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PEI\TDAHI'LUAN

eljsg,n
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alan. Shalawat serta salam semoga

terlimpatrkan kepadajunjungan kitaNabi Muhamma4 pemimpin para rasul

dan imamnya orang-orang yang bertakw4 serta kepada keluarga, para

satrabatrya dan orang-orang yary rnergihtri mereka dengan kebaikan sampai

harikiamat.

Sesungguhnya Allah SWT telah memuliakan umat Mulnmmad dengan

dua sumber yang agung dalam qrai'atryra dan telah menjaga umat ini melalui

berpegang teguhnya mereka dengan dua dasar yang agung ini, maka tidak

mungkin dimasuki oleh kerarnran atau tertimpa kelematran atau kemalasan,

sebagai bukti saMa Nabi SAW, "Telah lattinggallun untuk lcnlian sesuatu

yang jilra knlian berpegang tegth denganrqn, makn kalian tidak al<on

t e r s e s at s e I amanya, kitabutlah dan sunnah rasul -Nyo." Sesungguhnya

penjelasan tentang hukum-hukum Al Qur an Al Karim yang global terdapat

dalam sunnah Nabi, semoga berkah dan keselamatan dari Allah terlimpah

kepada beliau sebagaimana terded di dalam Al Qtn'an:

"Dan lmmi turunkan kepadamu Al Qur'on agar kamu menerangkan

lrepada umat manusia apayang telah diturunkan kcpada merelca." (Qs.

An-Nahl llfl:a$.
Bagaimana umat ini akan tersesat dan menyimpang, sedangkan mereka

telatr memperoleh kecintaan Sang Pemcipta alan semesta ini melalui ittiba'
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(mengikuti) orang yang dijadikan sebagai teladan dan panutan di semua sisi

kehidupan, sebagaimana Alatr 1ang lvlaha Mulia berfirman:

"Katalcanlah, Jiko lamu (benu-benm) mencintai Allah, ihttilah aht,

niscaya Allah alcan mengasihi dan mengamptni dosa-dosamz." (Qs. Aali

'Imraan [3]:31).

Bagaimana kaki akan tergelincir pada hili kiamat, sedangkan Allatr yang

Nrlaha Mulia telatr memberikanjar$i, seraSna berfirman:

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah

dan (lredatangan) hari kiamat " (Qs.Al Ahzaab [33]: 2l)

Mungkin kita bisa merangkun kepada pendapat yang mengatakan bahwa

kebatragiaan dunia dan aktrirat terbatas dengan mengikuti Nabi SAW dan

meneliti perkataan, perbuaan dan ketetryan beliau- krilah yang diyakini oleh

salafi$ shaleh baik dari segip€mbatnsandanpenelitiarg karena itu terdapat

pembagian dan pengklasifi<asial

Sesungguhnya kitab yang adadi hadAan kita im (Mukhtaslwr At-Tivghib

wa At-Thrhi6). Pada asalnya adalatr karya Imam ahli hadits besar yaitu Al
Hafidr Al Mundziri dan diringftas oldr orarg pngjenirs di zamanrUra Al Huiiatt

Khathimatul Huffaztr Ibnu Hajar Al Asqalani. Dan merupakan keutamaan

dan anugerah yang utama Allah SWT persiapkan seorang alim, peneliti, dan

atrli hadits di zamannya Syaikh tlabiburratunan Al ^{zhami untuk menakhrij

naskahhtabinibagikami,lalumenelitidannrengoreksibqbagaikesalalrannya

dan membenarkan yang sekiranya perlu dibenarkan 
-semoga 

Allah

membalasnya dan kepada kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan-. Saya

telah meminta kepada beliau untuk memberikan komentarnya pada

cetakan yang baru ini, agar bisa saya cantumkan pada lembaran-lembaran

kitab ini, lalu beliau memkrikan izinnya kepada saya semoga Allatr

memperbanyak pahalanya. Dan tak ketinggalan pula saya ucapkan terima

kasih kepada penerbit Idarah Ihya Al Ma'arifdi Malegdon (Maharastra),

karena mereka memiliki ketrtamaan di dalam mengenalkan trarta simpanan

ini kepada khalayak. Aku memohon kepada Allah SWT agar memberikan
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balasan kepada mereka atas kebaikan dan jerih payatr mereka.

Di antara kemuliaan dan keutamaan Allah SWT yang diberikan kepada

saya yaitu Dia telah memberikan petunjuk kepada saya untuk menjalankan

pengabdian bagi kitab ini dan saya bukanlah orang yang ahli, semoga saya

memperoleh syafa'at dengan perantaraan mereka Dalam buku ini ada bebrapa

hala yang saya lalnrkan sebagai berikut:

I . Meneliti hadits-haditsnyadannama-namaparaperawinya.

2. Mengoreksi sesuatu yang menurut saya salatr cetak pada cetakan Daar

IhyaAlMa'uif.

3. menjabarkankosakataasingyangtidakdijelaskanolehpengarangdi akhir

setiap hadits dan di dalam simbol seperti ini [.
4. Mencantumkan komentar Maulana Syaikh Habiburrahman dan

beberapa koreksi beliau pada catatan kaki sesuai dengan yang ada pada

cetakanpertama.

Akhimya tidak banyak png saya perbuat kecuali saya memohon kepada

Allah SWT agar mernboikan manfaat k@a kita semua dengan perantaraan

kitab ini, di mana Syaikh Al Allamatr Habiburrahman telatr menunjukkan

keutamaan dan kandungannya di dalam pengantarnya yang telatr saya

cantumkan agar para penuntut ilmu khususny4 dan kaum muslimin

umumnya bisa mengambil manfaat dengannya dan akhir kata segala puji

bagi Allah Rabb semesta alam.

