i; dan At-

Tirmidzi. Menurut hadiB ini ditilu shahih oleh Ibnu Hibban

L-
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8296. Rauh dan Abu Al Mun&ir me,nceritakan ke,pada kami,
keduanya berkata: Malik memceritakan kepada kaoi, dari Ishaq bin
Abdillah bin Abi Thalhah, dari Zufar bin Sha'sha'atr bin Malik, dari

ayahnya, dari Abu lluiairah, bahwa jika Rasulullah SAW selesai dari

shalat Snrbuh, beliau b€rsaMq *Adakah salah saorang di antara
kalian yang bernimpi tadi malam. &swtguhnya tidak tqsisa
kmabian saelah kepergia*.kecvali mimpiyang fuik"" 436

'I

'* ,i:e ,rJu )u;lxe,f $:r, ,Li t:;:& -^TlY
tf '4"i :JG ,*z /. lr * i. /ijr * ,i,J 

" I'
er, *b ,i';l ,*i {' i".J- I' J;, iu ,il- i;;

lE;l, lfi"n'ry,r>,r), e ybt
,8297. Rauh menceritakan kepada [arni, Usamah bin Zaid

menceritakan ke,pada kami, dia bertata: Abdullah bin Abi Labid
me,nceritakan kepadaku dari AI Muthallib bin Abdillah bin Hanthab,
dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullatr SAW

'35 Riwayat s€mskna diriwayatkan oleh Ad-Darimi dengan redoksi, it$ yiir
c,tj.ih;;iii"Keaabian berakhir fun thgal mimpi bagus." Hadits ini diriwayatkan
juga''&ngan rcdaksi, lA, u i,'* ',fiqtUt * 'i 7* v.'!J, flit *Mimpi seorang yang
beriman adalah sebagian dan enpat ptluh aam tri4ian kqnbian."

HadiB yang pertaina yabi, "Kenabian bqathir don tersisa mimpi bagus,"
diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Hsdia ini dinilai shahih oleh Ibnu
I$uzaimah.

IIR. Al Buktari; Mwlim; Abu Daud; dan At-Timidzi.

W:'fiss1fi'Imin Ahmrd



bersabdq "Jibrtl memerintahkanht agar mengangkat suttra ketika

membaca talbiyah, lurena itu adalahbagian dari syi'a,Haii." 437

f ,tq'* ,f I Wl 'y'G''i i;f $:"; -^Y1^

"otl{: iv\^.J- I' J;ti6 ,i6 i;:} ,rl * '1*y i)
,+Att ;|"LA!EA)1\H',-# I qAl

8298. Aswad bin Amir srenceritakan kepada kami, Abu Bakar

me,ngabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu,sirin, dari Abu

ttroir"t, dia berlcata: Rasulullatr SAW bersabda, *Matahari ti4ak

tertahan karena manusia, tenpt untuk menggulung malan yang

berjalan menuiu Baiul Maqdis."4tg

,;:!r * ,f. I s*f ,y'G';). ir:,'ttt €* -^rqq

,p, *bi * bt Ji-riri 'i6 
i;:; ,r! * ,dk ,r: ,?

,Lit A(.td?nr Si"' ,*:d'*Ar.i|!LU
82gg;. Al Aswad bin Amir me,lrceritd<an kepada kami, Abu

Bakar mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabda"

.r7 Hadits ini dinukil oleh As-suyrthi dalan/Il Jami' Ash-Shaghir, 'ot:917 a;;f
.igl "tit it memerintahlcanht agar bertalcbir.- HR. Abu Na'im dalam Al Hityah darr

IbnuUmar.--:*i 
fiaswad bin Amir Syadzan menganrbil riwayat dari Hisyam bin llaian dan

Kamil Abi Al Al8'. Ad-Darimi, u,rratits bin Abi Usomah, dan sokJornpok ulama

"uu 
uaitr mengambil riwayald*tqr". Dir wafat pada uhrm 208 H.,Die dinilai

tshah olehAbu Hatim.
Abu Hatimberkata, "Dia adalahperawi jujur dan shalih''r'
p"*if.i* Juga haioya deogan 

-Al 
tUaaini, dia bcrkaA, "Dia adalah perawi

tsiqah." 
-

' 
IbnuHibbanmcnyebutkannamanya dalanAts-Tsiqat' '
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"Barangsiapn menempuh satu jalan antuk mencari ilmu, mala Allah
akan menrudohkan jalannya manuju surga." 43e

qq f ,fJ. t ,i'* ,!G ',j. it;'tt $:tL -AY. .

*i *'bt * it J;.' * :Jv r;; ,r: r cj*.st ;a

t#h * iJ lt;li di.;itri,r fu, #v,st b,},6r Wrv frr?
:# LL:+," ry3tl a.'',rfuir;;

8300. Al Asmrad bin funir meirceritakan kepada kanri, Abu
Bakar menceritalcan kgpadalsu dari Hisyam, dari Al Hasan, dari Abu
Hurairatr, dia berkatq "Rasulullah SAW menyernbelih unta Lalu
orag-orang datang mengambitnya sesulca hati (merampas). Matca

seseorang pcNr)reru Rasulu[ah SAW bc,l:seiu, 'SesunggUlrnya Allah
dan Rasul'Nya melarang kalian melakulcan perampasan'. Mdca orang-
orang itu prm datang kembali membawa barang yang telah mereka
bawq dm kemudiandibagi di antara nlereka." &

t3e HR. At-Tirmidzi &ri Abu HunirEh" r'pe- Suyuthi reogisyaratkan bahwa
hadits ini lunan.s Hedit ini diriwayatkan juga dcngan Edaksi, #, f ',;r't {bh ji,iir',t*i A
'Rasulullah SAIY mclarang pgrarrpEEan"" rrrern Sunlthi dalam l, Jimt' Ash-
Slcg&&e.nisbatkamya kc,pada Al M.snod dia,mcmrjinya sebagai hadits &asaz.

A#,Dadd rcriwayatkan dua hadiE, yaihr:
Pbtama, pcoggalu hadits yang diriwayatkan oleh Al Bulhsri; Mustim;

Ahmaq An-Nasa'i; dan lbmr Majah"
Ke&u, "Rasulullah SAlt mclanng peraqnsan.' Abu Muharunad bcskata,

"Itri bcrlalnr dalern pcperangan jika mreka mcnang dan scbelum }orla ghaaimah
dib.gikan"'

- 
Mnrnrd fmrln Atnrd
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8301. Al Aswad menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Bakar mengabarkan kepada kami dari Ilisym, dari Ibnu sirin, dari

Abu Hnrairah, dia berkata: Rasulullah sAw bersabd4 *wanita tidak

boleh memandang aurat wanita lain dan lelaki tidak boleh

memandang aurat lelaki lain."4r

,o.<)ilt ,f I ,jrk (tt ,:Jv !r!r riL --Ar.Y

i;; 6'.-* :Jv ,ii L'sl ok dsi Ck $ '.* 'i6
'n !urr:i* ,ir{, p:, $t bt * lt Jrt Lir, ,:Ji

.p*.lr i$f:|rll Jt
8302. Al A$vad meirceritakan kepada kami, dia berkata:

IGmil 
-yaitu 

Abu Al Ala'- meirgabarftan kepada karni, dia berkata:

Alnr mende,ngar Abu Shalih -s€orang 
muadzin yang

mengUmandangkan adzanshalat mereka berkata: Aktr me,ndengar Abu

Hgrairafu berkatg rer{l(u me,lrde,lrgar Rasulullatr SAW bersaffia'

'Berlindunglah kepado Allah dari wia tujuh puluh tahun dan

kepemimpinan anak-anak'. " 42

tt Hadits ini diriwayatkan juga de,nganrcdaksi, 'jf,ltrg V.A6Jit;t3f;3';9i
,alt "Wanita jangan 

- 

^*rordorg 
ieoro mendalan 'fupdda wanita lalu

minceritatcannya fupada suaminya seakan-alun suaminya melihat kepadotya'" IIR.

Al Bukhari; At-Tirmidzi; dan Abu Daud dari lbnu Mas'ud RA. Imsm Suyuthi

menjclaskan bahwa hadits ni dlu'if.
{2 Sanadnya shahih. Abu Shalih ini adalah maula Dbbaah. Muslim bcrkata,

.Namanya s.laleh Maina'." Abu Shalih mcriurayatkan scbuah hadits dari Abu

ttruairah yang berbrmyi,',*:**t'* ?ti u ,;l 'pl "(lmut ututht antara anam puluh

dan ujuh piuh tahun;'
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*v 1" ,* lt J;t ii ,i
( to a ,..7a.

€..1 d. s:*r- Li-u -Af . t:

i;) ,i yCk 61 i;;
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,,8303. Yahya bin Abi Katsir me,nceritakan kepada kami, Kamil
Abu Al Ala' menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mende,ngar

Abu Shalih, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, *Berlindunglah kcpada Allah dari usia tujuh puluh tahun
dan dari kepemimpinan anak-anak " Rasulullah SAW lanjut
bersabd4, "Dunia tidak akan berlalu hingga bertbah menjadi milik
Lulra' bin Luka'(anak kecil). " {3

,Ck ,rj r ,:Jrk 6?l ,/G',). i|\r 6i.,; -xr.t
:Jv t)r1,i 6l t&, *v\, ;* lt );),p :Jvi;; srl *

'' 
t9 ^' 

t'

,->t;ir,f e *'ur rr*'*l ht1'rvcl' it lti_a

8304. Al Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Kamil
bin Abi Shalih mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah SAW pernah dit-yq "Apakatr engkau bisa
cgmbunr?" Rasulullatr SAW menjawab, uDemi Allah, sungguh alw

6

Ksmit Abu Al Ala' rnengambil riwayat darinya, sebagaimana yang dikatakan
Ibnu:trilrjar ddam At-Tahdzib saat menyebutkan biografmya. Adz-Dzahabi juga
menycbutkannya dzlam Al Mban dalam biografi Kamil. Setelah itu Adz-Dzahabi
menyebutkan hadits, i)jSr aYt V nU $V *Berlindunglah kepada Auah dari usia
tujuh puluh talun,".detgan ianaA yirig sama.

Abu Shalih yang dimaksud sdalah maulaDhabah.
*3 Hadits ini telah disebutkan sebelurmya pada no. 8302.

@I - Musmd Imrm Ahnrd



cemburu dan'Altah tebih cemhtm daiht. Di antara kecemburttan

Attah adalah Dia melarang perktatan kcji." M

8305. Al Aswad bin Amir dan Abu Al Mundzir Isma'il bin

umar .menc€ritalmn kepada kauri, keduanya bertata: I(arni!

m€,nc€ritakan kepada kami, Abu Shalih m€nceritaldn kepada kami

dari Abu Hgrairah, dia berlgta: Rasulullah sAw bersaffia" "Dunia

tidak akan berlalu sehingga menjadi milik Lttka''"

Isma'il bin Umar berkata' "Hingga meniadi milik Luka' bin

Lulu'(anak kecil)."

Ibnu Abu Bukair berkata, *Milik L&' bin Laki""

Aswad berkatq "Artinya, al muttaham bin al muttaham"'u5

* HR- Al Bukhari dalanpembahasan tcntang nikah dari Abu !uaim; Muslim

dalam pcmbahasan tentang toUat aari Am An-Naqld; dan At'Tirmidzi dalart

pembahasan tsntang nitah dari Humaid bin Mas'adah"' us HadiS ini disebutkan oleh As-Suyrthi ddam.l, Jami' ,4sh-Shaghir. Dia

hanya margbubrrngkan periwayatannya kepada M*mad Ahmad dari Abu Hruairah.

Dia rcnvaniunmya sebagai hadits lrasan. Hadits ini diriwayatkan juga dengan

*a.*.i, Sr'e 3'tt;ll, ; ]0, 't;;.\'ofi u? but |1t t "Ktamat tidak akan teriadi

sehinggimaiito yorg poiing multa di &mia dalah Luka' bin Lup1 ;'

Musnrd Inrm Ahmad - W
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* i" J;.},r J;,e u.i;5r \ ,&t
t.y- f :e,;a ),6 )v

jG :Jv
,a O /

l:&J |&) ti(i' :Ju cr Yl o

i'i-';i l9 rj
.;,,SfOO. Al Aswad menceritakan kepada kami, Kamil

menceritakan kepada kami, Abu Shalih menceritakan kepada kami

dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Orang-
orang berjumlah banyak adatah orang-orang yang berbuat keji,

lr.eanali yang berknta demiHan, demikian, dan demikian."

Kamil berkata dengan tangannya, "Dari kanan, kiri, dan

depannya." a6

,rj f ,,Ck "rig*,:hk $:rLd?\rt3,- -4r.1

-AT. V,?.6 i, i;:l \:L t:::'; ,t)tt u.
?. 9'nr, t l,c.t (o. l.c. c ), .. e . lAl,k dt f ,r;:';,rJ I cotP i yt *,f ,ej /.:W *

{;t e';*$it or.rtr, 
,Sv &i,'"Y, 'rbf q *| *'\u

rd.lr #At;*"rk
8307. Musa bin Daud menceritakan' kepada kami,

Abdunahman bin Tsabit menceritakan kepada kami dari Atha' bin

Qurratr, dari Abdullah bin Dhamratr, dari Abu Hurairatr, dari
Rasulullah SAW, sebagaimana yang aku tahu 

-Musa 
r&gu-, beliau

bersabda, "Anak-anak knum muslimin berada di dalam surga, di
ban qhpemeliharaan lbrahim. " 47

,,'ii:
4ffi1*P. Ibnu Majah dallm pernbahasan tentang zuhud dari Yahya bin Hakim.
e7 HR. Sa'id bin Manshur dalam Sunan-nya, dari Makhul sec.ara mursal.

Redalai haditsnya berbrmyi, a"erril itl|$k- zZ,tr t' ,t P aw ,t';at;.5 qji
"Anak-anak lraum muslimin bdrada pada buiung-birung pipit htjau pdda
pepahonan di surga, berada di bm,ah peliharaan lbrahim."

,;; $1L
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8308. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamatr menceritalcan kepada kami dari Abu Sinan, dari Utsman bin

Abi Saudah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW

b€rsabda, ,,Jika seorang mulim mengunigngi saudaranyL karena

Allah ,tlzza wa Jalla atau sebagai sebuah fubiasaan, Allah Azza wa

Jalla berfirman, 'Kam:u telah berhut baik dan telah menyiaplan

tempatmu di swga'." 448

HR. Abu Bakar bin Abi Daud dalam pembahasan tctrt&g Hari Bobangkit dari

Abu Hnraiiah dargrn rcdaksi, #fil'jltitrl'rigr'41f .*Atuk'anak lcaum muslimin

berada di bawah pemeliharaan lbrahim."
Imam Suyutii dalam lf Jami' Ash.Shaghlr o,,,n$tny.a sebagT hadits sialdft'

Irnam Suynthi iog" *G.v*"** ti*"y"f C'i "Cb t?''*t ful;1fi^ '11i'.
'* g *t;ut* *'f;rLi;* ,F, *l i'Anak-anik luum muslimin pada Hai
ifi*at birada di- bawah *sy.- U-enieri dm meneima syafaat selama belum

mrencapai usia dua belas tahui. Jika telah mencapai usia tiga belas tahun, malra

baginya l<ewajiban dan hak;'" faaits ioi ai"ut it olch Abu Bakar dalam Al Filaniya sebagaimana yang

disebutkan oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash'Shagin. Hadits ini-.dinlkil oleh

IilAr*tr d*i Abu Un:amah. Ibnu Asakir mengisyaratkan bahwa hadits ini hasan'

Sanad badits inihasan.
*t HR. At-Tirmidzi. Diaberkata,'tladits ini ftsssn'"

Pada sebagian naskah terhrlis dengan_redaksi, "Hadits ini gharib." Redalsi

ha<litsnya berbinyi demikian, 'oltTtttz; *Li'qir( ,;rii irirl,iir 4'tei t6'2lWlioV
G;rt,- ;',;ilpo yong mengunjmgi orang iatlt' atau menziarah! sau.dar-anya

rtrino eiLn, ^it*i"oiong 
mitaitrat-atran bersertt, 'Engkau telah berbuat baik, dan

iilor u menjadi baik, di kamu telah menyiapktn temPatflru di surga'." Sx'ld

hadits ini hasan.

Murnrd,ImamAbmrd - ,@I



t,r:3r 'q- ,iv gJ uL ,li'i. ,J:, rfi; -rr. q

irl, 1' 
''?"of ;;:j ejy',t;jt ojV ,te-ort*LA

u.t 6-,*, *v ?nt * U, ;rttt,6b.';Lt k lu'ori\r
,y:7 et3.t'efi ,#,t ,it;i,

'"' 8309. rfr[a]rab bin Jarir menoeritakan kepada kami, Ayatrku
med&ritakan kepada kafiri, dia berkata: Alu mende,lrgar An-Nu.man
menceritakan dari Az-zthi, dari Abi salamalu dari Abu Hurairah,
bahwa Abdullatr bin Hudzafrh As-sahrni bangun mendirikan shalat
sarnbil mengeraskan suaranya di dalam shalat. Rasulullah sAw
bersabd4 "Wahai anak Hudzafoh, jangan kamu perdengarkan
kepadaht, tapi perdengarkanlah kepada Atlah Azzawa Jalla.-ue

'4- rj6 ,rJ g
,. , .i -.'.A.
U .-a: tiJ> -Af \ .,Jv tr

lt.i;; €j ,? ,*'), * i. #'* ,:rr"brt.* ilrtJ_ or$r

\ e ,# i; *t *ra ?r' }* lt e u; :Ju'^f;

Mt ; q4 J?tbt v'j tj;b? i ,yit15 g$l\f;
g*!' *;\,: i\r * *rt,,W-iir,r'4i i ,;';a1,,

8310. Watrab bin Jarir me,nceritakan kepada kami, dia berkata:
Ayahku menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku me,ndengar An-
Nu'man menceritakan dari Az-Zrfirj, dari Humaid bin Abdirrahman,
dari Abu Hurairah, batrwa dia berkata, "suatu hari Rasululah sAw

d. eu" salamah adalah Ibnu Abdinabman salah seorang Imam dalam hukum
syariiL Dia meriwayatkan hadits dari ayahnya, Abdurrahman bin Auf, Aisyah, dan
Abu llnrairah. Umar anaknya, Az-zubi, Muhammad bin Anr bin Alqamah
mengambil riwayat darinya. Ada yang berpendapat bahwa dia meninggal pada-tahun
94 H. Ada yang mengatalanpula, pada tahun 104 H.

sanad badits in shahih. An-Numan adalah Ibnu Rasyid ArtanriAr-Raqi.

@I - Illusrrd Imrm Ahmad



keluar untuk shalat istisqa'. Beliau ketika itu shalat dua rakaat tanpa

adzan dan iqamat, lalu berkhuthbafu. Setelah itu beliau berdoa kepada

Allah seraya mengalilrkan wajahnya ke arah kiblat dengan

mengangkat tangannya. Kernudian beliau mernbalik selelrdangnya,

lalu menjadikan bagran sebelah kanan ke sebelah kiri, dan bagian

sebelatr kiri ke sebelah l*rrr.rt 450

';; U,; ,ii ,l €-r- ,li'i. +: r;ii; -,\rr r

Jy."ola;; €j rJ,*,r!t#, i.* r,l,t.blil t
pfur # a,;;n'eu|&l'iJ :Ju *:, *V):ut ,k !,
'"$!t ,). zJu t'u:i'fi\ ,iv t jrl ,F'JF Gll'+;,j6 i1

;;i ,Li?'r'vi,*t drht Jb lt J;rio ,,*W.
'.9\1'9,; -i t; -;lr G 4 j: ,l** ir" jt q:V ok

7f;sr

"o m.. Ibrnu Majah; Abu Awanah; dan Al Baihaqi. Al Baihaqi berkata, "An-
Nu'rnan bin Rasyid meriwayatkannya sccara scndirian."

Disebutkan dalam kitab I I Khilafiyyatbahwa para perawinya tsiqah.
Riwayat dari hadits Abdullah bin Zaid disebutlan olch Al Hafizh dalarn At-

Tallilish dn Fath Al Bai.Ibnu Hajar tidak rncmbcri komentar atasnya. Padahal

riwayat'tersebut kontradiktif dcngan riwayat lainnya yang terdapat dalam kitab
Shahihain.

Riwayat semalna juga dintrkil oleh Ibnu Qutafrah ddam lI Glnrib lari hadits

Anas. Hadits-hadits yang ada bersclisih dalam hal mendahulukan lfiuthbah daripada

shalat dan sebaliknya. Dalam hadits iri, dinyatakan bahwa dimulai dengan shalat

sebclnrn khuthbah. Hadits Abdullah bin Zaid yang tercantum ddrm kitab Shahihain
dan kitab yeng lain, dan Dcmikianirya pada riwayrt Ibnu Abbas png diriwayatkan
oleh Abu Daud dan hadits Aisyall bahwa Rasulullah SAW mcmrlai khuthbah
sebelum shalat. Akan tetapi, dalam hedits Abdullah bin Zaid yang tcrdapat dalam
kitab Stalrrrrair,'tidak disebutkan bahwa bcliau berlfiutbah" Hanya disebutkan

penrbahan shalat Zhuhur, sebab Shalatlsrrsqa' haryir sama deogan shalat Id. Sanad

hadits ini slrafui.

Musnad Inam,Ahmrd -. EI



8311. Watrab bin Jarir menceritakan kepada kami, Ayahlru
menceritakan kepada kami, dia berkata: Alu mendengar Yunus, dari
Az-Ztthi, dari Sa'id bin Al Musayyaa dan Abu Salamah, dari Abu
Hurairalr, batrwa Rasulullah SAW bersabd4 uKita lebih berhak untuk
ragu dari lbrahim saat dia berkata, 'Tuhanht, tunjukkan kepadaht
bagaimana Engkau menghidupkanyang sudah mati'. Allah berfirman,
'Apalrah lramu tidak percaya?' Ibrahim berkata, 'Tidak, tetapi agar
hatilu menjadi tenang'. " Rasulullah SAW bersabda, 'Altah mengasihi
Lutil lrarena dia telah kembali kepada keluarga yang htat. Jika atat
yang berada di penjara, sebagaimana Yusufi tentulah sudah alat
terima tawaran tersebut." 45r

'rZJ;:.4- :iC €J t3:", ,:i'i. +3 ufLl -,rrr y

*a X', * it Ji;; ie :Jtt i;; I $|L :Ju 4y i.
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Jv3 ,4 *i,i, e.#- bf lf 6 t, 'jti t.hr J;, U ul
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..! t r..
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^lL.. -'. l- J ...

8312. Wahab bin larir me,nceritakan kepada karni, ayahku
menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mutrammad
bin Sirin berkata: Abu Hurairah me,nceritakan kepada.kami, dia
berkata: Rasulullah sAw bersabda, "Amal seseorang di antara kalian

.fJ Saoaa"ya shahih.
,ilm,. Al Bukhari dalam pembehas6i tentang fafsfu, dan dalam penrbahasan

teno& ceita para nabi dari amaa bin shalih" i6,l'.gka" yang tercantum dalam
peu$ahasan tetilang tafsir, "Dari Sa'id bin Talid.,'

HR Muslim dalam pcurbahasan tentang iman d6 dalam peurbahasan tentang
keutamaan dari Harmalah bin Yahya; dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentan!
fitrah dari Harmalah bin Yahya dan Yunus bin AMul Ala'.

,, EStl - trt6na{ Imam Ahrd



tidak dapat memasul*annya ke surga atau menyelamatkannya dari

neraka." Para satrabat bertanya" '"Tidak juga dengan engkau, wahai

Rasulullalr?" Beliau bersabda, *Tidak iuga aht, tetapi Allah

melindungiht dengan rahmat-Nya. " K€,mudian Rasulullatr SAW

berkata dengan tangannya sedemikian rupa. Wahab lalu merrberi

isyarat dengan mengg€nggam tangaonya dan me,mbukanya.a52

.;:!1r f ,-it? I g:L 9€i U. ,--- d'-r- -,rrrr
'k1 laott (, .

.oJ-P G.'f ,

UtG.?rwt*
8313. Yatrya me,lrceritakan kepada kami dari Hammad Abu

Awanalr, dari Al A'masy, dari Abu Shalilt dari Abu Hgrairah, dari

Rasulullatr SAW, beliau bersaffia, "Kebanyakan siba hbur teriadi

dalam pertura hung air seni." 453

s2 Sanadnya sMih. HR Al B.lhari; Muslim dari hadits Abru Hurairah; Ad-

Darimi.
Hadits ini diriwayatkan juga dengan rcdaksi, 'iLb'3,, l{,J,il'gg. ;i *Amal salah

saorang dari katian tidak akan menyelamatkan pelalwrym.'IIR. Al Bukhari dalam

pernbahasan teDtang berobat dari Abu .Al Yaman; Muslim dalam pernbahasan

tentang tobat dari Muhamnad bin Hatim dan dari Qutaibab dan Ibnu Majah dalam

peurbahasan tentang zuhud dari Abdullah bin Amir dan Ismail bin Musa.- {53 Sanadnya shahih. HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang bersuci dari
Abu Bakar bin Abi Syaibah" Banyak hadits yang diriwayatkan dad Rasulullah SAW
yang berisi peringatan agar berhati-hati dari percikan air seni. Sebab, hal ittl
menyebabkan batalnya shalat.

NBaz,zat dan Ath-Thabarani meriwayatkannya dalamAl Kabdr. HR. Al Hakim
dan Ad-Danrquthni, semrunya meriwayatkan dari riwayat Abu Yahya Al Qa$t,
dari Mujahid, brri lbo., Abbas, dia berkata, 'Rasulullah SAIV bersabda Ht '?fibiio
9it lt;il *6 SrSt ;;'Umumnya silcsa htbar terdapat pada air seni. Mafta, berhati-

hatilah dari percikan air seni'."
Selain itu, hadits yang dirirrayatkan dari Anas, dia berkata, "Rasulullah sAw

bersabda, ;ir'u $t 1,,,riii "jlti'o'f ,tit'ir, tf1 'Berhati-hatilah dari air seil, sebab

umumnya iitrs a hibur' aX ebabkin air s eti'." HR Ad-Daraquthi.

c9,tJV,,Sn "J1t;r'\t, e ,;t f
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8314. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Raziq

yaitu Ibnu Abi Sulma- menceritakan kepada kami, Abu Al
Muhazzim me,nceritakan ke,pada kami dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullatr SAW selalu me,mbaca pada shalat Isya suah as-samaa',

yabi dzaatil kmruj dan was-sa maa'i wath-thmriq.e

,t'6 ,f JV #-' t $:"; -^r\ o

,i ,r L:^;. ;;;t 6 t;; ,Ju |e!'3
:4t G ?tilu ri ol ;f &,1r \, *

8315. Abu Sa'id maula bani Hasyim menceritakan kepada

kami, Hammad bin Ibad As-Sadusi me,nceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mende,lrgar Abu Al Mirhazzim menceritakan dari Abu

Hgrairah, batrwa Rasulullatr SAW meryrerintatrlcan untuk membaca

snralr-snrah yang dimulai dengan as'samao'pada saat shalat Isya.ass

" Sanadnya dha'if, karent Abu Al Muhazzam adalah perawi yang sangat

dha'if.Paaqbin Abi Salamah yang mcriwayatkan hadits darinya, biografinya tidak
psrnah ditulis oleh penulis kitab iib, Hadits walau hanya seorang. Adz-Dzahabi

urenulis naman),a dzlamAl Musytabah dan rcnyebutnya mcriwaptkan hadits dari

AbuAlMubzarrt :

{55 Sanadnya dha'if,kten dha'if-aya Abu Al Muhazzim. Dalam kitab sumber

tsrhrlis, "Sa'id maula t-i U""yi*" tni-sat"h. Yang benar adalah Abu Sa'id zaalc
baoi Hasyim menccritakan kepada kami.

@I - Murnad Imrm Ahmrd



6,t' Fj ;i ?rrLL,Jv *:t irh, * it Jyr'ofi;; ol
'u?s ,r:3 y 6rts t: i:# ttl fl',srt ,6i'li 

""tt

,r,yf'*,W e 9b'JL q*)t!*ti-t- -^Y\1

t l, :

k'€ ;f't ,;\t ir') 5L2x of, a1*; I' F ttLeis

),!t'ir, ,jai'aip ,rv:
8316. Abdushshamad menceritakan kepada kami dari

Hammad bin Suhail, dari ayatrny4 dari Abu Hurairah, bahwa

Resulullah SAW bersabda, "sesungguhnya Allah membenci tiga

perkara dan meridhai tiga perkara daimy. Allah meridhai kalian

cigar menyembah-Nya dan tidak menyehtukan-Nya dengan aPa Wn,
berpegang teguh secara bersamaan dengan tali Allah, dan menasihati

para pemimpin. Dia membenci dari kalian .banyak berfittur kata,

meyiatyiakan harta dan banyak bertanya. " 456

* ,arfr * $*.- t!* ,;1J,o.lt |t? $:r, -^r\v
aF.ol ,# *:, *ltt;- I' J;r'oli;; ,rj e*k
ol',re ,ylSu'etb?, *;fui',1 'u 7bt'*i ,qtt ,tr:St

.AbL6-#'*-
8317. Abdushshamad menceritakan kepada kani, Hammad

menceritakan kepada kami dari Ayub, dari Ikrimah, dari Abu

Hurairatr, bahwa Rasulullatr SAW melarang seseorang minum dalaor

kondisi berdiri, minum dari mulut ceret, dan melarang perbuatan

456IIR.. Al Bulfiari dan Muslirn Riwayat semakna berasal dari Ad-Darimi.
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seseorang yang melarang tetangganya menaruh kayu pada

kebunnya.a5T

* ,';)G $:r, ,\ti.L t1'"; ,;:3:t!* t::.L -Ar\A

,k yt Jh iu 1i * :i: irs A ,;rti i;) d ,r ,i*
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8318. Abdustrshamad menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan ke,pada kami, Khalid me,lrceritalcan kepada kami dari
Syahr, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika tombongan Abdul Qais
datang, Rasulullah SAW bersabda, "setiap orang akan menghitung

dirbrya. Hend&rya setiap orang meminum dari apa yang terlihat
olehnyo."45t

at^ap} *bt.J2 ir' J;)
,yf * rfi'* |rg€* q:.At',*$:,L -Ar\1
i;; y rj6 t-f i.r.t f ,.

Ot ot29 €..t f

8319. Abdustrshamad menceritakan kepada kami, Hammad
menceritakan kepada kami dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu
Hnrairatr, batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat tidak akan
menemani sebuah perhtmpulan yang di dalamnya terdapat lonceng."
459

457 HR. Adh-Dhiya' dad Aras. As-suyrthi dalam lI Jami, Ash-Shaghir
mengisyaratkan bahwa haditsnya sluhih. Bagian kedua dari hadits tentaag larangan
atas minum dari mulut cereg diriwayatkan oleh Abu Dau( At-Tirmidzi, don Ibnu
Majah dari Ibnu Abbas.

As-Suyuthi dalam l, Jami' Ash-Shaghir jtga mengisyaratkan bahwa hadits
tersebut sia&rrr. IIR. Al B-khari dan Muslim"

al! UaAc ini telah disebutkan sebelumya pada no. 8038.
45e IR Muslim; Abu Daud; aan et-firmiah dari Abu Hurairah.

';; w,^{'i<iY';
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S32|.Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu

salamah, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah sAw bersabda,

"Kedua anak Al Ash (Amr dan Hisyam) adalah orang beriman"ia@

.', ; t \.

,Js'&j *v\t ,r(* lt J;rLli;; €l * JoL ,rJ r
o

'€;*;l 5s sy

,yf ,f ,p g itt-- $lr; q*)t:* tflr, -ArY \

,iri'&t *vh, p it Jy.,'oli;7 ,rJ r
.,-lr,-*li;vf

8321. Abdushstramad menc€ritakan kepada kami, Hauryad

menceritakan kepada kami dari suhail, dari ayahnya, dari Abu

Hnrairatr, batrwa Rasulutlatr SAW bersabdq "Jika salah seorang di

antara katian menyerang satidaranya yang lain, makn hindarilah

memuhtl wajah." 46r

'i i6.) G?l ,gi 'it G:Fl ,L* 6'r- -,\rrv

** ,tj i E-"* ,;c, / r6t i.N;-)L;i * '#

Imam As-suyuthi mengisyaratkan dalam Al Jami' Ash-Shaghir bahwa haditsnya

shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelgrrmya pada no. 8083.
m Hadits ini telah disebutkan secara ringkas pada hadits no. 8029;
46r HR. Mustim dalam penrbahasan teDtang adab dari Muhammad bin HathrU

dari Nasbr bin Ali, dad ubaidullah bin Mu'adz, dan dari Mtrhasunad bin Al
\dgfsanna; dan Al Bukhari dalam pcrnbahasan t€ntang pedebesan budak dari

Muhammad bin [Jbaid.
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8322. Hajjaj me,nceritakan kepada kami, Ibnu Juraij

mengabarkan kepadaku, Ziyad bin Sa'ad me,ngabarkan kepadaku dari

Muhammad bin Zaid bin Al Muhajir bin Qunfudz, dari Sa'id bin Abi

Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda, *Demi jiwaht yang berada di tangan-Nya, kalian pasti akan

mengihtti tradisi orang-orang sebelum kalian seiengkal demi

sejenglcal, sehrcta deni sehasta dan sedepa demi sedepa. Hingga

lralau mereka nenasuki lubang kalian pun mengihttinya." Para

sahabat bertanya, "siapalcah mereka wahai Rasulullah? Ahlul Kitab?"

Beliau menjawab, usiapa logi."*'

,l$l'i. Eu:.t ,i.A ,i$ d; ijr :Jd Ut-; $:", -^ryr
,;:j ,rj * ,{t7?\}; e6 ii'# *,tP ia'\'*
i,jr tr '* :Jui til'-r*i {'Xtt ,t* lt J;riif i6 'i6
?i W fi:,tt ,I*, .e!r ?'; W it!' *i ,*#-tr ?'i
q c$,,r*l!r ?i tt\ .j! t.,,,5djt ?i;:l$t',*:r,;;1r

€ HR- Ibmr Majah dalam pcmbchasaoEotang fitnah dari Abu Batar bin Abi
Sn$ah do Muhanurad bin Zaid bin Al L4uhdir bin Qunfie Al Jdani. Dia
dinisbalt r kepada sr*u Jud.! At-TaiEi, Taimt Qnaisy, dan dia rcngambil
rirryat dari para sahabat Sejumlah um morglmbil riwapt darinp seperti Az-
Zuhi" Basyar bin Al Mufadhdhal, dal sckcloryok "lama. Usianya mcocapai 100

uhnn Dia adalahpcrawi tsiqah.
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8323. Hajjaj menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Jurarj berkata: Isma'il bin Umalyah mengabarkan kepadaku dari

Ayub bin Khalid, dari Abdullahbin Rtfi' maula Ummu Salamatr, dari

Abu Hgrairatr, dia berkata: Rasulullah SAW miangambil tanganlru,

lalu bersab dar"Allah menciptakan bumi i2ada hari Sabn, menciptakan

gunung di bumi pada hari Minggu, menciptalan pepohonan di bumi

pada hari senin, menciptakan yang tidak disukai pada hari selasa,

menciptakan cahaya pada hart Raba, menciptakan hswan melata di

bumi pada hari Kamis, dan menciptakan Adam setelah,4shar Pada

hart ,lum'at. Akhir penciptaan adalah di penglruiwg.Iann'at antara

walstttAshar hingamalam."s3 .

tt3- .co ,'.1,5t U ,f. &,€t;,p6 rfi; -^rl t
'r$ ,il *t *\', i, ,i,i,ri ,i6 t;; ,r: ,? ,ci: tfr
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', i;

1o' & At lA 'i6 
rqri ,* ti ixll;,jk I' u;+ .ii'r

At lA tfr:*,'et:' ,i'9liv,(k ;f; l!,,i!:, t
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8324. Hasyim menceritakan kepada,kami, Isa 
-yaitu 

bin Al
Mrsalyab- me,lrceritakan ke,pada kami, Abrr Zur't mqceritakan

kepadaku dari Abu Hgrairah, dia berkata: Rasulullah SAW pernatl

mendatangi rumah sekelompok orang dari bangSa Anshar, tetapi tidalc

s3 Sanadnya shdhih. HR Muslim dalampcmbahasan tcntang tobat dari S)ruiaih

bin Yrmus dan Hanm bin Abi Abdillah"
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ke rumatr sekelompok yang lain. Hal itu kemudian meresahkan hati
mereka (yang rumahnya tidak dikunjungi Rasulullatr SAly). Maka
mereka berkat4 "Watrai Rasulullatr, Maha Suci Allah, engkau datang
mengunjungi rumah fulan, tetapi tidak datang mengunjungi rumatr
kami." Rasulullatr SAW bersabd4 "Sebab, di dalam ramah kalian ada
anjing." Mereka berkata, 'Di dalam rumah mereka ada kucing."
Beliau bersabda, "Kucing adalah binatang buas.." 4il

/. ll * r ,iiL 'i. 'rZJ 6L ,'e6 $:r; -Aiy o

i6 ,i6 r;; ,rJ e ,ti i ,* i.'-a'r: ,rj * d:-,*
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c . t I t tt I
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' : '. ., , '
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,. l,
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8325. Hasyrm menceritalcan fepaOa k-rl, Muhammad bin
Thalhatr menceritakan kepada kami dfii Abdutta'u bin syrbrumatr,
dari Abu Zrr'ah bin Amr bin Iarir, dari Abu Hurairatr, dia berkata:
Ra$dullah sAw bersabd4 "sesimtu tidak akan menulari sesuatu
yang lain. Sesuatu tidak akan menulari sesuatu yang lain," sebanyak
tigakali.

Abu Hurairah berkata, avlaka soorang pemduduk Arab badui
be*ata, 'Ya Rasulullah, permulaan kudis itu disebabkan oleh bibir

6 sanadnya hasan.Isa bin Al Musayyab adalah pcrawi yang riwayat darinya
boleh diambil dan jujur. Ib,nu Hajar renisbatkan badits ini dldram Al-Lisan (+nris)
t€pada Al IIakiE dalam Al lulssradrak. Al Ilaldm shahih dan

juga kepada Ad-Daraquthi.
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unta atau pangkal ekornya, sehingga unta me,ngaidap penyakit Lulit'."

Abu Hurairah berkat4 "Rasulullah SAW kemudian diam sejenak, lalu

bersabd4 'Apa yang menularinya pertam,a knli? Tidak ada penularan,

tidak ada lresialan, tidak ada kcberuntungan. Allah menciptalran

segala sesuatu lalu menetapkan kchidupannya, ftematiannya,

mtuibahnya, dan raekinya'. n 465

,-;'p d; iut * ,f ,"t71-3 €"; ,:16 €* -ArY 1
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E326. Hasyim menccritalm kcpada . kui, Muhmmad

menccritalcan kepada karni dari Abdullah bin SnrbnmdU dari Abu

Zur'ah bin Amr, dui Abu Hurairah, dia bertda: Scseormg Hats'

' 6t Saoaduya sialit. Mnhr:nrrrd fuknd .d.lah lb,rn Thalhh bb Muchanaf

Al Yami Al Kufi. Diriwayatkm pcdr bsgiEr alfiir h.ditq t b ti'b yt Cib \ "ndak

ada pauluot, fidah ada lcesialan, dan fidak ada lscbenntnrgan."
HR. Al Bukhari; Muslim; dan Abu Daud dari Abu Hurairah.

Muslim meriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid. Imam Sunrthi rncngisyaratkan

bahwa hadits itri shahih. Hadits ini diriwayatkan juga dcngan redaksi, Citi t:siUio t
l:it'ti'i- t3 'j l:t'rai:5"fiaa* ada lebentntungan, tidak ada penularan, tidak ada

perunfiingan, ndak ada nasib bailc, tidakada kesiaha, fun tidak ada nasib buntk."' 
Selain hadits ini disebutkan de,ngan redaksi, rt,tl 4t'.;rUit lii'l "Orang sabit

tidak menulari orang sakit," juga disebutkan fengan-redalisi, 
t;;i ltliir A;U 3ri

"Rasulullah SAW suka kepada-harapan baik (sikap o,ptimis).'
IIR. Al Bulfiari dalaq pembohqsao tcntang berobat dari Mtrhammad bin Al

Hakaq dari Abu Al Yaman, dan dari Muhamad bin Thalhah. Affan berkata, 'Dan
*ffi"'m* 

berkata, .Dari Abdul Aaz binAbdillalL dari Abdullah bin
Muhammad, dan dari Muhamrad bin Thalhah juga."

HR. Muslim dari Yahya bin Ayub, dari Q'utaibah, dari Ali bin Hajar, dan dari

/;lfir^it bin Harb; Abu Daud dalam pembahasan tentang berobat dari Muhammad bil
Al Mutawatkil dan Al Hasan bin Ali; dan lbnu Majah dalam pcrnbahasal tentang

berobat dari Muhamad Ab(Nlah dan Abu Bakar
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"Ya Rasulullah, 'siapakatr yang paling berhak untuk me,nerima

pergaulan baiklru?" Beliau bersabda, "Ibumu." Lelaki itu bertanya

lagi, "Kemudian siapa?" Beliau bersabda" "Iburnu." L€laki ifu berkata,

"Kernudian'siapa?" Beliau bersabdq "Ibumu." Lelaki itu bertanya

kenrbali, "KOmudidn siapa?- Beliau bersabdq "Ayahmu." 46.

'i. ylr.';b ti'.t; ,,Su 
';,rt).t'i. Ul 6il -rrrv

bt Jt rj6 'i6 i;; ,r! * ,g ,r: i *, -r ,to,t)y
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832?. Rib'i bin Ibrahim menceritakan kgpada kami, dia

bprtata: Ab&rrfuan bin Ishaq menceritakan kepada lcarri dari Sa'id
bin Abi Sa'i4 dari Abu Hurairah, dia bertata: Rasulullah SAW
bersabda, "GW gaahan orang-orang kafir pada Hari Kiamat seperti
gunung Uhd. Lebar fulitrya tujuh puhrt hasta.,Pahanya seperti dua

lembor daun. Tempat fuduhya dari api, antara terrrpat aht ini dan

Rabdzah." 67

U. J->)t .tte t:;b ,6t;"\ i \fl t5.u -AfYA
a

-u? )>*)'*bL,JGilj ,rj € oi ,rJ i * ,f ,:,t6.J;l.

6 Sanadnya shahih. Muhanunad ymg 'limalmud adllah Ib,nu Tbatbah bin
Musharraf Al Yami Al Kufi. HR. Al Bulfiari dtlam pcmbahasan tentang adab dari

Qutaibah; Muslim dalam pcmbahasan tentang adab dari qfiaibah dan Zuhsir, dan
dari Abu Karb; den lbuu Majah dalam pcmbahasan temng wasiat dari Abu Balcar
binAbi Slaibah"

ff? HR- et finniazi dalam ciri ncraka Jqhanam dari Ali bin Hujr dan Abi
Kuraib; dan Muslim dalam ciri apr n€rala dari S)ruraih bin Yrmus.
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8328. Rib'i bin Ibrahim menceritahan kepada karni,

Affiurratunan menccrital€n k p.d" l6mi, Syarik me'nceritalcan

kepada karni dari Sa'id bin Abi Sa'i4 dari Abu Hurairah, dia berkata:

Dua orang lelaki bersin saat bersanra Rasulullah SAW. Salah seorang

dari keduanya lebih terhormat dari ymg lain. Orang yang lebih mulia

lalu bersin, dan dia tidak mengucrykan AllnmdulillaD, sehingga

Rasulullah SAW tidak mendoakannya. Kernudian yang lain bersin dan

mengucapk an Alhamdulillah,lalu Rasulullah SAW dendoakannya.t'

Abu Hurairah be*ata, i'Ormg ymg mulia be*ata' 'Aktr bersip

dan Engkau tidak mendoakanku. Nutm ketika dia bersin, engkau

malatr mendoakannya'." Abii Ugrairatr b€gtatq 'Rasulultatr SAW

befsebd+ 'Karena dia mengingat Allah, sehingga aht mengingatnya.

Sedangkan kamu m,elryakan Allah, maka aht melupakanmu'." 68

* ,7? i.)q ? ,ltib 6:Fl ,L;r$:"; -^rYl i

,in #t ;1. orj'a ,;A r;:; rtr |a ,iv SV i #Y
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6 Meqdoakan yang bcrsin discbut t,Al.iyrniit (yalni vryayartowfunullalt).
Setiap yang berdoa keoa-ikan disebut zusyamnr't HR At Blrltri 6aaUuslio
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8329. Rauh me,nceritakan kepada kami, Syu'bah me,ngabarkan

kepada kami dari Simak bin Harb, d4ri Malik bin Zralim, dia berkata:

Aku mendengar Abu Hurairah bercerita kepada Marwan bin Al
Hakam. Abu Hurairah berkata: Aku mendqrgar Rasulullatr SAW

bersabda, "Kehananran umatht dilahtlcan oleh pemimpin muda yang

bodoh dari suht Quraisy." 
a@
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8330. Abu An-Nadhr meirceritakm kepada kailri, Al Fadhl bin

Mrzuq me,nccritakan kepada kami dari Adi bin Tsabit, dari Abu

Hazim, dari Abu Hurairah, dia bstlota: Rasulullah SAW bersabda,

"Vatui sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya

menerima yang baik-baik Sesmggahnya Allah memerintah:kan

keryda lranu berilnan sebagainona menerintahlan kepada para

Rosul. Allah bafinnan, 'Hai para Rosul, makanlah dari makanan

6 HR- Al Bulfi.ri dmgEo rcdalsl Ai'u ritil X e ,i *'Hancumya
lrzrltht di tongan panufu dui sth. @rhity,'dalam panbahasan teotang tanda

lscosbian dari Muhmad bin Muharmad Al Malti, dan dalam pcmbahssan

tcu0ang fitn h dri Mura bin Isrnail.

El ..-- Mls1tInrtiAld
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yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih. sesungguhnya Alat

Maha Mengetahui apa yang ftamu ft.eriaftan1 (Qs. Al Mukminuun

[23]: 5l), Allah juga berfinnat, 'Hai orang-orang yang beriman,

malranlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan

lcepadamu'. " (Qs. Al Baqaratr l2l: 172). Setelah itu Rasulullah SAW

bercerita tgntang seorang lelaki yang banyak melalnrkan perjalanan

dalam kondisi raurbutnya *usut dan be,rdebu. Dia mengangkat

tangannya ke langit, "Ya Tuhanhr, ya Tuhanht." TetaPi makanannya

haram, minqmannya haram, pakaiannya haram. Dia diberi nutrisi yang

haram, sehingga bagairrana mungkin doanya tertabul." a70

,# 
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8331. AUo eo-N.O, meirceritakan kepada kami, Sfrik
meirceritakan kepada kami dari Al Asyats bin Salim, dari Abu Al
AhwaslU dari Abu Hurairah, dia bertata: Rasglullah SAW bersabda,

"slralat januah lebih tkggi btttuttuttnya fu puluh tuiuh kali

daajat daripada shalat sendiri. " o|

'n Al Asy'ats artinya rambut kusut HR Muslim, At-Tirnidzi, dan Ad-Darimi.
{7r I Malik dal"m Al Muwaththa'; Al Bukhari; Muslim; At-Tirmidzi; An-

Nasa'i; dan Ibnu Majah dari Ibnr Umar.
Inam Suyuthi d^lam Al Jami' Ash-Shaghir reryTsyaratkan bahwa hadits ini

shahih.
Al Hafizh berkata dalarn Fath Al Bai,'"Iidak ada yang rcnyclisihi dalam

jurnlah dcrajabya, kccnali yang diriwayatlm oleh AMurrazzaq, dari Abfullah bin
Al umari, dari Nafi" dia berkata, Dua puluh lima'. Akan taapi Al umali adalah

pcrawi dha'if."
Demikian juga pada riwayat Abu Awaoah dalam kitab Mustakhrai-aya. Akan

tetapi riwayabya syadz (mcnyelesihi riwayat yang lebih tstqah) bcrtentaogan

dengan riwayat para pcnghafal badis. Sedanglon di smq riwayat Ahta4
disebutkan dcngaa redaksi, "Dua puluh derajat" Narnm dalsm sanadnya terddpat

SfrikAl Qadhi, yang dinilai mcmilikihafalan lcmah.
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8332. Abu ArrNadhr dan Ibau Abi Bakar menceritakan
kepada karni dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Sa'id Al Maqburi, dari Sa'id
bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda"
*Tidaklah memhut tenpot tefientti'-Ibnu Abi Bakar berkatr,

Ulans bcrsclisih pcodspat scputar riwayat yang hrat aturra 27 dcrajat aau 25
derpj$ Ada png dwayat 25 dcrajat lcbih hrat, scbab riwayatnya lcbih
ban)4*. Ada ymg rcngatakan bahwa riwayat 27 lcbih hrag scbab pcrawinya lebih
adil (bagus agarpn)ra) da1 t'4lizh (lebih hafal).
'' Ulam rrcncoba maryinghorean kcfta hadi6 ini dengan bcbcrapa pandangan!
di mtaranya'pcoyehrro junLh ymg lcbih scdikit tidat bermakna.rncnafikan
judsh ymg lcbih banyak Pandaogan ini dilontarkan oleh rnereka f'ang tidalc
berpcdoman dcogan hituagan cngk". Ada yang mcugaUkan bahwa se6Ula
Raiulullah SAW reo$barkan dc'rgan 25. Kcmdian rcngabarlr.an kelobihaonya
dm menyebutkan 27. Sclanjutrya ul r'" renggmakannya

Kareoa it\ perlu dipahad bahwa rnasuknyatrikum ,tasaklr. dan zaziulzt ke
dalem kcutamaan aml mcnjadi pcrsclisihan ulsrnn. Ada yug rnengatalcan bahwa
pcrbcdaannp berdasarlon dcLat dan jauhnya mesjid. Ada pula yang mengatakan
bahwa ps:b€daamf bcrgantr;ng kcpada kcadaan yang shalat, apakeh tcbih bcri}mu
dan khusyt*. Ada juga yang rcagatakan bahwa pe,lbedaannp aprkah ditat$kan di
masjid atau sclain masjid.

Sclain itu, ada yang b€rpqdaeat bahwa perbedaannya b€rdasarkan rncnantilan
shalat atau tidak. Ada yang mcngatalcan bahwa apqkah dia rnasbuq atau tidak. Ada
yang mengatakan bahwa pcrbedaamya bergantung banyak dm sedikihya jryrraah.
Ada ymg ncngatakan, 27 derajatkhusus rmtuk shalat Subuh dan Isya.

Ada yang berpendapat bahwa inr ltusus untuk shalat Subuh dan Ashar. Adapun
yang 25 dcrajat rmtuk shalat selaimya. Ada yang mengatatan bahwa 27 denjat
mtuk shaht yang dilakukan dcngao bcrsuara lantang (jahar\ dan 25 dcrjat untuk
shalat yang dilakukan secara sr'rn' (mcdaca de,rgan snrara lirih).

Al Hafizh dale- Fath Al Bari rcnguatkm pardapat yang pertama, sebab
pcrnahaman lima masuk kc dalam penanaman tujuh d8n scterusn)ra. Lih. Nail Al
Auhaar (11d. 3, hkn 1931.
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.*TidaHah membuat tempat tertentu seorang muslim di masiid untuk

tempat shalat dan tempat ber&ikir, keanali Allah bersikap ramah

kepadanya hingga dia keluar, seperti halnya waiah orang yang pergr

berseri-seri saat dia trembali kepoda merel(a." 
42
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8333. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Dzi'b dan Ishaq bin SulaimarU dia bcrkata: Ibnu Abi Dzi'b

menceritahan kepada kami, dari Sa'id bin Sulaimaq dia bertata: Alig

mendengar Abu Hurairatr b€rc€rita kcpada Qatadah, batrwa Rasulullah

SAW bersaffia, l'seseorang dibaiat antara ruhn dan maqam. Tidak

ada yang menghatalkan Baitullah kzatali pendudubtya. Jikg mereka

menghalatkannya maka jangan ditanya tentang binasanya Arab. Lalu

datang orang-orang Ethiopia (Habasyah) yang menghananrkan

Ka'bah dan tidak ada yang membangunnya setelahnya selamanya.

Merelra adalah orang-orang yang mengeluarftan harta

tetpendamnya." 
4Ts

.72 IIR. Ibnu Majah dalam pembahasan tcntang shalat dari Abu Bakar bin Abi

Syaibah.- ., Hadits ini telah disebutkan sebclumya pada no. hadits no. 7897 dan E099.
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8334. Abu An-Nadhr me,,rceritak* **"ul*: ft::
Dzi'b menceritakan kepada kamidari Shalih mazla At-Tau'amatL dari

Abu Hurairatr yang mendeskripsikan sifat tubuh Rasulullah SAW,

"Beliau mempunyai le,ngan hasta yang panjan& tepi kedua pelupuk

matanya panjang purdaknya lebari b€Nfirk tubuhnya serasi. D€nti

ayah dan ibuku, beliau bukan orang yang suka berkata-kata kotor,

rrelakukan .peftuatan :kotori dm juga tidak pernah berteriak di
pasar.'{74

a'i, ,i;it *'!:.,t:Jit fii* :)u ,;,3t I 6:L -AYYo

oi.jt 'gi ir ,*i ir h' jr',;t * Tt ifi;;) ej
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t*# l$ c$e il'jt*'u'a;3. *r;'\i ,:a-ix. ry,'u
a,

' .-&)t {'\t
8335. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Mubarak

me,nceritakan ke,pada karni dari Al Hasan, dari Abu Hurairatu batrwa

'* ok

4?{ IIR. Al gai[8qi dari Abu Hurairah" Hsilits ini dhukil oleh Ai-suyrthi dalam
Al Jani' Ash-Slaghir, dan dia mengisyaratkan bahwa hadits ini shahih.

Syablru Dziraarain artinp lengan yang panjang.Ada yang mengatakan lebar.
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dia pernatr me,nyebutkan sabda Rasulullah SAVr, "Seorang hamba

sahaya juga aftan dihisab shalatnya. Jilca htrang dari shalatnya,

maka dia ditanya, 'Kamu tidak melahtftan shalatmu dengan

sempurna'. Malm dia berftata, 'Ya Tuhanlat, tuanlcu menguasailat dan

pelrerjaan yang diberikannya kepadaht mengganggu shalatlat'. Allah

berfirman, 'Alat melihat ftamu mencuri hartanya, mengapa kamu tidqk

mencuri amal untuk dirima'?1' Rasulullatr SAW bersabda, "Allah

kemudian menjadikannya sebagai hujjah bagi dirinya." als

* a6 U li.t $:'; ,4t ,1 v;", -^rr1
,:{,) yv\t * 4t ,r'rl.'^fLl v 'j6 

i;:} ,rj I ,ri^iar
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*:':;Jlu '!:;l Lt) ,i:"b *P, ,r ct\t uA"vl: ,fr:* i't
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'' t&f
8336. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, AlMubarqk

bin Fudhalah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Aku hanya mengetahuinya dari Rasulullatt

SAW, beliau bersabda, "setiap sendi anak Adam memiliki hak

sedelmh setiap pagi hari." Hal itu kernudian membuat kaum muslirnin

merasa kesulitan, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Salam yang

lramu ucaplran kepada hamba Allah adalah sedeknh, menghilangkan

gangguan di jalan adalah sedekah, mengaiak kepada lcebailmn adalah

a75 Sanadnya shahih. Al Huiiah artinya dalil yang jelas.

Dalam hadits terdapat hikmah yang diambil, yaitu anjgran mengerjakan shalat

secara senpurna dengan khusyuk dan tenang.
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sedekah, dan menbegah dari kcmungkaran adalah sedekah."
Rasulullah SAW juga menyebutkan hadits yang semakna dengan ini,
tetapi aku tidak menghafalnya.aT6

€l f ,iAt f !:t:c;it $ir; ,;At I $:', -^rrv
,ft'rt d\,i A *:t ;a X', *,4,'d,,;
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833?. Abu An-Iilfilbr menceritakan kepada lomi, Al Mubarah

. : \ DctrGqitakm kcpada kami dri Al Hasan, dari Abu HurairalU dia
ber*ata: Aku meirdengar Rasulullah SAW berg*a8, "Orang yang
mengenalwt stdra di dnia adalah onang yng tidak brharap
mengenalcomla di alrtirat. Orang yang mengenalun sutra adalah
omrrg yang fidok tturnpetoteh bgtan di akhirat. -

Al Hasan Hata, 'Kcorya ada ormg-ormg yang telah
mBoCengar sabda Nabi mereka ini, tetryi tctry saja mercka
mmgsntrlwmya dan menjadikunya hiasm rumah merpka'47

t76 Sana&ya shahih. HR- Al Buthari &lam pembohasan tcotang pcrdamaian
dri Ishaq; dalam pcmbahasan tcotang jihd dari Ishaq bin Nashr; dan tcrryat
laimya fui p€mbshason jihad &ri Ishaq; dm Muslim dalam pcmbahasan tcotEng
alEt dri Mubarmad bin Rafi'.

LrIaEa bcrlcatt 'Yang diruksrd dcngan scdekah di sini adalah anjuran dan
doroggaq hrLao wajib scrta kchamsan (zakat)."

"' StnarlnF slultih. HR. Al Bultari; Muslim; Abu Daud; An-Nasa'i; dan Ibnu
Majahdari Umor.

Hadi8 ini din*il oleh As-Suyuthi dalam l, Joni' Ash-Shaghrr, dan dia
mgisyaratkrn bahwa hai& ini sluhih.

iG 6;;
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8338. Abu An-Nadhr menceritakm kepadal(adi, Al Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hasm, dari Abu Hgra*AG "dia

berkata: Aku hanya meirgaahuinya dari Rasulullah sAw, beliau

bcrsabda, ,,Mata bisa berfut zina dan luti iugo blto bqbwt zina.

Zina mata adalah melilut, ziru llalti adalah berharap ryg@o:
sedangfun kenuluan membenolutt ,mng denifiq"lfi otut'

mendustalun rYoj*'

,r: f ,A f Yt$t €";' ,Ft tfr g'; -n-tl-t- 
-

rr-pvr *3 {'b, & r"6t Lp -yI .Ju';}}

)Ati',h ,7.lr id ! :rfi ,F F', E6 Y f* ,:Sel

.fu'it;';

8339. Abu fui-Nadhr meirccritsl@ kepada kmli, At Mubralc

me,nceritakm kepada kaNni dari Al Hasm, dari Abu Hlraira[U dia

Hata, TGkasih Abu Al Qasin membsriku wasiat tiga peNtra yang

tidak akan aku tingg:atkan: Puasa tiga hri pada sstiry u.rtm, tiffi
tid,r sebd.m margerjakan witr, dan mmdi pada hri Jum'a1." 

4r

.il Sanadqra shahih. IIR. Abu Daud d'*en rcdrbi *mh dalam

,"-u.urs"n t*ung nikrh; daa At-Tirmi&i d"lam Dcd.h.!a tsffi8ibEqpi.
'- .r, soDadd-shahih. Hadi6 scmak* diriwayattan olch Abu Ya'la ddam

Munad-tyaa-i aUo Hurairah" Hadib ini dinltil ohn Ar-suyuthi dfilam'{ll Jan{

Ash-Shaphirdan me'nyebutnya sebagpi WAlla it ydcDgp rci&i 'tiiult(J{/d

,1"ii|;t=*'ot[ i :*it .qt. *{1o.p1 i3l,p1ig orf '4F 
t t4';1iu t gtt,'.x.
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8340. Al Husain bin Ali Al Ju'fi merrceritakan kepada kami

dari Zaidah. dari Abdul Malik bin Umair, dari Muhammad bin Al
Muntasyar, dlri Humaid bin Abdirratrman Al Humairi, dari Abu

Htuairah, dia berkata: Seseorang datang menemui Rasulullah SAW

lantas berkatq 'Ya Rasulullatr, shalat apakatr yang paling utama

setelatr shalat wajib?'] Beliau bersabda, "Shalat di tengah malam."

Lelaki tadi .bertanya, "Puasa apa yang paling utama setelah

Rarrradhan?" Beliau bersabda" "Bulat Allah yang kamu sebut bulan

Muharram. " 48o

i,f 1&;ur tb'opW.r,,t ,ia, FL'*jlt,llt ,p liujtt7\6 ,1ur ?V'tl .# ,F'n
#'tt'u{4 "Alcu herwastat kepidami wahai'Abu tiiritrah eniat perkaia! Jangan
kamu mbninggalkan selama-lamanya selama hidup, mandi pada hari Jum'at, segera

menuju,Shalat Jurt'at, jangan berlebihan, jangan bersenda gurau. Ahr berwasiat
kepadamu berupa puasa tiga hari pada setiap bulin, lwrena itu sama dengan puasa
sepanjang masa. Alu bqwasiat kepadamu agar shalat witir sebelum tidur. Aht
berwasiat' kepadamu shatat dua ralmat fajar. Janganlah meninggalkannya
walaupun lamu shalat sepanjang.mglaln, lcarena dalam dua rakaat fajar itu
terdap at b any ak anj uran."

{80 Hadits ini diriwayatkan A"fr lbo Hurairah dengan redaksi, o*,"s'grilr ,t+if
SAr i.r* .UJl a. g>,iar Szt|t,lllr .irr 'f,i "Puasa paling afdhal setelah Rimadhan
bdalah puaio pada bulan Atlah yain Muharram. Shalat paling afdhal setelah shalat
waliffSfl.alah shalat malam." HR. Muslim-

ffim hadits lainnya Rasulullah SAW menjelaskan tentang shalat yang paling
aisuli'iiilan puasa yang paling disukai oleh Allah SWT. Dari Abdullah bin Ann bin
Al Ash RA, bahwa RasululI,h.SAW benabda, it . Triat',iliS:rrSil,, b iilgfut';l
6i '#r $;|'Hr Lt:' ?qt lili ';riit Jfu' '.i., iU o& ,siri' ik "shalat paling' disikai Attah
adalah shalat Daud. Puosa patiig disulkiAttah adalah puosa Daud. Dia fidur pada

.A, t I.?r')
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8341. Abu Ashim me,lrceritakan kepada kami, Ibnu Ajlan

me,ngabarkan kepada kard dari ayahnya, dari Abu Hurairah' dia

trtLut* Rasulullah sAw bersabda, "siapa yang mengangkat ser$ata

lrcpada kami maka dia bukan bagian dai kami"'$r

* ii:j C* ,|ry3\t $:"; ,fG I s:L -^rtY

Jhi6 ,i6 i;; oj?,i* ,r: f ,7w i) *'*')t
'J*l'iL. qtV ;i Lt.:,b:t ? l" iu'V;' : *' ht ;* i"

:ya

$a.AbuAshimmenceritakgrk€padskami,AlAuzs.i
menceritakan kepada kami, Aurah bin Abdirrahrran menceritahan

kepada kami dari lbnu syihab, dari Abu Salamatr, dari Abu Hurairah,

dia berlcata: Rasulullatr sAw uersabaa' *Allah ,Lzza wa Jalla

berfirman, 'sesungguhnya hamba-K1 wng Paltng aht cintai adalah

yang berseg*a berbuka Ptasa'." 
40

peaaryahu nalam dan bangun pada sVertigyyar lalu tidar pada sePereu'mnya'
'Ou {oprr^o sau hari dan boktlu pada satu hari'""'- hTi;;;iliairi*"v"tt"" jugrdcogan rcdaksi I i":ti-c'-{ 'rjb F i:!W
yang mengangkat satiaU t"padiko t,-nuka dia h.tcotlah golongan fazi.' HR'

noi f.A.jiU dalam pembahasm tcntang hl&,- bad dad Ya'Erb bin H,maid bin

Kasib; O"o U*ti- iaf"opcdahasm tenary imnn dari Qutafuah''-;1 s;dq.trinin.'lil.- At-Tirmidzi. Dia bcrtata" 'rradir ini.adslah 
hadits

hasan.,, Dalanpembahasan t€ntang keutamaan scger8 be'ttul(8 discbutkan bahwa

hadits ini diriwayatkan o*i s"rrr tiis""a" bahwa {"*ro["t sAw b€rs8Ma, 'Jtil
)rirp o ;;*'Wr,,Mantuia selamanlm bqada dalam lecbaikan selona mqeka

.arrincepdt fierbuka puasa." Muttalaqqtm alaihi'
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8343 Abu Ashim me,lrceritakan kepada karni, Muhammad bin
Rifa'ah mengabarkan kepada kami dari suhail bin Abi shalih, dari
ayahku, dari Abu HurairalU bahwa Rasulullatr SAW banfrak berpuasa
pada hari Senin dan Kamib. .Abu Hurairatr berlcata, ..Ada yang
bertanya kepada beliau, lalu Rasulullah SAW bersabda,

"Sestmgguhnya setiap amal diajukan poda Senin dan Kamis atau
setiap hari senin dan Kamis. Attah merrgamptni setiap muslim atau
sctiap orang berimon, kcanoli dua orang yang memutuskan hubungan.
Allah betfirman, 'Tunda anal kcduanya'."483

. ,1 t

Riwayat ya4g menyeburkan Rasulullah sAW rnerrycrcepat berbulo adalah
yang diriwayatkan Anas RA, dia berkata" "Rasulullah SaW berbuka sebelurr shalat
dengan msrnekan lcurrna matang. Jika tidak ada hrmra rnatang (basah), beliau
tncmakan hrma kering. Jika tidak a& hrma kering, beliau meneguk Uebcrapa
tcgulan air." HR. Abu Datrd dm At-Tirmidzi

At-Tirimdzi bcr&atr, ..Hadits ini hasan.n8 sanadnya shahih. Hadits ini dirukil oleh As-sunrthi dalam lI Jami, Ash-
Snag!.\a,ygryarea1ksr, ,#t gfi ,9 bjtis\, ,i6,'i'SSt.uqtir; ;;il,?.*u'gl ois
tlLiVt .,.fjrl .;t'2l4adJt 1 Cli JSt '$i'Rasulullah SAttr banyak berpussa Scnin dan
Kad5.'Ketita Rasululhh sAW ditanya Entang alasannya, beriau bersabda,,,setiap
amai diaiukan pada hari senin dm *amis, lalu allah iengampni saiap muslim,
frccuali orang-orang yang memutuskan httbungan. allah berfirman, ,Tunda amal
hedtmnln'."

As-Suyrthi mngisyaratkan bahwa ini adalh hadits hasan.
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83#,. Abu Ashim me,lrceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Yazid bin Farul&,Adh-Dhamari dari penduduk Madinah meirceritakan

kepada kami, dia berkata: Akq mende,lrgar Abu Sdamatr berkata: Aku

me,nde,ngar Abu Hurairatr berkata, *AlQl bersaksi bahwa sungguh alnr

meirdengar Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa saia dari fudah lelaH

dan budak wanita bersumpah di mimbar ini dengan srntpah dosa

walaupun atas kayu siwak basah, maka aU pasti ,nasuk neVtut.ti4$4

ft

d:r, ,fr i *;":t * * ,fG I €* -^rro

Jhjri ,iti i;:),r: *,rs;J,lr i.'#'*,f ,r:ULtk
',it# W;f tsL.4Y'u:i'!7-'l ,P't {'\tt ,k lt

,a + -aaftv

s Sanadnya shahih. Kata itszlu artinya dosa. Bclrtrh fa'il'r,ya adalah aatsilrl.

daro atsiim,
Hadits ini diriwayatkan dari Ibru MasM dcngan ro&ksi )rang scmakn4 bahwa

Rasuluuah SA$/ bcrsaMa" nq:n, *'ii?l., 
"fl 

b *.F tti, Y ,ib 1* V'?Siapa
yang bersumpah atas hartq saor(mg ^*lti tatpd i&ryi,'nui*a aa abn bertemu

,Ain au, Dia dalam kpadaan ^*ih.- 
Kcmrdian Ibnu MasM berkata, "Kemlrdian

Rasulullah SAW E€mbacakan kcpada kami dalit ucapamya dari Al Qur'aq
"sesungguhnya orang-orang yang merukar janii Qrya dengan) Allah dan mmpah-

sumpah mereka dengan hargayang sediki, ...." Muttafaq alaih.

Mnrnrd Inrndhprd -'i
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8345. Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Abdul
Hamid bin Ja'far, Imran bin Abi Anas menceritakan kepadaku dari

Umar bin Al Hakam, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabd4 *Lelaki beriman jangan membenci wanita beriman. Jika
ada satu perangai yang tidak disutrai darinya, mungkin ada perangai
lainnya yang d,suka;pya." 485

'.t:, t:;|t; ,!O;'.,1t F f tiii-l -,rr t r

,,u, I' Jhjf 'jri 
i;; ,r: r,irtr(,i,'lr r<ar i'#,*

Jv ilr\t U|y; |#- ,F )66 ,#, ',j$ rl :p: irr ?itt

.ltar'i
E346. Abu BakarAl Hanafi mcnceritakm kepada kami, Abdul

Hmid bin Ja'fr melrceritakan kepada kuri dari Umar bin Al Hakam
Al Anshari, darr Abu Hurairah, dia berkata: Rastrlullah SAW
b€rsabdq "Malam fun siang tidak akan brlalu sehinga lelaki budak
diqnggil Jahj ah menjadi rqi a. " $6

*' Sanadnya shahih. AMul Hamid bin Ja'far bin Abdillah bin Al Hakam
rncriwayatkan dari paman ayahya yaitu Umar bia A,t Hatrnr bin Rafi' bin Sinan Al
Anshari secara langsrmg dan dc,ngm p€rsntara Iman bin Abi Anas. Semuanya
shahih.

HR. Muslim dalam p€mbahasan tentang nikah dari Ibrahim bin Musa.
Redaksi Uj; i artinp jangan mcmbcnci. Setiap imen Fqg dencannya

keduanya disebut mukmin adalah pcnghalang benci tersebug dan meurbawa kepada
kasih sayang dan cinta.

Inilah pandangan Kenabian yang rmrlia. Hal tcrsebut sesuai dengan firnan
Allah*slvT, t:s ,:* ip iir t,ii.o * wg',tl ,Ft,nF; bp pir.lr, iiiloi ,,Dan

bergnilah dangan mereka secara patut. Katudtan bila'kamu itdak menyukai
mereln, (nalu bersabarlah) lcarena munghin bmu tidak metytkai s*uatu, padahal
Allah3tenj adikan padanya ke,baikan yang banyak" (Qs. An-Nisaa' [a] : I 9)* Sanadnya shahih.Identitas AMul Hamid bin Ja'far telah discbuttan pada
hadits sebelurmya.

t. .?
'.1 J.-.:.Jl
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8347. Abu Bakar.Al Hanafi menceritakar kepada kami, Adh-

Dhahhak bin Utsnran menceritakan kepada kami, Br*airbin AMillatt

bin Al Asyaj me,lrceritalcan kepadaktr dari Sulaiman bin Yasar, bahwa

ketika dokumen bisnis diterbitkm, para pedagug meminta izin dari

Marwan untgk menjualnya, lalu Marwmmsmberi izin. Abu Hurairalt

kemudian datang menemui Merurm lalu bertata kcpadanya, "Kamu

telah membqi izin dalu h.l jusl bcli riba' sanentr.a Rasulu[atl

SAW melarang rnsnboli maksDm ldu dijual hingga kodua PGlalQt

bisnis menrenuhi kewajibarDra."

Sulaiman Hata, 'Alnr lantas melihat Muwan mengirim

pengawal yang mengambil dokumeil tersebut dari para @agang yang

tidak be*€bGratan melqpaslcannya.' 
at7

'*o&il 1tr3gttii; ,lgiur S t rii; -lrt,r
'*i;j,r: *?qio*'*,i*\' ll' *iF

o? Bukairbin A6i1ahbin Al Asyaj mngambil riwapt dari Abu Unamahbitr

Sahl dan lbou Al Mruayyrb. Anatnya Makhamab' Al-Laits, dan banfk ulama ahli

hadits yang rengambil riwayat darinya. Dia wafat pada tahm 127 H'

Mnnrd hlnAimrd - @l
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8348. Abu Balear me,nceritalcan kepada kami, Adh-Dhahhak

bin Utsmm me,nceritalcan kepada kami dari Bukair bin AHillah bin
Al Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa dia
berkata, rdlku titlak pernatr melihat shalat seseorang yang lebih
menyertrpai shalat Rasulullati SAW ilaiipada fulan. Dia, adalah

seorang imam di Madinah." Sulaiman bin Yasar bedota, "Ketika aku

shalat di belakangnya, :dia,memperpanjang dua rakaat pertama pada

Salat Znrhur dan meringankan dua rakaat temakhir. Dia meringankan

shalat Ashar, dan membacapada dua rakaat p€rtama Maghrib de,lrgan

yang tgrpend€k dari surah-surah pendek. Pada dua rakaat pertama

Isya, dia membaca yang sedang dari surah-suratr pendek. Paf shalat

Subuh, dia me,nrbaca yang terpanjang dari surah-suratr pcndek."

Adh-Dhatrhak berkata, "seseorang yang me,lrd€ngar dari Anas

bin Malik menceritakan kepadaku, dia bertrata, 'Alcu tidak melihat

seseorang yang shalatrya persis de,ngan stralat Rasulullah SAW dari

pemuda ini 
-matsudnya 

Umarbin AMut l2i7-'."
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Adh-Dhahhak berkata, "Ketika aku shalat di belalcang Umar

bin Abdul Aziz, dia melakukaillya seperti yang dikatakan oleh

Sulaiman bin Yasar." aEE

):ri d'i A:d d:"; ,luiAt F f $:', -^rr1
j6 ,ju i;:) 6'*'; ,Ju *(At l'* ,* 61|t- ,:Ju

'dG',pt :,* (",y; ? ?t l\ r*i {' \,t * lt i;t
:iv.,',:,+;tt u )c1t itt; ti tLiti *l)ti: *'-:nb /:1
;i+ i)l.t;A ,ga; U'Plt ,,,*t'i|b-f ol 77 Yl

ain@ F1':i W;$rta$-fi b\fl;,oL#&)
$ n 6(yt'4i!rr-r61 G)',i{fil {r}$' Hi'ew:X'uil

8349. Abu Bakar A'l llanaf menceritakan kepada lrani,

Mu'awiyah bin Abi Muzarrid me,lrceritakan kepadakg; dia bedcata:

Pamalrhr Sa'id Abu Al Hubab menceritakan kepadaku, dia bertatai

Alcu mendengar Abu Hurairatl bertata: Rasulullatr SAW bersabda,

"Manakala Atlah,tlzza wa Jalla menciptakan maffifuh rahim bangffit

menyentuh pinggang Ar-Rahman dan berlcata, 'Ini adalah temPatnya

bertindung dari Wtusnya silaturrqhmi',' Ar-Rahman berkata,

'Tidakluh lumu rela Afu menyambunglun siapa yang

menyamburigmu, dan memuttukan siapa yang memufiukanmu'.

Bacalah sesula hatimu, 'Maka apakah Hranya iika kamu berhtasa

kamtu akan membtut kcntsakan di muka bumi dan nanutuskan

ts Sanadnya shahih, kecuali penggalan t€raffiir yang diriwayatkaa Anas bin
Malilc Adh-Dhabhak bin Utsmm mcriwayatkaoya dari sescorang yang

meriwayatkannya dari Anas. Dengan derrikian ada sanad )'ang tsrputus

MUrnd",Imm,Ahnad - i@I



hubungan lrekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilalouti
Allah dan ditulikan-Nya telinga merelca dan dibutakan-Nya

penglihatan mereka. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al
Qur'an ataukah hati mereka terhnci'?'At' (Qr. Muhammad 147):22-
24)

i t* ,r ,S.tU'6 €* :iv'o2;':r F f -Aro.
t 

at t I a,*iir h' .J- I' Jhi6 'iri i;; ,r: r q"j * ,f
il ';d,At de.'J Y *t *'\,, &'lt );r'Jri5
,ita;r'u') '# '#.gt 

"t, "i lj so6f i'#';-
'u ttkv;lt *.Uv5' n-e'r$.{At'u *nh'AtAa.ai;i

.;ti *bytti *;'err,, Otlr e>,i
, 8350. Abu Bakar Al Hanafi me,lrceritalcan kepada kami, dia

berkata: Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami dari Amr bin
Tamim, dari ayatrnya dari Abu HurairatU dia bertata: Rasulullatr

SAW bersabda, uDemi yang diwnpah Rasulullah SAW, tidak ada

bulan yang lebih haik yang danng kcpada keon muslimin selain
bulan Ramadhan, dan tidak ada krlan yang Whng buit* yang datqng
kepado kaum munafik selain Ramadhan. Sebab, pada bulan itu kaum

beriman diberilan kehntan untuk beribadah, sedangkan kau,m

munafik diberikan lcelannn unfiik mengambil kesempatan dai
kelalaian dan aib mantuia. Ramadhan adalah harta ghanimah kaum

muhninin yang dirampas orang-orang berdosa." 4N

#?r,sanadnya shahih. IIR. Al Buttari dalam pembabasao t€ntang tafsir dari
Khalid bin Makhla4 dalam pembahasan tentang tauhid dari Ismail dan dari Ibrahim
bin Hamzab" dan dalam pernbahasan tentang jihad dan peinbahasan tentang adab
dari Qutaibah scrta Muhammad bin lbad.os Sanadnya shahih. Dalam At-Tajil Ot n 60) Ibnu Hajar rnenisbatkannya
kcpada Slal ih lbnu Khuzaimah.

'..,[ffi.| 
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8351. Abu Bakar Al llanafi menceritakan kepada kami, Adh-

Dhahhak bin Utsman menceritalcan kepada kami dari sa'id Al
Maqbgri, dia berkata: Abu Hurairah berkata: Rasulullatr SAW

bersabda, ulika'salah'seorang aari tatUn berada di dalam shalat,

syetan datang menggiringnya sebagaimana halnya seseorang

menggiring herran ya. Jika syetan telah berada di sisilrya, syetan

tnni di in oro kcdua pantatnya untuk mengacaulun shalatnya. Jika

salah seorang di antara kalian nendapatkan trcadaan sei'erti'itU, dta

hendahtya tidak bergerak hingga mendengar suara atau mencium

bau yang fidak meragukannya." 
oer

';; oikL'i.'le;ilr'tli- ,!$jt k t $:r, -^'roY
'atAa',*i *i".,t- +' J;ri6 'i6 

,;; ,rj € ,ioFtn,
, ..

"*I 
tk ,,# i6:i:' iiu- ;=:;'ii ,,rt'bk r}t,€*J Lt

'o;; lb ,s;:j I ie ,:,Al'rf 'oit) d'6- r'rr; ,titi'r,b!;t
at'

'er Sanadoya sluhih.IlR. AhsddaLm Musaad'tya
116deksi, jftH artinya unta'ittr @intangi. DalamhadiB disebutkan, 'ui'i'Ci

\t'fr r:N i'i';,,t ltt i i'i; ;r,lr i1 }+rir " Orang'orang kelb dmi Madinah manuiu

Yaman dalam rombongan, iemeniira Madinah adakh lebih baik bagi merekaiika

mereka tahu."