Sariyeh Abdul Karim Ar-Rifa'i
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PENGANTAR CETAKAN PERTAMA
Oleh: Syaikh Habiburrahman Al A'zhami

Segala puji hanya bagi AllalL dengan pujian yang menyamai nikmat-

nikmat-Nya dan menctrkupi tanrbahannya Shalauat serta salam semoga tetap

terlimpah kepadajunjungan kiaNabi Muhammad SAW yang telah diberikan

Jaw ami' Al Kal im Qnrk,atntpng ringkas tetapi mengandung arti yang luas)

dan lisannya dijadikan sebagai sumber hikmatr, serta kepada keluarga dan

para sahabatnya sebagai pelita kegelapan, mereka tegak dengan membawa

jejaknya dan menyebarkan dakwatrnya di berbagai umat.

Sesungguhnya hadits nabawi merupakan salatr satu di antara dasardasar

Islam yang wajib untuk berpegang teguh dengannf di dalam agam4 berlindrmg

kepadanya ketika mengambil rlalil dan mengambil berbagai petunjuknya di

dalam menemputrjalan yang lunrs. Makatidak anehjika perhatian para ulama

urnat s€xnakin kuat untuk menjagarya dengan memgloji dan membukukannya

Hadits-hadits nabawi bermacam-macam, di antaranya ada yang

berhubungan dengar anjuran kepada manusia untuk melakukan berbagai amal

kebajikan, berperilaku dengan akhlak yang muli4 memotivasi mereka untuk

melakukan hal itu, memperingatkan mereka dari melakukan berbagai

kemaksiatan dan perbuatan yang jelek, serta memperingatkan mereka dari

berperilaku dengan akhlak yang buruk dengan menyebutkan berbagai akibat

yangmembatrayakan.

Para ahli hadits dari kalangan ulama sebagaimana mereka mengupas
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dari segi pertratian mereka tertrdap pemhrkuan hadits-hadits tentang hukum

dan hadits-hadits tentang fitn}1 merekajug mernberikan perhatian dari segi

yang lain dengan mengkhususkan hadits arfuran dan peringaan, lalu mereka

menghimpun dan menyusunnya dalam hal itu. Di antara orang yang paling

dahulu melakukan hal ini yainr Al Hafiztr Al Kabir Hunaid bin Zanjawaih An-

Nasa'i yang dijelaskan di dalam Tadzkirah Adz-Dz.alubt wafat pada tahun

251 H, kerntdianAl ImamAl Wa'iAAl l{afi*AbtrHafthUmarbin Sfhin
pada tahun 285 H, kemudian Al Hafizh Abu Musa Al Madini yang wafat

pada tatlrn 481 H, dan tidak lama mendahuluinya orang yang dibuat

perumpamaan karcna kebaikannyapiu Al Imam peoegak $mnatt Al I{afidt
Abul Qasim At-Taimi Al Ashfahani penyusun kitab Siyar As-fufi af wafat

pada tahun 535 H, tetapi beliau mencantumkan sebagian hadits-hadits

ma udhu' (palsu) di dalam kitahrya Kemrdian datang sesUannya Al Imam

At Hafizh Abdul Aztrim bin Abdul Qawi Al Mundziri, dalam kitabnya,

beliau memuat semua )aqg ada di kitab*itab sebehmnya dan menyehlkan

hadits.hadits yang bemar-beoar palsu di antara hdits"hadits yang disehfil<an

oleh Abul QasimAt-Thimi, maka kitabn5a mernuat serta m€ocakry apa yang

ada dalam kitabkitab terdatnrlu, deogan t€*orcksi s€rta terhinda dri hadits-

hadits palsr- tvlaka keinghan rnarnsia akan kitab tersebrr semakin besar dan

mereka banpk rnenerimanya Tetapi lGrena besarnya kitab tersebut, maka

tidak ada yang bersabar untuk rnengarnbit rnanfra dainya dengan sebenar-

benamya kecuali orang yang *amnk serta tergila€ila dengan ilmu yang mulia

ini, dan di dalamrryajuga t€rd@ beberrya hal 1rang beri€biblebihan lorena

berpanj ang lebar di dalam memperbanyak jalan hadits serta pembicaraan

meng€nai sebagim perawi sebagai cdam dat p{im. Dan lebih dai itt semu4

yaitu batrwa kitab tersebut mernrat sejumlah besar hadits-hadits yang

diriwaptkm d€ngru sanad yaurry dlu' ifQffiah} Hadits yang afta'y'rnedcipun

diterima dalam fadha'il a'mal (keutamaan amal) dan tidak mengapa

dicantumkan untuk ttal ihr menwrs lna urama, tetryi sum hadits selagi jautt

dzu,.t etr:cra dlu'trdan bersih dari keramno hal itr lebih Uerpengaruh di dalam

hati dan lebih rnerrbekas di dalamjiura rmtuk menarrbah kepercayaan serta

ketenangan j iwa kepadanya

Maka Allah SWT memberikan ilham kepada orang yang sangat
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pandai di zamannya, penutup para hafizh Syaikh Syihabuddin bin Hajar