MurnrdluruAilnd - |@|



I ;ti ii6 i$t $, ,i't ?x_y k x:; |t;t b;Ft $ itsi

,Y:?hti*
8352.Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, Adh-

Dhahhak bin Utsman menceritakan kepada kami dari Sa'd Al
Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda"

"Jika salah seorang di antara kalian berada di masjid, syetan datang
menggiringnya sebagaimana halnya seseorang menggirig h*vannya.
Jikd syetan telah berada di sisinya, syetan aknn mengikatnya atau
mengekangtya."

Abu Hurairah bed<ata, "Kalian melihat yang de,mikian itu.
Adapun orang yang diikat Qnanuuq), kamu melihatnya condong

scdemikim rupq dan dia tidak mengngat Allah. Sedangkan png
dikendalikm (ndjuun) adalah yang mcmbr*a mulutnya tidak
menyebut nama l$lahAzawa Jalla."M

,fr'; ;*it'1- g,L .:#'i.'otiL €* -Arot,

,k )t JhAl;;;,r: €,g? ,r: il' * y.iV r
G3qtr |t, Sriyr 'of Ti "i ,oilt'+i;C *, *f I'
bl .ii,r irr:r|,iut',y, c* ,,!,+/G!r $f 'n lt E
*' b' k r,y'* J;, * rg *, !,,8 ;';i
'ry *t !, ,E ,i'-ti { rff r'*li |rK ,n; :JG %t$L"

'9a Sanadnya shahih. Sa'id Al Maqburi adalah Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan, Abu
Sa'id Al lt{aqburi. Dia margainbil riwayat dari ayahya" dEri Abu Hurairah dan
Aisyah. Al-IaiudanMalik riwzyatdarinya

Ahnad bcrkstq "Tidak rrngapa mngambil riwayat darinya."
Dia wafat pada tahm 123 H atau 125 H.
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8353. Utsman bin Umar menceritakan kepada karni, dia

berkata: Yunus me,lrceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id

bin Al Musalyab, dari Abu HurairalU bahwa Rasulullah SAW bangkit

lalu berl*ruthbah' di hadapan manusia. Rasulullah SAW lantas

menyebulkan seputar iman kepada Allah dan jihad di jalan Allatr

menrpalcan sebaik-baik amal di sisi Allah. Tak lama kemudian

seseorang berdiri dan berkatq 'Ya Rasulullah, jika aku berperang di

jalan Allatr dan alnr bersabar mengharapkan pahala, maju tenrs

bertempur dan tidak mundur, adalmh Allah akan menghapuskan dosa-

dosalru?" Beliau bersabda, "Ya, apa katamu?" Irlaki itu berkatq
..Jika aku berperang di jalan Allab aku sabar dan mengharapkan

. patralq maju terus berterrrpgr tidak mrmdgr, adakah Allah algn

menghapgs dosadosaku?" Belial bcrsabdq nYa, apa katanru?'Lclald

itu berl6ta, 'Iika akg berperang di jalan Allah, akg sabar dan

meirgharapkan pahalq maju tenrs bertqgr tidak mrmdur, adakalt

Allatr akan melrghapus dosadosafiu?" Beliau bersabda, uYa, fucrnli

utang, furena Jibrtl membisiklan yang denikian itu kqadaht." aes

,le.b!, f ,;; €* ,Jv'# 'n'obL vtlr; -At'o t

*:rjr ?r' .J- I' Jhlfi;; ,r: * ,,.33t i )* ,i

.e3 Sana&ya shahih. Hadie ini dirivryattan dsri Abfullah bi1 Am bin Al Aslt
bahwa nasulu[ah SASI bcrsaba, opr ir+.ll Jt #.';ti"Sqnw dosa'bagi orang

yang iuti syahid diampni, ttcr.ali uai{:
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8354. Utsman bin Umar me,nceritakan kepada kami, dia

berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari Az-Z\hi, dari Sa'id

bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, *Bagt hamba shalih yang menjadi milik orang ada dua

pahala. " Demi Dzat yargjiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya,
jika b,ukan karena jihad di jalan AllalU haji, dan berbuat baik kepada

ibu, aku mau wafat dalam keadaan dimiliki orang.aea

l ri;lL ,g-:'i.h;f $:", ,:#'i.LdL rfL -,rro"

J;.t Jv :p'ti;;; (t *W ;.'r'L'ei ^f;'ttjr l' *
!)Yt |6{, d *it f!,utq 'a;r, ,pi # hr *t .Ir

;ti;2r'il#e6\3\gt |e:i ,r i!)(, {ttw d i
f!.arttf jt:,k,y\ .uL AGtL;r,w;,:'!* il:
ry zilr,;lt'o\,a'+ik,ji!, l4t).\,uL s fr,rrt
r'ritL.c;rt #Ur ,WL:;-;t?r qi Jk Jt11st:iu

,:at GAt Utk-ri ii,r l;f ,-ta,;trl',>* ,J*:':r

8355. Utsman bin Uma'r me,nceritakan kepada kami, Usamatr

bin Zaid me,nceritakan kepada kami, Abu Abdillah Al Qarrazh
menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Sa'd bin Malik dan

Abu Htuairah berkata: Rasulullatr SAW bersabda, *Ya Allah, berilah

a% Sanadnya shahih.IlR. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. As-
Sunrthi menikilnya d,dan ll Jami' Ash-Shaghir dn psngisyaratkan bahwa hadit
sini shahih.

,El 
- Musnad trnam,Almad
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lreberlratan bagi penduduk Madinah di kotanya, beilan keberkatan

pada takaran sha'nya, beriftan fteberlutan pada takaran mud-nya. Ya

Allah, sesungguhnya lbrahim adalah hamba-Mu, sahabat-Mu, dan

rasul-Mu; dan sesungguhnya lbrahim meminta kepada'Mu bagt

pend.uduk Maftkah, dan ahr meminta ftepada'Mu bagi penduduk

Madinah sebagaimana lbrahim meminta kcpada-Mu bagi penduduk

Malrlwh yang semisalnya. sesungguhnya Madinah berialin dengan

Matrlrah. Pada setiap jalan bukinya terdapat dua malaikat yang

menjaganya, tidak alun dilanda wabah dan tidak akan dimasuki

dajjal. Siapa yang bermaksud berktat kciahatan, Altah akan

membuatnya cair sebagaimana cairnya garam di dalam air." 4e5

,y ,i$01 \i;-,ft I s:L ,,81 l,:;:L -At'ol

{'1" *Ut * :Jv -;;:} ,rJ * ,ey i, * 1q
.tfulrrLf iiAol *,

8356. Abu An-Nadhr mc,lrccritakan kcpada kami, Abu Ja'far

-fitu Ar-Razi- menceritakm kcpada kmi dtri Hisyam, dari Ihnu

siri& dari Abu Hurairat1 dia berkats, "Rasulullah sAw melar.a3s

salah seorang dari kmri shalat dengan kondisi bertolak pinggang." os

nes Sanadnya shahih. Dala6 At-Tahdzib pada biografi Di3ar Abi Abdillah Al
Qirazh discbutkan, "Abu Hatim Ar-RAZi bcrkata, Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi
Waqqasb" dau kami tidak tahu apakah dia nrndengar darinya atau 6dak"" Yang

dicantumkan di sini dan badits no. 1593 discbutkan &ngan jelas redaksi,

"Mendengar." '

HadiG ini diriwayatkan juga dengan redaksi, "-,tl d d urq iiitr :'Ya Altah berilah

kebertraUn k"podo lumi di Madinah kami." IIR. Muslim dalam pcmbahasan tentang

haji dari Yahya bin Yahya, dan dari Qtrtaibah; At-Tirmidzi dalam pembahasan

tentang doa dari Ishaq bin Musa, dan dari Qutaibah; Ibnu Majah dalam pembahasan

tentarg matanan dari Muharnrnad bin Shabbah dm Ya'qub bin Hamid; dan Malik
dalam Al Mttwaththa'pada pembahasan tentang hrryulan dari Suhail bin Abi
Shalih.

4s HR. Abu Daud dan AlTirmidzi dari Abu Hurairah de,ngan redaksi, i:i, A
,,.t' d 1(ar1)t ci 'Pt * &r ji ir "Rasulullah SAW melarang melalwlun shalat
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.t:b.#of'u'i7$i*lU;
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8358. Abu An-Nadhr menceritakan kepada karni, Abu Sa'id -yahi Al Mu'addib-- menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayatrku

dan namanya Muhammad bin Muslim bin Abi Al Wadhah Abu Sa'id
Al Muaddib berkata: Ayahku berkata: Dan darinya Abdurahman bin
Mahdi, Abu Daud, dan Abu Kamil mengambil riwayat, dia berkata:

dengdh'botolak pinggang." As-suyrthi mengisyaratkan bahwa hadits ini shahih
dalan Al Jami' Ash-Shaghir.

4e7 I{R. et eotfiai; Musliq Abu Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'i; dan Ibnu
Majah dari Abu Humirah. As-Suyuthi me,ngisyaratkan bahwa hadits ini shahih
dalan Al Jami' As h-Shaghir.

,;'-'-ttr''ju pt {"\, *Ut f ,i;:} €J 7lk

8357. Abu fui-Nadhr me,lrceritakan kepada kami, Anrb
menceritdcan kepada kami dari Abu Ma'mar, dari Abu Shalih, dari

Abu Hnrairatr, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "sesearang
memiCnuhi perutnya dengan muntah lebih baik baginya daripada
memi'enuhiwa dengan syair. " 4n

iv a;:Ft * ,# ,{ t:t:", ,;81 I $'t- -^ro^
,6jiu 73ts, {.* t Cb; ,rj i *'i.'rZ,i'i.\tj:sl
$:te ,,;v ,hk l, ;:rr, lr'rig* 'i. ,i;lSt 'rb 'rb 6il)
,:p) *v\" * It';;;i6 ,i6 i;; ,rj 7yj tiq
,|br?b, ,ls,it rllr ',tr*'n ,Jrti rlrl ,;\ ora:furly

';lri1i tir '# u,Ir*,h' ,j# pllr i;,jrii
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antara

Syetan

di antr

Hisyam me,nceritakan kepada kami, dari ayatrnya, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya syetan

mendatangi salah seorang di antara kalian dan berkata, 'Siapa yang

menciptakan langit?' Dia meniawab, 'Allah ,4zza wa Jalla" Syetan

berlrata, 'Siapa yang menciptakan bumi?' Dia menjawab, 'Allah''

berlata, 'Siapa yang menciptakan Allah?' Jilu salah seorang

lmlian merasaknn yang demikian itu, maka ucapknnlah,

'Aamantu bittaahi wa birusulihi (afu beriman kepada Allah dan para

rasul-Nya)r.ir 
4e8

* o6 l rl:.L 1F I €* ,,:At I s:L -At'o1

p3 * \t ,k 9,|5;; ok :Jv ,;:; ,r: c ,b'ri, ,tj

A,iil
kami

yang
Ketika

7tr\str1-j

8359. Abu An-Nadhr me,lrceritakan kepada kami, Abu

me,nceritalcan kepada kami, Abu Hibban meirceritakan kepada

n'8 Sanadnya shahih.IlR. Al Bukhsri dalanpembahasao tentang sifat Iblis dari

Yahya bin Bukair; dan Muslim dalam pembahasan tentang iman dari Abdul Malik

bin Syu'aib bin Al-kits bin Sa'ad; dad zuhair bin Harb dan Abd bin Hamid; dari

Hanur bin Ma'ruf dan Mlbammad bin Iyad serta Muhammad bin Hatim; daa Abu

Daud dalam pembabasan tentang Sunnah dari Hanm bin Ma'ruf.
Dalam bcberapa riwayat disebutl:an redaksi, 

"li lt'La;ii e$ 'b!t ot "siapa
yang mera:rulun demikian" maka mohonlah pertin&ngai frpoa, Alhh dan segera

mettghentilunnya." Meknanya adalatr mengabaikan pemikiran batil yang berbahaya

ini dan segera kembali kepada Allah SWT.
ham lqJ Mazari berkata, "secara tekstual, hadits ini meiryaakau bahwa

Rasulullah SAW memerintahkan meroka rmtuk rnembuang pemikiran bcrbahaya

tersebut dengan 
".ru 

apninggalkaonya dan meirolaknya tanpa pertirfisngAn s€,fta

mencari dalilnya batrwa yang dernftian itu batil.'
Imam Al Mazari berksta, 'Ya.g dikataton 6s1sur makna ini bahwapernikiran

itu ada dua macam: Pemikiran yang tidak tctap b€rakfi dan ffi* Emcul karena

ketida\ielasan, pemikiran inilah lmag mcsti ditinggallan scbagaimna
diperintahlcan dalam hadits. Karena inrlah yang disebut dengan was-was.

pernikiran ini muncul taupa akar sumber, maka harus dibuang de,ngan segera tanpa

Lanrs mencari dalilnya. Sedangkan pemikiran yang tctap bcrakar tidaldah dibuang

kecuali dengan mencari dalil dan pertimbangan akan batahya
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dari Abu Ztr'ah, dari Abu Hurairah, dia berkata" "Rasulullah SAW
menyrkai (dagng bagan) tangan hasta" 4e

* '&r ,rsjiG F f ,i;:", ,.:.r:)t I $r; -Ar1 .

J.. (..
€) * ,9;t * *6 ir. l' :t? $|L ,'o.t,Pt W'n.!'
y)'ali";- tt'dA ,*, rL h' ,* lt J;') jd ,i6 i;;

.:'.1 .:Ajb
8360. Abu An-Nadhr. menceritakan kepada kami, Abu Aqil

menceritakan kepada kami, dia bedota: Ayahku naman)ra Abdullah
bin Aqil Ats-Tsaqafi adalah perawi tsiqah,menceritakan kepada karni,
Abdullah bin Sa'id menceritalcan kepada kami dari ayahnya, dari Abu
Hnrairalr, dia berkata: Rasututtatr SAW bersabda, "sumpahmu adalah
qpq-ary yang dibenarkan oleh sahabatmu." ffi

,io A3:,.i1 ';L ';.ifri €; ,-#t ,{ e:* -^r1\
',,:i.l.t lo. ^ a - -t- | ,. t .. .. ... t . .zJvaT-* €J r 26- y.,.W e o.#_,8t i. ;F -+

r.rkJt 11 p6y 'ri;.iy,* | ,*r;rrb', * I, J;:rJii
8361. Abu An-Nadhr menceritakan ke,pada kami, Warqa' bin

Umar Al Yasykui menceritakm kepada karni, dia berkata: Aku

ae Abu Ztx'ah bin Aru bin Jarir Al Bujali adalah Hamm" Ada fang
mengaakan selain dia, dari lokeknyq dari Abu Huairah. C\nrnya mengambil
riwayat darinya, yakni Jarir dan Yahya, anak-anak Ayrb, dan Armarah bin Al
Qa'q$.-Ibnu Ma'in dan Ibnu Kharasy rcrrilainya shahih.

ffi,sanadnya sangot dha'if, sebeb ada perawi bernama AMullah bin Sa'id bin
Abi'.*hi Sa'id Al Maqburi. Hadits ini juga telah dibahas sebelumnya pada no. 7119
dengan sanzd shahih dari riwayat AMullah bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu
Hurairah.

Ibnu Hajar menghubungkan hadits dengan jalur riwayat ini ke dalaml t-Tahdzib
(51263-29) karyra Muslim, Abu Dau4 At-Tirmidzi, Ibnu Majah-
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mendengar Amr bin Dinar menceritakan dad Atha' bin Yasar, dari

Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada

shalat setelah iqamat selain shalatfardhu"t 
50r

1 . ), c/t c / 'r:o' ,"-tn.' c.

€.,, I :, * * iu'ti 6w ,,Jzit I 6:L -^r1Y

dte* i,svr;:) €) f ,F i;" i e6V,",i
;U,rJ:Hv ,*#t gQI'n !- e *', {'\t .b
',sl |E ai'E'€f ,;nti ,:;;it ,stb ,i;;tt :6, J\it;; ';
,A i;;t3J:k3ri:Ju ,Li 4'f" "f;b: 

fi$ ,g
,l'Su ,',P 'J. o*,,)l it-,t ,Jv ,'rJ'" a4G :2 ilig; tis

';i,tie gf ,;At gb e H.i*'if'ol L;b ti;:]

8362.Abu^An-Nadhrme,lrceritakankepadakami,Warqa.
menceritakan ke,pada kami dari Ubaidullatr bin Abi Yazid, dari Nafi'

bin Jubair bin Muth'im, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku pemah

bersama Rasulullah SAW di salah satu pasar Madinah' Beliau

kemudian berlalu dan aku pun mengikutinya. Rasulullatr SAW pergi

ke halaman rumah Fathimah. Al Hasan lalu memanggil, kemudian

) p\t ** lnr'J-*, ; il$ p,) irtilir 'v'{-"

"t? 
L*,:^:; u'n?, +ft *t iy

br Jy.t

ftirr 'j6

50, Sanadnya shahih. Atha' bin Yasar Al Hilal Al Qadhi:ny.la Maimunah' Dia

-"og"*bil riwayat dari tuan-tuannya, Abu Dzar, 7zidb:m Tsabit, dan sekelonpok

utania tain. z"ia UU-a.tarn, Syarik bin Abi Namr, dan ulama lainnya mengambil

;;;tJ J.i"ya. Atha' tergoiong tabiin besar dan ulamanya mereka. Dia wafat pada

tahun 103 H.
Ibuu Hibban dalam lrs-Isiqat berkstb., "Dia datang ke Syam dan penduduk

syam memanggilnya dengan o.r^ ^tt Abdillah. Ketrka dia datang ke MelI
pinduduknya memanggilnia dengan sebutan Abu Yasar. Dia seorang. ahli ibadah

dan pandai bercerita."
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Rasulullah SAW bersabda, "Hai Luka', hai Luka', hai Luka'."
Rasulullah SAW me,nyebutnya sebanyak tiga kali dan tidak seorang
pun yang menjawab. Abu Hurairah berkat4 t'Rasulullah SAW lantas

berlalu dan aku mengikutinya." Abu Hurairatr berkata, "Hingga
sampai ke halaman Aisyah, dan kemudian Rasulullah SAW duduk."
Abu Hurairatr berkata, "Al Hasan bin Ali datang." Abu Hurairah
berkat4 "r{ku menduga ibunya menahannya unfuk memasangkan

kalung pada leher Al Hasan. Ketika Al Hasan sampai Rasulullah
SAW me,lneluknya dan Al Hasan memeluk Rasulullah SAW."
Rasulullah SAW bersabda, *Ya Allah, sungguh ahr mencintainya,
maka cintailah dia dan cintai siapa yang mencintainya,u sebanyak

tiga kali.s@

iir:t ttV :rtt ;; i;.'#:, pt I si.r -,rrrr
jf 

'i6 a;:; ,rJ * ,)u_ i * '* ,r6_t I l' # r
,* # irls )\;t#;,*-iir hr * itJ;t
Vu.G:;; ,#rrpklr 'iri iflst\ I' jtsc;-,t,

JAt'jr rk &t:)t'€:Ll j;*
8363. Abu An-Nadhr dan Hasan bin Musa menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Warqa' menceritakan ke,pada kami
dari Abdullah bin Dinar, dari Sa'id bin yasar, dari Abu Hurairatr, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang bersedelwh dengan
senilai satu buah latrma kering yang didapat dengan halal, malca yang
naik lrcpada AIIah hanyalah yang baik. Altah menerirnanya dengan

502 sanadnya shahih. Abdullah bin Abi z;rid NMalfti,661"i t6lrangan hamba
sahaya. Dia mengarnbil riwayat dari Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Ar Husain uin at uin
Abi Thalib. Syubdr, Ibnu Abi Syaiball dan sej,mlah ulama mengarnbil riwayat
darinya. Dia adalah perawi jujur. Di wafat pada tahun 126 H, dan hidup selama-g6
tahun-
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tangan lranan-Nya, lalu menjaganya untuk pemililorya, sebagaimana

halnya seseorang dari
menj adi seperti gunung.

lmlian menjaga anak latdanya, sehingga
,, 503

,G.l

:JG

$:ri oL i e1rt $:", ,ph l ,::1t; -^r1t

-;pry .f 
',V'9,+i;61 a%r p*

8364.Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Io--rahim bin

Sa'd menceritakar-r kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami

dari Abu Salamatr, dari Abu Hurairatr, dari Rasulullall SAW, beliau

bersabda, "Sekelompok orang alcan masuk ke dalam surga dengan

kondisi hati seperti hati-hati burung." 504

"1- 
10. 10'-tl- 

,rJ * ,*j * eJ ;,* :iu *g-,$:L -AY1o

.?. , ol. 1. ?, ), 1 t t c. 1.o.t '7 o. '-.',. 1o.
*: * 4lll 6L, ail dyt ,f ,ol-P €.,t f c4.cr+ €.., t

l;f z?)t l,|^;.
t,' . rt ll&fr4

,iatirbr 'r1, ,!t * ,Su ,Pj iA ?tt ,)* lt J;, Jv :Js

-. :1
o"l,3l ,i;-:;,.,1'r?"x- f ,*

503 Sanadnya shahih. HR. Al Bulfiari danAt-Tirmidzi.
Adlu tamrah artinya senilai dengan sltu Suah tamar.

At Kasbu Ath-Iharyib adalah halal. Makna kalimat yurabbiha li shaahibiha
(menjaganya unhrk pemiliknya) adalah dengan melipatgandakan pahalanya atau

kuantum pahala yang bertambah.
Al Faluwwah adalah anak kuda yang beranjak besar, sebab ia membutuhlkan

perawan lain selain ihrnya.
At-Tirmidzi meriwayatkan, *t h -# "d, i1 u$ "Hingga satu telanan

malcanan menjadi semisal (Jhud." Hal ini diuryamikan dengan anak kuda agar

menjadi lebih terang dan jelas. Sebab, sedekah adalah hasil amal jika seseorang

bersedekah dari harta yang halal, maka Allah SWT akan menambahi ganjarannya,

sehingga terjadi kesesuaian antara diri da" apa yang diberikan serta antara kurrna

kering dan gunung.
tB HR. Muslim dari Abu Hurairah. Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi dalamAl

Jami' Ash-Shaghir, dzn dia meirgisyaratkan bahwa hadits ini s[arrr[.

Musnad Imam Ahmad - lzill



8365. Ya'qub me,nceritakm kepada kami, dia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari ayahyq dari Abu Salamatr, dia berkat4

"Rasulullah SAW bersabda 
-Abdullah 

berkata: Dan itulah yang

benar, yakni Abu Hurairah tidak menyebutkan-, 'Sebuah bangsa

masuk ke dalam surga dengan kondisi hati mereka seperti hati-hati

bunlng'." 50s

#<!t f ,fG * ,i# $:"; ,.:Ar I $1", -^r11

*:, *, bt * it Jy., ,i7l ,Ju ;}j ,rj c l\ i.
,Y'u ,6 

-N ri,-1;JLitii,Iat,i: * ,4,P\.

8366. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Syaiban

menceritakan kepada kami dili Ashim, dari Al Aswad bin Hilal, dari

Abu Hurairab, dia be,lkata, "Rasulullah SAW memerintahkanku tiga

perkara: Shalat witir sebelum tidur, mandi hari Jum'at, dan puasa tiga

hari setiap bulan.'5ffi

,Luf $:", ,:;J ';. LdL $"; A\"rv

s05 Hadits ini telah disehrkan sebehm5n pada no. 8364.tr Hadits ini telah disebltkan sebehln n5ra pada no. g339.
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8367. Utsman bin Umar meaceritakan kepada kami, Usamah

bin Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah,

bahwa seorang lelaki yang ingrn bepergian mendatangi Rasulullah

SAW, dan meminta agar Rasulullah SAW memberinya nasihat.

Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Alat nasihati knmu agar

bertah,va kepada Allah dan bertakbir setiap kali berada di

ketinggian " Ketika lelaki itu berlalu, Rasulullah SAW bersabda, "Ia
Allah, pendekkan yang jauh baginya dan mudahlun

perjalanannya."soT

,yf * ,t*7 i. be,:-t ,:::t- ,r:btt ; $r, -Ar1A

s(-;r; \jrlrg:t&J'lttL.'ifw ,i{ik fii;:;,rJ ,f
i;-) sJ 'e el$ Su; ri;j' (l t- &.s d|,si|Ft ,'i ,P

*tt> W :JG'tts * ,iC olL?ir 9tilt ,Si * ,sx

,s;r't) |*n\u, orfi ,{'-t, ,gf;* }l' iri ,Ly,, {i)

,$;U;<1 ,tx.ili s,f fr
8368. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Ishaq bin

Sa'id menceritakan kepada kami dari ayalrnya, dari Abu Hurairah,

bahwa dia berkata, "Bagaimana keadaan kalian jika tidak

mengumpulkan dinar dan juga dirham?" Ada yang berkata kepadanya,

"Apakah kamu tidak merrandangny4 bahwa yang demikian itu
memang sudah ditetapkan, wahai Abu Hurairahl- Abu Hurairah

berkata, "Demi Dzat yangjiwa Abu Hurairah berada di tangan-Nya,

ini dari perkataair orang yang sangat jujur." Orang-orang bertanya,

"Tentang apa itu, wahai Abu Hurairah?" Abu Hurairah berkata,

"Karnu tidak membayar utang Allah dan Rasul-Nya, malm Allah akan

507 HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadits ini dinukil oleh As-Suyuthi
dalan Al Jgmi' Ash-Shaghir dan dia mengisyaratkan bahwa hzdits ini dha'tf.
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mengikat hati orang-orang berutang, dan mereka menolak untuk
mengeluarkan aW yang ada di tumgannya. Demi Dzat yang jiwa Abu
Hurairah berada di tangan-lfra, yang demikian itu aknn terjadi dua
kali." sos

,#';.er4$:'L ,i6v *'Su * t ei; -,r,rrq
* ,4t f ,;;:; ,r: *,it+# i' )ZL * ,?W ite

ttt'

$ ,ia, ji_ oki ,Jv a6t erf_ ,tr3 ok ,JG *j ie \tat
tct zz,. / 1:^:, ,uS ^r'd 

€t')36-h, ,tr ,'^L');)Gi tl*'4
8369. Abu Abdirrahman 6s'rs€ritekan kepae kami, Syadzan

menceritakan kepada kami, Ibrahim bin sa'ad menceritakan kepada
kami dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Abu
Hurairab, dari Nabi SAW, beliau b€rsabd4 "seorang telaki mernberi
utang orang-orang. " Eleliau b€rsabd4 *Dia berkata kcpada analotya,
'Jilra datang menagih orang yang susah, maaflranlah. dia semoga
Allah memaafkan kesalalran kita'. AHtirnya dia bertemu Ailah, dan
Allah memaaJkawtya'. " fie

lotl .u ,..t ..i9. z I to tzt -.1a,c,p f -*) u,J> (,9-f d (f UJ> -AfV.
'ry- I".t-, * ntt J*t c . .?. zlact. J

lt Ji; Ju :Jv i;.; ,srl *
t-

t ,a4 :*t *b inr * !,i;, iti 'i6 e;j eJ * ,*J

,*i'u ,p r ,Lrit';.;- ,F -cUt 
irr; \ 3l cbtil

*

5* Sanadnya shahih.Ishaq bin Sa'id bin Am bin Sarid bin Al Ash, dari
ayabnyq dari Ikimah bin Khalid. Abu Nu'aim, Abu Al walid, dan ulama lainnya
mengflmbil riwayat darinya. Dia adalah penuti tsiqah.Dia wafat pada tahun 170 H.-'HR f Brrkheri; Ir[usrim; den dq-ry.""'i dari Abu Hurairah. As-Suyuthi
dalam Al Jami'Ash-Shaghri menyatakan bahwa hadits ini shahih.
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8370. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ztthair

menceritakan kepada kami dari Suhail, dan ayalnya, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "sungai Eufrat

terlatras -atau Kiamat tidak alcan terjadi hingga sungat Eufrat

terlruras- akibat adanya gunung emas. Orang-orang akan berperang

memperebutlrannya. Dari setiap 100, ada 99 orang yang terbunuh.

Wahai, anak-anakht jika lcalian mendapatinya, maka ianganlah
tergolong orang-orang yang berperang untuk mendapatlunnya. " 510

$:L ,S>,;:t 'i.'€dt $:^; 43t!t? $:L -Arv\

,-# ,lefr, u ,i;-; t ,t iG iG Upt 4rd d:", ,,rl
,1tLAr t'r,.j3t iJ r *:t ))L \t 'v 

lnt Jt*:t

p;l .r-.,.-e ;,5'*:) r*A)l ;k')
8371. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Al Qasim

bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Al Mahri

menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Hwairah berkata kepadaku,

"Hai Mahri, Rasulullah SAW melarang akan uang hasil penjualan

anj.ing, penghasilan dari membekam, dan penghasilan dari pelacuran,

serta penghasilan dari mengawinkan sapi jant*., 5ll

5r0 HR. Al Bukhaxi dalam perrbahasan tentang fitnah; Muslim dalam
pembahasan tentang fitnah; Abu Daud dalam pembahasal tentang bencana; Ibnu
Majah dalam pembahasan tentang fitn"h; dan At-Tirmidzi.

5rr Sarrrdnya shahih, kecuali jika Abu Muawiyah Al Mahri meriwayatkannya
dari Abu Hurairah. Aku tidak mendapatkan biografinya atau ada yang menyebutkan
dirinya dalam kitab hadits. Kemtrdian aku mendapati pada sejumlah naskah bahwa

Al Qasim meriwayatkannya dari ayahnya, dari Muawiyah Al Mahri.
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8372. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amr menceritaktur kepada kami, Abu Salamah

menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, "Al Qur'an diturunknn atas tuluh huruf. Aliiman,
hakiiman, ghafuuran, rahiiman. " 5r2

,,;6. c. tc tdw.t>- clra-e J; LJ.I tT"L ,;4 i.3..JJ $:t, -Arvr
Lt,*i;a\t * :r';;|iu :Jvi;; ,rj r ,;r- I
iu*yiafr';&;f,*t *tff'/; f$t}t FF

Y:7,*:sr,F g,i.\
U c ;r"lt ,r 4 ,t ,*:j iv \t ;* lt Jy, ,lu,
'a3:, jt q,rt ,:rut J;")t iie \y'^r;\' gefnr 4* i A;
alLii W b#, ji'ol*-*l3{t ,#t i#t i,;, ,; fit-tt

,t,"of ) y'A 'jti !1 *-rti f', jt rsr\ ,t6 ;:y yj * it

HR. An-Nasa:i dalam pembahasan tentang jual beli; dan Ad-Darimi d4lam
pembahasan tentang jual beli.

5r2 Sanadnya shahih. Muhammad bin Amr adalah Muhammad bin Amr bin
Alqamah Al-Laitsi. HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang awal mula
penciptaan, keutamaau Al Qur'aa dan tauhid; Abu Daud dalampembahasan tentang
shalat witir; At-Tirrnidzi dalam pembahasan tentang keutamaan Al eur'an; An-
Nasa'i; dan Al Hakim"
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8373. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamah

menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabdq "sungguh yang mulia anak yang mulia anak yang

mulia anak yang mulia Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin lbrahim

Khalilurrahman Azza wa Jalla."

Rasulutlatr SAW bersabdq "Jika alatyang berdiam di penjara,

tentulah Yusuf tidak aknn berdiam di sana. Kemudian l@tikfl datang

sang penyeru, tentu alat kabulkan pertnohonannya. Ketikn utusan

datang, Yusuf berkata; 'Pulanglah kepada tuanmu dan tanyaknn,

bagaimana lceadaan para wanita yang memotong tangannya.

Sesungguhnya Tuhanlu Maha Mengetahui akan tipu daya ltang
merelra lalatkan'. Rahmat Allah terhadap Luth. Dia telah kembali

lcepada keluarga yang htat. Dia.berkata kapada kaumnya, 'Jika aht

mempunyai kelantan untuk melawan knlian, atau alu kembali kepada

keluarga yang lant'. TidaHah seorang nabi ptn yang diuttts setelah

Luth lreanali nabi tersebut bagian dari kekayaan kaum tersebut." 5r3

tI'r; ,);i i;,'rYJ $:"; ,-b U.'H $:", -Arvt
6:^0"

*'t ,Y \t * lnt Jy, ttk ,iv ,;:; ,rrl'* ,;J- I
i;p,i:$-: i;rt Jlhto-,,-J-

8374. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amr menceritakan ke,pada kami, Abu Salamah

menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah, dia berkata,

5t3 Sr"adnya shahih.IlR. At-Tirmidzi dalam pembahasan t€ntang fafsir dari Al
Husain bin Harits.
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"Rasulullah sAw menyukai harapan baik dan tidak menyukai sikap
pesimis." 514

,.'.6. o, tc t4, t -.ia. . t
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8375. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamah
menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr
sAw bersabda, "sungguh aht seorang marusia. Bisa jadi sebagian
dari lralian mempunyai hujjah yang lebih baik dari yang lain. siapa
yang aht tetapkan baginya sebagian dai hak saudaranya, rnaka
sesungguhnya aht menetapkan sepotong api neraka baginya.,,srs

6:rL (tP,.1* -tr:.r"J 
U. ru $:L ,r\.'i.'k, $:", -Arv1

\t ,-k lnt Jy, *'47f jA :Jv {;:} ,rj 
.* ,:{^L 

-,,5

*'l |!3irf * ,rt-,, ;a h, d* i, J;, Jt,, ,:fL:r *
G,j,i ,,*Jt: i*jrr'j; ik-lr-'.

t.r ,JG if "i :Jv t'Li

trt sanadnya shahih. setain riwayat ini banyak riyawat lain tentang harapan

P* 9 st"p pesimis. Rasulurlah sAW menafs.,'ta,_aiya'tudengan tai-"t yurg
Pg! Pyy",ry$- q1,41"", dia berkata" "Rasulullah SAW bersailta, i* ti il:x\'+'d.s :drl rrjUlr trt:ati,Jlitr r+ii 'Tidak ada penularan dan tidak ada silrap pesimis.
Al fa'l sunguh menakjubltai diriht'. orang-orang bertanya, ,Apakah al yi,lu itu?,
Beliau bersabd4 'Kata-kata lnng baik.,, Muttafaq alaih.

"' sanadnya shahih. HR Al Bukh,ri; Muslim; Abu Daud; At-Tirmidzi; An-
\asa'i; dan Ibnu Majah dari Urrrmu galamah. As-suyuthi menukilnya dalam At
Jami'Ash-Shaghrr dan menyebutkan bahwa hadits im shahih.

cgriL\.
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8376. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amr menceritakan ke,pada kami, Abu Salamah

menceritakan kepada kami dari Abu Hurairatr, dia berkata: Seorang

penduduk Arab badui datang menemuj Rasulullah SAW, lalu beliau

bersabda kepadanya, "Apakah kamu terlcena Ummu Mildam? " Dia

berkata, "Apa itu Ummu Mildam?". Beliau bersabda, "Panas yang

terdapat di antara lailit dan daging." Lelaki tersebut berkata, eedku

tidak pernatr merasakan hal yang demikian." Beliau bersabda,

"Apalmh kamu pernah merasaknn perying? " L€laki tersebut berkata,

"Apa itu pening?" Beliau bersabda, "Penyakit urqt yang menimpa

kepala manusia." Lelaki itu berkata, reflku tidak mendapatkannya."

Ketika lelaki itu berlalu, beliau bersabda, "Siapa yang sulw melihat

lrepada lelaki pienduduk nerala, malca lihattah lelaki ini. " 516

\t * lnt Jy, Jtt :Jvi;; ,rj * ,ef-;u.;r -^rvv
ii$,ii';'o*;, efit'r't 6G1 *;At *$t,&i #?

i76;i pfr jL il

5'6 Sanadnya shahih. Abu Salamah adalah Ibnu Abdinahman, salah georang

imam. Dia mengambil riwayat dari ayahnya Abdurrahmanbin Auf, AisyalC dan Abu
Hnrairah. Anaknya Umar,, Az-Ztfui, dan Muhamnad bin funr bin Alqamah
mengambil riwayat darinya. Tentang kematiannya ada beberapa pcndapat. Ada yang

mengatakan terjadi pada tahun 94 H, dan ada yang berpendapat bahwa terjadi pada

tahun 104 H.
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8377. Dengan sanadny4 dari Abu Hurairah, dia berkata:
Rasulullah sAw bersabda, "yahudi berpecah menjadi tujuh puluh
satu atau tujuh wluh dua kelompok" umatht berpecah menjadi tujuh
puluh tiga lcelompok" sr7

\t * it Jyt JG :Jv e;j ej c ,*Lg.rr-^rv^
ttrl: ,iiilt ',.,,d:-:ir J, /;^:)t 6- 'u "# :l-.: #
'+ s1 u+At i:*X: 1?lt i;U, ,t:utit 'r4i ,gpist

8378. De,lrgan sanadnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:
Rasulullah sAw bersabd4 "Hak seorang muslim terhadap muslim
lainnya ada lima: Menjmvab salam, memenuhi undangan,
menyaksikan jeruzzah, menjenguk yang sakit, dan mendoakan yang
bersin bila dia memuji Allah Azzawa Jalla.', sr8

\t * jnt Jytjti 'jti a;; ,rl * ,ef.;fu-^rvl
irqlptt ,,su 1h; ,fil'railf,Jlth, 6t- 5 ,*, *,
riJ q+itr ht "*f 6 Jl: tAl'Xt ie; ,W ql^tr Li_t l t
A. ;G ,qi;; vt Lf Ar'#- t ,:,!,b, :Jt" ,il\ -&j
ql"l.rt:*f c jp *jl'fiG ALq,rr :)G 

'rti1irr"$,ie i$y ei rydv.* n'; ir; a\ ej : )v,tar.

._ 
5r7 HR- Abu Dau{ At-Tirmidzi; An-Nasa'i; dan Ibnu Majah. As-Suyrthi daram

Al Jam{ Ash-Slwghir re\gisyararkan bahwa hadits int shahih."" Sanadnya shahih. HR Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadits ini dinukil oleh
As-suyuthi dalern Al Jom{Ash-shaghir dnn menyebutkan bahwa hadrts int shahih.

or, , 6. 1.
lPs -P "tt
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8379. Dengan sanadnya, dari Abu Hurairah, Dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabda, "Manakala Allah selesai menciptakan

surga dan neralca, Dia mengirim Jibril. Allah berfi.rman, 'Lihatlah

surga dan perhatikan apa-apa yang telah Alru persiaplcan untuk

pendudulotya'. Jibril datang dan melihat surga serta memperhatikan

apa-apa yang dipersiapkan bagi pmdudulorya. Setelah melihatnya,

Jibril kembali dan berkata, 'Demi lcemuliaan-Mu, tidak ada yang

melihatnya kecuali dia akan masuk'ke dalamtnya'. Kemudian Attah

memerintahlrnn agar surga ditutupi dengan perkara-perkara yang

tidak menyenanglmn. Dia berfirman kepada Jibril, 'Kembalilah dan

lihat surga serta perhatilcan apa-apa yang telah Alat persiapkan untuk

pendudulotya'. Jibtil kembali pergt, ternyata surga telah dikelilingi
oleh perlrara-perkara yang t'tdak menyenangkan. Jibril kembali dan

berlrata, 'Alat talcut, tidak seorang Wt yang akan memasubinya'.

AUah berfirman, 'Pergilah dan lihatlah neraka, serta perhatikan apa-

apa yang telah Alat persiapkan untuk pendudulcnya'. Ternyata

kesusahan di nerala sungguh berlipat-lipat. Jibril kembali dan

berlrata, 'Demi kemuliaan-Mu, alat lchawatir tidak seorang pun yang
ingin mendengarnya lalu memasukinya'. Allah memeriitahkan agar
neralra dilrelilingi dengan perkara-perkara syahwat. Jibril kembali
pergt dan lremudian berkata, 'Demi kemuliaan-Mu, alat lchawatir

tidak seorang pun akan selamat darinya, keanali ia
memasukinya'."519

5re Sanadnya shahih. Sejuotah hadits menerangkan bahwa apa yang
dipersiapkan Allah SWT bagi hamhs-fu4afoa-Nya yang shalih dalam surga tiilak
mungkin dideskripsikan, dan tidak mungkin diketahui kecuali Allah SWT semata.
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8380. Dengan sanadnya, dari Abu H'rairah, dia berkata: Ada
dua orang lelaki dari daerah Bali wilayah eudha'atr memeluk Islam di
tangan Rasulullah sAw. salah seorang dari keduanya kemudian mati
syahid, sedangkan yang seorang lag meninggal setahun kemudian.
Thalhah bin Llbaidullah berkata" 'T(epadaku diperlihatkan surga. Aku
lalu melihat di dalamnya yang teralfiir meninggal masuk ke dalam
surga terlebih datrulu sebelum yang syahid, sehingga ku heran
mengetahuinya Paginya, aku me,nceritakan kepada Rasulullah sAw

-atau diceritakan kepada Rasulullah sAw-. Rasulullah sAw
bersabda, *Bukankah setelah itu dia berpuasa Ramadhan, dan sh,alat
sebanyak enam ribu rakaat, atau sejumlah sekian sharat sunah."

Diriwayatkan d*i 4by Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, t iril
'o: g qrt u "; ;i;.r ),i),1.{;'oy r'5!jtr 5, f f ,tb is i 5.*;'o.5 ii it r,;o iu,;a.U, 4 ru.(*l r1 "Allah Ta'ala berfirman,''Aiu persiaprran untuk hamba-hamba-Ku yang
inat* *enttonatan yang tidak pernah'dilihat mata, didangar oleh telinga, dan
berdetak pada hati manusia'. Bacalah sesurramu, ,Tak seirang pun mengetahui
berbagai nilonat yang menanti, yang hdah dipardang sebagai tiion bagi iereka,
atas apa yang merelct kerjalcan,." (es. As-sajdah l3}l: 17)
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8381. Yazid -yakni 
Ibnu Harun- menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami dari Abu

Salamah, dari Thalhah bin Ubaidullah, batrwa dua orang lelaki dari

suku Bali -yaitu dari wilayatr Qudha'alr- setelah itu dia

menyebutkan redaksi haditsnya. 
520

/a, '-tct ,c t ',6a'- t'io!r'- -^tie* $)-p u. tq u* ,*,U \ZJ si; -^r^Y

?;'r\t ;'* ,, 1W i ti; ; )U'* .o;:i ; J:)
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8382. Muhammad bin Bisyir me,nceritakan kepada kami,

Hisyam bin Urwatr menceritakan kepada kami, Wahab bin Kaisan

menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Amr bin Atha" dari

s20 Kedua sanad hadits int shahih. Dalam hadits terdapat hikrnah berupa nilai

ibadah dalam Islam, sshingga seseoreng tidak hanya bertawa}kd kepadt satu amal

["U"jit* semara. Iii a*r*y" juga dijehskan tentaog anjuran dalam pahala aTal

dan leAuar.kannya dalam lslam- ffadits ini tidakbermaksud mengatakanbahwa nilai

mati syauid ."odrn. Al Qru'an dan suDnah menjelaskan delsan gamblang

tJ"aui.* mati syahid yang tidak meninggalkan keraguan sgllkit pun akan

t"aoa*"*y" ai sisi auan swt. pu." syahid hidup di sisi Allah SWT, meryeroleh

reznki,dan merasakan kegembiraan serta anugerah dari Allah SWT'
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salrnah bin Al Azaq, dia berkata, "sejumlatr menantu Marwan wafat.
orang-orang kemudian menyaksikan jenazalnya dan juga Abu
Hurairah, sementara di sisinya para wanita menangis. Marwan
kernudian memerintatrkan mereka agr berhenti. Abu Hurairatr
berkata, "Biarkan mereka, sebab suatu hari Rasulullah sAw pemah
melintasi jetazah, sedang di sisinya orang-orang me,nangis. umar lalu
memarahi mereka agar botrenti, narnun Rasulullah sAw bersabda,
"Biarlwn merela, karena sesungguhnya jiwa sedang berduka
lantaran musibah, air mata mengalir, dan peristiwa itu bant saja
terjadi. " 521

glt * u'L ,'fu tI'rL ,h';;.'rZJ r.fi; -,rr,rr
3{ti) :'-Ji t1s :JG r;-} ,J,i, ,;rL i ;; * ,,-#,i.

tlcat-r-'

,gy ,t 6_ :tk 6 a; oF ;s- ,ya ((iurtr w:**
'l

-a.t 
^4u 6- :Jui ,:+G e,Sr .? ,Ft 

.r-..<jl 
5:;if'6Ll'r,* 

lt n A l*fy ,rrlrr -u g:,r g#f #ta q\r-*+;
- 

zt sanadnya shahih. Ary 
-bi, 

Ar Azraq meriwayatkan dari Abu Hruairah, ini
adalah kesalahan penuris naskah atau penerbit. Demir.ian iuga yang terdapat pada
rylrh t$.- g'g* AT{ bin Ar ioaq, seperti yans-&;tuil dahm kitab
rujukan. Kesalahan ini telah rama terjadi d"lfr ,u'u6"ii. i-g u"o, adalah
salamah bin Al Azraq, sebagaim,na yang telat lalu pada hadits no- 7677 dan g5g9.

Salarnah ini adalah seorang dari Hi.l'az. fUnu Al eaththan berkata, ..Kesdaennya
tidak diketahui, dan aku- tiaat mengetunui ada seoiang p""ru, ;""g menyebutnrmrnya dalam kitab-.kitab mereka."

- Hadilsnya dalamAl Mus_nad derganno.7677 menyebutkan tentang jawabannya
lfrhadap pertan)'aan Ibnu umar seputar periwayatannya dari Abu HL"ir"u. luoo
umar berkata-kqd-yu, 'r(amu mendengamyai'Dia menjawab, .,ya.,, Ibnu umar
berkatg, 'Allah swr dan Rasul-Nya lebif, mengetahui.. lii" --*g dia tertuduh
ltau tidak tsiqah dalanpandangan Ibnu Umar, tentu dia akan menoli riwayatnya.
Penerimaan Ibnu Umar terhadap riwayatnya adalah 

"rke ;G"i aal ,ot t
beramal dengannya.
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8383. Muharnmad bin Bisyir me,nceritakm kepada krni,
Mis'ar menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Umair
menceritakan kepada kalni dari Musa bin ThalhalL dari Abu Hurairah,

dia berkata: Ketika turun ayrut, "Dan berilah peringatan kepada

kerabat-kerabatmu yang terdekat," Rasulullah SAW menyeru setiap

marga (klan) bangsa Quraisy satu demi satu dengan bersabda, "IIai
sulatfulan, jagalah diri kalian dai api neraka. " Hingga berakhir pada

Fathimatr, dan beliau bersabda "Wahai Fathimah anak perempuan

Muhammad, jagalah dirimu dai api neraka. Afu tidak berhnsa atas

Allah terhadap lmlian, kcc'uali hubungan rahim kalim yang akan

selalu alat sambung dan tidak memqtuskannya." s22

,c'r3 ,rj f ,ot? I $|L ,?r'i.'rZJ g'* -tvrrt
Db + )\, *, ia \, J:" ltA iG ,iG i;; €j *
n;p,t$)r Ga;fr'*,5* GiLrG:b 31 ,; ,Pl
J;, t;- i* t :Jv r#ir ,f 'r1:,i-'#.|rlx J'ri*- :4tlr:- *
k fr*t'A.f 'f A'u'-.rt ,s* ,;ttf # t*)' .j It
d.*6;1 )Atu1-tirb'otyil F'n-i"a Ck

:&lil
8384. Muharnmad bin Bisyir me,nceritakan kepada kami, Abu

Hayyan menceritakan kepada kami dari Abu Zur'alr, dari Abu
Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW berkata kepada Bilal ketika
shalat Subuh, *Hai Bilal, beritakan lcepada aht tentang mtal terbaik
yang lramu kerjakan bermanfaat di dalam khm, karena

522 $arrrdnya'shahih. HR. Muslim dalam penrbahas2a t€nf,ang irnan dari

Qutaibah dan Zuhair bin Harb; At-Tirmidzi dalam pembahasan +ertang tafsir dari
Abd bin Hamid; dan An-Nasa'i dalam penbahasan tentang wasiat dari hhaq bin
Ibrahim
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sesungguhnya afu telah mendengar bunyi kedua sendalmu di
hadapanlu di surga." Bilal berkat4'Ya Rhsulullah, tidak ada sebuatr

amal yang aku kerjekan yang lebih baik dan bermanfaat bagiku,
kecuali setiap kali aku bersuci dengan sempurna ketika siang atau pun

malam hari, aku pasti shalat de4gan kesucian tersebut untuk Tuhanku

di luar shalat yang diwajibkmkepadaku.- s23

t6,:,*'rlt *,,g r *;tr:; A_6L -AyAo

,r: r ,lnF, {.-' ,l J #'* i;i ,sl .rl,;'i' iP
A fi J\r\;i,f s1 :JG *:, Y.ht *U, tr ,;;.:;,

i*It *,*i3*fu Ur:

8385. Y&ya bin Yazid bin AMul Malik -fkni An-
Naufali- me,nceritalrrn kQada k@i. AMullah bertata: Afhku
menceritakm kepada kerni, dia meny$utkannya dari Sa'id bin Abi
Sa'id Al ltdaqbud, dui Abu Huairah, dari Rasutullah SAW, beliau
Uersafaa *Siry W.g tugoaqn ,rwyentut kemafuan tanpa ada
penghalang, ilat@ diawjib buudlat- su

a. a. t lo a* i.ti}.&€';,*_r,eU e,$:", -^r^1
?ot * ,4t * ;;; ,r: * ,I,ski, )*-., * ,yj ,r ,g t

^na.'+*t):)L
n lth-lhalwot adrleh air yug Aigunstan rmtuk bersrrci. Allsh SWT

b€rfirman, (tfr k tt.tr a ri$t'mt Xont ano*ot dqi langilt air yutg amat
benih- 1qs. ru fur(am t25I 43)

Tktlaara artinlra trcdisi si
5z Smadnya dtuffscbab pcrani bernm Yazid bin Abful Malik An-Naufali

dinilai dla'if. Surnls dluffayz ini Et"h disceakati. Sedangkan riwayat anaknya,
Yahf'a, bolehdiadil

@t - MurudhlrArntd



8386. Al Haitsarn bin Kharijah menceritakan kepada kami,

yahya bin Yazid bin Abdil Malik me,nceritakan kepada kami dari

ayal-nya, dari sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairalu dari Nabi sAw

dengan redaksi hadits yang sama56

* ,*j f ,;)).At * i "i'i ,--- i.i1;6 -^r^v
,Ju:q3 ;Y.?" * $tif ;;; ,rj ,? ,6 ,l ; *

.rAt )B 'n'f 6y.iu,ll ii'tti? | ):i"n t:tj;4

8387.Yahyabin Yazid bin AMul Malik menceritakan kepada

kami dari ayahny4 dari sa'id bin Abi sa'id, dari Abu Hurairah,

balrwa Rasulullah SAW Uersabaa, 
*Perbanyaklah mengucapkan laa

haula wa laa quwwata itlaa biltaatt, selab ia adalah salah satu'harta

perbend.aharaan surga." s26

ir; qktr?; *ar ; :Jv

8388. Yahya bin Yazid me,nceritakan kepada kami dari

ayatrny4 4ari Jabir bin Abi shalih -{isebut juga dengan nama Ibnu

Nufailatr-, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulultah sAw bersabda,

,,(Jang hasil pencarian kambing wda malam tnri adqtat, lnram, dan

memalrannya haram. " 527

Ck ,rJ i;3 r,vl ,r,L-i',;.&6:L -^r^^

*t #L\, * $rlli;; ,ri r ,-:zir'i.td Jw- okt-

525 ganadnya dha,if, sebab Yazid bin Ab&l N{alik An.Nafali adalah perawi

dha' if . seba}airnana yang rclah dimangbn tadi.
sic gao;dnya aio,iS. HR Ibmu aai aaUn Al Kamil dari Abu llg6ira[ Tmnm

As-Suvuthi menvebutnva bahwa badie ini dhalf dala-. Al Joni' Ash-Shaghir'--- -szl 
Sanadnya aniy. O"t"n, At-Tajit, Ibnl Hajarrenyaglan- bahwa pada

sejumlah *rk"L ,U iumaA nama Jabir bin Abi Shalih F*t " de,ngan Basyir

Musnrd Imrm Ahmed - @t
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8389. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Aku mengetatruinya dari Rasulullah SAW, beliau bersabd4

" Hendalotya orang-orang' benar-benar berhenti melihat ke langit saat

shalat, atau mereka mau pandangan mereka dicabut. " 528

,rj * ,;i-L)t f ,:!:.tiit $r, ,,Jz\t I $:.L -Ar1 .

,h''n'tl li & #ht * lnr Jirir*,,lruij-)
,C^i*'rf ti;rf 'rf #'rf ,ff'rf ^at 

t;ri\t ;; t ..,LU
6,'.rt;",i;:; Iie {ikr'ik| gl )? e'fu
J;, L\i ,,ri i.V".$ :Jv t|l;j'L:.;tt 'jo ,l' Jh t;-

sebagai ganti Jabir. Dari perkataan Ibnu Hajar ini dapat dipahami bahwa dia
menguatkan nama JabA dan dia tidak diketahui biografinya.

Al Hariisah adalah kamhilg yao.g dicuri pada malam hari. Jabir ini dikenal
dengan sebutan Ibnu Nafi' sebagaimana yarg tercantum dalam cetakan daaAt-Ta'jil.
Akan tetapi dalam naskah tulisan tang6n tertulis Ibnu Baqbalah.

s28 Sanarlnya shahih. HR Al Butfiari dalam pemb-ahasan tentang shalat dari
Hajjaj bin Minhal dengan redaksi,, ilil, # d;li'e; ,t$ ,;*;. vl "Tidat*ah talad orang
yang menganglat kepalanya sebelum imam merasa tahi."

HR. Muslim dalam pembahasan tentang shalat dari Khalaf bin Hisyarq Abu Ar-
Rabi' Az-Zahrani, dan Qutaibah bin Sa'id dan dari Amr An-Naqid dan Zuhair bin
Harb; Abu Daud dalam pembahasan tentang shalat dari Hafsh bin Umar; At-
Tirrnidzi dalam pembahasan tetrtang shalat dari Qutaibah; An-Nasa'i dalam
pembahasan tentang shalat dari Qutaibah; dan Ibnu Majah dalam pembahasan
tentang shalat dari Humaid bin Mas'adah dan Suwaid bin Sa'id.

@I - Musnad Imam Ahmad
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8390. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami, Al Mubarak

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabd4 "Ketahuilah,

adalrah lelaki yang bersedia mengambil apa-apa yang diwajibkan

Allah dan Rasul-Nya, yaloi satu kalimat, atau dua kalimat, atau tiga,

atau empat, atau lima. Kemudian menanthnya pada ujung

palraiannya, lalu mempelajarinya dan mengajarkannya." Abu

Hurairatr berkata, "Aku, watrai Rasulullatr." Beliau bersabda,

"Bentangknnlah bajumu. " Abu Hurairatr berkata, 'Maka aku

bentangkan bajuku. Kemudian Rasulullatr SAW menyampaikan,

lantas bersabda, 'PeluHah bajumu'. Maka aku pun memeluk bajuku

ke dadaku. Aku berharap agar tidak lupa satu hadits pun yang aku

dengar dari beliau setelahnya." 52e

lt * i.t *,*:1|*$|L,.fri lt:t:', -^r1\
Jv:Jvi;-; ,rJ r ,)q /:w'* {&l i NV ,rQt i.
,y ;+, ,*t'Ji ;6t ,},* ,*, *a ?tt ,* it J;,
gra e*'ikt atJ3 *-i ;. Y3 ;It 'u t*t ,ot;z:)r

8391. Abu An-Nadhr menceritakan kepada kami,

Abdunatrman -yalari Ibnu Abdillah bin Dinar- menceritakan

"' San"doya shahih.IlR. Al Bulfiari.
Dalam kitab Fath Al Bari (11224), Hilyqh Al Auliya' (11378) dan Thabaqat lbnu

,Sabd disebutkan dengan redaksi, ,?;;'ri .'.to ,i6'j 9g.'')?'rlLS "Rasulullah SAW
kemudian membentangkannya lalu memotongnya dengan tangannya, lantas

bersabda, 'Dekaplah', maka aktr pun mendekapnya."

,.*tt Ltr*rGtr; o;rf,

Musnad Imam Ahmad 
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kepada kami dari Yazid bin Aslarn, dari Atha' bin Yasar, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4 *Gigi geraham

orang lmfir sebesar Uhud. Pahanya seperti telur. Tempat duduknya

dari api sepanjang antara Qadid dan Maklcah. Tebal htlitnya empat

puluh dua hasta, diular dengan hasta Al Jabbar." s30

€.i f ,yf'f ,6,*!St:t?c;:L rritt lri;:.6-Arly
'o n | . o'xir 31 ,,lu';*: ;r. bt * Ut f ,i;:; €) ,r ,Cg

q h' i1 'tc. t1 A; | ,y:: ? yt )W) g '{!jur'Jji:

.'*v( qr €i;t :t Ya o2 
-$jurf;+'rpt'o;, ee 1'>

:&,ra)
8392. Abu An-Nadhr menceritakan kepada karni,

Abdurrahman me,nceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu
Shalih, dari Abu HurairalL dari Rasulullah SAW, beliau bersabda"

"sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan pembicaraan
yang diridhai Allah Aza wa Jalla yang tidak dipikirkannya

sebelumnya, sehinga Allah mengangkat derajatnya dengan

perlrntaannya tersebut. Dan, sesungguhnya seorang haryba yang
berbicara dengan pembicaraan yang tidak diridhainya yang tidak
dipikirlrannya sebelumnya, lalu perlataan itu menjentmuskannya

masuk lre dalam neraka." 53r

llo Haaie )ang sama telah disebultan pada hadits no.8327.
53r 1g Al Bulfiari dari Abu HurairaL As-suyuthi menukil hadits ini dalanAt

Jami' Ash-Shaghrr dan menilainya dln'if.

@I - Musnrd rmem Ahmtd



8393. Abu Amir Al Aqdi me,nceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Ammar Kasyakisy, dia berkata: Aku mende,ngar Sa'id

Al Maqburi menceritakan dari Abu HurairalL dari Rasulullah SAW

beliau bersabda, "[Jsaha yang baik adalah usaha tangan pekerja iika
dia memberi nasehat." 532

i i 6 ,or:)L U '* e* ,ra I $:", -^r1r

,r;l I 'r* i- ,'Jiii fi ,MLl'& 7.rblt'# **tr
*v\t * yt );, {;', ,'Stiis ft ,M ol Ttbi;r i !';i;; €J )""u'tl *t

8394. Abu Amir meirceritakan kepada karri, Fulaih bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari [s'rim bin Abdillah Al
Mujmir, bahwa dia naik menjurrpai Abu Hurairah yang berada di atas

masjid. Saat itu Abu Hurairah sedang berurudhu. Dia ke,mudian

mengangkat kedua le,ngan atasnya, lalu menghadap ke arabku dan

berkata "sunggtrh aku me,nde,ngar Rasulullah SAW bersabda,

'Sungguh umathr pada Hari Kiamat (anggota wudhu mereka) terlihat

5'2 Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil oleh As-Suyrthi dnrlam Al Jami' Ash-

Shaghir dandia hasan.

Musnad Imam Ahmad 
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memancarknn warna putih karena bekas wudhu. Siapa di antara

lralian yang sanggup memanjangkan cahaya anggota wudhu maka dia
h en d alcny a m el alatkanny a'. "

Nu'aim berkata, 'A,ku tidak tatru perkataannya,'Siapa yang

sanggup memanjanglcnn cahaya anggota wudhu maka dia hendalorya

melalatkannya', berasal dari sabda Rasulullah SAW atau perkataan

Abu Hurairulr.rr 533

* ; :fit ,f ,b3 t3'", ,!G I ,:::.L -^r1o
,lv',.q: * \t * Ut ,f ,i;.:; €j * ,y;l ,r ,;,*-'1r

\: ir:'i'.l n ,!t ,l;,r6-t1',ji:ir :rju t,.ffr i tt:)l-6

tair:ta,,;,UU iet?; d;f uirtir:)$ c16\: 16.:

|4?) (til Jt7 ld:t rtiiJi:J dS'uo't'ft'rJ iyr rii:,
'+ Ly $(*L 'u t-6i ,g,ti.; 'u t-t-a W :.C4 ,;ta
'a*'"i qlb'cy'i6f 'urf ,g; Y ;"f 'ol 

,F iit*
|u;4 |,t* ,;.1 * ,;r*|t ',t? Jtii ,;1)t ,t

,lL t1 ;hi'of J:t :;,.-'St

8395. Abu Amir menceritakan kepada kami, Zuhur
menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Abdirratrman, dari
ayahny4 dari Abu Hurairatr, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Tahulrah lrntian siapalcah yang banglrut itu?- Para sahabat berkata,

':Gang bangkrut di antara kami, watrai Rasulullah adalah orang yang
tidak mempunyai dirham, dinar, maupun harta benda." Beliau

533 I{R. dt Srrkhari dan Muslim dari Abu Hurairah. As-Suyuthi menilainya
dha'if dalam Al Jami' Ash-Shaghir.

t cz 
",i,+9 dlrj
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bersabd4 "Orang yang bangbut dari wutfu pada Hari Kiamat

adalah orang yang meng*jakan shalat, ptuata, dan rukat, sementara

(selama di dunia) dia pernah'menuci maki ini, nemakan harta ilu,

memuhtl ini dan itu. Kemudian dia ditalun, lalu yang ini diberi

balasan setimpal dari fubaikan orang terxebut, dan yang ittt
mengambil kebaikannya. Jika kcbaikawrya habis, sebelum apa yang

wajib atasnya dilunasi, maka kesalahan-ke.salahan mereka diambil

dan dilimpahkan kepadanya. Setelah itu dia dilemparkan kc dalam api

neralra."

Abdurahman 
-yakni 

Ibnu Mahdi- berkat4 "Maka dia diberi
balasan setimpal."

Abdurrabman berkata "Sebelum aW yang waiib atasnya

diselesaikan." 5!

* ,*j';p ,r<l,it ,f ,#:t6:Ji c).G I $:", -4111

8396. Abu Amir me,nceritakan kepada kmi, Zuhair

menceritakan kepada kami dari Al Ala', dari a1'ahyra, dari Abu
Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau b€rsaM4 "Jikn seorailg
mulonin mengetahui huhnnan yang ada disisi Allah, niscaya dia pasti

sangat metginginkan surga. Jika seorang kafir mengetahui rahmat

yang ada di sisi Allah, maka tidak seorang W yang berpuas asa

untuk mendapatkan surga. Allah menciptakan seratus rahmat dan

5r m- Muslim dalam pembahasan t€ntang adab dili asaibah dan Ali bin
Hajar.

+ t, u;t'ei ,JG'fL:t;r'b, *At * ,i;; rrj
'n 

!,'i+ t; j.6;lt'rfi-it ,Ll ,Zit ,f '* u, {A u it
i+ti e; ) ej **., A2 ?nr',st;,ff *t'n Ai t *:St

1* ) o fu:r'-*, lr'":t:,w.. i) #6 # G
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membagi satu rahmat kepada selunth maHiluhya, dengan itu mereka

sernua saling bertrasih sayang. Sedangkan di sisi-Nya ada sembilan

puluh sembilan rahmat. " 535

t I o I o. tc.t .76. E ,!a,L)-it Gt ,.t bl f cr6rj LiJ> cyV jal $J> -Af1V
a

,f ,;;:;,rJ *,i,ttWt* -'ry j; i& i e6';"
)6'u ** + '6;b;"ol'"Ji ;1 :Jv *3 *L ?nt ;; olt

)6'a t3ti'^;;fr ol';f ;, ,?i'a t* f:fi'
rrc :'-i. )zz .'|1.t'..f a.f c.. 

t,: 
c t. tct.fi,i

lv tl 4.d.> b dl,-.r_ dl ?l ,yJ (\--a) ,.f Sl_l* oyr*ls

Art-{.i, ,qi w.5iit ;eljrr'#'6i; ,i,;'*LlW

8397. Abu Amir me,nceritakan kepada kami, Z.thatr
menceritakan kepada kami dari Usaid bin Abi Usaid, dari Nafi' bin
Ayyasy maula Ailah binti Thalaq Al Ghifari, dari Abu Hurairatr, dari
Rasulullah SAW, beliau Uersafaa, "Siapa yang sula mengalungkan
sahabatnya dengan kahng api neraka, maka dia hendalorya

mengenalcan lcepadanya kalug emas. Siapa yang suka memakaikan
sahabatnya gelang api neraka, maka dia hendalatya mengenakan

kepadanya gelang emas. Siapa yang suka mengenal:an sahabanya
cincin api neraka, maka dia hendalotya mengenalcan kepadanya
cincin emas. Tetapi, kenakanlah perak Bermain-mainlah dengannya,

bermain-mainlah dengannya. " s36

s35 rrR At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. As-Suyrthi menukil hadits ini dalam Al
J ami' _Ash-Stwghli dan menilainya has an.

"u Sanadnya shahih- Nafi' bin Ayyasy disebut juga dengan Abbas. Dia adalah
Nafi' maula Abu Qatadah yang haditsnya telah disebutkan pada no. 7666. Dia
dinisbatkan kepada Abu Qatadah- Dia bukanlah hamba sahayanya, tetapi harnba
sahaya Aqilah binti Thalaq. DilamAl Musnad di sini disebut Ailah. Demikian juga
yang terdapat dalam nrskeh rrrli*en tanFn, Ailah. Yang benar adalah hadif yang

t:;
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8398. Abu Amir menceritakan kepada kami, Zrthair

menceritakan kepada kami, Musa bin Wardan menceritakan kepadaku

dari Abu Hnrairall dari Rasulullah SAW, beliaubersabd4"Seseorang

cendertng mengihtti lcayakinan kawannya. Maka lihatlah siapa saia

yang dia temani." 537

i )b'*"* ttl-- :'tu e"t lG I $:L -^r11

\t * Ut,f ,i;:),rj r,lV,r: i,*1)t *7,:,*
triit ,97lri r;fur G t jtl *t'ot *r'u t1 ,lu'rt-'t #
\c'tn & y y u"ii,G*1 U<t+;dV65r4i1 :& t'1.

.irp jy e$Ge'tle-;'!; it d;k;'G';f
8399. Abu Amir dan Suraij me,nceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Fulaih me,nceritakan kepada kami dari Hilal bin
Ali, dari Abdunatrman bin Abi Amrah, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda, *Tidak seorang pun bagi orang

beriman lrecwali alat lebih utama dari dirinya di dunia aWtirat.

Bacalah sesukamu, 'Nabi itu lebih utama bagt orang-orang mubnin

dari diri merelw sendiri'. (Qs. Al Ahzaab [33]:.6) Orang beriman

manapun yang wafat dan meninggalkan hanrta, maka saudaranya

kami nukil dari At-Tahdzib (10/405400 den akan disebutkan nanti pada hadits no.
8897.

537 HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab; dan At-Tirmi&i dalam
pembahasan tentang zuhud dari Muhammad bin Basyar.
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hendabtya mewarisinya jika memang ada. Siapa yang meninggallmn

utang atau barang hilang, maka datangtlah alat Sungguh alru adalah
,, 538maJfiannya

,W i )\ * ,:oiu u:* ,/G -,1 rio"i -t't"
i ,;r-ht -a Itf ,i;-:; ,rj * i7 €j i ,#')t *'
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53t ITR Al Bulhari dalem pedahasan t€ntang taftir dari Ibrahim bin Mundzir
d4l dalam t€ffiry permohonam utang dari Abdullah bin Muhammad;
dan Muslim dalam pembahasan tentang fardhrr Ada yang mengatakan bahwa
Rasulullah SAW memberi ketetapan huhm dari harta perdamaian kaum muslimin.

Ada yang me4gatakan bahwa dari harta 6sai milik kaum muslimin. Ada yang
meirgatakan bahwa memberikan keputusan ini adalah wajib bagi Rasulullah SAW.
Ada yang berp€ndapat bahwa itu tidak wajib. Perselisihan ini terbagi dalam dua
pandangan- Irlama berselisih pahan s€,putar pembayaran utang seseorang yang
wafat Ada yang meirgata&an bahwa utangnya wajib dibayar dan diambil dari baitul
mal. Ada juga yang rengatakanbahwa tidak wajib dibayar.

Makna hadits adalah Rasulullah SAW b€rsabda, *Aht berkcpentingan dalam
kchidupot seseorang dan natinya. Afu adalah walinya dalam dua keadaan
tenebut. Jika dia berutang, naka ofu yang akan menbayarkannya dai sisiht,
selanu dia ktkan orang yang ingfur janji utang. Jika dia punya harta maka harta
tersebut jatuh ke ahli worbqn, naka ah. fidak alan mengambilnya walaupun
sedikit. Jiko dia meningalkmt kcluarga yang miskin yang bingung, datanglah
kepadoh., makn ahr alcot nafi*trya nalkah...." Lih- Slarah Shahih Muslimkarya
An-Nawawi.

;r t--{ ,#r:, F oi M G 6,-;2tA,,p:: ? hr C:*l

;rLt bi ? ht ,;1\rj 1;3t
of t6'..- tc . tt.
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8400. Abu Amir me,lrceritakan kepada kami, Fulaih

menceritakan kepada kard dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin

Abi Amrah, dari Abu Hurairatr, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabdq "Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,

mendiilun shalat, dan berpuasa Ramadhan, maka Allah pasti akan

memasulckannya ke dalam surga; apakah dia hijrah di jalan Allah

atau berdiam di buminya tempat dia dilahirkan." Para Sahabat

bertanya, 'Ya Rasulullah, bolehkatr karni mengabarkamya kepada

manusia?" Rasulullatr SAW bersabd4 "Sungguh surga memiliki

seratus tinglrat yang disediakan Allah Azza wa Jalla bagi para

mujahid di jalan-Nya. Jarak antara setiap tingkat sepertiiarak antara

langit dan bumi. Jika kalian merninta kepada Allah ,tlzza wa Jalla,

malra pintalah surga Firdaus. Surga Firdaus berada di bagian paling

tengah dan bagian paling tinggi surga. Di atasnya terdapat Arys Ar-

Rahman. Dari surga Firdaus terPancar -atau memanoar- swrgai-

sungai di surga." Abu A-it rag*.t"

'* ,1,.* i )\ '* ,:* $:r, ,:;; $:-r, -Ar.\

,rJ it ';"'rL,'^[bl t, ,# JG ;V ,rj i, ,f )u- / ,w
.;J ,uf ,J$:r ,Ht )q:l 'ds ,Ju i{ vf e,,'-;.lt ?i t*

5'e San dnya shahih. HR. Al Bukhari dalam Pembabasan tentang jih84 At-
Tirrridzi; bidbnAslam dari Atha' bin Yasar; dan Ibnu Majah-

Hammam berkata, "Dari Taid\ d^l Atha', daxi Utadah bin Ash-Sharnitn
IIR. ArTirmidzi dan Al Hakim" Al Hakim dan t lana yang sependapat

dengannya menguatkan riwayat Ad-Darawardi daripada riwayat Hamam. Al
Hakim tidak menyinggung riwayat Hilal. Padahal antara Atha' bin Yasar dan

Mu'adz terdapat sanad yang terputus.

Orang ytg diajak berbicara dalam redaksi, iir $i ti ,,i6 '?ara sahabat

bertanya, 'Ya Rasulullah'," adalah Mu'adz bin Jablal sebagaimana yang terdapat

dalam riwayat At-Tirmidzi, atau Abu Ad-Darda' sebagaim,na yang terdapat dalam

riwayat atl-rnatarani. Sedangkan riwayat yang terdapat prida An-Nasa'i, rifii

"Kahi kemudian berkata."
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8401. Yunus me,nceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan

kepada kami dari Hilal bin Ali, dari Atha' bin Yasar, atau Ibnu

Amratr. Fulaih barkata, eefiku tidak mengetatrui kecuali dari Ibnu Abi
Amrah." Setelatr itu dia meiryebutkan redaksi haditsnya. Hanya saja

Ibnu Abi Amrah berkata, "Terpancar sungai-sungai di surga," darr

berkata, *Tidalrlrah lami mengabarlcannya kepada orang-orang aknn

hal tersebur?" Ibnu Abi Amrah saja yang berkata demikian, kemudian

dia menceritakan kepada kami dengan seperti itu. Fulaih tidak ragu,

"Atha' bin Yasarberkata." ffi

,iG A; i$'ri ,6j iu 'iu .i'r :'? t:lL -^r.y
:J$ 6;:;, d: r ,)u- / :W'* ,W i )b'*'* 6',
,*')t ,i" fit ,lv: ,i?i ,*| iv}i, * :t J;tiu

.'^7)t'j1:l'r",r:1'+:,
'a

8402. Abdullah me,nceritakm kepada kami, dia berkata:

Ayahku berkata: Suraij menceritakannya kepada kami, dia berkata:

Fulaih menceritakan kepada kami dari Hilal bin Ali, dari Atha' bin
Yasar, dari Abu Hurairah, dia bertata: Rasulullatr SAW bersabda,

"setelah itu dia menyebutkan r€daksi haditsnya. Abu Hurairah

berkat4 "Di atasnya Arsy Ar-Rahman." Dan di antara redaksi hadits

tersebut adalalU "sungai-sungai surga mernonaar darinya." sar

s Sanadnya shahih. fa*hnjh^fuini telah dilakukan sebelumya.
ttr Sanadnya sfuhih.Ilrdits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 8400.
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8403. Sruaij me,nceritakan kepada kami, Abu Amir
menceritakan kepada kami, Fulaih me,nceritakan kepada kami daxi

Hilal bin Ali, dari Atha'bin Yasar, dari Abu Hurairab, dari Rasulullah

SAW, beliau bersabda, "Orang fiu usianya betambah dan

jasmaninya melemah. Akan tetapi hatinya tetap menytkai dua

perlrara: Panjang umur dan harta." s42

i )\'tL # $o ,\3 e"t lG ,1 $:L -^t. t

*3,11 \t -+ U, *,r;-:) oj *, )u- /,.w'*,W
G d*4 o'ytfl ,d? Jtt ,W ohtf,'*it y14,,lG 6

Geut f\t G *r6t';;t |-rfi|';.pu |*siiiit o'-tti

,slt) ,). :)s wrlt $tf ,:, );,, c- $G ,ee ,1nt lbtf
Jvi ,:#)t ry:*, !;tt.i'u r-ir itil ,r*. #';

gurrrhT !t;l :a)
8404. Abu Amir dan S".aij menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Fulaih me,nceritakan kepada kami dari Hilal bin

502 Sanadttya shahih. HR. Al Brrkhari dalam p€Nnbahasan te,utang kelembutan
hati dari Ali bin [l ]vfldini; Muslim dalarn pembahasan tentang zakrtdaiAbu Ath-
Thahir bin As-Sarh dan Harmalah bin Yahya serta dari Zrhair bin Ha$; At-Tirmidzi
dalam pernbahasan tentang zuhud dari Qutaibalq dan Ibnu Majah dalam pembahasan
tentang pahala bertasbih dari Abu Marwan

Musnrd Imem Ahmad 
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Suraij

Allah.'643

AIi, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, batrwa

beliau bersabda" *Penduduk surga akan saling latnjung-mengunjungi

di dalam surga 
-Suraij 

berkata: Merelca akan saling lihat-melihat-,
sebagaimana mereka melihat gugusan bintang Timur dan gugusan

bintang Barat yang berada di atas calvawala langit yang terbit
bersinar dengan tingkat terang yang berbeda." Para Sahabat

bertanya, 'Ya Rasulullah, apakatr mereka para nabi?" Beliau

berbabda, "Benar, demi Dzat Muhammad yang berada di tangan-Nya,

sejumlah bangsa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta

membenarkan para Rasul. "

berkata, "Dan sejunlah orang beriman kepada

c c, o 6t I ot lozl ..1C. .. E..r'.A,
y tt' .U. P ,f (P) tu,r> cttV ,l U;J> -A t ' o

o$if'vjnir # ;tr;) ,tj * ,)G /.:wl,L ai*
t) ,f '* '#r ipt '\1; tt ,'Jti '*, {r ?tt J,
,tt +rU- r?rrst & roil l:,? t),g? Y,7 | ),*)

iqL;uArl:L?ttk
8405. Abu Amir me,nceritakan kepada kami, Z;'thatr

me,nceritakan kepada kami dari Mtrhammad bin Amr bin Halhalatr,

dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al Khudri,
bahwa Rasulullah SAW bersabd4 "Apa saja yang menimpa seorang

muslim bertpa kelelghan, sakit yang tents-menerlts, kesedihan, derita,

kegelisahan, dan ganggurn, hWga duri yang menyahitinya, pasti
Allah alran menjadikannya sebagai penebus dosa-dosanya-" sM

t' Sanadnya shahih. HR Al Bukhari; Muslim dari Abu Sa'id; dan At-Tinnidzi
dari Abu Hnrairah RA. As-Suyrthi dalarn Al Jam{ Ash-Shaghir menilainya shahih.n Sanadqa shahih. Hadits ini telah disebutkan r"b"Lr*y" pada no. 8014.
Hadia ini diriwayatkan juga de,ugan redatsi, ,? & q.bfi\'n+jjit'e:aat H'e c

@I - [t6a1fl rmu Ahmad
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8406. Hammad bin Mas'adah me,nceritakan kepada kami, Ibnu

Juraij menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Artr bin

Syihab, dari Abu HTTfr, dtri Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Siapa yang mempurryai tiga orang p*ri dan bersabar terhadap

lresulraran yang, ditimbullannya, kesulinn yang dibmvanya, dan

lremudahan yang disebabkannya, maka Allah akan mena,skkannya ke

dalam surga dengan amtgerah rahnat'Nya'kepda merelu."

Seseorang bertanp" "Atau dua "nak persmpum wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, "Atau fua otak perentptan " Ses@rang bertanya

"Atau satu anak perempuan wahai Rasulullah." Beliau bersabdq

"Atau satu anakperem2ntan." ss

qsu- ,rpt *Mtuibah apa saja yang menimpa saorang muslim, kcanli Allah
menjadilrannya lrafarah hingga &tri yang menyakitinya." IIR. Al Brtkhari dan

Muslimdari Aisyah.
As-Sunrthi rnenilai hadits ini siaiifi dilen Al Jam{ Ash-Shaghir.
Asy-Syaikhani juga meriwayatkan dengan redaksi, qi tt -it'* ,s1l te;- #'u v

uiti:;,ar't LJ tS y!* *{ jr;r iir 'b;\1"Muslim monapun yaag terkena nsukan duri
dan yang tebih dari' iat, tceatati dengm itu Altah menghapus kcsalahan-
lresalahannya, sebagaimana halnya pohon lnng manggugurlun daun-daunnya,"
dari Ibnu Mastd.