Al Asqalani rahimahullah,lahrbeliau meringkas kitab Al Mundziri kira-

kira seperempat dari kitab aslinya dan memilih yang paling kuat sanadnya

dan paling shahih matannya, membatasi pada jumlah yang sedikit dari

hadits-hadits yang sangat banyak jumlatrnya serta maknanya satu, dan

menganggap cukup di dalam berbicara tentang para perawi dengan

menyebutkan satu atau dr.ra kalimat lvlaka kitabnya ini tampil dengan lembut,

terkoreksi serta bisa dijadikan sebagai sandaran dan dipercaya tanpa

harus mencari sanad haditsnya dan meneliti matannya insya Allah dan

juga memudahkan para penuntut ilmu untuk menghafal dan mempelajarinya

serta ringan membawanya dalam perjalanan

PENYALINAI\I KITAB

Saya telah mengetatrui kitab ini sebelumnya sekitar tigapultrh tatnm di

negeri Bahraij (di utra India) keika sayannuukanqaadi antara peninggalan-

peninggalan Al Alim Ar-Rabbani Maulana Syah Na' imullatr Al Bahraij i
rahimahullah, Y,halifah Syaikh yang disepakati akan kebesaran dan

kekuasaannya serta kuatnya dalam berpegang dengan As-Sunnah, Al I'tlirua

Muzhatrhir Jan Janan Asy-Syatrid rahimahullafr. Kemudian saya pernatt

mengunjungi perpustakaan Universitas Lucknow pada tahun 1953 M.

sepengetahuansay4lalusayadapatkandisananaskatrlainpadakitabtersebut.

Hal itu tidak berlangsung lama hingga saya mengetahui batrwa ada naskah

ketiga yang disimpan di perpustakaan Daar Al Ulum (di Deoban) universitas

agama terbesar di India dan sekolah Arab temregatr di sana.

Saya melihat ringkasan ini di Bahaij dan terlintas dalam pikiran saya

keinginan untuk mencetaknya setelatr mengoreksinya supaya manfaatnya

tersebar, dan masih tetap tergantung di benak saya sampai Allatr memberi

kemudatran kapada saya dan teman-teman saya untuk mambangun kantor

Ihya Al Ma'arif di Malegaon. Maka saya ungkapkan keinginan saya kepada

para anggota untuk mencetaknya dengan memulai dari permulaan dan saya

pinjam naskah Daar AI Ulum dan menyalinnya, yang terhormat seorang

sastrawan dan penulis serta memiliki kemampuaq teman saya sendiri AMul
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HamidAn-Nu'mani satu naskah untuk kantor. Kemudian saya bandingkan

dengan naskatr Universitas Lucknow bersama saudara saya Al Mukhlish
Maulana AMul Jabbar Al Miawi seorang grrnr sasfi:a Arab di sekolah Miftah
AlUlumdiMawi.

Meskipun beberapa manuskrip jarang terlepas atau hampir tidak
terlepas dari berbagai kesalahan tulisan dan perubatran penyalirurya maka
kantor berusatra mengoreksi naskah dengan membandingkan antara
naskah tersebut dan kitab Al Mundziri tulisan yang mulia Maulana
Abdul Hamid An-Nu'mani dan Maulana Muhammad Utsman Al
Malegaonawi dan saya ikut sertakan keduanya di dalam mengoreksi sesuatu

dari awalnya dan kira-kira tujutrpuluh lembar dari akhimya Tet4i seelatr itu
masih ada beberapa kesalahan yang memaksa kami untuk menyertakan

koreksinya di penutup kitab.

Hendaknya orang yang mengamati perlu mengetatrui bahwa kami
naskatr Daar Al Ulum dengan kitab asli, tentang naskatr tersebut

dan naskatr Universitas Lucknow dengan dua kitab Di dalam kitab aslinya

dan karni berikan simbol untuk naskah yang kedua dengan 'l ,ruf "L"
sema untuk kitab Al Mundziri dengan huruf"M'.

Dan akhimya sebelum saya sebutkan sekilas tentang biografi penyusun

kitab Di dalam kitab aslinya yaitu Al HafizhAMul Azhim Al Mundziri
dan biografi peringkas kitab tersebut yaitu Al Hafiztr Ibnu Hajar
rahimalnnnallah,sayaberterima kasih kepada semua),ang telah merrberikan

sumbangan baik dengan harta atau usatranya untuk mencetak kitab ini, dan

tidak lupa kepada Haji Syamsu Adh-Dhuha AI Muhami pemilik percetakan

ilmiah "Ilmi Press", karena beliau telah mempersingkatjalan yang panjang

dengan persiapannya untuk mencetak kitab ini di percetakanny4 serta

mempersiapkan semua yang diperlukan untuk itu berupa huruf-huruf dan
png lainnya seperti meja dan alat cetak.

Orang yang fakir di hadryanAllah SWT.

Hebibun:rhmen Al ^f zhemi

India
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BIOGRAFI AL HAFIZH AL MUNDZIRI
s81-6s6

Dialah Al Imam Al Muhaddis Al Hafizh Al Mutqin Abu Muhammad

AMul AzhimbinAMul Qawi Al Mun&iri Asy-SyamikemudianAl Mishri,

dilahirkan di awal bulan Syaban tatrun 581 H. Dia menimba ilmu pada Al
Imam Abul QasimAMurrahman bin Muhammad Al Qurasyi Al Warraq serta

mendengar dari Abu AMillah Al Arfmi dan Al Hafizh Al Kabir Ali bin Al
Mufadhdhal Al Maqdisi, dandi sanadiamenamatkan ilmunya Diapergi ke

Makkah dan mendengar hadits dari Abu AMillah bin Al Banna dan orang-

orang yang sezaman denganny4 serta mendengar di Damaskus, Harran, Ar-

Rah4 Iskandaria dan lainnya.

Beliau mengarang Syarah kitab ArTirtbih, merryvswr Muklxas hu Sunan

Abi Daud dat Hawasyi (catatan kakinya) dan meringkas Shahih Muslim

serta mentakhrijkan sendiri Mu'jam Al Kabir (kamus) besar.

Diantara murid-murid beliau adalatr AI Hafizh Ad-Dimyati, Al Imam

Taqiyuddin Ibnu DaqiqAl I4 Asy-Syariflzaddin dan sekelompok dari para

ulama. A&-Dzatrabi berkata "Tidak ada di zamannya orang yang lebih kuat

hafalannya dari beliau." Beliau wafat talnrn 656 H.
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BIOGRAFI ALHAFIZH IBNU HAJAR

Dialatr imam Al Allamah Al Hafizh Abu Al Fdhl Syihabuddin Ahmad

binAli binMuhammadAl Asqalmi Al Mstrd Asy-Sff i. Dilahirkan di Mesir

23 Sya'ban 77 3 H. Beliau telatr menghapalkan AI Qur'an ketika berusia

sembilan tatrun, menimba ilmu pada Sirajddin Al Balqini dan As-Siraj Ibnu

Al Mulaqqin serta menjabat sebagai hakim agung di Mesir, mempelajari hadia

dan fikih, menunaikan haji beberapa kali, mendengarkan (ceramah) di Al
Haramain, negeri-negeri Mesir, Syam dan Yamaa bergunr padaAl Hafizh Al
Iraqi kurang lebih sepuluh tatrun dan menamatkan pendidikannya. Di masa

mudanya beliau memiliki keistimewaan di antara para ulama di z:lrnarrnya

dengan memiliki pengetahuan berbagai disiplin ilmu hadits terutama para

perawinya serta yang berhubungan dengan mereka. Berbagai karangannya

mencapai kurang lebih seratus limapuluh. Beliauwafat pada27 Dzulhijjah

852 H dan dimakamkan diAl QarafahAsh-Shughra di Mesir.

Syaikh Al Imam Al Alim Al Allamah Syaikh Masyayikh Al Islam dan Al
Hafizh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Semoga Allatr melimpahkan

ratrmat-Nya dan menempatkannya di Surga-Nya yang luas. Amin.
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KITAB TENTAI\TG IKHLAS

Bab Anjuren untuk Ikhlas

,*i ybt ;* !, J;' i6 'jti s.,L:!r 
'* 

,tj * -,
fr'';; *i Yu ti,r ia ,b;,i'f"l ,F t\t,- Y
it,'tc::i ft * h' is ,Y;t,y C+ ly e*
ltl?:, io .|f;'*!t,b. 9. +,6 E A on i'Ji-
:'i?)r6hr i6r ,f"|,t? i\t "'.A,*t*ht *t, * ?'t y.i- n h.,:, ,'b '^U II e ,l L,x)'rit +
io',fr'*!te g.+ ti ,yAok 1i:rr; j, ,yY

.;; ,il, od *t yh' e !',sy,
l. Dari Abu Kabsyah Al Anmari, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Pentmpamaan umat ini seperti perumpamaan empat

I Di dalam ceakan Al Mundziri tqttl/ris wahuwa (dan dia).
2 Di dalam kitab aslinya dan juga di dalam cetakan "L" (cetakan Lucknow) tertulis

mukhbith, dan yang benar yakhbithu sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al Mundziri.
Dan ini adalah tambahan dari Al Mundziri.
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orang; seorang yang Allah berilcan kepadanya harta dan ilmu, lalu
dia mengamalknn ilmunya dalam masalah hartanya lalu
menginfaldcannya di dalam halotya. Dan seorang yang Allah berilran
ilmu kepadanya tetapi tidak diberilcan harta, lalu dia berlrata,
'Seandainya aku memiliki seperti yang dimiliki oleh orang ini niscaya

alar alcan melala*an seperti yang dia lalculun.' Maka keduanya sama

dalam pahala. Dan seorang yang Allah berilran kepadanya harta
tetapi tidak diberi ilmu, malu ia [menyia-nyiakanJ harta dengan

membelanjakan tidak pada haknya. Dan seorang yang Allah tidak
berikan kepadanya ilmu dan juga harta, malra ia berkata,
'Seandainya aht memiliki seperti yang dimiliki oleh orang ini, niscaya

aku akan mengamalkan seperti yang diamalkannya.' Maka keduanya

sama di dalam dosa." (HR. At-Tirmidzi di tengatr-tengatr hadits dan

dinilai shatrih olehnya, juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah
dan ini lafazlnya serta diriwayatkan oleh Abu Awanatr di dalam
Shahih-nya dan hadits tersebut merupakan tambatran berdasarkan

riwayat Muslim)3.

lstakhbithu]: Maksudnya menggrurakan hartanya s@ara bodoh,

membelanjakannya pada kebatilan dan tidah mengeluarkannya pada

hal-hal yang halal.

p3 *bt & !, J;rLl -i;?s qr- ,,.16 /.t* -\
"; ,.,tt!tt otiL.l)t l3 ir '01 ,:yj? ,i., ,f ,t:j- t.1,} ju
l- . - t.