!5 $a.afl1y1 shahih,kecuali riwayat (Am bin Syihab) dari Abu Huairah. Aku
tidak menemukan biografinya atau sedikit dari data dirinya dal.m kitab yang ada.

Aku menduga kesalahan dari para penulis naskah- Kemudian aku menemukan

sebuah hadits dalam Al Mustadrak (41fiq dad jal* riwayat Muharmad bin Sinan

Al Qaazaz, dari Hamnad bin Mas'adah- Di dalamya terdapat nern2 Arnr' bin
Nabhan pengganti Am btui Syihab.
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8407.Bukair bin Isa me,nceritakan kepada kami, Abu Awanah

me,nceritakm kepada krni dari Abu Balj, dari Amr bin Maimun, dia

berkata: Abu Hurairah bertata Rastilullah SAW bersabda kepadaku,
*Hai Abu Hurairah; naukah konu aht tmjuklran satu kalimat yang

mentpakan harta ttpadon dari turta terpendam surga di bawah
'Arsy?" Abu Hurairah bqtd4 ceflku b€rl<at4 'Tentu, d€rni Bapak dan

Ibuku'." Beliau Uersatda, "I{ottu hendabrya membaca, 'Laa quwwata

illaa billaah Gide ada k*nan keauli dari Allah)' ."

Abu Balaj bertata: Aku menduga dia berkata , "sesungguhnya

Allah berfirman, 'Honba-Ku berserah diri, dan dia drteima'. " Abu
Balj lagi b€rkat4'Aku mengatakan Ta yang dikatakan Amr."

Am bin Nabhan disctnfu oleh Ibnu Hibban dalam lrs-Isiqat. Dia juga
disebrflon oleh Ibnu Hajr d"I'rn At-Tahdzib Qls0l),bahwa yang tertera dalamAl
Musnad (AnE bin Nabhan). Dia rrrrnhenartan nama (Am bin Nabhan). Sedanglcan
yang tertulis dalam naslah blism ngFn (AqbinNabhan). Jelaslah bahwa naskah
yang berada di targan Al Ilafizh a&leh salah-

Tentang hadits ini, At-TirmirLi tidak rrsngrrnhil ketetapan "siapa" yang benar
sebageinma ymg dferbirmgfu. Dalam hadits bab terdapat kzta al la'awa'
artinyakesutrm-l rtinyakesrlitanAr-rakia'artiryakemudahair.

@I - Musnd IErEAtn d



Abu Balj berkata: Amr bedrata: Aku bertata kepada Abu
Hurairah, "Laa haula wa laa qnvwata illaa billaah?'Dia menjawab,

"Tidak, tetapi yang terdapat di dalam surah Al Kahfi 'Dot nangapa
lramu tidak mengataknn wabu karm. nqno.n*i kebnrnu mtxt
syaa'allaah, laa quwwata illaa billoal, (aos kchadak Allih-lah
semua ini terwujud, tiada kchutan kcanali dangm potolongan
Allah)'.- (Qs. Al Kahfi [8]: 39)s

c. 1.7. ,c ,,6. ,/.e. .z to
ge $A-' g.r :l-e>, V,b cqj? Ot it,.):- €* -Ar . A

f ,i;:; €l plk ,rj * ,iiL ,rJ i i, + i;r€r,t
osi'# G'A,'d ok t*;it *i *?"t * ,;t
,qti.,st *i',_S.it i"fi ,JG ,it-t$It GA o(9:6b.-'i*
LAt Ft G C,p'',*-.<,'&,[:ut,*-,t'At :4i : Ju

i e * ;; d,i* r.,a-t -:*tt gt
8408. Sulaiman bin IIat menceritakm teada krmi, Ilmad

bin Salamah menceritakan kepada kmi dai rshaq bin Abdillah bin
Abi Thalhah, dari Abu ghalih, dai Abu Erairah, dri Rasutullah

SAW, bahwa ada seorang pria melrjual minrmm keras di rlalam

sebuah kapal. Dia kernudian mexrcaqrur minumm kerasnya de,ngm

air. Dia juga membawa bersamm5ra seekor kera Rasulullah SAW
bersabda, "Kera tersebut kemudi@, mengmrbil lcotwrg ltotg di
dalamnya terdapat sejumlah dinar." Beliar bersabda lry{, *Kqa iu
naik memanjat tiang agurrg (dalofl kryI larro), lalu nanbuka

tr HR. At-Timddzi dalam pembah*m teffig do dri Ah Kusib dcmeen
redaksi, trjr F ';r: (JF ,ii,* \iJ Vi; i ,Si a r!$1 'p*tuyaHah ucaru too heia
wa laa quwiata tfiai btrtan, kuena'sutguh kalina taxfu se.fugi@. tuta
simpanan surga."

MrurdhrnAlnd - @t



kanfing tersebut dan membuang safit dinar ke laut dan satu dinar ke

kapal, sehingga tidaktersisa satu dfuur pun di dalam kantung." s47

i.t ,*- ,jit 
"e 

$:"; :Ju g-"st 3b d,"ti -xt,q
'oi a;; J V ,yJ yCk €j U J1:" ti3i.xL :Jv ,F
,iltiljt )s'St eb ? ,i$ ;L3 {'?" J:";rr J;,

-?Y:t t;;i ,?t,i$t:d, f b';, ,?it t;'-n)

8409. AMushshamad menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdul Aziz -.yatrri Ibnu Muslie menceritakan kepada kami, dia

bertata: $uhail bin Abi Shalih menceritakan kepada kami dari

ayahnyra dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
*Seba*-ba* shaf telaki adalah sluf terdqan dan sebuntk-buruk shaf
lelaki adalah yang paling belakang. Sektnrk-buruk shaf wanita

adalahyang terdepan dan sebaik-ba* shafwanita adalah yang paling
belakang." 

.w

, - .-
,kt*.4 $:L,2it * €*,;:J,,sr :t? t:r,L -A r \ .

J;, o,r,:ki ir;; G<!.*,iG yj ,r ,rrp €J ;t d
,iG ,u- ,*'u'-"$rt ,;j :Jv r51.,F & iL hr *t .i,r

s7 Ish"q bin Abdillah bin Abi Thalhah mengambil riwayat dari pamannya Anas,
ayahya, dan sej'rmleh 'rl'rna fui1 Itlalik dan Ibnu Uyainah mengarnbil riwayat
dariqra Dia adalah perawi yang bisa dijdilran sebagai hujjah. Dia wafat pada tahun
l34H-* Sanadnya slnhitr. HR Musliq Abtr Dau4 At-Tirmidzi; An-Nasa'i; Ibnu
IUajah dui Ahr Huairab dan Ath-Thabarani dalarn Al Kabir dai Abu Umamah
dandari IbruAbbas.

As-Snylhi dalan Al Joni' Ash-Slughir renilai hadi6 ini shahih.

EI - 
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8410. Abdushshamad menceritakan kepada kami, *Uu, *r,
menceritakan kepada kami, Isrna'il -yakni 

Ibnu Abi Khalid-
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dia berkata: Aku berkata

kepada Abu Hurairah, "Demikiankatr Rasulullah SAW shalat bersama

kalian?" Dia berkata, "Adakah yang kamu ingkari dari shalatku?"

Ayahnya berkata: Aku berkata, e:r{ku hanya hendak bertanya tentang

itu." Abu Htrairah berkat4 "Y4 aku meringkasnya." Ayahnya

berkata" "Berdirinya Abu Hurairah sekadar de,lrgan turunnya muadzin

dari menara dan sampai ke straf." Ye

''ia ' '' ' " ;stl.? c;l, ,;:Lst'.t:t t:i.L -At \ \

;,"&t i;i;:r;,r;t *ck,r: *^,4-
gsil,t4.'nl gt*'i ,{'t?i r$t'ui;LLX,*t *
)6 E,#, *i ;t,iii,r) W Lq,?,'#

;rt.,lr:o;tr r?1 Q\l' A eit y ,P) r*
8411. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz

bin Muslim menceritakan kepada kami, Sulaiman me,nceritakan

kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, *Pada Hai Kiamat ada leher kcluar dari
neralra. Leher ini mempunyai dua mata yang digunalan untuk

melihat, dua telinga untuk mendengar, dan lidah untuk berkata. Dia

54e 5"""d"ya shahih. Dalaln hadits ini terdapat perinaah untuk meodirilon shalat
dengan serpuma dengan sebaik-baik cara, serta mendasarkan shalat berdasarkan
shalatnya Rasulullah SAW. Sebab, beliau men€riman)ra secara syariat daxi Allah
swr.

Musnrd Imem Ahmad - EI



berkata, "Aht disediakan wrtt k tiga orotg: Saiap penguma yang

membangkang, setiap orang yang menyehttukan Allah, dan para
pembuat gambar." 55o

,f ,j; €l 'u.t tt'L {# 'i. itiL $:rt -^r \ y

8412. Utsman bin Umar me,lrceritakan kepada kami, Ibnu Abi
Dzi'b menceritakan kepadakmi dari Az-Ztfri,dri Nafi' maula Abu

Qatadatr, dari Abu HurairalL bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Bagaimana dengan kalian jika Isa turrn kepada kalian dan

mengimami shalat kalian- " Ssr

. .. I

)+- f ,-, ej ';1 ell ,:;" u.itiL $1"; -^r \ r
,i'i ! :Su ;;t;r'?"t ;* lt J;.,'oli;; G: ,f ,lnFt
rir .1;i ri sri i:, $G ,:u:il irri | ,b:iv i,ri r'u:i_i

.ilja :Ju t'rrr.U.6: ,E ,*:;.i)e ;;Uy ltl 'j6
8413. Utsman bin Umar mgtrseritakan kepada kalni, Ibnu Abi

Dzi'b mengabarkai kepada kami dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu
Hnrairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidah demi Allah, dia
tidak beriman. Tidah demi Allah, dia tidak beriman. Tidah demi
Allah, dia tidak beriman." Para Sahabat bertanya, "siapakah itu,

550 5anadnya shahih.IlR. At-Tirmidzi dalam bab sifat neraka dari Abdullah bin
Muawiyah Al Jumahi.

t'&'&19'€enr cllt"Bagaimuta dengan katian jika Ibnu Maryam turun diiingah-
tengah lralian dan shalat bersoru kalian?"

@I - Musnrd Imem Ahned



walni Rasulullatr?" Beliau bersabda, "Tetangga yang bavvaa'iqnya

tidak membuat tenang tetangganya. " Ada yang bertany4 "Apa itu

b aw aa' i q?" Bet au bersabda, " Kei ahatanny a - " s 52

,i 'i.t (tf zJu #-i t;J 'i ir,;i" $:-rr -^t \ t

{'bt d* :t Jh'ifi;; ,rj ,r ,b4, ),-., * ,4)

ht* Arl g-!r Ll d;f';si? &taUtit*'t,iC'*t
,,:u si:!)t:',t16|i *? ,l' Jh G. ,|y; Su ,9L*;G6::

uitt! i6r u,

8414. Utsman bin Umar Abu Muhammad me'lrceritakan

kepada karni, dia berkata: Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada kami

dari Sa.id Al Maqburi, dari Abu Hurairah" bahwa Rasulullah sAw
bersabda, "Kiamat tidak akan datang sehingga wnatht melafotkan apa

yang dilahtlran oleh umat-umat sebelwnnya, seiengkal deni seiengkal

thn sehasta deni sehasta." Seseorang berkata, 'Ya Rasulullalq

seperti yang dilakukan orang Persia dm Romawi?" Beliau b€rsabda,

"Siapa tagi kalau fukail mereka." 553

*,f ,-it? f ;,-,:#'i.$ l$:", -At\o

'4')l ,J ,Ju r;:; ,rJ * ,zLrb i. . t..- c.\ i.gl;t,g_f f ,f g

t5'Hadits ini diriwayatkan dengan redaksir, a:'l',*',t|gi n if.ir.1aU \ "Tidak

akfit ,flasuk surga orang yang keiahaton Va fidak mqnbut taailg bttnganq&."
HR Muslim dari Abu Hurairah. As-Suyuthi datrrarmAl Jami'Ash-Shaghrlr mcnilainya

shahih.
5r, Utsman bin Umar mcngambil riwzyat dari Yrmus bin Yazi4 lbnu Jgraij, dan

sejumtah ulama. Ahmad bin Hanbal, Ar-Ramadi, Al Harits bin Abi lJsqm'h, dao

sej,r-Un uhma mengarnbil riwayat darinya. Dia adalah sosok lelaki chalih dan

tsiqah. Dia wafat pada tahun 209 H.
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8415. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Abu Awanatr

menceritakan kepadaku dari Abdul Malik bin Umair, dari Musa bin

Thalhah, dari Abu Hurairab dia bertata: Seorang lelaki dari

pedalaman datang me,ne,lnui Rasulullah SAW de,lrgan membawa

daging kelinci panggang disertai dengan sambal dan lauk lainnya.

Rasulullah SAW ke,mudian menerimanya tetapi tidak memakannya.

Beliau lalu memerintahkan para sahabahya mernakannya. Lelaki

pedalarnan tadi tidak memakannya Maka, Rasulullatr SAW berkata

kepadanya "Apa yang nenahomru w*tk memakannya?" Diaberkata,

".,$rl berpuasa tip hri datm sebulan." Beliau Uersabda, "Jika kamu

berqruasa, mako berpusalah pada hari putih (tanggal 13, 14 dan

I5)." t*

,rJ f ,"i& U )fi l "t:"' 
,?:'1 U. ,-#- 6L -^ t \ 1

fi *,r{,b, *Ut *,i;:},rj t,Cp,rj *,!#

ts Tidak ada dalam jajamn para perawi dan daftar narna Syaikh Ahmad nama
(Abu Al Walid bin Umar). Semga kalimat (Ibnu Unar) menryakm tambahan, yang

sebenamya adalah Abu Al Walid Ath-Thadisi. Dia merupakan salah seorang dari
Syaikh Ahma4 dam dia mengambil riwayat dari Abu,-A'wanah. Demikian juga, yang

benar pada tulisan tangan adalah tidak adanya narna (Ibnu Umar).
HR juga An-Nasa'i dalam p€mbahasan tentang puasa dan pembahasan tentang

perbunran dari Mubatmad bin Malmar.

@l - Munad Imam Ahmed
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8416. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Abu Bakar

bin Alyasy menceritakan kepada kami dari Abu Hashin, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairalu dari Rasulullah SAW, bahwa beliau

melakukan i'tikaf pada malam sepuluh teratfiir dari bulan Ramadhan.

Pada tatrun di mana Rasulullatr SAW wafat, beliau melakukannya

selama dua puluh tr ti.r 55s

,JG |nft tJr' i';:, ,*L'i.'# 6L -^t\v
'* ,u. €J * ,f oj i **;,y ,,gt:'t'rrt ,f Lr?, v*f
su;,prfu,hfytt *v?', *UtAJ ,te e;) sj
,€ut2).rb\r:Jrs qLktil 'lti ,<K$rr:/j f otr.

&U.ri*t
8417. Umar bin Sa'ad me,lrceritakan kepada kami {an dia

adalah Abu Daud Al Hafri-, dia berkata: Suffan mengabarkan

kepada kami dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katslr, dari Abu

Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ketika kami sampai di jalan

Azh-Zhafuarr, hidangan makanan disampaikan kepada Rasulullah

SAW. Kemudian beliau berkata kepada Abu Bakar dan Umar,
*Mendelratlah kalian berdua, makanlah." Keduanya berkata, 'I(ami

555 IIR. Al Bulfiad dalam pembahessa tentang keutarnaan Al Qur'an dari
Khalid bin Yazi4 dan dalam pembahasan tentang i'tikaf dari Abdullah bin Abi
Syaibah; Abu Daud dalam pembahasan tentang puasa dari Hannad bin As-Sara; dan

Ibnu Majah dalam pernbahasalx tentang puasa dari Hannad bin As-Sara.
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sedang berlntasa" Beliau UersaMa, "Buttulah perjalanan kedua

sahabat kalian ini, bekerjalah untuk ke&m sahabat kalian ini." 556

i t-fi ;.1 * ,;; $:rL ,rL U.';L tii; -,rt t,r
Ju :Ju r;; ,rj * ,gL ,r: r *31v i #'* ,i$ €j
i*i-: ,U:-i',l:i *ir ,WUf ,*i {rb,t ,)* !, J;i

l,i,j, ,F t;r'ttt rJ*,Jl!tt, if;t fi ol
.4..

8418. Umar bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Yatrya

-yakni 
Ibnu Zakaria bin Abi Za'idaf me,nceritakan kepada kami

dari Sa'ad bin Thariq, dari Abi Hazlm, dari Abu Hurairatr, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabd4 "Sttht Arab yang segera binasa adalah

Qtraisy. Hampir tqjodi wanita bujalan dengan sendal, lalu dia
furkata, 'Ini adalah sadal Qtraigt'." 

sfl

5$ So"rdn)ra shahih. Umar bin Sa'ad Ah Dard Al Hafri p€rdsbaan kcpada
sebuah ne,re tempat Al Hafnt di Kufab" Dia mcngaobil riwayat dari Malik bin
Mighwal dan Ats-Tsauri. Ahma( Abd dan sejumlah ulama rncngambil riwayat
darinya.

Ibnu Al Madini b€rkatC *Alnr tidak mcngetahui adanya seseorang yang lebih
ahli ibadah daripada dia:"

Abu Hamdrm Al MuSi' berkata, .Ikmi pcrgi nengrmjungi rumabnya dan tidalc
kami d9p4i apaprm fi dalanrn)ra."

Waki be*ata, 'Dia orang yang sangat dermawan pada zamamya."
Dia wafat pada tahrm 203 H.
5t7 

Sanadnya shahih. Sa'ad bin Thariq bin Asyim Abu Malik Al Asyja'i Al Kufi.
Dia me,ngambil rimyat dari ayabnya dan Ibnu Abi Aufa. Syubah dan, Abu
Muawiyah rcngambil riwayat darinya. Ahnad m€xdlainya sebagai perawi tsiqah.
Dia hidtp hingga uia ha,ryir 140 hhun-

@I - ['[6pfl Imrm Ahmad
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8419. Yahya bin Adam menceritakan ke,pada kami, Quthbatr
me,nceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu

Hnrairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq uKami mendapati

mantuia yang paling jahat di sisi Allah adalah orang yang berwajah

&ta (munafik)." sst

i.'# * ,-it? I ,:t:t, ,6'i.iq $t', -Ary.'iv 
\, * lt J;rjd ,jti ,;.j eJ * ,*j -r ,& sj

l"r;ri,, ** i *l |*'6? riy,:p. :
a-

8420. Hisyarn bin Sa'id me,nceritakan kepada kami, Abu

Awanatr menceritakan kepada kami dari Umar bin Abi Salamalu dari

Ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Jilra salah seorang budok katian mencTtri, maka juallah walau

dengan nasysy (20 dirham). " 55e

5st Snnrdnya shahih. HR Al Bukhari dalsm pcmbahasan tentang adab dari
Umar bin Hafsh bin Ghayats; Muslim dalam pcmbahasan tcxrtang adab dari Yahya
bin Yahya; Abu Daud dalam p€rnbahasao tcotang adsb dari Muaddad; At-Tirmidzi
dalam pembahasan tentaog kcbsikan dari Hannad bin As-Sara; dan Matik dalam l,
Muwaththa', s€,mun)ra mcriwayatkan dari Abu Hurairah.

55e San,dn)ra shahih. Hadits ini diriurayatkan juga dcngan redaksi, gikir o; r3t

,,*'j:: '4 *lika seorang budak menatri, maka juallah walau dengan nasysy Qd
airfam;.6 IIR. Al Bulfiari dalam pembahasan tcntang adab; dan Abu Daud dari Abu
Hurairah.

Hadits ini dinukil olch As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shaghrr dan dia
menilainya hasan.

An-Nasysyu adalah 20 dirham, setara dengan setengah uqtyah.

G

y*)t $ h'tb ,ti
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8421. Zaid bin Al Hubab me,lrceritakan kepada kami, Adh-
Onamat bin Utsman menceritakan kepadaku saat dia berusia 5l
tahun, aku kelur bersama Suryan, dia berkata: Bukair bin Abdillah
bin Al Asyaj menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin Yasar, dari
Abu Hurairah, dia bertata Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang
menbeli makanat ,rsb dia tidak boleh menjualnya kecuali setelah
mefuiosin)ra." fi

,*f ,r ,ff'* |r* €* qfut'^? $:"; -Aryy

8422. Ab&erd mreeritakm k€eada ;, Haurmad
mmeritakao kcpada kmi dari Suhail, dari ayahrya dari Abu
Hurairah, bahrra Rasnlullah SAW UersaUAa, "Jihn salah seorang dari
lralian meryEraig sadaranlm, n aka hindarilah daerah waiah.- s6r

ffi Sanadq"a sluhih. Bukair bin Abdilhh bin Al Asyaj mcngarnbil riwayat dari
Abu umamah bin sahl &n Ibnu Al Musayyab. Anaknya ualtramar, el Laits, dan
sejumlah rrtamr aag3p611 riwayat darirya. Kqinamamya diakui dan dia wafat
pada t"hrm 127 H.

56r Sanadnya shahih. tladits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 8321.
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8423. Abdushshamad dan Affan me,lrceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakm kepada kami

dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairab bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Jika kalian melahtkan perjalanan di nnah yang subur,

malu berikanlah hak unta. Jika kalian melahtkan perialatun pada

tanah yang tidak subur, maka percepatlah jalannya. Jiko lulian
hendak beristirahat, maka jauhilah jalan besar.

AIfan berkata di dalam riwaptnya, 'suhail bin Abi Shalih

mengabarkan kepada 1r-i.o 562

q*.f ,f ,ff'*'rg $:r, q$t'* $:l; -AtYt

S; tiixv ,i6 *i {'b, ,* }tri;:rilr;} ej e
. l.'.t ..'-lr t. I o . t .'.., ..rr . I .. t..r( oa^.H t-p ,,fli \;'# oL 4;'u';- o$:,ilrhr; ;r;t:,

8424.Abdushshmad me,lrceritakan kepada kami, 
"r--.Umenceritakan kepada karni dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu

Hnrairah, batrwa Rasulullah SAW bersabda "Jangan jadikan ntmah

562 ganad"ya shahih. HR. Muslim; Abu Daud; ban erfirmiazi dari Abu
Hnrairah. As-suyrthi dqttm Al Jami' Ash-shaghir rcnitainya s hahih.
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kalian seperti htburut, karena seswguhnya syetan akan menjauhi
rumahyang di dalamnya dibaenkan surah Al Baqarah." s63

$:-r, ,# t ly- Lx'rL ,;:Lsr '"? $:", -A r y o

3l ,l' Jh ri 'i6 
';L Ll t:", ,;; q{ lf 1y 'i. i?J

t,e $y q W:*t fi ,,lf '^t-'6;'tk *r f,.fbL

.d'ola I o; t-iat'*- q Ju; :JG ,u,6r i;)
8425. Abdushsharnad menceritakan kepada kami, Salim Abu

Jumai' menceritakan kepada k4mi, Muhanrmad bin Sirin
menceritakan kepada kami, bahwa Abu Hurairah menceritakan bahwa

Umar berkat4 'Ya Rasulull4lt Utharid At-Tmdmi merduat pakainan

sutera. Jika aku me,mbelinya dan mengenakaonya saat menyarnbut
tamu engkau yang datmg (tentu bagus)." Rasulullah SAW b€rsabd4
"seswtgguhnya orar.g yang mengenakan sutera (di dtnia) adalah
orang-orang yang tidak akan mendapat bagiannya (di alfiirat)." 564

i;:.21t '.t? $:", -A t y I
,Jvi[.i €j f J,&

-.t-i ,, . , fl. f,... t I
,r) rf td J;D_ oJ-P tl

s Sanadnya shahih. Ad-Dadmi meriwayatlan hadits semakna dari Abu Al
Ahwash. Dia berkata" "Ab&illah b€diata, Tika syetan mendengar surah AI Baqarah
dibacakan dal"m sebuah rumah, meka systan "kan keluar dari nrmah iersebut'."ffi Sanadnya shahih. Salim Abu Jami' adalah Salim bin Dinar. Dia dipanggil
dengan Ibnr Rusyd, dan dinilai Btqah.

HR Al Bukhari; Muslirq Abu Daud An-Nasa'i; dan Ibnu Majah dari Umar.
As-Suyuthi diddeln Al Joni' Ash-Shaghirmilainya slwhih.
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8426. Abdushshamad memceritakan kepada kami, Hisyam

menceritakan kepada kami dari Ydryq dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah, dia berkata, "D€mi Allah, aku orang yang paling dekat

dbandingkan kalian de,ngan shalat Rasulullah SAW.' Abu Hrnairah

melakukan doa qunut pada rakaat teraktrir shalat Isya dan rakaat

teraktrir shalat Subuh, setelah me,lnbac4 "Sami'allaahu liman

hamidah." Ke,mudian dia meirdoakan orang-orang beriman dan

melaknat orang-orang kafi r.s65

itt * ,Lt 6?l ,:^i.t7 'i 'rP $:", -^tYv

& r:)Lbt * C, f ,r;:j ,rj r ,r*l r ,,<)'it f ,)\.
,J*!,'tr, ,Q,f 'u *t L+ ,$ /ta\ titt6.,i6

.:ia ),?: ,€*l'l*e, ,i1ilitt ,tt6/tstt

ss Sanadnya shahih. Qmut dibaca setclah bangkit dari ruh (itidal). Hadits

semakna diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa jika Rasulullah SAW hendak
mendoakan seseorang atau mendoakan korban LJhu( bcliau melakuksn qtmut

setelah ruku. Abu Hurairah kim-kira b€rkata demikiaq "Setelah Rasulullah SAW
berkata, 'Sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal hamdu (Albh mandangar
siapa yang memuji-Nya, firtanht bagimu pujian)', beliau membaca, Ya Allah,
selamatlwnlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Ayasy bin Abi Rabi'ah,
dan orang-orang lemah dai lraum beriman. Ya Allah, persulitlah suh. Mudhw dot
buatlah negerinya kcmarau sebagaimana negerinya ft44f. Rasulullah SAW
membacanya dengan suara lantang. Terkadang beliau membaca pada salah sahr

shalat wajib (shalat Subuh), 'Ya Allah, lahatlah sifulan dan sifuIot',Iduk sebuah

perkaryungan dari perkaryrmgan Arab. |vtake, Allah SWT menrmmkan ayat-Nya"

'Tak ada sedikit puil camryr tangutmu .dalam urusan merekt itu atat Allah
menerima tobat merela, atau mengadzab merelca karena sesunggulmya merelu ittt
orang-orang yang zlalim'." (Qs. Aali Imaan [3]: 128)

IIR. Ad-Darimi; Al B+khari; Muslim; Abu Daud; dan Al Baihaqi dengan

redaksi hadits yang beragantetapi memiliki kesamaan-

Mucnad Imam Ahmad - EISI



8427. Manshur bin Salamah me,nceritakan kepada kami,
Sulaiman 

-yakni 
Ibnu Bila!- mengibarkan kepada kami dari Al

Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau
bersabda, "segeralah beramal sebelum muncal enam perkara:
Terbinya matahari dai Barat, kemunanlan Dajjal, asap, henan
melata, kianehan pada salah seorang di antara lalian, dan untsait
umurn (kiamat)." ffi

* ,)\. i.t * ,lor;#- 6?l ;_p ti3; -,rrr,r
v 'j6 pt rlL h' & d, * ,e;:; ,rj ,; ,yj ,r *.ilulll

Gt1 ok,tf u21:1,A. ufi
.a

8428. Manshur me,lrceritakan kepada kami, Sulaiman 
-yalariIbru Bilal- mengabartan kepada kami dari Al Ala', dari ayahnya,

dari Abu Hurairab, dari Rasulullah sAw, beliau bersabdq *Tidaklah

pantas bagi orang yang sangat jujw suka melalour. " 567

3i' J ol ,i.'rt{ }3.t, ,';zp;;, 'e; ,p, ? trtt'a1 ,lui |i
,^r*, Lry g\';, y::?

56 sanadnya shahih. HR Muslim dalarn pemberhasan tentang fitnab dan dalam
pembabasan tentaqg iman dari Yahya bin Ayub, QutaibalL dan Ali bin Hajar.

'"' Sanadnya shahih. Sutaiman bin Muhammad Abu Mrrhammad zazla
keluarga Ash-Shiddiq. Dia adalah perawi ttiqah dzn dipandang sebagai imarn Dia
mengambil riwayat daibidbin Aslam dan Abdullah bin Dinar. Analnya Aytrb, Al
Qanabi, dan Iawin nengambil riwayat darinya. Dia uafrt pada tahun 172H.

* ,* ,l>61 * ,:o* E?l ,tH $:r; -^ryl
:,St ;-,t *. Xtt * ,4, ,)yie )q'of ;;; €l ,f ,yJ
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8429. Manshur me,nceritakan kepada kami,, Sulaiman

mengabarkan kepada kami dari Al Ala', dari ayahny4 dari Abu

Hurairatr, batrwa seorang lelaki datang menemui Rasulullatr SAW, dia

berkat4 "Bersabdalah." Rasulullah SAW bersabd4 "Sungguh Allah
memulialran dan merendahkan derajat seseorang. Akan tetapi aht
berharap akan bertemu Allah Azza wa Jalla dan tidak seorang pun

meminta halorya 4or17*." 568

;.'# c ,ttr I g;f ,oG.LlU ,*, ri"i -xtv .

P:r rlLbt * ]tt JytTf i;; €J ry$ ,r,ii- €.1

,At 
"t)tb,rJ

8430. Yahya bin Ishaq me,nceritakan kepada kami, Abu
Awanah mengabarkan kepada kami daxi Umar bin Abi SalamalU dari

ayahny4 dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melaknat para

peziarah kubur.56e

U.p} -it? rj 6?l ttotLJ,LU. ,*_ $:", -^rr\
,;; €j c ,yj yib *J ;';L * dt? l r,i:"; ,it;.)

:Ur4:-tt;#14,*, {'X" ,k ltJ;t Ju :Jn

8431. Yahya bin Ishaq me,nceritakan kepada karri, Abu
Awanatr dan Husain bin Mtrharnmad mengabarkan kepada kami, Abu
Awanah me,nceritakan kepada kami dari Umar bin Abi Salarnah, dari

568 $rnadn)E shahih. Al Mazhlamah adalah balasan yang dirninta dari sebuah
kezhafiman. Kata ini digunakan untuk hak yang diambil.

'o' Sanadnya shahih.IlR. AlTirmidzi dalam pembahasan tcntang jenazah dari
Qutaibah; dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang jenazah dari Abu Nashr
Muhammad Khalaf Al Atsqalani.
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ayahny4 dari Abu Hurairah, dia berkara, 'Rasulullatr sAw bersabda
'Sungguh gunung Uhud ini menytkai kita, dan kita menlrukainya'.'670

e €J i'# t,{t? lrit|L:;7 ei; -,rtrv
lnr Jyt i6 'jf r;; ,rJ r ,yJ ,f ,p? i *\t* i.

*J fr,i-,:,Frii y gt'or ri1.,:S-,:, {,\t ,*
8432. Husain menceritakan kepada kard, Abu Awanatr

menceritakan kepada kami dari uaar bin Abi Salamatr bin
Abdirrahman bin Auf, dari aFhnya, dari Abu Hurdirab dia berkata:
Rasulullatr sAw bersaMa, "Jika seorang budak mencari malca
juallah walau dengan nasysy - yaitu sepatzh uqiyah-.,, s7r

i'#,f dt?,1 e;f co|Lr| -;-di* -x*r
€o. (o. '-1- /

d_l ,f, c*l ,f ci^I-, .31

iet ',5t!y; os
8433. Y.h1la 6ia Ishaq menceritakm kepada karni, Abu

Awanah me,nceritakm kepada kami dai umr bin Abi salamatr, dari
ayahnp, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah sAw melaknat para
peziarahkubur.5T2

570 sanadnya shahih. Umr bin Abi saranah bin Abdirrahman mengambil
riwayat dari ayahnya. AbuAwanah dan Hasyim mengambil riwayat darinya. 

-
Abu Hatim 'Dia adalah perawi juj,r dan ait""-tar, t"tapi tiduk biru

dij adikan seb agai hujj ah ;'
[Jla-. lain menilainya tsiqah. Dia adal"h hakim di Madinah. Abdullah bin Ali

merrbunuhnya di Syampada tahun 132 H.
sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan secara panjang lebar pada

hadits no. 8420.
t'2 

Sanadnya shahih.Hadits ini semakna dengan hadits no. g430.
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8434. Husain bin Muhammad me,lrceritakan kepada karni, farir

-yahi Ibnu Hazm- me,lrceritakan kepada kami dari Muharnmad -yakni Ibnu Isha6, dari Muhammad bin Ibrahim At-Tanrimi, dari
Abi SalamalU dari Abu Hurairab, dia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersaMa, *Dajjal akan datang ke K]rudz dan

Karman dengan menbmpa tujuh puhrt rikt pengifut. Wajah-wajah

mereko seperti perisai yang dihnt gqeng." fl3

ta
U.

JltI
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8435. Yunus bin Muhamrnad me,nceritakan kepada kami,
Fulaih me,nceritakan kepada kami dari Sa'id bin At Harts, dari Abu
Hurairab dia berkat4 "Jika Rasulullah SAW ke,mbali dari shalat

tR 
Sanadnya shahih.Jarir bin llazim Al Azdi pemah me,nyaksikan jenazah,Abu

Thufail. Dia hadits dari Abu Raja' Al Utharidi dan Al Hasan. Ana,tmya
Wahab, Ibnu Mahdi, Hadbah anaknya Khali4 dan Syaiban mengambil riwayat
darinya. Iarir adalah perawi aiqah. Manakala naraunnya mulai bercarytu, anaknya
berusaha menutupinya. Dia wafat pada tahun 170 H. Biografi terdapat
dalern tr1 Khulashah. Dalam k:itarb Tahdzib karya lbnu Hajar disebutkan 175 tahun.
Al Bultari berkata dalan Tarilrt-nya, "Dari Sulaimanbintl6g rlen lainn)ra.'r
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kedua Id (Idul Adha dan Idul Fithri), beliulmelalui jalan yang bukan
jalan ketika perg." s74

,*r)t * i.i' +;"*6iL,U;_tfl'", -^rr1
;a h, ,k lt J;, iri 'jti i;; oj * ,)G- i * ,r
,j'&t ;Si r ;. . ;t ri:;.At ;f,ii'p; ? ht i\, *3

,aa.

#yl#) ii,*
8436. Yunus meirceritakan kepada kmi, Fulaih menceritakan

kepada kami dari Abdullah bin AMirrabman, dari Sa'id bin Yasar,

dari Abu Hurairab dia bertata: Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh

AUah ,tlzza wa Jalla berfinnon,'Mana orang-orang yang menjauhi

dosa karena kebesaranht? Hari ini Aht akan menaunginya dalam

naungan-Ku di hari di mana fidak ada naungan kcanali naungan-

Yut." 575

tr g,no.lnlla stuhih. Hedit ini diriwayrftrn juge dcngan rpdatsi, i['g.jt t{og
'rj ,ii d g: *1, vl *l 'fiU Rrorhlleh SAW kclulr uutrk shdat Id ml-alui iatu
jal"ir, saat ken$ali bcliau mggunrtan jalm yarg laitl" HR. At-Tirmidzi dan Al
Hakim dari Abu Hurairah" Scmrma As,Suyufti d^ln Al Jani' Ash-Shaghir
mcnilainya siaf,rit" Sarednya stuhih. Di dalamya Ahad bc*atl, 'Tulaih renccritakan
kepada tarni." Ini terjadi kateoa kesalahan dari pcmlis naskah" Sebab, Ahmad
be,nar-baur tidak pcrnah bcrtcmr dc,ngan Fulaih dan ddak mcngambil riwaft
darirya.

Ahmad mcndapatkan riwayat dari Fulaih dcngar paailara Yunrs, Suraij, dm
lainqra. Pada kedus badits sebclum dan scsudah hadit ini discbutkan Ahmad
meriwayatkannya &ri Yunug dari Fulaih" Ddtm hadia ini pcnulis naskah
menghilangkan rcddrsi, *Yrmru mcoccritalan k€"ada kErDi;D Namm kcnyataannya
pada nartnh /,ang diterje'rmhlrnn ini tidat acmifiar, scbab redatsi, 'Yunus
menccritakan lccpada karii," tctap ada. Dalam nnsteh tulisan t ngen tertulis, "Yuus
menceritakan kepada lrami, Frilaih mcnceritakan kepada kami,' dan inilah redalsi
yang bc,oar.

HR. Muslim dari Abu Hunirah. As-Suyrthi dalan Al Jami' Ash-Shaghir
menilainya sfiaiii.

@ - 
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,s;ilr'tt1.,sv *, #h, * br Jiiili;; oj* ,)u-

,ft'*; ,t'ib &r'+',-ti:b;r,ia:Jv &f ;;ir;
.JAr'J:iatJ*

8437.Yunus me,nceritakan kepada ;, Fulaih -*"oi rt*
kepada kami dari Hilal bin Ali, dari Atha' bin Yasar, dari Abu

HurairalU bahwa Rasulullah SAW bersabda" "Sungguh seorang

benrsia rzc 
-Yunus 

berkata: Aku me,nduga dia berkata" menjadi tua

renta- dan melemah ubuhnya, akan tetapi hatinya muda untuk

mencintai &ta perkara: (Jsia yang panjang dan cinta 1rorto." 576

'oL |* $:L 
'vti err-3t j E): ;; $:L -^rr^

i;:) ,rj * ,)u- i E-,,'* ,-d,i ,rJ *tlt * .r *, *
y:,& t, ,+ p'n ,*t ;r'X" ,k :t J;t )ti :)ti
*:ttf 4?,rifur 'ub? !.'*Q.ite-v ar *i

.vt *ry*,ie" Jv,-iqti';
8438. Yunus dan Suaij bin'An-Nu'man m€,nceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Fulaih me,lrceritakan ke,pada kami dari

Abdullah bin Abdirahman Abi ThuwalalU dari Sa'id bin Yasar, dari

Abu Hurairab" dia berkafa: Rasulullah SAW bersabda, *Siapa yang
belajar ilmu yang semestinya untuk menmri ridto Allah, tetapi

mempelajainya untuk mencari hana dtmia, maka dia t'tdak akan

merasakanwangitrya surga pada Hari Kiamat."

576 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelunmya pada no. 8403.
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Suaij b€*ata di dalm.riwayatnyr, *Ivlaksudnya 
baunya.,, 577

i #'* * $:rL ,rv'di;:) ,i;-rii; -,rtrq
fi *iiax,t * !,);r,*,i;; oj*,g6J,i #
,h:)t Jttr:.r^ |g?).'|i6}, Jr$ $(i\ry !r>,;t'gk :Jv

i*f Wjry,, W.,:r\t;r'rU-t ,;rfi_ 6k ! i iA t,

w ,ft:*-r,r;lrti;li r? lt
8439. Yunus dan suraij me,nceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Fulaih menceritakan kepada kami dari sa.id bin LJbaid bin
As-sabbaq, dari Abu Htrairah, dari Rasulullah sAw, bahwa beliau
bersabd4 "Negeri-negeri dan kon-kota tertaklukkan. para letaki
berkata lrepada saudara-saudaranya,'Mari kita pergi ke tanah yang
subur'. Padahal Madinah adalah lebih bagi mereka, jika mereka
rnengetahui. siapa yang bersabar atas kesulinn dan kcsttsahan yang
menimpanya di Madinah, maka aht o.kan menjadi saksi baginya kclak
di Hari Kiamat, atau pemberi syafaat,.,'s?t

tz sanadnya shahih. Di dalamya discbutkan redaksi .Tulaih dari sa,id bin
Abdillah bin Abdirrahman Abu Thuwalah., yang benar adalall ,T,ulaih dari
Abdullah bin Abdirrahman Abi rhuwalab"" D"-i["n juga yang i"rtoti, dengan
benar pada naskah tulisan trrgm.

As-srryuthi meriwayatkan drtrram At Jami, Ash-shaghr'lr dengan redaksi, pir y
trir ;,2 i:titlfit l, ** *siapa yang borajar ilmu kaiena ,"liu Attot, maka dia
menyiapkan tempat dudulaya dari api neraka." HR At-Tir-midzi dari Ibnu umar.
As-Suyuthi juga merrilainya hadiB hasan.

Sanadnyasiahih.Kaaal-la'waa artinya kesulitan. Al Amshaar adalah
bentuk plural dari kata mtshr yang berarti koa- Ar-Riifadalah tanah yang dipenuhi
t naman dan kasuburan. Bentukpluralnya adalaharyaaf.

@ - 
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?js'wpl
8440. Yrmus dan Suraij me,nceritakan kepada kami, teairanya

berkata: Fulaih me,nceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ubaid bin
As-Sabbaq, dari Abu Hurairalq dari Rasulullah SAW, bahlra beliau
bersabdq "sebelu'm Hamat mwtanl tdhwt-tahun kcdustaan.. Pada

tahun-tahun itu orang-orang yang jujur diduinkan, orang-orang
yang &sta dibenarkan, orang4)rang yang amanah dildianati, dan

orang-orang yang khianat dipermyai. Pada tahun-talrun tersebut

orang-orang hina berbicara. "

Suraij bertata, "Pado tahun itu orang-orang hina melihat." 57e

* ,s-* n #,)'* |'g $:"; ,:,;;-$:", -Att\

'dift ,6.5 qlrr:t ,J;'u i-.,:i'rt:t;- ,ilk 'p:ir ,sl4
t *r[t f',ltj'-^lt;,., 13.rJ Ll'q

8441. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad
me,nceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu
Salamalr, dari Abu Hurairalr, bahwa Rasulullah SAW bersabd\"Alcu
melihat seperti mimpiyang dilihat oleh orangyang tidur, seakan-akan

di tanganht terdapat dua gelang perhiasan terbuat dari emas. Alat

5P Sa"adnya shahih.Hadirc ini ringkasan dari hadits no. 7899.

u-f i,:v e3 ivlll, ;, lt J;r'oli;; €j r,li €l
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lcemudian meniup keduanya lalu keduanya teranglrat. Alcu lantas

menakwillrnn bahwa salah satunya adalah Musailamah dan Al
Ansi.'s8o

'* f<i. ;,oj:iri ,rl ,::", ,:;; $Y -^rry

& *tht 'u lnr Jt-tk.,i;-1 €J * ,)u- i o*
6,;lL "t:i 

'o ,F) 6>u,6$ p^;i'oy :Jui *. e
i\,ctrjt'€>rl e ,*t ir.X" ;* y, JhiC'; ,)8u;
"tlU'*";;v 

;CIr 
'ol: ,ltiur6'{,, exi;y'of '&rl *

,:^rtfu C^;e:rtf ,jW ii,r

842. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami, dia berkata: Bukair me,nceritakan kepada kami dari
Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW
pernah mengirim kami dalam sebuah ekspedisi, lalu beliau bersabda,
*Jilra lralian mendapatkan fulan dan fulan 4ua lelaki Quraisy--
malra bakarlah keduanya dengan apf. " Kemudian Rasulullah SAW
bersabda saat kami hendak ketuar, "Aht tadi mernerintahkan kalian
untuk membakarfulan danfulan dengan api. Sesungguhnya api hanya

digunalran Allah untuk mengadzab. Jika kalian mendapatkan

lreduanya, iruka bunuhlah keduanya." sBr

5m Muhammad bin Am bin Alqamah dan Abu gflamah girr fibdinabman, sahh
seorang imam dalam bidang syariat. Dia mengambil riwayat dari ayahya,
AMurahman bin Au[, Aisyalf dan Abu Hurairah. Anaknya Umar, Az-Zubri, dan
Muhammad bin Amr mengemhil riwayat darinya. Tentang wafatnya terdapat
beberapa pendapat. Ada yang meirgatakan bahwa dia wafat pada tahrm 94 H, ad^
jugaygng rcngatakan bahwa dia wafat pada tahun 104 H.

ttr Hadits ini telah disebutkan sebelumya pa& no. 8054.
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843.Yunus menceritakan ke,pada kami, Fulaih menceritakan

kepada kami dari Ayub bin AMirrahman, dri Ya'qub bin Abi

Ya'qub, dari Abu Hurairah, dia bs&ata: Rasulullah SAW bersabde

"Janganlah seseorang 
'menbangunkan yang lain dari temPat

dudubrya. Akan tetapi perluaslah, niscaya Allah akan nenberi

keluasan kepada kalian." 5t2

€j ,? 7a7 :;. "t; 
$:r, ,.f;i i "*; $:r, -^t t t

'*:bl *, $ t h' ;r',;,'d,Jv eT),r: *,si;!t
Wal jy t r",iui,:,;:, t F r*

8444. Yrmus bin Muhamurad menceritakan kepada ftarni,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Al
Muhazzim, dari Abu Hurairab, dia berkata: Kepada Rasulullah SAW

didatangkan tujuh ekor biawak di atasnya terdapat kurma kering dan

minyak samin. Rasulullah SAW ke,mduian bersabda" "Makanlah,

lrarena sesungguhnya aku mengizinkannya. " 583

582 Sanadnya shahih. Hadits i1i rkan disebutkanpadano. 10271 sccarapanjang
lebar dan 10786.

5s3 Sanadnya dha'if,karea ada perawi dha'ifyangbenoama Abu Al Muhazzim.

Lib- hadits no. 8314.
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a
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845. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, Abu Al Muhazzim menceritakan kepada

kami dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW berjalan melintasi
seekor anak kambing berlordis yang dibuang oleh pemiliknya.

Rasulullalr SAW lalu bersabd4*Tidaldrah tralian tahu, anak karnbing

ini telah menghinakan pemililotya?" Para sahabat berkatA "Ya."
Rasulullah SAW bersabda, uDunia lebih rendah bagi Allah dari anak
lrambing ini bagi pemilibtya." su

,:ni,L U."g (;:L ,:;; rsi* -xttt
,k !, J;' ok :JA r;.;,1 'd; ,,lv {.)

k og',fr ,t* d k oy,:*lL gl * t rl*.,J tt\

W IrVs :Jv ,!i:.,J,o

8446. Yunus me,nceritakan kep{a kard, Hammad bin
Salamah menceritakan kepada kami dari Mtrhammad brn Ziyad, dra

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata "Jika Rasulullatr

SAW menerima makanan dari selain keluarganya, beliau akan

bertanya tentang makanan tersebut. Jika dikatakan bahwa makanan itu

'* Sanadnya dha'if,karcna ada perawi dha'ifberaawAbu Al Muhazzinr. Lib"
badits no. 8314.

As-Safi,hlah adalah anak kambing dari j€xds dornba.
Al Ma'z adalah sebutan saffi enek kimhing yang baru lahir, baik jantan atau

betina.
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adalah hadiah, beliau akan memakannya. Namun jika dikatakan

batrwa makanan itu adalah sedekatr, beliau bersabd4 'Makanlah
kalian', dan beliau tidak merrakannya" sss

*ata4 i) f ,Ck'* ,J,Al", ,ifi,d'e -^t tv

lt Jh er :Jv;;; ,t'of ,pTt * :;'r,;I- I 4:L
;G s1.& ,:r;rrt*r4 ,itbst ;4.lni p, *h't .b
'^i;. ,Fi ,Ek ov :Ju; JtFt ,K ol €pir', it/ G

S*it n:, W- LYr: 4t u; e r:*,)' K3
8447. Ya'qub menceritakan ke,pada kami, Ayahku

menceritakan kepada kami dari Shalib, dari Ibnu Syihab, Abu
Salamah bin Abdirratrman me,nceritakan kepadaku, bahwa Abu
Hurairatr berkata, "Rasulullah SAW keluar. Lalu iqamat shalat

dikumandangkan dan shaf dilunrskan. Hingga ketika Rasulullah SAW
datang pada tempat shalatnya dm kami melranti tmtuk b€rtakbir,
beliau b€ranjak dan bersabda, 'Tetap di tempat kalian'. Beliau
kernudian masuk ke dalam rumahnya- Kami lalu menanti sebentar.

Tidak lama kemudian Rasulullah SAW keluar mene, ui kami dengan

kepala menetes air dan ternyata beliau banr saja mandi." 586

585 lil, [t lrrlrhari; Musliq .lan An-Nasa'i dari Abu Hurairah"

_ As-Suyrthi MlamAl Jami'Ash-Slughl'r menilainya shahih dengan redaksi, ori
,fi ye.u. ? ,\)i ,,g'of,, ,|fr l::,F ,yS;.\ i6 ,ii3, ,Sg.i,i $t* lr;*l U jb gri1 I ri1

'# "J:iko makanan aiAatangtan, beliau bertanya apakah hadiah atau sedetial?iiki
dikatakan sedeka!, maka beliau berkata kepada para sahabatrya,'Malanlah', dan
tidak memakannya. Jika dikatakan hadiab maka beliau m€nggeralikan makanan lgg
dengi4 tangannya lalu rnemakannya bersama para sahabat."

586 Yanthufu artinya menetes air. Tentang Abu Salamah bin Abdinahrnan telah
diuraikan sebelumnya.
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8448. Ya'qub 6srrc€ritaken kepada kami, dia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari Abu Shalih, dari Ibnu Syihab, dari
Ubaidullah bin Abdillah, dari Abu Hurairah" dia berkata: Rasulullah
SAW bersabda" "seorang lelaki mengutangkan uangnya kepada

orang-orang. Dia berkata kepada anabtya, 'Jika kamu datang kepada
yang sedang susah, maka maafkantah. Semoga Atlah memaaflran

lresalahan kita'. Kemudian dia bqtemu Allah, dan Dia memaaflran

lres a I ahan- kcs al ahanny a. " sn

;.1 * ,''yrrj.\tfl'", ,JG :*'i.i;,j 6it -,rttq
JG:Jvi;; ,rj r ,*:), * i* ,,J * ,yl'* ,rL
f\t'n'# ,;; q.i,t? f it:yu: *'\tt ,)* !, J;,
U '# 'fy ,Ll '& e)" d;l',f ok o\'if) ,oj:;;i-'os

.*d;ir
8i&lg. Fazarah bin Amr menceritakan kepada ;, dia

berkata: Ibrahim -fkni Ibnu Sa'ad- me,lrceritakan kepada kami
dari ayahnya" dari Abu Salamah bin Abdirrabman, dari Abu Hurairah,
dia berkata: Rasulullah SAW hrsabda, "sungguh pada umat sebelum

lralian ada orang-orang yang meaerima illrain. Sungguh jikalau hal

t87 Hadits ini telah disebutkan sebelurmya pada no. 8369.
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tersebut ada dalam tubuh umatht, maka dia adalah Umar bin

Khaththab." sEs

6:L ,ufr ,g:L:, ,;) i6 :iti ^hr 
|r? t:i,L -A r o .

,k ytJ;'Ll;;1t *'i.'-^& f ;.- ,iG *J'* ,€j

Y''";'i?i *t;A\'
8450. Abdullah menceritakan kepada [ami, dia berkata:

Ayatrku berkata: Dan Ya'qub me,nceritalcannya kepada kami, ayabku

menceritakan kepadaku dari ayabnya, dia berkata, "Abu Salauratr bin
Abdinatman menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW.

Setelatr itu dia me,nyebutkan redaksi hadits socara mursal." 58e

,yW ut Jv Ck * ,*j 6'", |afr $tL -Ato \

*3 ;)L\t ,ru br Jt-:h 'iti 
,;:) r-{ lf ,.-i.Ar:;.t e:

,,b * 4b;i?yt sp ,-H, ,i,*fr'C6 6 $.',iG
,:,!1? L|i,*ti;ir i.'A. $v {;"ar ri.i }.i#'
;r, i,t & n' Jh u;ii,e br +t *: t:$'q;

58t At Muhdats artinya lelaki yang dugaamya benar. Ibrahim bin Sa'ad Az-
Zubri Al Aufi Abu Ishaq Al Madani mengambil riwayat dari ayahnya dan Az-Zuhri.
Ibnu Mahdi, Ahrnad, Lawin, dan sejumlah ulama mengambil riwayat darinya. Dia
tergoloag ulama besar yang wafat tahrm 183 H.t" Ibid.

ht Jyt'jU; e*, ,b';L ,# ,lF, { i:+ig *:t
ir JrrU'rvfUl o.L.|tl;f 'j6 

,*i *ltt *
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8451. Ya'qub menceritakm kepada kami, ayalrku

me,nceritakan kepada kami dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Ibnu Al
Mula1yab menceritakan kepadakq bahwa Abu Hurairatr berkata:

Sungguh Rasulullah SAW bersabda" "Ketika ahr tidur, aht melihat

dirifu berada di surga. Aht melihat seorang wanita berwudhu pada

sisi istana. Lalu aht bertanya, 'Milik siapa istana ini?' Mereka

berlrata, 'Milik Umar bin Kliaththab'. Alil kemudian teringat
lrecembuntanmu, lalu aht mundur ke belakang." Ketika Rasulullatr

SAW berkata dernikian, Umar duduk di sisinya bersama orang

banyak. Umar langsung me,nangis ketika mendengar itu dari
Rasulullah SAW. Umar b€rkat4 'D€mi ayah dao ibuku, kepadainu,

aku ce,mbunr watrai Rasulullah?"seo

G.t *,J)B '* |* G'tl ,;Gir| ri;ie -,rtov
:,sG S-,, {'X" ,k lt Jhlfi;; ,rJ r ,,(bL'* ,:*
'g:r!{t;-s $t o';; ,f ,oVt; u.s fJt d'iitA -^%t yf'cty

,gt ,s;,, ( ,rjiti ,y>r,1int JbG A ia,i f!' e ?usl
GtbS fur,frr i,;?, ig)*; * ,t$, j ,iu ro:4t ,Drl

8452. Fazarah menceritakan kepada katni, dia berkata: Fulaih
menceritakan kepada kami dari Hilal 

-yakni 
Ibnu Ali-, dari Atha',

s IR- Al Bulfiari dari Abu Huairah dcngan redaksi: iir ji ir [A'+ i*,t €;
,f..,t',j,6 t;"zir t:,i,'4 ,.+ ,pt-yg j\te7.it1 6,{ ,r!ii: ,t ,4r W d E ,i,l |st'Ji *
s,irr iii u'r,6l l:*l ,i,61 * €.i',Ag'4:j't*L:?'ii i*idk^ kami beradi di sisi
fusutuUan SAW, tiba-tiba beliau binabda, 'Saat tidur, aht bermimpi melihat diriht
di surga. Afu lremudian melihat seorangwanita berwudhu pada sisi istana. Aht lalu
bertanya, "Milik siapa istana ini?" Merelca berkata, "Milik (Jmar." Aht lremudian
teringat cembunnya Umar, sehingga aldt mtmdur ke belakang'. Umar kemudian
menangis dan berkata, 'Kepadaht, engkau cemburu wahai Rasulullah'?"

, ,, cl?*bt)
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dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda" *Penduduk

surga alran saling melihat, sebagaimana kalian saling melihat atau

lcalian melihat gugusan bintung Barat dan bintang Timur di atas

calvawala dalam tingkatan yang berbda." Para sahabat bertanya,

'Ya RasulullalU mereka ihr para Nabi." Rasulullah SAW bersabd4

"Benar, demi jiwaht yang berada di tangan-Nya, dan seiumlah kaum

yang beriman kqada Allah dan nenbenarkan Para rasul." ser

';, # $t-,, ,iC'd?i * t*f ,irtj rll"i -xLor

ht 'u 
)itr Ji.r'of;;; ,rj f ,)q /.:b'* i* i )\

'|.-L Jr 
t*t:, &, iL ';|*';, K'&r ri6 Pi ,1,
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8453. Fazarah menceritakm kepada kami, Fulaih dan Suaij

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Fulaih menceritakan ke,pada

kami dari llilal bin Ali, dei A&a' bin Yasar, dar Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah SAW bers$de "seorurg fin akan semakin tw dan

jasmaninya kicin melenah. Akan tetaPi lutbya muda untuk mencintai

dua hal: cinta kep& lcehidupn don cinta harta." 5e2

ser IR. Al But&ari; Muslim dui Abu sa'id; drn At-Tirmidzi dari Abu
Hurairah.

Hadits ini dinukil oleh As-SuytrtLi dalm' Al Jami' Ash-Slwghlr, dan dia

mcnilainya slrailr.
Red;k$i haditsnya sebapimana berilnrg o:|r7 vs $'u *tt, Yl'oiT+t' +l i,t

'#tt ,P6.qS;i1Or:tztr u i\t,tIttir'*'js'ji'i,1"$ssangguhnya penduduk surgd

melihdt penitiduk iirga yaig tain berada di tingkat di atasryn, sebagaimana lwlnya

tralian melihat gugusan bintang Timr dan bintang Barat di atas cabawala,

berdasarlran perbedaan butonaan mer?'ka."
se2 Hadits ini telah disehrttan sebehrmya pada no. 8403..

Musnad lmam Ahmad - El



:ub f {&l i $'*|*€*,:;;-6!r; -xtot
bt it ,,ss'"l4: iaht ,k:t s.,rlfi;; oj? ,)Q /.

41?...It, a:rt)1, +;-5t, ant),

8454. Yrmus menceritalcan kepada [emi, Fulaih menceritahan

kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu

Hnrairah, bahwa Rasulullah SAW b€rsabda, *Allah melalout wanita

yang menyambung rambut dan pemilik rambut, pekcrja tatto dan

pemilik ubuh yang ditatto." 5e3

,:* i )\|* * ;?f :)i'i.irti ri'"i -r,too

,k )tJhi6 'i6 
,;; ,rl *i7 ,rJ i ,f\t* *

Lr; ,t:w, iG, i>,i,ar i1li l*;3 !r, uT u ,*, *v \t
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'oy,Jv tU* ,,6t 1F*f ,l' i;:r( :rjti ,Wu3 C ye'.,|
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8455. Fazarah bin Umar menceritakan kepada kami, Fulaih

me,ngabarkan kepadaku dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abi
Amra[ dari Abu Hurairab, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

te3 Sanadnl,a shahih. HR Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar; Abu Dau4
At-Tirmidzi; An-Nasa'i; dan Ibnu Majah. Hadits ini dinukil oleh As-Suyuthi dalam
Al Jami'Ash-Slwghir dan dia meirilainya shahih.
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"Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendiikan shalat.

serta puasa Ramadhan, makt Allah wajib untuk memasuklrannya ke

dalam surga. Apakah dia sedang hijrah di jalan Allah atau sedang

bermukim di negeri tempat dia dilahirkan " Para sahabat bertanya,

'Ya Rasulullah, tidal&ah e,ngkau me,ngabarkannya kepada semua

orang?" Rasulullah SAW bersabda, "Di dalam surga terdapat seratus

tingkat. Atlah mempersiapkannya bagi para pejwng di jalan Allah.

Jarak antara satu tingkat dengan tingkat yang lain bagaiknn jarak
antara langtt dan bumi. Jika lcalian meminta kepada Allah Azza wa

Jalla, maka mintalah surga firdaus. Surga firdaus berada di tengah-

tengah surga dan pada tempat tertinggi. Di atasnya ada Arsy Ar-
Rahman darinya memancar sungai-sungai surga." sY

|y;;a ;ltti;j ,rj r ,lrtrual,lt*!,b1 i # i ti; c
|$* ota-?)l ,yt J* U :Jui Pt+ h' j:" ls J*) J\
tf ri6 .ht i3l.!t :Ju r'4t t:l,ry,iu .trr it:ti zSu t;Y ;'tr 

t a . a .. .|;i ty i,ttp ,Sv r|p t:i ;ty 'iu .3or l.ii6 :Su t'S; $
)8t,,f un of:,*it ,.*

8456. Yunus menceritakm kepada [ami, Laits me,nceritakan

kepadakami dari Yazid-yakri Ibnu Al Had-, dari Amrbin Quhaid
bin Mutharrif Al Ghifari, dari Abu Hurairabo dia berkata: Seorang

lelalci datang me,nerrui Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Ya Rasulullah,

demi Allah apa pendapatuu ryabila hartaku di curi?" Rasulullah

SAW bersabdq "Busumpahlah dengan nama Allah." Lelalci tersebut

berkata, "Jika mereka ingkar." Beliau bersabda" "Bersumpahlah

5q Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 8400.
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dengan nama Allah. " Lelaki tersebut bertata, "Jika mereka ingkar."
Beliau bersabda, "Bersumpahlah dengan nama Allah." Irlaki itu
berkata, "Jika mereka ingkar." Beliau bersabd4 *Perangi. Jilw kamu
terbunuh, lcamu masuk surga. Jika kamu yang membunuh, lamu
masuk neralca." 595

5et Sanadnya shahih. Tcntaog Am bin Qhaid bin Murtarif Al Ghifari, Ibnu
Hajar bcrkata dpJam At-Tahdzib (8191),'Yang borar addah riwayat Abdullah bin
Shalih, dari Laits, dari Yazid bin Al Ha4 dari Am mula NMuthallib, dari Quhaid
bin Mutharrif, dari Abu Hurairah""

Demikian juga yang dhiwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Yahya bin AMillah bin
Salim, dari Yazi{ dari Am. pi dahnrnya juga dis€butkar (8885), ,Akan tetapi,
sebagian rilama ahli hadits mcmbcdakan antara Quhaid bin Mutharrrif dan antara
AmbinQahid.'

Al Azdi b€rkat4 "Qubaid meriwayattan s€ndiri dari Muthallib. Ibnu Sa'ad
drJ,an Thabaqah Kha4daqiyyin @arasahabat yang memcluk Islam

setelah peristiwa perang Khandaq). Abu Nu'aim dan ulama lainrya mcmasut&an ke
dalamkcloryok Sahabat.

Ad-Daraqutrni berkata, 'Tentang apalah dia soorang Satabat, t€rjadi
perselisihen."

Ibnu Hibban Hata dal,,,n Ash-shalubalr. "Ada yang mcngatakan bahwa dia
&dal8h soorang sahabat"

Hadits ini airiwayatkan ss6sra meLnn oleh Qrbaid bin MutbarrifAl Ghifari, dan
akan disebutkan nanti dal"m Al Mtsnod dari jahn riwayat Abdul Aziz bin Al
Muthallib bin AHillah bin Hantbab Al lvlafhzrmi" dari saudaranya [l t{akarn, dari
ayahnya Al Muthatlib, dari Qubaid bin Murhardf Al Ghifari.

Sanad hadis ini juga shahih. Se, ra ini renguatkan kebera&annya, bahwa
Yunus d8n Qutaibah tidak salah atas pciwayatannya dari Iais. Periwayatan
ke&unya telah diikuti oleh Abu gahmah Al Khuza'i Al Hafizh sebagaimena agsn
disebutkan pada no. 8709, bahwa f'aug bour adalah Am bin Quhaid. Diyakini dia
adalah Ibnu Quhaid bin Mutharrit soorang sahabat. Dia mcngambil riwayat dari
Abu Hurairab, walaupun ayahqra reriwayatkannya dari Rasulullah SAl[. Selain
itu, Iblrrr Al Muththalib bin AMillah mripaptkannya dari ayahnya, &ri Quhaid
scor.Dg sahabaL

Dalil penguatnya adalah Abdul Aziz bin Al Muththalib ocriwayattan dari
Abfullah bin Al Hasan, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah secana marfu' dcmgan
redaksi, 'q'ji ,fi'nu tAtlp"Siapa yang hartanya diambil lalu dia terbunuh (k"r*o
mempertahanlunnya), maka dia mati syahid."

Hadits ini telah disebutkan sebelunmya pada no. 8281 dan sanadnya sangal
shahih.
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8457 . Qutaibah menceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami dari YandAl Had, dari Amr bin Quhaid Al Ghifari, dari

Abu Hurairah. Selanjutrya dia menyebutkan redaksi haditsnya.ss

I z r . , t 1.o ,
|f '* ctr)tli i.l ,f .:l 6L ,u; di; -,rto,r

Ut*,*ltk,;iitli,rj c,dv €j r,,f oJ j;
r'+i-,r :Jv rol; tt\'& 2rL\t'k ilL.:rt rlr\t *
Svl sy W', JL 6}'t{'ol U;, ,tt>,L; i.r Su ,7?5u..

&l:ijJ.lr
8458. Yunus menceritakm kepada kmrri, Laits menceritakan

kepada kami dei Ibnu Ajlm, dri Sumai mula Abu Bakar, dari Abu
Shalih" dari Abu Hrrairah, dia berkata: Para Salrabat Nabi SAW
mengadukan kcpada Rasulullah SAW p€rihal kesusahan mereka saat

melakukan snjud de,ngan rnereirgg;angkan kedua tangan dan

me,ngangkat perut. Rasulullah SAW b€rsabd4 "Perbantukan lutut.
httut." Ibnu Ajlaq 'Maksudny4 dengan meNranrh siku tangan pada

lutut jika sujud berlangsung panjaog dan merasa lelah." 5e

tn lbid.
5e7 Hadits tentang sifat sujud n"*of"ffrn SAW telah disebutkan sebelumnya, di

anlaranya hadits dari Maimunah bind Al Harits, dia berkatq ttt-ei * ir jl, ifr 3(
;4 *3 # 'u ,i; ,F ic 'tat "Jika Rasulullah SAw bersujud, beliau
merenggangkannya gshingga rcrlihat dar"i belakang putihnya kedua keti"knya." HR.
Ad-Darimi.
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8459. Yunus me,nceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari dari Abu Hurairatr, dari

Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, nTtdakkah kalian melihat

bagaimana Allah mengalihkan daifu labtat dan celaan kaury

Qurarsy? Mereka mencelaht dengan celaan yang keras dan aht
adalah Muhammad (yang terpuji)." set

iJ.t *
6z !(L..^,

lza , a.

,f cQ $:"; ,:;; $:'L -A11.

8460. Yunus me,lrceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kard dari Muharnmad 
-yakni 

lbnu ,Ajla*-, dari Suhail bin
Abi Shalih, dari ayalrnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Dua orang yang menytsahkan yang lain tidak akan

berhtmpul dalam api neraka: Seorang muslim yang memerangi

seorang lafir, kemudian seorang muslim tersebut menunjukkan jalan
yqng benar dan bertutur ktta dengan kata-kata yang santun. Tidak

t* Ib^, Ajlan adalah Muharnmad bin Ajlan. Dia mengambil riwayat dari
seseioran& dari AbuHurairah- Ibnu,\ilan yang dimaksgd adalah Al Maqburi.
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alran berhtmpul dalam perut seseorang: Debu di jalan Allah dan asap

api neralra. Tidak akan berhtmpul dalam hati seseorang: Iman dan

sifat HHr."5e

,2(1t ,rj c ,-t|L)';; ,U GL ,:;; rii; -,rtrr
& ), );r'* ,;;:,1 ,rj r ,gr\r'i,; i f:)t * *
*J':tt rttJ; cgri,e t6, g6l;t *? ,J6fr *t;a\t
At':lrt. S1.t*:rv ,GQr'n/:r G )tt*r.1-U*b ,q*l
,iut'rn: {.i'r * Ct otllL er|i,W {}4*.-
itt:t fii #ur ;it,i6,ifii,11 tii t*;l'8J
4 u}:'Jtri | 'Uu cs; :Jv YiA ,6:;2r U- t(;Eq
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8461. Yunus. menceritakm kepdakami, Laits me,lrceritakan

kepada kami dari Mutraurma( dai Abu Az-Ztnad, dari Abdurrahman

bin Hurrmrz Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW,

batrwa beliau bersabda, "Dua orang wanita kcluar dengan membmva

dua anak Seekor serigala lalu menerkam salah seorang bayi tersebut.

Keduanya lalu pergi meminta ketetapan hufuh (bayi siapakah yang

dimalran). Keduanya lalu datang menemui Daud. Daud kemudian

memberikan ketetapan huhtm kcpada wanita yang lebih na. Setelah

itu lrcduanya berjalan melintasi Sulaiman, dia befianya, 'Apa yang

dia perintahlan kepada kalian?' Ke&nnya lantas menceritakan apa

yang terjadi. Sulaiman berlata, 'Berilcan kepadafu pisau. Aht akan

'' Hadits ini dinukil dzlamAl Janti'Ash-Shaghri dengan redaksi, try6't7e 'g*;-t
ri;f ,r!r 3 "Tid.ak alran berhmpul seorang tcafir dan yang memeranginya dalam
neritra selams-selamanya." HR. Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah- As-
Suyrthi menilanya s hahih.
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membelah anak ini utuk kaliar, fu'. Maka wanita yang muda

berkata, :Engkau akan membelahnya?' Sulaiman berknta, 'Ya'. Dia
berkata, 'Jangan lahtkan itu. Bagianfu dari anak ini unnbrya
(wanita yang lebih ttn)'. Mendengar itu, Sulaiman Wn berkata, 'Dia

anabnu'. Maka Sulaiman menetapkan anak tersekrt untuk wanita

yang muda." ffi

*,-, ,f ,l1L7'* ,U $:", ,:;;$:"; =At1y
o

d

at

1Jil) ;t
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8462. Yunus me,nceritakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami dari Muhamma( dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu

Hurairab, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabd4 *Aht tidak
berkata keanli sesuatu yang benar. " Sebagian sahabat berkata,

'Engkau me,ncandai kami, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda,
-sungguh afu fidak berkoto-t@ta fu.culi seslanttt yang benar." @r

o HR. Al Bulfiad dan rcdatsi haditsoya dari Atu Hurainh, bahwa dia
mendengar Rasulultah SAW bersabd4 "Adl &u wodta, nasing-masing memba,n'a
analotya. Kenudiot daung serigala manganbil salah satu auk bfuryta. Salah
saorang dari kduanya berfuA lnak yog diorrbil adalah atulqnu'. Wanita
laintya berkata, 'Tidah, anabnu yory diambil'. Alilirnya kcduanya pergi menenui
Daud. Daud ksnudio menberikan kztdapan fufurn bagi wwtib yang lebih tu.
Kedunya lalu pagi mqrcnui &.lairrrarl, bin Ded dot mancqitakan aW Wg
terjadi. Sulaiman lalu bqkata, Ambil*u pbou wulfu. Afu alun membelahnya
menjadi dua'. Maka wanita yang lebih nuda bqkata, Uangm lahtlcan, semoga
Allch merahmatimu. Bayi itt adalah ouloqn'. Dengu itu Sulaiman manetqfun
hthtm bagiwmita yang lebih muda."

Hadits ini mcngandung hikmah yang bisadipetik yaitu seorang hakim ditmtut
agar dapat berlalu adil dan kasft sa)rarg ibu sepanjang m"ss.

ot Hadits ini dinukil oleh As-suyrthi dqlzr'n Al Jami' Ash-Shaghir dengan
redaksi, b\ili:2'a9\"t1"Aht sunggrrt sedang bercanda, a*an tetapt afu tidak
berucap lrarali sesuatu yang benar." As-Suyrthi renilai hadib inihasan.
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8463. Yunus me,lrceritakan kepada kami, Laits me,nceritakan

kepada kami dari Muhammad dari ayahnya den lainn5ra, dari Abu
Hnrairatr, dari Rasulullah SAW, beliau b€rsabda, "Orang-orang
berjumlah paling banyak berada di tempat paling rendah pada Hari
Kiamat lreanali yang berkata,'DemiHan dan dernikian'. " @2

f o. 6t I .. t o7 -.!a.
A4.t f tb>o t cdj UJ>

*3 ,1; bt * l't Jt-, ;y

t t t ..(a,
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'b urit i ,1*, ,*'ur$ i ,i'ur{t,6 ,Jw'p ;,ttrr 
tsl

,i'i ai"frs i'f,t
8M4. Yunus me,nceritakm kepada kami, I-aits menceritakan

kepada kami dari Muhammad, dari ayabnya Al Ajlani, dari Abu
Hurairalr, bahwa dia berkata, 'T.asulullah SAW pemah ditanya
tentang siapakatr manusia yang baik?" Rasulullah SAW bersabda,

"Ahr dan orang-orang yang bersamaht. Kemudian orang-orang yang
mengihtti jejakla4 lalu orang-orang yang mengihtti jejakfu. " Seakan-

akan beliau menolak sisanya.6o3

IIR. Ath-Thabarani dalarn ll Kabir dari Ibnu Umr; dan Al Khathib dci Anas.@ Riwayat semakna juga disebutkan dengan Edaksi, tib ,Ji O\li;Ht |:y
... (liT1 "Orang-orang yang banyak berktat dosa telah binasa, kiautt yang
berkata, 'Demikian dan demikian...'." Lih- hadits no. 8071.

@3 Yunus bin Muharrmad Al Mu'addib Al BagHadi Al Hafizh mengambil
riwayat dati Syaiban dan Al Qasim Al Hamdani. Dia juga riwayat dari
Urnmi Nahar, dari Anas. Ahmad dan budaknya rnengembil riwayat darinya. Dia
wafat pada tahun 208 H.
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8465. Yunus menceritakan kepada kami, Laits me,nceritakan

kepada kami dari Muhamma( dari Al Qa'qa' bin Hakim, dari Abu
Shalih, dari Abu Hurairalt dari Rasulullah SAw,'beliau bersabda,

"Akan selalu ada yang sekclompok orang yang'berpegang teguh

dengan lrebenaran.. Orang-orang yang menentangnya tidak
menimktlkan kemudharatan bagi mereka, hingga ketetapan Allah
(Hari Kiamat) datang kepada mereka sedang mereka tetap dalam
keadaan seperti itu." w

,yr;,Ar f ,#'* ,U $:r, ,U; t3'", -At11
fi *i *p h' * lt );r'* ,i;;" ,rJ * ,Ck ,rJ r
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8466. Yunus menceiitakan kepada kami, Laits menceritakan

kepada kami dari Muhammad dari Al Qa'qa', dari Abu gfualih, dari
Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda,

"Sungguh pada salah satu sayap lalat terdapat penyakit dan pada
sqtqp yang lain terdapat penou,ar. Jika seekor lalat jatuh ke dalam
wadah' salah satu dan kalian, maka celupkanlah, karena

o Al Ishaabat artinya sekeloryok manusia. Al Ushbah min ar-rijaal adalah
sekeloryok lclaki berj'mlah antara l0 hingga 40. Ushbah ar-rajul artinya anak-
analnya dan kerabat-kerabatnya dari aphnya. Disebut demikian karena mereka
yangrelinfrmgirya
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sesungguhnya itu melindungnya dari sayap yang mengandung
penyakit kemudian keluarkanlah. " 605

c ,c:>,;; i #'* ,U $:L ,:;; t1'r; -^rlv
\t .* ir Jt*r'* ,i;:; eri 

'* ,xri

p3 ,t^>I c73 q\f Je:)t pb
F ,,lv l-.: #
6?T,.tAt *b
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8467. Yunus menceritakan kepada karf, Laits menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari ayahny4 dafi Abu
Hurairalr, dari Rasulullah SAW, beliau bersabd4 "sebaik-baik shaf
lelaki adalah shaf yang pertama dan seburak-buruk shaf lelaki adalah
shaf yang paling akhir. Sebaik-baik shaf wanita adalah shaf yang
teraldtir dan sebuntk-buntk shaf wanita adalah shaf yang
pertama.'fr6

'+ ,i:* ,ir) $:.L ,v6 irl;., '"i; 13", -^ r,1^

i;; rt'er'^f; lu_ /. # ,f ,e:t# erl t ,d- ,tf'i.',#iglzq,f :$,;a\t ,,u-h, j;, jv,1,si

@5 Hadits ini dinuHl oleh As-Suwthi dalan Al Jami, Ash-Shaphir denean
*qk i _,9 cS\r gt lo ;;v ob! d'oi ,o,e.'j +;* f *( y'" d 'v,ii 'C:, $t ,,jrko

seelor lalat masuk ke dalam iinuian salah seorang di annra traiion,'maka
celupkanlah lcemudian buanglah, karena sesungguhnya pada salah satu sayapnya
terdapat penyakit, sedanglcan pada sayap yang lain terdapat obat." pR. Al Burfiaxi
dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.ffi lfi' Muslim; Abu Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'i; Ibnu Majah dari Abu
Hurairah; dan Ath-Thabarani dari Abu umamah dan dari Ibnu Abbas. As-suyuthi
dzlan Al Jami' Ash-Shaghri menilainya shahih.
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8468. Yrurus dan Haiiaj menceritakan kepada kalni, n**ru

berkata: Laits menceritakan kepada karni, Sa.id bin Abi Sa.id
menceritakan kepadaku dari Abu lrbaidalL dari Sa'id bin yasar,

bahwa dia mendengar Abu Hurairall berkata: Rasulullatr sAw
bersabda, *Tidak ber-nudhu salah seorang di antara rralian dan
memperbagus wudhunya'serta menyempurnalcan t@til@ membasuh,
lalu datang lce masjid dengan maksud mendirikan shalat, keanali
Allah bergembira dengan kcadaannya sebagaimana halnya keluarga
yang bergembira dengan kcdatangan saudaranya dari perjalanan.'fr1

.6t (.. I:V *l JL ,:$. d:", ,#'* ,;; $:", -^r11
*f ir' * lt J;, ok ,ji- r;;,1 'er'fi * sj .u.

f 'nt ,tqi *',y:g[r!r 
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8469. Yunus me,nceritakan kepada kami dari Laits, Sa.id

menceritakan kepadaku dari saudaranya Ibad bin Abi sa.id, batrwa dia
mendengar Abu Hurairah berkata: Rasuluflah sAw pernah berdoq
*Ya Allah, sungguh alat berlindung kepada-Mu dari empat perkara:

@7. Kalimat-lsDcagh al wudhuu' berarti melakukan wudhu dengau sempuma.
Kzta As-saaDrgi bexrnakna yang sempunn dan lengkap. At Basyiasyai artinya
wajah yang berseri-seri. Berasal dari kata kefia basysya, yabasysyr. contohnya,
rajulun basysya artinya pria yang berwajah ceria

Ibnu umar berkata, *Isbaagh al wudhu adalah rnembasuh 3nggota wudhu
dengan benar."
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Dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak h]rusyth jiwa yang
tidak pernah lrenyang, dan doa yang tidak dengarkan-" @8

6Lf y) ,r ,"r* d'L ,i) $:"; ,U;ri'"; -xtv.
if ;;t,k 1 :,su pi ;a \t & it J;, Lt ,Ju

W i,? ,i|y; t4-,rotul';Li -#
8470. Yturus menceritakan kepada ftemi, Laits menceritakan

kepada kami, Sa'id menceritakan kepadaku dari ayahny4 batrwa Abu
Hurairatr berkata, 'T.asulullah SAW bersabda, 'Tidak hatal bagi
seorang wanita muslim melahtkan perjalanan di malam hari kecuali
bersama muhrimnya'. " 609

* ,xf * ,W $:.,, ,il sL ,:;;_ $:t; -^r,v\
A , 

t. 
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hr vt it,t :Ji\n *3 ;r'?", ;* :t J;r'oii;-; nft

;A iV x ,',:*:, qt7\t ifi ,i:^b';r, ,i:rL Vl ,i:*:,

8471. Yunus menceritakan kepada ftami, Laits menceritakan

kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari ayabny4 dari Abu
Hurairah, batrwa Rasulullah SAW berdoa, "Laa ilaaha illallaah

ffi Sanadnya shahih.Ibad bin Abi Sa'id Al Maqburi adalah perawi tsiqah.
Hanya saja saudaranya Sa'id yang mcriwayatkan hadits darinya, dan dia hanya
meriwayatkan hadits ini. Ibnu Hajar dzlamAt-Tahdzib kepada Abu
Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

HR Abu Daud dalam penrbahasan rcritang shalat dari autaibalu An-Nasa'i
dalam pembahasan texrtang memohon perlindungan kepada Allah dari Qutaibah dan
dari Ubaidutlah bin Fudbalah bin Ibrahim; dan Ibnu Majah dalarn penrbahasan
tentang doa dari Isa bin Hammad.

@ Hadis ini dinukil oleh As-Suyuthi d^lam At Jami, Ash-shaghir dengan'1sdaksi, (;^, ..r) E 
'rf ify'r TtrJi "Permtpuan fidak boleh nelafukni pajalanan

jauh keana{i bersama dengan'muhimnya ...." HR- Al Bulfiari dan Muslim dari Ibnu
Abbas. As-Suyuthi refilanya s hahih.

1,c.toJ-f
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wahdahu, a'azza jundahuu, wa nashara abdahuu, wa .hazamal
ahzaaba wahtdahuu, fa laa syai'a ba'dahuu (tidak ada tuhan selain
Allah semata, yang menguotkan pasukan-Nya, menorong hamba-Nya,
dan menghananrknn musuh-musuh sendirian. Tidak ada apa-apa
setelah-Nya)." 610

GL* JcU 6t 
'lti 1r:,;:r ;;rfi; -,rrvr

J;"oli;; ,rj * ,yj ,r,g oj U'4 ,i:*:*y
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8472.Yunus dan Haiiaj menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Laits me,nceritakan kepada kami, Hajiaj berkata di dalam
: Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepadaku dari ayahnya,

dari Abu Hurairab bahwa Rasulullah sAw 
-yunus 

berkata: Dari
sa'id, dari ayahny4 dari Abu Hurairab, bahwa Rasulullah sAw-
bersabda, "Tidak ada seorang nabi dari para nabi keatati telah
meneritna tanda+anda dan semisalnya yang karenanya marutsia
beriman. sqsungguhnya apa yang diberiknn kepadaht adalah wahyt,
yang diwahy*an oleh Allah Azza wa Jalla kepadaht. Aht berharap

610 HR Al B.khari deirgan redaksi, ,Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah
SArfr/ sering berkata, tn'{p,tiiai'vr*\1;i:i,*-*$6:JL?l.io3 ir.i1 iti,Trada
tuhan selain Allah semata, Dia menguatkan pasulcan-Nya dan nenot6n[ hamba-
Nya, mengalahkan musuh sqdiian dan tiada sesuatu saelah-l,Iya'.,' BJgitu juga
diriwayatkan bahwa beliau berdoa pada p€perargm Ahzab, +qjiA;+tgirii .rt,
,11X ait ;lr-.1ri!r ?it "Ya Atlah yaig'menintnlan et'xiroi, yTrg;;pt;il#
Nya, lralahlranlah musih. ya Allah, kalahtranlah dan guncangkan 

^"riko.-
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'alrnn memiliki pengilatt yang paling banyak dibandinglmn selurth
nabi pada Hari Kiamat." 6rr

c(Jt ;,t 4- ,*i'* ,U 6L ,:;; $:', -^rvY
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8473. Yunus me,nceritakan kepada kami, Laits melrceritakan

kepada kami dari Yazid 
-yakni 

Ibnu Al Had-, dari Amr, dari Al
Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mende,ngar Rasulullah

SAW bersabda, "sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman, 'sungguh

hamba-Ku yang beriman bagi-Ku berada.di tempat setiap kebaikan.

Dia memuji-Ku dan alat mencabut nyawanya dengan mudah'., 612

c,ata; i.t f ,L-i t ,U ts:* ,:;;-$:"; -^r,v t
,laaa
az^a

*:r r)Lht ,b h Ji.r'et',fr r;; €j I JoL €j r
i7 *'u',s1 #t ,i *y*t:?rr';l*lt' j\!t, ,ie

8474. Yunus me,lrceritakan kepada kami, Laits me,lrceritakan

kepada kami dari Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamab dari
Abu Hurairah, bahwa dia me,lrdengar Rasulullah SAW bersabda,

6il IrR Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah RA. Hadits ini dinukil oleh
As-Suyuthi dalamAl Janti' Ash-Slughdr dan dia mcnilainya shahih.o" Yunus $is fiirhammad Al Mu'addib Al Baghdadi Al Hafizfr mengambil
riwayat dari Syaiban dan Al Qasim Al Hamdani. Ahn ad mengambil riwiyat
darinya. Dia wafat pada tahun 208 H.
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uDemi Allah, sungguh alat memohon ampun kepada Altah dan
bertobat lcepada-Nya dalam satu hari lebih dari tujuh puluh l(ali." 613

U t$ $:L Vr ,i J; ),; I ,:t:.L -Ar,vo

*vbt ,k ltJ;r'of i;; ,r: * ,tnF 
'--.rt 
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8475. Abu Sa'id maula bani Hasyim menceritakan kepada
kami, Abbad bin Maisarah menceritakan kepada kmri dari Al Hasan
Al Bashri, dari Abu Hurairalu bahwa Rasulultah sAw bersabda,
"Siapa yang mendengar satu ayatt Al Qur'an, maka satu kebaikan
yang berlipat ditulis untu.brya. Siapa yang membacanya, malw dia
memperoleh cahaya pada Hari Kiamat. " 6t4

U J+ $:L ,i-b!, $:r, ,g t $:",, -^rvl
y'1" ,k lt Jh jti ,jti r;; ,r: * ,*:b,* ,0i*."

.huir fi/;*r1 i;Jr *,tt,ti
8476. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Wuhaib

menceritakan kepada kami, Isl bin su$rcn me,nceritakan kepada karni

613 HR Al Bukhari dari Abu Hurairah RA. Hadits ini dirukil oleh As-Suyrthi
dzlamAl Jami'Ash-Shaghrr dan dia remlainyt shahih.6r' ga'radnva dha'if, sebab perawi y*g U"-r-" Abbad bin Maisarah dinilai
layyin, dan Al Hasan Al Bashri tidak pernah mndengar hadits dari Abu Hurairah.
Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi dalat at Jamt, Asi-shaghir dan dia menilainya
dha'if.
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dari Atha', dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Jika bintang pagt terbit maka hama pun diangkat." 6rs

c / rc . / t,6,. f clt ,,;4. , 4,.iA.
€ ,W go c>l^.>1.r+-l LrJ> cy'g-, ,l l:iJ> -AtVV

it Jy-, & :Ju ij) ,sJ r 1&
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8477. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Wuhaib dan

Hammad menceritakan kepada kami dari Asal, dari Atha',.dari Abu
Hnrairah, dia berkat4 "Rasulullah SAW melarang as-sadl dalam
shalat." 616

eI* ,1tt * U. llt "? 
$:ru l; l,:::.L -^rv^

Ut *'n ok :,lvi;; ,rj r ,gr\r f ,pt d/. lrr 
.dt
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8478. Abu Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bn

Abdillah menceritakan kepada kami, Abdullatr bin Al Fadhl
menceritakan kepada kami dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia

6rs Sanadnya dha'if,karenz ada perawi dha;tf yangbernama Asal bi'r- Sufian.
As-Suynthi meriwayatkan dalamAl Jami'Ash-Shaghir drymredaksi, tiitr sitL $1
':rui b Lilr'ul "Jika bintang Kartilra terbit, malca tanaman aman dai hima-- I*..
Ath-Thabarani dalamAsh-shaghir daiAbu Hurairah. As-Suyuthi menilainya dha'if.

616 Sanadnya dha'lf, sebib ada perawi bernarna Asal bin Su&an. As-suyuthi
meriwayatkannya dalamAl Jami' Ash-Shaghrr dengan redalsi, 'o?593*a i J:L.lr ,1, g
6u Jilt tlj "Rasulullah SAW melarang meqiuntaikan kain sorbannya daliam sf,aht,
dan seseorang menutup mulutnya." HR. Abu Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'i; Ibnu
Majah; dan At Hakim dari Abu Hurairah. As-suyuthi nerrrlarrrya shahih.
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berkata, "Di antara kalimat talbiyah Nabi SAW adalah, ,Labbailw

ilaahul haq (kami menyambut panggilan-Mu Tuhanyang hak), .,,617

c ,yf ';f ,:JU. $:L ,i=$:r$:"; ,L& ei; -,rrvq
',"1i,'u ,trt't :JG *, ;r, h, ,k dt * ,i;:;
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847 g.A.ffan menceritak ^ 
-*:':,;:*;

kepada kami, Suhail menceritakan kepada kami dari ayalrnya, dari
Abu Hrnairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ,,Seorang tbtant
muslim berjalan melintasi sebatang pohon berduri di sebuah jalan.
Dia berkata, 'Aht akan singkirkan duri ini dai jalan, agar lelaki
muslim tidak terluka'. Rasulullah MW bersnbda, "D,ia kemudian
diam1ntni." 618

6'7 tabbaika artirya alru bcrdhi atas kaaatan kcpada-Mu. Iabbaika dibaca
dengan nashab sebagai mashdar, s6segdrnnna trelimet hamdan liltaahi wa syulran
(pujian bagi Alah dan syukur kepada-Nya). Ia jw" krmakna pujian dalam bentuk
penekanan, yakni tetap dengan-Mu dcngan sebenar-benamya, dan bersama-Mu
dengan sebenar-benamya.

Khalil berkata, 'Redaksi tersebut berasat dari kalimag daaru fulaan talubbu
daaii zrtinya rumah fulan mendaryingi rumahku Maksudnya, ahrberjalan tanpa
alas kalri menuju-Mu sesuai dengan yang Fngkau s"kai, sebagai jawaban atas
panggilan-Mu."

Labbaa al hajj alljm,ya talbiah haji deagan berkata, ulabbaika.u

Yunus An-Nahwi berkata, "Labbaika tidak merryunyai malna, tetapi kalimat
itu serupa dengan kalimat alailra dan ilaila."

618 Hadits ini dinukil olehAs-suyuthi.dalam Al Jami'Ash-shaghir dengan
regaksi 

-eeir 
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"seorang lelaki berjalan melinnii ranting p6hon aii6ngah i7t"i. o{o ti"rt*n,
'Demi Allah, aht alan singlcirkan duri ini agar tidak melukai muslim,. Allah
kemudian m;emasukkannya ke dalam surga." HR. Muslim dari Abu Hurairah. As-
Suyuthi menilainya shahih.
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8480. Affan menceritakan kepada kami dengan sanad tersebut
dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Jika sahh seorang kalian
malran, malra hendalotya menjilat jari-jemarinya, sebab dia tidak tahu
pada jari mana berkahnya berada." 6re

* ,yi'i1 ,W $:JL ,Jjg:t- ,Ltb $:r, -^r^\
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8481. Atran me,lrceritakan kepada kami, Wuhaib me,lrceritakan
kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Srhail menceritrkan
kepada kami dari ayaturya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sAw,
beliau bersabda, *Jilu Allah menyayangi seorang hamba, Dia
memanggil Jibml dan berfirmtan, 'sungguh Afu menyayangi seorang
hamba, malca sayangilah dla:. Rasulullah SAW bersabda *Maka

Jibril menyayanginya." Beliau bersabda" *Kemudian malaikat

ts1 ,su'J :
lz c.{sl

Gi tltp hr L;f 61 :)u *:, ,1, ht * d, * ;;) ,sj

6re HR. Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairab- Hadits ini dinukil oleh Ath-
Thabarani dzlarn Al Kabir dari Taid,bin Tsabit, dan daram At Ausath dari Anas.

Hadib ini dinukil oleh As-suyuthi dalamAt Jami'Ash-shaghrr dengan redaks!kfi i:js y,i ,) (* | lti ,a;tl'.si1i tiri, i;r;t ,F ,!t,,Jrko sZbh seorang kalian
malran, hendaklah meiiilai jemainya. 'Sebai, au tidak mangaahit pada
malranannya yang mana terdapat berkah." As-Suyuthi kemrdian mengisyaratkan
bahwa hadits ini shahih.
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- @I



tersebut berseru di langit, 'Allah menyayangi seorang hamba, maka
sayangilah hamba tersebut'." Beliau bersabda, "Para malaiknt
lremudian menyayanginya." Beliau bersabda, uMaka, Allah
menampalclran bulai-bulai pengabulan-Nya terhadapnnya di bumi.
Jilra Allah membenci seseorang, maka demikian pula adanya." 620

,/3G il i' 't? $:", ,i-b3 d:L ,Lk tt!"- -xtxt
iAr
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8482.Affan menceritakan kepada karni, Wuhaib menceritakan
kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami dari
ayatrny4 dari Abu HurairalL dari Rasulullah sAw, beliau bersabda,
*Sejak hari ini pmutup Yajuj dan Majuj mulai terbuka seperti ini."
Wuhaib kemudian merrbuat lingkaran angka se,mbilan prLrh.u,,

,,i,L) U'4A $'r; ,4:, gi* ,ih $:-r, -Atlr
p:t *;h, * ,4t,f ,r;:) €j *,pf.i'"tr Ck erl *
$y: ,K ,F tik r) ,t;K'F ,ty ,y)'€Aic:1t tjy:Ju

620 IrR. Al Brrkhari dsn lrr[uslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan
redaksi, *Rasulullah sAW bersabda,'Jika Allah menyayangi seorang hamba, bia
memanggil Jibril dan berfirman, "Swguh aht menyayangi si fulan.,, Jibril pun
menyayanginya dan berseru di langit, "sunguh Allah menyayangi si fulan, maka
sayangilah si fulan." Maka penduduk langit pun merryryanginya. Kemudian
dinmpalclranlah bulai nyata pengabulannya di bumi. Jitra Altah iembenci seorang
hanba, Dia memanggil Jibril dan berfirman, "sungguh aht membenci si fulai,
malca bencilah dirinya." Jibril pun menbencinya dan bersera kcpada penduduk
langit, "sungguh Allah membenci si fulan, malca bencilan auiyo." kemudian
ditamyalrlean buldi nyata ketidalcsukaan Allah kepadanya,..

ozr IR At Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadits ini dinukil oleh As-
Suyuthi dal Al Jam{ Ash-Shaghn dan dia menilai badits shahih.

@ - 
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8483. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib me,lrceritakan

kepada kami, Mush'ab bin Muhammad menceritakan kepada kami
dari Abu Shalih As-Sarnman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "rmam diangkat untttk diifuti. Jika dia takbir, maka
bertakbirlah, dan janganlah kalian bertakbir sehingga imam
bertalrbir. Jilra dia ntht, maka ruhiah, dan janganlah kalian nrht
sehingga imam ntht. Jika imam berkata, 'fumi'allaahu lbnan
hamidah', malca ucapkanlah,'Rabbanaa walakal hfrn&i, dan jangan
kalian sujud sehingga tlia sujud. Jika di4 fufuk dalarn kmdaan
shalat, malca shalatlah dalam keadaan &tduk sem* u 682
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8484. Affan menceritakan kepada kami, wuhaib meirceritakan

kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kemi dari

@ Mush'ab bin Muhanrmadbin Syurahbil Al Abdi rcngambil riwayat dari Abu
umamah dan Abu salamah- su8nn Ats-Tsauri, su8an bin urinah, dan wuhaib
mengambil riwayat darinya. Dia adalahperawi stsah-

Abu Hatim berkata, "Riwayatnya tidak bisa dljxlit:rn la1iiafi.-
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ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sAw, beliau bersabda,
uKita adalah orang-orang teraHtir yang terlebih dahulu masuk surga,
walau pun setiap umat menry)eroleh catatan amalnya sebelum kita dan
kita memperolehnya setelah merekn. Maka pada hari ini di mana
orang-orang berselisih paham tentang Hari Kiamat, maka Allah Azza
wa Jalla memberi kita petunjuk untuk terlebih dohulu masuk ke datam
surga. Besok (sabtu) untuk orang-orang yahudi, dan lusa (Minggu)
untuk kaum Nashrani." Setelah itu Rasulullah sAw diam, kemudian
beliau bersabda, *Hak Allah dari setiap mnslim adalah pada setiap
tuluh hari hmdabtya membasuh kepata dan tubuhnya (mandi
Jurn'at)." 623
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8485. O*;;*.eritakan kepada kami, Wuhaib me,nceritakan

kepada kami, Abdullah bin Thawtrs me,nceritakan kepada kami dari
ayahnyq dari Abu Hurairdt dia berkata: Rasulullatr sAw bersabd4
"Hendalotya kalian menjauhi prasangka buntk, karena sesungguhnya
prasanglra buruk adalah sedusta-dustanya perkntaan. Janganlah
lralian saling mencari kesalahan temannya, saling membenci, saling
bennusuhan, saling bersaing tidak sehat, dan jadilah hamba Allah
yang bersantdara." 624

@ Iil- Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. As-suyuthi dilamAl Jami,
A s h - S h aghir merltlairry a s h ahih.

624IIR. Al Bukhari; Muslim; Abu Daud; At-Tirmidzi dari Abu Hurairah; dan
Malik. Hadits ini dirukil oleh As-Suyuthi daten Al Jami, Ash_Shaghir dan dia
menilainya shahih.
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8486. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan
kepada kami, Musa bin Uqbatr menceritakan ke,pada kami dari
Abdunahman bin Al A'raj, dari Abu Hr:rairah, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Barangsiapa menaatiht malca dia telah menaati Allah, dan

.barangsiapa menaati pemimpin maka dia telah menaatiht." 62s

,16, Ut ,*- >tit .* t:;i; ,Lth 6i* -xtt v
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8487. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid 

-yakniIbnu Ziyad- me,nceritakan kepada kami, Ashim bin Kulaib
menceritakan kepada karri, dia berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku, dia berkata: Aku me,lrdengar Abu Hurairah menyebutkan
sabda Rasulullatr SAW, "Mimpi seorang muslim adalah satu bagian
dari njuh puluh bagian tanda kenabian." 626

65 Musa bin Uqbah maulakeh;rrrgaZtfiatl Disebut juga maulalJmt Khalid
binti Sa'id bin Al Ash, istri Az-Z;frar. Dia mengamhil riwayat dari Urrrmu Khali4
Alqamah bin waqqas\ dan Urwah. Malik dan Suffan Ats-isauri serta suffan bin
Uyainah mengarnbil riwayat darinya. Dia sendiri adalah perawi tsiqah dan seorang
mufti. Dia wafat pada tahun 141 IL

. 
u' As-suyuthi meriwayatkan dengan redaksi, ii2 ri;'r;,;,, a'r; gUr ,t;:jr cj,

{At "Mimpi seorang muslim yang shalih adatah sebagian- dai t"i"n-p"t"i bagian
tanda kanabian." HR. Ibnu Majah dari Abu Sa'id.

Musnad Imam Ahmad @



i. *Ar'"b $:"; ,it? l r:;|L ,Ltb ts!* -xtt x
ltcz! I o. .c 61, -c. c .c.t ., all, c iz I c t c.,oJ-P G,, f cu^>jt * U *; ,y ti:il| i. );; * ,-k
",-; g\2r SAI ,:Jrr; &, yv i,t * :tt J;,'u2-,',jv
')3 obt -b;.p(at,pfi,pt u? C;>b *|$r

?:o5t'4;:t3 gril .!t

8488. Affan menceritakan kepada karni, Abu Awanatr
menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin umair menceritakan
kepada kami dari Muharnmad bin Al Mmtasyar, dari Hamid bin
Abdirrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar
Rasulullah sAw bersabd4 "shalat paling utama setelah shalatfardhu
adalah shalat pada pertmgahan malam. puasa paling utama setelah
puasa Ramadhan adalah puasa bulan allah yang disebut
Muharram.'627

U. rn? $:", u;7rit '":L t:t:rL ,itb $'", -^r^1
b" * i'r',:*;rri,jrrir;;6 e* fi,rJ ,i-,#
,€ k v ori.fur Ly ,eJ;'^;i Trer ,r G:r'i ,'i:"; ,5L

,JG d-1, i ;X if;.ft ,o6 i.t *ii ,€J jG :r-7c )u
,Ju ,l* ;) ',fisr L[i ,,Su ,U-1, O ,)r, ,t1 :'.i ,^i-l)

,tk lit r!6'i.t ,Sui :jv ,t$4 €. k:)'n;t i :t, jt
w.

t'HR. Muslim; Abu Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa.i; dan Ibnu Majah dari Abu
Hwairah. Hadits ini diniukil oleh Ar-Ruyani dalam kitab Musnad-nya, dan Ath_
Thabarani dalarn 11 11o6rr dari Jundub.
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8489. Affan me,nceritakan kepada kami, Abdul Wahid

menceritakan ke,pada kami, Ashim bin Kulaib menceritakan kepada

kami, ayahlu menceritakan kepadakq bahwa dia me,nde,ngar Abu

Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang melihatht

di dalam mimpi, malw dia telah melihatku. Sebab, syetan tidak bisa

,nenyentpai dirilal"

Ashim berkata" "Ayalrku berkatq 'Ibnu Abbas

me,nceritakannya kepadakq dan aku mengabarkan kepadanya bahwa

aku bermimpi melihat Rasulullah SAW'." Ibnu Abbas berhata, "Be,nar

kamu telah melihatnya?" Aku berkata "B€nar, demi Allah, aku telah

melihatnya." Ayahku b€rkat4 "Aku teringat Al Hasan bin Ali."
Ayahku berkatq "Srmggulr, d€mi Allah aku teringat Hasan dan

sifatnya dalam berjalan." Ibnu Abbas berkata "Sesungguhnya Hasan

meiryenrpai Rasulullah SAW.' 62t

Ck ,rj U J:r:" 6?l ,:,g $:", ,i& $:"r-A11.

# e'*:ri ixir ;Gi fiio',:-,y, r1+; Gl +'Ck ,JG

ii'r Jt-t i,f trf ,;;6Lt bfr'* i ,ej d.;u; ,1vit

'"rrf'rii ll *; #; iLf iv 6y,,lu,t-,, * bt *
* G L?ti 4Cl il,itt t#''ol ?,v,.

8490. Affan me,nceritakan kepada kami, Hammad

me,nceritakan ke,pada kami, Suhail bin Abi Shalih me,ngabarkan

kepada f,emi, dia berkata: Aku p€mah duduk di sisi ayahku, sedang di
sisi yang lain ada seorang mak sedang duduk. Maka aku bangun dan

pindah ke tempat duduk anak tersebut. Ayahku berkata kepadaku,

'Bangunlah dari te,mpat dudukny4 karena sesunggtrhnya Abu.

Hurairah mengabarkan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW

@ m- Al Bukhari danAt-Tirmidzi dari Aras.
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bersabdq 'Jilca salah seorang di antara kalian bangkit dari tempat
dudulorya lalu kembali, maka dia rebih berhak atas tempat
dudulanya'." Hanya saja s ftail berkat4 'Manakala ayahku
membangunkanku, alcu merasa adayangkurang dalam diriku." 62e

,oi;; i;. 'rZJ $:L ;i#:, ti,L ,LGL ufi; _,r t q r

i;:; sri * ,,^ILJ oj o*,r ,p\ti l, *,;.F *
3k- lj ,lo!r3. , tt;L )ji.J). r,Su ,n, * i;lt ,* d, f

Ar6 J;t;
8491. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib me,nceritakan

kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami dari
Bukair bin Abdillah bin Al Asyaj, dari Ajlan Abi Mutramma4 dari
Abu Hurairah, dari Rasulullarr sAw, beliau bersabda, *Budak

memperoleh hak makanan dan pakaian. Dia tidak dibebankan
pelrerj aan yang tidak mampu dilakukannya.', 630

,41 i. ,W'iL ,zJ. U.ig €"; ,:oGL $:",
:JG ';:,, ia h, * !, j;.rlf i;; ,rJ *

.^.
LL &I ,T

l) rl6l,J,t W'rirfut'$i ol -rt;'.nt',Sr,frWoXo 't\'r; af;JtLt
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-AtlY
,vJ ,r,Ck

Majah dari Abu Hurairah; dan Ahmad dalamAl Musnad daiw"n"u uio uoar"ir"n.
As- s^upthi dalan A l Jami' As h- s hag hsi 6gni lainya hadrts s ha hi h.o" IIR. Muslim dan Al Baihaqi daramas-sunan daiAbu Hurairah. Hadits ini
dinukil oleh As-suyuthi dalamAl Jam{ Ash-shaghir dan dia rcilainya shahih.
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8492. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah
' menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi shalih, dari ayatrnya,

dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullatr SAW bersabda, "Paceklik

bukanlah masa tidak turunnya hujan, bahkan paceklik adalah masa

dimana hujan turun tetapi bumi tidak menumbuhkan tanaman. " 63r

3U 6?i ,J$ * U.',b 6:L ,i& di; -xtqr

f ,gi*ir /.Ldt*,* i.t *-,ot:b *,:-*ii.
J;r'oli;; €j r,gi*ir /.Lu-ilt,f ,W:,6;; €J

ri 1h, f ela{, * e_y ,i6 *3 ,1, }ir ,t "hr

lu,:\r;i$,* r-t,f ;i;Le;t !,,b ,ilV&-
.Lw,;; a)g..i' :ilr,lG t,rril,.llr'i. LrLnr :(i.r-f
8493. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Amr
mengabarkan kepada kami dari Shafivan 

-yakni 
Ibnu Sulaim-, dari

Al Qa'qa' bin Al Lajlaj, dari Abu Hurairab" dan Suhail, dari Al Qa'qa'
bin Al Iajtaj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

63r Harnmad bin Salamah bin Dinar adalah seorang imam dalam hukum syariat.
Dia dikenal dengan nama Abu SalaIrEIr, salah sgsmng simbol syiar Islarn Dia
disebut walaa'uhu li quraisy (pertolongannya untuk bangsa Quraisy). Dia
mengambil riwayat dari Salamah bin Kahil, Ibnu Abi Mdikab, dan Abu Iman Al
Juwani. Slubah, Mahlq dan Abu Nashr At-Tamar mengambil riwayat darinya.

Ibnu Ma'in berkata, "Jika kamu mengetahui ada seseorang yang mencelanya,
maka keislaman orang tersebut dipertanyakan."

Amr bin Ashim berkata, "Aku menulis sejumlah 10.000 hadits dari Hammad
bin Salamah."

Aku berkata, "Dia adalah perawi tsiqah, shaduq (dibenarkan), terkadang
berbuat salah, dan tidak tergolong orang-ofimg kuat dalam pandangan Malik."

Dia wafat tahun 167 H pada bulan Dzul Hiiiah. Di antara ucapannya, "Siapa
yang mencari ilmu untuk selain Allah maka dia telahberbuat makar dengan ilmunya
tersebut."
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"Ketamakan dan lceimanan tidak akan berlrumpur dalam hati
seseorang. Debu di jalan Attah dan debu neraka Jahanam tidak akan
berhtmpul pada waj ah s es eorang, "

Hammad berkata, *Salah seorang dari keduanya berkat4 ..Al

Qa'qa' bin Al Lajlaj." sedangkan yang lain berkata "Al Lajlaj bin Al
Q"'q"'." u"

U. H, $'L ,aJ,-'i.ib $'L ,i& g'* -xttt
O,^6

*:t ,),ll' ,rP lt J*.,'ol r;; ,J V ,i* srl e c)"b
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8494. Atran menceritakan kepada kami, Hammad bin salamatr
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan
kepada kami dari Abi salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah
sAw bersabda" "Jika ada sesuatu yang baik yang kalian gunakan
untuk berobat maka itu adalah berbeknm.',633

_ . ."]-ryf asfVuhhu afmlabalfiil diiri4gi tn.matc. Co,ntohnya, rajulun syahiikm
Oelaki barfiil lagi tamrk) dan qaumtm tynt""n*, (seb,ah rii-"r"*g uu, a*
tarnak).

o" H"nt-"d bin Salamrh gilDinar adalah seomng imam dalamhukum syariat.
Abu salamah salah seorang simhol syiar Islam" Dia disebut walaa,uhu Iiq_uYU (pertolongannya untuk bangsa euaisy). Dia meirgambil riwayat dari

salalmah bin Kahil, Ibnu Abi uatitat, dan-Abu Imnan.tr ru"7*i iy,.balt Malih
dan Abu Nasbr At-Tamar mengambil riwayat darinya.

Ibnu Ma'in berkata" "Jika kamr mengetahui id" ,"r"ooog yang mencelanya,
rnaka keislaman orang tersebut dipertanyakan ',

Am bih Ashim berkata" "Alu menulis sejlmta6 l0.O0O hadits dari Harnrnad
bin Salamah." -

Aku berkata, 'Dia f"l"h seomng p€rawi tsiqah, shaduuq (dibenarkan),
terkadang berbuat salah, dan tidak terg&ong omng-orang t 

", 
a"r"rir-p*a.rrg"'ri

Malik."
Dia wafat tahun 167 H pada buran Dzul Hiiiah. Di antara ucapa,nya, "Siapayang mencari iLnu unnrk selain Alld maka dia telah berbuat'."6 dengan

ilmunya tersebut."
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8495. Affan me,nceritakan kepada kemi, Ilrnnrad bin Salmah
menceritahan kepada kami dai Suhail bin Abi Shalfr, dri ayahy,
dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW tersataa, "frka sqtaor(mg

berlcata, 'Orang-orang telah binasa', n aka itu utirrrn da adalah

orang yang pal@ binasa diantara ntere*a." @

cJ.r-,
t.
d & sL ,:,=5j $:'; ,i& €* -^r11
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W-#,i,fl'n h., jlX'of|?'i =:*t*Xt *

t5 j\

6t Suhail bin Abi Shalih As-Sarr.man Abu Yazid ngErtrltil riya)lat dari
ayahnya dan Sa'id bin Al Musayyab. Syrba\ keera Ilarrnra{ dm AIi bin Ashim
mengambil riwayat darinya

Ibnu Ma'in berkata, 'Dia semisal Al Ala'-Fih Iht Abdfurah-, dan
keduanya tidak bisa dijadikan sebagai hujj oh."

Abu Hatim berkata, "Riwayahya tialakbisa dijaelrm s€bagti hdjah."
Sekelorryok ul-rna menilainya ts@ah. Dia urafrt pada t'tnn 140 H. P€odryat

yang kuat adalah dia merypyai saudara- Ketlra saudrary rsinggel, dia sangat
berduk4 karena itu hafalan haditsnya bany* hilang Pada penghrjtng usianya,
hafalannya sirna. Riwayatnya pada periode ini t€rjadi di Irat
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8496. Afran menceritakan kepada kami, Wuhaib me,nceritakan
kepada kami, Yahya bin Sa'id dan Abu Hayyan At-Taimi
me,nceritakan kepada kami dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah,
bahwa seomng dari penduduk Arab badui datang menemui Rasulullah
SAW, lalu dia berkat4 'Ya Rasulullah, tunjul&an kepadaku amalan

)rangjika aku lakukan maka aku akan masuk surga!" Rasulullah SAW
tersaOaa, *Sembahlah Allah dan jangan menyehttukan-Nya dengan
sestmfi+ dirikan shalat yang wajib, tunaikan zakat yang wajib, dan
berpusalah pada bulan Ranadlun " L€laki tersebut berkatq ,,Demi

Dzatyangjiwa Muhammad bffada pada tangan-Nya, aku tidak akan
meirambahkann)a de,ngan )@g lain dan tidak akan mengurangnya.;'
Manakala lelaki tersebut b€ftalik, Rasulullah SAW bersabda, ,,Siapa

yang ingin melilut seorang lelaki penduduk surga, malca lihatlah
letaki ini.- 635

Ck rr ,#$ t3'", ,itb ei; -,r t qv

J;'LI e;; ,rj 7yJ *,9t.5t Ck e,
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tt Ada yang rtngatnlr*n bahwa nema lelaki dari pedalarnan Arab tersebut
adalah Ib,mr Al Mrmtafiq. AI Arab adalah scbutan untuk seseorang yang berdiam di
pe0ataman tnaeh ap5. Dalam hadits ini dijelaskan tentang ruhn- Islarq dan
genjarm qrata bagi akidah yang bersih dan suci.

9T uaio ini juea diamhil hikmah bahwa yang mendapat berita gembira

t*+ fts 'ltla'n srrrga lebih dari sepuluh sosok. Selain itu mereka adalah Hasan,
Husain, Ibu keduaqa dan para isti Rasulullah SAW.

Berita g€mbira te,ltadap sepuhrh orang sahabat yang terkenal yang akan masuk
suga dilakutan hanya dalam waktu sekali, atau bilangan angka bukanlah
p€mbatasan- Alasan Rasulullah SAW hanya menyebutkan perintah yang wajib saja,
dan tidak rn1rebudran perintah-perintah yang hukumnya srnah adalah karena lelaki
itu banr saja rcmehrk Islan- Rasulullah sAW membatasinya dengan yang rukun
s€hingga fslak de,lrq,a rcrbuka rmtgk mengamalkan perintah-perintah sunah.
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U97. Affan me,lrceritakan kepada kemi, Wuhaib m€,nceritakan

kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kmi dari Shalih bin Abi
Shalih As-Samman; dari ayahnp, dari Abu Hurairalt bahwa
Rasulullah SAW bersabda, "Kesusaltot dot kesutitan yang dirosakan
oleh seseorang yang tingal di Madiruh, kelok ahr akan menjadt
pefib*i syafaat dan sak;i pada Hui Kienot bagbt1t6" 636

,'|ii n* ,{t:: 'i +i $:", ,J,o itr, d* -At 1A

h, * ir Ji-rjri 'jti ;;; ,rj * ,tt ,rj yie.blJr ,rt, 
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8498. Affan me,lrceritakan kepada krmi, dia berkata: Yazid bin
Ztfrai' menceritakan kepada kami, Ma'mr menceritakan kepada kanri
dari Az-Ztthi, dari Abu Salamah, dri Abu Hurdirab, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "I{aliot hadahDra menbiasakan diri
mengon:rumi habbah as-sauda (iint@t hitorr), kuena di dalamnya
tadryat penowar bagi segala fiaa(n pEnyakil " 67

s?t 1v g:'i. lzrlt |'? €l; ,L,b €* -^ril
tr'J-, Jv:Jsr;;$'q, rii sj "{*,#'i.rrc.,.tJlijir )tki;WW;*L S, ,;rrir,itt *

sanadnya shahih. shalih bin Abi assamm adatrh scorag rxg{zlwi aiqah
dan sediht merirmayatkan hadits.

Ad-Daraquthi b€rkata, '!ia rnerrynrrr)ni d"- riwa5d.-
Hadits ini dinisbatkan oleh Ibmr Iraju d"l"m at-Tohfuib k€pada At-Tirmidzi.

At-T_irmidzi hasan gharib.
-' In- Ibnu Majah dari lbnu Umar; At-Tirmidzi; dm Ibmr Ilibban dalarn kitab

shahih-nya dari Abu Hurairah. Iradia ini dimkil oleh As"suyuti dqtan Al Jami,
Ash-Shaghir dan dia menilainya hasu.
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8499. Affan menceritakan kepada kami, AMul Wahid bin
Ziyad me,nceritakan kepada kami, dia berkata: Ashim bin Kulaib
mengabarkan kepada kami, ayatrku menceritakan ke,padaku, dia
berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, '?,asulullah SAW
bersabd4 'Setiap khutbah yang di dalamnya tidak ada syahadah,

layahtya tangan yang jarinya terpotong'." 638

i d- eY ,J$ 'rHr iL,J 6'L ,itrL til"; -1,o, .

'dlfi;.y,i'*,,f")t *U.;e l;!,io g ,i
bf .Ir ,?',y) ,)w-iuir:'rts-b:lt :iu p3 rll iir ,t ar
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8500. Affan menceritakan kepada kami, Abu AI Aththar

menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Katsir
menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu Salamah bin
Abdirrahman menceritakan kepadaku dari Abu Hurairab, bahwa
Rasulullatr SAW bersabda" "Orang berinan itu cemkm fun Allah
juga cemburu. Di antara kecemburuan Allah adalah melilut orang
beriman melahtkan perbuatan yang diluramkat AU&- 63e

638 IrR. Abu Daud dari Abu Hurairah. Hadi6 ini dinukil oleh As-Suvuthi dalam
Al Jam{ Ash-Shaghir dengan redaksi, ,tii6lr $,& ;4'# W'd *'rF "Setiap
khutbah yang di dalarnnya tidak ada syaUaat, sam,ir aengan tangan yang jarinya
terpotong." As-Suyuthi menilainya s hahih.

63e As-Suyr.thi meriwayatkannya dengan redalsi, *'ue;lirr5 1t;-VTr "Seorang
beriman itu cemburu, dan Allah lebih cembmt" HR Muslim dari Abu Hrnairah.
As-Suyuthi wnilainy a s hahih.
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8501. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Satamah
menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Abu Rafi,, dari Abu
Hurairah, balrwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada sebatang pohon
yang mengganggu para pejalan. Lalu seorang lelaki mentotongrqru,
lremudian menyingkirlcannya dari ntmah,' sehinga dia ,nas*
surga.'ffi

;. {;i '* ,:^J. 'i. 
"b 

$:L ,Ltib rf1; -,ro. r
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8502. Atran menceritakan kepada kami, Hammad bin Salmah
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dai Abu
Salamatr, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW Uersafaa, ,,pua

fakir kaum muslimin lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya
dengan jarak setengah h,ari yabti lima ratus talrurr." ilr

,ifu ';.1 

"f- 
,'rti.L $:tL ,L& $:", -Ao. r

,k lt J;.,iu |JAr;; rt ?'; ui* ,g-: i.
ffi HR. Muslim dalam pembahasan tentang adab dari Muha'rrmad bin tlatim
9ar Hemmad bin Salamah bin Dinar, Abrisalrmrr,, salah scorang simbol syiar

Islaur" Biografinya telah disebutkan sebeh'nrnya pada hadits no. M92.
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8503. Affan menceritakan kepada kami, Hammad 

-yakni
Ibnu Salamah- menceritakan kepada kami dari Ali bin Yazid, orang

yang pernah mendengar Abu Hurairatr menceritakan kepadaku, dia

berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Wahai anak Adam, beramallah

seakan-alcan kamu melihat, persiapkanlah dirimu sebelum datang
kematian, dan berhati-hatitah terhadap doa orang yang dizhalimi.'ilz

U ,* $:L ,lL 'i. ib d:L ,it;L 6I,i -xo,t

;a i,t ,k !, J;r'of i;; ,rJ r ,{p i iJ * ,*-:)

1ht oS ryr;lr 7G.l e {rLit ?; a($it'o1 ,,Sv ;-,,
id ak gL'u'oxie ,tk -gL'nit tir. 14;u ,),
.r rit 'a.;t '!) ,:i I, illat 'r)t\li L>; iy. |& !yy, L>,t

8504. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada karni, Ati bin Zud, menceritakan kepada karni
dari Aus bin Khalid, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, "Sungguh para malaikat pada hari Jum'at berada pada
pintu-pintu masjid menulis pahala manusia sesuai dengan

642 Ali Taid,bin Jad'an At-Taimi Al Bashari Adh-Dharir, salah seorang hafizh
hadits, tetapi tidak stabil. Dia hadits dari Sa'id bin Al Musayyab dan
sekelorryok ulama. Syubdr, 7a'idzh, Ibnu Aliya[ dan sekelorpok ulama
mengambil hadits darinya.

. Ad-Daraquthni berkata, "Dalampandangan aku dia itu hafalannya lemah."
Manshw bin Tadza\ berkata, *Ketika Al Hasan wafat, kami berkata kepada

Ibnu Jad'an, Ikmi dudukpada majelisnya'."
Dip wafatpada tahun 131 H.

@I - [{nsn1{ Imam Ahmad
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lredudulrannya. Si fulan danng pada jm sekian, fulan datang pada
jam sekian, fulan datang kctika imam sedang berlrtutbah, fulan
datang dan shalat sedang didirikan. Tidak dihitung mengerjakan

shalat Jum'at jilra tidak mendapatkan khttbah" il3

'# $'L |z* i.t *- ,i,3 $1", ,i,b rfll -,ro. o

*ah, * ,4t f ,i;; €j r,,JAr i )4-,* ,#:) i.
ii.f ,:ullk critt ,Q..,rl')'-^iir -eir',bf y:.r; i$ 'i-,)

*\l# GGt)it);L,;,tr * *|i*ipx
8505. Affan menceritakan kepada kemi, Hmmad 

-yakni 
bin

Salamatr- menceritakan kepada kami, Ali bin 7-aid menceritakan
kepada kami dari Sa'id bin Al Musay5rab, dfii Abu Hurairatr, dari
Rasulullah SAW, beliatr UersaUag "Pua penm* sutyra n a$k ke

dalam surga dalam kondisi sebagaimua rryio, ffiadan Wtih,
berambut ilcal, bercelah bet'usio tiga putuh tiga dalatn fuituk Adam
yabti tujuh Wtuh atitrt hasta " il

- - ,*: !q"a."V" hasan. Hadits ini diri*zyadon jup furgan rpdaksi 1;tiir i7 o€ 61
jirtrt .11!r o'$si )rjl !tt{ ,}t'{<frjl. 9'*2 -Ji*t tiba hsi Jwn,at, para iatatlai
berdiam pada pintu-pinu nasitd, merrcott t siq,a yorg le;biih avil futang daa
setentsnya." Dalam pdaksi yaog lain dis€bue& zrti +7 t{< dt'j 4t i7'j:.*t ,p
"Barangsiapa mandi pada hari Jun'at kanudie, bqangkat (h,e nasjid), natra iU
sealran-akan berhrban mta )nng gqratk"

HR. Al Bukhari dalam pembahasan teffing Jrrm'at dari Adam dan dari
Abdullah bin Ayub dan dalam tEffing awal nn'la p€nciptaan dari
Ahmad bin Yunus; Muslim dalampedahasan ffing.hm-at dari Abu Ath-Thahn
bin As-Sarall Harmalah bin Yahya, AEr bin Suwa{ dan Qrfaibah; Abu Daud
dalam pcmbahasan tentang shalat dari Ahmad bin Mubanrmad bin Al Mughirah;
An-Nasa'i dari Ar-Rabi'bin Sulaiman dan dari Muharnmad bin lvlanshuq dan Ibnu
Majah dalam penrbahasan teirtang shalat dari Hisyam bin Ammar dan sahal bin Abi
Sahal.# Sanadnya hasan. HR Abu p4fl rlalam tentang kelembutan
hati.

Musnrd Inrm Ahnrd - EI
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8506. Affan menceritakan kepada kami, Hammad
menceritakan kepada kami dari eais dan Habib, dari Atha. bin Abi
Rabah, dari Abu Hurairatr, batrwa dia berkat4 .?ada setiap shalat
Rasululah sAw membaca surah. Apa yang diperdengarkan
Rasulullah sAw kepada karni, kami perdengarkan kepada kalian. Apa
yang tidak diperdengarkimnya kepada kami, kami tidak perdengarkan
kepada kalian." fl5

U ,W 6?f {zL U.ig d:L ,:otb d3; -,,ro.v

*; * ?"t * :,.J;.,L1 i;;; e,f t ,y:l',r ,Ck eJ
)t.i;rt, ,lifrt r*,e;: )V'j rr+td ,(1r nV U, 4k,i3,
;j Jti ,?i; *iq: .lq'i DL)l, ,,j+it ,irr, )qV

:l.r< ,f u;'6'aLAr, ,#j 6x'.,:r;lr: ,Sa,;i7

(5 
Atha' bin Abi Rabab sem,la buran muslim dan kemrdian memeluk Islam.

Dikenal dengan sebutan Abu M,hammad Al earasy, maula Al Malfti, salah seorang
simbol syiar Islarn Dia mengamtil riwayai dari Aisyah d- Ab, H,rairah. At
Auza'i,- thnu Juraij, Abu Hanifaru a.o ai-r"its -ognbil n**t 

-d"6; 
d;

hidup dalam usia 80 tahun dan wafat pada tahun il4 fr. ea" yang mengatakan ll5
H.

Ibnu Hajar berkata. daran At-Taqriib, 'Dia adalah perawi tsiqah, faqrrr danmemiliki keutamaan. Akan tetapi, b-v"k riwayatnya: y*g dirliotk- ,""."
ry':o!.Aga yanc mengatakan bahwa hafalannya u"-u"t r""i"rai, hayatnya, dan
tidak demikian sebelunmya.'

@I - Musnad Imam Ahmad
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8507. AIfan me,nceritakan k€pada kami, Hammad [ia Selrnah
menceritakan kepada kami, S'heil bin Abi Shatih mengabatan
kepada kami dari ayahnya, dai Abu'Hurairah, bahwa Rasulullah
SAlf bersabda, "setiap anak Adant nelafukan perbuatan zina- KeAu
mata benina, dan zina mata adalah p@rdotgorl Kedua tutgon
berzina, dan zina kedu tangan adalah ,tuenggengg@rl Kedua koV
berzina, dan zina kaki adalah berjalarl MuIu Wr4 do, zirro nulut
adalah menciurn. Hati berhasrat dot boryot<mgel Kanuhun
membenarlran semua itu atau men&tstakoutya-" ffi

c lt I o t '.1. t. t 6- .(a-

u. *4 se ca-L 'i \g $lL ,itb ,A:L -Ao. A

Vj y$';tt r,lui

8508. Affan menceritakan k€pada kmi, Hrnmad * rr**
menceritakan kepada kami dei Muhmmad bin Am, dari Abu
SalamalU dari Abu Hurairah, bahwa dihad4an Rasutullah SAW
melintas u$mgan j@azah Yahudi, maka Rasulullah SAW bmddt
Dikatakan kepada beliau, 'Ya Rasulullah, iu adalah jentzzh Yahudi.-

tr Hadits ini diriwayatkan juga dengan rcdaksi, i u; t;l t1'n'i*'tt, d *'gici *Ditetapkan bagi anak Adan fugtuDtDta dui phutor ,*o'Si@ yrg
motdapatkannya, pastilah itu terjadi."

HR Al Brrlrhari ddam pembahasan ffiDg rcmim izin dari Af ltr"rnidi dan
dalam pernbahasan tentang 't'dl' 6rri Matnnd bin Ghailan; Muslim dalam
pembahasan tentang takdir dari Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin H"lrri( Ahl Dard
dalam pembrhasau Eolqog nikah dari Mghamad bin LJbaid- Dcagp' redatsi
hadits, tfl ;r2'i; et ,it|F."Setiap anok Adon nqiliV basiafitn dui p,buanr
zina," dzlam pembahasan tentang nikeh dari Musa bin Ikahim; dm At-Tirmidzi
dalam pembahasan tentang bersuci dengan redaksi, ,; V?; '*i fti/n 4Vt;f 

'oG ii1

"Jilra salah seorang di aatizra kmru sedhrg nelabouot snab dai
mendapatlcan pergerakan di dubuntya ...."

Musnrd rrnrm Ahnrd - EI



Rasulullalr sAw bersabd4 "sesungguhnya setiap lcematian diiringi
dengan ketalattan." @7

e ,Xl ;f ,JU- ;p ,a:tp l r::1^, ,Lk lf1; -,ro.q
,n:rr*>::t'i.;J;iv ,jd *:rr;vh,.a d, f ,i;j,i

' o' .rt o

.-r-F JtW
8509. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanatr

menceritakan kepada kami dari suhail, dari ayahny4 dari Abu
Hwairalr, dari Rasulullah sAw, beliau bersabd4 "Marairrat tidak
almn berada dalam perlannpulan yang di dalamnya terdapat anjtng
dan lonceng." &8

8510. Affan menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdillatr
menceritakan kepada kami dari suhail, dari ayahny4 dari Abu
Hurairatr, dia berkata: Rasulullah sAw bersabd4 "Tidak seorang pun
di antara lralian yang diselamatkan oleh amalnya. " para satrabat
bertanya, "Tidak juga engkau, wahai Rasulullatr?" Beliau bersabda,

'* 1W ge .,.i,r *'i'$, tH'r, ,i& 6t1; -rrot.a.

'€i t1 ,*i ;v ht ,k lt Jh Ju :Jv 6;:; €.1 ,r ,y.l

tf vl tt tr,jti r.i,r J;r'6. ul \ r)i ,1j; *i *f ,u

#:r.y h' 'G:r:Jf-

a7 Al Jinaazai adalah bentuk tunggal dari bentuk phxal ai janaa,iz. Bacaan,
umum biasanya mernbacanya dengan alfanaazah,artinya adalah ;i;""g;;r"d"
di atas ranjang. Jika tidak ada mayatnya disebut sanrr (ranjang) d 

"ory fterandamaya!). 
_ 
Hadits menjelaskan tentang ketakutan yang 

-aiJami 
manusia saat

6snghadapi maut.
ooE Hadits ini telah disebutkan sebelurrmya pada no. g319.

@I - 
[[6n1fl Imam A.hmad



*Tidak juga ahr, hanya saja Allah melfudungifu dengan rahmat-

Nyo."*'

; #'* ,il. U ib $:", ,i,b ,altL -^o\ \

*i ;r'b, ,k lt J;r'of;;; ,r: ,? ,i,1 *j * ,s#
,qI q,$ ;/Jti ,s"_ G Lk p:ir ,si 4 qf, ,JG

;:r;..1:3;-;l'ol ';3t
8511. Atran me,nceritakan kepada kami, Hammad bin Salarnah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abi
Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,'1lca

melihat (dalam mimpi) sqerti yang dilihat orang yang sedang tidur,

sealran-akan di tanganht ada dua gelang. Aht kenudian meniup

lreduanya dan kcdunya terangkat. Afu lalu mengartikan salah

satunya adalah Musailamah." ffi

* g:L :fi iC',..b:, E?l ,Jtr'nGL $:", -Ao \ y

sP h' *At f ,i;;,rj **$lr i.* e,l,s-b1t

ne Hadits ini adalah.ringkasan hadits no. i312.
650 Kata siwaaraini dalan hadits adalah b€ntuk ganda dari as-siwau. Bentuk

pluralnya adalah aswirafirn. Be,ntrk phral di atas plrral-nya adalah asaautirafitn.
ferkadang bennrk pluralnya juga aaaiaU asaa:*rir. Allah SWT Uerfrmao, 't, W oif|
4i o2't7ll "Dalam surga itu mereka dihiasi dengat g"l*rg emos." (Qs. Al Kahfi
Its1: rti

Abu Am berkat4 'Bentuk tunggalnya adalah iswaarwr. Sawwara, taswiir
berrnakna mengenakannya Bel"ng."

Hadits ini merupakan bagian dari tanda kembian dan ru\iizat Rasulullah
SAW.

t
Musnrd Imrm Ahmad 
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vt";* nia'it f,i ,lt $ ei ,s'*i'-r;. ti1 ,Jri';L :
)' 
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8512- Affan menceritakm kepada kami, dia berkata: wuhaib
mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma.mar menceritakan kepada
kami dari Az-zuhi, dari sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah,
dari Rasulullah sAw, beliau tersau0a, "Jika salah seorang di antara
lralian bermalam dan di totgo,ryn terdapat lemak daging, lalu dia
terlrena sesuatu, malca fro tidok boreh mencela keanali mencela
dirinya sendiri."6r

l;rdt * ,:W €* ,i,T', $:L ,L,iL d1l -ro r r
X* :Ju S;, *h, *,;t *,-;;; ,rJ d ,# i.

6i:, e'*;, €tt, tt jyyi??r,
8513. Affm menceritakm kepada kami, wuhaib menceritakan

kepada kami, suhail nenceritakm kepada kami dari Al Harts bin
Makhlad, dari Abu lturairau, dri Rasulullah sAw, beliau bersabda,*Allah Azza wa Jalla !do* rnelilnt kwda lelaki yang menyetubuhi
istrinya dari dubrr."@

c

04 ,* '* ,1oi'. 'i. ib $:L ,lo,a; ,6:rL -Ao \ r,

;r'\t ,)* ,;t * d;,L ,r: * ,16" ,rJ i :w.* ,fajr
6st Al Ghamra artiqrd 

tanq bmyak coehya ghamarahu ar maa- artinya air
menguasainya. Al Ghowah rrrg-"" timbangan alJamrah bermakna kesulitan.
Bentnk pluralnya adzlah grnono.ur rte.gf. hugf mim berharakilAtt"n.-' Sanadnya shahih. Al Ilrits hin [dakhlad disebuttan oleh Ibnu Hibban dalam
Ats-Tsiqat- Hadits ini tclah diseffin scbelrnmya pada to.7670.

Dalam kitab at-Tah&ib,pemlfu m.lst"*i-1. kepada Abu Daud, An-Nasa.i,
dan Ibnu Majah datamp€dahasm !e t-ng nikeh.

@l - MuslrdhuArrd



)s'u P,.,yt? hr a;"ff |oki * * ,W'; ,iu'rr-,t

,qt?.i
8514. Atran menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

me,lrceritakan kepada kami dari Ali bin Al Hakam, dari Atha' bin Abi
Rabah, dar Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, malra

Allah akan mengalungkan nli kckang dari api kepadanya pada Hari
Kiamat."63

# *,rr),r: r dt| I$lt-,L&rii; -a,oto

*v \, ;* !, J;:, iii ,JG l!) €J r ,r,*-)r * i
:;. g)"at$?, ,i|!t i'r li:r otl;) t; glat e;f ,Pt

a )z 
t 

.a

.$li>* ,rir'l b-y,
8515. Atran menceritakm kepada kani, Abu Awanah

me,nceritakm kepada krmi dri Abu Bisyir, dari Humaid bin

Abdirrabmm, dari Abu Hurairalu dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Puasa yang paling utanu, setelah Ramadhan adalah bulan

Allah, yabti Muhanam. Shalat yang paling utama setelah shalat

fardhu adatah shalat malam." ffi

$ItLt 6t I o z - t7 -i6t tl-z t. t .l -;4,

U )-r,, f 4 Ui-l> c:;l: ;r ,g-r, [5.r> -Ao \ 1',*'4, 
;f ,;;:; G: * ,:;:) i.t * ,2r!1t ,rj * ,tt.;

,
d.J

/.6..

653 IR Abu Daud At-Tirmidzi; An-Nasa'i; Ibnu Majah; dar Al Hakim dari
Abu Hnrairah. As-Suyrthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir rcnilaimya s hahih.

til Hadits ini telah disebutkan sebelumyapada no. 8388.

t_
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6it1 d3 ,tilt S,^fi a?)r ilit yt ,y; riy ,Su fi *3 ;r. \t
07 x t:'1- ,rh yl G-s ,*'-7 )r (r;, -f.tt yl t- ,16

/re r + ?x /lt 6 *; lf; *:i U |ng d.Tt:, :Jv ,x
,y: yctilrt'-t-; U;"of ciiL LA fi'y ,p ;.*.)' '.16r'n 

LH
8516. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Laits

menceritakan kepada kami dari Muharnmad bin Ajlan, dari Abu Az-
Zluria( dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabdq
"Jika penfuduk surga mem,asuki surga dan pen&tduk neraka
memasuki neraka, seorang perryent bersettt, 'Hai penduduk surga,
abadilah! Tiada kematian di dalamny.a. Wahai penduduk neraka,
abadilah! Tiada kentatian di dalamnya'.

Abu Az-7inad b€*ata, 'I(halid bin Z?id menyebutkan
kepadakra bahwa dia me,lrdengar Abu Az-Zubur menyebutkan
riwayat semisalnya dari Jabir dan IJbaid bin Umair. Hanya saja, dia
meriwayafkan dari keduanya bahwa yang demikian itu terjadi setelah
pemterian syafaat dan sirya ymg tetah keluar 6.r.i oerr1"r 655

,gq ,rj f JrL 'i 
"g 

$:"; ,Ltb r:i; -,ro r v

;r'b, d* lt J;, Ll z;; ,rJ * ,i;? ,rJ i o* '*
;+v, + ,l,yr?ht jG ,l;rt:'rl;ef ?;It;e q:,Sv ,t;,

.\f -ilt 
G'*Y;r'i.ti!J

6t Dia adalah Musa bin Daud AdbDhabbi Tharwus, dari Su8ran dan Syubah-
A!r4 daa kedua sa'ad mengambil riwayat darinya. Dia dikenal perawi tstqah,
arhu4 dan poulis. Dia wafrt pada trhun f 17 11.

@ - 
Musnrd Imem Ahnrd



8517. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamatr

menceritakan kepada kami dari Abu Sinan, dari Utsman bin Abi
Saudatr, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullatr SAW bersabdq "Jika

seorang muslim mengunjungi saudaranya atau menziarahinya, malw

Allah Azza wa Jalla berfirnan, 'Kamu telah berbuat baik, maka

baiHah jalantnu, dan lcamu telah menyiapkan di surga sebuah tempat

tinggal." 656

,pt, sj '* \C s?f ,!b $:"; ,itb u:i,; -a,o r ,l,

{" g, 1vl q,itt'rL, {'\t ;* !, JhLl a;; ,rJ r
t'a{$- 11 :'i ,W 

"9J e\ ,f'6*l fu :)ti qtlvl lfr i:;:":)

$Ll';.i gt;f j.ok :Ju

8518. Affan menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada karri, Tsabit me,ngabarkan kepada kami dari

Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Jika seorang budak menaati Tuhannya dan tuannya, maka dia

memperoleh dua pahala. " Perawi berkatq "Manakala'Abu Rafi'
dimerdekakan, dia me,nangs. Lalu dia dt ryq 'Mengapa kamu

u$ m- At-Tirmidzi dengan rcdeksi, e|i '* L[ ;r;i 6rirl h 4 'i el 'tr; il trij ;o ;1;
\e *it 'u 'cr|.rtt !6i "gispa yang menjanguk'orang'sdkit atau meiziarahi
saudaranya lrarena Attah, matra malaikat bersettt, 'Kamu telah berbuat baik,
baiHah jalanmu, lumu telah menyiapkan sebuah ntmah untubnu di surga'."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits irn,i l1qs4n."
Pada beberapa naskah terhrlis, "Hadits gharib." Hadits ini diriwayatkan pula

dengan redaksi, 4t, ylr;s ,,70 fu'*:tr6 6?l # 4'i el 3$ bi.l;tl *Seorang tita6
mengunjungi saudaranya pada sebuah perkampungan lain, maka Allah menyiapkan
pada jalannya seorang Malail@t." E[R. Muslim dalam pembahasan tentang kebaikan
dan silatur:ahmi dari Abdul4fu' !i1llammad.

Musnad Imrm Ahmad - @I



menangis?' Dia menjawab, 'sebelumnya aku merriliki dua patrala,

kini salatr safunya hilang'." 6s7

,gt, gri'* ,:-t 6?l ,\tL ti:L ,itiL g'r; 
-,n o r I

^*.\1 &- itt *) -.\t ;b yt J;r"of;;; ,i ,f
,*y, |.;? tit; ,,r;st r>q $t r>V + ,tiir -i(s>r, ,yt
* 'u ':)t * ,:ojrr| rri Gl :u ,& ,tr:: ? ht JG ,6t
k:r,'G? riV,. ;, jli-'i:,lg,r, o ;rA'i$'i(r'+V
!:V y'ult?* ,tjv {ri Gl'u ,r{ S*:r?ht JE ,yl

;k iilla3 o;u'i3'id
8519. Affan menceritakan kepada kami, Hamrnad

menceritakan kepada ka-i, Tsabit mengabarkan kepada kami dari
Abu Rafi', dari Abu Hurairalr, bahwa Rasulullah SAW bersabdq
"Maluilrat malam dan malailcat siang berhtmptl pada walat shalat
subuh dan shalat Ashar. Manakala malaikat siang naik, Ailah
berfirman, 'Dari mana kalian datang?, Mereka menjawab, 'Kami kini
di sisi-Mu datang dari mengunjungi hamba-hamba-Mu. Kami
mendatanginya saat rnereka shalat. Saat kami di sisi-Mu mereka juga
shalat'. Apabila malaikat malam naik, Allah berfirman rrepada
merelra, 'Dari mana kalian datang?,Merekn menjawab,',Kami di sisi-
Mu datang dari hamba-hamba-Mu. Kami mendatangi mereka dan
merelra sedang shalat, kami di sisi-Mu dan mereka sedang sha1o1'."658

657 Abu Rafi' adalah hamba sahaya Rasulullah SAW. Dia dipanggrt Ibrahiq
ada yang mengatakan Aslam. semula dia adalah gudak mitik Al Abbas. Anak-
anakn-ya dan Abu Sa'id Al Maqburi mengambil riwayat darinya.

6s Diriwayatkan dari Abu Hurairab, dia berkata: Rasululah sAw bersaMa, ji i,t
... fot 

'JLl i:t4it- glnt ,l |ti:h W *Alrah mempwtyai para malaikat'yitii
bArfuht@ di jalan-jitan mencari-cari para ahli dzikir ....; Uituyaq atain.

EI - Musnad Imam Ahmad
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8520. Affan me,nceritakan kepada kard, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kami, dia berkata: Tsabit mengabarkan kepada

kami dari Abu Rafi', dari Abu Hurairalu bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Kedua mata melahtkan zina, kedua tangan melahtkan

zina, dan lremaluan membenarkannya atau mendustakannya." 659

'ofi;*';;'rzJ $:t, ,?t3 $:L ,Lt,b $:-t, -AoY \

|y;;e :Jv ,{i* r;:} rrl 3f ,:;:c orfi'of {:e g# 6
J# \J * ,!, S;,, 6- :Ju" *, *v bt *' 4t ;l
Jlri irf t*g.it a? 6y'4ex J" 'iti ,!:rl v 'i6 r,,ri;lt

I ie :Jv ,'gblf v 'j6 {tr t itott'}1 | i,rti r-r7-,-

.y>ri*'i'65 # Gt* *eJJt ;.i'ot ri;)

palam hadits ini terdapat penjelasan aknn keutamaan shalat dan dzikir di sisi
Alla[ serta ganjaran pahala besar yang dipcrsiapkan bag yang mencgakkan sbalat
pada waktunya.' 65e Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah deirgan redalsi, ist $t ,1o'e!
rl;j .idijr or:i' rlij,er;;y 93tr rl3i,!Lir 9r:^fu ,1r .1L3,,#r rti,itt,j i ul tsl rflt iy'E
'isl. il 'ctil O:,t:lt-'#tt qrcrt ,i.t :Ag ,j,li, ,*.'it "Diietapkan bagi anak Adant

bagiannya dai zina, dai pasti terjadi. Zha tnata adalah pandangan, zina lidah
adalah perkataan, zina telinga adolah pandengaran, zina terya, adolah
menggenggam, dan zina kaki adalah melangkah. Jiwa beraagan-angan dan
berhasrat dan lcemaluan membenarfunnya atau mendustakntnya."

IIR. Al Buklari sebagai ta'hq; dan Muslim de,ngan redalsi hadic yang berbeda

dari ini.

Musnrd Imem Ahmad 
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8521. Affan menceritakan kepada kami, Hammam
me,nceritakan kepada kami, Muhammad bin Juhadatr menceritakan
kepada kami, bahwa Abu Hashin menceritakan kepadanya, bahwa
Dzakwan bercerita kepadanya, bahwa Abu Hurairah telatr bercerita
kepadanya, dia berkara: seorang lelaki datang kepada Rasulullah
sAw, dia Hata 'ya Rasulullab ajarkan aku sebuah amal yang
setara de,ngan jihad." Rasulullah SAW bersabd4 ,:Aht tidak
mendapatkannya." Beliau bersabda, "Bisakah kamu jirra. seorang
mujahid kcluar sdangkan kamu masuk masjid dan shalat tanpa
pernah tqtah dan berpuasa tanpa pemah berbura?" Lelaki itu
bertat4 *Aku tidak sangg'p." perawi berkata, ..Abu Hurairatr berkat4
'Kuda seorang mujahid itu panjangnya disukai, sehingga banyak
kebaikan png ditutis rmtuknSra" @

,iG'-r*''n ;; $'ri |J) t:t:l, ,:otb6i-l -a,o r r
,ti;.3;rJ i*, )fint J,:, 

,fi V t ;f I ,rG d,",
?nt "r,; i* d o;6 1>r3lir ,r od Li*i;; (t .6'1*,

,:J'n *i;vht * It j;.., t-U- jt,je ; ,g, ;r,,
'*S f j* ,r,z{r-,ir+i,j ,6 if- ,(*5 A ,rp ork ,{t\

@ sua&ya shohih- rIR Al Bukhari dan Musrim dcngan redaksi yang
ryF Redatcinya, fl.It t tt"! Apa yang setara denganiin"a ai;"tuo an"UswP" Beliau b€fisabd4 -Kalian u* or*, singgup.,, pi" s.n"u"t mengulangip€rtan],aan t€rschrt dua hli atau tiga kali, dan ,iti"p t ti itu Rasululah sA\ryuersaHa" 'Kaliot t*lak atcan.sanw." fetelah itrr Rasulullah saw u"rr"uaa' lE):g a 14;i g'-i ,F 9v ii fr i'ai i, 

"q . /e, fi';' E ut t+w,:,*lerumponam 6rotg );@rg berpering ai iitan iti"n iit"iirriro orrng yongshaht du nmbocn q*yt artah-denian tiada berhent{dan berpuasa tanpaWAla-lArya majahid WloE dari berpiang), Muttafaq alaih.Redaksi 
'aa 

taftr berad ua"t do,L Irirri;d"yr, tiada berhentimeng€'rjal'mla Ktu' Ar F@ah adarah patah hati a^ r"-n. cintoiya fanra atlrnTt aulinyapmas rclemah dan lainnya.

EI - Musned rmrm Ahmad



;:, 1.4;bl' *\u|{&,i6 t.br Jh v $'u- zotlt;
u.io3L il*

8522. Alfan me,nceritakan kepada [ami, Wuhaib me,nceritakan

kepada kami, Musa bin Uqbatr menceritakan kepada kami, dia

berkata: Kakekhr, yatnri ayahnya ibuku, Abu Habibah me,lrperitahan

kepadaku, bahwa dia masuk ke dalam rumah dan Utsrran terkurturg di

dalamnya, dan dia mende,ngar Abu Hurairatr meminta izin kepada

Utsman untuk berbicara. Utsman kemudian mengizinhan. Abu

Hurairah lalu masuk, lantas memuji Allah dan menyanjung-Nya.

Setelatr itu dia berlcata, "sungguh alcu mendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'sungguh lulian akan menemukan setelahfu finah dan

perselisihan 
-atau 

beliau bersabda: Perselisihan dan final*'. Ialu
salah seorang dari orang banyak bed@ta, 'Kepada sirya kami

me,rrilih, wahai Rasulullatr?' Rasulullah SAW bcrsabda,'Hendabtya

kalian memilih yang dipercaya sda Para sahabatnya'. Rasulullatl

SAW kerrudian memb€ri isyarat kepadaUtsm*., 661

'*,:;; stlJ&'i ig €*,lol; g* -^o Y r
iu s;, y,ht *ut f ,;;:) ,rj *,:u-y n *.1
'orl? 

i+t) S & u/t );'u p6,T: *it ff'n ,F'L
'7U1':"t'uWLU'sln

8523. Affm menceritakan kepada karni, Hammad bin Salamatt

menceritakan kepada kami, Yrmus melrgabarkan kepadaku dari

Mntranrmad bin Siritl, dari Rasulullah SAW, bcliau bersabda, 'Bagr

setiap lelaki penfuduk $rga &n istri dari bidadai surga. Setiap

6r Sanadnya shahih. Abu Habibah adalah kakek Musa bin Uqbah dari pihak

ibu. Musa adalah maula Az-7;tbair bin Al Awwam. Dia seorang tabiin dan perawi

,stqah.

Illwrld lnrm Atnd - Et
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bidadari mengenakan ujuh puluh pakaian. Sumsum betisnya terlihat
dari batik ka'r." 662

,3r3 6:L ,:otr, dit -,rort
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8524. Affan menceritakan kepada kami, Hammad

me,nceritd<an kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari.,Abu
salamatr, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi sAW melihat seorang lelaki
berjalan mengiluti sekelompok orang, lalu beliau bersabda" ,,Syetan

mengihtti syetan-syetan. " 63

62 Muhamrnad bin Suin,, Abu Balqr, salah seorang simbol syiar Islam. Dia
menglnbil ri'u,ayat dari Abu Hunirah dm Iman bin Hus-hain oia aaauniruu tutis
Anas bin Malik di Pcrsia.

Ali bin Al Madini dm Ya,hya bin Mu'in.bcrkatr, "Ibnu sirin tidak pernatr
mcndengar satu hadits pun &ri Ibnu Abbas.'

IJIama yang rnengambil riwayat darinya adalah Ibnu Aurq Hisyam bin Hassan,
aurrall dan Jarir. Dia adalah perawi tsiqah dn bisa dijadikan sebagai htujjtih,
b€rilm luas, wara' dan mempunyai riarna serta reputasi yang baik. oia memiliki
toiqj"*is wirid pida malam hari. Dia wafat pa61 'anggal e syawal tahun I l0 H.*' Affan bin Muslim Ash-Shaffar, Abu Utsman Al Hafizh. Dia mengambil
riwayat dari Hisyau A'&Dustawa'i, Ham'nam, dan sekeloqpok ulama. ulama yang
qgngambi!riwayat darinya adalah Al Bulfiari, Ibrahim Al Harbi, Abu Zur'ah, dan
sekelonpok ulama. Dia kuat dalam ilmri al jarh wa at-tadil (disiplin ilmu yang
merirbahas tentang nilai positif ,l"n negatif untuk,seomng p€rawi hadits). . , , :

$ Ijtibrr$ta, 'lAffan berasal dari Bashrah. Dia adalah p€rawi tsiqah, kuat, dan
pengilut $irnnah Rasulullah SAW. Dia pemah terjebak dalam m,asahh Mu'adz bin
Mu'adz. Mu'adz bin Mu'a& memberinya 10.000 dinar dengan syarat tidak memheri
neo4aa" baik agarnanya. atau tidak fei"a" scseorang. Nanun Aff4p rnenolak dan

{ia berkata 'Aku ddak akan.membataltan nat seseorang'." Dia lahir pada tahun 130
H dan wafatpada tahun 220H.

m =''- Mnmad:Imry'Ahnd



'4 8L e6r'i.*tit'"? $|L ,L& $:", -AoYo

J;riu |Ar;;6 *;'^f; oJ $L :Jv # i f U
'o\itl bf rri+H ,-? ,,6, JSI'ol'-'rl ,:Pt *a\t & !,
?? i ; ,;?1t 6f-: ,;itLsr t#-s ,!,i;; f;i.;^,lf; ti,r

,y::?iu' .J" l*.+j &t;?t eiY ,,y
8525. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin

Ziyad menceritakan kepada kami, Sa'id bin Katsir bin l]baid

menceritakan kepada kami, dia berkata: Ayahku me,lrceritakan

kepadaktr, bahwa dia me,lrde,lrgar Abu Hurairah berkata: Rasulullatt

SAW bersabdq *Aht diperintahkan untuk memerangi manttsia

sehingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Altah dan

Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan menunaikan

zakat. Kemudian Allah mengharamkan bagiht darah dan harta

mereka, sedangkan hisabrya kclak oleh Allah." ffi

u,:$it I g* ,*$ * €* ,LG? $:r, -^oYl

ui iL ob';L,W ,So gb'i LC d.* 2u- U.riL
1g:ut jL ,ia ;L'r;:,'1" ,k lt J;r'e*'r5 i;:;
,Wfu uf, ,6r 'uf iiil,' ,Jv ,i 'i6 

,d v$ s ,,)vt

6:".'{'l Jjf: ,Vi, '&5 4 ,t)L} t$i 'd?t

,i)irul*L,W>ut

n lil.. Al Bulfiari; Muslim; Abu Daud At-Tirmidzi; An-Nasa'i; dan Ibml
Majah dari Abu Hurairah. Hadir ini dinilai mutawatir daa As-Suyu&i mcnilainya

shahih.

Musnd Imrm Ahmrd - @|



8526. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Warits
menceritakan kepada kami, Abu Al Julas. uqbah bin yasar
rnencerilakart. kepada kami, utsman bin syimakh menceritakan
kepadaku, dia berkata: Aku menyaksikan Marwan bertanya kepada
Abu Hurairah, "Bagaimana e,ngkau mendengar Rasulullatr sAw
melakukan shalat atas jenazah?' Abu Hurairah berkat4 "Dengan apa
yang telah aku katakan," Marwan berkat4 ,,ya.,, Abu Hurairah
berkata, "Allaahwnma anta rabbuhaa, wa anta kharaqtahaa, wa anta
hadaitahaa lil islam, wa anta qabadhta ruuhahaa, wa anta a'lamu
bisirrihaa wa alaaniyyatihaa. Ji'naa syufa,aa' faghfir lahaa (ya
Allah, Engtrau-lah Tuhannya, Engkau-tah yang menciptakannya,
Englrau-lah yang memberinya hidayah Islam, Engkau-rah yang
mencabut nyawanya, Engkau lebih mengetahui rahasianya dan yang
tidak dirahasialannya. Kami datang sebagai pemberi syafaat, maka
ampunilah dia).-6s

tFrt'

6s Dahm sanad ini terdapat ban>rak sitang pendapat. Ahmad telah
mcnwayatkannya pada no. 7471 darijalur riwayat syitar, dari AI Julas, dari
u_tsrygbin spmas. Di sini Ahnad mriwayatkannya airiiau, Abdul warits, dari
Abu Al lulas Uqbah bin Yasar, dari Ubmm Uin Simat"

HR. Ad-Daulabi d^l^nal Kuna wa Ar asma) (l/139) dari jalur Abdul warits,
-fu l!, Al Julas uqbah bin Yasar, dia bcrtat " "Ibnu syimakh menceritakan
kcpadaku."

Hadits ini dinr*il dari At-Tahdzib, dcngan sanad dari Abdut warits dan Ibad bin
Abi_s!4+ Qll26), dan Ath-Tbabarani rnenguatkannya. Hadits ini dinukil juga dari
At-Tahdzib (7ll2l) dari Abbas Ad-Dauri, dia berkata, ..Aku nrendengar vihya dan
Ahmad berkata, Tladits riwayat Al Julas dari UBman bin Syinas'."

Abdul wadts berkata, '?erkataan yang dimenangk; adalah perkataan Ibnu
Jahsy."

Kemudian dinukil.bahwa narna Abu Al Julas adalah Uqbah bin yasar. Jelas apa
yang. tertulis di, Fioi 'Yasat'' adalah kesalahan dari penulis naskah. Hal ini perlu
ditcliti kcbe,narannya.'

Dalam At-Tahdzib, hadits ini dinisbatkan kepada An-Nasa'i, tetapi aku tidak
mendapatkannya di dalamya. Mrmgkin dalzmAs-Sunan Al Kubrar.

HR. Ahmad pada no. 8736 dari jalur Abdul warits, dari Abu Al Julas uqbah
bin Yasar, daq Ari bin. syinakh, sebagairnana sanad milik Ad-Daulabi; dan Al
Julas, dari uisrian uin syinps puii oo. 

-eets. 
Dalam 4askah tulisan tangan terhrlis

Al Julasy. Di dalamnyaluga terirlis, ',Dari Usrnanbin Syimakh."

,@ - Mrlrnad Imrm Ahmrd
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8527. Affan menceritakan ke'pada kami, Salim bin Ha1ryan

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ayatrku

berkata: Aku mendengar Abu Hurairatr dari Rasulullah SAW, bahwa

beliau bersabda, "Hindari pu(Na wishal." Para Sahabat berkata,

"Akan tetapi engkau sendiri berpuasa wishal, ya Rasulullah.:'

Rasulullatr SAW bersabda, "sesungguhnya aht tidak seperti kalian

dalam hal ini. Afu di malam hari, diberi malan dan minum oleh

Tuhanlat. Janganlah kalian membebani diri dengan amal yang mana

tidak sanggup kalian lahiran." 66

sl '4. ,JG ob U * d:L ,LtrL $:-,, -^oY^

i;ir ; ,JG'r+, rp ll' * ult ,r ,z;:) ,rj e LA
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8528. Affan menceritakan kepada kami, Salim bin Hayyan

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku

menceritakan dari Abu Hurairah, dari Rasulullatr SAW, beliau

bersabd4 "Siapa yang memelihara anjing yang bulcan anjing penjaga

ffi HR. Al Bu}fiari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadits ini dinukil oleh As-
Suyuthi dalan Al Jami' Ash-Shaghir dan dia menilainya shahih.

Musnad trmam Ahuad - ffi



kebun,'bukan anjing pemburtt, dan bukan anjtng penjaga hewan
ternal6 malca dia telah mengurangi sebagian dari pahalanya setiap
hari satu qirath. "

Sulaim berkata, ce{ku mengira ayahku berkata, 'Satu qirath itu
sama dengan satu gunrurg Uliud'." 67

,rf ri'* ,:i5 $:";,i& ti'L ,LtrL di.l -,rorq
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8529. AIfan menceritakan kepada kami, Hammam

menceritakan kepada kami, Farqad me,lrceritakan kepada kami dari
Yazid saudara Mutharri{, dari Abu Hurairah, dari Rasulullatr SAW,
beliau bersabdq "sesungguhnya manusia paling pmdusta atau di
antara marutsia paling pendusta adalah nkang celup warna dan
tukang en as."

Dalam kesampatan lain, Affan berkata, ,,sesungguhnya di
antara manusia paling pen&tsta." 68

';i,t t3'", ,.8 U.ir.|, tfl'"r, ,itb $:tL -Aot,.
c t 
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853;. AIfan me,nceritakan kepada kami, Sulaiman bin Katsir

me,nceritakan kepada karni, Ibnu syihab menceritakan kepada kami

6' Sanadq'a shahih.Salim dsn Hayyan adalah perawi tsiqah.* Hadits ini tclah disebuean sebehrunyr pada no. 8285.
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dari Abu salamatr, dari Abu Hgrairatr, bahwa Rasulullatr sAw
ditanya, 'tsoletrkah seseorang shalat dengan menge,lrakan satu baju?"

Rasulullah SAW me,lrjawab, *Adakah setiap kalian memPunyai dua

baiu?'66e

* ,rf n *J'* 'if,; d:-'- 
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8531. Alfan me,lrceritakan kepada karri, Hmmad

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dri Abu

Salamatr, dari Abu Hurairafu dia bertata: Dan Harnmad mcnccritakan

kepada karni, dia berkata: Alnr melrdengar Tsabit, dari Abu Rafi', dari

Abu Hnrairalu batrwa Rasulullah SAW bers*Oa' "Orang yang

berpuasa mempnyai &n'kebahagiaCIt: Kebalugiaan di dinia saat

berbufu dan kebatugtaan saar di drhiral"ffi

@ Sulaiman bin Katsir Al Abdi saudara Muhammad mngambil riwayat dari

Az-Zrffidan Anr bin Dinar. Saudaranya dan Afran mc,ogambil riwayat darinya.