'oy ,ik:^c i.r:" hr Vg ,t1k- *'?;n1rt ,:tut #.
J\ * y* J\ 7G'P iy \, w ry w,'n
-^bk'-c i-rb hr ,$ rA:J;_'r"*'e;i24 lbi

3 Ghuwalr Abu Awanalr tambshm dri Al Hafidt ibnuHajr.
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y)l ei .,lL'df .i:6'& ht ,i5 ,1;t Aj{ i ttl,

.i.tu !t .i,r * ],]l{i--:y, ,tilt;'rl'';:;.ht W
2. Dart lbnu Abbas -radhiyallaahu 'anhuma- bahwa Rasulullatr SAW
bersabda dalam hadits png diriwayatkan oleh Rabbnya Azza wajalla,
"Sesunguhnya Allah Ta'ala (menulis) kcbaikan dan kejelelran
lcemudian menjeloslcan hal itu. Barangsiapa yang berniat melalatkan
stmtu lcebailran, lalu ia tidak melahtkannya, malco Allah akan
menuliskan di sisi-Nya satu kebailcan penuh. Jika ia berniat
melalatlrannya, lalu ia pun melalairannya, maka Allah akan nliskan
di sisi-Nya sepuluh kebailcan sampai tujuh ratus kali ltpat dan terus
berlipat-lipat. Dan barangsiapa yang berniat melalatlcan suatu
lrejelelcan, lalu ia tidak melalairannya, malca Allah alan tuliskan di
sisi-Nya satu kcbailcan penuh. Dan jika dia berniat melalailrannya,
lalu ia melahtkannya, Allah akan uliskan di sisi-Nya satu kejelekan.
(HR. Muttafaq 'Alaih) dan di dalam suatu riwaya! "Allah akan
tulislcan untulorya sau kejelelcan atau menghapusnya dan tidak al<an

binasa atas Allah kcanali orang yang binasa."

[Katabal: Maksudnya menentukan hal itu di dalam ilmu-Nya
sesuai dengan apa yang akan terjadi, atau yang dimaksud ialatr
memerintahkan para malaikat penjaga untuk menulisnya Kemudian
Dia menjelaskan, artinya Allatl SWT menjelaskannya.

lFaman Hammal: Maksudnya sebelum berkeinginan, karena
sesuatu yang diperlihatkan pada hati sebelum dilakukan adalah
berbagai hal yang sesuai dengannya.

*3 * \t ,k lt J;.,'oi -A ?nt u1r- i;; ,;ri ;p -r
,JL G:#s''.)i r*,'F- of Lta; l.,f ry, ,l,yr??", Ji_ ,jv
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s'.ikv ;*i i W; ot; trltyrs'-ikv ry'o$,qix- ;p
'oy ,*'i s'$v rprl:-'n'*'F-'ol;tri'sf.r ,1* li

qAl ,%rdr;:r:kuW

3. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfiv-, bahwa Rasulullah

SAW bersabda *Allah Azza wa Jalla berfirman; Jika hamba-Ku

hendak melalaican suatu kejelekan, maka janganlah kalian

menulisnya hingga dia melalatkannya, jika dia melahtkannya, malca

tulislah dengan lcejelelran yang sama. Jika dia meninggalkannya

lrarena-Ku maka tulislah untulorya satu kebaikan. Dan jika dia hendak

melaleulcan suatu kebaikan, lalu dia tidak melalairannya, malca

tulislah untulotya satu kebailcan. Jika dia melahtkannya, maka tulislah
untuknya dengan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus fali." (HR.

Muttafaq 'Alaih) dan lafazh ini riwayat Bukhari.

'lr:r-'t\ 
r1:.? L1"# sy :S*j ? \, J$ \tA. ?t::'€: -t

,e.'i q#t ft qi 6v ,W,1:- I t1 zG';'r1kf ,1i;
..,, . l. o'}yt Ct rt,Ub u 6; c\:l' €.4P' .4.',f

.dLi ;r, Lti :,f)t

4. Di dalam riwayat Muslim: Allah Azza wa Jalla berfrrnan, *Jilu

hamba-Ku berbicara hendak melalailran suatu kebaikan, maka

tulislan untulotya satu kebaikan, selagi dia belum melalatkannya. Jika
dia melahrkannya, maka Afu tuliskan untulotya dengan sepuluh kali
lipatnya. Hadits ini di bagran aktrimya "Sesungguhnya saja dia

!* jv

t Demikian yang terdapat dalam kitab-kitab aslinya dan di dalam cetakan Al Mundziri
tertulis bimisliha.

5 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis rsa 'ia.
6 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis/a ana aloubuha.
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meninggalkannya min Jarraya ftarena-Ku) dengan menfathatr huruf
Jim dan mentasydid huruf .Ra' artinya: karena-Ku."

* b, J* ,4, :, {- -,- fu qr- it'')1-llr oj *, -"
it+'^i;t1r ,,yt 4 &'ol ,s*;3 2314 ,J; ,Sn {*,

!'iYnt*i; okt *s;6'i*'&t &
5. Dari Abu Ad-D arda -radhiyallahu 

'snftv-, yang haditsnya

sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa beranjak
lce tempat tidurnya dan berniat unfi* bangun (shalat) di malam hari,
lalu dia tertidur hingga menjelang pagi, maka ditulislcan untulotya

apa yang dia niatlan dan tidurnya menjadi sedelcah baginya dari
Rabbnya." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majatr)7 dan dinilai shatrih oleh

Ibnu Hibban, tetapi riwayat menurutnya dari Abu Dzar atau Abu Ad-
Darda' dengan adanya keraguan.