Adz-Dzshabi bcrkatL'Dia adalah perawi shalih"
Ibnu Ma'in marilainya dlra'il
An-Nasa'i berkata, "ridak mngapa riwq'at darinya" kecuali dari jalu Az-

Zubri."
Dia wafatpada tahun 133 H.
670 Hadits ini dinukil oleh As-suyrthi drlam Al Jami' Ash-Shaghir dengar

redaksi, ..:4cl lit 'A ,i9 ,k'ci '$t $ ,S'Ji-16! 
-;.{,, "B-ast- tlns .berpuasa 

dua

lrebahagiaai y:ang membaha[ta'kannyd: Jilu berbaka dia berbahagia dengannya;

dan jilu bertemu dengan Tuhannya, dia bahagia dengan puasanya." HR Al
Bukhari; Musliq dan An-Nasa:i dari Abu Hgrairah. As-Su1lulhi rcnibiaya shahih.
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8532. Affan menceritakan ke,pada U*, Hammad Salamatr

menceritakan kepada kami, Asal bin Suffan At-Tamimi mengabarkan

ke,pada kami dari Atha', dari Abu HurairalU bahwa Rasulullah SAW
melarang memanjangkan pakaian hingga menyentuh tanatr dalam
shalat.6Tl

i.t * |& $'", ,Lr33 $:r, ,L;,L $:r, -^orr
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8533. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan
kepada kami, Khutsaim 

-yalari 
Ibnu Aral<- me,lrceritakan kepada

kami dari ayaturya, batrwa Abu Hurairah sampai ke Madinatr dengan
sekelompok orang (antara 3 hiogg" l0 orang) dari kaumnya,
sedangkan Rasulullatr sAw berada di Khaibar. Beliau mewakilkan
Siba' bin Arthafah di Madinah. Abu Hurairah berkata, cer{ku sampai

6'' Haalits ini telah disebutkin sebelumya p adarc. &4T1.
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kepada Siba' bin Arthafah saat dia sedang shalat. Pada shalat Subuh

tersebut dia meurbaca pada rakaat pertama stratr kaaf, haa' yaa, aiil,

shaad., dan pada rakaat kedua mernbaca surah wailul lilmuthafifiin."

Abu Hurairatr berkata, :eflkll berkata di dalam hati, 'celakalatt

fulan, jika mernbeli menimbang lebih, dan jika me,lrjual menimbang

kurang'."

Abu Htrairatr berkata l"g, "setelah Shalat selesai, dia

merrbekali kami dengan sedikit autalan, lalu kami pergi ke Khaibar.

Ternyata Rasulullah SAW telah menaklukkan Khaibar."

Abu Hurairatr berkata, "Rasulullah sAw berbicara di hadapan

kaum muslimin, lalu mereka libatkan kami dala6 bagian-bagian

mereka" 6?2

U. *11 fb $'", ,:,-5:) $:", ,ilt $:", -^ort
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8534. Alfan me,nceritakan kepada kami, Wuhaib me,lrceritakan

kepada kauri, Abdurratrman bin Ishaq menceritakan kepada kami dari

Sa'id Al Maqbrui, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabdq *Berlindunglah kepada Allah dari lceiahatan tetangga yang

menetap. Sesungguhnya tetanggglang musafir, iika mau dienyahkan,

niscaya dia aknn menghilang." fr3

672 Sanadrrya shahih. Nama Khustaim pada naskah asli tertulis, "Husyaim" ini
jetas kelinr. IbnI Hajar menisbatkan hadits ini (Al Ishabah, 3/63) ke'p{a Ibnu

fn*"ir*t, Ath-Thahawi, ,tot At-Tarikh Ash-Shaghir karya Al Buleari. Dalam

naskah tulisan tangan tertulis "Khaitsam", juga salah.
6?3 Sanadnya inonin. Abdurrahman bin Ishaq adalah Ibnu Abdillah bin Al Harits

bin Kinanah Al Madani. Dia adalah perawi ts@ah. Al Bulfiari dan Muslim
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8535. AIfan menceritakan k+ada kami, Hammad bin Salarnatr

menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin Amr, dari Abi
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW seputar firman
All*t SWT kepada Rasul-Nya, "Tanyalanlah kepadanya bagaimana
htalnya wanita-wanita yang telah melulai tangannya," (Qs. Yuusuf

[2]: 50) Rasulullatr SAW bersabda, *Jilru itu adalah aht, tentu aht
alran segera menerima tanpa mencari alasan." 674

mcriwayatkan.Haditsnya. Scbagiao ularna merycrbincengkarmya, tetapi bukan
mcnpakan celaan.

ah"a Uoht , "Yang kami ttrlis dari haditsnya adalah shahih!
Al Bukhari nrnilaiqra tsiqah. Dhlam naskah tulism tangan discbutkan dengan

redaksi, ,y6 Siribl rA ri;, dan inilah redalcsi yang benar.
Riwayat se-akT dagpg dari As-suyuthi dzlam At Jani, Ash-Shaghir dengm

rcdaksi, l$bJ'frr'$dr 3u.ir ifgriJi )6 d,:1, *,c,;)v.ti,rt,,Moho, polnaungoitoh
kqada Allah dari tenngti yaig i;hat'pado' iempat tinggat tetap. karena
sesungguhnya tetangga yang tinggal di tanah sahara akan bqlalu daimu." F[R.
An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

67'Muhammad bin umar bin Alqrrneh bin \traqqash Ar-Iritsi. Dia rncngambil
r-twayat dari ayahnya dan Abu Salamah. Sejnmlah Ulama yang mengambil riwayat
darinya adalah Sl,ubalf Mahlq dan Muhamurad Al Anshari.

Abu Hatim berkata, "Haditsnya ditulis.'
An-Nasa'i dan lainnya b€rkata, '"Tidak mengapa dengan riwa)ratn)ra."
A&-Dzahabi berkata dalaur lI Mizan, .Dia a&lah syaifh masyhur, dan

dinihi hasan;'
setelah itu dia b€rkata, 'rbnu Adi berkatc Malik mengambil riwayat darinya

dalam Al Muwaththa', dan juga yang lain Atu berharap tidak mengapa dengan
riuayatnya."

Dia wafat pada tahm 144 H.
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8536. Affan menceritalcan kepada kami, Abu Hilal

menceritakan kepada kami, dia berkata: Mutrarrmad bin Sirin

menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, diaberkata: Rasulullalt

SAW bersabda, "Jikn sepuluh rahib Yahudi beriman kepadaht, malra

semua Yahudi yang ada di muka ktmi akan beriman kcpadaht." 67s

tG * ,)tbl * ,-it? I tit:t- ,:ork $:rL -AoYV
',i;:) ile \t,**rr * ;.6 L$. ,qG U d"i6 'j6
? lt iul.,tr., U.,t ,irt- t,) ;r'i,i, * Ut |;*
,i;ru.\tt ;zt;.lil i' ia.,tr;;fr| '.t, ,iiqllr 3f 'y ,y:
#):nt * dt,f;;:; t?ttok O:&-ak;|;1i
bt J..nti,i q ',$'n 
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c1y :]..Jrui ,€s'.tn'tii b *:)

t\lr.

i;r'il",rr; gt J;ri4- SG :Su ,:lti Y, *:t ilLh^ *
br'61 y, ,iira.lor 3f !t .Ir iul..tr;Urt ]A *r,
u; ,iA'4 ,l Wf *r' ,Ue ,i;rr).?nr';zt:.| !t nr ;4

.t'"#t:'r$t *j 
"iia 

c;+ tiy t,$; l. s;fi'k

675 Sanadlya hasan. Abu Hilal adalah Muhammad bin Salim Ar-Rasibi Al
Bashri adalah perawi shaduq (ujur dan benar). IIR. Al Bukhari dari Abu Hurairah.
As-Suytrthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir menilainya shahih.
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8537. Affan me,nceritakan kepada kami, ;, Awanah
menceritakan kepada kami dari Mutharrifl dari Amir, dia berkata:
Syuraih bin Hani' berkata: saat aku berada di masjid Madinah, tiba-
tiba Abu Hurairatr berkata: Aku mendengar Rasulullatr sAw
bersabda, *Tidaklah suka seseorang pertemuan dengan Altah Azza wa
Jalla, lrecuali Allah menyulrai pertemuan dengannya. Tidaklah
seseorang benci pertemuan dengan Allah, kecaali Atlah membenci
pertemuan dengannya. " MaI(a aku mendatangi Aisyah, lalu aku
berkata, "Jika yang dikatakan Abu Hurairatr dari Rasulullah sAW
benar adanya" binasalah kita." Aisyatr berkata, "Binasalatr yang binasa
pada apa yang disabdakan Rasulullah SAW, dan bukan begrtu yang
dikatakan Rasulullah sAw." Aisyah berkatq crfiku mende,ngar
Rasulullatr sAw bersabd4 'TidaWah seseorang suka bertemu dengan
Allah, lreuali Allah menyukai pertemuan dengannya. Tidaktah
seseorang benci bertemu dengan Allah, kaanali Atlah benci bertemu
dengannya'. " Aisyatl berkata, *Aku bersaksi bahwa aku me,lrdengar
beliau bersabda demikian. Tahukah kalian ke,napa yang demikian itu?
Ketika berbunyinya nafas di te,nggorokan waktu sekarat, mata
membelalak, kulit merinding dan jari-je,mari merinding, maki ketika
itu, siapa yang menyukai bertemu de,ngan Allah, Dia menyrkai
pertemuan dengannyq dan siapa )Nang enggan bertemu de,ngan Allah,
makaDia e,lrggan bertemu de,ngannya." 676

6'6 sanadnya shahih. Mutharrif ini adalah Ibnu Tharif Ar Haritsi. Amir adalah
Asy-syabi. Irnam As-suyuthi mcriwayatkan da.lnrr- At Jami' Ash-shaghir dengat
redaksi, iia.b i; b;a..f u:t.ilrir, iir jf ,h ;d.+lv ,,siapa yang ^iyrt i bertemu
dengan Allah,' iat<a bu menyttcai ferremuan- aen{uiya.- siapa yang tidak
manytlui bertanru dangan Allah, naka Dia tidakmanyukai pertemuan denginnya.,,

HR. Al Brrkhari; Mrslim; At-Tirmidzi; dan en-Nasa'i dari Aisyah a"i uu'"aurr.
As-Suyuthi meirilainya siafu [.
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8538. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan ke,pada kami, Suhail bin Abi Shalih menceritakan

kepada kami dari ayahny4 dari Abu Hurairalu dari Rasulullah SAW,

beliau bersabda, *Celakalah, celakalah, celakalah seseorang yang

mendapati kedua orang tuanya -salah satunya atau keduanya-

dalam kcadaan tua berada bersamanya, tetapi tidak bisa

memasukkannya kc dalam surga." 677

l' * i.',31:, * ,'it? I 8:L ,itb $:", -^orl
i6 'i6 ,;; ,r: e ,i\t;$t *t)t * i.# r ,l\5*\t

'*,;r'1"*"ffii:r*;fr,1*'i;;
8539. Alfan menceritakan kepada kami, Abu Awanatt

menceritakan kepada kami dari Daud bin Abdillah Al Audi, dari

Hamid bin Abdinalsnan Al Humairi, dari Abu Hgrairatr, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabda atau Abu Al Qasim bersaba, "Janganlah

67? Riwayat semakna datang dari As-suyrthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir

dengan redaksi, ,yuJd'j Li')t 'tlctitl ,#, ,+ $,{ s.;it 'i ,lslei'j ,*l ei'i .d e;
't?ir "Celalcalah, latu celalralah, lalu cetakalatt, srapa yang mendapati kcdua orang

tuanya padanya, salah safinya atau ktduanya, kemudian tidak menasukJrannya ke

dalam surga.
HR. Muslim dari Abu Hurairah. As-Suyrthi dalam, Al Jami' Ash-Shaghir

manilainya shahih.
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salah seorang dari kalian kcncing di air yang tidak mengalir,
lremudian dia mandi dengan air tersebur." 678

; |i* ryl ,i*'i.',b d:L ,itil ri'rr- -xot,

&#"\t * ht Jyt"ofa;; srl *,i* ,rJ t,r-&
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8540. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamatr

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr me,ngabarkan
kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hruairatr, bahwa Rasulullatr
SAW bersabdq "Hampir saja sungai Eufrar mengeluarkan gunung
emas, orang-orang berperang memperebutkan gunung ernas itu,
hingga dari setiap seupuluh orang terbunuh sembilan dan tersisa
satu." fr9

U. Nt 3;.t $:t, ,ztt7, I ,$!t ,Ltb ui3.1 -a,o t I

678 I{R. Al Bukhari dalam pembahasan tentang bersuci dari Abu Al yaman;
Muslim dalam penrbahasan tentang bersuci dari zuhair bin Harb dan dari
Muharnmad bin Rafr; Abu Daud dalanp€rnbahasan tentang bersuci dari Ahmad bin
Yunus dan dari Musaddad; At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang bersuci dari
Mahmud bin Ghailan; An-Nasa'i dalam pembahasan tentang bersuci dari ya,qub
bin Ibrahinq dari Ishaq bin Ibrahinq dari eutaiball dari Muhammad bin Hatirn, aan
dari Muhammad bin Abdiuah bin Zaid; dan Ibnu Majah dalam pembahasan tentang
bersuci dari Abu Bakar.

67e Hadits ini adalah ringkasan dari hadits no. g370.
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8541. Affan me,nceritakan kepada kami, Abu Awanatr

menceritakan kepada kard, Abdul Malik bin Umair menceritakan

kepada kami dari Musa bin Thalhah, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Seorang penduduk Arab badui datang me,lremui Rasulullatr SAW

dengan me,lnbawa kelinci panggang beserta dengan sambal dan lauk

pelengkapnya" lalu menanrtgrya di hadapan Rasulullah SAW. Beliau

kemudian diam tidah mernakannya. Beliau lantas mem€rintahkan para

satrabatnya untuk merrakannya. Lelaki badui tadi lalu diam tidak

makan. Makq Rasulullah SAW bersabda kepadanya' "Apa yang

menahan ftamu untuk makan?" Dia berkata, "Sungguh aku berpuasa

tiga hari tiap bulan." Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu hendak

berpuasa, malca puasalah pada hari-hari putih (tanggal 13, 14 dan

I 5)." o'o

Ck €.:U J:-t G'*1 ,!#'$:',,:ob$:"t -^o!,Y

gt:idr f\lt;-;e.lr .pf oK ,7il, i\,r: g,>y :Jv

'd,* ,irri r;; 6',-;- ,irrl cl'.^4 ;&'oi$
ir'fur: t>f.lu, ei* t ,ii Pt rYbt * i't l)1

*tJ\
8542.Affan menceritakan ke,pada kami, Syr'batr menceritakan

kepada kami, Suhail bin Abi Shalih mengabarkan kepadaku, dia

berkata: Aku keluar bersama ayatrku ke Syam. Kebiasaan penduduk

ffi Hadits ini adalah ringtasan dari hadits no. 8415.
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syam jika bertemu orang Yatrudi mqngucapkan salam kepada mereka.
Aku kerrudian mendengar ayahku berkata: Aku mendengar Abu
Hurairah berkat4 ':Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda,
'Jangan memulat salam kepada mereka, dan persempitlah jalan
merelca',n 681

'* ,;'JL ,-^J* U.lg 6'L ,:otrL ui'"i -xo*
b i :Jv'rn, ivht ,k :t J;r"oti;; ,rJ d ,clsb
g.ttfrs g.ttlriJ,rriirr ll ofi & eUt de dt d;':iV
'if Uk ,F ,ia,* qJ. ik $ ;&61 orl+ *
)v ,:676 t;s 6) pf ir,r 'j6 rF i.fi ,b; ,sv ,wr;:"x

.t-ri i,t? 11 ,blt Aj, ,sJ 6 ;i,i*'a

8543. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin S.qlamah
menceritakan kepada karri dari Qais, dari rhawus, dari Abu Hurairah,
balrwa Rasulullatr sAw bersabda, "setiap anak yang dilahirkan pasti
dilahirlran dalam keadadn fithrah, hingga nanti kedtta.orang tuanya
yong menjadikannya Yah,udi'atau Nashrani. sebagaimana hahrya
kalian memelihara hayan ternafr qdakah yang cacat dari anggota
tubuhnya, lrecuali kalianlah yang memktat hidungnya terpotong."
seorang lelalci berkata" "Lalu ke,mana mereka?' Rasulullah sew
bersabda, *Allah lebih mengetahui amal p*buatan mereka.,,

,"t ryryry, seniakna diriwaptkan olch dalam Al Jami' Ash-sraghir dengan
redaksi, ;1"t 

4ti'1,O,6 *t ,l.i,3r-i.# 6!i ,pLJ\ djrit,rlrt.blati,,Jan[an ^iitisalam kepado'Yahudiidan- Nahraii. ii*a twtlan bert;;"ialah seaing mereka,
maka persanpitlah jalannya." Ifi.. Mushn; Abu Daud; d4n At-Tirmidzi dari Abu
Huairah. As-Suyuthi menilainya r haqih.
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Qais berkata, *Aku me,nduga lelaki tadi orang yang berpaham

Qadariyah." 
682

'i.'r3.i $:L ,1rJ- 'i.'rg $:r, ,Lb $:t -Ao t t
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854.Affan meirccritalcan kepada kmi, Hammad bin Salamah

menceritakan kepada kani, Mghmmad bin Amr meirceritakan

kepada lcami dari Abu Salurab.dari Abu Hgrairah, dia bertata:

Rasulullah SAW bersabda, "sungguh dia mendengar kotyi sendal

noe.ka j ifu mereka berlalu " 83

.gi vt e'tttf D' ;l1if; 1fi
8545. Affm menccritakan kcpada kami, Hurmad bin Salamatt

me,lrceritakan kepada kani dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayzhnp"

dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bcliaubersabda, "Janganlah

seorang wanita mengadakan perialatun selama tiga hari tanpa

muhrim." 6u-

a2 m- Al Butfisri dalan pmbahasao tctilang taqdir dari Isbaq; dan Muslim
dalam pcmbehasan tcatang taq& dri Muharrrad bin Rlfi '.

ffi Diriwayatkao bahwa jilo Rasulullah SAIV selesai aari rcnsuhrlon mayaq

beliau berdiam sejenak O* Uot"Uat" it; i,ft 4 qPt 't tk:'$*\ tiP'
,,Mohonlranlak ampun bagi saudaramu ini, mintalcotlah tiginya ketetapan, karena

saat ini merefu ditanya." HR. Abu Daud.* Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi dalam Al Jam{ Ash-Shaghir dengat

redaksi, ii; $ g I ff lfri lL:1, '14L! t."seorang wailta ianganlah mengadakan
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8546. Affan me,nceritakan kepada kami, Hammam

menceritakan kepada kami, Qatadatr menceritakan kepada kami dari
An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairatr, batrwa
seorang lelaki membebaskan seaagran yang dimilikinya dari seorang
budak, maka Rasulullah sAw .memperbolehkannya dan dia
membebankan sisa harganya kepada budak tersebut.685'

i iAt ; ,i;ei $'";,i& 6:L ,'oG, $,rL -Aorv

*:t*rhr ,& dt*,i;:;,rj r,9\+ i *'*,f
y.',rl i *. *ri+'e6l*j;1 :Jv

gsiql. Atran -"o"rri rt -' 
' 
n*r" karni, Hammam

menceritakan kdpada kami, eatadah menceritakan kepada kami dari
An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairatr, dari
Rasulullatr sAlM, beliau bersabd4 .*siapa mendapatlcan harta
bendanya pada seorang debitor yang pairii, naka aio uoit berhak
atas benda tersebut." 686

perialanan selama tiga hai keuali dengan muhrimnya.,, EIR.AI Bukhari; Muslim;
dan 4!u Daud dari Ibnu Unrar. As-suyuthi aenilainya siaidl.as syaqlhu asy-syat artirya Lu"gi; dari sesuatu. Asy-syiqsh, artinya
sepotorg tqnah atau sekelompok dari sesuatu. At ltqu artinya pembebasan.

ooo B-asyir bin Nahik mengambil riwayat dari Abu n","i"t dan Basyar bin Al
Khashasliah. Abu Mijtaz Lahiq bin uamia dan yahya bin Sa'id Al Anshari
mengarnbil tiwayat da;rinya. Dia adalah perawi tsiqah.
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8548. Bahz dan Affau menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Hammam menceritakan ke,pada kami, Qatadah menceritakan

kepada kami, Sulaiman bin Yasar berkata kepadaku, "Apa

pendapatnu tentang al umra (menghibahltan tempat tinggal kepada

seseorang selama ia masih hidup)?" Aku berkata, "An-Nadhr bin

Anas menceritakan kepada kami dari Basy6 bin Nahik, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabd4 'Al umra

; i;ti $:'L,i(i ui,^; ,'tu Lbt "fr g:L -^o r 1

,k ltJ;.,JE^;:; €i 4N i.f *'f i.;At
i* ,a?!' ,J" 6.ir-r-y ,p p6;'t'i Uk ; ,*i ;r'h," 

bc, bL?:f,qti;
8549. Bahz dan Affan rnenceritakan kepada karni, keduanya

berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Qatadatr menceritakan

kepada kami dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu

Hurairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Siapa yang

mempunyai dua istri dan lebih cendenng kepada yang satu dari yang

687 HR. Al Bukhari; Muslirt; dan An-Nasa'i dari Jabir.

IIR. Al Bukhari; Muslirn; Abu Daud; dan An Nasa'i dari Abu Hurairah; Abu

Daud dan At-Tirmidzi dari Samsah; An-Nasa'i dari Zaid bin Tsabit dan dari Ibnu

Abbas. As-Sqnrthi dalam Al Jami' Ash-Shaghirmenilainya shahih.
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lain, maka dia akan datang pada Hai Kiamat dengan kondisi salah

satu sisi tubuhnya jatuh (tidak seimbang)." 6Et

* ,i;ui rii;6 ,it3 $:r, ,.lJ,,.tt ',t:L $IL -Aoo.
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8550. AMushstramad menceritakm kepada kand, Hammam
mc,nceritakan kepada kami, Qatadah me,lrceritakan kepada kami dari
An-Nadhr bin Anas, dri Basyir bin Nahik, dri Abu Hurairah, bahwa

Rssulutlatt SAW Uers*aa, *Ayub dihujani atau berjanhan
kepadanya serongga tqhtat dari enas. Ayub lalu mengambilnya.

Malco Allah mewahytkan kcpadanya, 'Apalcah aht tidak memberimu

lceluasan harta? Ay.b berkata, 'Tenfii, &an tetapi aht tidak pernah
meraso cuhap alcot anugaahrmt'."@

f ,i;a vt:", ,i(i €* tO .. t..
ej-.raJl .tor $:", -Ao o \

io' & o$'oli;;,r: r,N i *'*,fi i iAt

ffi An-Nadhr bin Anas bin Malik rcngarnbil riwayat dari ayahnya, dari lbnu
Abbas dan darlZaid bin Arqam" Qatadah dan Ibmu Abi Unrbah mcngambil riwayat
darinya. Dia scndiri adalahperawi tsiqah.ot B.ryi, bin Nahik- adalah 

'p*.*i 
tsiqah. Biografinya rclah dijelaskan

sebelnmya. Y*tz balaa' rncnunjt'ldran matna me,netaplan sebuah jawaban dari
sebuah pertanyaan png mcniadatao. Artirya addahna'am (ya).
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8551. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammam

menceritakan kepada kami, Qatadatr menceritakan kepada kami dari

fui-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullatr SAW bersabda, "Siapa yang shalat Subuh satu rakaat lalu

matahari terbit maka shalatlah satu rakaat lagi." 6n

U, 'rYJ t:;:", 'i6 irl,i $'^, ,ib $:t, -Aooy

\f L*l t'pt f \rL :lvi;) 6ii ilL I i.* ,e;rA

.e-r;ir Sr u 1y:7- !, )y';l:iG
8552. Affan menceritakan ke,pada kami, Hammam

menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Juhadatt

menceritakan kepada kami, Abu Hazrm me,nceritakan ke,pada kami,

batrwa Abu Hruairatr berkata, "Bau mulut orang yang berpuasa lebih

wang 
-atau 

dia berkata: lebih disukai: Altah Azza wa Jalla dari
wangnya misk."or

G e$- )a, ilu y ,r ,iu t?l: ,iu -Aoo!'

.di g*3.'&;'rf *fi,& G# *1,'*Ltr ori,lJr

6s m- Al Hskim dari Abl Hrrairah" Hadits inidinukil oleh As-Suyuthi dalam
Al Jami'Ash-Shaghir.- -;'i 

D;i;rJ"T"un n ai r Qudsi disebutkao, + *ll c*tt j 'o'jai 
"*, #,an oit,

... 91,;ir C.q b l' "Dani jiwa Muhammad lang berdi pada ungan'i'lya, 6wwh
bau.mulut orang ydng berpuosa lebih baik di sbi Allah daripafu hanrm minyak

a ! '-,o-. ol 1, , c.
f, cod)g4tU*

I
misk ...." IIR. Al Bulfiari dan Muslim.
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8553. Rasulullatr SAW bersabda, alcu menduga beliau
bersabda, uDari sisi kanan Arsy Attah, terdengar sentan di langit lce

Wuh, 'Berilah lcepada yang berinfakpenggantinya atau segeralanlah
lrebinasaan bagt yang menahan hartanya'." 6e2

* :t J;t ,# ;;; I ,ru:t:iu -,,r,oot

g\t.3:7rL;.jit t''* ;&3
8554. Dia berkata, "Abu Hurairatr berkata, 'Rasulullatr SAW

melarang penghasilan berbekam dan pengfuasilan budak wanita." 6e3

,g,:,';; 'rZJ 6il :Jv itij $:r, ,iti. $:rr-^,o o o

i' & ,b G.v\f:,Svi;-} ,rj c ,Us'i';itr-,hr,r
', ,*!t it'f ) bf i" ) #'/ .-

8555. Afhn menceritakan kepada kami, Hammam
menceritalcan kepada kami, dia berkata: Mutraurmad bin Wasi', dari
seorang lelalci yang disebut Ma'nrf,, dari Abu Hurairah, dia berkata"

"Kekasihku Rasulullatr sAw memberi aku wasiat agar tidak tidur
sebelum mengerjaan shalat witir.' 6%

6n m,. Al Bukhari dan Muslim deagan lsdaksi, .lt,'y(tiit i, lq,r' '?*i;ib t,
,ii, g;r pl iCi' ,|\ri:,i4i,'it itr;i $ I!' ,,;it;ti:ii',,iio* oii'iri pH'i"i'at
mana serseorang bangun pagi leanali turun dua malaikat. salah seorangrrya
berkM, 'Ya Allah, berilah kepadayang boinfakpenggantinya,. Malailut yang lain
berkgta, 'Ya Allah, berilah kepada yang menahan hartanya kebinasaan,.,,

03 HR. Ibnu Majah dari-Ibnu ivf*'oa. Hadits ini ainutit oleh As-suyuthi dalam
Al Jami'Ash-Shaghir dndia menilainya hasan.s saoadnya-si ahih.Ma'nfiadalah Al Azdi disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam
Ats-Tsiqat.
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8556. Affan menceritakan kepada kami, Hammam

me,nceritalcan kepada kard, Qatadatr me,nceritakan kepada kami dari

Abu Ayub Al Ataki {ia adalah Yahya bin Malik-, Affan berkata:

Abu Ayub me,nceritakan ke,pada kard dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Jika seseolang dari kalian menyerang

malra hindari daerah wajah." 6?s

; i;6t $:L

& {'?"
'yti 

iql ii*;' e!* ,L& $:r, -Aoov

8557. Affan menceritakan kepada Fpr, Hammam dan Aban

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Qatadah menceritakan

kepada kami dari Al Hasan bin Abi Rafi', dari Abu Hurairah, dari

Rasulullatr SAW, beliau bersabd4 "Jika suami duduk di antara

lceempat anggota tubuh istrinya dan berhubungan dengannya, maka

dia wajib mandi, baik maninya keluar atau pun tidak." 6e6

6e5 Sanadnya shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 8321.ffi lfi' Al Bulfiari dalam pembahasan tentang bersuci dari Mu'adz bin
Fudhalah; Muslim dalam pembahasan tentang bersuci dari Zuhair bin Harb dan Abu
Ghassan Al Masmai; Abu Daud dalam pembahasan tentaog bersuci dari Muslim bin
Ibrahirn; An-Nasa'i Muhammad bin.Abdul Ala: dalam pembahasan tentang bersuci
dan dari Ibrahim bin Ya'qub; dan Ibnu Majah dalam pcmbahasan tentang bersuci
dari Abu Bakar bin Abi Syaibah.

.t/ lo. ..1,ttt g) * LO;)t

t ;a.'nL til :i6

l.c.t (
toJf €..t -f9 (r{V

te,*J

e d'f
iil,Ft ;ili,i*'$l : gr!'

.li S'tl
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8559. Abu Hurairah berkata, 'T,asulullah SAW bersabda,

'Siapa yang beribadah di malam lailatul qadar dengan kcimanan dan

mengharapkan ganjaran, maka dosa-dosanya yang lalu diampruni'. "

Affan berkata, "Aban menceritakan kepada kami dengan sanad

yang serupa dengan hadits ir;.,6eE

,iptrr ,# ,iG $:'L,if,i ti:L ,:otr, rf16 -,ror.

3*i ,lb; *:, ir'il, J* dt'of e;; €j E ,:w'*

a/c t .t.

'f"+b

l 8558. Affan menceritalcan kepada kami, Hammam

menoeritakan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir menceritakan

kepada kami, Abu Salamatr me,lrceritakan kepada kami dari Abu
Hnrairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Jangan

mendahului Ramadhan dengan satu hart atuu dua hari puasa, keanali

seseorang yang terbiasa berpuasa maka berpmsalah. " 697

*3*P h' ,k !, J*;;ui
,Lr* iv q;i'u itti ,1 'i 'r'

6e7 HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
6e8 HR. Al Bulhari; Abu Daud; At-Tirmi&i; dan 6pyu."'i. As-suyuthi dalam

Al Jami' Ash-Shaghir renilainya shahih.

@I - 
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8560. Affan menceritakan kepada karni, Hammam

menceritakan kepada kami, Amir 
-1lal<rri 

Al Ahwal- menceritakan

kepada kami dari Atha', dari Abu Hurairalu batrwa Rasulullatr SAW
berwudhu (dengan ,cara) berkumur-kumur sebanyak tiga kali,
menghirup air ke hidung tiga kali, membasuh wajatr tiga kali,
membasutr kedua tangan tiga kali, mengusap kepalq dan mencuci

kedua kaki.6ee

r ,d; iit $:'; ,ift $'r; ,:o&L $:"; -Ao1\

*,.*i;r'i"*U'f i&e':W
8561. Affan menceritakan kepada kami, Hammam

m'enceritakan kepada kami, Ibnu Juraij me,nceritakan kepada karni dari

Atha', dari Utsman, dari Rasulullah SAW dengan redaksi'se,nrpa.7{ '

/. ;rt:r:) 7 ,i;ui s3; ,ift $:r, ,ib $:", -Ao 1y

if;t;q v ,i6 *, *vX" *At f ,i;; ,r: * ,jjf
,y:?itt@W',ttW:;;tj

aa

8562. Affan menceritalcan kepada kami, Hammam

menceritahan kepada kmri, Qatadatr me,lrceritakan kepada kami dari
Zuraratr bin Aufa, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW; beliau

s HR. Muslinr" Dalam.haditr ini tcrdapat pchmjtrk yang jelas bagi madzhab
yang benar yang terpilih, bahwa sunahketika bc,ltunnrr-htmr dan mcnghinrp air ke
hidun-g adalah tiga kali dcngan tiga cidukan

'* IIR. Muslim de'ngan redatsi )rang saoa.

Musnrd Imam Ahmad -
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bersabda" "TidaHah seorang istri menjauhi ranjang suaminya kecuali

malailrat Allah Azza wa Jalla melabtat istri tersebu1."7ot

#t'rrh.t;:,b, ki;t7"*t
8563. AIfan menceritakan kepada karni, Aban menceritakan

kepada kami, Yatrya menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari

Abu Hurairatr, dia berkata: Ada yang bertanya, 'Ya Rasulullalu amal

apakatr yang paling utama?" Rasulullatr SAW bersabda, "Iman yang
tidak ada kcraguan di dalamnya, peperangan yang tidak ada

penglchianatan di dalamnya, dan haji mabrur."

Abu Hurairah berkata, *Haji mabntr menghapus semua dosa

pada tahut i1u.n7o2

7or HR. Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dcngan redalsi, Si:1r o:t $1

'3=., ,F'iS11ir qlri * ltqll, irri '.*d *A J |li)r "Jil- seorang suami mengajart
litrUya le ranjangnya, lalu dia menohk din suami marah padanya malam itu,
malca malailrat melalomtnya hingga Subuh." Dalamriwayat lain disebutkq gi &
" H ingea is trinva kcnbali."M Yut^ il ghuluul diambil dali kalimat ghatla min al ghanam (dari sebagian
harta rarryasan perang) yang artinya menglfiianati.

Ibnu As-Sil*it berkala, "Kami tidalc mendengar rmtuk harta rarryasan perang

$ang diklrianati) kecuali penggunaan kata kerja ghalla. Makna yaghullu adalah
berlhianat."

Abu Ubaid berkbta, "Al ghuluul pada harta rarryasan perang saja bukan bagian
dari pargkhianatan dan dendam Dikatakan khianat dengan kata kerja aghalla-
yughillu. Sedangkan yang bermakna dendam adalah ghalla-yaghillu. Makna aI
ghuluul (kianaQ Tdaleh ghallryaghzlln. Contohnya, aghalla ar.rajulu artinya lelaki
yang berkhianat.

Hajjun mabruur artinya haji yang diterima. Contohnya abarrallaahu hajjahu

4rtinya Allah menerima hajinya.

rlfgrl - ['[61fl Imlm Ahndd
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8564. Affan menceritakan kepada kami, Aban menceritakan

kepada kami, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Ja'far menceritakan kepadaku dari Atu Hurairah, bahwa

Rasulullatr SAW bersabda, *Tiga jenis doa yang dikabullwn dan tidak
ada lreraguan padanya: Doa orang yang dizhalimi, doa musafir, dan

doa orang tua kepada analotya."7o3

€: i.t 4- ,:4 $:'; ,ft U.'rYJ $:", -Ao1o

;r,?"t ,k !, J;rlfi;; ,r: r,,rb r1P,r,ts?
: r}ir' t '# *ta

8565. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Sa'id

-yakni 
Ibnu Abi Arubah- me,nceritakan kepada kami dari Isl, dari

Atha', dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW melarang as-

sadl.TM

o 6t I o t lat ./,A. 'o, tt tOz I -.iA.
U F ge czvrt L:iJ> cyir+ Jt J-r^, l5J.>' -4011
.a

yvht ;* ,;,Ll a;-; €J * oi'* ,:,5.brr ;,e ctot)1

D3 HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadits ini dirukil oleh As-Suyrthi
dalamAl Jam{ Ash-Shaghir dan dia mnilainya sftalii.

m Hadits ini telali disebutkan sebclumya pa&\o. &477.
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8566. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami,

Syr'batr meneeritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Az-Zlhi, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa ketika sampai kepada

Rasulullatr SAW berita ke,lnatian An-Najasy, beliau shalat atasnya

sedangkan orang-orang berbaris di belakang beliaq dan beliau saat itu

bertakbir empat kali.?os

4:", ,g; 'i.t $:-r, ,f i. 'rZJ $:r, -Aolv

;;'n at i:+'oti ,DUu. tt,;.| :Ji ,;; 6 g- '8:tbL

8567. Muhammad bin Ja'far me,lrceritakan ke,pada kami, Ibnu

Juraij memceritakan kepada kami, Atha' me,nceritakan kepadalcu,

bahwa dia me,nde,lrgar Abu Hurairatr bedcata, "Dirikanlah shalat saat

diogo, sebab teriknya panas adalah baglan dhri pancaran neraka

Jahanart." 76

705 Mtrhamad bin Ja'far Al Hudzali maula N Bashri Al Hafizh Ghundura,

demikian sebutan yang dibcrikan Ib,nu Juaij, sebab dia banyak mcnghasutnya.

Pendtrduk Syam menamakannya Al Musyaghghib Grmdrra' Dia adalah Abu
Abdillah- Dia mengarrbil riwayat dari Husain Mua[itx\ Syuball dan dia adalah

suami ibunya. Ahna{ Qalas, dan Bandar mengambil riwayat darinya.

Ibnu Ma'in berkat4 "sebagian orang hendak menyalahkannya, tetapi tidak
maq)u."

Salah satu dari sekian manusia yang benar tulisannya. Selama 50 tahun dia

berpuasa ala nabi Daud AS. Dira wafat pada bulan Dzul Qa dah tahuu 193 H'
76 Hadits ini telah disebutkan sebeluml,a pada no. 8205.

'r:tt
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8568. Pada setiap rakaat shalat adabacaan. Apa-apa yang kami

dengar dari Rasulullah SAW, maka kami perdengarkan kepada kalian,

sedangkan apa yang tidak beliau sernbunyikan dari kami, maka kami

tidak menyampaikannya kepada kalian.ToT

i;. \YJ $'", ,;;7 $:"; ,,;1, ';. 'rYJ uf1l -,r o r q

fi *,,{'\,t * ult *,;;} €j *?k, €! r os-b

,!3\l i'#)t ip'if # f)t ,*'u ^;s.,'arif i ,iv
'rtt';3Jt ,+r'of ,p At'i<L u ;i*r, ,l ts;:lri,l;i

.:r)t\l

8569. Muhammad bin Ja'far me,lrceritalcan kepada kami,

Syu'batr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr

. menceritakan keppd+ kami dari Abu Salamah, dqn Aby Hurairatro dari

Nabi SAW, bahwa beliau b€rsabda, "Siapa yang mendapatknn satu

rakaat dari shalat Subuh sibelum'terbit matahart maka dia teloh

mendapatlwn shalat Shubuh. Siapa yang mendapatkan satu rakaat

atau dua rakaat dari shalat ,,lshar sebelum tenggelamnya matahari

maka dia telah mendapatkan shalat Ashar."ToE

70'Hadits ini tclah disebuttan sebehumya pada ao.7993,7494,7682 dar 7821.
7s Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi lrang senakna dalam Al Jdniq Ash-

Shaghir dengan redaksi, iinltr oirf !r[tir,lfir'c:try'l5;'Barangsiapa mendapatlun
satu rakaat shalat, maka dia telah medapatlun senuanya." IIR. AI Bukhari;
Muslim; Abu Daud; AtTirmidzi; An-Nasa'i; dal Ibru Majah dati Abu Hurairah.
As-Suyuthi menilainya shahih.
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8570. fvfrrfr".-.d Uin Ja'far 

-rn*.oit 
tan kepada kami,

Mutrammad bin Amr menceritakan kepada kami dari Abu Salamatr,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, '7i&a

salah seorang dari kalian bangun dai tidurnya, maka dia hendabtya
menuangkan air kc atas tangannya sebanyak tiga kali.- 70e

,# Gt 4;- ,U $:", ,tLLJ:i';; rfll -,rovr
a. t)o. I | ,. tlol c 2c62, a. a. :. . a t.r. a.*f 6*P ,,1..1 f 3-r? y f)l J.e ,f ,4..) .U.f f
JL, ,y:;\,f.'u t*r'of ?t '8 ,*i df h' ;* lt )-.,

,lLL "# A e e"t|3Ul J*Wi,:i:'bA* 1s'i
a

a
/-o.,Vt:l4i itt ,:.tLl. uk ,t$ ;;\. $L {& g;'#t i

,titti AW -,r*t .,6t'df W ,tr\?: wlit*'J"lt
,j|.+uetit*t:r r,Sv i rH,A,"f i rWV'&r)';

- Hadiu ini dinukil oleh As-suyuthi drlam At Jami' Ash-Shaghn dengan
redrr.ol ali iii lit r.r# i ;3:l,f U .,fii V ,F :sl A tti#li ,i y.l'u it;l i'::i.r ri1

"Jilea.salah seorang di antara kalian bugun tidur, mafu jangan memasuk*an
tangaratya le dalam wadah air, hingga membasuhnya tqtebih dahulu tiga lcati.
Sebab, salah seorang dai kalian tidak tahu di mana tanganilya bermalam."

HR Malik; Asy-Syafili; Al Bukhari; Muslim; Abu Daud; At-Tirmidzi; An-
Nasa'i; dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. As-Suyuthi rcnilanya shahih.

- 
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8571. Yunus Uin tr,tuhanrmad me,lrceritakan kepada kami, Laits

-yalari 
Ibnu Sa'ad- menceritakan kepada kami dari Ja'far bin

Rabi'ah, dari Abdurratrman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullatr S.AW, batrwa beliau menyebutkan seorang lelaki dari

bangsa Israel meminta kepada sebagian bangsa Israel lainnya agar

meminjami beberapa dinar. Lelaki itu berkat4 "Bawa kepadaku

beberapa saksi, atcu akan jadikan mereka saksi." Lelaki peminjam

berkata, *Cukuptah [lhh sebagai saksi.l' Iflalci penrberi prnjarnan

berkata" "Datangkan kepadaku pe,lrjarrin." L€laH peminjam berkata
*Ctrkuplah Allah sebagai penjamin " Lelald pemberi pinjaman

berkatq *Engkau benar."

.t+t)ai\ufu
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Lelaki pemberi pinjaman itu pun me'rnberikan ke'padanya

prnjaman hiogg" waktu terte,ntu. Lelaki tersebut kemudian pergi

menuju laut dan menunaikan keperluannya Ketika terrpo pembayaran

utang tiba, dia pergi mencari kapal untuk membayar utangnya. Akan

tetapi, dia tidak menemukan satu kapal pun. Maka dia mengambil

sebatang kuyo, lalu melubangrnya dan memasuldran ke dalamnya

1000 dinar beserta selembar kertas unttrk dikirim kepada peminjam

uangr Setelah itu dia menutup kembali lubang tersebut, dan membawa

kayu ke laut.

Dia berkat4 "Ya Allah, sungguh Engkau telah mengetatrui aku

merninjam dari fulan sebesar 1000 dinar. Dia memintaku

menyediakan penjamin.?' Aku berkata, .Cukuplah Allah sebagai

penjamin. Dia rela dengan Engkau sebagai penjamin. Kernudian dia

memintaku untuk me,nyediakan saksi." Aku berkata, "Cukuplah Allalt
sebagai saksi." Dia juga rela Allatr sebagai saksi. Aku telatr berusaha

sungguh-sunggutr mencari kapal untuk bisa pergi kepadanya, tetapi

aku tidak mendapati kapal. Kini aku menitipkan kayu ini ke,pada-Mu."

Lalu dia melempar kayu tersebut ke laut hingga terapung-

apung. Kemudian dia berlalu mencari kapal yang bisa membawanya

ke negerinya. Lelaki pCmberi pinjarnan keluar dan memperhatikan

semoga ada kapal yang datang mernbawa hartanya. Tetapi dia

mendapati kayu yang di dalamnya terdapat uang. Dia lantas

mengarnbilnya untuk diserahkan kepada isfiinya sebagai kayu bakar.

Saat dia membelaturya dia mendapati di dalamnya uang dan selembar

kertas.

Ke,nrudian lelaki yang meminjam darinya uang datang

kepadanya membawa 1000 dinar. Dia berkata, "Demi Allah, aku telah

bersusah payah mencari kapal untuk menghantarkan uangmu, akan

tetapi, aku tidak mendapatkan perahu sebelum aku sarnpai ini." Lelaki
penrberi pinjaman berkat4 "Adakah kamu mengirim sesuatu

kepadaku?" Lelaki peminjarn berkata, "Tidakkatl aku telatr beritahu,

aku tidak mendapatkan kapal sebelum aku datang ini?" Irlaki

- 
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pemberi pinjaman berkata, "sungguh Allah telatr menrmaikan

utangmu pada apa yang telatr e,ngkau kirim di dalam kayr. Kini
pergrlatr bawa 1000 dinar ini dengan benar." 710

:Jti i; $:"; ,:u-ilt #:St * I $:'L -^ovY
(t'e ^f;,(* U:1" * I G?f ,iA );\tttta
? U lA *:, *, \t ,rr* lnt Jyt i;* ,:J;- i;;
if, ,?-rI i, tirif v ,'i 'y$ ,\ia *,;jr ,t W )A:,

t4.d iJtLl.lr
8572. Abu Abdinatrman Al Muqri' menceritakan kepada

kami, Haiwah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

me,ndengar Abu Al Aswad berkata: Abu Abdillah maula Syaddad

mengabarkan kepadaku, bahwa dia me,ndengar Abu Hurairah berkata:

Alru mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendengar

seseorang mencari barang hilang di masjid, maka katgkan

kepadanya, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya untulottu', sebab

masjid tidak dibangun untuk ini."7rr

d:"; ,\'er:iri, ,rdt,, l' '$ t:i|L -^ovr
'otJ, * ,s:\t /. lr * i ,s * ,otljL G.t * ,'!€,i,ztr

7r0 Sanadnya'siahih. Ja'far bin Rabi'ah Al Kindi adalah Ibnu Syuahbil bin
Hasanah. Dia adalah salah seorang sahabat terkenal yang mengambil riwayat dari
Abu Salamah dan Al Araj. Al-Laits dan Bakar bin Mudhar mengarrbil riwayat
darinya. Dia wafat pada tahun 136 H.

'rr Sanadnya shahih. Abu Al Aswad adalah Mrrhammad bin Abdinahman bin
Naufal yang bergelar Yatim Urwah. Abu Abdillah maula Syddad adalah Salim bin
Abdillah An-Nashari zczla kaum Nasrani.
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8573. Abdullatr bin Al Hars Al Makfrzumi menceritakan

kepada kami di Makkah, Adh-Dhahhak -fkni Ibnu Utsman Bukair

bin Abdillah Al Aqraj- menceritakan kepadaku dari Sulaiman bin

Yasar, dari Abu Hurairatr, bahwa dia berkata kepada Marwan,

"Apakatr engkau menghalalkan jual beli riba?" Marwan berkata" "Apa

yang telah aku perbuat?" Abu Hurairah berkatq "Engkau

menghalalkan jual beli Ash-flfufuk (dohrmen). Padahal Rasulullah

SAW melarang jual beli makanari hingga mehmasinya"

Abu Hurairah be*ata, 'Marwan kemudian berkhuthbah di

hadapan orang-orang dan melarangiual beli lsrt'Shuhtk-"

Sulaimur bqlcata, 'Aku melihat para pejabat Marwan

me,ngambi I ash-sktta*dari tangan otug{tan g.u "'

;'?l ,iC d; i: i'pf:JG g; i) f ,2,.rjlto, l' !t:rvt:.L -^ovtir :; ilr 'rb $:r

rn a6611"6 bin Al H.rib Al Malkgmi Al Makli mngambil riwayat dari

Tgau bin Yazid dan Ibnu Juraij. Ahad dan lbnu khawaih mcngambil riwayat

&rinya. Dia adalabpcrawi BAah.
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8574. Abdullatr bin Al Harits menceritakan kepada kami d€ri

Ibnu Juraij, dia berkata: Nu'man 
-5lalod 

Ibnu Rasyid Al lazari-
mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al Musalyab, dai
Abu Hurairah, battwa Rasulullah SAW bersabda" "Jilca salah seorang

di antira kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan dan

minum dengan tdngan kanan, sebab syetan makan dan minum dengan

tangan lci4."7t3

,f: 's.r $:-r- 'i6 *:F 'i. irira $:", -Aovo

i7 frU *';; lwt,el;jlr i.t *,lv.i G?l
vi 

'"rti *:, ivbt * ,4, f ,i;:j, ,l * {:"ri;:} €J

):trGT, af'iJ ti,?
8575. Hanur bin Ma'nrf me,lrceritakan kepada kar.ri, :dia

berkat* Ibnu Wahab menceritalcan tepaaa kami; Arirr- 
-ya,lnri 

Ibnu

Al Harits-; m€ngabarkan kepadaku, Abu Yrmus Sularm bin Jubair

maula Abi Htrairah mengabarkan kepada kami, dia menceritakannya

dari Abu Hurairah" dari Nabi SAXil, 'befiau bersaliidq'l7iki' bulwn

lwrena Hgwa,_gara wanitg tidak akan pernah m,engkhianati suaminya

selamanya."Tl4

, 7r3 lfi, Muslim; Abu Daud dari Ibnu Umaq dim Aa-Nasa'i dari Atlu Hurairah.
As-Suyuthi menukil hadits ini dalamAl Jamit.Ash-Shaghrr dan Suyrthi menilainya
shahih. ' :

7r{ S"t adnya shahih. Redaksi, "Ibmn Wuhaib;" adalat redaksi yang.salah., Yang
benar adalah Ibnu Wahab akan tetapi yang ternrlis dalam naskah adalah Ibnu Wahab
dan bul€n Ibnu Wuhaib. Dia adalah Abdullah bin Wahab Al Mishri ulama ahli
fikih. Redaksi, 'Musa maula Abtt Hurairah" adalah rcdaksi yang salah. Namanya
tidak ada dalam jajaran para perawi.

Menunrt pendapat yang benar, dia adalah Abu Yunus, yakni Abu Yunus Salim
bin Jabir maula Aba Hurair-ah" selagnimppa yang,terillis dalam baoyak kitab Ar-
Rijat Siognfi para perawi hedits), sep.e,4 yang akan dijel;Skin pada hadi1s po.
S58l.Haditsiniadalahringfosandarihadilsno.80lg.., ",,

M*rpl{,fioaq,Abnfd : m
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8576. Hasan bin Musa me,nceritakan kepada kami,. Ibnu

Lahi'ah menceritakan kgpada kami, Abu Al Aswad memceritakan

kepada kami dari Yatrya bin An-Nadhr, dari Abu Hurairatr, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Aryaf ditaHukkan. Lalu orang-

orang membmva benda-benda milibtya ke sana, padahal Madinah

lebih baik bagi mereka, jika mereka mengetahur. " Rasulullatt SAW
meirgatakannya dua kali,Tr 

5

I 6!e J4';.r €* ,;; U'# $:", -Aovv

ir; h' ,)* !, J;.,'ol t;; ,r! r ,*r, i.l' * * ,ti.'tr
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'4Ar,
8577. Hasan bin Musa memceritakan kepada kami, Ibnu

I.ahi'ah meirceritakau kepada kard, Abu Al Asnad meirceritakan

kepada kami dei Abdullah bin Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa

Rastrlullah SAW bersabda, "Tidak akan bersatu iman dan kckafiran

dalam hati seseorang. Tidak &an furhntryl kcdustaan dan

"t Yrh)'" bin An"Nadh As-sulami Al Madani rcngambil riwayat dari Abu
Qaladah dan Abu Hurairah. Anrkrya Abu Balrr, Muhaqmad bin Am, dan lbrahim
bh Abi Yahya cngadil riwayat &rinya. Abu lhtin mnilainya stuhih.
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lcej4juran, dan tidak akan berfumpul khianat dan amanah

sekaligus.'f,16

!* t:l:.L ,A 'g fJ-t- ,;; U.'# $:", -AovA

h'& br Jj,riri 'iti i;; ,rj yio$t f q,.; U.;:,
y s, 'jti /;fut it ,k|p I i6r J*?$'t ,*i *

i,;rr; !.A:;;rt*V.,h
, 8578. Hasan bin Musa mcnceritakm kepada kami, Ib,nu

Lahi'ah menceritakan kepada kami, AMU Rabbih bin Sa'ad

meirceritakan kepada kami dari Al Maqburi, d{i Abu Hurairah" dia

berkata: Rasulullah SAW bersaMa, "Tidok alcan masuk neraka

kcanali orang yang celaka. " Ada yang bertmya, 'Siryakah ormg
yang celalca itu?' Itasulullah SAW bersabda, "Orang yang tidak
beramal lcetaatan dan fidak meningallun maksiat.' 7t7

6'*l ,y$';r €* ,i;F'i'o:)t €"; -Aovl

.iit|t'j*"ttid

' 7t6 Abdullah bin Rafi' Al Matbarmi naula Al Makhzumi nc,ngrmbil riwayat
dari nrannya Um'rnr Salamah dan Abu Hurairah. Al Maqburi, Muhamrnadbin Ishaq,
dan qelelorryok ulama mcngambil riwayat darinya. Mcreka mcnilainya tsigai

"' Sanadnya shahih. Terlepas dari pcrdebatan t€ntang lbmr IahialU tetapi dia.
tsiqah.
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8579. Hanrn bin ilda'ruf menceritakau kepada kami, Ibnu

Watrab menceritakan kepada kami, Arnr 
-yatcni 

Ibnu Al Harits-
me,ngabarkan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib, batrwa Sulaiman

bin Yasar me,nceritakan kqpadany4 bahwa dia mendengar Abu

Hurairatr berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Betapa senangnya aht,

bahwa salah seorang di qntara kalian memil*i enas dan

mCnginfaW@nnya setiap hai, atau tidaHah a,ht memiliki sedikit emas

lantas berlalu selama tiga hai, keanali itu menjadi sesuatu yang ahr
simpan untuk rygrnbqy utang."Trt

$:"; ,f i.t d* ,;;'n'# $:r; -AoA.

,jfrr;;6t4 lut€+$ orii ,rj *,fcU.Lv$a
ojB.' ,il, e'o# :Su ;1,
,€'lr,i li df trl,J.,J,'f q.***t b irrqriUS;tk

8580. Hasan, bin ,Musa menceritakan kep@ kani, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami, Salaman bin Amir menceritakan

kepada kami dari Abu Utsman Al Ashbahi, dia berkata: AIor

me,nde,ngar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Alwn
ada podo umathr Dajjal para pendusta. Dia akan menyampaikan

perkataan-perkataan baru yang belum pernah kalian dan orang-

'r8 Hadits ini dimldl oleh As-suyuthi dtlgn.n Al Jami' Ash-ghaghrr dengao

rcdaksi, ;A. t:tiil:q lr pilt '81'tqt '* e* t& ,ii O!:e rt;l'ol'*l $ "Betapa
genbiraiya aht, sahh'seoro,g di antara kalian menabqiht entas, dan berdiant
padafu sebagian darinya. sau dinar yang afu perciaphaa uuk menbayar utang."
HR- Al Bul&ari dari Abu Dzar. Hadi$ ini dirukil oleh As-Suyuthi &lamAl Jami'
Ash.Shaghir @ dia wnitainya shahih.

ir'il', * iti;;',,t

:5,*t itt;it$
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orang 4n kalian dengar. Hati-hatilah dan jauhilah mereka. Jangan

sampai mereka memfinahmu. " 7 t9

';; l ri::t, J4, i' !* tirl, ,'i3 fill -,ro,rr
oi. t, ?. ) 6r, . l.o.t fo. '-tczt I ir. c.t tctc(t
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8581. Hasan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Abu Yunus Salim bin Jabir maula .Arbtt

Hurairah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairatr, dari

Rasulullatr SAW, beliau bersabda, "Jikn bukan karena Hawa, wanita

tidak akan mengkhianati suarninya. " ?20

,#l1 ',t:t E::,L ,14 ',)1 e* ,'.J $:", -AoAy

/t F ,:JG'lr3 ;r'h, ,k !, J;t'of i;; €l c ,L?\t

,'.rir GE; !$t, ,!fii Gv,) :pti ,asr; y u1' u *cof i;t

ajt'f.Kr u;'a|r:i.:,L:*rrs te r-fl,i
8582. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

me,nceritakan kepada kami, Abdurrahman Al A'raj menceritakan

kepada kami dari Abu HurairatS batrwa Rasulullah SAW bersabda,

?re ganarlnya shahih. Walauprm di dalamya terdapat Ibnu Lahi'ah, tetapi Abu
Utsman Al Ashbahi lebih tuat. Kami mendapat inforrnasi bahwa dia adalah Muslim
bin Yasar dan Ath-Thanbadzi scbagaimana yaqg di),akini oleh Ibnu Asakir dilamAl

Makna hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Hani' Hamid bin Hani', dari Abu
fftsman Muslim bin Yasar, dari Abu Hurairab sebagaimana telah disebutkan pada
hadits no. 8250. Ini rnenguatkan apa yang telah karni sebutkan Lih. Ta'jil Al
Manfa'ah (no. I 58, 502-503).

720 Hadits ini telah disebutkan sebclumya pada no. 8575. r
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"Setiap anak manusia pasti melahtkan zina. Zina mata adalah
memandang, zina tangan adalah menyentuh, nafsu berhasrat dan
berbicara, serta lcemaluan membenarkan atau mendustakan. " 72r

f!)t i:? tt;:t, ,f1 'r.r r-"t- ,'iZ uf'-rl -,.r,oa,r

irx t ,,Su ;-,, ;v \t ,k lt J;t"of e;; €j c ,a?\t

7 /t';r',#Jt',;;lJ,,iy.y /t u pt'&r ..fl+Ut
* U'&T'&| r#q. *'d- | .u? U;i{& 4jt ;t

.tifWy).;,$,rf
8583. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Latti.atl

menceritakan kepada kami, Abdunahman Ar A'raj menceritakan
kepada kami dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah sAw bersabda,
*Hori Kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari Barat.
Manalcala matahai terbit dai Barat, manusia senuanya berirnan,
dan itulah saat di mana keimanan tidak lagi bermanfaat bagi
pemilibtya, yabti jiwa-jiwa yang tidak beriman sebelumnya, atau
melahtkan kebaikan dalam keimanannya. " 722

f')t ',* $:", ,4 'u.t r:;IL ,'iF tx:_r, -AoAr

{'?nt & i' ',5;,, ,Se ,:Jri ,;} 6 'a* :,Su 'u7\r

Ji, ofr'i.r\l ):at ?'oy |b;# 6 ,F, u tr;l?t ,*,
8584. Hasan me,lrceritakan kepada kami, Ibnu Lahi.ah

meirceritakan kepada kami, Abdurrahman Al A'raj menc€ritakan

]l Uaaits ini adalah ringkasan hadits no. g199.u AMurabman uin si'aa Al Araj rrngarnbil riwayat.dari Abu Hurairah dan
Hu&aifahbinusaid" Az,-Z;thjdan lbnu Abi Dzi'b rneagambil riwayat darinya.
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kepada kami, dia berkata: Aku mendeirgar Abu Hurairah berhata:

Rasulullah SAW bersabda, t'Kerjakailah amal yang kalian mamlnd,

sebab sebaik-baik amal adalah yang kottsisten walaulnn sed'kit. " 723

*:)t * u!* ,4 ';).r tii;L |i3 $:", -AoAo

g,*i *\,.,p l' J;'i,i,i'4r;;6'a,; ,L?'t,

lt )h t; f.t if u ,l' ,'$;tf t$t,;jJr * ,f.
,ir ; ,#$.*t ,t217a;+vr;::*i *tit, *
,t'6 * ,f.$* 6 r;'tlLg,qf l' 'u 6i '4lt ;ri

.!,'u:Srtltr:pl
8585. Hasm meirceritakm kepada kani, Ibnu khi'ah

mqrccritakan kepada Lami, AMurrahtu bin Al A'rqi maccritslm
kcpada kami, dia bertata: Aku mc,lrdcngar Abu Hurairah bcr*ata:

Rasulullah SAW bersabd& "Walui funi Affi.l Muththalib, belilah

diri kalio.n dari Allah. Yarai Ummu Az-Zubair Ubi Rasulullah, hai
Fathhnah binti Mulwmud, blfrah trf kolia berdu furi Allah. Aht
tid& bethok atas kaliu dari Allah. Min alah sesuka lulian Mua
darih.. Hai bani Abdu Manafi, belitah dirtmu dart Allat .'n1

a m* Abu Daud dm An-Nasa'i dari AisyaL Hadib ini dimlcil oleh As-
Suynthi dalamAl Jami'Ash-ghaghir dan dia marilainya shahih.u AMurrahman bin Sa'ad Al Ahaj mlgamUit riwayat dari Abu Hurairah dan
Hudzaifah bin Usaid" Biografirya telah diseb,uttan scbelumya HR- Al Bukhari;
Mtrsliq At-Tirmidzi dad beb€rapa jahn pcriuayatan; An-Nasa'i dari hadits Musa
bin Thalhah s@ara mznraL Diatidakrcnyebu&annrura [$g hrairah" Hadits yang

tcrsamUmg adalah hadits slnhih.

Mwnrd Inrn Ahmd - @1,



\t * lt Ji; ,Su :Ju ilj ,tj e g$i,yr; -^o^1

a*, jrag:t fi:t"J\',iv',p:n"l * n i; "ol, *,r rl,
,*.t'Jt dru JL dlrLi oi:,t;t- U6t &U ,nt * G'*j y,

-*rLJt 
Sl:t 

'"*lt ,!* ), G 11b; ,12:l Jd )*r|" i
* G'^;b; Al )q. a"t ,9rrl;rt pn * A:"ii o;:r;t

,tr'st &tt ,1123 $ qr:i- v ,lriii '*) i ,iv ,v ,F3

',r,; ,pAt 4ti1t tf ,4 i a4*3f priir GGrli ,* jl
'1ttu'4:t if, ,i?t * V of ltat b;lt il,, ,as, V

l, ,:

lvG
,, ., . 8586. De,ngan sanad1ya,,fu Abu Hurairah, dia, berkata:,

Rasulullah,lAW bersaH\ *Seorang lelaki ddri bani Israil berlcata,

'Malam ini. aht, akan,menyedelwhkan hartahr'. Dia lcemudian keluar
membawa uangnya dan menyerahkan4ya kc tangan seorang wanita
pezina. Paginya, .orang-orang bergunjing,'Dia menyedekahtran

hg1tanya kepada wanita zina', Kemudlan dia kelaar dmgin ha;rtqnya

dan berlrata halyang sama, lala dla menberikan lartanya tersebut ke

tangan seorang pencuri. Paginya, penduduk 
' 

l<ota

memperbincangkannya,'Dia menyedahkan hartanya lcepada seorang
penanri'. Dia lalu keluar lagi dengan membawa hartanya dan
menyerahkannya kepada seorang kaya'. "

Rasulullah SAW bersabda, "Jika mau alar berkata, 'Ahr tidak
tahu mengapa dia melahtkan yang denihian'. I.elaki tersebut pun
pulans dan bermimpi, 'sedekai,hmu telah diterima. Adapun terhadap
wanita peina, semoga dia mehjaga dirinya dari zina, sedangkan
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terlmdap penanri semog7 dia berhenti menanri, dan terhadap orang

lwya, semoga dia mengambil pelaiaran dangan hartanya"'7zs

t3'^; ,4 ';.i,r 
"? 
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8587. Hasan menceritahan kepada k*ri, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami, Abu Shakhr menceritakan kepada kami

dari Al Maqbtri, dari Abu Hgrairrrh, dai Rssululldr:sAlv, beliau

bersabdq *Siapa yang mayk ,rtosiid koni ini unt* menpelaiai

kcbaikan atau metgajarkannya, maka dio sona dengan mtiiahid di

jatan Allah. siapa yang masuhunt* selain dan uiuan tasebut, malu

dia sama dengan melihat sesuatu lan! ry" ^rrPo." "' 
,

';; I $'"" ,ipiil li '* €r, ,:i3 tt* -A'AA

G;, u-f, u ,li-i;:;6'g-, '8 ,;;:) n! iV fr U 'e
Gtti;."3r ik t'k ,,ri{'\t,k lt );'b'#l
{'\, ;* lt );t'u * ,}. t}f *l u.?, 6:t ,&3

pfr 'P fD ul'yi $Y dch ?)ttt 6s,{,i
8588. Hasan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Lahi'ah

menceritakan kepada kami, Abu Yunus menceritakan kepada kami,

726 sanadnya hasap. Ab.u Shalfir adalah ttqmia bin Zyad AI Madani .{l
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Sulaim bin Jubair maula Abu Hurairatr me,nceritakan kepada kami,
batrwa dia mendengar Abu Hurairatr berkatq '"Tidak ada sesuatu yang

aku lihat yang lebih indah dari Rasulullatr SAW, sampai matatrari

seakan-akan beredar pada datrinya Ak juga tidak melihat seorang

pun yang jalannya lebih cepat dari Rasulullah SAW, sampai bumi
seakan-akanr , dibuat penflek untuk beliau. Kami telah berjuang
mengejar jalannya dan beliau tidak merasapayah."727

'oy ,*'n|bdu WLI ,*i ,lb 1r ,)* &:, -^o^1

' I I ,.

' 8589. Dari;Rastrlullah SAW, beliau bersabda, "Berilah pekcrja
dai' pelrerjaawya. Sesugguhnya pekaja Allah tidak akan,

kaienn !i728 
,

,Jtt lfr *i:'f }u' & io' J;, * ,gt(,;Vy, -nor. "'

ec)t ;i iYv)U tk iriLiir V;
8590. D,eogan smadnya,dai Rasulullah SAW, bahwa beliau

*rsaUaa, *Allah merrgasihi Luth, karena seswtguhnya dia
tterlhdung kcpada keluargayory hrat -De

m Soadnva slirrltih.
- SanaAop sWtih. Dslrn l(amrs dilchftln bohwa ktwaba.yatldihr

khalBi artiqta mrasa tecewa taila tidak mrdryattalr frmg dicari.
'" Sordnya slmhih. Haditr ini sdlt hriDglasanno. 8373.
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,JG *3 ;r'b, ,k lt );' ,* gtau.it -^o1\

U i;* :Jv ,y; $G t;iY". *i 4'4iill !'*t LA
,tr;'i? *t 4*L7i !'=€

8591. Dengan sanadnya dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda" *Tidalckah salah seorang di antara kalian bergembira

ketika lcembali kepada kehnrganya dengon metnbawa dua ekOr unta

buntting?" Para satrabat mgnjawab, 'Ya" Rasulullatr SAW bersabda,

"Dta ayat dari Al Qur'an yang dibawanya kepada kcluarganya

adalah tebih baik daripada dua elor unta bunting.

v 'i6 *r;r'b, & ht );t r g$t; -AolY

,L:i'okbf 'vr '4;bl )5i y);l.v:i;t3'*l &
|F'u'At 3ri o'tlt,:'i3 a'&t i'*l'c"t7 oy fry'#;,

.tl,+':llr

8592. De,ngan sanadnya dari Rasulullatr SAW, beliau

bersabdg "Janganlah salah seorang dai lralian mengharapkan

kematian, dan jangan berdoa memintanya sebelum aial datang

lccpadanya. Keanli jika telah merasa yakin dengan amalnya. Karena

sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian mati, maka

730 Sonad"ya shahih.Yrata al fi:hahfu mcngikuti pola kaa al lratifu, berarti rmta

bunting. Bentuk tunggalnya adalah khalifah.
HR. Ad-Dadmi dcngan redaksi, y'tr,t'J,t ryV pryrL:ri aU bl.iif $ $ $3l',-,i

',# 'n 3 it;t Vtrt ytq U{i ,iri ,ir ,bi "Su*atan *itun itlu iendatangi
lceluarganya dengan membavta tiga etor tmu bunting dan genul{!" Para sahabat

berkata, "B€,nar, ya Rasulullah"': Rasulullah SAW bersabda,"Tiga ryat Al Qur'an
yang lulian baca lebih baik daripada ketiga unta bmting tersebut."

Musnrd Imam Ahnad - .@tr
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terputuslah amalyya, dan tidak ada yang bertambah dari umur

seorang mubnin keanali bertambah kebaikannya. " 73r

zlct. .)r .

4.19 al)l J:, Ut *'Day) -AolY

bl u;',* ,:;stt * l.nl # y iit t til; * ;
$z 

t 
'

,:i:* rAL';rL:i ,it; ,p ,ylst ,*r-'of , ,ii:* o#yr ;. jl";-
4d6 ,ii* *Pt ,y it\r'q, ,ii:'; & Ua e;:i* 

ttLsr jl * ;b k t,it* it:t
8593. De,ngan sanadnya dari Rasulullah SAW, beliau

bersabdq "Masing-masing orang diwajibkan mengeharlan sedi,kah

setiap hari .terbitnya matahari. Di antaranya adalah berbuat adil
antara dua oraig merupakan sedeleah, membantu seseorang naik ke

hsu,an titnggengannya yang :akan. membawanya adalah sedekah,

mengangkat barang ke atas hantan tunggangan adalah' sedekah,

menyingkirlcan gangguan dari jalan adalah sedekah, kalimat yang
baik adalah sedekah, dan setiap langkah yang diaytnkan menuju

shalat adalah s edekah.''; tsz

73r 
Sanadnya shahih.Hadits ini dinukil oleh As-SuytrthiHadits dengan redaksi, i

+i" i'iii * tt ,3riti'iii tL; ti1 ,c,:rir'3"r1 ,fr"Janganlah salah seoiang di antara'
kalian meighaiaplun lematiai. Jitu dia baik malu lwbailrannya alun bertambah
dan jilca dia jahat, seiloga dia lelah dengan kcjalntannya." HR. Al Buffiari dan At-
Tirmidzi dari Abu Hurairah. As-Suyuthi juga menukilnya dan mcnilainya shahih.
' 732 Sanadnya shahih. HR- Al gulfiari dan Mrulim de,ngan rcdal*si,-"Setiap sendi
manusia wajib atasrrya sedelrah setiap hari pada hart terbinya matalni: Berlaht
adil antara dua orang adalah sedekah, membantu seseorang naik kc atas hattan
tunggiltgannya yang akan membattanya adalah sedekah, atau mengangkat
barangnya lre atasnya adalah sedeluh, fulimat yang baik adalah sedelah, setiap
langkah luki menuju.shalat adalah sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari
jalan adalah sedeluh."

'jd

@ -'ffi61'd'I,nrmAhmad



iJtt fi *,t rY tr J, U, * ,g:L\r) -^olt
'riu$r*. {\t r{;'uLl ,;rE;, -l 9i#'i elt)

7#l'u oc t\yr'+tf n{tr'$i'1, irfr "; ,:4'U

')6t

8594. De,ngan sanadnya dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda, "Demi jiwa Muharnmad yang berada pada tangan-Nya,

tidak seorang pun dari wnat ini yang tidak mendengar tentanglar,

Yahudi atau pun Nashrani, lalu meninggal dan tidak beriman dengan

ajaran yang alu bawa, keanali dia termasuk penduduk neraka.'! 733

'* ,:;; l t:::t- ,4';.t u* |# tfll, -Aolo

:JG 5.r??rt\,,5u *t $Lbt *Ut * ,i;) ,tJ

15p'i'rt l: q* ,#t,dii34.';'# rt q* ;S
4ar tI '#t ;!' ,t$v ,i.+ i ,i'4 vtl 4;S: C,L

,s(t,'^* t1'1, ,qv o\,f;s '* ,{rl'u i*f ol ;;'o;l
uJ p !*2,t Lf ii,r r:f rii hr -i;ir ,it $

8595. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritakan kepada kami, Abu Yunus menceritakan kepada kami

dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda: Allah Azza

wa Jalla:'berfirman, l'Hamba-Ku mendustakan:Ku, dan dia tidak

panats mendustalran-Ku. Hamba-Ku mencela-Ku, dan diA ttdak

pantas mencela-Ku. Kedustaannya lrepada-Ku adalah perftataannya,

733 Redalcsi, ye # -t ,tirt"Demiiilu Muhammad yang berada pada tangan-

Nya," adal31h surdah yang berfungsi sebagai penekanan, menambah pertolongarq

dan keseriusdn menghadapi masalah.

'Musnhd In:tni Ahmed -,,;@il



'Dia tidak alwn menghidupkanfu kembali yang menghiduptranht
pertarna kali'. AHtir ciptaan tidaklah lebih mudah bagi-Ku daripada
mengulanginya dari awal. sungguh dia telah mendustakan-Ku jika
dia mengatakannya. sedangkan celaannya lcepadaht adalah
perlrataannya, 'Allah memrynyai anak'. Aht-lah Ailah yang Maha
Esa dan tidak butuh kepada siapa pun, dan tidak mempunyai
anak'fl34

,4 'r.t vilL ,vu au.:" I'i. ,;j 'F di-l -a, o q .l

:,su'rt;, *a?rt ,)* !,'J;.r"ori;;; ,rj f -*3; l ri::J,

!jr.rLi-4-k, s;: at);'Jr3.ili'*J s;kr $t

859;. Hasan dan Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Ibnu Latri'ah menceritakan kepada kami, Abu
Yunus menceritalcan kepada kami dari Abu Hurairah, batrwa
Rasulullatr sAw bersabda, "Jika salah seorang dari kalian hendak
memalrai celak, maka bercelaHah dalam hinngan ganjit. Jit@
beristinjak dengan ban maka lahrtuntah dalam birangan ganjil."73s

,gr\tt ,f q';.r rsi- ,:rtu,J;\'n 
-;- t311 -Aoqv

S;Kt tiy :rnj *v X" ;* !, J;t Jv :Ju ,;.; ,i *
.aa-tls

8597. Yahya bin Istraq memceritakan kepada kami, Ibnu
Lahi'ah me,nceritakan kepada kami dari Al A'raj, dari Abu Hurairah,

B Sanadnya shahih.Hsdits ini sdalah ringhsan hadits no. E204."' ssDAdnya sluhih. rladits ini dinutil otch As-sunrthi dalam lI Jami, Ash-
Shaghir, dao dia moilainyashahih.
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dia berkata: Rasulullah SAW b€rsabda, *Jika salah seorang dai
kalian bercelah maka lahtkaalah dalam hifimgan ganiil."Tx

-*',;; I g:s- ,A'rll e* ,'i; €* -^oll
W'^iltltk rit :i6 ;.-t{'\",k lt J;'if';;7 *1

.g1Sr rrri pr3r tUi-}lt
8598. Hasan menceritakm kepada kami, Ibmu Lahi'ah

meirceritakan ke,pada kami, Abu Yrmgs meirccritakan kcpada kami

dari Abu Hnrairah bahwa Rasulullah SAW b€rsabd8, "Jika ada tiga

orang berhtmpul, maka yang &n orang iangan bercakap-cakap

tanpa melibatkan otang kctigo. " 737

J*U,Jv'&'tip h' ol;, ll Jhltl e2A{t-Aotl

E zjral.,'n'l{j,€.L Jui ,'t4 ;4 uil o;, dl n U,
,-a.'

ip ir' & l' Jh Ju r';:, ,# Lf ?or i3r ,ilr Jr.'

ts6 Sanaduya shahih. Hadits ini adalah ringtasan hadin no. 8596.
ff Sanadnl,a shahih.HR Al Bukhari dao Muslim deagan redalsi, ri lilj rrtri rsr

g.,irt iril 9(i, eq "Jika merela tiga orang mafu ycttg dua ttdak boleh berbicard
lanpa melibatkan orang lcetiga,' dari Ibnu Umar

HR. Abu Dau4 dan dia rnenanrbabkan, "Abu Shalih berkata: Aku berkata
kepada Ibnu Umar, Tika erryaf. Ib,nu Umar bcrkatL Tidak mengapa'."

HR. Malik daleln Al Muwaththa'dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, "Aku
dan Ibnu Umar berada dalad rurnah Kh.lid bin Uqbah yang berada di pasar:

Seseorang datang hendak berbicara kepada lbnu Umar scdang di sisi Ibnu Umar
hanya alar. Maka lbnu Umar rcmanggil satu orang lain sehingga kami berjunrlah

eupat. Ibnu Umar kemudian berkata kepadaku dan ke,pada-lelakl kctigg yang datang

terakhir: Aku me,ndengar Rasulullah SAW bersabda, .t': o1,0t3t aq r "Dua orang
j anganlah berbisik-bisik tanpa melibatkan oratg kctiga."

Musnrd lqeu Ahmad - @|
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8599. Dengan sana{nya bahwa Rasutullah SAW bersabda,

"Tujuh puluh ribu orang dari umatht alan masuk surgo tanpa hisab."
IJkkasyatr bin Mihshan berkata, 'Ya Rasulullatr, mohonkanlah kepada
Allah agar aku bagran dari mereka." Rasulullah SAW bersabd4 ..Ia

Allah, jadikantah dia bagian dari mereka. " Kemudian yang lainnya
berkata,: "Ya'Rasulullah, mohonlah,kepada Allah agar aku menjadi
bagan dari metreka." Rasulullatr SAW bersabd4 ,,Kamu telah
didahului oleh Ukhasyah. " 738

iAe.,*t *ht ,* !, Jh Jv *c;t.s-Al. .

:e $ #;dqf ii';4rVl -^{",il!l

8600. De,lrgan sanadnya, Rasulullah SAW bersabda,',,Sebaik-
baik kaum adalah Al ,4zdu. Ucapan mereka baih sumpah mereka
benar, dan hati mqela bersih." 73e .

'* ';; I ,i;:"; ,A ir.t viiL |# 6'l; -rr.r
,,)w si J\*lr itrie ,iu ai t ,ej -rui;; ol
e-;,u,fii ??t,N tprlb *;;-e r*,L--f
i-rJt '":,t U ;:A 4;j, oit ,Jui ,tr:r? l' 4 itl;lt
'; Jn Lf* J\$t :JV1 ,:,t, ilt?nr 

"7 
,Jv ,4?6'"t,

a Sanaduya shahih.Hadits ini adalah ringlasan hadits no. tm3.
_ ": sanadnya shahih. Banah ainaanihim artinya srryah mercka benar.
Contohnya, banafii yamiziii artinya diE bcnar dalan bersrryair.
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.n_;,uA:, U oyti
a.

8601. Hasan menceritakan kepada kard, Ibnu Lahi'atr
menceritakan kepada kami, Abu Yunus me,nceritakan ke,pada kami

dari Abu Hurairah. Ayahku berkata: Abu Hurairatr tidah menyebutkan

narna Rasulullah SAW, dia berkata, 'Malaikat maut datang menemui

Musa, lalu berkata, 'Jawablah panggilan Tbhanmu'. Musa lalu
menampar mata malaikat maut hingga matanya caca! seketika.

Malaikat pun kembali kepada Allatr lantas berkata, 'Engkau
merrgutusku kepada salatr seorang hamba-Mu yang belum

memginginkan mati. Dia telah menrsak mataku'."

Abu Hurairah berkata, "Allah kenrudian mengeurbalilcan mata

malaikat tersebut. Setelah itu Allah berfirman, 'Keurbalilatr k p.d"
hanrba-Ku itra dan katakan kepadanya, *Kehi&ryan yang kamu

inginkan? Jika memang komu mau bhi&ryan, maka taruhlah

tanganmu'pada ptnggung lenkt jantan. Sejauh mana tanganmu

beredar pada bulunya, m&a lumu aktn hidup karenanya selama satu

tahun".'Musa berkata" 'Ialu apa?' Dia b€ftata, 'Lalu mati?' Musa
berkata, 'sekarang ya Tuhan, zudah dekat'.'7{

70 
Sanadnya shahih.IlR. Al Butfiari danMusliq Dalamriwayat Muslirr, Abu

Hurairah bcrkata, "Allah mengembalikan matanya kqradanya," tidak bertentangan
dengan hadits di atas seperti yang disangkalqn sebagian orang bahwa ada syrbhat di
dal"nmva, sebab jawaban yang diberikan adalah jelas.

Pertama,jika merusak mata adalah kez.haliman, bagaimma hal itu terjadi pada
seorang nabi? Menunrt kami, Musa tidak mcngetahui jika yang datang tersebut
adalah malaikat maut yang diutus kepadanya. Dalam yang datang
tersebut adalah rnanusia, sebagaimana yang diduga olct Ibrahim aan tutn tcntang
kedua malaikat yang datang kcpadanya dalam wujud manusia. Karena itu dia wajib
menjaga dirinya. Bisa jadi Musa mcnyangka tidak lazim bagi malailat menganrbil
nrhnya, sehingga Musa merninta penudaan.

Kedua, kemungkinan lain Musa tidalc bemuksud merusak maa rnalaikat
tersebut, sebagaimana yang dilakukan Musa terhadap sese,orang dari suku Qrbthi
yang dibrmuhnya saat hendalc merrbantu lelaki bangsa Israel. Pukulan yang

Mnsnrd Imam Ahmad - @I
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8602. Suraij menceritakan kepada kami, Abu, Masy'ar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah,
dari Abu Salamah, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW
bersabda" usiapa yang menyimpan suatu komoditas agar dapat dijual
lebih mahal kepada kaum muslim, maka dia telah berbuat salah."74r

,J3 'u.ir *F $:r, ,t'sV 'i irlra $'r, -^1 ; r
a 1/ ..

*,* ,A:'rre i, *!)t )* t ,t'i ,tj 'i.t G?L :itt
,iG ;-,t #?"t',-b !, J-rLli;; €J J ,# i *y. .+;ir ,rt?f$1fi!6-i!r

t .t , 1

8603. Harun bin Mq'ruf menceritakan kepadq kami,.Abdullatr
bin wahab menceritakan kepada lCImi, dia berkata: Ibnl Abi Dzi'b.
mengabarkan kepadaku dari Abdunahman bin Mihran, dari
AMunahman bin sa'ad, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullatr sAw

dimaksudlcannya adalah pukulan kcputusan hukutrL l,kan tetapi, tidak pula
tertalang rnalcna p€ogutusan Ealaikat untuk mernatikamya uutantat seuuah
tclaziman

Dinyatalan dalam hadits shahih, bahwa para nabi tidak artan sreninggal
rchingga diberi pilihan antara mati dm hidry. Malaikat mcngetahui bahwa tematian
tctita itu belum wajib. Oleh scbab itrq matailcat tiAat tangsgng melalsaua&an
tugasnya.

7ot sanadnya dha'd,karett ada pcrawi berDama Abu Misy'ar, dia adalah Najih
bin Abdim,hman Al Madsri As.Sanadi.

HR Al llakim dari Abu Hurairah. Hadi6 ini dinukil olch As-suyrthi dal,n,r At
Jami'Ash-Slughr, dan dia me,nihinp sllahih.

@I - tltnlal Imrm'ahnrd



bersabda, "Yang pal@ jauh kemudian yang teriauh memperoleh

ganjaran paling utama dari masjid."Ta

r ,t'i ,r: U.t 6?l ,tLi,l U.'#t $r, -41 't
rp h' * d,Lfiti,6';:-i;:) 6 q ifr or;; i *-'
It '*;i' &'S.a;. -f: cil6 t'5, 

',; ,h).'gc; :Jv *:,
'^1;'A5'^4it €y ; ,7it -S:t^ *i(:t $ ilsauif ,iiif

r5 o ;.g.'e{t ii di ifr.'F;-,t tt7
3604. Husain bin Mulrammad menceritakan kepada kami, Ibnu

Abi Dzi'b mengabarkan ke,pada kami dari Sa'id bin Saul'an, bahwa

dia me,ndengar Abu Hurairah me,mberitakan kepada Abu Qatadatr,

batrwa Nabi SAW bersabda, "seorang lelaW dibaiat di antara Ruhtn

dan Maqam. Tidak ada yang membebaskan Baitullah ini fuuali
pendudubrya. Jika merekt membebaskannya maka iangan tanya

tentang hancarnya orang-orang Arab. Setelah itu datanglah'orang

Habasyah yang menglunatrkan Baitullah sehonanr-hancurnya

sehingga tidak dimabnurlran setelah itu selama-lamanya. Merekalah

yang mengeluarkant harta terpendamnya. " 7 43

* ,;*, I s*i,et1.lllr 'i.t ,# ,Ai; $:", -A1.o

Lr,t',.At *7 zJv;;j ,rl r ,i;:; *: jV t't ,rJ

At o;.X f, ar-"at *i {'\, & lt J;r?F ,yr|

7{2 Ssnadrya shahih. HR Abu Daud (1218); dan Ibnu Majah (1/136), keduanp
meriwayatkan dari jalur Ib,nu Abi Dz'b.

7n3 
-sanadnya 

iahih.Hadits ini telah discbutkan scbehrmya pa& no. 8333.
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8605. Suraij 
-yakni 

Ibnu An-Nu'marr- me,lrceritalcan kepada
karli, Abu Ma'syar me,lrceritakan kepada kami dari Abu Wahab
n'attla Abu Htrairah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Minunan keras
diharamkan dalam tiga tatrapan. Saat Rasulullah SAW datang ke
Madinah, zudah menjadi tradisi pelrduduknya meminum minuman
keras dan mqlalnrkan perjudian. Mereka lalu bertanya kepada
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Rasulullah SAW akan keduanya Makq Altah menunr*an wahyu

ke,pada Nabi-Nya SAW, "Merelca bertanya kepadamu tentang khamer

dan judi. Katakanlah, 'Pada kc&tanya terdapat dosa yang besar dan

beberapa manfaat bagi manttsia, tetapi dosa keluanyd tebih besar

dari manfaatnya...'. " (Qs.Al Baqarah l2l:219)

Makq orang-orang berkata, "Tidak diharamkan kepada kita.

Allah hanya mengatakan di dalamnya ada dosa bosar." Karona itu,

mereka tetap meneruskan tradisinya meminum minuman keras.

Hingga pada suatu hari seorang lelaki'Mtrhajirin mendirikan shalat

yang me,ngimami kawan-kawannya shalat Maghrib, kernudian

bacaannya kacau dan bercamprr. Lalu Allatt me,llurunkan ayat yang

berisi peringatan yang lebih keras dari ayatyangpertam4 "Hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalant

lreadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapktn."
(Qs. An-Nisaa' [4]: a3) Oratrg-orang tetap merrinum minuman keras

dan mendirikan shalat ketika telah sadar dari mabuknya. Makq
turunlah ayat yang lebih keras dari ayat keduq "Hai orang-irang
yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamu, beriudt, (berbrban

untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk

perbuatan syetan. Maka jauhilah perbtntan-perktatan itu agar kaiu
mendapat kcberuntungaz." (Qs.Al Maa'idah [5]: 90)

Para Satrabat berkata, '"Tuhan karni,telatr melrang kita."
Orang-orang pun berkat4 'Ya Rasulullah, ada orang-orang yang

berperang dan terbruruh di jalan Allah atau meininggal di atas

ranjangnyq dan mereka meminum minuman keras dan melakukan
judi, padahal Allah telah me,najiskannya dan menganggapnya sebagian

dari perbuatan syetair. Mdcq tururlah ayat, "Tidak ada dosa bagi

olang-orang yang beriman fun mengerjakan amalan yang shalih

lrarena memaknn makanan yang telah mereka makan dalwlu, apabila

merelca bertakwa serta bqbnan :...f'(Qs. Al Maa'idah [5]r 93) Makq
Nabi SAW bersabda, *Jika telah diharamkan atos mereka, pastitah

"Mnwdrlmtr,Atmrd -,.'m



mereka meninggalkannya s ebagaimana kalian meninggalkannya. " 7 44
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8606. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atl
menceritakan kepada kami, Abu Al Astrad menceritakan kepada kami
dari'Abdullah bin Rafi', dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW,
beliau bgrsabd4 "Siapa yang mendapatlwn Ramadhan sedang dia
magih berttang beberapa hari dart Ramadhan yang belum diqadha,
maka puasanya tidak diterima. Siapa yang berpuasa sunah sedang dia
masih memrynyai utang beberapa hari dari Ramadhan, maka

Wasanya ttfuk diterima hingga dia membayar utong
Ramadhannya.';'45

,r ,ler 'u.t tflu- ;4 !;.t e* ,'ib dL -rr. v

Ll e;; ,r: r ,!t g'i'-6il, ,/ 'k r ,"rl .,,+.n ,f,;)
#-:l'

.**,*10tl;il^lr

?'#sanadnfra dha'rf,kar€oa ada perawi bemnama Abu Mis/arNajih dan lcarena
kai&[ielasan biografi Abu Wahab nanla Abu Hurairah"

"' Sanadnya shahih. Abdullah bin Rafi'bisa jadi adalah Abu Rafi' Al Madaai
maula urmpt salamah; atau bisa jadi Al Hadhami Al Mishri Abu Salaurah.
Keduanya adalah tabiin dan tsiqah. Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi dalram Al
Jami' As h-lhaghri dan dia meirgisyaratkannya has an.

i'*t A; sy. ,Ju *3 iv 1',.;- I' J;)
Cz

0li
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8607. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'atl

menceritakan kepada kami, Ibnu Al Had menceritakan kepada kami

dari Muhammad bin Ibrahim, dari Isa bin Thalhah bin IJbaidullah,

dari Abu Hurairah, batrwa Risulullah. SAW bersabda, "Jika salah

seoirang di antara:lalian berttudhu, maka hiruplah airnya kChidung,

sebab syetan bqdiam malam hai pada batang hidungnya."Tao l

,r,& i. ./& $:,L ,A'r).t t:s"t- ,:,# $:t; -41. A

* ltJ;riti ,i6 i;; ,rj yie.blJt f oJ'* ,A.#t

l*.1;' ll $br6i>,Lst;11 ry zp: ir'h,
, 8608. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu l,atti:atl

menceritakan hepada kapi, Alyasy bin {!bas Al Qitbe,}
me,nceritakan kepada kami dari Abu Tamim Az-Ztthi, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Jika iqamat

dihmandangktn, maka tidak ada shalat kcanli shalgt yang

knrenanya iq amat dilahtkan. " 7 &

,',.

6 '4i,1' ,p lu: ,*:V'i.iira $""; -A1,. I "

ptilt'i. :j; G'?l ,iv +:ir, l' |t:? ti;,L :Jv 0fi6 o2

i. jalr'of ,:i:L ds!"t, lp i W'ol t:L ,:*!' u ';5.'ol

,* !, );r'{ * :J-fi,;;6'r '^fr '{i';',);\:t otSL

'* Sanadnya shahih. Y\sb At Istintsaar dfi At Intitsaar sdalah sinoqim.
Artinya, rnenyemburkan apa yang ada ddam hidrmg denganbernafas.

?t7 Dalam sanadnlq tcrdapat perawi bemama Abu Tamim Az-Zufui yang
mcriwayatkan dari Abu Hurairah. Biografin)'a ddak diketahui, dan hanya ini hadiJg

yang diriwayatkannya. Hadits semakna telah discbutkan pada no. 8361. , i
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8609. Hanrn bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, dan
Abdullah berkata: Alcu mendenganrya dari Hanrn, dia berkata:
Abdullatr bin wahab menceritakan kepada kami, dia berkata: Amr bin
Al Harits mengabarkan kepadaktr, batrwa Bukair bin Al Asyaj
menceritakan ke,padanya, bahwa Ali bin Khalid Ad-Duali
menceritahan kepadanya, bahwa An-Nadhr bin Suffan Ad-Duali
me'nceritakan kepadanya" batrwa dia mendengar Abu Hurairah
berkata, "Kami pernatr beisama Rasulullah sAw di Tal'at yaman.

Kenoudian Bilal bangkit m€nyelukan adzn. Ketilo Bilal selesai dari
adzannya, Rasulullah SAW Uers*aa, ,Siapa yang berucap
sebagaimana ucopan ini dengan yaHn maka dia pasti masuk
srvga'.'f,48

il l' 'r:t tx:L ,Sv :iF t.
Ltl Ltlra $'", -A1\ .

t a 6t. a. a .

;t'*)t )* ,f
cotila u.

,oGf, i. e6'* ,:*rfr ,rj i *
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a a au,f (*t,

,*k * y, W ALjy:'-r*,t oru? ilIat #.'u;tiat
5\r y$r €. t3 i;')f Lg-ir u nr W rXL

7a8 sanadnya s\ahih. Ali bin Khalid Ad-Du'ali margambil riwayat dari Abu
HurairaL dan dari jrn-Naanr bin sugan Ad-Dua'li o"ri auo Hurairah. HR. An-
Nly.i ry9ara lebih ringkas dari (l/109). Nama yang tercantum di dalamnya adalah
Ali bin Khalid Az-Z$qi, dan ini salah.

IIR- Al natim dari jalur riwayat Ibnu wabab, dari ArE bin Al Harits, darig"kir,',ihri Ali bin xl"ui ea-o"'"ti (brh; dia *ndengar Abu Hurairah). Atau
lisa !a{i dia meriwayatkannya dad Abu Hurairah t 

"gr*g atau dengan pro.t"r.
An-Nadbr, sshingga terkadang denganjalur ini aantertaaa,ng dengan jalur ini. Atau"
yn9 -4r-Nagb{ gug}r qahm riwayat Al Hakim (U?M). At ltatim dan Adz-
Dzahabi nrcnilainya s}af, dlr.

@I - Milsnid Inrm:Ahinad



8610. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada, kami, dia'

berkata: Abdullah bin Watrab menceritakan kepada kami dari Sa'id

bin Abi Ayub, dari Nafi' bin Sulaiman, dari Abduratrman bin Mihran,

dari Abu Hurairah, bafuwa Rasulullah SAW bersabda, "Pennnti'shalat

setelah selesai mendirikan shalat, seperti pasukan penunggang htda

yang ladanya dia larikan kencang berperang di jaian Allah. Pada

bad.an sekitar pinggulnya malaikat Allah berdoa selama dia'tidak

berbicara atau bangwr dari dudulvtya, dan dia berada pada

rombongan pasulwn berhtda terbes ar. " 7 4e

a a.

U)P *'g.Qr

70 Sanadnya shahih. Nafi' bin Sulainan Al Qurasyi adElah perawi tsiqah,
Gnnrnya" Abdurralman bin Mihan adalah Al Madani maula Al Azdu. Ada yang

rneirgatakan bahwa dia adalah nazla Abu Hurairah. Dia juga seorang perarvi tsiqah.

i. ,#, rf o# ,:r.L '#r ij irr ',t;, tt3"; -^1\ \
'i.r., 

f , . a. t?, . . . . ..r..,r2 €.,t oF t*--t, I * f ,*.-*a

te.ik tly:JG: p:t ;r'b, * ,it J\'6;Vl ia ,lv

GV irAir, .?'.)U iiy-tt t4 'tk ,iur V n ,!'St

$3t 4,=t3lu W : Jv,iut',*; Y ft #rf riSt

8611. Abdullah bin Walid me,lrceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami dari Al Mutsanna bin Ash-Shabbah, dari

Amr bin Syr'aib, dari Sa'id bin Al Musalyab, dari Abu Hurairah, dia

berkata: Seorang pe,nduduk badui datang me,lremui Rasulullah SAW
lalu berkat4 "Karli bprdiam di tanah pasir dan tidak me,lre'rnukan air.

Sernentara di antara karni terdapat orang yang haid dan jrmub serta

wanita )rang nifas. Hingga ernpat bulan mereka tidak menerrukan air."

Rasulullah SAW bersabda, "Cnnakanlah debu, yabti

Muctrad Imrm Ahmad - @I
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8612. Azhar bin Al Qasim Ar-Rasibi meirceritakan kepada

' katrri, Hisyam meirccritokan kepada karf dari 'Ibad bin Abi Ali, dari
Abu Hazim, dari Abu HurairalL dari Nabi SAW beliau UersaUda,
*Celakalah para penimpin, celakahh orang-orang yang mengetahui,
celakah orang-orang yang dip*caya. Akan ada sebuah kaum yang
berharap pada Hari Kia.mat kelak agar jambul rambunya bergantung
pda bintang trCanika blak-balik antara langtt dan ktmi, dan mereka
tidak beramal apa pant. " 75r

7n Al Ha'idh adalah wanitr yang Lehur darah haidaya. waoitr ssperti ini
diaebut haa'ldhoh atll nisaa'lg,/r haidhun wa lwvaa'idh. at Haidhah aaaun bcNiluk
tmggalnya.

AI Junub berasal dari kata al janaabah, baik bentuk tunggalnya atau bentuk
plnralnya. Terka&ng belrtuk pluralnya adalah ojnaab.

AwNifaas adalah wanita yang melahirkan. Bentuk tunggalnf nufasaa'.
contohnya" niswah nifaas artiaya perenpuao nifas. Tidak ada dalam pcrcakalan
Arab pola kata fualaa' yang batuk pluralnya .fi,aal, keanh kza nufasaa' dzn
6yaraa'.

75r Sanadnya shahih. Hisyam yang dimalaud adalah Ad-Dustuwa'i. Abbad bin
Abi Ali adalah perawi tsiqah. Dia adalah anak paman Abu Hazirn Abu Hazim
adalah At-Timar maula Abu Raham, dia seorang tabiin dan tsiqah. Hadis dinukil
oleh Ath-Thayalisi (no. 2523) d^rtHisyam Ad-Dustuwa'i.

IIR. Al Hakim (41921) dari jalur Mu'adz bin Hispm, dari ayahnya. Al llakim
menilainp shahih dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Mqnlnlt Adz-Dzahabi (Al Mizan, Ull-12), }rtdrrc munlur. Dia tidak
me,nyebu&an alasan kcmrmgkran-badits tcmcbut

l: ,/'trj,r3t ci ttil;..s-t-)u'i;t;:,uk d).rt'of 
-t Ui
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8613. Yunus menceritalcan kepada kami, Hammad 

-yalmi
Ibnu Zaid- menceritalcan kepada kami dari Al Muhajir, dari Abu Al
Aliyah, dari Abu Hurairah, dia berkata: Pada suatu hari aku

mendatangi Nabi SAW dengan menrbawa bebarapa buatr kurma

kering. Aku berkata, 'Mohonkanlatr kepada Allah untuldcu agar buah

ini penuh dengan berkatr.-

Abu Hurairah berkata "Rasulullah SAW kemudian menata

kurma-lnrma kering tersebut di hadapannya." Abu Hurairah berkata,

"Lalu Rasulullatr SAW berdoq de,ngan bersabda, 'Jadikan liurma'

htrma ini menjadi bekal. Masukkan saia tanganmu dan iangan
menyerak*annya'." Abu Hurairah berkata,'Maka alru bawa sejumlatt

kurma kenpg tersebut dalaur satu gantang berperang di jalan Allah.

AInr lalu memakannya dan memberi makan orang. Gantang berisi

lnrma itu tidak pernatr terlepas dari pingganglcu. Ketika Utsman

terbunuh, gantang kurma tersebut terputus dari pinggangku dan

jatuh.'752

Adz-Dzahabi juga tidah mcnilai ncgatif perawinya Abbad sedikit puq lrccuali
dia bcrtata, 'Ibntr Al Qathtbao bcrtstL Keadilanqra bctum tcihtkti'." Penilaian
sepcrti ini bukanlah disebut penilaian negatif. Ibnu Hibban mcmasukkamya ke
dalam.As-Tsioat.

rrz g*u6o* shahih. Muhajir yang dirnaksud adalah Ibrnu Makhlad Abu Al
Bukarat, scomng perawi tsiqah.
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8614. Hujain bin Al Mutsanna Abu Umar menceritakan

kepada kami, Abdul Aziz 
-yalni Ibnu Abdillah bin Abi Salamah Al

Majisyun- menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Fadhl, dari
Abdurrahman bin Al A'raj, dari Abu Htuairah, dia berkata, "Di antara
kalimat talbiyah Rasulullah sAw adalah, 'Labbaika ilaahul haqq
(lrami menjawab seruan-Mu, Tuhan yang hak),.- 753

tc.c..?-ttp f ,t--lt l? $:L, ,:;L ,f'# $:rL _A1\ o

^a.r...-.}l' .g, h Jyt Js :Ju a;-j el t; 4;k s ,otir; ;,
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.vtG ot{ ityj ir;t':S 1;,

a

8615. Hujain Abu Umar menceritakan kepada kami, Abdul
Aziz merceritakan kepada kami dari Manshur'bin zadzan, dari
Makhul, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasuluilah sAw bersabda,
"Tidak beriman seseorang dengan iman secara keseluruhan hingga
dia meninggallcan kedustaan yang dilafutcan l@tikn berkelalmr dan

B'Abduuah bin Abi Salamah Al Majisyun tinggal di Madinah.dan dia adalah
perawi tsiqah. Dia adalah salah seorang satr maula keluarga Al Munkadir. Dia
*""gq!ilriwayat dari Aisyalq Ibnu Umar, dan seeloryok uiarna. Sejumlah ulama
p:ryambil tiwayat darinya adalah anaknya Abdul Aziz, Ibnu Al Hud y-ia, d"o
Mutnmmad bin Ishaq. Dia wafat pada tahun 106 H.
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meninggalkan debat walau pun benar."7l4
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8616. Hujain Abu Umar menceritakan kepada kand, Abdul

Aziz menceritakan kepada kami dari Abdullatr bin Dfurar, dari Abu

shalih As-samman, dari Abu Hwairah, dari Rasulullah sAw, beliau

bersabda, "Jika salah seorgng di antara lamu'hersin, maka 
.dia

,hendalotya berkata, 'Alhamdulillah'. Jil(a dia 'berlrata,

'Alhamdulillaah', malca saudaranya hendalotya berluta,

'Yarhamukallaah (semoga Allah merahmatifnu)', Jilu dikatalun

kcpadanya,'Yarhamukallaah', maka dia hendabtya menjawab,

'Yahdiihtmullaah ya yashlihu baalahtm (sanoga Allah memberimu

petunjuk dan memperbaiki keadaanmu)'. " 7 51

7s Srnadnya shahih. Al Muzaahah dan AI Muzaah adalahnama rmtuk al mazhu

(senda guau) png artinya kela}iar. Y-at2 al minh adzlahmashdar (kata benda) dari

kata kerja maazalu (saling berkelakar). Al Mira' adalah perdebatan. Contohnya,

maara, yumaaii, miraa' an artinya bcrdebat.
zs5i1"di* ini dimkil ole! As-Suy'thi de'gan redaksi, I :,.1;.ir ,.tiii 6*l n.v ti1

'$i 6 is 'i)i ,:i ,Fi ,it l:I;'ri ,:i W ,:iidt'-t5 "Jikt salah s_1or-anq di antara lalian
bersin, matra dia hendabrya membaca, 'Alhamdulillaahi rdbil aalamin'. Sedangkin

(orang yang mendengaraya) hendabrya menbaca, 'Yarhamukallaalq" lalu dia

hendalotya menbaco,lYaghfirullaahu lanaa wa lahtm (semoga Allah mengampuni

kin dan lralian)';'
HR Ath-Thabarani dalamlt Kabir; Al Hakim; dan Al Baihaqi dalamsyt'ab Al

Iman deri Ibnu Mas'ud.
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8617. Yunus menceritalcan kepada kami, Hanrmad 
-yakniIbnu Zaid- menceritakan kepada kami dari IlaimalU dari Abu

Huairah, batrwa Rasulullah SAW melarang merninum langsung
melalui -rtlt cerek.Tse

r'6t * ,{) i.t * ,!tb $'", ,';; tr"- -^1\^
6 ';ii ,i6'rt#r ot2L 6 ',* ,jo'e;;t L:5 q.

i uu ,kr$,tif .1;irr orix- f,*: -t;,r'rL ors.t (;r r;:;
,;; tt ( 'li 'ju ,r.u Ei-: f; ; ai; ;i: ti'q;
,). uo uy $ itt J:rl',y illt 6 Cl :Jv tit* |#
bt Jyt';3 |Jfrr;;6 t-'*r:Jv ,rr-b |r okL$
yti y ,{bt dfi ^,t;*l ;. Ci *, ,X, hr Jb

.e6'ct*, qfr W'JtGl;A *q ,i;* g^,:Lt

HR. Abu Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'i; At Hakim; dao Al Baihaqi dalam
slu'ab Al Iman dari salim bin lJbaid Al Asyja'i. As-suyrthi d^lam At Jami' Ash-
Shaghir twntlaiaya s hahih

"o IIR. Abu Daud; At-Tirmidzi; dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. As-suyuthi
dalaon' AI Jami' As h-Shaghri menilainya s hahih.

As*Suyrthi meriwayatkannya dcngan redaksi, "Rasulullah SAW melarang
minuih'langsug dari mulut cerek " dan dengan redaksi, "Beliau melarang memidum
langsrmg dari mulut cerek dan menunggang hewan tunggangan yang banyak
memakan kotoran dan yang rnalas bergerak." Redaksi teralfia diriwayatkan oleh
Abu Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'l dan Al llakirr. Sernentara itu Al Hakim
menilainya shahih.

@I - tuugrd Imau Ahmad



8 18. Yunus me,nceritakan ke,pada.kami, Hammad 
-yat<rti

Ibnu Zaid- menceritakan ke,pada kami dari Al Abbas bin Farukh Al
Jariri, dia berkata: Alcu mendengar Abu Utsman Al Hindi berkala:

Aku pemah bertamu ke rumatr Abu Hurairatr selama tujuh hari. Abu

Htrairah, ishinya, dan pelayannya menrbagi malam dalam tiga wakhr.

Yang satu shalat, lalu yang lain bangun, Ymg satu shalat, lantas tidur

sedangkan yang lain bangun- Abu Utsrrran Al Hindi.berkata:" Atu
kemudian bertanya,'Ya Abu fnrairan, bagaimana eirg[au'berpua9a?]?;

Abu Hurairah berkata, "Adapun akg, berpuasa tiga hari pada awal

bulan. Jika ada fu6tang4lrr maka aku melal$kannya pada akhir !ulan."'
Abu Utsman Al Hinili berkata, (r{ku mertdengar. Abu 'Ifurairatr

berkata, '$uatu hari Rasulullah SAW menrbqgr l+rya kepafla para

Safuabatrya. Aku m€ndapat tujuh- buah kurma, qat'ah satimya mbsih

berpucuk; Tidalc ada . yang menakjubkan.. alcu : dar.i hrrrnakurma

tersebut kecuali yang masih berpucuk. Dia kemudian me,lrguatkan

krrrryahanlctrt.tt?57

;

,l*i i.t gV, SriL 8;>' ,#,,U'Fi dJp'"-A\ \:.1 . ' 
,

nk rL; li ;*iVilp';ir;),'*j n,,gr. ,rJ r' ,4i'*
$vt,:,bJli *t#'t' ,r,; t' i;;';";lJ.'#,'3-
nII,iui ,iti ,ok IIy tiv re,rgfrllts ,f :Jui {ot

,5b #ri ,fi',ii ry; 4t
: :. '
E619. Yunus meirceritakm kepada kami, Muhmmad

menceritakan kcpaAa' kani, I,IErrrmad -yalsti Ibnu ZaU
meirceritakan kepada kami dei Ttabit, dari Abu Rafi', dad Abu

"' a1 a66r.5io 5^16 A1;oiri tinggal<tr BaEmtr. tlta EcoglrDu nwa)tat

dari Abtr Utsmao Al Hidi dm AE bin Syr'aib. Sptah din kofua H.mmed
mngambil rimyat &rinp, dan dia r&lahpaawi grqah. Dia wtfit poda usia yang

$rgat tus 120 tahtn
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Hurairah, bahwa perempum be*ulit hitam atau seorang lelaki biasa
menrbersihkan sampah masjid. Suatu ketika Rasulullah SAW
kehilangannya dan bertanya tentang dirinya Orang-orang berkata,

"Dia telalr wafat." Rasulullah SAW bertanya" "Mengapa kalian tidak
memberitahukan diriht?" Orang-orang berkata, "Sesrmgguhnya dia
dulu." Dia berkata: Rasulullah SAW ke,rnudian bersabda, "Tunjulckan
alu pada htbwnya." Orang-orang kemudian melnmjukkannya.
Rasuhllah SAW lalu pergi kc tuburnyr dalr me,nshalatiolo."t

f ,# i.t * ,:et:| €* ,:,;; til'r, -^1Y.
bt & itr'J-, i6 'jti i;; ,r: r ,:ti,L ,rJ r ,lrt.ir,

& ti:.,,;t *'r6q 4. hrtrr,e o!.ti df {*, *

8620. Yrmus mc,lrceritalcan kcpada karni, Ibrahim 
-yalari 

Ibnu
Sa'aL-menccritakm kspada \and dari Az-Zlhi, dri Abu Salamah,

dari Abu Hurairah, dia bcr*ata: Rasulullah SAW bersabda, "Tempat
tunn kito besok incy Atlah'di Khaif lrui Kinanah tenpat mqekn

?st 1IR Al Bukhari &lam pcmbahasan tattang shalat dari Sulairnan bin Harb
dm Ahmad bin Waqid, dan dalan pembahasan telrang ielrazaf deri Muhammad bin
Fadhl; Muslin dalam pcmbabasan &oting jenazah dari Abu Ar-Rabi Az-Zagarri
Oan e*b* Kamil Al Jahdari; Atu Daud dari Sulaiman bin Harb dan Musaddad; dan
urnr*M5jah dari Ahmad bin AMihi.

Makna yaqumm adalah rnengutip saryah lalu membuangnya agar masjid
meojadi bcrsih.

zsr i5t 51- bin Sa'ad Az-Zlfui Al Aufi adalah'Abu Ishaq Al Madani. Dia
mengarrbil tiwayat dari ayahnl,a dan Az-Zuhri. Ibnu Mahdi, .e.i-a4 Lawiq dan
sekelonpok ulama m€qgambil tiwayat dhrinya;,Die urafat pada- tahun lA3 "dan
tergolong ulama besar.

at a

.;s]Jr
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8621 Abdul Wahhab Al Khaffaf menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami dari Abu Salamah,

dari Abu tlurairalU bahwa Fathimah mendatangi Abu B,alcar dan Umar

merninta bagtan warisannya dari. Rasulullah SAW. Keduanya

keqrudian berkata kepadanya" 'Xami mendengar Rasulullah SAW

bersabda,' Sesunguhnya aht tidgk meninggalkan harta,warisan'. l:'*

,i:,t-;;!* i u,;n ,p'n:ltA-a+t ,tlt 42'rra;'l
8622. Hasan me,lrceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamatr menceritakan ke,pada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dad

ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4

"Tidak akan berhtnpul di neraka-perhtmpulan yang menimktlkan

mudharat. Orang beriman yang memerangi orang lwfi, lalu

70 Mubamrnad bin Am bin Alqamah bin lYaqqash Al-Laitsi mengmbil
riwayat dari ayahnya dan Abu Salamab" Sejumlah ulama mengambil riwayat darinla
adalah Syubah, tr,tatit, dan Mrrhamad Al Anshari.

Abu Hatim bcrtata, 'Iladitsnya dicatat"
An-Nasa'i dan ulaqa lainnlp bcrtata" "Tidak ncngapa dc,ngan riwayatnya."
Dia wafat pada tahrm 144 H.
Adz-Dzahabi dalam ll Mizan Hata, 'T)ia adalah syaikh terkenal dan

baditsnya hason."
Iblru Adi berkata, 'Malik mcnga&bil ri*ayat darirya dalam Al Muv'aththa',

dan juga ulama lainnya. Aku berharap tidah rcngapa mcngadil riwayat darinya."

Mwnhd Imrm Ahmrd - @I
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8623. Hasan mcnceritalsm kqada tmi, Hammad bin
Salamah mcoccritakm kcpada kiltd dari Ali bin ru Uafsn, dai
Atha', dari Abu RsbaL dri Abu Hurairab bahwa Rasutullah SAW
*rgaUaq *Siapu ymg ditorrta tentog ilmt tatu dia
rryenyenbwyikannln, ilroka Allah alan nengekogrrya dengan tati
lcelrang fui qi nemka."1&

'* ,iJ. U.ig €* ,,lv'tti;2"# $:r, -Alyr
h Ji.r i6 'jri r;) ,r: c ,{te i *rl ,y ,{!, i.
Lt^Li y p ,i!i*sr'i:4LX rilJt ,p ,pi *rb,t
'i;l ,gttE:Juibrt ,J ,fi,F ,:ei (-'h\\ryo'*

rt lladits fui din*il olch As-Suyrnhi dcogan rcd8lsi fr{;O, 4 
,e.$.# 

A}rri i
"Tifuh alw bhonpul s@rorg W.du pamnou &irant- nqata tdor*-
lotura" A*Suyuthi ddtm Al Janti' Ash-Slughdr qilainp stuhih.

IlpdiB ini diriwayatkaa juga olch Mrulim dan Ah Daud dari Abu HurBirab"
'* HR. Abu Daud; At-Tirmidzi; An Nasa'i; Ibmr Majah; dan Al Hakim dari

Abu;Srnairah" As-suyuthi dalam l, Jani' Ash-ghaghir mcnilainya shahih. Al
Hakim dan Ibnu Hibban mnyatakan shahih riurayat dari aUtr Uurairan"

At-Tirmidzi bcrkata"'Hadits ini adalsh badits iasaz shahih!,
At-Tirmidzi neriwarytkaryp deirgan redaksi, b fq! yUi,'il,*..,f &* p V

2{ 
*siapa yang manyanbwyilcan ilmu, alun dacanbut pada Han'Kiamat dangan

bonhtlc qi neraka."

@I - llurmd Imem Almd
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8624. Hasan dan Afhn menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Hammad bin Salamah me,lrceritakan kepada kami dari Ali bin

Zaid, dui Aus bin Khalid, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullafu

SAW bersabda" "Pentmpamaan orang yang duduk dan mendengarlun

nasihat, lalu tidak menyampaikan kcpada temannya kecaali berita

buntk yang didengarnya, sama dengan seseorang yang mendatangi

penggembala dan berkata, 'sembelihlah satu kambingmu untukku'.

Dia berkata, 'Pergilah dan ambil dengan kambing yang htpingnya

terbaik'. Dia pun pergt mengambil fuping ani@ gem:bala kannbing-"
763

u'f ritii{},*'4i
\ ,.15a ;1 ,'.rii |e*:. g)v U
'cy,gfur ,rfut J J; rS ,(St'rki ,l'*:j6 t.,1,;

a- a '

Wb r; Ei 6 :"rta *1p\ 96,4 g4u'f rlf ,t ,Yrl

7a Sanadnya shahih.HR Ib,nu Majah &ri Abu Hurairah. Hadits ini dinukil olch
As-suyuthi dalam Al Janti' Ash-Slughia dan mnilainya hosan.

Al Askari berkata, "Hadits ini adalah anjuan untuk mcngqngkapkan apa )rang
baik dad yang didengar dan larangan mcmberitakan apa ),ang bun* dari yang

didengar."

*VitL $:r, 'lti "ilit'or*t"# 
$:t; -^1Yo

,yiLsr ,r: f ,1,-: 'i.',;' 6tl lg $'r, ,itt* iui *: 
't.-dl 'df, ,*i ;r' \" * I, J;) i6 'jti i;; erl *

taa..-,ir* lu-'oi LW ,*fir,;3r JtrW tX €. Ail
o t2 | t
ft-rb. :Ju ,a*t*: yi,: I't, ,-€.t
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8625. Hasan dan Affan -*oi*L* makna hadits kepada

kami, keduanya berkata: Hamnad menceritakan ke,pada kami dari Ali
btnZaud, dan Affan berkata: Hammad me,lrceritakan kepada kami, Ali
bin Zaid meugabarkan kepada kami dari Abu Ash-Shalt, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Di malam aht
diperjalanlcan ke langit, tretttra kami sampai ke tangit keniuh, ahr
melihat lre atas 

-Affan 
berkata, "Di atasht,"- ternyata aht berada

pada halilintar, kilat, dan petir." Rasulullatr SAW bersabda,.*Aht
lremudian menjumpai sebuah kaum yang perut-perut mereka bagaikan
ntrilah, di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari luar perut
merelra. Aht berlwta, 'Siapakah mereka, hai Jibril?' Jibril berkata,
'Mereka adalah para pemakan riba'. Manakala aht turan menuju
langtt dunia, aht melihat kepacla bagian bawahht. Aht metihat hunt-
hara, asap, dan suara-suara. Aht berkata, 'Apa ini, hai Jibril?'Jibril
berlrata, 'Ini adalah para syetan berkcliling-keliling di atas mata-
mata tnanusia agar mereka tidakmemiHrkan semesta langit dan bumi
ini. Jika bulcan karena itu, mereka akan melihat keajaiban-
lreajaiban'. tr 7o4

iL? ti:r, :rtt Jrts ,r, ;; u k tii; -,,rrvr
i;) ,sJ 'J, ,-^J- ,rJ r ,ifiL / )f i #-i'* *'i.
i4 4,pqi ,/st t r :ju *i {'bt J* y, Jrr:r'of

.)'*i

7s Abu Ash-Shalt adalah Ali bin T,:ridbiaJad'an. Dia mengamhil riwayat dar.i
Abu Huairah. Sementara Ibnu Jad'an meagambil riwayat darinya.

@ - 
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. ,8626. Hasan bin Musa dan Abu Kamil menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada

kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah Abu Salamatr, dari Abu

Hnrairatr, bafuwa Rasulullah SAW bersabda, "Kedua anak Al Ash

adalah orang berimai, yalmi Hisyam dan Amr."765

A :*J tfil'^2L U. \b $:r, ,itiL $:", -^1YV
t \ lt r , ^ 

- 
. . . a . -^-.

;r'bt ,I* lt J*ri6 ,iri t;:; ,rj * ,:Lti" €j * (t-P

'\qi t'6ttit t*)
8627. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah

me,nceritakan kepada kami, Mutrammad bin Amr me'ngabartan

kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hgrairatr, dia beikat'i:

Rasulullalr SAW bersabda, "Kedua anak Al Ash adatah' oritng

beriman."76

i.'ocL|i, a,;ti 'i.ig $:-'; ,liL vt:tr:AIYA
, . ,.1'

bt Jrr'ofi;; €j * 2q i #'J,,:^r$, ,r: i l' *
,t, Pt'u 4i;r ,ir.Ct ,ir43n',Jli *i" *

a

:rvf'tf';il;f'of +\ ili,-i"t,,
8628. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin'

Salamatr menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdillatr bin Abi

Thalhah, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah

SAW sering berkata, "Allaahumma imii a'utdnt bika minlfa1l, wal

qillah, wadz-dzillah. Wa a'uudztt bika an azhlama au uzhlama (ya

Allah, aht berlindung kepada-Mu dari kefakiran, kchtrangan, dan

,u, Hadi6 ini telsh discbutLan scbclrntnya pada no. 8029.* Hadits ini adalah ringkasm hadig no. 8029.
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kchinaan. Afu juga berlindung kcpafumu dari bqbnt zharim atau
dizhalimi)."1fl

,r: i W'* ,-rJ.'i.'rf,3 $:", ,:J3rii^; -,r.trq
* .,*i *'\', ;* !ti;; Ju;;; ,r: c ,*J * ,Ck
e&'P" ,?N lu-lt )b ?i i,u*lt Ju)r );rL' 

.i3di' :6, pib';i';,At r,rA
8629. Hasan menccritakan kepada kami, Hurmad bin

salamatr menceritakm kepada kud dari suhail bin Abi shalih, dari
ayabnya, dari Abu Hurairah, dia bertata: Rasulullah sAw b€rsabda,
*&baik'baik shaf lelaki adalah paling dqtan, dan seburuk-bwzk shaf
lelaW adalah NIW belakang. &baik-fuik shaf peremptan adalah
paling belakang don sekouk-bwuk shaf wanita adaloh parw
belolang.-78

a.f ,1f i.'r(; €"; ,;; U.iF €* -A1r.
lu|sn; i6 'iri i;; ,r: r ,dg ,rj * ,ti:4. 

.u. fc
.ii* i u; cr ti $ # ipl,,pi 15, ?r; db
8630. Hasan bin M,sa menceritakan kepada.kami, Hammad

bin salmah menceritakan kcpada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari
Abu shalilu dari Abu Hurairah" dia berkata: Rasulunah sAw

m HR- AbuDaud; An-Nasa'i; Ib,rnr Majah; dm Al Hskim dari Abu Hurairah.
As-Wttthi M",t Al Jani' Ash-stnghir mnilainya hasan. Hadits ini tclah
discbulkao scbelumya pada no. E039.ru HR. Muslirr,; ab.. O"od; At Tirmidzi; An-Nasa'i; Ibau Majah dari Abu
Hurairah; dan Ath-Thabarani datam Al Kabir dari Abu unarnah dan aari nou
Abbas. Hadits ini din*il olch As-suyurhi dalam lt Jami, Ash-shaghir dan dia
ncnilainya sfrairi.
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bersabda, "Menjamu tamu selama tiga hai, sedangkan yang lebih

dari itu adalah sedekah."76e

)Y,,)'J; ,-,J. 'i.ib $:t; ,'i3 t3"* -A1r\
Lfi;; €j I ,t{.

:>lrf> n2ty r;; t'&lu,JG
8631. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Amr, dari Abu

Salamatr, dari Abu Hurairatr, batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Abu

Musa telah diberi sentling nabi Daud."77o

'6e Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir detgan
redalai, "nta i iri fi Srif iiii iir3r, "Menjamu tamu selama tiga luri. Lebih dari itu
adalah sedekah." Uadits ini dinukil oleh Abu Ya'la dalam Musnad-tya dari Abu
Sa'id Al Baz,zan, dari Ibnu Umar; dan Ath-Thabamni d^lam Al Ausath dari Ibnu
Abbas. .,

Hadits ini diriwayatkan juga dengan redaksi, /jF ,Fi ,ii:ti tii st:) t;i rd ifii iir#lr
ii,t:. "Meniamu tamu selama tiga lari. Apa yahg lebih adalah sedeftah. Settap

kebailran adalah s edekah."
Hadits ini dinukil oleh Al Bazzar dari Ibnu Mas'ud dengan redaksi, 'SgJor'A3rt'n* rt u) t:-tr d ,i)r|* "Menjamu tamu selama tiga matai adalah haltyang lazim.

Lebih darinya adalah sedekah," oleh Al Banrdi dan Ibnu Qani. :
Hadits ini dinukil oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir; dan Adh-Dhiya' dari

Ats-Tsalb bin Tsalabah. Pada riwayat yang terakhir ini As-Supthi menilainya
lemah.

Ada juga riwayat tarn" iir., ';{ir5(j $2iti'iriott"Menjamu itu selama tiga hari.
Selebihnya adalah sedelcah." Bagi amu'hendaknya pulang setelah tiga hari. Hadits
ini dinukil oleh Ibnu Abi Ad-Drmya dalampembahasan tentang menjamu tamu dari
Abu Hurairah. As-suyuthi meniainya s hahih.

7'o Dia adalah Muhammad bin Amr bin Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi.
Adz-Dzahabi berkata, 'Dia adalah seoranglyaikh yang terkenal dan riwayatnya

hasan."
Biografinya telah disebutkan sebelurmya.
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8632. Hasan bin Musa dan Affan menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Hammad bin salamatr menceritakan kepada kami
dari Ali btn' zatd, dari Aus, dari Abu Hurairah, Rasulullah sAw
bersabdq "Pada Hari Kiamat manusia dihnnputkan dalam tiga
barisan: Kelompok pejalan kaH, kelompok pengendara, dan trelompok
yang berjalan dengan wajahnya." para sahabat bertanya, ,.ya

Rasulullah, bagaimana mereka berjalan de,ngan wajahnya?',
Rasulullah sAw bersabda, "sungguh Dzat yang mampu membuat
mereka berjalan di atas kad, Dia juga mamptt memtbuat mereka
berjalan di atas wajahnya. Adapun mereka, mereka menjaga wajah
mereka dari tanah tinggi yang kasar serta du-i.,,77r

o 6z I o t '.: tai # ;f ali U. 'rg $'rt |iZ ei; -,trrr',,tvi;} 
€J * ,r,,-*jt * i.* ,j'iL dL /. ,f

( 
'jti 

-*;r,',yr?X"'dL tX,*i *ht& n' J;t jv

zr sanadnya hasan. Aus adalah Ibnu Abi Aus. Nama Abu Aus adalah Khalid.
Dia meagambil riwayat dari Abu Hurairah. Ali bin zaid bin Jadan rcngambil
riwayat darinya.
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8633. Hasan menceritakan U*^^ kami, Hammad bin
Salamatr menceritakan kepada kami dari tttutrammad bin Amr bin
Alqamah, dari Abu Salamah bin Abdirrahman, dari Abu Hurairah,
keduanya berkata,: Rasulullah SAW bersabda, "Manakala Allah Azza
wa Jalla menciptakan surga, Dia berfrman, 'Hai Jibril, pergi dan
lihatlah surga'. Jibril pergi dan melihatnya, lalu berkata, 'Ya Tuhan,
demi lremuliaanr-Mu, tidak seorang pun yang mendengarnya pasti dia
bisa memasukinya'. Kemudian Allah mengelilingi surga dengan
perkara-perlrara yang tidak tnenyenangkan, lalu Allah berfirman,
'Pergi dan lihatlah'. Jibril pergi dan melihatnya, lalu berkata, 'Demi

kemuliaan-Mu, alat khawatir tidak seorang pun bisa memasukinya'.
Manalrala Allah menciptal<an neraka, Dia berfirman, 'Hai Jibril,
pergilah dan lihatlah neraka'. Jibril pergi dan melihatnya, lalu
berlrata, 'Ya Tuhan, demi kemuliaan-Mu. Tidak seorang pun ingin
mendengarnya dan memasukinya'. Kemudian Allah mengelilingi
neraka dengan syahwat, lalu Allah berfirman, 'Hai Jibril pergilah
dan lihat'. Jibril berlalu dan melihat neralca, lalu berkata, 'ya Tuhan,
d.emi lremuliaan-Mu, alat khawatir semua orang alun
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8634. Hasan menceritakan kepada karni, Hammad
menceritakan kepada kami dari suhail bin Abi shalih, dari ayatrrya,
dari Abu Hurairah, batrwa ketika pagr tiba Rasulullatr sAw menrbac4
"Allaahumma bika ashbahnaa, wa bika amsainaa, wa bilu nahyaa,
wa bilra namuutu, wa ilaika al mashiir (ya Allah, dmgan-Mu kami
memasuki pagt hari, dengan-Mu kami memasuhi sore hari, dengan-
Mu lwmi hidup, dengan-Mu kami mati, dan lcepada-Mu lcami
kembali)." 773

/ :W'* ,-^J- U."b $'", |J3 dii -,rrro
*:u rlLht * ultlfi;j ej ,y ,?\t.itu. ;,, ,,;!tt

i.c. I 7 o . . ' t c t a . - - t! -i,6;_) €rl'* ,ii^L)t f ,ot;t i Cp: 44r ?.v, #:,
u :Js fi ,yt? i:t e ,#-4*i*v\' * I'r

772 HR. Ad-Darimi dengan riwayat semakna; Muslim; dan At-Tinni&i secara
ringkas dari Anas dengan lsdaksl, pr#Ju'r6t *': lrSq thjr 9iL ,,gurto diliputi
oleh ygng tidak menyenangkan, dan neraki diliputi ol6h syahwat.,,

"'In. Abu Daud dar At-Tirmidzi.
At-Tirmidzi berkata" 'Iladits ini ftsssn."
Pada bagian alfiirnya dissgrrlkan, ':'*lt qf-t,'Dan kepada-Mu dihtmpullan.,,

.'r:*7Jt
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8635. Hasan me,lrceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami dari Atha' bin As-Saib, dfii
Salman Al Aghar, dari Abu Hruairah, batrwa Rasulullah SAW; dan

Hamid, Tsabit Al Bunnani, setrta Shalih bin Dzalrwan meriwayatkan

dari Al Hasan, dari Abu Hruairah, dari Rasulullah SAW tentang hadits

yang dihikayatkan dari T:uhawrya Azza wa Jalla, batrwa Allatl

berfirman, "Siapa yang mengingat-Ku di dalam dirinya, maka Aht

alran mengingatnya di dalam diri-Ku. Siapa yang mengingatKu

dalam htmpulan manusia, maka Aht akan mengingatnya dalam

hrmpulan yang lebih baik dan lebih banyak darinya."11a

iC'rJ- l;. 
"tY 

$'rL ,'lG Lt*t'# $:tL -4111

,rJ e ,i;? ,rJ i o*L ,r ,9Q I ':::"' 
te.* ,i ib

,f ial il-^jr '>G tiy.,,Sv *: ir'iltt * :, J;tLf e;;
avr'+ G,"i; lv- irt:,|Fr?\tirri-F:7 nt

,W Jv d/,*t u ,ir* ,SG ,*ir e r-;,'-Y;3'!t':*
.ie'ir;-'{ti' ;

774 HR. Al Bulhari dan Muslim. Beberapa baeian awal dari redaksi hadits ini
berasal dari Abu Hurairall bahwa Rasulullah S.eW Uersatda , qt* * 4 tn , jwtrlli1,4.

#r "F Y ,)'tf\ Y d efob ,1 d'tSt I ,t ef{o'l ,e.St 61 ,;i *5 .*s.'Atlah
Ta'ala'berfirmai,'Aldt berdasarlun saigkaan hamba-Ku kepada'Ku. Alctt

bersamanya jika Dia mengingat-Ku. Jika dia mengingat-Ku pada diinya, Aht alun
mengingatrrya pada diri-Ku. Jilu dia mengingat-Ku pada sebuah hrmpulan, malu
Aht akan mengingatnya pada htmpulan yang lebih baik dari hmpulan merel(t'."
Muttafaq alaih.
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8636. Hasan dan Alfan menceritakan kepada kami, keduanya
berkata: Harnmad bin Salamatr menceritakan kepada kami, dia
berkata: Affan berkata di dalam riwayatnya" Abu sinan menceritakan
kepada kami dari utsman bin Abi saudah, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullalr sAw bersabdq "Jika seorang musrim mengunjungi
saudaranya atau menziarahinya, 

-Hasan 
berkat4 "Karena Attah

Azza wa Jalla,"- berfirman, 'Kamu telah berbuat baih dan baiklah
jalanmu. Kamu telah menyiapkan sebuah ntmah di surgo,.,'

Affan berkata, *Dari bagian surga sebuah ntmah.,'

Hasan berkata, "Karena Allah,,, dan Affan tidak
mengatakannya.'1s

$:L 
'vti 

grg,it *'i.'#l:, "# Lfi; -,\.rrv

:i;-a| /-'.
8637. Hasan dan Ahrnad bin Abdil Malik me,nceritakan kepada

kami, keduanya berkata: zuhair menceritakan kepada karni dari Al
A'masy, dari Abu shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah
sAw bersabda, *Jika kalian mengenakan pakaian dan jitra tralian
bentudhu, maka mulailah dengan bagian yang lcanan.,'

75 HR. At-Tinnidzi dengan lsdaksi, at,t:g1- ![ ;r;i 6rirr .!t 
"l 

n $l ,g rrL;5e V\ii "'*lt 'u crt[t '!t:t;j "g;aps yang meniuniungr orang sakit dan menziarahi
saudaranya lcarena Allah, maka malailut penyeru alcai berseru, ,Kamu telah
berbuat baik dan baiklah jalanmu, dan kamu telah membuat dari bagian surga
sebuah rumah'."

At-Tirmidzi berkatL .Hadi6 ini llasan."
D4* sebaFa" naskah tertulis; 'rladits ini bharib;, Hadits telah disebutkan
sebelumya pada no. 8517.

bt Jii iti 'i6 iT) sJ * ,Ck erl e ,,*r,rt ,f
I i?.r;e6. tnu.u,&; ttr'4 s1,p: t, \,
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Ahmad berkata, "Dettgan bagian kanan kalian.;;t76

,;r;ir ; ,i;u;'* ,i# $:r, ,U3 $:", -^rr^

*t *r\, * lnt J* e rw ok Cy,Juili ,J *
5 flT rs ,*' €it:;' oi * t i'i ,iarr',.1t or'-\t

u7',sAt *, *a?r, ,k lt );; { c"q.ok dY, ,oy

,4ri\t;j.
8638. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Abu Hurairah, dia

berkata, "Adapun makanan kami bersama Rasulullah SAW adalatr

aswadan: Kurma' kering dan air. Kami tidak pernatr melihat

sebelumnya makanan kamu yang ini, dan kami tidak tahu apakah itu.

Adapun pakaian kami bersama Rasulullatr SAW adalah dari kain yang

biasa dikenakan orang Arab badui."777

I A :JG ,>,ar t"hk eo ,1$r ,'i c* -^1r1
rri? ,&t iv \t ;* lt J;t Jv :Jv i;; srl e lk

9#rr6b'uspt ul, n lnu.

8639. Abu Al Mundzir menceritakan kepada kami, Kamil Abu

Al Ala' menceritakan kepada ka-i, dia berkata: Abu Salamatr berkata:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

776 Sanadnya shahih. HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dalam Shahih-nya, dari
Abu Hurairah RA. Hadis ini dinukil oleh As-Suyuthi dilam Al Jami' Ash-Shaghir
dengan isyant shahih.

777 Syaiban bin Abdinahman An-Nahwi Al Muaddib At-Tamimi maula Al
Bashari Abu Muawiyall mendengar riwayat dari Al Hasan dan Yahya bin Katsir.
Ibnu Mahdi dan Ali bin Al Jadi mengambil riwayat darinya. Dia wafat pada tahun
tilH.
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*Berlindunglah kepada AQah dari wia tujuh paluh tahun dan
kepemimpinan anak-anak' fl7I

8640. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, dia berkata:
Syarik menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih,
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, ,,Sungguh

perut sa),lah seorang kalian tebih baik penuh dengan muntah daripada
penuh dengan syair.'f,7e

,c t t.. ,ri6.
rr{ di> tir> :JV Uk, $:"; ,!3 tfli, -AI t \

,f,.;b*; jt,ie ,;; ,rJ * *J?';'# d:', ,!p
tl'iW ,Ju'":r3 t,ht & n' J;, ,* r-r\ ,u^3st *
ia :JG ,4t, ,r;i,, o;|lJt, ,rL,st :,1sj<tt ey'G t;:.r,-
,Jv ,J Jri v ,.Or L1 ,.i,r J;t 6_ :Ju; rlt ,.,: b:, It
:Jui :Jv 1r$ ;;'fi? *3 *L \, ,b' lot Jy,, U?j

.ir)i$,ty € +n t; t;.)l
8641. Hasan menceritakan kepada karni, sikkin menceritakan

kepada kami, dia berkata: Hafsh bin Khalid menceritakan kepada

"t Abo shalih maula Dhaba'ah mengambil riwayat dari Abu Hr.uairah. Kamil
Abu J Ala' rnengambil riwayat darinya. Dia adalah p erawi tsiqah."' HR..Al Bulfiari; Muslim; Abu Daud; AtTirmidzi; An-Nasa.i; dan Ibnu
Majah dari Abu Hurairah. As-suyuthi dalarn At Jami' Ash-shaghir rlrenrlainya
shahih.

,;;.*'\r * 4,i tl'i- ,iv !6';. i;f ti; -A1r .

,*t *aht ,k !, J;t Ju :Ju e;j ,i a ,Ck €,1'*
tib t#- of'u'i p y; t* i*f r; ;& o<t'
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kami, Syahr bin Hausyab me,nceritakan kepadaku dari Abu Hurairah,

dia berkata: Sungguh aku pernah meiryaksikan rombongan Abdu Qais

datang kepada Rasulullatr SAW. Abu Hurairatr berkat4 'T'asulullatt

SAW melarang mereka merrinum dari beberapa bejana: al hantam,

ad-dubba', al muzafat, dan an-naqir." Abu Hurairah berkatq

"seseorang dari yang hadir b€rdiri dan berhata, 'Ya Rasulullah,

orang-orang tidak mempunyai wadah." Abu Hurairah berkata, *Aku

melihat seakan Rasulullah SAW kasihan kepada orang-orang." Abu

Hnrairatr berkata" "Rasulullah SAW bcrsabda, 'Minumlah dengan

apa-apa yang baik bagi kaliein. Jiko menbusuk tinggalkanlah'.'no

,t{, 'i) *,3r3 6i* ,ra';i. f}\t $:", -^lrY
'{t tt\,JE 'rL:t *a X', * ,},1t1 i;7 ,rj * ,-"li '*

f\t Gtir; P-a *t G'ou,:,--+ii*t:s\€.iuir

8il2. Al A$vad bin Amir me,lrceritakan kepada kami,

Hammad 
-yalcni 

Ibnu Salamah- menceritakan kepada kami dari

Tsumamdr" dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, '71'ta

seekor lalat masuk ke wadah salah seorang di antara kalian, maka

anhtpkanlah, karena sesunguhnya pada salah satu sayapnya

terdapat penyakit dan pada styap lainnya pettawar.'f,8r

780IrR. Muslim &lampembahasan tentang minuman.
Al Hantam adalah bcjana yang bagian bawahnya bcrlubang dan berwama hijau.

Ad-Dubbaa' adalah wadah yang tc,rbuat dari labu. Al Muzafat adalah vldah yang
dilapisi ter atau aspil. An-Naqdir adalah wadah dari kayt yang dilubangi. Wadah-
wadah tesebut diharamkan karena terkadang menabukkan tanpa disadari oleh
pelahmya.

?tr m.. Al Bukhari; Abu Daud; An-Nasa'i; dan Ibnu Majab" Hadits ini dinukil
oleh As-Suyuthi dalanAl Jami' Ash-Shaghir. Riurayat ini sangat siaiil.

.itr;
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8642 t. Hammad dan Hubaib Asy-syahid berkata dari
Muhanmad bin si{in? dari Abu Hurairah, dari Rasululla}r sAw
dengan redal$i hadits yang serupa

e ,ilG U.'r; tiL :)v ,2G';.i?f o6"L -^1rr., ,. u .'

Lt ,*,, ;r'bt & !t',5;; Ju :JG ,;-j srt s ,;,.^,,:t

)6t ,i A, qf-'*a; *'$ ,;l ,si " 
-r;$j; ,j<a' 

S*yr
. t', t- t- c'Vr-0-*

8643.Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, a" urrt"r",
Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami dari Al Hasan, a*i ei,
Huairatr, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabd4 ',sesungguhnya
sesegra\g be,Qicara.denggn satu kqlimat yang tidak disadarinya akan
membawapya, .lEe. kondisi yang tetah dicapainya, sehingga
nencamlakkan, dirinya ke datam ,api' neraka selama tujuh puluh
tahun.'f,E2

ulama kita dahulu berpendapat bahwa secara logika tidak ada yang melarang
Allah untuk menguryuttan antara penyakit dan obai dalam satu benda. Buktinya
lebab' pada mulut lebah keluar madudan dari bagian bawahnya keluar racun.

Ilmu kedokteran modern menemukan kenyataan b.n*" pada tubuh lalat
terdapat pembunuh mikoba. Dengan mencelupkan lalat ke aaam waaau air, maka
materi tersebut dapat membunuh bakteri yang dibawa lalat.

'"' Hadits ini dinukit oletr As-Suyuthi {*gqq redaksi, jy ii, y,?rV.nfu. S+1r';rt

*!,fi...i:!:f 4 , .r.#,t;tip,"a'iiaG,i.ii'e{r:;;['6'f '&.;
t 9t $ dl'.i&t W.* fu '#i ,:.i;. v 'rsesungbthiya a&a seorang pria yonl but tu,
lun Zen{an satu' lalimat yang diridhai auot, tidik dxangtaryi Lun'*" bawanya
ke lrondisi yang telah dicapainya, sehingga Allah berkenai mencatat ndha-liya
lrepadnya hinga Hari Kiamat. Dan sesungSr,uhnya ada juga seorang pria yang
bertutur lcata dengar lulimat yang menydabtcan nurka Allah yang tidak

+ *t *'bt ,)* ,;)t f ,i;:; qrt'*
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8644.Hasan menceritakan kepada kami, zuhair meirceritakan

kepada kami dari suhail bin Abi shalitu dari ayatllrya, dari Abu

Htrrairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Siapa yang

membunuh cecak pada puhtlan pertama, maka baginya demikian dan

demiHan dari kebaikan. Siapa yang membunuhnya pada pulwlan

lrcdua, malw baginya demikia4 dan denikian dari kcbaikan. siapa

yang membunuhnya pada puhrlan ketiga, maka baginya demikian,

dan demiffian."

Suhail berkat4 '?ukulan pertama lebih

(patralanya)."783

banyak

disanglranya menbananya fu kondisi yang telah dicapainya, sehingga Allah

menulis lemurluan-Nya kcpadanya hingga Hai Kiamat."
HR. Malik; et-rirmidzi; An-Nasa'i; Ibnu Majah; Ibnu Hibban dalam shahih-

nya; dan Al Hakim dari Bilal bin Al Harts. As-Suyrthi rncnilainya shahih.- n, Hadits ini dinukil oleh As-Suy'thi dzlam Al Jami' Ash-Shaghir detgan

redaksi, 

"W 
& U fu 7t GT: ,F';/ "Siapa yang menbunuh cecah malca Allah

meaghaptskan darinyo tujuh tcesalahan." HR. Ath-Thabarani dzlafr'Al Ausath dzti
Aisydr, dan As-Suyrthi mcnilainya hasan.-Hadits 

ini diriwayatkan juga dengan redaksi, 'nby,.,:p'iii .4gJ V ni{;. ,pV
i& "Siapa yang membuntrt ubr, maka baginya tujuh kebaikan, dan staPa yang

membunuh seekor cecalc, maka baginya satu lcebaikanr."

HR. Ibnu Hibban dal"'q Siahih-tyadari Ibnu Mas\d.
Al Wuagh adalah bcntuk phnal kata al wazaghah yang artinya scjenis binatang

melata (cecak dan tokck). B€nnlk plurahya yang lain adalah auaaghm dan

wbghaanun. Disebut juga detgzm soamun abrash (toke$.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim; Abu Daud; At-Tirmi&i; dan Ibnu

Majah.
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8645. Hasan me,nceritakan kepada kami, zuhair menceritakan

kepada kami, Abu Batj me,nceritakan kepada kami, batrwa Amr bin
Maimun menceritakan kepadanya, dia berkata: Abu Hurairah berkat4
*Rasulullah sAw kepadaktr bersabda, 'Hai Abu Hurairah, maukah
kamu aht tunjukkan satu kalimat yang merupakan hana simpanan
surga'?" Abu Hurairah berkata, ecflku me,njawab, .Tenfu, demi bapak
dan ibtrku'. Rasulullah sAw bersabda, '(Jcapkanlah, laa quwwata
illaa bittaah (tidak ada kchtatan kcanli dari Allah),.-78a

,)Q: # lt * U fl)t "* 
ti'* ,,UZ t3"; -^1r1

\t * lnt Jyt Ju :Ju i;-; ,rj *
ygt ii ty li Jr, ,Ek: \:- S1 

,tc

6 ,ic 6 :Ji i ,*rStt ?; e#r*V pAr, ;1il Gt;.b

'Ck 'rJ c 'Y;l'*
?tt itfi ;1 ,*) #

v'rtl ilflr; q5;,1{r'"ji"6:4$i> ,-^ftr * )s i ;!F
.-ifrrt -rt J\(.M

784 Abu Balj adalah Al Fazari yahya bin salirn, atau Ibnu Abi salim. Dia
mengambil riwayat dari ayabnya dan Amr bin Maimun Al Audi. syrbah dan
Husyaim mengambil riwayat darinya, Ibnu Ma'in dan Ad-Daraqutbni 

-m"ritairy"

tsiqah.
Abu Hatim berkata, "Tida& mengapa dengau riwayatnya."
Al Buktari berkatC "Riwayatnya dipertirnbangkan."
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8646. Hasan menceritakan kepada kami, Abdurralunan bin

Abdillah bin Dinar menceritakan kepada kdni dari ayaturya, dari Abu

Shalih, dari Abu Hgrairalu dia berkata: Rasulullatr SAW bersabdq

"Siapa yang dibeikan Alleh harta dan dia tidak menunaikan

zalratnya, maka pada Hai Kiamat hartanya akan dirubah bentuk

nenjadi ular besar botak yang memrynyai dua bisa- Dia mmggigit

dengan tulang rahangtrya pada Hai Kiamat, lalu berlcata, 'Aht

adalah hartamu. Alat adalah harta simpananmu'. Kemudian beliau

membaca ayat ini, "sekali-kali ianganlah orang'orong yang baffitil

dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dai lwntnia-Nya

menyangka". (Qs.Aali 'Imraan t3]: 180) hingga akhir ayat.785

1 ,f I $'", ,Jo lG U. i?f $1r, -^1tv

J;, ok :Jv r;; ,rj ,F ,fk ,rJ r ,f €j * ,,i&

ok Ai ,$ i:;r, oo,, ,y G',i;l;- *t ;r'\t + yt

.c'; ;r,i+ Glgt H 4,r, i6il

8647. Aswad bin Amir menceritalcan kepada kami, dia berkata:

Abu Bahar 
-yakni 

Ibnu Alyasy- me,lrceritakan kepada kami dari

Abu Hushain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata,

"Rasulullah SAW selalu beri'tikaf pada setiap l0 akhir dari bulan

Ramadhan. Pada tatrun di mana nyawa beliau dicabut, beliau

melakukan i'tikaf selam a 20 hari."?86

7tt Abdunabman bin bin Abdi[ah bin Dinar Al Madini mengambil riwayat dari
ayabnya dan Zaid bin Aslarn Sedanglan yang meriwayatkan darinya addah Ibnu Al
Qaththan dan Ali bin Al Jad me,ngambil riwayat darinya.

Abu Hatim berkata, "Di dalam riwayatnya terdapat kelemahar"
IIR. AlBulfiari; Mrslim; An-Nasa'i; danMalik dalanAl Muwaththa'.
786 IR. Al Bulfiari dari Abu Hurairab, dari Ibnu Umar, dia b€rkata, "Rasulullah

SAW beri'tikaf pada sepuluh t€rakhir Ratnadhan." Muttafaq alaih- Dalam

manuskrip tidak ada redaksi, "Yakni Ibnu Ayyasy."
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8648. Hasan bin Musa me,lrceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Abdillah bin Dinar Al Madini menceritakan kepada
kami dari zaid bin Aslam, dari Atha' bin yasar, dari Abu Hurairatr,
dia berkata: Rasulullah sAw bersabda, "Mereka melaksanakan shalat
bersama kalian. Jika mereka benar, maka lcalian dan mereka
tnendapatkan pahalanya. Jika mereka salah, maka dosanya bagi
kalian dan mereka,'flt7

* ,,,,a\t f ,"4) e!* ,ra';.i?f $'"; -A1r 1

t :*, iv ht * y, j;; Ju :Jv i;:j eJ * ,4g orl
.'rils,i,t t'4 535 *r;#;l rr, ,;r$u,; ,t&

8649. Aswad bin Amir me,nceritarran kepada kami, Syarik
menceritakan kepada karni dari Al A'masy, dari Abu shalih, dari Abu
Hurairalr, dia berkata: Rasulullah sAw bersabd4 "Apa yang aht
larang jangan dilahtlcan, sedatngkan apa yang alat- perintihkan,

sanadnya shahih. Atha' bin yasar Al Hilali Al eadhi adalah pembantu
Maimrmah. Yang meriwayatkan darinya adalah rnajitan p"rirry*y", .A,bu Dr"r,
73d.b+ Tsabit, dan sejumlah sahabat. yang nreriway"uoi, a"riry. i"ii'ra^tiz-ribin Aslarq Syarik bin Abi Nam dan rnaq. Dia iennasuk tatii" t}rcm*a aan
ulama terkenal. Dia wafat pada tahrm lO3 H.

Hadits ini dinukil oleh Ibnu Hibban daram Ats-Tsrqat, dan, dia beikata, .,Dia
gatang k: sy"ru dan pendud.k Syam memanggilnya Abu iuauun. Kemudian dia
datang ke Mesir, dan_ pend'd.knya me-aoggiloy" Abu yasar. Dia banyak
meriwayatkan kisah-kisah dan banyak beribadah.; ' -
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8650. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Syarik

menceritakan kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Dua

kelompok penduduk neraka yang tidak pernah alat lihat sama sekali:

Wanita yang berpaknian tapi telanjang berjalan melenggak-lenggok,

pada kepala merelca semisal punuk unta yang doyong, merela tiilak

aknn melihat surga dan tidak aknn mencium bau surga, dan para

lelaki yang bersamanya cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan

.untuk menulatl orang-orang. "789

..1a. tc r,o(..i.a;V.t> cylb rJ )-7-l Ub -A1o\

olt ol i;) ac,
cJa^rt .',e.', a)

"t Al Aswad bin Amir, keduanya aneh. Dia meriwayatkan dari Hisyam bin
Hassan dan Kamil Abul Ala'. Sedangkan yang meriwayatkan darinya adalah Ad-
Darimi dan Al Harits bin Abi Usamah. Dia wafat pada tahun 208 H. Abu Hatim
menilainya tsiqah. Abu Hatim dan lbnu Al Madini berkata, "Perawi benar, jujur, dan

shalih."
Ibnu Al Madini berkata, "Tsiqah." Ibnu Hibban mencanturnkannya ke dalam

Ats-Tsiqat.

"'FrR. Muslim dari Abu Hurairah. Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi dalamAl
Jami' Ash-Shaghir dengat isyarat s hahih

,Ot)|./ o,
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8651. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil
menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Ishaq, dari Sa'id, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullatr sAw sedang berjalan melintas pada
sebuatr dinding yang miring. Rasulullah sAw mempercepat jalannya.
Beliau kemudian ditanya akan tindakannya, maka beriau menjawab,
"Sesungguhnya aht tidak sutra mati mendadak."7e0

,totlLl I e,;.t * ,',y:t-tgt- ,i?l diL -a,rov
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8652. Aswad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan
kepada kami dari Ibratrim bin Ishaq, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu
Hurairatr, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda" "ya Allah, alat
berlindung kepadamu dari kematian dalam trondisi sedih atau nestapa
atau mati tenggelam, atau dilruasai oleh syetan saat kematian datang,
atau mati disengat hewan berbisa."Tel

- .']'!-g*r1 dha'if karena ada perawi bernama Ibrahim bin Ishaq. Namanya
adalah Ibrahim bin Al'Fadhl Al Makhzumi Abu Ishaq. penyebutan nama Israil
perawi secara terpisah dari Ibrahim bin Ishaq adalah kesalahan. Ibrahim ini dinilai
dha'if oleh Ahmad; Ibnu Maln; Abu Zur'ah; An-Nasa'i, dan ulama hadits lainnya.
Adz-Dzhabi menyebutan hadits ini dan menilainyamunkar.

. 
7er S"nadnya dha'if karena ada perawi yang bemama Ibrahim bin Ishaq

sebagaimana yang telah dijelaskan.

dld̂il d,
i, , , i.o,t
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8653. Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, Sa'id

bin Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Syahr

bin Hausyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Kurrna ajwah berasal dari surga, dan penatwar bagi racun.

Sedanglran al knm'ah (cendawan) adalah bagian dari manna, airnya

adalah penyembuh penyalcit mata."1 
e2

,rJ * ,*q';.t c* cat)|.'i ,* 6"i -ttot
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8654. Yatrya bin Ishaq menceritakan ke,pada kami, Ibnu

Lahi'ah menceritakan kepada kami dari Abu Al ,A,swad, dari Abu Al
Halbas, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW

bersabda, "seorang yang diharamkan adalah orang yang terhalang

dari harta rampasan perang anjing.'f,e3

"'Hadits ini telah disebutkan sebelurnnya pada no. 7989.

'e3 Abu Al Halbas dalam kitab sumber disebdtkan dengan nama Abu Al Jalis,

dan ini salah. Abu Al Halbas ini tidak dikenal sep.enuhnya. Ada kemungkinan dia ini
adalah Yunus bin Maisrirah bin Halbas, atau saudaranya Yazid bin Maisarah, atau

yang lain dari keduanya. Redalsi hadits ini sangat sulit dipehami dan tidak jelas, '7l
Mahruumu min harami ghanimati kalb."
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8655. Yatrya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu
Awanah menceritakan kepada kami dari umar bin Abi Salamatr, dari
ayalrrya, dari Abu Hurairah, dia berkata, '?.asulullatr sAw melaknat
p ar a p eziar ah kubur. "7e4

c zz I . ,;'# ;," ,-tt7 ,1 ,f'.L ,.ti'; iq dil -,,,ror
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8656. Hisyam Uio S"1iA menceritakan kepada kami, Abu
Awanah menceritakan kepada kami dari Umar bin Abi salamah, dari
ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah sAw bersabda,
"Jilra budak salah seorang lmmu mencuri, maka juattah dia meski
dengan satu nasysy (20 dirham)."7es

cttJ c', '..-- E Ja-u'# ,f dt? I $:,t, ,or)1'; A- ufi; _,rrov
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8657. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu
Awanatr menceritakan kepada kami dari Umar bin Abi salamatr, dari

]]]Uaaits ini telah disebutkan sebelumya pada no. g430.
7e5 Hadits ini telah disebutkan sebelunrnya pada no. g320.
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ayahnyq dari Abu Hurairatr, batrwa Rasulullah SAW bersabdq
*Panjanglranlah janggut, potonglah htmis, ntbahlah uban kalian, dan

jangan lralian rnenyerupai orang Yahudi dan Nashrani.'fle6
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8658. Aswad bin Amir dan Muhammad bin Sabiq

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari Abu Hashin, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairatr, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, *Aht lebih berhak kepada

manusia dari diri merekn sendiri. Siapa yang wafat meninggalkan

harta, malrn diberiknn kepada keluarganya kepadaht. Siapa yang

wqfat meninggalkan sawah ladang atau tanah rerumputan, maka

alatlah walinya dan tidak ada yang berhak mengaht atasnya."7e7

7tr Sanadnya shahih. Urnar bin Abi Salamah bin Abdirrahman mengambil
riwayat dari ayahnya. Abu Awanah dan Hasyim menganrbil riwayat darinya.

Abu Hatim berkata, "Dia adalah perawi jujur dan riwayatnya tidak bisa
dijadikan sebagai hujj ah."

Ulama hadits lainnya menilainya shahih. Dia adalah qadhi Madinah. Abdullah
bin Ali membunuhnya di Syampada tahun 132 H.

7'7 Dalam sanadnya terdapat Abu Hushain yang mengambil riwayat dari Abu
Shalih. Israil mengaurbil riwayat darinya. Aku tidak mengetahui biografinya.
Kemudian diketahui dia adalah Utsman bin Ashim Al Asadi, seomng perawi tsiqah-
Jika demikian, maka sanadnya shahih.

As-Suyuthi meriwaya&an hadits semakna dengan redaksi, 'dl u ;r.il,lg jil6
... *Alil lebih berhak terhadap orang-orang beiman dai diri mereka sendii ...,"
dalam Al Jami' Ash-Shaghir, dengan isyant shahih.

HR. Al Butrfiarl Muslim; An-Nasa'i; dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah.

4lll
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8659. Dengan sanad yang sama Aswad berkata: Abu Hurairah
berkata: Rasulullah sAw bersabda, *Jilw kalian berpuasa malca
janganlah berkata keji, berbuat dosa, dan melahtkan tindakan bodoh.
Jilra ada yang bertindak bodoh kepadamu, maka katakanlah, 'Alan

sedang puaso'."798

c .. t cu'# ;," ,altp l r:::.t; ,llt.;1';. d-$:L -A11.'ie 
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8660. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abu
Awanatr menceritakan kepada kami dari umar bin Abi Salamah, dari
ayatrnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr sAw bersabda,
*Tiga perlcara yang menjadi hak bagi setiap Muslim: Mengunjungi
yang sahit, menyaksilcan jenazah, mendoakan orang yang bersin jika
dia memuji Allah Azza wa Jalla (membaca Alhamdulillaah).'il?e

D8 Dalam sanadnya terdapat Abu Hushain seperti yang telah dijelaskan
sebelurnnya. Sanad ini shahih. HR. Marik; Al Bukhari; uri"tirq Abu Daud; dan
IbnuJvlajah dari Abu Hurairah. As-suyuthi rrrenrlanya shahih.7e sr"adnya shahih. Tasymiit al iathts afmyaberdoa unt.k yang bersin. orang
yang menycru kepada kebailon disebtt musyammit.
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8661. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu

Lahi'ah dan Ishaq bin Isa mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada karni, Yazid bin Abi Habib

menceritakan kepada kami dari Lahi'ah bin Uqbatr, dari Abu Al
Warad, Ishaq Al Mazini berkata: Dari Abu Hurairatr, dia berkata: Aku
mendengar Nabi SAW bersabd4 *Hendalorya kalian menjauhi

pasukan berlruda pencari harta rampasan, karena sesungguhnya jikn
bertemu musuh dia lari dan jika memperoleh harta rampasan, mereka

khianat. " 8oo

Em Terdapat kesalahan dalam sanad yang dilakukan oleh penulis naskah atau
penerbit. Yang benar adalah setelah Ibnu Lahi'ab, "Yazid bin Abi Habib
menceritakan kepada kami, dari Irhiah bin Uqbah, dari Abu Al Warad 

-Ishaq 
Al

Mazini berkata- dari Abu Hurairah." Sanad ini sesuai dengan sanad yang benar
dan terdapat dalam naskah tulisan t'ngan, kecuali perkataan "Al Mazini". Di
dalarnnya tertulis "[l ]vtadini" seperti yang tercetak.

Nama Zaid bin Abi Habib bin Uqbah berdasarkan kitab surnber adalah salah.
Lahi'ah bin Uqbah adalah orang tua Abdullah bin Lahi'ah. Abu Al Warad Al Mazini
dalam kitab sumber disebutkan dengan Al Madini adalah salah, karena dia adalah
sahabat dan senpat tinggal di Mesir.

Hadits ini diriwayatkan darinya secan mauquf dalamSunan Ibnu Majah (2199)

dari jalur riwayat Lahi'ab, dari Yazid dari khi'dl dia berkata: Aku mendengar Abu
Al-Warad yang menrpakin sahabat Rasulullah SAW berkata, c't|4i1.,;.irVti €Cl.
*'dl';tyy *Hindarilah pasukan yang jika engkau bertemu musuh did lari dan jilai
engkai m6nang dia berlchianat."

Ibnu Hajar (At-Tahdzib, 121272) berkata, "Diriwaya&an dengan sanad ini
secaramarfa)'

Ibnu Al Atsir menyebutkannya dilrm Usud Al Ghabah (51320\ dari riwayat
Abu Al Warad tanpa menyebutkan Abu Hurairah. Abu Musa dzlam Al Ghanb

iial 4'ri, 6;l aet\u,*- $tL -^11 \
,c
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8662. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepada kami dari Abu Yunus, dari Abu
Hurairalr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4 "Jika sa,lah seorang
lwlian bercelak, malca lalatkanlah dalam hitungan ganjil, dan jika
beristinjak dengan batu, maka lahttrantah dalam bilangan ganjil."80r

6Y ,;*, ri; -,rrrr
Ozt
ol

menukitnya dari riwayat Abu Ad-Darda' dengan iedalcsi, "Hendaklah kalian jauhi
pasukan perang peflcai ghanimah, jika bertemu musuh mereka lan dan jika
menang mereka khianat."