Peringatan terhadep Riya'

6. Dari Jundubro bin Abdullah -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang berbuat sum'ah

(beramal karena ingin didengar orang), malca Allah alcan

memperdengarkannya dan barangsiapa yang berbuat riya' (beramal

7 Al Mundziri menambahkan dengan sanad yang shahih.
E Di dalam kitab-kitab asliaya tasamma'a dur yangbenar samma'a.

' Di dalam kitab aslinla tura dan yang benaryrra'i sebagaimana terdapat dalam cetakan
Al Mundziri.

'0 Di dalam kitab-kitab aslinya |r;rn;Jis Habib dan yang benar Jundub sebagaimana
terdapat dalam cetakan Al Mundziri.

\t *U, se ,JG -&fu u1r- :, * / 7iL s -t
. : ii,' ,:,i :,j ir:rbt &,ta:;1 ,y ,*t ib
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t4 tcz .,L .t o .lz ..| ry nil -a;c at Uir f:t .O.:l.t.i ;.e -V

'b u, ,:!:)f G et;?(. ; , i:;- *:)
*b'e'4
,:!?i'G 14;

lrarena ingin dilihat orang), mala Allah alcan memperlihatkannya."
(HR. Muttafaq 'Alaih)

Sabda Nabi, "Samma'a" dengan mentasydid huruf mim artinya:

orang yang memperlihatkan perbuatannya kepada manusia adalah

riya'.

fSamma'af: berasal dari kata at-tasmi'isimnya as-sum'ah yaitu
seperti .iya', hanya saja sum'aft lfiusus bertrubungan dengan indera

pendengaran, seperti meninggikan suara dengan berdzikir dengan

maksud memperlihatkan kepada manusia, sedangkan riya' khusus

berhubungan dengan indera penglihatan, seperti menggerakkan kedua

bibirnya dengan berdzikir supaya dilihat oleh manusia. "Dan Allah
memperlihatkannya" artinya Allah memperhatikan mereka di dunia

atau di aktrirat bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan karena

mencari keridhaan mereka bukan karena mengharap ridha-Nya.
(Shafwah Shahih Al Bulkari).

.:!?lrna;,i:#';:,

7. Dari Syaddad bin Aus -radhiyallahu 
'anht*, batrwa dia

mendengar Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa berpuasa dengan

berbuat rAa', maka sungguh telah berbuat syirih barangsiapa

mengerjakan shalat dengan berbuat riya', maka sungguh telah

berbuat syirik dan barangsiapa bersedekah dengan berbuat riya',
malca sungguh telah berbuat syirik." (HR. Al Baihaqi) dengan ringkas

dan panjang.
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,Jw *3 y\, * ,it c" ,ic I q i*;,e -x
\;tpr u'1 Yi :t S';:, t- rju'it?t !'1, lel.:,;6t,,qft

f6t f q 6; q .':,; '^^b "';:i'H ,y'St irA ,iv
.;rjsr'l; Ui ,lt

a.

8. Dari Mahmud bin l-abid, diaberkata, *Nabi SAW keluar lalu seraya

bersabda, "Wahai manusia, jauhilah oleh lcalian syirik tersembunyi."

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, ez itu syirik tersembunyi?"

Beliau bersabda" "Seorang berdiri mengerjalcan shalat, lalu
membagusi shalatnya dengan sungguh-sunggrrh karena dia melihat
perhatian orang terhadap dirinya, malca itulah syirik tersembuyi."
(HR. Ibnu Khuzaimatr)

J?r'+ ziiz;:;Lstiokr-,ltzt,r: i *A;r" -t-!qtii i.r\tj r;\\t h' i-- rit:Ji *i *i, & :t
'*ll rLf n dJ $t'!?i ttk i :>6 a;I>ti ,:i;-, i rr.t

.!:rrsr *",k'.,r, ;,,fh' 
'ri 'r:y'q'4j

9. Dari Abu Sa'id bin Abu Fadhalatr {ia adalatr termasuk dari

kalangan satrabat- berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda" "Apabila Allah menghimpun orang-orang terdahulu dan

orang-orang yang datang kemudian pada hari kiamat, di hari yang
tidak ada lceraguan padanya, ada seorang penyeru menyeru,
'Barangsiapa menyehttukan Allah dalam amal perbuatannya dengan

rr Di dalam cetakan Al Mun&iri wfilisy ayulu.
f 2 Di dalam kitab-kitab aslinyfayanwi dan yang benarfaytzalyinu scbagairmna terdapat

di dalam cctakan Al Mundziri.
tr Di dalam kitab-kitab aslinya al aghniyaa'sodangkan yang ada di dalam cetakan Al

Mundziri t€tolis 4qy-gn ralcoa' dan itu png benar.
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seseorang, maka hendaklah dta meminta pahalanya dari orang

tersebut, malca sesungguhnya Allah adalah sangat tidak membutuhkan

perselatuan " (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Baihaqi) serta

dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

,*t * \t e it J';:, jf ,i6 ,!y i ,/'tj -t.
'!rq ar f* G. "'&!, t4i$ #. !q, i';- ;i.
,li<t\it i\a 1! t:*tt :y rVi ,Sai'!rt:l i:fr ,i*i
?. os r-i; lt ,bi'? bt 'J';4 ,';i ll c-i, r: 'u|!i'ri

. € t :r4^ Y'tt }.i't,jl: rii
10. Dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
*Pada hari kiamat didatangkan lembaran-lembaran yang telah

ditutup, lalu diletaklran di hadapan Allah SWT, maka Allah SW
berfirman, 'Lemparlcanlah ini dan terimalah ini.' Lalu para malailcat

berlcata, 'Demi keperkasaan-Mu, lcami tidak melihat lreanali kebailran.