Al Munaffiah disebutkan dengan huruf/a' berharakat kasrah dan tasydid. Ibnu
Al Atsir berkata dalan An-Nihayah, "Mafuanya lahir dari lafazh harta ranpasan
perang tarnbahan. Yakni, pasukan yang berperang dengan maksud mendapatkan
harta ranpasan dan harta, bukan lainnya. Atau, bermakna tarnbahan. Mereka adalah
pasukan sukarelawan yang berperang yang tidak bernama dalam buku catatan.
Mereka tidak memerangi pasukan berpanah.

Demikianlah yang tertulis dalam penrbahasan tentang Abu Musa dari Abu Ad-
Darda'. sedangkan yang terdapat pada Musnad Ahmad dari riwayat Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, jin '&bp'F;*4ql ,,frlit ,;it:itt*Hendaklah
lralian jauhi pasukan berlada pencari haia rampasai, karena jika bdrtemu musuh
merelra lari dan jika memperoleh harta mereka khianat." Agaknya ada dua hadits.
Redaksi pada hadits ini sesuai dengan hadits bab. Hanya saja, pada hadits ini
menggtrnakan kata taghlul.

.Sementara redaksi haSits yang tercantum dalam Usud Al Ghabah, liu; ou lf qrp

#tr i$, 
'ity,':Jttra dia bertemu musuh khianat dan jika memperoleh harta rimpisait

khianat.
Sanad hadits shahih; apakeh dari riwayat Abu Ad-Dardar atau Abu Hurairah.

Bisa jadi Al Mazini terkada"g mendengamya dari Abu Hurairah dan terkadang
meriwayatkannya sectra mursal, terkadang secara maushul dan terkadang secara
mauouf.

6o[H"dis ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 8597.
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8663. Yahya menceritalcan kepada kami, Ibnu Lahi'ah

menceritalcan kepada kami dari Abu Yunus, dari Abu Hurairah, bahwa

seorang dari penduduk Arab badui berperang bersaura Nabi SAW

(dalam p€,perangan Ktraibar). Lalu dia me,lrdapat bagrm dua dinar dari

harta ramp$an perang. Lelaki Arab badui tadi kemudian

mengambilnya dan menanrlrnya pada mantelnya lalu menjahitnya

lantas melipatnya. Kemudian lelalci tersebut wafat, dan orang-orang

mendapatkan dua dinar miliknya. Orang-orang kemudian

menyebutkan hal. tersebut kepada Rasulullatr SAW, lalu beliau

bersabda, "Itu'adalah dua besi panas.'N2

L;\t $:", ,'^ti ii.r fil'6rlLy.n ,r. $:", -^11r

,i'#,, *, {' h, 

*,i*, ;il,;}i ; ;.ji
8664. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada t"*i, tUoo

Lahi'ah mengabarkan kepada kami, Al A'raj menceritakan kepada

kami dari Abu Hwairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabd4

"Ta,lrbir pada kedua shalat Id adalah tujuh kali sebelum bacaan dan

lima lrati setelah bacaan."8o3

802 Abu Yunus mengambil riwayat dari majikannya, Aisyah. Zaid bin Aslar4
Abu Thuwalah, dan sejumlah ulama me,ngambil riwayat darinya. Dia sendiri adalah

perawi tsiqah.
E03 I{R. Malik dalam Al Muwaththa' dengan redaksi, 'Malik mengabarkan

kepada kami, Nafi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, 'Alnr melalnrkan shalat

Idul Adha dan Idul Fithri bersamo Abu Hurairah. Pada rakaat pertama, dia bertakbir

Musnad Imrm Ahmad - .lffiI
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, 8665. Yahya menceritakan kepada karli,. Ibnu Lahi'ah
mengabarkan kepada kami dari Abu Yunus, dari Abu Hurairatr, dia
berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabdq "Keringat penduduk
surga adalah minyak kesturi dan bahan penya,la apinya adalah al
uluwwah." Yahya berkata, .r{ku bertanya kepada Ibnu La}ri.ah,
'Wahai Abu Abdinahrnan, apa itl al uluwwah?, Dia berkata, ,Kayu

Hindi yang terbaik'."Es

1 .L'l 6o i;f e* -^111
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8666. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Aban

-yatcni 
Ibnu Yazid Al Aththar- menceritakan kepada kami dari

Qatadatr, dari Syatu bin Hausyab, dari Abu Hurairah, batrwa para
satrabat Nabi SAW berbincang-bincang tentang cendawan. Orang-

sebanyak tujuh kali sebelum bacaan, dan pada rakaat kedua lima ffii sebelum
bacaant."t* Abu Yrmus mengambil riwayat dari majikannya Aisyah. zaid bin Aslam
mcngambil riwayat darinya.
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orang berkat4 l'Ia adalah cacar bumi dan ia tidak,baik dimakan."

Ketika berita tersebut sarnpai kepada Rasulullatr SAW, beliau

bersaJoda, "Cendawan bagian dari manna, airnya adalah penyembuh

penyakit mata, sedangkan aiwah adalah htrma dari surga, dan ia

adalah penawar raann.' N5
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8667. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Isma'il

-yakni 
Ibnu Ja'far- menceritakan kepada kami, dia berkata: AI Ala'

mengabarkan kepadaku dari ayaturya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi

SAW bersabda sedangkan dan ayahku menrbacakan Al Faatihah di

sisinya" "Demi yang jiwaht berada di tangan-Nya, tidak ada wahyt

yang dituntnkan di dalam Taurat, Iniil, dan tidak iuga di dalam

Zabur, atau Al Furqan yang sama dengannya. Dia adalah as-sab'u al
matsaani dan Al Qur'anyang agungyang diberikan kepadaht."sol6

E05 Hadits ini telah disebutkan sebehrrmyapada no. 7989 dan 8037.
Em Isrnail biri Ja'far Al Madani mengambil riwayat dari Al Ala' bin

Abdinahman, Abdullah bin Dinar, dan sejumlah ulama. Ali bin Hajar, Muhammad
bin Zanbur, dan sekelorryok ulama mengambil riwayat darinya. Dia wafat pada

tahun 180 H. Selain tergolong dalam perawi tsiqah, dia juga ahli qira'ah Madinah.
Dia nremiliki kurang lebih 500 hadits Rasulullah SAW. Dia wafat di Bagbdad.

IIR. At-Tirmidzi dalam sebuah kisah yang panja.g, dan dia berkata, 'tladits ini
hasan shahih."

IIR. Ad-Darimi; Al Bukhari; An-Nasa'i; Abu Daud; dan Ibnu Majah dengan

redalsi yang semakna
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8668. sulaiman me,nceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja.far
mengabarkan kepada karni, Muhammad bin Abi Harmalatr
mengabarkan kepada karni dari Atha' bin yasar, dari Abu Ad-Darda.,
bahwa dia mende,rrgar Nabi sAt# membaca ayat saat beliau sedang
bercerita di atas mimbar, "Dan bagi orang yang tahtt akan saat
menghadap Tuhannya ada dra s1*ga,,, (es. Ar-Ratrmaan [55]: a6)
maka aku berkata "walau pun dia berzj.na dan mencuri, ya
Rasulullah?" Beliau bersabda rurtuk kedua kalinya, ',Dan bagi orang
yang talatt akan saat menghadap Tuhannya ada dua sytrga.', Aku
berkata trntuk kedua kalinya, "walaupun dia berzina dan mencuri, ya
Rasulullatr?'i B"li"u bersabda untuk ketiga kalinya" ,,Dan bagi orang
yang tahfi akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga.,'Aku
berkata yang ketiga kali, "walaupun dia bezina dan mencuri, ya
Rasulullatr?" Beliau berqabd4 "ya, walau Abu Ad-Darda' tidak
suka,'8fr

.,ti:)i;Sr ,ljuf e.

'7 sanadnya shahih sckali. Hadits ini salah sat, hadits Abu Ad-Darda'.
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8669. Sulaiman me,lrceritalcan k€Pada kami, "dia bd'kata:

Isma'il me,rnteritatlrkan kepada kami, Abu Suhail mengabarkan

kepadaku.dari Nafi' bin Malik bin Abi Amir, dari ayahnya dari-Abu

Hurairatr, batrwa Nabi SAW bersabdq "Jika Ramadhan tiba, pintu-

pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka diattup, dai ryeftm'syctim

A6 W t C?l ,kat$:";,itdL -,rrv. . '

*v'\t * {t'of a;; ,rj e ,yi * ,/G €J i #Y. ;.
ri1, ;;fu| t;i r;y, ,;k Lt"; ri1 ,L* 3;ltt 6 ,iv *:)

.b
.01, drrjl

8670. Sulaiman me,lrceritakan kepada 'kami, Isma'il

menceritakan kepada kami, Abu Suhail mengabarkan'kepadaku dri
Nafi' bin Malik, dari Abu Amir,'dari ayabry4 dari Abu Hurair,ah,

tot Sanadnya shahih. HR Al Bulfiari dan Muslim.' Dalam riwayat Muslim
disebutkan dengan red4lci, ,Agt cJ-i:,' '# At't 1.ib'5 y;1r a4fi'*i "Pintu-pintu
rahmat dibulca, pintu-pinat neraka aiiutup, dan para syetan dibelenggu."

HR. At-Tirmidzi; Ibnu Majab Ibnu Khuzaimah d^lam Shahih-nya; dan Al
B{haqi. Semuanya meriwayatkan dari.riwayat Abu Bakal bin Ayasy,_.dari Al
amaslr, dari Abu 

-Sn"fin, 
aari eto Hurairah dengan redalsi, 'oW, i*'uylbllit ttl-

'nSr ei;:5 ,}ritlt *t+b *Pada malam pertama dari bulan namadttan, ryetan-syetai
dbetinsgu dan jin mengundurlcan diri.' 1

HR. An-Nasa'i dan Al Hakim dengan rcdaksi yang sama. Al Ilakiri bcrkata,'

"Hadits shahihberdasarkansyaratAlBuktaridanMuslirn-'f " :

,illndalan shffidar adalah dibelenggu.
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balrwa Nabi sAw bersabdq "Tanda-tanda munafik ada tiga: Jira
berlata dia berdusta, jilca berjanji dia menginglwri, dan jika diberi
amanah dia berkhianat.,,soe

t. tA.'t
d J^*,

:Ju p-,,

ti'L ,lor.;f. tI'L -A1v\

8671. sulairn4l menceritarran kepada kami, Isrra.il
mengabarlcan kepada kami, M,hamnad bin Amr meirceritakan
ke,padalru dari Abu salamah, dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullatr
sAw b€rsabdq "Tidak ada umra (menghibahkan tempat tinggar
selana ^*!! hidup). siopa yong merahtrrannya, maka benda tersebut
milihya.'tro

lfr 'H, G?l ks,\ G?l L,4:" $:r, _^ryy
'of ;;; t ;?l tJ*_l*3' ,i'c.*- ttfit !, * 6.6_

c:'L,lkAL
*h,,b'";) r'of e;; €rl'*,i*. ,rJ c ,s-b

d';it*,'*t';,.,,s:il,l

s sanadnya shahih.Iry Al Bukhari dao Muslim. Daram sebuah riwayat,
Muslim menanbahkaq .t..t- 'i e:* ,jvl eu bg ,,Walaupun ai-prr o,. ,noht dan dia

H[t Hi,HEiil il'5fi,1Ip?T*itr[ffi' u, 
i-,*

mcndengar R4sulullah saw^.ueisatd^,'Ttgo pokara ii;t" ioiiios berada didalamnya dia adalah munafirc, waraupu:n iio prr o dan sharat, haji, tntrah dan
mengatakant, " Aht Mtulim.,,tll 

!Tu*r" shahih' HR. Musrim dan Malik daram Ar Muwaththa'.al umra berkaitaq 9"rg* ben& sebagaimaoa semra hukuin hibah. Men,.rtMalik dan Asv-syafi i daJarr-q aur q adt,.-'.i, ia bcrhubungfifi;;;;;.-Jik"
seseorang menp,nyai dua buah rumah. Masing-masing-merp,iyai satu. setiap
seo:airg dari keduanva boyl t p.?g tawannya;1.riu kil;;;;; sebelurnku,rnaka kcdua rumah tetsebut milikr.o. lit"- "r. .*ioggJ G?rurr*, rnakah.dll"-y menjadi milikmu." Hal ini disebut Ar-Ruqba.pfr p-a-gan Marik harini tidak sah (Az-Zarqani, jld. 4,hlm" 4g).
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8672. Sulaiman menceritakan ke,pada kami, Muhammad

mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Abdillah Al

Qarazh berteriak di masjid, dia berkatq "Abu Huraitatr mengabarkan

kepadaku, bahwa Nabi SAW bersabd4 'Siapa yang hendak berbuat
jahat terhadap penduduk Madinah, mala Allah akan membinasakan

merelca sebagaimana halnya garam yang meleleh di air'.'arr

'# g ,a:r7 I ,1:.t, (d iy. 'Oe:-t,$1", -Alvr
;r'?" ,k )tJ;ri6 'i6 

i;; €j d ,$ * Jo* ,rJ i
, rd, L63, * It i;t7, 

S.U, i, Jt 
"r'ek 

Ln,'{-',t

,y:?ht'+;rst,4;gtry)
t'

8673. Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami, Awanatr

menceritakan kepada kami dari Umar bin Abi Salamah, dari ayalrrya,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Tiga
perlrnra yang menjadi kewajiban atas setiap muslim: Mengunjungi
yang sakit, mengiingi jenazah, mendoalan yang bersin jika dia
mernb aca Alhamdulill aah.' 8r2

8rr HR. Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadits ini juga
diriwayatkan oleh oleh Muslim dari Sahd. As-Suyuthi menrkilnya dzlam Al Jami'
As h-S haghir dan dia rcntlaimya s hahih.

8r2 Sa''adnya shahih.IlR- Al Bukhari dalam pembahasan tentang adab dari Abu
Hurairah. Hadits ini dinukil oleh As-Suyrthi dalalrn Al Jami' Ash-Shaghir dengan
penilaian hasan.
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8674. Ishaq menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepadaku dari Umar bin Abi Salamatr, dari ayahnya,

dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika
salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perhatikanlah

apa yang diangankan. Sebab, dia tidak tahu ketentuan yang ditulis
untulotya dari angan-angannya ters ebut. "8r3

:t? tl;L ,luAt di-l -,a,rvo,*1t
J;, Jv :JG r;; ,sf *

6 o. .. t.
,y.l ,f c*) U

t')o, ;* )t ,9111 t Cg ,rJ r
GcTia;,t"t

8675. Isluq me,nceritakan kepada karni, Abdunatrman bin Zaid

menceritakan kepada kami dari ayatrnya, dari Abu Shalih As-
Sammarq dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SArW bersabda,

"Siapa yang berpuasa satu hari saat berjaang di jalan Allah, maka

dia alran dijauhkan dari neralw sejauh tujuh puluh tahun.'8r4

t) t.
U

,4.,
,!Orl)L

/o4..-. ., ',))y)."; o;i )t:3 U. 'rZJ tlL ,:,i: 6..J,,L 6L -Alv1

,irt; U;i1)t t:rd:, 'c1- ,i$ 'fLt iV ht .r* i, J-r.,

.4,
,l-9

t" Sanadnya shahih.IlR. Al Bulfiari dalampenrbahasan tentang adab dan Al
Baihaqi dalamSyu'ab Al Iman dari Abu Hurairah. As-Suyuthi menukilnya dalzmAl
Jami' Ash-Shaghir dzn dia menilainya hasan.

8t' Sanadnya dha'if, karena ada perawi bernama Abdunahman bin Zaid bin
Aslarn HR Al Bukhari; Muslim; At-Tirmidzi; den An-Nasa'i dari Abu Sa'id. As-
Suyuthi rnenukilnya dalam Al Jami' Ash-Sh.aghf den menilan),a shahih.

@ - 
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8676. Ishaq menceritak* taua"'o*, **"*-ad ot
Ammar muadzin masjid Rasulullah SAW menceritakan kepada kami,

dia berkata, *Aku mende,ngar Sa'id Al Maqburi berkata: Aku

mendengar Abu Hurairah berkata, 'Tasulullah SAW bersabda,

'sebaih-baik ruaha adalah usaha trcdua tangan pekeria jika dia

menberi nasihat'."ErS

'trul.i;; # u ,;;-6* ,itLLy:l'-,' -^lvv
,iua;'1 €J c|o{, ** sj i #'*LA-$l'i.
'fr*r d 

^D,t 
,:y::??tt Jv ,;-,t;Vb,.r[" it J;:, Jtt

{rt.. ..1 6i i.(trlt tbz t t.c. L).'., -,,.-lr.r.
,P:S ,se t €,. del ,f 2 ia';-'2> tr'r3 l3 tt1 9\Pt l1t

.i;l i,;- *'+ j:;;tt r*f ;Vt|p;i,i*'rt t? Li.

8677.Ishaq menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim

menceritakan kepada kami, aku mendengar Isma'il bin Umayryatr

bercerita dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Huairah, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabdq *Allah Azza wa Jalla berfirman,

'Tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku pada Hai Kiamat. Siapa

menjadi musuh-Ku, maka Aht alan metnusuhinya: Orang yang diberi
dengan menggunakan nama-Ku lalu dia berWtianat, orang yang

menjual orang merdeka lalu memakan uangnya, dan orang yang

menyqu)a pekerja yang telah menunaikan kewajibannya namun dia

8rs Hadits ini dinukil oleh As-Suyuthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir, dan dra
menilainya hasan. Dia menyebutkannya de4gan redaksi, ... q:33r 'f, "Sebaik-baik
usaha ...." Hadits ini adalah hadits ini telah disebutkan sebehffnya pada no. 8393.
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tidak mqnunailcan kewaj ibannya terhadap p ekerj a ters ekfi (memb ay ar
upahnya).'Er6
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8678. Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah
menceritakan kepada kami dari Abu Al Aswad, dia berkata: Aku
bertanya kepada Sulaiman bin Yasar tentang perlombaan, dia berkata:

Abu Shalih menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abu

Hnrairatr berkat4 e:r{ku mendengar Rasululla}r SAW bersabda, 'Tidak
ada perlombaan keanali lomba lai dan pacran hrda'.'817

. ..i. . i. i.t.,,<.-1 tu ir.-i, ,f ,4 'i.t Y*l ,lot|,-,,y $:-r' -A1Vl
'irn'?ut 

e ,4t Ll ;;; ,l * ,tsri,:.,j i o; '* ,:oq;

F.t?: ,:,tilYl, ,1g,2 ?nr lryFf 'i6 bl 71, r'>1 ots *:,
.?r);-?

8679. Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah
me,ngabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Tsauban, dari Musa bin
Wardan, dari Abu Hurairah, bahwa jika Rasulullatr SAW melepaskan

seseorang yang hendak melakukan perjalanan, beliau bersabda, "Alat

816 HR. Ibnu Majah dari Abu Hurairah- As-suyuthi menukilnya dalamAl Jami'
As h-S haghir dan dia menilainya has an.

Et7 Sanadnya shahih. HR. Abu Daud; At-Tirmidzi; An-Nasa'i; dan Ibnu Majah
dari Abu Hurairah. As-Suyuthi rnenilainya slahi.

cf ) .t.jw )t J, €

@I - flnsnfi Imrm Ahmad



menitipkan agamamu, amanahmu, dan penutup 
.amalmu 

kepada

Allah.'8r8

,4 ,i6 st* ,iJ, y. l, * 'i. 3;J $:", -ArA.

i;; r,1 |;; ,Jv ij-) ort 
jV ;.* ,i;p) lt * it
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8680. Muhammad bin Abdillatr bin Az-Zrtburmenceritakan

kepada kami, Abban 
-yakni 

Ibnu Abdillah Al Bajali- menceritakan

kepada kami, maula Abu Hurairah RA menceritakan kep4daku, dia

berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullatr SAVI

bersabda, "Ambilkan aht air wudhu." Maka aku datang menrbawa air

wudhu untuk beliau. Rasulullatr SAW ke,mudian beristinjak, lalu

memasukk-an tangannya ke debu dan mengusapkan tangannya, lantas

membasuhnya, dan berwudhu, setelah itu mengusap kedua khuf-tya."
Aku berkata, 'Ya Rasulullah, engkau belum membasuh kedua

kakimu." Beliau bersabda, "Alat tadi memas*klcannya ke dalam l&uf
dalam keadaan suci. "8r9

8r8 Sanadnya shahih. HR. At-Tirmidzi,; An-Nasa'i; Ibnu Majah; dan Al Hakim
dari Ibnu Umar. As-Suyuthi menukilnya dzlan Al Jami' Ash-Shaghir dan dia
menilainya shahih.

8re HR. Ad-Darimi; Al Bukhari; Muslim; dan Ath-Thahawi secara ringkas; Al
Baihaqi dari beberapa iatrn periwayaLn; Malik dzlam At Muwaththa'.

Muharrmad berkata, 'I(ami memandang bolehnya rcngusap lrtuf bag1 yang
muqim selama satu hari satu malam, dan tiga hari tiga malambagi rmtsafir."

Malik bin Anas berkata, "Orang yang bermukim tidak boleh rrrrerlgx,ap ldtuf."
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8681. Muhammad bin Abdillah menceritakan kepada kami,

Imran 
-yalari 

Ibnu Zaidatr bin Nasyith-, dari ayahny4 dari Abu
Khalid, dari Abu Huraifah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, *Allah

Azza wa Jalla berfirman, 'Wahai anak-anak Adam, luangkanlah
wahu untuk beribadah kepada-Ku, maka Alat akan penuhi dadamu

dengan lrelayaan dan menutupi kefakiranmu. Jika tidak, maka Ah.t
penuhi dadamu dengan lcesibukan dan Alu tidak al<an menutupi
kefokiranmr."s2o

v ,,Sv a)-) eri * ,Ck

;r:.r"*,Fqlt:t ;'.iifi,
d.i *'hk $'r, :iu ^br * U 'k, gi; -,r.r,rv

,*) ia ht i- i J;3 itl

8682. Muhammad bin Abdillah menceritakan kepada kami, dia
berkata: Kamil menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu

Akan tetapi umrurmya riwayat ini yang diriwayatkan Malik tentang mengusap
khufteqadt saat muqim Setelah meriwayatkannya Malikberkata, "Tidak ada hukum
menggsap khuf bagl muqim- "

Hadits ini diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata, "Jika agama itu diukur
denga,n akal, maka bagian bawah Muflebih layak untuk diusap daripada bagian atas
khuf. Akn melihat Rasulullah SAIW mengusap bagian luar kedua khuf-nya)'

Sebagian ulema ahli fikih [erysadapat tidak adanya pembatasan waktu dalam
melrgennkznHtuf,,

t20 Sanadnya shahih.DalamAt-Tahdzib (31307)penulis rnenisbatkannya kepada
At-Tirmidzi dan lbnu Majah.
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8683. Muhammad bin Abdillah menceritakan kepada kdni,

Kamil menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq "Sungguh orang-orang

berjumlah paling banyak beramal adalah orang yang sedikit beramal,

lrecaali yang berkata, 'Demikian, demikian, dan demikiar'."822

;,, ,2ri1t eJ'i; $:", ,l1LJ U p tl'rr -A1At

ib?'i * i, J;r i#. ,Jvij,i ,rJ pgj\t f ,*J
a.at,Fi r6rt )* ,,F + ,Pib pr i.ji ,i'rt *t

l*j'
8684. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibnu

Abi Az-Znadmenceritakan kepada kami dari ayabnya, dari Al A'raj,

dari Abu Htrairah, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairatt

berkat4 "Aku me,lrde,lrgar Rasulullah SAW bersabda, 'Hati orang tua

cendentng menyukai dua hal: Panjang urnur dan banyabtya

harta'."E23

Hwairatr, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, *Dunia tidak akan

binasa sehingga dunia menjadi milik Lutra' bin Luka'.'a2r

t2r Hadits ini dimkil oleh As-Suy[hi dalqn Al Jani' Ash-Shaghir dan dia
rncnilainya hasan.

82 lfi' Al Bulfiari dan Muslim dari Abu Dzar. Hadits ini dinukil oleh As-
Suynthi &lamAl Jami'Ash-Shaghir dan dia mnilairya shahih.

Ea Hadits ini adalah ringkasan hadirc no. 83O4.

$ki $k:, $k :Jti'n\\r,riitrr'n,*-
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8685. Husain menceritakan kepada karri, Ibnu Abi Az-Znad

menceritakan kepada kami dari ayatrry4 dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullatr sAw bersabda,
"Setelah Allah memberikan ketennan kepada makhluk-Nya, Allah
menulis dalam sebuah Kitab, dan Kitab tersebut pada sisi-Nya berada
di atas Arsy, 'sungguh rahmat-Ku mendahului murka-Ku,.,,824

o ), .. c 6t

# i' * i F';",#6L,';;_di; _,rr,rr

i,'* 
i'i ,s-rlli;-; of y,r,4/. lr *,r,i;,,"Jt

'^4r,i\c:i: i\t*1ri,,tat #,is & rlL

:-r\t yt,;- e{ulit'a;a,: ,i"-\t $gs i6t
8686. Yunus menceritakan kepada;, ,rr* menceritakan

kepada karni dari Muhammad bin Abdillah bin Al Hushain, dari
Ubaidullatr bin Shubaihah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah
SAW bersabd4 "sebaik-baik sedekah adalah hewan yang
dipiryamlran untuk memanfaatkan susunya, pergi memperoleh upah

820 Al Alai yang dimaksud adalah Abdr:rahman bin Hurmuz Abu Daud
mengambil riwayat dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Bahinah. Az-zvhi dat
l.bnu Lali'a| mengambil riwayat darinya. Dia adalah penulis Mzsi haf (Al eur'an)
dan''ll,afat di perbatasan Iskandariah pada tahun ll7 H. Ibnu sa'ad, Al Madini, .Ai
Ajli, dan Ibnu Kharasy menilainya tsiqah.Makrrz ghatabat adalahmendahului.

'{ang dirnatsud dengan rahmat adalah pahala, dan yang dimaksud dengan
nlarah (ghadhaD) adalah siksaan. Hadits ini menjadi aail bahwa Arsy terlebih
d'hulu dicipakan daripada qal"m (pena), dan inirahpgl6"rat mayoritas ulama.
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dan pulang membawa upah. (Jnta yang dipiniamkan un;tuk

dimanfaattran susunya sama dengan membebaskan budak berfulrt

merah. Kambing yang dipinjamlwn tmtuk dimafaatkan susufiya sama

dengan pembebasan budak hitam.' 82s

,-iJt ,l * ,# ';.'4tt e* ,U;L rii; -,rr,rv
i:ia, Uf ,l' Jr-, ( ,jti 'fi r;:) ,rj * ,i:'Ja i ,*- *

Jys ;..l:,;.tj ,lylr li* :Js ,Jiif

8687. Hujain me,nceritakan O**" kami, Al-Laits bin Sa'ad

menceritakan kepada kami dari Sa'ad, dari Abu AzZttban, dari

Yatrya bin Ja'dah, dari Abu Hurairalu batrwa dia berkatq '\a
Rasulullah, sedekah apakatr yang paling utarna?" Beliau bersabda,

"sedelrah orang yang tidak berpunya dan mulailah dari orang yang

lrarnu tanggung."826

u.t 4 ,'#3 $:'; ,f e) i ,-H 6L -^1^^

it Jyr'*,i;:; €J 7yj yCk €j i,W'*lL.l
tr Sanadnya shahih.Ibnu Hajar berkata dalam At'Talil batrwa dia melihat

dalatmAt Musnad nama tlbaidullah bin 5hulaihah terhrlis dengan bentuk Shabihah,

dalam riwayatrya dari Aisyah. Dia adalah perawi tsiqah. Ibnu Hibban

mencantumkannya dzlam Ats-Tsiqat. ltkan tetapi dalam naskah tulisan tertulis

Abdullah. Hadits dinukil oleh As-suyrthi dalan Al Jami' Ash-Shaghir dengan

redaksi, ir\ t;n Jll, ,iiiiir ,$tat ? "sebaik-baik sedekah adalah hewan yang

dipinjamlrai oga, susurya'dimanfaatkan pergi dengan upah dan pulang membawa

upah." Dan, As-suyuthi menilainya shahih.
t26 Sanadnya shahih. Hadits ini dinukil oleh As-suyuthi dalam Al Jami' Ash-

Shaghir dengan redaksi, ',5'e * h,i iC, '* ,$:-.&il,'Sail "Sedekah yang pating utan a'

adalah sedelrah yang diberikai ororg tidak berpunya, dan mulqilah dengan orang

yang englcau tanggung)'HR. Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah. As-

Sunrthi menilainya shahih.
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if trr''6:r,t;Ei, t! A, d:Jvlfi *3{j-b, *
*>'re* t#yirrfii aip

8688. Yahya bin Bukair meirceritakan kepada kami, znhur

-yalad Ibnu Mutrammad- menceritakan kepada kami dari suhail
bin Abi shalih, dari ayabnya" dari Abu Hurairah, dari Rasulullatr
sAw, batrwa beliau bersaMa, "Kekeringan itu bukanlah karena tidak
hfiw'hujan. Kekcringan adalah tunn hujan kcmudian hujon turttn
tetapi bumi tidak menumkrhkan satu tumbnhan pun.,az7

'r, q? U.b3 s\, ,-lii. Gj U A_ s't- -^1^1
\t-* lt Jiiif r;; ,rj 4$ r ,Ck ,rJ i ,W
fnt ,_)s; o;3 rj'.'^k t, ,y:: ? i ir ,Jo' *i ;1,
,F ,x ")?'# ta 4;;.tri tst; ii'ntlb o;;;_
{&"iJ'u -{Lf }:r- d 1b:? X,, irr1 ,;it \*
,rtit y *lr\:rq, ,1,Ljr ujf; u )* *.,y ,ojfr
rajf, i 'rK ,6\l:, ,y t6s ,4&j 'j,* ,ic4,;1i^1_1

,i '-'* f ;y $\1, i -.rK rfi; )s u o:ift-:
';r* { -l*y.'€r'; (,t;Ut'!:r,, *3t g" ,ojfr

)r<+ *.,Hv iu-i5r Urt,:h:r?i,t j* ;dt
e27 z,ohan bin Mubammad AtTamimi AI Marwazi Abu Al Mundzir lahir di

dekat syam dan kernrdian berdiam di syam. Dia mengambil riwayat dari Amr bin
syu'aib, Ibnu Abi Malikab dan Ibnu Ar Munkadir. tbn:u urahdi a- vrny" bin Abi
Bukair mcngambil riurayat darinya. Dia sendiri adalah perawi tsiqah. terkadang
riyaratnr gharib, terkadang shahih, dan tcrkadang 

^unlt*r. 
oia warat pada tahui

t62H.
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E6E9. Yfrfa bin Abi Bulsir mmcritakm tcPods tm|
Zuhair bin Muhmad mmcritetm Lcpoda tmi dui Suhail bin Abi

shdih, dri ayahya, d8i Abu Hrrsirah, batrva Ranrlulls sAw
bcrsabda, "swrguh Allah Aza wa Jalla merguyai pora rulaikat

yang bertugas l&mtl,t menjoga dan tifuk neDrwryai tugas. Merelu

bttugas mencari nujelis-maielis bikir. fuat bertertu, mereka

berhmpi. Jika mereka melintasi sebuh maielis dzikir, maka mereka

saling naik satu dengan lainrrya hingga mencapai Arsy Allah. Lalu

Allah Azza wa Jalla betfirman kepada mereka 4an allah Maha

Mengetahui-, 'Dari mana kalian datang?'Mereka menimtab, 'Kami

datang dari salah seorang hamba-Mu yang meminta kepada'Mu

surga, dan berlindung kcpada-Mu dari api nqaka, seraya

memohonkan ampunan-Mu'. Allah berfirman, 'Mereka meninta

surgaht? Pernahkah mereka melihatnya? Mereka berlindung

kcpadafu dart api neraka, adatcah mereka telah melihanya? Sunggah

Aht telah mengamryi mereka'. Para malailut berkata, 'Ya Tuhan

kami, di antara.mereka ttdapat hamba-Mu yang pendosa. Dia

sekcdar melintas untuk sektah kqerhun, lalu &tdttk di dalam

majelis'. Allah,4zza wa Jalla befirman, 'Mereka itulah te,nan fufuk
yang tidalc menktat celalca tenan duduk mereka'-'al8

v;1"; ,1,L'i.ig €* ,;;'i'# €* -A11.

iv *tiP h' ,J- I' Jh'ttf r;; -r: t q*! ,r 'W
TJt i'lt ,.,$; 3j;s-''.r:, i;E w ,y, ? io, 

i,l
t.. <

'o,i,,

E HR. Al Bulhsri dm Muslim" Yahlp bin Butair Al Abdi adalah hakim di
Ikramn Dia magadil ri*ayat &ri Syutoh dan Fdhdl bin Mra4.
Muharnrnad bin Al Mutsaml dm Al IIariB bin AU Usamih rengambil riwzyat

drinya.Die adahhpcrawi lriqat dmwefatFdr trhttn 208 H.
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; |,j q1;J'i.';3:) 6:o; ,;SJ €j U A. s:L _^11\

ik *, iah' * d'Lti;; o!*,{f}t JT Ck
,:71\ rt)l *J u ttf-'^iZt ,s;_

i, l

i:..,6,! ';;869Oi Hasan.-bia trvlus,,..freirce,titakan'kepada.kddi; ,Hammad
: bfir salmhh' rirefrceritakan kepada, kami; suhail me,nceritakan kepada
tkarti rdari' a5ahnya, ,,dari Abu, Hurairah, bahwa,Rasulullatr SAW

; bersabd4 'isunggrh.Allah Azza wa ,Jafia:mempunwi .para maraiknt
' yang b*keliling'lagi" yang beraryas dan tidak.bertugas mencari
, rnajelis , dzikir:" selanjutrya dia menyebutkan redaksi hadits
temebut.E2e

Zuhair bin Mutrammad menceritakan kepada kami dari shalih maula
, At-Tauamah, d4r! Abu Hurairah,.bahwa otot betis Nabi sAw terlihat
,di bawatr sanrngnya jika beliau me,ngenakpn sanrng.E3o

'ii q? U'#3 g:i ,p. €rl'i. ,F- g,t--^l1y,
i't * i');r,},'!; €J s,vJ ,* ,ck e,f i,,W
,?i'u ,y'i- ol O";j',pi "* j;';aie S'.pi *
"fr "V t gli *i;;-u ,14r g *,try J?'rfif'*

82e Al Hasan bin Myga Al usyaib Abu Ali Al Baghdadi, seorang hakim diHimsb rhabristan d* 4l Moshul. Dia mengarnbil riwaya't a,"i rui" eui Dzi.b dan
lryb*^t_h:fhaqpd ilan Basyir bin Musa-menganbil ri*"y"t d"rioy". Dia wafat
tahun-209 H diAr-Ray.

E3o Al Adhal 
"a.i"u 

bent'k plural dari ad\kh yang berarti betis dan sediap
daging yang berhmpur berumpuk tersinnpan pade seuuaniautan a."tot adharah.
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Oly.rJU ,6i' gfg :l:*t'f 'ol.,l*r'€l :*i ,ufr'wi
.qtr\t'uU'#

8692. Yatrya bin Abi Bukair menceritakan kepada kami,

Zuhair bin Muharrunad me,lrceritakan kepada kami, suhail bin Abi

shalih, dari ayatrnya, dari Abu Hgrairah, dari Rasulullah sAw, beliau

bersabda "Aht bertanya kepada Tuhanht Azza wa Jalla, dan Allah

berpesan akan memasukkan tuiuh puluh ribu dari umathr dalam ru.pa

bulan purnama lce dalam surga. Afu kemudian meminta lebih, dan

Atlah menambahkan tebih pada setiap seribu sejumlah tujuh puluh

ribu. Malra alat berkata, 'Ya Tuhanht, jika mereka itu bukan umat

yang berhijrah'. Malm Attah berfirmon, 'Kalau begttu, alat

menggenapkan jumlah mereka dari penduduk Arab'.' 83r

'i* $:t, ,!,/P, \Fi; ,:r\tt'i.
'0L5, $:"; -^11r

2W /. p I ,?tr'i. \3J $:L '|#fur tilr ;; U

! 1tr:;*'&" Ju:iv *:t $rht * oltlfi;; €J r
"Ar W'*Sb?t.#u, h:Jt'J;*r\' *iof ,ev';)l

"!'o'.k'el *ir1(lilu-'Fl .,-
8693. Sulaiman bin Daud -yakri Ath-Thayalisi-

menceritakan kepada kami, shadaqah bin Musa As-Sulami Ad-Daqiqi

me,nceritalcan kepada kami, Muhammad bin Wasi' me,nceritakan

kepada kami dari Syatir bin Nahar, dari Abu Hurairatr, bahwa

83r Hadi6 ini digkil oleh As-suyrthi dalan Al Jami' Ash-Shaghir de9.ga1-

redalsi, "Aht meminta syafaat kepada Atlah. Maka Allah berfrman, 'Tuiuh puluh

ribu dai umatmu akan masuk sutga tanPa hisab dan adzab'. Aht berkata, 'Tuhan,

tambahlranlah'. Maha Allah menumpal*an dengan kedua tangan-Nya &m lrali -
satu kali dengan tangan lurun dan satu kali dengm tangan h'ri'. " HR. Hanna4 dari

dari Abu Hurairah. .ls-suyrthi ddtmAt Jani'Ash-Shaghir menilainya slraiii.
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Rasulullalr sAw bgrsabda, "Tuhan kalian Azza wa Jalla be7firman,
.'Jika hamba-hambaku menaati-Ku pastilah Afu beri mereka- minum
air h,4ian'malam'hai, dan alat terbitkan matahai bagi mererra di
siang hari. Mereka tidak akan mendengar suara halilintar'.,832

,p, ;- L\,*,, ia bt * li,, J;r;u, -,u r t
.!, r;V *',y "p: r iu

8694. Dan, Rasuruflah sAw bersabda, "suigguh berbaik
sanglra kepada Allah adalah bagian dari ibadah yang baik kcpada-
Nyo."8"

t$rqtrliL,p, *aht& i' J;rjuj -,rrq"
C t. . .Y\il.t )i ;r: C;fi,i6 nrq i:rri 'ryt ,!, ,s;,r 6- ,E

.A
'3t

8695. Rasulullatr sAw bersabd4 ,,perbahanti 
imarn kalian.,,

Ada yang bertanya, ..ya Rasulullah, bagaimana caranya kami
me'mperbaharui iman kami?- Beliau bersabda, *perbanyaklah 

ucapan,
' Laa ilaaha illallaah'.' 83a

- 
a2 sanadnya hasan.IlR. Al Hakim dari Abu Hurairah. As-suyuthi daram AIJami' Ash-Shaghir rcrrilaimya shahih. Dalam naskah tufis tangan iJrtufis, ,,Samir,,

sebaggi ganti ",Sycfii,.

_ "'-'-s-Tudnya hasan.IlR. At-Tirmidzi dan Al Hakim dari Abu H,rairah. As-Suyrthi dalarn Al Jami, Ash-Shaghrr menilainya shahih.

. ^E3a 
Sanadnya hasan. nn. at H"ti- a"ri au,, Hurairah. Hadits ini dinukil olehAs-Suyuthi dalamAl Jami' Ash-shaghrr dan dia menil aiaya shahih.
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'* ,; U."'rr' $:L oW U.bu;l.$'", -^1q1

*\t ;*:t,s))Lli;; oj?,Ck s,f t;&l i *)
ii *r ,h e ilr lilf ,:i e, ,f r;)'*:f '; ,;iv'r:

*gt
8696. Ishaq bin Sulaiman me,nceritakan kepada kami, Daud

bin Qais menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Abu
.Shalih, dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullatr SAW bersabd4 "Siapa

yang memberikan tempo pembayaTan kepada yang kesusahan atau

memaaflranlotya, kelak Allah akan melindunginya di bawah

perlindungan Arsy pada Hari Kiamat.'83'

,!uyt;'r\t f ,)rti i:.r e* ,itr U. ,-F- Gi, -^11v
1.c., 1 o. :,i. f o, 9 c01, . zc 01, c. o iA! o.orp d..' 0e cdd-' €.,' I ,qfjt f ,flt ')+e /'j f

8697. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Ibnu
Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Auza'i, dari Qurratr bin
Abdinahman, dari Az-Zthi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Setiap perkataan dan
perknra penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah,

, . 
t'j tp"*ya shahih.HR. Muslim dari Abu Al Yasar dengan redaksi, f.n'A'Jbt'i

til 'tt # 't i'i- b p ir .i6( ib *)'sl "Siapa yang memberi penundaan kepdda yang
kesusahan atau memaafkannya, maka Allah akan melindunginya dalam
perlindungan-I,lya pada han di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-
Nya.'

As-Suyrthi dalam Al Jami' Ash-Shaghir rcnilarnya shahih.

, ,q ,si ;('tf t* k ,*t ia \t & yt J;, Jv :Jv

gil :Ju \i,';.1 i,pt ? lt ft *
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malu perkataan atau perkara tersebut menjadi terputus -atau dia
berkata- tidak s empurna.' t36 

.

* U. *:a + tpl ,'6s.t:r,tt ,L t ci; _,rrq,\
i,c.t 1o. .. ' 'e;:-P,ti,r,t'F i,F *,!t * u.tr *rf e.|5r;tr'
G- ul ';S or;A,5;'rL,, ,lL \, .r.':o,i;, ry. ,rt,
,^a orll- lfut-r;:., * &t"s';\rW.&ri\1 ,loti
E *i;;rf v

:ju t.ir J;,
iai'&t;r6fur ;<3

8698. Abu Ja'far Al Madaini menceritakan kepada karni,
Abdushsharnad bin Habib Al Azdi mengabarkan kepada kami dari
ayalnya Habib bin Abdillah, dari syibil bin Auf, dari Abu Hurairah,
dia berkata: Aku mendengar Rasulula]r sAw bersabda kepada
Tsauban, "Bagaimana engkau hai Tsauban jika banyak umat
memperebutkan kalian sebagaimana kalian saling berebut dalam

E3u sanadnya shahih..i{3dits.ini dinukil oreh As,-Suyuthi dengan redaksi yangberagarn Di antaranya, gt.If i lzjurg. f:q I .lri el .)t ,y "ietiap uru'san penting yangtilak dtn! i! dengan ui apizn At tlamdutitthn iiu- a ;d"t;';;;;;a.,, Riwayat-
lwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Baihaqi dalam,l's_.tznan dari AbuHurairah.

As-Suyuthi bb^4j.!:Tt Ash-Shaghrr menilainya hasan.Di anraranya, -)l Js
f:f:'.*:!',*.*!t! gri,rri -*.rioi.",*ron penting tidak dimutai di dataknya
oengan ucapan bismillaahirrahmaanirrahiim, m,w ia tidak sempuma.,, HR. Abdul
Qadir Ar-Rahawi dalamAt Arba,in daiAbu Hurairah.

,r:f;;t##,s#{e4titf ,wffi )1i;,!!;#:#rfr:;,ri;5dimulai di datamnva dengan pujiin kd;;o )uin7"r-ri"foJoTirpraon, 
^ot*perlrara tersebut tidak senpurna, terputus, dan tidak berruh.- IIR. fu_Rahawi dariAbu Hurairah.

'j6 u. * nf ,!t l;3 U j?, ,.Jiq; ,ju
t:- $)t t4 $v ,#:;Jt&j, J a.6.r,
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wadah untuk makanan?" Tsauban berkatq 'Demi bapak dan ibuku ya

Rasulullah, adakah kami ketika itu sedikit?" Beliau bersabda" *Tidak.

Ketilra iU kalian mayoritas, tetapi di hati kalian dimasuki oleh rasa al

rvahn." Tsauban bertanya, "Apa itu a/ wahn, ya Rasulullatr?" Beliau

bersabda, "Kecintaan knlian kepada dunia dan keengganan lcnlian

berperang.'837

.. o 4z ! o t t,A. ,r.- f 
t.c.

()P ,!. P ,f ,>\s t Jrrl trt'a -A111

'ok i'&, #\,* dt*,i;:),1 *,1oL €J e
.ai:;At,F' :|.rt&t M

8699. Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Abbad

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu

Salamatr, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, batrwa beliau

menerima hadiah dan menolak sedekatr.838

/. 14 *,rtiit';iqLGl ,ft Itr:L -Av"

* it J;' iti 'i6 
'e;:; ,l ir ,;ry ;; #,) ; ,tnl,.-

t37 Sanad hasan,jika bukan karens ketida\ielasan Habib biri AbdillalL dan dia
seorang tabiin.

Bt Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 8700, 8701 daa 8702,
semuanya diriwayatkan oleh Ahmad dari syaikh-nya Abu Ja'far Muhammad bin
Ja'far Al Mada'ini, seorang perawi tsiqah. Akan tetapi sebagian ulama
melemahkannya, di antaranya Abmad.

Ahmad berkata, 'Al Mada'ini tersebut adalah Muhannnad bin Ja'far, aku
pernali mendengar periwayatannya, tetapi tidak meriwayatkan darinya dan tidak
menceritakan darinya selamanya. "

Hadits ini dinukil oleh As-suyrthi dengan redalcsi, "Rasulullah SAW pernah

menerima hadiah dan menrberikan imbalan atas pemberinya." IIR. Al Bukhari; Abu
Daud; dan At-Tirmidzi dari Aisyah.

l,:tta
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q btrk a!";t jt'-^;J,Jt, 'r:-,st 'or:it2st ,*; ;a bt

.jyAt ; ?r"t u,',]9.

8700. Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Abbad bin Al
Awwam mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari
Muhammad bin sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, "Shalat lima waldu dan dari Jum'at ke Jum'at adalah
penebus dosa antara walau-wafuu tersebut selama doa-dosa besar
dihindari.'E3e

,|5l;!r +;'i. ,rilt !t:? $:", ,;L I ,:;:", -AV. \,.,

'^U'dL !*l ,tit; ,y qel on i,, ,L? iu qA'&
.v;

8701. Abu Ja'far menceritakan kepada kami, Abdushshamad
bin Habib Al Azdi menceritakan kepada kami dari ayahnya Habib bin
Abdillah, dari syubail, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah
sAw selalu berpuasa pada hari Asyra. Maka, beliau bersabda kepada
para salrabatny4 "siapa yang telah berniat puosa di pagt hari maka
dia hendabtya menyetnpurnakan puasanya. Siapa yang telah

83e nR Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. As-Suyuthi dalanAl Jami,
Ash-Shaghir dan dia rne-nilainya shahih dengan redaksi, :,,*lt a!,,ij,ijt:1'uJJjt Urjbt
7.riii.- i"rr tit',#q"crrg,i6ai,i A'ow;r,,Slhabt ltma witcu, ji^,ot 

ice Jumat, dan
hamadhan Ee Ramadhan adatai'peniius dosa antara waldt-wahu tersebut jilca
do s a-do s a b es ar dihindari."

,@I 
- 
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mernakan saraian pagi keluarganya hendabtya menyemryrnakan
. , ,340s$a nqnnya.

* ,yl * ,$1)t !t? t:;L ,;L I t:::"; -AV. Y

)-Atb fdr*:r;)L\, ,a Ct";,Juij-) ,rj r \F
,Srfi i;t r-f ,rju t7'21a!:t 'U t- 11 :Ju; ,itrrsA ?';- tlW ri

i';- l*, o'-r-i, *.|t?3 ,g)t'u ,y.t;\ * ;; \t ,-i;
, ja !.t:i,3 ;;3 Li ;;A i$:;t e'^$ut *. orl,t
ti ln, *li ,;t*r'6i tf ,t"t * \,t 

'v ,uit iut

lbrr'i.t .>f lG,9'l'
8702. Abu Ja'far menceritakan kepada karni, Abdushshamad

menceritakan kepada kami dari ayatrnya, dari Sytbail, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW melintas di

hadapan sejumlatr orang Yahudi yang berpuasa Asyur4 beliau

bersabd4 "Puasa apa ini?" Mereka berkat4 "Ini adalah hari di mana

Allah menyelamatkan Musa dan bangsa Israel dari ketertenggelaman.

Pada hari ini Fir'aun ditenggelamkarr. Pada hari ini pula Perahu Nuh

berlabuh di gunung Judi. Nuh dan Musa berpuasa pada hari ini

8e HR. Ahmad; Al Bukhari; Musli; Al Baihaqi; dan Ad-Darimi. Secara bahasa

dikenal dergatAasyuuraa' dan Taasuu'aa' keduanya dibacapanjang.Diriwayatkan
juga bacaan keduanya dengan pendek. Ulama sepakat puasa Asyura kini adalah
sunah dan bukan wajib.

Ulama berselisih pendapat tentang pada awal Islam saat puasa

tersebut disyariatkan sebelum puasa Ramadhan. Ada yang berpendapat wajib, ada

yang berpendapat mustahab. Masing-masing merryunyai dalilnya. Kami
berpandangan menguatkan pendapat nnrstahab be.rdasarlan riwayat, i:1ir;tlo i\-ri
',b* 'H-if '*l 73 .:r,iii ;tu.l,l '6, +l e "Cp d't ,uV 'tt, lt ,..k;- *Ini hari Asyura.

Allah tidak metajiblcan atas lcalian berpuasa pada hari ini. Afu berpuasa. Jikn
kalian hendak berpuasa maka lalcukanlah. Jika memang tidak ingin berpuasa maka
berbukalah." HR. Muslin
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sebagai.rasa syrkur kepada Allah Ta'ala.\'Maka Rasulullatr sAw
bersabd4 *Aht lebih berhak dari Musa, dan alu lebih berhak untuk
berpuasa pada hari ini." setelah itu beliau merrerintahkan para
satrabat agar berpuasa. 8a I

* ,iL U.lb 6?f (iG U.t?f $,r; -^v.r
iaht * dt*,i;:;',r] *4 ,r,Cp,ri i W
€ ,rr; ,tfi'ii;1i t>" € ,rr; ,y::?ir lL llG'y-,i
AL ,i;f hr ;li o.t rr:.;;'ol, l* y 1{;.t'1 ijfi of

iki ,Jttr k € ;;, d;; yi * i' $*l trLei;i

J atiar,J(tl
8703. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Hammad

bin Salamah mengabarkan kepada kami dari suhail bin Abi shalih,
dari ayalrnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi sAW, beliau bersabda,
"sesungguhnya Allah Azza wa Jalla rela tiga perrrara dan membenci
tiga perlrara terhadap kalian. Dia rela rralian menyembah-Nya dan
tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun, memberi nasihat kepada
orang yang Allah serahlan per-walian urusan kalian, kepadanyq
berpegang teguh dengan agama Attah dan tidak berpecah belah.

e'HR. Al Bulfiari dan Muslim.
Al Maziri berkata, 'Berita dari yahudi tidak dapat diterima. Ada kemgngkinan

Rasulullah SAW menerima wahyu akan kebenaran yang mereka katakan. Atau,
berita tentang itu telah sanpai kepada beliau dengan cara mutawafr sehingga beliau
benar-benar mengetahuinya. "

Al Qadhi Iyadh berkata menolak apa yang dinyatakan Al Maziri, ,.HR. Muslim,
9fryu bangsa Quraisy berpuasa pada hari ito. u-a"utata Rasulullah saw niirun rc
I\d4rlinah, beliau berpuasa pada hari itu. Karena itu Rasulullah sAw tidak bircerita
tentang perkataan orang Yahudi yang melahirkan hukum yang butuh kepada
pembahasan. Dialog yang terjadi dengan Yahudi tersebut adalahsifal sebuah konaisi
(yang terjadi secara kebetulan) dan menrpakan sebuah tanya jawab biasa.,'

,@l - Musmd Imam Ahmad



Allah juga tidak meryrukai dari kalian banyak bicara, banyak

bertanya, dan menyia-nyiakan harta.' M

,.t $,.i,t !t? t:t,L ,AU.\U ,# $:", -Av. t

lt J;3 ;rtt ,jt ;;j ,sj t ,Ck ,rj * |;J * ,*.;
edjr d d'or? ,t igrli,' !r 'd;i ,jv'i ,*, {'\t ,*
,:CF e 

"ti;'p 
AG y ,\,s :A F ,)'ti "^;r'^r,

y; |ii6'i Ut;t ,-t*'iV ti'. ^b ,f: # XU Ur'i *
li ok ,*',e'eu.s'biC uj|F#,F *,;A.+i

8704. Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami,.Abdullatr

-yalari 
Ibnu Sa'id- menceritakan kepada kami dari Sumai, dari Abu

Shalih, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabdq

"Siapa ya'ng berkata, 'Laa ilaaha illallaah, wahdahuu laa syariilw
lahu, lahul rnullat walahul hamd, wa huwa alaa laili sya'in qadir
(tiada tuhan selain Allah semata, tidak mempunyai sehttu bagi-Nya,

bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya pujian, dan Dia atas segala sesuatu

Maha Kuasa). Siapa yang membacanya 10 kali pada pagi hari, rnaka

ditulislran bagtnya seratus kebaikan dan dihapw darinya seratus

kejahatan. Baginya pahala yang sama dengan membebaskan seorang

budak. Allah alan menjaganya pada hari itu hingga sore hari. Siapa

yang tnembacanya di sore hari, maka dia memperoleh pula pahala
yang demikian."E43

to] Un. Muslim dari Abu Hurairah. As-Suyuthi menukilnya dalamAl Jami'Ash-
Shaghir, dan dia rcnilainya s hahih.

843 Hadits ini dinukil oleh As-Suyrfti dalan At Jami' Ash-Shaghrr dengan
redalcsi,ij.rif ,;u;,ll'1"J-ijsa6'j'aah'rritti j6,|"siapayangmengucaplcanlaa
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8705. Makki me,lrceritakan kepada kami, Hasyim bin Hasyim
menceritakan kepada kalni dari Ishaq bin Al Harts bin Abdillah bin
Kinanah, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Karni keluar bersama
Rasulullah sAw, hingga saat kami sampai di bawatr bukit Laft,
Khalid bin Al Walid muncul dari.talik bukit. Maka, Rasulullah SAW
berkata kepada Abu Huraiygb,-';'Lthat, siapakah ini?- Abl Hurairatr
berkata, "Khalid bin Al .{iraia.- Maka Rasulullatr sAw bersabd4
i'Benar, dia ini hamba Allah.'M

ilaaha illallaah, malca ia akan membeinya manfoat suatu lcetika, dan diterimanya
s ebelum wabu menerimanya."

IrR. Al Bqzzar dan Al Baihaqi dalam syu'ab al Iman dari Abu Hruairah. As-

lr,ryg menilainya hasan. Diriwayatkan juga dengan redaksi, ripu iir'rr.rti ,iri y
ihtt Jli "siapa.yang mengucaplcan laa ilaaha ittallaah dengan iffilash hatca dia
masuk surga." rn.Al-Bazzar dari Abu sa'id. As-suyuthi -"oil"ioy" shahih.

- 
* sanadnya shahih. Makki bin Ibrahim Abu As-sakan Al Hanzhali Al BalkhiAl Hafizh. Dia mengambil riwayat dari yazid bin Abi ubaid dan Ja'far bin

Mrhammad. Sejumlah ulama mengarrbil riwayat darinya adalah Al Bukhari,
Ma'mar bin Muhamnad, dan Ibrahim bin Zuhafu Al Hulwani.

Abdushshamad bin Al Fadhl berkata, "Aku mendengar dia berkata, Aku telah
berhaji sebanyak 60 kali. Aku mencacat dad 17 tabiin'..

Dia wafat di Balkh tahun 215 H pada pertengahan bulan Syaban.

,'.. \, tc. ,c ,1.,
.lJ.b 4lll -tf Cr, :&S

.l.l
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8706. Maldd menceritakan ke,pada kami, Abdullah bin Sa'id

menceritakan kepada kami dari Abdul Majid bin Suhail bin

Abdinatrman bin Auf, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairatr, bahwa

Rasulullalr SAW bersabda, *Mimbarht ini berada di atas mimbar

dari mimbar-mimbar surga. "us

!;.!'rt;t3L :y6 g;l ,rr'# i tra,\$:", -Av.v

,;.; €j * ,i:ii /.lGl l' * i:; g*, t ej* ,i
r) ,;el'i, ,,kr:v''i,i *:t t'r-ht * n;i;;Lf
l' r+ 6;'),F.g ,P',€;t e,t, drhtanr) d)i):rS

k ,tur't',{;r:t,:^rH, ,'#.J' ;f'JJt ,6rfy.

,!&'-rs,lY, tg)- G,k3l JG,i:' it; Ft db;*jr
u fit * ,* ,)b dl$,rii6' o:rtt,(iti o:fi'

8707 .Isma'il bin Amr dan Abu -r:H;: ::ff
kami, kedqanya berkata: Daud bin Qais me,nceritakan kepada kami,

Abu Sa'id maula Abdullah bin Amir bin Kuraiz menceritakan

kepadaku dari Abu Hurairatl, bahwa Rasulullah SAW bersabdq

"Janganlah kalian saling mencari kcsalahan, saling membenci, saling

*t Sanadnya shahih. Abdul Majid bin Suhail bin Abdi:rahman bin Auf
mengambil riwayat dari Ibnu Al Musay5nb dan Abu Shalih As-Saman. Malik dan
Ad-Darawardi rrengambil riwayat darinya. Dia seirdiri adalahperawi tsiqah.
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bermusuhan, saling denglci, menjual di atas pmjualan orang rain, dan

iadilah hamba-hamtba Allah yang bersaudara;. seorang muslim adalah
saudpra muslim lainnya, tidak boleh dizhalimi, direndahrran, d,an

dihina. setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram darahnya -Isma'il berkata daiam riwayatnya: uangnya, dan harta bendanya-.
Talcwa itu di sini, takwa itu di sfnr. 

-Rasulullah 
sAw kemudian

memberi isyarat ke dadanya, tiga kali- Seorang culaq dianggap
berbuat jahat apabila dia menghina saudaranya sesama muslim."846

t6l * ,!:rti';.t e* ,a*L';.e!I.rfl; -,rv.,r
,,lvit-,i ,r) f ,ioF *-"*", * c

U.
c/

cJ.r iJ;t t:- #,est, c.irl

b'\;i,'tt ;\:Jv t+;i
8708. Ibrahim bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu

Mubarak menceritakan kepada kami dari Usamatr blrr-zard., dari sa'id
Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ada yang berkata, ,,ya

Rasulullatr, sesungguhnya engkau bersenda gurau dengan kami."

846 Hadits ini dinukil oleh As-Suyrthi dengan redaksi, "seorang muslim adalah'saudara 
saorang muslim," dalam Al Jami' Asi-shaghir ianmenilatya hasan. E[R.

AbuDaud.
IIR. Al Bukhari dap Muslim dengan redaksi, ,*w ti W:Js,b r\LW r! r,rZLg I

,>x oi tel'1'4.it #.'Jn tt ,,tt?t,bisq- qit "Janganrah rrarian saring membenci,
saling dengki, saling bermusuhan,'ialing memutus silaturrahmi, dan jadilah hamba-
hamba Allah yang bersaudara. seorang muslim haram tidak berbicara dengan
saudara sesama muslim selama tiga hai." Muttafaq alaih. Nwayatini berasal dari
Anas.

Dalam riwayat Muslim disebutkan tambahan, f g ,*.€g ,e4,t3 
$?W \i

"Janganlah kalian saling tidak berbicara, dan jangin ietatrukan peijuatan di atas
penjualan yang lain."

At-Tabaaghudh artinya slling membenci dari dua sisi. At Hasad aitinya
berharap hilangnya nikmat dari pemililnya. At-Tadaabur artinya sikap saling
menjauh yang ditunjukkan deugan keengganan bertemu secara fisik (berru-usuhan).
At-Taqaathu artinya tidak melakukan silaturahmi dan tidak saling berziarah

@l - 
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J$ :Jti i;) ,i * ,:e1.1 )*i i, ,f ,:Qt /. ti ,r
r; 'uy ii,r :rl*u :iu rJ! ,b A*'ol *;ff ,!t Jir 6. ,y;

,d, O',lr';:l:',i1;J,r i * isu,'gta

Rasulullatr SAW bersabda, "sungguh aht tidak berltata kecuali

s esuatu yang benar.' 847

,# i.t u4 ,U $lL ,:,fr:Tt t:,t-' I tr:t, -AV. I

8709. Abu Salamh Al Khuza'i me,nceritakan kepada kami,

Laits 
-yakni 

Ibnu Sa'ad- menceritakan kepada kami dari Yazid bin

Al Had, dari Ibnu Mutharrif Al Ghifari, dari Abu Hurairatr, dia

berkata: Seseorang berkat4 'Ya Rasulullah, apa pendapatnu jika

hartaku dirampas." Rasulullatr SAW bersabd4 "Mintalah dengan

nama Altah. Jika dia menolak, perangilah. Jika kamu terbunuh, malw

lramu masuk surga. Jika tramu yang membunuh maka kamu masuk
, tt848neraKa.

';? ,it$- U # $:rt ,t:)t', U. ;.; $:L -AV\.

U,f ,i;:),rj *,iV,rJ i,*')t* c,:* i )\
lj<jr gt sl: .'i.*'€:6il ,*,,i-,t tiy :)v & {'?tt -r*
€*f:6t,Glj<ir g6l: ."ti;'e ry €*f :6\G

807 Hadits ini dinukil oleh Ath-Thabarani dalam Al Kabir dari Ibnu Umar; Al
Khathib dari Anas; dan As-Suyuthi dalanAl Jami'Ash-Shaghir, dan dia menilainya
hasan.t* HR. Ibnu Majah dalam pernbahasan tentang hukum h"d !"ti Muhammad bin

Basyar dengan redak*i, '# rtjit tfib fu 't-rl s "Siapa yang hartanya hendak

diambil lalu dia terbunuh, malra dia syahid."
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8710. Musa bin Daud r,*.rnrjjffi:j.#;
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hilal bin Ali, dari
Abdunahman bin Abi Amrah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sAw,
beliau bersabda, "Jilw salah seorang dari rrarian beristinjak, maka
lalatlranlah dalam bilangan ganjil. Jika anjing menjilat wadah salah
seorang di antara kalian, maka basuhlah dalam Wuh basuhan.
Janganlah menahan sisa air untuk diambil oreh rerumputan. Di
antara hak unta adalah diperah susunya di dekat air saat ltaus."84e

'rb $:L ,iu.t; tI'L ,Js :-* ii *-:u- rii; -,rvt r

e;6uj 11: :Js r;; orii ,iAL ,? ;; * .# i.*.at

#'a+u tJ- ,_,t\t'r:"<Jl ry:4f :lLJr * ,r 6_ ,_|ir

'&Li ot,W yt n & |+f 
" 

,!t, jy ,rAt'r 9* q#(
Wf i':'L+;

8711. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, dia
berkata: za.dah menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin umair

84e rR. Muslim dari Jabir. Hadits ini dinukil oleh As-Suyuthi dalam Al Jami,
Ash-Shaghir dan dia rrenilainya hasan.
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menceritakan kepada kami dari Musa bin Thalhah, dari Abu Hwairatr,

dia berkata: Manakala ayat ini turun, "Dan, berilah peringatan kepada

lcerabat-kerabatmu yang terdekar," (Qs. Asy-Syu'araa' 126]: 21a)

Rasulullatr SAW menyeru kepada bangsa Quraisy baik secara umum

atau pun khusus. Beliau bersabd4 "Wahai bangsa Quraisy,
selamatlranlah diri kalian dari api nerala. Wahai, bangsa Ka'ab bin

Luai, selamatknnlah diri kalian dari api neraka. Wahai bangsa Abdi
Manafi selamatkantah diri kalian dai api nerakit. Wahai bangsa

Hasyim, selamatknnlah.diri kalian dari api neraka. Wahai bangsa

Abdul Muthallib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai

Fathimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka.

Sungguh alat tidak berhtasa atas diri kalian sedikit pun dari Allah.

Hanya saja aht memiliki rahmat yang akan aht anrahlan kepada

kalian."85o

* *.lpr * f ,it#, ti* ,p $:t; -AV\ y

);t & {tt e,6 *i t"s ,Ju i;; erl * ,:z;jL i ;;
'u E ilri i ;f ,io fi"oL;ti1 Ti ,*., ;a \t ;* lt' 

.rt t qiL r+tr Gf lu tj fp'^;tr

8712. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan

kepada kami dari Abdul Malik, dari Musa bin Thalhah, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Manakala ayat. ini turun ke,pada Rasulullah

SAW. Kemudian dia menjelaskan malarany4 hanya saja setelah itu
beliau bersabda, "Alan tidak memiliki atas lcalian manfaat atau
mudharat dari Altah. " Maksudnya, terhadap Fathimah As.ssr

8s0 HR. Muslim dalam perrbahasan tentang iman dari Qutaibah dan Zuhair bin
Harb; At-Timddzi dalam pembahasan tentang tafsir dari Abd bin Hamid; dan An-
Nasa i dalampembahasan tentang wasiat dari Ishaqbin Ibrahim.

85r Hadits ini telah disebutkan sebelurmya pada no. 871l.
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8713. Yunus dan Suraij menceritakan kepada kami, keduanya
berkata: Fulaih me,nceritakan kepada kami dari Hilal bin Ali, dari
Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabd4
"Semua umatlcu masuk surga pada Hari Kiamat kecuali yang
enggan. " Para satrabat bertanya, "siapakatr yang enggan ya
Rasulullah?" Beliau bersabda, "Siapa yang menaatilw maka dia
masuk surga dan siapa yang menginglcariht maka dia enggan."ssz

f |\';" "* $!.x- :lv e;:, ;; g!* -t vt t

*:r rlriit .A:t,l;;Q,:Jvi;j ,i * ,)G /.:W
,!t J-rrJ-:Jw'gt;f ir-,Uy *W ,f iFtLA de
ivi ,L:";i- *r;r.?", & n' Jh ;r1 ly ri'lilt u;,
tst ,* '?-'f 

"l; 
:'riJz-. lo, ,iG i;*'V :7g)r ia-.

,!t J;', s- $ sl u 'ju ryrlst * J.Ut al :Jv ,L_+ e,

852 Sanad.ya slahih. Dalam kitab sumber sebuoh Kalimat di dalanmya tidak
disebutkan, ... yti, ?'j. eJ ,Pu. ,it'y *Setiap umatht masuk surga pada Hari
Kiamat. " Redaksi Fag tidak disebutkan adalalr ,l V \t "Kecuali orang yang
enggan." IIR. Al Bulfiari (91166) dari Muhammad Uin Siian, dari Fulaih dengan
sanad yang sama, dan redaksinya, .. ,jV lr ihlr iiir:,, ,;l'$ *setiap umatht masuk
s,urga kccuali yang enggan ...." Demikian juga yang benar yang tertulis dalam
naskah tulisan. ngan.

@ - 
I{usnd Imam Ahmad



,J6'sf 6 ,!t Jy, G-':Jv ,:a,ilt iae ku\r ** tiy ,JG

r,l1lt ;3u ,bi * ftt'L; rsy,Jv sq*qc
8\l4.Yunus dan Suraij menceritakan kepada tami, kedurnya

berkata: Fulaih menceritakan kepada kami dari Hilal, dari Atha' bin

Yasar, dari Abu Hurairah, dia berkata: Saat Rasulullah SAW sedang

duduk bersama sejumlah orang menyampaikan sabdanya, seorang

lelaki Arab badui datang dan berkatl, "Ya Rasulullah, kapankah

kiamat terjadi?- Abu Htrairatr berkatq "Rasulullah SAW lalu

meneruskan apa yang semula beliau sampaikan. Sojumlah orang lalu

berkata, "Beliau telatr menduga dan beliau tidak suka dengan

pertanyaan itu." Akan tetapi yang lain berkata Rasulullah SAW tidak

mendengar pertanyaan pria badui tersebut." Hingga setelah Rasulullah

SAW selesai me,nyampaikan apa yang disampaikannya, beliau

bersabd4 "Siapa yang bertanya tentang kiamat tadi?'Le1aki tersebut

berkat4 uAku ya Rasululldr." Rasulullah SAW bersabda, "Jilu
amanah diabaikan, nantikanlah kiamat." Lelaki tadi bertanya, "Demi

Allah, bagaimana itu? 
-6tu11 

berkata: Apa yang membuafrrya

terabaikan?-" Rasulullah SAW bersabd4 "Jil@ sebuah urusan

diserahlran kepada orang yang bukan ahlinya, mala nantikanlah

kiamat."853

853 Hadits ini dinukil oleh As-suytrthi dilam Al Jami' Ash-Shaghir secara

ringkas dengan redaksi, rotlr 
.liai *l 7 irr?\rLjtil"Jitca sebuah urusan diberikan

lrepada orang yang bukan ahlinya, malw nantilwnlah kiamat." As-Suyuthi
menilainya shahih. 1g 6[ Bukhari dari Abu Hurairah

fi *t;v\t*Utf i;:;,rj pCk €j r;&l
'b :#)irq ut;l uti.iK ,Li t:;'S;- t >*;LL,Js
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a raa

'0y
8715. Yunus menceritakan kepada ftami, Laits menceritakan

kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari zatdbnAslam, dari Abu shalih,
dari Abu Htuairatr, dari Nabi sAw, beliau bersabda" "sesungguhnya
ada seorang lelaki yang fidak beramal kcbaikan sama sekali,
meminjamlcan uang kcpada orang-orang. Dia selalu berkata kcpada
utusannya, 'Ambillah dari yang mudah diambil, tinggarkan apa yang
susah dan maalkanlah, semoga Altah menaalkan,Hta'. Manakala
lelaki itu wafat, Allah Aza wa lalla b*firman kcpadanya,
'Pernahkah kamu berbuat kebajikan?, Dia bqkata, ,Tidak, 

hanya
saja aht punya fudak dan aht mengutangkan uang kepada
masyarakat. Jika aht mengutusnya una* menagih utang dia meninta
agar utangnya dilunasi. Afu lalu berkata kqadatrya, ."Ambillah dari
apa yang mudah diambil dan tinggalkan yang susah dan maa/kanlah,
semoga Allah memaa/kan Htau., Maka Altah pun berfirman, ,Aht

telah memaalkanmu'.' Es

,y ,a;:r:trtitlt alt '.ti, E?l io1 I ,i;1L -AV \ 1

h' & ,4t,f ,i;:,; erl c,ioF,f ut',rJ i :-*

8x lil' Al Bukhari; Muslim; dan An-Nasa'i dari Abu Hruairah. Hadits ini
ainr*it oleh As-suyrthi aau^rlt ia^t Ash-shaghirdan dia w:nitiiya sttanin.
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8716. Abu Salamah menceritakan ke,pada kami, Abdul Aziz
Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abi Amr, dari

Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabd4
*Allah ,4zza wa Jalla berfirman, 'Sungguh hamba-Ku yang beriman

bagi-Ku berada di setiap kebailcan. Dia memuji-Ku dan aht mencabut

n)tawanya dengan mudah dihadapannya'. "Ess

,j * ,;11J u. ;r;;rr'"? $:.L ,i* l t:::.L -^v\v'{' 
X,t ,)* *ti;, L,l i;; ,rJ * ,,,;it €J r ,*) i.
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8717. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz
bin Muhammad, dari Tsaur bn Zatd, dari Abu Al Ghaits, dari Abu
Hnrairalr, balrwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang berusaha

untuk para janda dan para miskin, seperti mujahid di jalan Allah,

atau seperti orang yang shalat malam dan puasa pada siang hari.'456

.. . ol o.t)") a rr ,f ,j-it:* ri;,^, ,lL I $:"t -AV\A

,io'"r,r r!L?';'* yt J;r'oii;-; ,rj r,y4it €j r
tt' Hadits ini dinukil oleh As.Suyrthi dzlam Al Jami' Ash-Shaghir detgan

redaksi, ;ril ilr liiq 'Ft # gi.:n'ut ti* ,y.gtb1"Nyaur,a seorang mubnin keluar
dengan mudah dihadapannya, seraya memuji Allah Ta'ala." HR. Al Baihaqi dalam
Syu'ab Al Iman dzri Ibnu Abbas. As-Suyuthi trenilainya dha'if.

tto Sanadnya shahih.IlR. Al Bulfiari; N[uslim; At-Tirmidzi; An-Nasa'i; dan
Ibnu Majah dari Abu Hurairah. As-Suyuthi menilainya shahih.
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8718. Abu Salamah menceritalmn kepada kami, Abdul Aziz
menceritakan kepada kami dari Tsar bn Zard, dari Abu Al Ghaits,
dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW bersabd4 "Barangsiapa
yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk maksud
mengembalilcannya, maka Allah akan menyampailwnnya. Dan
barangsiapa mengambilnya dengan maksud menghilangkannya, maka
Allah Azza wa Jalla atran membinasalcannya."EsT

W * *ily g?f ,Ju'a1ry,:t -ai, l t:;',L -^v\ 1

*r $r\t * lnt Jrt'of e;-; €J E ,y;l ,r ,Cp €J i
,V;ii ryr, r'3i1g V- G? oli N.' JL'-rL ;1 :Jv

' ) 
,,c. tr .?..-* _* tsll

8llg.Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, dia
berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari suhail bin Abi shalih,
dari ayatrnya, dari Abu Hurairah" bahwa Rasulullatr sAw bersabda,
"Siapa yang bersumpah dengan nama Allah lalu melihat yang lebih
baik dari itu, maka dia hendalorya menebus sumpahnya dan .

mengerj alran yang terbaik ters ebut.' a5 8

85' Sanadnya shahih.IlR. Al Bulfiari dan Ibnu Majatr dari Abu Hurairah. As-
Suyuthi dalamAl Jam{ Ash-Shaghrr menilainya shahih.

858 Hadits ini dinukil.oleh As.suyrthi dengan lsdaksi, V 6? cYj ,y; *'& V
e.et c';gti :* i s$ pW W,,Siapi yang blsumpah atas nama etirliii, mehhtrt
yang lebih baik dari ifit, malca dia hendalarya mengerjakan yang terbaik tersebut,
dan membayar kafarah atas surnpahaya." HR. Muslim dan At-Tirmidzi dari Abu
Hurairah. As-Suynthi rcnilaitya shahih.
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8720. Abu Salamatr menceritakan kepada kami, Malik

menceritakan kepada kami dari Shafiran bin Sulaim, dari Sa'id bin

Salamah yang merupakan salatr seorang dari keluarga Ibnu Al Arzaq,

bahwa Al Mughirah bin Abi Burdah dan dia dari bani Abdid-dar

mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairatr

berkata, "seseorang bertanya kepada Rasulullatr SAW, 'Ketika kami

berlayar di laut, tami hanya membawa sedikit air. Jika kami

benrudhu dengan air tersebut, kami akan kehausan, Bolehkah kami

berwudhu dengan air laut'?" Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW

bersabd4 'Air laut. itu suci dan bangkainya halal'."gse

u. tq tfir- :Jv i.lt ;. iur # 'i 'rZJ $:te -^vY \

J;, Ju :Jvi;.n ,i i |nFt ;a-, €j i # r *
,'fglest ^?'€e'=^\i s ,y::?htht,*; t'i" ;* yt

t5e Sanadnya shahih. Shafwan bin Sulaim adalah Az-Zlrbn maula Al Madani,
seorang imam dalam hukum syariat dan panutan. Dia mengambil riwayat dari Ibnu
Umar, Abdullah bin Ja'far, dan Ibnu Al Musayyab. Malik dan Ad-Darawardi
mengarnbil riwayat darinya. Ada yang rnengatakan, dia tidak pernah merebahkan

lambungnya selama 40 tahun. Ada yang berkata, "Dia seorang yang qana'al1 tidak
menerima upah dari raja." Dia sendiri adalah perawi tsiqah dat hujjah. Lahir tahun
60-an dan wafat pada tahun 132 H.

l t:t:";

,u t:r-rt l
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ST2L Muhammad bin Abdillah bin Az-zubur menceritakan
kepada kami, Hisyam bin sa'ad menceritakan kepada kami dari Sa'id
bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairatr, dia berkata: Rasulullah
sAw bersabd4 "sungguh Allah Azza wa Jalla telah menghilangrran
dari lralian kebanggaan dan lcepongahan jahiliyah dengan katcek
moyang. (Manusia ada dua hal) mubnin bertalova dan pendosa
celalra. semua mantuia adalah anak Adam, dan Adam dari tanah.
orang-orang hendalotya berhenti berbangga diri dengan lceturunan
atau Allah dengan mudah membinasakan mereka dari htmbang yang
membuang bau busubrya dengan hidungnya.'8@

,# u. -*.;.*'q s;f ,le* U t-h r.fi; -,rvrr
, - '. :J;, Ju :JG;;) ,lj 'oL ,,y'r:lt orl * ,otirz i )Jp *
4,v ;ts; ,s\b t* y, !* I }i,r ;i i ,*, *v ht & lt
",#3 ,zLir F":l a?ir i ,LGI, e,ry * W,6
'*ii 'ri ,!,* -b. ,3t &: ,b': ? iU it4t ,iruk '"ij A

6, ,k J" 1&i7* ",bi \i',Glt ii 'rtlr \f ,ui

t* Sanadnya shahih. Hiqram bin Sa'ad adalah perawi tsiqah. Sejumlah ulama
melghulqmkannr salah pada sejumlah periwayatan Akan tetapi, yang demikian
ini bukanlah sebentuk pelemahan dari mereka.

HR. Abu Daud dalam pembahasan tentang adab dari Musa bin Marwan dan dari
Ahmad bin Sa'id Al Harrdani; dan AtTirmidzi dalampembahasan tentang manaqib
dari Harun bin Musa bin Abi Alqamah AI Ghaud Al Madani.
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8722. Zakaria bin Adi me,nceritakan kepada kami, Baqiyatr

mengabarkan kepada kami dari Bahir bin Sa'd, dari lGalid bin
Ma'dan, dari Abu Al Mutawekkil, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "siapayang bertemu Allah dalam keadaan

tidak menyehttukan-Nya dengan sesuatu pun, menunaikan zakat

hartanya untuk membersihkan . dirinya dan mengharapkan pahala,

mendengar serta taat, maka baginya surga atau dimasuklcan ke dalam

surga. Lima perkara yang tidak ada kafarahnya: Menyehttukan

Allah ,4zza wa Jalla, membunuh jiwa tanpa hak, merampas harta

orang beriman, lari dari medan perang, atau sumpah jaminan yang

dengannya mengambil harta orang lain tanpa hak"'Elr

i ,# ,f l:rti'r).r vpl ,1,5* U (-fi $:" -^vYr
' 
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8723. Zakaria bin Adi menceritakan kepada kami, Ibnu

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Isa bin Yaitd, dari Jarir bin
Yazid, dari Abu Zrx'ah, dari Abu Hurairatr, dari Rasulullah SAW,

beliau bersabda, "Satu hulatm had ditegak*an di muka bumi lebih baik

t6t Dalam sanadnya terdapat Baqiah bin Al Walid- Dia tidak berkata
"menceritakan" dan dia seorang mudallis. Bahir dalam kitab sumber disebutkan
dengan huruf7'rz dan itu salah. Ayahnya adalah Sa'ad dengan huruf cin berharakat
sukun. Demikian juga yang tertulis dalam Ath-Thabaqat dL\ Al Musytabah. Dalam
At-Tahdzib dan Al Khulas,ftai tertulis, "Sa'id."