Mala Allah Azza wa Jalla berfirman, 'Sesungguhnya hal ini bukan

lcarena mengharap wajah-Ku dan sesungguhnya Alu tidak menerima

lceanali sesuatu yang karenanya diharapkan wajah-Ku'." (HR. Al
Bazzar, Ath-Thabrani dan Al BaihaqD.

;'; 't ,+, 'i6 J^& ,f 'u y; |rb Gi fj -\ \

;; i ei ;y u,;r'tu;:Ft' ;u, 6 u :Jui ;s;i\t

+;ut 6 u,ts*'*, y\, ,)* :t J?r,+r',13t

rt Demikian yang ada dalam kitab-kitab rislinya, sodangkan yang ada dalam cetakan Al
M undziri terlnuil,is mukhat t a m ah.

t5 Di dalanr cetakan Al Mun&iri tortulisfatunshokt.
to Di dalam cetakan Al Mundziri tertr.rlis nao 'iaariha wa jalaalika.
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t\:;;-r't tij'; :Jv tl3r oi.', u ei .,', ^3i'G 'i ,p
.'^*y rla:,;:Ui'lX ;', nel +l/ oi i +

ll. Dari Abu Ali salatr seorang dari Bani Kahil, dia berkat4 "Abu
Musa Al Asy'ari memberikan nasihat kepada kami seraya berkat4
'Watrai manusi4 takutlatr kalian terhadap dosa syirik ini, karena hal

itu lebih samar dari jalannya semut.' Rasulullatr SAW memberikan
nasihat kepada kami seraya bersabda" 'Wahai manusia,'dengan hadits
yang siuna..., lalu dikatakan, "Bagaimana kita takut kepadanya
padahal hal itu lebih samar dari jalannya semut?" beliau bersabda,

'Ucaplranlah oleh kalian; Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari
menyelcutukan l<epada-Mu dengan sesuatu padahal kami
mengetahuinya dan kami meminta ampunan kepada-Mu terhadap
sesuatu yang kami tidak mengetahuinya'." (F[R. Ahmad dan Ath-
Thabrani) dan menurut riwayat Abu Ya'la yang semisal dari hadits
Hudzaifah.

LAllahumma Na'uudzul dernikian yang terdapat dalam naskah

yang dicetak, sedangkan yang terdapat dalam kitab-kitab aslinya

"Allahumma Inna Na'uudzu Bil@".

17 Di dalam cctakan Al Mun&iri tertulis syai'aa na'lanuhu.
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fiJl ..'6"
KITAB TENTANG SUNNAH

Anjuran Ngur Mengikuti Sunnah dan peringatan dari
Berbuat Bid'ah

\t *:i"'S?;i6 ,i6 -*ht ,tr- !.6 i it* -r,
, . .i7 . a, .. . .. ., ' '-e'#-**a'U,*i*

L2. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW UersaMa, "Barangsiapa yang benci dengan
sunnahht, malra ia bukan termasuk golonganht" (HR. Muttafaq
'Ataih)t8

:, S';:rrU;r:Jv -'& ir 4r- orrL i,rtlt ii -\r
,6i$r g3*;€-fi !.3 lu.-"i,';iJ':r,t *' iu, *
"o$ 

.,'1\r ?t:ti €et: ,yrlu;&,j* 1i+i, a.^:,rlSr

.l-r$a eL F

18 Al Mun&iri mengatakan diriwayatkan oleh Muslim.
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13. Dan Dari Al Irbadh bin Sariyah, dia berkata: Rasulullah SAW

menasihati kami flalu perawi menyebutkan hadits] dan di dalam hadits

tersebut, uMaka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan

sunnah lrhulafa'ur Rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk,

gigitlah dengan gigi geraham dan jauhilah oleh knlian berbagai

perlrara yang baru, maka sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat."

(HR. Empat Imam pemilik kitab ls-,Sznan kecuali An-Nasa'i) serta

dinilai shatrih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.

An-Nawajidz (g,gi geratram) dengan huruf Nun, Jim dan Dzal

yaitu gigi taring dan dikatakan gigl geraham, maknanya: berpeganglatt

dengan sunnah seperti orang yang menggigit sesuatu karena takut

kehilangan hal itu.

lFadzakara Al Hadits]: Hadits tersebut secara sempurna yaitu,

"Rasulullah SAW menasihati kami dengan suatu nasihat yang

karenanya hati bergetar dan mata meneteskan air mata, lalu kami

berkata, 'Wahai Rasulullatr, sepertinya itu adalah nasihat orang yang

hendak berpisatr, maka wasiatkanlatr kepada kami.' Beliau bersabda,

'Alu wasiatlran kepada lulian agar bertalcwa kepada Allah,

mendengar dan taat, meskipun lcalian diperintah oleh seorang budak.

Bahwa, barangsiapa yang hidup di antara lcalian, malra akan melihat

perselisihan yang banyalq maka hendaHah lcalian berpegang dengan

sunnahht dan sunnah lhulafa'ur Rasyidin."