Hadits ini dinukil oleh As-Suyuthi secara ringkas dalam Al Jami' Ash-Shaghir
dengan redalsi, zZit lrt b *.V i iir 4i ,y "Siapa yang bertemu Allah tanpa
menyelattulcan-Nya deagan apa pun, makt dia masuk surga." IIR-. Al Bukhari dari
Anas. As-Suyuthi rlr:nilainya shahih.

Mrunad Imam Ahmad 
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bagi manwia daripada mereka dihujani selama tiga puluh atau empat
puluh pagi.'862

iG ,rr;F'i.r $ir)s 13; -,rvrr
'# 1:* tqta; i; f ;;$:L

, irn h, ,I* !, J;rjd ,jti ;;:,i 6
'dbf'ol:,[*1-u ,ftV JL'ef Y ,JG t,y:?'&., ,Sv y

(+J
rDz z
.l --tol 1-;t>

cr 1' 
"',? 

$:",

# l' * U.bt

J\"; J'&'

ft*t) GF tirri uls A,. e ",";

8724. Hanur menceritakan kepada kami, dan dia adalatr Ibnu
Ma'ruf,, dia berkata: Abdullatr bin Watrab menceritakan kepada kami,
Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ubaidullah bin
Abdillah bin utbatr menceritakan kepadalru, bahwa Abu Hurairah
berkata: Rasulullatr sAw bersabda, "Tidakkah lmlian memperhatikan
apa yang dilratakan Tuhanmu Azza wa Jalla? Dia berfirman,
'TidaHah aka memberi nilonat kepada hamba-hamba-Ku dari suatu
nibnat, lreanali satu kelompok dari mereka menjadi orang-orang kafir
terhadapnya dan mengatalran bintang itu dan karena bintang'.'863

862 Sa"rdnya shahih. Hadits ini dintkil oleh As-Suyuthi dala",r Al Jami, Ash-
Shaghir denganredaksi,ti*'iiLlrrlg;-'olVy f':\r,rS;|'t;*Satu huhrm hadyang
dikerjalran di mulca kmi lebih baik bagi pendu&ukbumi dari dihujani selama empit
puluh pagi." HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abu Huraimh. As-suyuthi
menlpinya shahih.6 Sanadnya shahih. Hanm bin Ma'ruf Abu Ali Al y:,haz.a Adh-Dharir
mengambil riwayat dari Hatim bin Ismail dan Hasyim. \duslim, Abu Daud, dan Al
Baghawi mengambil riwayat darinya. Dia sendiri adalah perawi ,srqai dan baik. Dia
wafatpadatahrm23l H.
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8725. Seorahg lelalci yang telah disebutktan narnanya

menceritakan kepada kami, dan dia adalah Abdullah bin Yazid, dia
berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang tidak
mengalir lalu mandi dainya,'8il

'* r#,f i",t)er*:Jv tt' i.';.r6$:L -AVyl

*) ,1, ht ** lnt Jyr'c$ ;,Su i;-; €J E ,f
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8726. Mu'awiyatr bin Amr me,nceritakan kepada kami, dia
berkata: Zatdahmenceritakan kepada kami dari Laits, dari Ka'ab, dari
Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW
bersabda, "Sesungguhnya kalian akan terlihat berttarna putih pada
dahi lada pada Hari Kiamat lantaran bekas wudhu. Siapa yang
mampu di antara kalian untuk memperpanjang warna putihnya, maka
lahiranlah."865

ts Hadits ini telah disebutkan sebelunrnya pada no. 8539.ttt Muawiyah bin Amr Al Azdi l,l tr,tanu-*engambil riwayat dari Al Masudi,
Za'idzhbin Qudamalq dan Fudhail bin Marzuq. Al Bukhari, sejumlah ulama dengan
perantara, kedua cucunya Ali dan Muharnmad keduanya anak .[fu13d bin An-Nadhr
mengambil riwayat darinya. Dia seorang pemberani, bisa menghadapi dua pulqh
orang sekaligus. Dia wafat pada Ahun 214H.
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8727. Abu sa'id maura bani Hasyim menceritakan kepada
kami, Abbad bin Rasyid menceritakan kgpada kami, Al Hasan
menceritakan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami,
saat itu kami berada di Madinah, dia berkata: Rasulullah sAw
bersabda, "Amal-amal aknn didatangkan pada Hari Kiamat. shalat
datang dan berkata, 'Ya Rabbi, alat shalat'. Allah Azza wa Jalla
berfirman, 'Kamu baik'. sedekah datang dan berkata, 'Alat sedekah,.
Allah Azza wa Jalla befirman, 'Kamu baik'. puasa kemudian datang
dan berlrata, 'Ya Tuhan, alat puasa'. Ailah Azza wa Jalta berfirman,
'Kamu baik'. Pada saat demikian semua amal datang, dan Allah Azza
wa Jalla berfirman, 'Kamu baik'. setelah itu Islam datang dan
berlrata, 'Ya Tuhan, Engkau-lah salam (keselamatan) dan alat Islam

@I - 
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(kcselamatan)'. Maka Allah Ana wa Jalla befirman, 'Kamu baik
Dengan lwmu hari ini Aht mengambil dan .menberi!."

Maka AJlah Azza wa Jalla berfirman dalam Kitab-Nya,

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, malca selrati-lrati

tidaHah alwn diterima (agama iu) daripadanya, dan dia di akhirat
termasuk orang-orangyang nrgi." (Qs. Aali 'knraan t3]: 85)

Abu Abdirrahman berkatq *Abbad bin Rasyid adalah perawi

tsiqah. Akan tetapi Al Hasan tidak pernah mende,ngar riwayat dari

Abu Hnrairah.-8tr
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8728. Zard bn Yahya Ad-Dimasyqi me,nceritakan ke,pada

kami, Abdullah bin Al Ala' bin Zabu menceritakan kepada kami, dia
berkata: Aku mendengar Al Qasim maula Yazid berkata: Abu
Hurairah menceritakan kepadaku, batrwa dia mende,ngar Nabi SAW
bersabda, "Sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Wahai anak
Adam, jilu lrannu memberilwn kebaikan itu maka itu baik bagimu. Jika
lrarnu menahannya maka itu buntk bagimu. Mulailah dari orang yang

s6 Sanadnya shahii. Hadits ini merupakan dalil bahwa Al Hasan mendengar
riwayat dari Abu Hurairah. Walaupun hal ini bertentangan dengan kebanyakan para
penghafal hadits. Telah terbukti dari beberapa jalur yang berbcda dari tiga perawi
yang dengan jelas meiryatakan bahwa Al Hasan mendengar riwayat dari Abu
Hurairall dan sangat mustahil mereka bertiga sepakat untuk berdusA. Hadits ini
dinisbatkan oleh As-Suyuthi dalam Ad-Durnt Al Mantsur Qla$ kepada Ath-
Thabarani dalan Al Aus ath.
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engkau tanggung. Jangan mencela Allah atas rezeki yang terbatas.

Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah'.'t67
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8729. Dengan sanadnya dari Abu Hurairah, dia berkata:

Seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW; dia berkata,'?erintahkan
aku sebuah perkara dan jangan terlalu banyak sehingga aku bisa

mengingatnya." Rasulullah SAW bersabda, "Jangan marah." Beliau
kernudian mengulanginya, lalu mengulanginya kepada pria tersebut.

Rasulullatr SAW bersabda, "Jangan marah."86E

'f €l c H"\6!i 'ra'i."?l d; -rvr'
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4730. Aswad bin Amir me,nceritakan kepada kami, Israil

menceritakan kepada kami dari [!u llashin, dari Abu Shalih, dari

s7 Sanadnya shahih. Al Qasim maulaYazid,adahh Al Qasimbin Abdinahman
Ad-Dima^syqi adalah maula Juwairiah binti Abi Su$ran Keluarga Yazid bin
Muawiyah mcrycroleh warisan hak pcrwalian atasn)'a. Oleh sebab itu, sebagian
ulama menyebutqra maula Muawiyah dan maula bani Yazid. Dirinya
dipcrbincangkan tetapi jelasn)ra dia adalah perawi tsiqah. As-Suyrthi mcriwayatkan
hadits deirgan redaksi, }'it'et{ri 

"[1lr 
*t u? r;il' rl' "Tangan di atas lebih mulia

dai tangan di bavtah, fun iulaildh dari orang yang engkau tangtmg." IIR. Ath-
Thabaraai dalern Al K&rr, dari Ibnu Umar. As-Suyrthi retilainya shahih.ffi Sana&ya shahih. HR Al lrrthari; At-Tirmidzi a"ri aUo Hurairah; dan Al
Hakim dari Jariah bin Qudamah" As-suyuthi dal"rn Al Jami' Ash-Shaghir
menilainya shahih.
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Abu "Hurairah, dia,:berkata: Rasulullah SAW. Oersabda i,'Allah

melaknat Yahudi; selsb .lem& bobi ,dilraramkan.kepodc tnerelsa,

tetapi merelrn menjualnya dan memakan uangnya."86e
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4731. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Imran

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Mirayah, dari Abu
Hurairalr, batrwa Nabi SAW bersaMa, "Malgikat tidak mendoalwn

orang yang meratap dan cengeng. "87o

,n*-sfui ;:rr; I ;;t ,:>jt; ;. ,t;:):" $:", -^vry

,4732. Sulaiman bin Daud -dan dia adalatr Abu Daud Ath.
Thayalisi- menceritakan kepada kami, Imran menceritakan kepada

kami dari Qatadatr, dari Al Ala' bin Ziyad Al Ada,wi, dari Abu

86e Al Aswad bin Amir Syadzan mcngambil riwayat dari Hisyam bin Hassan
dan Kamil Abi Al Ala'. Ad-Darimi, Al Harits bin Abi lJs4meh, dan sejumlah ulama
mengarnbil riwayat darinya. Dia wafat pada tahun 208 H: Abu Hatim menilainya
shahih, Dia berkata, 'Dia adalah perawi jujnr dan shalih.", Degrikian juga dengan Ibnu Al Madini, dia berkat4 'Dia adalah perawi tsiqah)'

Ibrru Hiban menyebutkannya rJoJrzm Ats-Tsiqat.
E'0 Sanadnya shahih. Abu Mirayah at t31i Al Bashari. Abu Sa'id borkata,

'Namanya Abdullah bin Umar. Hadits riwaya-Erya tidak banyak.u Ibnu, Hibban
mencantumkannya ke dalam Ats-Tslgat sebagaimana yang terncantum dalam At-
Ta'jil. . .
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,f 6o)U, ,lo,:k €"; ,3jr; 'j;.'otl:L €* -^vrr
,)* !, J;)

,f
l
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8733. Sulaiman bin Daud menceritdran kepada kami, Imran
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Abi Al Hasan,

dari Abu Hurairatr, bahwa Rasulullah SAW bersabde ,,Tidak ada
sesuatuyang lebih mulia bagi Allah daripada doa.'872

t7r $rrra.l',Jra shahih. Al Ala' adalah Ibnu Zyad Abu Nashr Al Adawi. Dia
rcngambil riwayat dari ayahnya" Abu Hurairah dao Im.n bin Hushain. scjunlah
PlaT! rcnganbil riwayat &rinya adalah aatadah, Maftar Al ltrarraq, dm Hisyam
bin Hassm. Dia adahh scorang ahli ib.dab, thrsyuk pcldiam, drlr suLa mcnari$s.
Dia rnganbil rinrayat dari AUtr htrairah. Dia wEfrt pada tahun 94 H.

Al Mndziri reri*apttannyr &lamAt-Targldl, wa At-Tohib dcngan rcdrksi,
Dari Abu Huraimh, dia batatq Ya Resutu[ah, ccrita].dah kcpada tami tartang
yga, sfkq bangrrDamya? Rasulullah SAW bcrssbda, ,Bau fun anas dot paah.
ser;l,en?,a adalal, al Misk (nirynk h.affi). Koilahya adotah permata- Toihnya
adatah hoorit Siapa yotg nellnos*W fur selmoqn nerasobt nihmt iot
dda* p,eraah boso,,t. ltot taq ahfr dn ,tdat ohnt Dtdt. Baluw idak a*an
$at Kffiaonya tldah ahmt puah,."

HR At-Tirnidzi; Al Bazzar; Ath-Thabrard dril,,,n Al Ausath; dm Ibnu Hibbcn
d.lutit bShaiit-nln.

Ib,m Abi Ad-rhmya mcriwayatlm dari Abu Hurairah *cata nauoufdcncan
rcd&t orf! q1rl, 1tfi, ,t Vl OW'ttr ,!,itrt 'o'*n ,*n, *;':ti, ,JI-;:'ri$,;Irl,
"Dindtng swga afutah tntu ban ehas dq Utu Uin per*'f^g*ryo adotah
inta dan peaau. Kelrihl-kerikl sugob4n afulah pa nob, dor tarubla adatah
afout."

m Srmdnp sluhih.Irao ymg dim&$d &Lm hsdir ini de trcdu. hidia
rcbchmya adsLh Anrman bin Dn*u al Qnman" Dia adrlah perrwi Ei,qah.
Dilchr&.n &bn At-Tah&ib (AI34. At Uqlili rri*ayartan dgi-e8bdah, 

-fui

S.'id bh Abi Al llasro, dari Abu Hrainh dcDgsn rcdabl 4, o, L, ,iv ilt'O'e
"Ttulo*sdasesuatu lebih mulb bagi Ailah dni doa.n Hmp'Imau:ia* orenat aan
die miwayatkao dmgrn E&esi sc?Grti ini.

HR. Al Bulhari dahrrr pcdahasgo tsotaqg adab; Al II*in; dan At-Tirnidzi
dri Ah Huraireh" H.diB ini shdtih.

.'., J.t-.,
.. ..?
gf eir"-^Jl'ttf e;;*3 $'
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8734. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Ikrimah bin
Ammar me,lrceritakan kepada kami, dia bedota: Dhamdham bin Jaus

Al Hiffani mendengar Abu Hurairah berkata: Aku mendeirgar

Rasulullah SAW bersabda, "Ada dua lelaki bani Israel. Salah seorang

darinya ahli ibadah, sedangkan yang lain adalah pendosa. Keduanya
'bersaudara. Saudaranya ahli ibadah melihat saudaranya tersebut

selalu bergelimang dalam dosa dan berkata, 'Celakah kamu, hentikan

perbuatanmu'. Adibtya pendosa berkata, 'Biarkan ahr dan Tuhanhr'.

Selanjufirya dia me,nyebutkan redalcsi hadits Abu Amir.873

'JL ,'r?"i 6'L 4\ I g* q:.itlt'l? t:s,L -AYyo

ui* ut j ,:r,r;r,X,, ,k lt Jhi6 ,i6 i;) ,i
'& €"fi)At)+f

8735. Abdushshamad me,nceritakan kepada kami, Abu Hilal
me,nceritakan kepada kami, Muhammad meirceritakan kepada kami

t73 Dharndham adalah lbnu laus dikenal dcngan Al Yamami. Dia mengambil
riwayat dari Abu Hrrairah. Yahyz bin Abi Katsir dan Ikiriah bin Armar
mengambil riwayat darinya.

Ahmad berkaa, "Riwayatrya tidak mcngapa,"
Ibnu Sa'ad memasukkan [s dalarn golongan ulama ahli fikih Yamamah.
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dari Abu Htuairah, dia ber}ata: Rasulullah sAw bersabda, "Jika

sepuluh orang rahib Yahudi beriman, niscaya semua Yahadi alcan

beriman kepadaht.'E?a

ird;r, t ri'* ,€j ,j: ,;;Lsr !* ti:"; -^vr1

tttlL ob'; LW ,,So lb U ,* ,;.L ,iu ,S';'^*
\firy: j, *U t,t*P h' & y, J;''d.;'rYi;:j
.tl."y, t4irl U?t ,tiiiv u?, ,6, *'l'"r<llt ,i;) I |i'a

fbvi;;i. co ,W*'r 6;';l1l ult ,Gi'*i ult
a

8736. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ayatrku

menceritakan kepadatcu, Abu Al Julas Uqbatr bin Yasar menceritakan

kepadaku, dia berkata: Ali bin Syarnmakh menceritakan kepadaku,

dia berkata: Aku menyaksikan Marwan bertanya kepada Abu

Htrairatr, "Bagaimana karnu dengar Rasulullatr SAW menshalati

jerazah?" Abu Hurairatr berkatq "Allahumma anta rabbuhaa, wa anta

Htalaqtahaa, wa anta hadaitahaa lil islaam, wa anta qabadhta

nthahaa, wa anta a'larnu bisirrihaa wa alaaniyatihaa, jinaa syufa'aa

faghfi.rlahaa (ya Alah Engkau Tuhannya, Engkau yang

menciptakanny4 Engkau yang memberinya petunjuk atas Islam,

,,n Al Ahbaar adalah bentuk phxal habru. Artinya gIang stralih bangsa Yahudi'

Dalam kamus disebutkan, dengan hwuf ia' berharakat kasrah lebih fashih' Sebab,

bentuk pluralnya adalah afaat dar-b;ukan fu'uul.
Al Fana' berkata, "Dengan harakat kasrah." Abu
Ubaid berkata, "Dengan harakat fathah."

Al Asmai berkata, ".lko tid"k tahu pasti apakah dengan harakat kasrah atau

fathah."
Demikian juga pandangan Ka'ab.
Al Hibru'ardya tinta yang digunakan untuk menulis. Hadits ini adalah

ringkasan hadits no. 8536.

@l - Musnad Imam Ahmad
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Engkau )rang melrcabut nrhnya' Engkau lebih mengetahui rahasianya

dan apa yang dinyatakannya, tami aatmg sebagai pemberi qfafaat

maka aurprmilah di").'o"

* ,;; $:r; ,,r: ,itL ,{Jost * €* -^vrv

,r! r ,;;ir * q"''n U; 'iv 
e;} ,r: ,? ';r'Lrr

t&?, ,eN, ryi"t ,Jv'jr"1', {'b, e At f ,;;:}'

.a*ff iui,l' Vb: ciTrrilr

8737. Abdtrshsbmad meoceritakm kQada kmi, ayahku

meirceritakan kepadaku, Yrmus mcnceritakm kepada kmi dri Al

Hasaq dri Abu Hurairah. Yrmgs bin Ubaid bcrtata Dui Al Hasm'

d4.i Abu Hurairab dari Nabi sAw, bcliu bers*aa, "Matiftmilah

letttera, horcilah pintu, dan tutuplah nakano dant minunqt "f,6

ri6 C ,r: r ,;;7 f3i"- ,;irr,'nit,;I-'€* -^vr^
ltr s,*r,J i6 ,iuiZ) ,r: ,?LU g; i. ;*L+

t?t Hadits ini tclah dipcbu0on scbclump prda m- 8526.
16 Sanadq,a sluhih. HR Al Bult ri dri Jabir. Ihdits ini dimtil ohh As-

Suynthi dtte,a Al Jamt Ash-Shaghir.dmgp rcdabi,tdi$ rli*5#ii {gi'u{t qil
i, '1,]t r.A'ji ar';tJ$ iri,.tr t;;.t't ,*\t rfttt -Mfut l@ttPt ii*4 kaliot ha'dak

rtarr,'tufitat piat, tiamn bher vvafuh ab' bt dan uarylah nafuwr squ
mininan'rrroi pwr dangu kayu yotg tcanu toLh di otosrrya"-As-Suydhi

morilaiqra shahii.pra" d,-m-ti*"y"Iai."t Or"r' $l'* etidt tj$t - Maakmr

lampt saat tidur."
Imam hadits dan ulama parsyarah srmah bcftlata, Tctmiuk Nabi sAw ini

tidak lfiusus bcrlaku tcrhadap laryu, teEpi rmcncahp rematlkan scmra ryi-"
HR. Ibnu Mai ah A* ef if rU- dengan s1g1d sluhih, ti*tt'ip:\ tj1f''z;fr. r;i't

z,A;,rr"), 'rrlt-5l, ,,"r,i i ';t* rft1 tarfil *Tuarylah'vvadatt-wadoh,'i*atlah

tunig ai'tuaipdn pintu, marullun ka dalarn runah mok-ailak lalior saat

malam, sebabiin berlreliaran dan mencangkaan saatifrl"
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8738. Sulaimm bin Daud me,lrceritakan kepada kami, Syu'bah
me,nceritakan kepada kami dari Abu Balj, dia berkata: Aku mendengar
Amr bin Maimu menceritakan dari Abu Hurairab, dia berkata:
Rasulutlah SAW bersabda kepadaktr, "Mar.kah kamu aht unjukkan
kalimat )nng merupalcaa huia simlnnan sw,gq dari banar, Arsy?

^ ry*" 
iltaa bittaat .'8r'

dl * ,ff'* ,ig €* ,;:,2tt ib $:L -^vrq-. a't;k-y 
Lr At '; ,,lu ilarir il' ,k lt J*,'of r;;

.:,irttt - 
yilc-rr'JJ,j'Ll'ilt',#, y

8739. AbduSshmsd meoceritaku kqada kami, Hammad
menceritakm kcpada'kami dari Suhail, dai Abu Huairah, bahwa
Rasulullah SAW tersaUAq "Pac*lik itu fukorrlah tidak adanya
hujan, ako, tdapi padlih adalah lalllgitt menrurrlcan hujan
semerrtara burni frdak nprunfuhkm tononot.'ffi

/\l € ,$-: i. * * 
"13 

8:L ,1t& €* -AYr.
'#i- :Ju S-'t;r'h, * )ui;:r'ot';;; ,r: f ,{p i.
|e ;,t * +3,6*', W ),it;..J g z )i;l ix ;Ar
,t$ Lt 'jui r;+ ;i ,p orx-;rF:, ,i, ,s;,, ( :rjti

t] ffaaits ini adalah ringkasan hadits no. 8745.
878 Hadits ini adalah rinilasan hadits no. g6gg.
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8740.' * me,nceritakan kepada .kami, Hanrmad

menceritakan kepadakami dari Ali bin T*riildni Aus bin Khali{ dari

Abu HnrairalU bahwa Rasulullah SAW tersaUAa, "Manttlia
dibangkitkan dalam tiga golongan: Para pejalan kad, para
pengendara, dan orang-orang yang berjalan di atas waiahrqla." Para

sababat bertanp, 'Ya Rasulullalri bagaimana mereka berjalan di atas

wajah?" Rasulullah SAW b€rsabda, -S*ungtrtrya Dzat yng mamry
memperjalankant mereka di atas kaki nampt pula memhnt mereka

berjalan di atas wajabrya. Hanya saja wajah-wajah tersektt

menghindar dari jalan tonjolan dan dui.'fre

(..
€)f'*:r;- ,,Su';1 : tat-r ac#e 01

,r*; * ,;rti'* ,39 eY ,;*lt 3+ tflr, -Avt \

;vlt, ,k lt J;r'ttf e;';,

.{.,\ut'u i)it p, :€-lr'u i*,:t,P,fi ;'#'4at
8741. AHushshamad menceritakan kepada ftariri, Harnmad

menceritakan kepada kami dari Washil, dari Yahya bin Uqail, dari

Abu Htrairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap maHtluk

saling menuntut balas satu sama lain, hingga hswan tidak bertanduk

ED Aus bin Khalid adalah Aus bin Abi Aus. Abu Aus adalah kiasan rmtuk
ayahnya. Dia mengambil riwayat dari Abu Hurairab" Ibnu Jad'an mengambil riwayat
darinya. Yakni, AU bin Zaid bin Jad'an

Hadb adzlah tanah yang.menonjol dari bl';mri. Hadiba punggung yang bongkok"
Ismfail-rya adalah hadabun (yang menonjol). Sedangkan kaa ihdaudaba memiliki
makna yang sana. Contohnya, ahdabahullaaiu (Allah membuatnya bongkok).
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dengan hewan yang bertanduk dan sqdd terkecil dengan semut
,erkecil.'a8o

'* ,!b tI:"; cgjjr *'c;. {,2sr 
"? 

cl:t, -^vry
\t * lnr Jt-rTli;; ,r: r ,)Lst ,ri ,r ,*, i.'*
ir, Gr d 6t1 

"'ttt 
,*fii ,.tilt Jt,-+ar ,,Su *: #

,y Lsj -#r w yAe 'gru ,j e'4:; ,:,*t?:
i; fu ,(St'-^trt :r:$ ,Jv t,,ti u ,'& ;e;h: gc
;,, :Lili ,yr:2*l int, {r'6 rif ,r;fur :a' j\|iA,,
G t;;<ri- ) bf i,,r ,i *f e olX ,*#r :Jtt e,r3,.

qu,tt e.tij U;,*fr,r"\\r : e[rfut y $
8742. Ab&rshshamad bin Abdul Writs me,nceritakan kepada

kami, Hatrmad menceritakm k€pada kami dari Ali bin Zaid, dari Abu
A#Shalt, dari Abu mrairat, bahwa Rasnhrllah SAW UersaUAq

"Krr'ilca alat smryi kc lmgit yng kc tajulr, chr nertperhatikan,

tmyata di atasht ter@ ,ulifus fui grmh. SAelah itu aht
sanpai kryds sebuah kmn WE Wrzt nere.ka bagaikan ntmah-

ntmah y@g di dalamnya todqat ular yang terlihat dari lwr. Aht
bertanya, 'siapakah mereka?'Jibil menjawab, 'Mereka adalah para
pemalcan uang riba'. Ketika aht sampai kc langit dunia, aht
dilrelilingi debu, a:tap, dan suara-suara bising. Afu bertanya,
'Siapalrah mereka?' JiMl menjawab, "$/etan, mereka sedang

880 Yahya bin Uqail Al Khuza'i meirgambil riwayat dari Iman bin Hushain dan
Anas. Al Eusain bin Waqid dan Sulainan At-Taimi mengambil riwayat darinya.
Perawi jujur dsnbcnar.

Al Jamma' bermakna hewan ternak yang tidak bertanduk Adz-dzanah bentuk
pluralnya adzlah adz-dzurru artinya semut terkecil.

@ - 
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berputar-pttar di atas mata manusia, agar manusia tidak

merenungkan semesta langit dan kmi. Jika tidak demikian, manusia

akan menemukan keaj aiban-kcai aiban'.' 88r

t,6 . ./.6 .
)l^> t:'lJ.>

.. t. t6 r.

* u.)"dl -AVtr!ot .it,J, lt-l'>eijrt.
d

)@t,i$'tL',

'rt\t 
it

{'\', *UtLle;;,rj e,fk,rj yf;'JL*
,rAt'; q ? *;k -*S;.;t ;; ct

8743. Abdushshamad bin Abdil Warits menceritalcan kepada

kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ashim,

dari Abu Shalih, dari Abu Hurairalt bahwa Nabi SAW bersabda,

"Satu qinthar adalah du belas rifu uqiah. Satu uqiyah lebih baik

dari apayang ada di antara langtt dan ktmi.'st2

I $:L ,,t)'i'# €.t- ,ru.|At :* $:L -AVtt

l:i'of ,#'& *a bt ,rb lt J;t'ol a;; ,r: * ,f
G)b'r\i,PiA,

8744. Abdushshamad me,lrceritakan kepada kami, Umar bin

Rasyld me,nceritakar.r kepada kami, Abu Katsir menceritakan kepada

ttr Abdushshemad bin AMul WadB At-Tannrri dinisbatkan kepada *t-tannur
(lubang di tanah teryat p€Nnbakil roti) adalah Abu Sahl Al Hafizh. Dia mengarrbil
riwayat dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dan Syubah" Ibnu Abdil Warits, Ab4 dan At-
Tarqafi rrengambil riwayat darinya. Riwayatnya dijadikan sebagai ln$jah. Dia wafat
pada tahun 207 H. Ar-Rahaj artiqra debu

E82 R.iwayat Abdushshamad bin AMul Waxits dapat dijadikan huiiah, dao'

biografi singkatnya telah disebutkan pada hadits sebelumnya:
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kami dari Abu Hurairah, bahwa Rasutunah sAw melarang menjual
buah di atas pohon sehinggabuahnya layak dimakan.ss3

i * Jt" #t |t? tfll; C72t .r:L ts,L -^vro
ittt :$;i;;:;6'q" , Jv'r;<lt,#:l'.t:? $3JJut;\t ,#:Stltb 13;^,tttl :)r"a 6;:; t/'',.-1" :ju i;!r fi) !t:? $3, ,;r? gj
thsrrArtryr ,iu i:s €ttt,*tt \, & itj;,

(rlL., lA
8745. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdul

Hakam Qaid sa'id bin Abi Arubah menceritakan kepada kami,
Abdunalrman Al Asharn menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku
mendengar Abu Hurairah berkata, "Jika Rasulullah sAw sedang
mengiringi jexuzalL beliau berkata, 'Lebarkanlah dan jangan
membuat (ubangftyQ senpit sebagaimana yang dilafukan orang-
orotg Yoht& talndap jenual*qn'.'e

..7gjr 'i.U:: €* -AVr1

n€; t 1'*,irt- r;; $'er."

,:,Su 4kir.fre rfu
*bt **tJ;,jv

t83 Hadits ini dinuHl oleh As-suyrthi deran Al Jani, ash-shaghir deagan
redaksr, zlt;it'r;lr5 vy- 31;,F ,dt g.'c a 'T.asulullah sArfr/ mclarang menjual
buah di atas pohon hingga layik dl#"tan dan bebas dari penyakit." Sementara
riwapt lain disebutkan dengan rednksi,titil'n'g;r:t 6,rdrnr i, ry?n"rotofiah SAW
melaXang menjual buah di atas pohon hingga bcbas &jri t,i6"." IIR. Ath-Thabarani
dali TAid bin Tsabit. sanad hadib -, aniiT scbab ada perawi bemama umar bin
RasyidAlYamami.

Dalam sanirdnya terdapat Abdrl Hakim ea'id sa'id bin Abi Arubah. Ad-
Daraquthni berkat4 'Dia adalah perawi mairuk(riwayatnya diabaika.)." DalamAt-
ra!7 disebut Abdul Hakim. sedanglen daram naskah manuskrip t"rtolir, ,Abdul
Hakam" sebagaimana yang terdapat dalam kitab sumber.

@ - I{usmfl Imam Ahmad



c

Z*JI )
\P. ir'itrri ,g;\t ,p i,:rrst, ,d:.i e 3rH' ,t t

;1tr',p kl<tt,,'fu.i:; U: iv:r,dr ;'w'Pt t
8746. T*rid bin Al Hubab menceritakan kepqda karni,

Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Maryam menceritakan kepadaliu, bafuwa dia me,lrde,ngar Abu Hrnairah

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Kepemimpinan pada Qurauy,

lrcpuatsan kthm pada kamt Anshar, adzan pada kaum Habasyah,

kccepatan pada bangsa Yaman."

Sekali Zaidb€rtatq *46mah di tanganbangsaAl AzA-'r85

4:r; ,z)v t$.ri';y.r €"- ,71jr ii.i:-: $:"; -^vt,v

br Jrt ql {ui;:} ,r: € ,g?'tt f ,Pt il I' iP
,f; ,f;t:r;. *., *i,, ,l*aa

8747. Zaid bin Al Hubab me,lrceritakm kepada kami, Ibnu

Tsauban me,nceritakan kepada kmi, dia berkata: Abdullah bin Al
Fadhl menceritakan kepadaku dfii Al A'oj, dari Abu Hurairah, dia

berkatar "Aku melihat Rasulullah SAW brwudhu. dua kali, dua kali

basuhan.'ff

ttt Sanadnya shahih.HR At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. As-Suyuthi dalamll
Jami' Ash-Slughir mcnilaiqa shahih.* 

ry1ilio_+i digry, obh As-Suyrthi,.dalam Al Jotr{ Ash-Shaghir dengan

redaksi, |)*ui:F ,6Ji 6ir .ddt ;ar5,i:ryrti+rtVei,( "Rasulullah SAW pemah

bemrudhu satr kali, satu kali basriltan, &a kali fua kali basuhan, scrta tiga kati tiga

kali basuhan Semra hitungan terscbut p€mah dilakukan oleh beliau." IIR. Ath-
Thabarani dari Mu'ad4 danhadits mihas,an.
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8?48. Muhammad bin Abdillah bin Az-Zabur menceritakan

kepada kami, Umar bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Atha',
dari Abu Hurairalq dia berkata: Seorang lelaki datang kepada
Rasulullah SAW dan berkata, .r{ku bermimpi melihat kepalaku
diptrkul dan aku melihatnya tergelincir." Rasulullah SAW kerrudian
terse, ryrm dan bersabda, *Salah seorang di antara kalian memuhtl
syetan dan menahtt-ndhttinya, lalu p*gi fun mengabarkannya
kepada orang-orang."tn

$:L ,io4dk I y;'i.'*;b rii.l -,rvrr
:,SG i;} ,rj r ,g?\r r q U.',rL $:ri ,rL U U
,pt $r+t ,ttiJ '#- tiy ,:p: *r \,, ;* !,|5;; ,Se

-#-"s, tt?'# ti1, ,tita$,'-l:,6ti ,G7 cr iq tr!:*
rsu -fi,#V 4;rr nht 'rJLd 

,J:uu

8749. Syr'aib bin Ha$ Abu Shalih me,nceritakan kepada kami
fi ]ytakkah, dia berkata: Laits bin Sa'ad me,lrceritakan kepada [ami,

887 $o"odnl'a shahih. Umar bin Sa'id bin Abi Husain An-Naufali mengambil
riwayat dar-i Thawus dan Atha'. Yahya Al Qaththan, Raub datr sejumlah ularna
mcngambil riwayat darinya. Ibnu Ma'in, An-Nasa'i, Abu Hatim, dan Ibnu Hibban
mcnilainya siaili.
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Ja'far bin Rabi'ah me,nceritakan kepada kami dari Al A'raj, dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian

mendengar ringkikan kcledai pada malam hari, maka mohonlah

perlindungan kepada Atlah dari kcjahatannya, karena saat itu ia
sedang melihat syetan. Jika kalian mendengar suara ryam iantan
pada malam hari, maka mintalah anugoah'Nya, karena saat itu ia

melilnt malaikat.'8BB

i.t * ,'l*- tslt- :Jv;+;v*1U J..n $:", -AVo.

Ut €,* ,lii;;;6'.* ,JG rtiit I $:r, i$'u-
azJt:i;ti gt? u bl$ir'".v r*'rf e e *i *\tu *

ti;:: tib ti ,vttt ,ti-$l ,i 4 ,Vq, €*"r, e.F
;tt ! ,iui its'"o, ,:&,t {'?nt * U, rx1; vtif

i{t*b'
8750. Muarnmal bin Isma'il menceritakan kepada kami, dia

bedota: Hammad -1akni Ibnu Salmaf menceritakan kepada

kami, dia bertata: Abu Al Muhazzim menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mende,ngar Abu Hurairah b€rkata, 'I(etika kami sedang

bersama Rasulullatr SAW dalam sebuah ibadah ,haji atau umralu

serombongan belalang mengbadang kami. Kami kemudian

me,mukulinya de,ngan tongkat dan cmbuk kami, lalu belaling-

belalang tersebut jatuh di hadryan kami, dan kami be*ata, 'Apa yang

telah kita laktftan! padahal kita sedang ihram'. Maka kami bertanya

kepada Rasulullah SAW akan hal itu, dan beliau bersabda, 'Tidak

mengapa dengan hswan krtnn laut'.'tBe

ttt Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 8050.tt' Abu Al Muhazzim At-Tamimi Yazid. Ada yang mengatakan dia adalah

Abdurrahman. Dia mengambil riwayat dari Abu Hurairah" Syubah dan AMul
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8751. Suraij bin An-Nu'man me,lrceritalian kepada kami,
Abdul AztzbunAbi Salmah me,lrceritakan kepada kami dari Manshur
bin Adzin, dari Malrfiul, dari Abu Hurairab" dia berkata: Rasutullatr
SAW bersaMa, 'Tidok beriman seorang hamba dengan iman secara
total hingga d'to mentagalkan dusta dalam senda gurau dan
perdebatan watrynm ten ar.' N

# *-ry'it€;r- ,!pri.tb'i. ;;d*-^voY
'qd" Ll -;;; ,rj * ,ij;L i. ;+.* ,-i:,* ,r: i
Jh [ :Liui1}'rt r A pt ;a b, *,]t fi ,
,*:y:* lilt ri6 Vi.'ub*l t?r+OL. I q ,t'r:)

.lll

t-l

cdll

Wadts rrpngetrfiil riu61l3t &rirya ADu Ilrinr {a ul'rnr ahli hadits lainnya
wo.ldsyailr.ff.' t$ Abdul Aziz bin Abi Sahmah adshh Al Msjir)run" Ivlmshrr bin Adzin
kesalahm]n tcrdryst pads Esal ltfisd. Tidalc scumg puo yang bcnrsaha
mengoreksinya Ymg bcm nddleh rr[awhr bfu zilzfrb sebagainana telah
disebuen scbcl@ya po& hadits no. 861 5.

Ibm llajar tclah relalorlan kckeliruan dil?rn At-Talil deirgan margituti
sy_-{kltrya Al Husaini Quth yang menulis, nMaushur bin Adzin, sebagai sosok
Sraqg:brrksn Uanshur bmZ:tcg;zl\ dan men&lp biografinya tidak diketahui. Akan
tetapi yang bemar, dia adalah rbr,u 7adzm, salah seorang pemrlis terdahulu rmtuk
naskah Al Musnad telah berbuat salah dengan menulisnya Ibnu Adzin. Kesalahan
serupa terdapat pada naskah manuskrip yang me,nguatkan bahwa kcsalahan terdapat
pada kitab asln Al Musnad dahulu. Deagan demikian kini kerancuan tersebut telah
terjawab. Alasan hadits ini dinilai mursal adalah Makhul tidak pernah mendengar
hadiB dari Abu Hurairah.
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8752. Musa bin Dad Adh-Dhabbi menceritakm kepada kami,

Ibnu Lahi'ah me,nceritakm kepada kami dari Ubaidullah bin Abi

Ja'far, dari Isa bin Thalhab, dri Abu Hurairah, bahwa Khaulah binti

Yasar mendatmgi Rasulullah SAW pada sebuah haji atau umrah. Dia

berkata 'Ya Rasulullalr, aku hmya memprmyai sebuah baju dan aku

haid dengannya?" Rasulullah SAW bersabaa, "Jilu fumu bersuci

maka basuhlah tqtpt duah, lalu shalatlah dengannya." Khaulah

berkata, 'Tika t€mlata masih ada bekasnya?" Rasulullah SAW

bersabda, "Cthtplah siranot air dm O*r1srrya ftdalc menimhtlkan

mudlurat unfiionu'$r

,y, u;i'rp1,, * il, + U ,* €* -AVoY

:)v ,r,rp;q3.)t 'r;;. '& ,f: LA '{t rlt + Sv ,1i,;st

,* ,:;; €* ,:s;a, ,i;- ,4t )* U.yflt;* $:',

b*i' 'bf ,Jv p:, lrb, * uirltfi;; ,r: * cir,.At
t , . .?..
.722''*..lt5

8753. Ali bin AMillah bin la'fr el ftfaaini me,nceritakan

kepada kami dm itu sebehm terjadinfra beircana AMullah berkata:

Ayahlcu tidak meirgambil riwayat darinya sedikit pun setelatr

terjadinya bencma, dia bertda: Abdul Wahab bin AMul Majid -
yakni Ats-Tsaqafi- menceritakm kepada kami, Yrmus me,lrceritakan

kepada kami dari Al Hasm, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah

st Sanadnya siafrrlr, walaqnn di dalam sanadrya terdapat Ibru Irhi'ah-
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SAW Uemsabaa, "Peloht fukon d@ yang dibekam
puasanya.'an

batal

e ,;> ,tj $ $:tL ,t11.1 U. '#t $1-r- -^vo r
9 lt, . i.o.t f . . t2 2 . . 'C,f ,i;-P ,r: * 2u-i # e2w i t* i.):.;i
otr 6$ ,zi<Dit i:hx '$r'ot ,,SG fr *i * \t *
t;;rt G Us ,:o$t',,br 6 qlr :rjti 'Cfr, ,ytSr

,ot?t f i:tt ,g;-ts gir; €*.?t ,i:t; ,lrt. *:t'# 
r,tAr 

jyvare$p e;; ,F u; ;tt_ Jr;yi ,jti
uk,t*t fi";";,ojfr ,lt>i|;d rr,ra u,l,Su{,e
*'*;i ,gd-.,s gir; €if, i:t";,Jii' ,,.3t )c)t G
h' (+ $ o;At Aqr,# ,F,l'J,Z- Jri)i :Jv ,t:r*;
,{a;it'Ah 6 q?r :rjti il, ,btSr ok 6y, ,|y,r?
,!Gr *rer&t,1,ii q?l q+it,A, Gus
o.,t1)t jtva;eF-'; ,t;; ,F Srrx lgry.3| l*'u ?T)

u;6-:; i ,i6 ,3ij ,|sd ?t,r, i ,jd q 'ci,r"5

gi 'e i 'fr! ,U\ ,t1 t;it ;:;,:r G us ,i;it
,tr'St ?;5 ,.F, jl*'f ,,rAt'u ,p:i :gt;lif

8e2 IIR. Abu Daud An-Nasa't Ibnrr N,IajalU Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-
nya; dan Al Hakim dzlam Musta&a*-tya dari rsauban" Derajat hadits ini adalah
mutawatir dan,shahih.
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8754. Husain bin Muhammad menceritakan kepada [ami, Ibnu

Abi Dzi'b menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin

Atha', dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Huairab dari Nabi SAW,

batrwa belian bersabda, "setiap yang hampir wafat didampingi oleh

malaikat. Jika lelaki tersektt lelaki shalih, maka malaikat berkata,

'Keluarlah wahai nyawa yang baik yang berada pada iasmani yang

baik Keluarlah dengan terpuji, dan gembiralah dengan kegembiraan,

wevvangian, dan Tuhan yang ftd& marah'." Rasulullah SAW

bersabdq "Malaikat terus berkata dcmikian hinga rtyawa kcluar, dan

Malailrat membawanya naik ke langtt. Kenudian Malailut meminta

agar pintu dibuka. malaikat paniaga pintu bqkata, 'Siapa ini?'
Dijawab, 'Fulan'. Maka para malaikat berkata, 'selanat datangiiwa

yang baik yang berada pada jasnani yang baik Mas*lah dengan

terpuji, dan gembiralah dengan kegembiraan, wewangian, dan Tuhan

yang tidak marah'. " Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat tens
berlrata demikian hingga nyawa sonpai kc langit di mana Allah Azza

wa Jalla berada." (Rasulullah SAW bersabda), "Jika lelaki ituiahat,
maka malaikat berkata, 'Keluarlah walui ,ryawa yang jahat yang

berada pada jasmani WE jalut. Keluarlah dengan hinq,

bergembiralah dengan air WW surgat panas dan nanah'.

Demihianlah tents dikatakan hinga nyata dikchwkan, dan malaikat

membawanya kc langit. Kemudian malaikat meninta diktkakan pinu.
Ada yang bertanya, 'Siapa ini?' Dijawab, 'Ful@t'. Dikatakan, 'Tidak

ada sambutan selamat bagr nyawa yory jalwt )nng berada pada jasad

yang jalut. Pulanglah dengan tqhina. ruhk difukakan bagimu pintu

langit'. Maka dia dhuir dai langit dan dibawa kc hrburnya. Lelaki

yang shalih duduk dan dikatakan kqadanya sebagaimana yang

dilratakan pada perkataan yang pertana. IEIaH yang iahat iuga
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diduhttrm4 dan dikata*an @dory sebagaimana dikatakan pada
perkataon lwtg patottt.' ffi

'* ,# f i*-.3 $:"' ,t1--i '; i# rf3l -,rvoo

.:;63fl ol ;')?, ,lb;it ,ir,it

,$,J
t t'}lr
,L t t
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,kat
I

U \i

'* Jr* ir *- ,iri:, €* :Jv'rp d1; -rvor
'tti:trg,rj *,g)\t r1, * *
'* e,i 6 rEiri * o;;'* ,Jv'rn

:&;:i
B Sanadqra stuhih. Husain bin Muharnmad adslah Ibnu Baham AtTamimi

Al Marcrazi AI Mu'addib. Ddsm kitab sud€r tcrtuliss 'Trasan bin Muhammad"
seperti yang fficanfrrm dslam mslrnh mamrslcrtr, "Ilasan bin Muharrmad." Apa
yang^tersebut itr adalah salah fift[ 6d3 nama terscbut sebagai S1laith Ahmad.s Hadits ini dinukil oleh As-suyrthi dzlzrrn Al Jami, Ash-Shaghir dengat
redalsi, F io,. ',;a ',3sy- q ',lr- tji *Btshalavattah kqadofu, lwrena
sesunggultrya slralav'at yang kaltm lannotkan kgpadafu adalah zalcat bagi kalian."
HR Ibnu Abi S1,aftah dan IbnrMardawaih dari Abu Hurairab"

,:*,h:Jtt *);v?", * ,4t f i;) ,r: ,;,f
y 6i' ,A eL; $ri ,Ujt ,).iur rj[:ri ,€ik: r6V

8755. Husain bin Muhmmad me,nceritakan kepada karni,
Syarik me,nceritakan kepada kami dari [,aits, dari Ka'ab, dari Abu
Hurairab, dari Nabi SAW, beliau b€rsaM4 "Bershalawatlah atasht,
karena shabvat yang lcoru ucapkan tqsebut adalah zakat bagi
kalian. Mintalah kepada AlloL urtttk menjadikanht wasilah. Karena
wasilah adalah derajat totingi di dala4 swga yang tidak akan
dicapai kcc'uali oleh seorang lelaki. Afu berharap lelaH tersebut
adalah oht.'8$
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8756, Husain me,nceritakan kepada kami, dia berkata: Suffan

-yakni 
Ibnu Uyainatt- menceritakan kepada kami dari Abu Az-

Zinad, dari Abu Abdirrahman Az-Zinad" dari Abdurrabman Al A'raj,
dari Abu Hrnairah, bahwaRasulullah SAW bersabda, *Adakah kalian

melihat qibtathr di sini? Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun

bagiht kcffiu$rukan dan ntht kalian.'Ees

* e iit:: $:L :Jv :-* i L-r6 $tL -AVov

ul :Ju" r;:;6 &3 Jr ,ie ;At ,rj ,? ,r 9. 4t)t

ty'-,r: ,g, y ,iti|;r.'$, ,j;.lf ;6r ,i& el,'

,1Gitfu ;\,k fi *rXo' .l- itr Jt-t *|6 ,r:it
* P t *P h' * Ut,#t,* (^:t u:A$,Del )Yt

T6Goktf lr #j,irV
8757. Mu'awiyah bin Amr menceritakan k.p.d" kauri, dia

berkata: Zalrdah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin

Umair, dari Abu Al Aubar, dia berkata: Seorang lelaki mendatangi

Abu Hurairab dan lelaki tersebut berkata, 'Engf,au yang melarang

orang-orang shalat de,ngan mc,nge,nakan seirdalnya?" Abu Hurairah

berkata, "Iidak, tet4i d€mi Tuhan tempat mulia ini, sungguh aku

telah melihat Rasulullah SAW me,ndirikan shalat pada ternpat ini
dengan menge,nakan se,ndal hingga shalatrya selesai dalam keadaau

tei Al A'raj adalah Abdurrahan bin Hurmrz Al Ataj Abu Daud. Dia
mengambil riwayat dari Abu Hurairah dan Abdrllah bin Bajinah- Az-Z.tfui dan Ibnu
Iahi'ah mengarnbil riwayat dariryra. Dia adalah perulis Al Qur'an dan wafat di
perbatasan Iskandariah pada tahrm 117 H. Ibnru Sa'a4 Al Madini Al ljli, dan Ibnu
Kharasy renilainya tsiqah.
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dike,nakan. Rasulullah SArv juga melarug berpuasa pada hari Jum'at
saja kecuali ryabila dia puasa beberrya hari.-Ee6

* i's.tj ti;!t- :Jv ;a.st ,i3 '; 3-:d rfl; -,rvo,r
'*r* ,Ju r:ij ,rj c ,f:, s! j;'# ,,trFt * * ,#
'Ji;'l .)?:,.J.'& tf;tt;i,ir,;- *3 ia?"t& n' J;t

.{gt; g;rLr;t t gL'rL# ;L bb q
8758. Mu'awiyah bin Amr socaf,a makna -*roita,* kepada

kami, dia berkata: zardah me,nceritakan kepada kami dari Iaits, dari
AMul I(arilrr, dari maula Abu Ruhm, dari Abu Hurairah, dia berkata:
Aku me,ndengar Rasulu[ah SAW b€rsaH4 ,,Wanita mana saja yang
mengenakan wewangiqn di mosjid, maka shalanya tidak akan
diterima sehingga dia menbersihkannya dengan mandi layabtya
mandijunub.'8n

,lP i.t *,?U$:';,tXL)U.'# rii; -rvor
bt* 4t*,r;;,rj r q*j *,,;r))t* i,:fi, f

:^fri'rZ3IfrL i,,ui'i_l ,tr:)tii ,Jv fi *i *,

-- 
o 

sanadnya shahih.Abu Al Aubar adarah ard Al IIariBi, sebagaimana yang
ditegaskan oleh Ad-Daulabi dabn ll Krop (ltitr). IbDu II"j., ;",rh&";"y;
!?lanAt-Talil dari An-Nasa'i, Abu Ahmad et t*ii, a- uio"l.. Kemrdian Ibnu
Hajar berkata, 'Ibnu Ma'in dnn Ib,nu Hibban mcxdlain)ra tsiqah,i* *if"i shahih
hadi8nya."

Hadi6 yang berisi riwayat shalat dengan m€ngenakan sandal ini diriwayatkan
oleh_Ad-Daulabi dari Al Haqn bin Ali bin Atra& dari Husain an Jafi, daxi za.idah.

.tqt. mqr u3jah dari Abu Hurairah. Hadits ini dinukil oieh As-Suyrthi
dalamAl Jami'Ash-Shaghrr dan dia menilainya dha,if.
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8759. Husain bin Muhammad rne,nceritakan kepada kemi,

Muslim 
-yakni 

Ibnu Khalid- menceritakan kepada kami dari Al
Ala' bin Abdir,rabman, dari ayabnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi

SAW, beliau UersaUda, "Kemuliaan seorang lelaH adalah agamanya,

kchormatannya adalah aknlnya, dan pelindungnya adalah

akhlabyg-'ffi

$1", :yu .r-:" U *t bb 'n ,H $:-r- -Av1 .

U';; ;.L '.Jtt 
*)- G;*'i ,-;- ,Jv )*'i.b*,

1,' & !t');r'*,;;:;,rj ri4 *yW i, f ti
&;:d ri3; y 3r1, 'c,c1, olt?'n LH ,Su'rt;: {'

t 
-., - t z ol.rl*k *-e:i

8760. Yah>,a bin Ghailan dan Qutaibah bin Sa'id me,nceritakan

kepada kami, keduanya bertata: Risydin bin Sa'ad menceritakan

kepada kami, Yahya bin Ghailan b€*ata di dalam riwayatryra, dia

berkata: Yunus bin Yazid menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab,

dari QabishalL dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda" "Dai trQurasan akn kcluar bendera-bendera hinm, fidak

ada yang bisa menalwnnya hinga bendera ditegakkan di lliya.'ffi

' t6.

eo ,lu*l $:", ,it,. $? 'i ,?- $1", -^v1\
1 .. t -.J, ( . . . ( a .. a . .. I o l'7.

#,t * Ol-:e ,et ,f c-t-$ €..1 y )r* f ,tt' Jr .l\
't 6 ,p ,Ju i ,JG fi *j {'X't.rU" lr );t'* ,i;:}

8e8 rIR Al Hakim aalia At Musadrak; dan Al Baihaqi dalam ls-Snzan dari
Abu Hnrairah RA. As-Suyuthi menilainya siahih dalan Al Jami' Ash-Shaghir.

ts Sanadnya dha'if,sebtbada perawi bemama Risydin bin Sa'ad.
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8761. Yahya bin Ghailan me,nceritakan kepada kami, dia
berkata: Risydin me,lrceritakan kepada kami, Bakar bin Amr
menceritakan kepadaku dari Amr bin Abi Na'imah, dari Abu Utsman
anggota majelis Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau
bersabda, *Siapa yang berkata atas namaht yang tidak'pernah aht
katalan, maka dia telah menyiapkan tempat fuduhya dai api
neraka. Siapa yang mengeluarkan fotwa tanpa landasan ilmu, maka

dosanya bagi penberi fatwa. Jika seseorang meninto bimbingan
darinya dan dia memberikan petunjuk selain petw{uk yang dia
anggap terbaih maka dia tetah menglchianatinya.'ffi

, i' 't? 6?l zJv ',:L f '€rtfi $r, -^vly
,;j,rj *,lnFt,f ,:*\t {;.i, i ourL yi,-
't;; otlt';.bt ,t*'i ,pr *Xt "f" i' Jh jv ,jG''&hei

87 62. Al Ktruza'i Abu Salamah me,lrceritakan kepa.da kauri, dia
berkata: AUaUm bin Ja'far me,ngabartan kepada kami dari Utsnan
bin Muhammad Al Akhnas, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia
bertata: Rasulullah SAW UersaUaa, "Siapa yang diangkat sebagai

* m- Al Bulfiari; Mustim; Ibnu Majah dari jahu Muhammad bin Arm, dari
[!u galemah; Muslirn, Al flalrim, Asy-syaf i dal"rnlr-Rrsalai; Ad-Darimi dengaa
redaksi hsdits ssmstna.
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hakim bagt orang banyak naka dia telah disembelih tanpn

menggunakan pisau.'Nr

,f- ,U) 'ri;. GL3 ,,i Jti ti' ;? Jti -^Y1r

* #'i.Ld, s?f {ls a,- il il' '"b $f :Sv gi}ir
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8763. Abdullah berkata: Ayahku bertata: Dan setelah itu Al
Khuza'i me,nceritakm kepada kemi, dia berkata: Abdullah bin Ja'far

me,ngabarkan kepada kami, dia berkata, 'tJtsman bin Muhammad

meogabarkan kepada ka@i dari Al A'raj drn Al Maqbui, dari Abu

Hurairah."s2

$:r- :Jv|gtit'zJ- I -41Jr'i.)H $:r, -AV1t

ht * olll ,;; ,rj 7yj r,,.)ir,f )\.U:rt
;;i:r t*r: qf2lisr t1'; ,su *:, l,

8764,. Manshur bin Salamah Abu Sdamah Al I(huza'i
me,nceritakan kepada kami, dia bertate Sulaiman bin Bilal
me,nceritakan kepada kami dari Al Ala', dari ayahnp, dari Abu

Hurairah, bahwa Nabi SAW bosabda, "Potonglah hmis dan

p anj angkan j anggut.' fi3

st lil- Abu Daud; Ib,nu Majah; dao At llakim dalam Al Mustadrak dari Abu
Hurairah. As-Suyrthi menilainya siairi.

ry Hadits ini telah disebutkan sebehumya.
s3 m- Muslim dari Abu Daud. Hadits ini din*il oleh As-Suyrthi dqlar", Al

Jami' Ash-Shaghlr de,ngan ss,laksi, ni;J r7e5 ,;iilt f;'r\'q:r:?-lt t'i* *Potonglah

htmis, p anj angtran j angut, dan s etis ihilah oruDtgor(mg Mai usi."

,3I15 $:J; j6ta.
J-g

^1t
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8765. Al Khuza'i menceritakan kepada kami, dia berkata:

Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari saudaranya

Abbad, bahwa dia me,nde,ngar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW

bersabda, *Ya Allah, aht berlindung kepada-Mu dai ernpat perkara:

Dai ilmu yang tidak beruunfaat, dari hati yang fidak t:httsyu*, dari
jiwa yang t'tdak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak

didengar.'M

ff * )\rULrll:" slL :Jv',g,At rr;i; -a,vrr

8766. Al Khuza'i me,nceritakan kepada kami, dia berkata:

Sulaiman bin Bilal me,nceritakm kepada kami dni Iktsir bn Zud,

ry m- Muslim dan An-Nasa'i dar.Z;ridbin Arqam Hadits ini dinukil olch As-
Suyrthi dalam Al Jami' Ash-\lughir, dm rnilainf sluhih.

As-suyrthi ncriwayadrannya dcogno rod8b r"- ,,*b ,SLKr1 ,9it'a'Jai'it [',Jilr
';jt .,{tfs qib'cf ,t(: i * *rt ,i"fi wfi ,ra I 'c,t!, ,,)6;lo1 1xt t$t '.,,,rii1',11lt ,#1t
uj '4t;-t- t r.litt u.:.c..}r i ,rt V;.errri i *l W .:&i'e 'u *\:;t 4 *Ya Attahi aht
berlindung kqada-Mu aoh *etantnan, htalas, tdhrt,'bakhil,'btuaor, silua htbur,
danfinah daiid. Ya Allah, bailah jiwa aht kctakwaan dan sucikanlah, Engkau-lah
seba*-baik penyucinya, Engkau-tah wati dan ttnranya;. Ya Athh, aht bolindung
kqada-Mu dari ilmu yang fifukbennanfaat, dari hati yangtifok khuryt, dari jiwa
yang fidakpmtah kzryorg, fun dari doa 1rutg fidak dikabulhan."
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dari Al Walid bin Rabalu dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW
beliau bersabdq "(lmathtyang terlemah akan ditolong.'ils

,o<)e i) f )\r'r;t 6?l :JG'67r4t $lt; -^v1v
\'*";:iii;;),i *,*ji,:;*,ow.r i' )3 *

,rf ok'of ,;*jt ,4. \i#tt, ,Jt 'rL.t *
8767.A1 Khuza'i me,nceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu

Bilal mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari LJbaidullah bin
$alman Al Aghar, dari ayabnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasutullah

SAW bersabda, "Tidakpantas bagi orangyang memrynyai &nwajah
menj adi orang kepercayaan.' ffi

,yj * ,,',j:,ir ,f L* s:L ,Ar4t x* -^v1^
ttl 6,-,!o:s. Griiv ,iv'tLt;r'\t * ,,it f ,i;:; ,r: *

6r:j ok
8768. Al I(huza'i me,nceritakan kepada kami, Sulaiman

maceritakan kepada kami dri Al'Ala', dari ayahnya, dari Abu

s5 m- Al Ilakim dalam ll Mwndrak dari Abu Hurairah- Iladits foi dinulril
oleh As-Suyuthi dalerrn Al Jani' Ash-Shaghir, dan dia menilainya siclnt. Sanad
hadits ini siarrii.s Sanadnya shahih. Rasulullah SAW tclah mcnjelaskan hakr'lret pcmitft &ra
*qi4 fu membatalkannyg dal,m sabdan),a, *:i;"y4t +, ,#:i ft ,frr?i'Y:
y.l. ):yt "Kalian alan mendapati marusia jahai yang meiiti*i dui wiah, ilU
daung kepada sekelompok orang dengan satu wajah dan ke lcelompok laia dangor
wajah ymg lain." Muttafaq alaih.
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Hurairab dia beftata, "Tido*, pmtas fugi'orang yang jujur menjadi
pelalorut."w

.a,'ip o.r)it * oW s?f ,lv Arit e:* -^v11
'r6i iolr ,Jrr'rxt *'?"t * U, f ,;;:; ,fj * ,yj

.6ri-:i*r

8769. Al l(huza'i meirceritakan kepada \ar.ri, Sulaiman bin Al
Ala' menceritakan kepada kami dari ayahnp, Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah SAW b€rsaHa, "Lonceng adalah senrling-settling
syetan.'fit

-g f D^, il 'tttl:L €"- :Ju t6t4t 61; -,rvv.

.:;*t$t G'jg ijIr,,SG t :
8770. Al trftuza'i menceritakan kepada kami, dia berlcata:

Sulaiman bin Bilal menceritakm kqada k@i dari Katsir bin Z.aid,
dari Al Walid bin Rabab dri Abu Hurairalt bahwa Rasulullatr SAW
bersabda, "Perdamaian dipubolehkan antara kaum muslimin.'ffi

s7 HR- Muslim dan Al Ilakim" Al Hakim shahih. Redaksinya, i'#b gt{. t;$t li 'A*i -Tidah atcan terlaatpi, nagadi pelalotat dan orang yang
jujur." tlR- Al Mundziri dllmn ll-fqrgttib wa At-Tarhib.s Hn- Muslim dao Abu Daud dari Ahr Hurairah" As-suyuthi dalam Al Jami'
Ash.$haghir nottairya shaldh. As-suyuthi mcriwayatkan d€ngan reaa*i }#r
9t!#J: bfr "Lonceng adalah fugi@ dari sa uling sydan. " Sanadnya siaf,ii.s HR. Abu Daud; Al Haldm dstlrn Al Mustodrak dari Abu Hruairah; At-
Tirmidzt dan Ib,nu tvlajah dsri Auf. As-suyrthi ncnil8in1la shahih. As-sunrthi

dcngan rcdatsi, \9 ;f \1 w; Jrl tL lr A1.SI' ti't* '{ltt
"Perdanaian atbra &u zrrulim diperbletkn, fcandti podamaior yang
menghalalkan yory haran dot mengharonkan yang hahl" ganadoyg shahih.

@ - 
}I6n1fl Imam Ahmad



,l- l'';*r iri 'iri ,;; *j * ,g(, y. $jr * ,1":: 
u.

irf >r; 'Ar ,Y; ttt rp,: ;r'\,

,Su',;tujlt rSit- ,nj eL ,hr i3 $:r, -^YV\

oj *,vi e,*:)t * i:fit f )\.:; ic& $:rL
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. t.n I

ot^)t vqt
. STTL AMullah menceritakan kepada kami, Ayahku

me,lrceritakan kepadaku, Al I(huza'i me,nceritakan kepada kami, dia

berkata: Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami dari.Al Ala'

bin Abdirrahmaq dri ayahnp, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW

Uersaffiq "Potonglah hottis, panjangkan Janggut, dan selisihilah

oflmg-onarrg Majusl' ero

E '* DU il 'ot l, €l- zJv 
tgr$t $:"; -^vYY

8772. Al Khuza'i mencqitakan kepada kmi, dia berkata:

Sulaimm bin Bilal menceritakm kqada kmi dei.I(atsir bin Zai$

dari Al Walid bin.RabalL dari At6 tt111airah, dia bertata: Rasulullatr

SAW bersabdq "Jika pandangan oro&tk nafu fidak ada izin.'err

ero rradits ini adahh ladutan hadie no.87il.
err Saqadnya shahih.Ikair bin Zaid Al Aslami adalah Abu Muha'r'mad Al

Madani. Dia mengambil riwayat dari Al Maqbrni dan sekeloryok ularnr. Ibnu Abi
Fadik dan ulama lainnya mcngambil riwayat darinya.

Abu Zur'ah berkatq 'Dia adalah perawi jujur teupi lembek"
Dia wafat di penghujmg kekhalihhan Ja'far Al Manshur.
Ibnu Adi berkata, "Alnr meinandang tidak rengapa rengambil riwayat dari

Katsir."

Mrunad Imam Ahmad - @I



iL-,'* ,#'n 4Ylt rlo'€#t$1t- -^vvr
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. 8773. Al I(huza'i menceritakm kepada kami, aia Ue*atat

Laits bin Sa'ad mengabartan kepada kmi dei Yazid bin Al Ha( dari
Ibnu Syihab, dni Sa'id bin Al MusalSrab, dri Abu Hurairab dia
berkata: Akn meirdengar Rasulu[ah SAIV Uersat0a, "Aht melihat
Amr bin Amir nenyeta prorggrmgrrrn di nqaka- Dia adalah orang
pefiama yang menqdekakan k dak mqd*a dor menotong unta

telinga.'Dr2

,;(Jr /. "i ,f 4 6?l ,JG'€rA d"- -^vYt

J;.,iri 'iri ,;;,r: *,,-i5t i.* *yW i, *
:r;a'@ rr$rriiir'r$bt d r*,;r,ht ,k g,

8774. Al l(huza'i meoccritakai kepada kmi, Aa U.*.t",
Laits mengaba*e kepada kmi dri Yazid bin.Al [Iad, dari Ibnu
Syrhab, dari Sa'id bin Al Musaylrab, dari Abu Hurairah, dia berkata:

er2 Sr"a.+").a shahih. As-Saa'ifuh da At Bohibah adalah pcoArAut pra Islam
Arab ncmiliki tradisi ds"gs. rmta bctimnya. Yakni, jilo uma betina
me,rcka mclahirtan pada kali yang lrclimr EGr"h jurhtan dari rmta jantan.
Selaniutnya mercla mcmbelah tclingan)'a- McrcLa mhang rcngemdarainya,
mcngambil susrmya, dan tidak mclrjnrhtrarr$ra dari air de padalg nryut. Seorang
lelaki mereka akan bcrkata, *Iilra alu pulang dari p€rjalrnm, atau scmbuh dari
pe'ryakit, meka rmta akrr saa'ifuh (mcrdcka) dm menjadihnnya seakan-akan aI
bahirah yang tidak diperkcnantan rre+frnhil rrnnfaat darinya- Ada yang
mengatakan bahwa jika seseorang nemerrdckalan budaknya" dia b€*ata, 'Dia kini
saa'ibah," mata tidak ada ikatan lagi antara keduanya dan tidak ada waris-mewarisi.
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Rasulullah SAW bersabda, *Allah melabtat Yahudi, sebab mereka

menjadikan htbur-fubur para nabi mereka sebagai masjid.-er3

i; '"14 g!l- :JG i:x1; e* iv drv $:r, -AYYo

;r-'r;)L\t * lnr Jrr\li;; ,rj r ;,& ,l * ,s-&

,*)t )qry d;5, LQt u 75,s, F'; ?'; ??

8775. Mu'awiyah me,lrceritalcan ke,pada kami, dia berkata:

Zardah menceritakan kepada kami, dia berkata: Mtrhammad bin Artr
menceritakan kepada kami dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,

batrwa Rasulullah SAW melarang pada perang Khaibar setiry hewan

buas yang bertaring, hewan yang dipasang sebagai sasaran

pe,nrbunuhan dan keledai jio.k."o

,ie.,t1Jrt ,# dat I $'L :Jv 4:a $:t; -^vv1

* i'i;; iti 'iti ;;j ei * ,Ca ,ri * ,,*\,f
12 :Ju lrf 9:'n ,,f i ,JG'sf L\:)',fi1 '; ,'{t {'\t
tlr,f-. llA,#t{ }*ti et-*irk7u; lt,b
3" ,i* Y ,p,: iv1;l, * Ir Jy,i* ,$L ,s;i't'li;
It 3'r ,#'Sj :Jv1 ,k ,f & ,JG ,f ojiu if il' ^ ' ' ;:r,+ il h, ,i*|yt ,,++Yl e'ou; J

er3 Sanadnya shahih. HR Muslim dalom bab lamngan shalat mcnghadap lubur,
bahwa Rasututlah SAW bersabda" tflb tilht yt ;i, il fi! i'Jangaalah kaliwt
shalat menghadq fubur dan jangan duduk di atairqru."

er1 IR-"AI girkhrri Ouri Afi Ui" eUi Thalib, ?ti ,A, # ,f '*t * \, * iir iii i,f

{4' jij' ,!A Vi !l bahwa pada peperangan fniiUar, Rasulullah S^lW fretarang

"fuir'-mut'ah dan mengonsumsi daging keledai jinah.
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8776. Mu'awiyah menceritakan kcpada karni, dia berkata: Abu

Ishaq 
-yakni 

Al Fazari- me,nceritakan kepada katni dari Al A'masy,

dari Abu Shalilt dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Siapa yang memberi nafkah seorang istri, 
--alau 

beliau

bersabda: atau dua orang istri 4ari hartanya-, aku me,lrduga beliau

bersabda: di jalan Allah-, maka gudang p*bendaharaan surga

berlrata, 'Ya Muslim, ini baik lahtkanlah'. " Abu Bahar berkata,

"Lelaki ini tidak mempunyai apa pun." Maka Rasulullah SAW

bersabda, "Tidak ada harta yang tebih memberiht manfaat, kcanali

harta Abu Bakar."

Abu Hurairatr berkata, "Abu Bakar ke,mudian menangis, dan

berkata" 'Bukaokah Allah me,rnberiku manfaat karena e,nglau,

bukankah Allah me,mberiku manfaat kare,na engkau, bukanloh Allah
me,mberilu mmfaat kar€Nm €ngfau'.-el 5

. . tt-tt t..E )tV s!
jti 

'j6 ,;;
t3';, :jd #r,r 'n 'Jt $:", -AVvv

,ri r,g?\t f ,a;'*,ot;; i *!
A;fr',l.oli *ait'ui,,*r9'?'t ,* !, J;,
'rrfr6 Ji ,-rrt ,;;'i, d, i*;,)r ,eit',y ,p:? :t
Lp ,llti !t{, ;& ia c:rt'i ;$ ,:,t|'i:rlb u,; ,:;,x ,t,

.6r[-:ilr 'n'€i-')t

8777.Khalaf bin Al Walid meirceritakan kepada kami, dia

berkata: Ibnu Mubarak me,nceritakm kepada kami dari Muhauunad

bin.dilan, dari Rabi'alL dari Al A'oj, dari Abu Hurairab, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Seorang mubnin yang htat lebih baik
dan lebih utama serta lebih disukai Allah ,,lz,za wa Jalla ketimbang

ers ITR. Al Bulfiari dcngan rcdaksi hadits semakna.
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seorang mulonin yang lemah dan mengeriakan semua kebaikan.

Semangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu dan jangan lemah.

Jika sebuah perlcara tidak mampu diselesaikan olehmu malra

lcatalranlah, 'Allah telah menakdirkan dan apa saia yang Dia mau

pasti terjadi. Hindarilah berandai-andai atas aPa yang telah berlalu,

sebab sesungguhnya sifat itu datang dari syetan.'er6

. c, . a. Aq*- f rl*. ,j ri'* :sv sjt'i.5" $:t, -AvvA

.,fut *i :*) ;r'X,t * it J;r i6 ,i6 i;; ,rJ *
.O

.uegt'u ,y:? it A'#lAr<l'rf ,fl1rAt G i;r)
a,

8778. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Ma'syar menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Abu

Hurairah" dia berkata: Rasulullah SAW b€rsabda, *Hendabtya orong'

orang segera menghentiktn kesombongan iahilioh mereka, atau

akan menjadi yang lebih dibaei Allal, Aza wa Jalla dartpada

singa.'Dr7

,r t', ,tj ur si; ,iu # u.'# $:", -^vvl
,', a . . a .,)& r;.ri'*,*\'t i' * i f: *,iV /.n"url

b ;',q;lt 'q; ,tr, i:t'i s;; i ,ie t*;Lf ,;.; €j r
't ,p,t tvh, ,k lt J;tjui Ufut i-p'u ,*- pi lnl

ht * lnt Ji, JyV 1yTtjut U;'u6t'&l; ,:i;f

er6 Sana.tn)a shahih. HR Muslim. Isi hadits mencakup semua jenis kekuatan.
er7 Sanadnya dha'if, sebtb ada perawi bemaaa Abu Ma'syar Najih bin

Abdirrahman As-Sanadi. Lth" AI Qaul Al Mwaddd.

Musnad Imam Ahmad - W



,jt i u; y ,yfrb; ;r'ui;'ral ,'^k-'f ,ii *3 ,1,
:i;f't

8779. Husain bin Muhammad me,nceritakan kepada kami, dia
berkata: Ibnu Abi Dzi'b me,lrceritakan kepada kami dari Al Qasim bin
Abbas, dari Bukair bin Abdilah bin Al Asyaj, dari Yazid bin Makraz,
dari Abu Hurairah, bahwa seseorang berkpta, 'Ya Rasulullatr,

seseorang berperang di jalan Allah dengan malcsud mencari harta

benda dnnia" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pahala
baginya." Orang-orang prm terkejut. Mereka kemudian berkata

kepada lelaki tersebu! 'I(e,mbalilah me,lre,mui beliau mungkin beliau
tidak patram." Lelaki tadi lalu mengulangi pertanyaannya sebanyak

tiga kali, dan setiap itu Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pahala
baginya.'or8

,6 * .e I g:", :JG il)'i.'Jr E'3; -rv,r.
'^;il'4')l *i ;r, X,, ,)b !, );i'i, :JG i;j ,i *

1o' & i'nr Ji., ialo :Ju lis.r'&,-"u- :Ju; *:t ,)L

',sL ,iv ,jJir 'iu tr*L ?t :o 
nsL :Jt et*,, il'c*l

Au+t :Jv,?'u-jtt y, ;. ik'^H'jd t,3j, :i
'j6 ,it:liJr :d U?t :Su tgr,thu.';."r;l 

"r:i 
,Ju "t*

Gi tu,Jv W u4 Qrt :Jv,r'Y)r: rht,; iklt*
er8 Hadits ini telah disebutkan sebelumya pada no. 7887, namrm di dalam

sa"rdnya terdapat Yazid bin Mahaz, yang identitasnya tidak diketahui. Orang yang
menduga bahwa dia adalah Ayub bin AbdiUah bin Makraz adalah keliru, sebab
namanya disebut Ibnu Makraz saja sebagaimana telah lalu pada no. 7887. Sebab,
dengan hadits ini jelaslah dia addah Yazid- Lih. At-Tahdzib pembahasan biografi
Aynb.
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8780. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, dia

berkata: Abu Ma'syar me,lrceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Abu

Hurairal\ dia bertata: Seorang telaki dari Arab badui melintas di

hadapan Rasulullah SAW, sehingga menrbuat beliau takjub dengan

kesehatan dan larlit lelaki tersebut. Abu Hurairah berkata: Rasulullah

SAW ke,mudian memanggil lelaki tersebut, lantas bersabdq "Apakah

lramu pernah terkena (Jmmu Mildan ?" Dia bertata, "Apa itu Urnmu

Mildam?" Rasulullah SAW b€rsabd4 "Panas yang terdapat di antara

htlit dan dagtng." klaki tersebut beftat4 *Aku tidak pernatt

merasakan hal yang de,mikim-" Rasulullah SAW berqabda, *Apaleah

lamu pernah merasakan pening?" Lelaki tersebut berkata, "Apa itu

pening?" Rasulullah SAW b€rsabd4 "Penyakit yang menimpa daerah

pelipis dan kepala manusia." Lelaki itu berkata" *Aku tidak

mendryatkmnya." Ketika lelaki itu berlalu atau berpaling Rasulullatt

SAW bersabda, ."SiaW yang su*a melihat lelaH penfuduk neraka,

maka lihattah lelaki ini.'ere

g|t- :Jv "-bi, e"; ,gl ,i.- .,b i3 $:", -AVA \

* y' J;,i6 'i6 
/;; *: i |n{' **- * ;r11 t

,* $,# rlu ot{ of) ,:i:a:*I l@t iT; ,:;;: {'hr

8781. Abdullah me,nceritakan kepada kami, Ayattlctr

menceritakan kepadakrl Khalaf me,nceritakan kepada kami, dia

ele ganadnya dha'if, sebab ada perawi ktnama Abu Ma'syar. Akan teapi
riwayat semakna dengan sanzd,shahih telah disebutkan sebelurmyapada no. 8376.

c

.A.--et

Musnad Imam Ahmad - @



bed@ta: Abu Ma'qm meirceritakm kepada kami dari Sa'id Al
Maqburi, dari Abu Hurairab, dia berkata: Rasulullah sAw bersabd4
"Doa orang tezhalimi dikabulkan, walau|run dia seorang pendosa,
lrarena perbuatan dosanya kernbali untuk dirinya sendiri.',e20

c t'-.?, . .. . ..t+ir.l,Jt )* rf r:*" ,jG'& gi.t -,rv,rvl,it:.L

qq L]?: o.r1r4r it; it2:r titr'fritt, :dt u "A.)6v;?At Gi o;/_
8782. Khalaf menceritakan kepada kami, dia berkata: Abu

Ma'syar me,nceritakan kepada kmi dari sa'id Al Maqburi, dari Abu
Hurairat\ dia berkara: Rasutullah sAw bersabda, "Jika tidak ada
wanita dan anak-anak di dalarn n mah, maka aht akan dirikan shalat,
dan aht perintahkan pemuda-pentudofu untuk membakar apa yang
ada di dalam runah dengan api.'nr

m un--at-ruyatisi dari Abu Hurairah" As-suyuthi monrtihya d*bm At
Jami' Ash-slughi dm rcnilainya sluhih. aun tetapi saoadnya ana;yurena aaa
perawi bernama Abu l\[a'syar

%r sanadnya dtu'if, *.iarb ada pcmawi bemama Abu Ma'syar. Abmad b€rdalil
denganhaditsseperti ini sebagaimana sabdaRasulullah SAW. ,C;;,A,r.ri,j,rfiri
:nr{ # a?$ 9*, jyat;t {;1, iti *.5 }T 

,j ,v W i#u'}i t ls,5."ia j; it
:q, ya f f'"'tt W n? 't'-'6';,3trlt'J{.'j cy. d *ttr: *demi nyaivahi yang
berada di tangu-l,lya, oh. Mcinghot hiai mqnerinnhkan seseorang
mengumptlkan kayu fukar. Iatu aht menqintahkot agar shalat didirikan dengin
latmarung adzan. Ialu afu paktahkn seseotarrg agar mangimani shalat, daniht
!qo* bqsama seiwnlah lelalci ma nba*s ,-t rruh meretca. Denri nyawa aht yang
berada di gangaman-I,lya, jila sesarang mengetahui fuhwa du nendapitki
sebuah bukit ganuk dan &m tajuor yurg ba* tenu dia akt, shatit Isya
berjamaah."

Dengan hadits ini Ahmad bin Hanbal dan ulama lainnya berdalil sbalat jamaah
adalah wajib ain. Jika hanya sunah tentu Rasulullah saw tiaat akan mengancam
merrbakar runah yang meninggalkannya. Jika hukumya fardhu kifayah, shzlat
yang dilakukan Rasulullah sAW bersaoa beberapa orang dengannya iaa"l 

"utop.Dengan ini sebagian ulama bermadzhab Asy-Syafii berpendapat. Akan tetapi shalat

@l - Musnrd Imam Ahmad



Majmu'.
Abu Hanifah dan Malik bcrhtq 'Iluhrm shalat jamaah addah sunah

muakkadah."
Pendapat ini merupakan sebuah pe,ndapat ulamr As1l.S1raf i. Akan tetapi, yang

benar menunrt ulama Syaf iyah shalat j"'n"ah alalah fordhu Hfayah. Pendapat ini
dipegang oleh sebagian ulama Malikiyah dan Hanafiyah.

Musnad Imrm Ahmad - EI