J?'We",iv-&bt',*;- €tit i" ,sJ *:-tt
t*r,i' ! tS" or)r ur, 3! 'Jui 

,& , y hr ,t ar

.f$ i:rx. tW'J'r ,r\:;-b,'j'8y ,n rjSJ,5,,r5;:-t,

f'Di dalanr kitabkitab aslinya biyodibn dan di dalam cetakan Al Mun&iri tertulis 6i
aidiihtm.

a Di ddam cetakan Al Mundziri tcrtulis laz todhillu w lan tahlihtrl ba'dahu.
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14. Dan dari Abu Syuraih Al Khuza'i 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia
berkata: Nabi SAW keluar menemui kami seraya bersabda"

"Sesungguhnya Al Qur'an ini ujungnya berada di tangan Allah dan

ujung yang lain berada di tangan lcalian, malca berpegang teguhlah

lralian dengannya, karena lulian tidak akan tersesat sesudah itu
selamanya." (HR. Ath-Thabrani) menurut riwayatnya dan riwayat Al
Bazzar dari hadits Jubairbin Muth'im yang semisal dengannya.

:, ,S';:rjti rjti -^-?s qr-',-srl.d.jt * OjF -ro
1*:1A otT nit* e. l*:t* F;,*t *i, jb

.'iar S,;
15. Dari Abu Sa'id Al Khudri 

-radhiyallafty 
'snfty-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang memalcan sesuatu

yang baik, mengamalkan sunnah dan marutsia merasa aman dari
lcejahatannya malca ia alcan masuk szrga." (HR. Al Hakim) dan dia
menilainya shahih serta diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya di
dalam Ash-Shamt.

lBawaa'iqahul: Artinya tipu daya dan kejatratannya, bentuk
tunggalnya Ba'iqatun yaitu musibah.

yh, ,)* lt J?rLi -r:iZ?nt uir- '& i.t fij -tt
?:'#ri1 u 8.;; jt,;ui9l>)r* e'i, pt

.yit;!,aY *1,:fu *
16. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahy 

's17fty121s-, bahwa Rasulullatr

SAW berkhutbatr di haji Wada' seraya bersabd4 "Sesunguhnya alat
telah tinggalkan di antara lcalian sesuatu yang jilu lcalian berpegang

teguh dengannya, malca lulian tidak alan tersesat selamanya;

kitabullah dan sunnah Nabi-Nya." Dishatrihkan oleh Al Hakim.
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17. Dari Aisyah -radhiyallahu'anha-, diaberkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa yang membuat perlcara baru dalam urusan
(agama) lcami ini, yang bulran darinya, maka hal itu tertolak." (HR.
Muttafoq 'Alaih).

18. Di dalam riwayat Muslim: "Barangsiapa melalrukan suatu amalan

yang tidak ada perintahnya dari lcami, maka hal itu tertolak." Dan
menurut riwayat Abu Daud, "Barangsiapa yang membuat suatu

perlrara yang tidak ada perintah dari kami, maka hal itu tertolak."

:,SG ;-,t yb, J* lt J;r'ot -rgrh,',*r- W -\\
tt.,'i' 

=Y 
€. k;'lt |*# U yi i,r e,'# +

,?nr'yi'J i 9. :':il;ur,if i, zztitAt s, lt t4,a'ii15t 1

i? c ,,|G?\r,F'i .i' t;; ;rari ,hr iti u-',
^-#.'tStr6bt

t t..i.

2f Di dalun celakan Al Mundziri tqniisAzawaJolla.
2 Di dalam kitabkitab aslinya ol nusallith dan di dalam cetakan Al Mun&iri tertutis al

mutasallith.
a Hilang dari kitab-kitab astinya dan kami tambatrkan dari Al Mundziri.
u Di dalam cetal@n Al Mun&iri terfilisat-tarik as-sunnah.

êlll 4;4,
t t -b.1

d--,J
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19. Dari Aisyah 
-radhiyallahu 

'4J1ft4-, bahwa Rasulullatr SAW
bersabda, "Enam golongan yang alu melalout mereka dan Allah pun
melaknat merelca, serta setiap Nabi yang dilcabullan doanya: Orang
yang menambah di dalam kitabullah, orang yang mendustakan talcdir
Allah. orang yang ,nengranai umathr dengan pemalcsaan untuk
menghinalcan orang yang Allah mulialcan dan memulialran orang yang
Allah hinalran, orang yang menghalalkan apa yang diharamlcan Allah,
orang yang meminta kehalalan dari lcerabatlcu sesuatu yang
diharamlcan oleh Allah, serta orang yang meninggallun As-Sunnah."
(HR. Ath-Thabrani) serta dinilai shatrih oleh lbnu Hibban dan Al
Hakim.

f'hratil 'Itrah Ar-Rajul artin)ra kerabat terdekatnya dar. 'hrah
Nabi SAW yaitu Bani AMul Muththalib dan dikatakan mereka adalatr

ahlul Dail fteluarga) dekatrya yaitu anak-anak beliau, Ali dan anak-

anaknya. Dan dikatakan mereka adalah kerabat dekat dan jauh.

Syaikh Imarah mengatakan, "'ftrati artinya mereka adalah

keluargaku dan orang{}rang }ang mengikuti sunnahku serta

mengamalkan syari'atku sampai hari kiamat."

'r.i ,. .. olo. ... . .. e ). .. . .'-r.
f Lltt coJ.> ,f q.t ,f o-f ,J tP d/ dll * A -# ,f t -\ ,

i,if ,t;';t;t e,:J,fr *i,!r'h, J:" a J'rr'+
* *"{t'* a7 'Y:'t'Y'!" q'?*

20. Dad Katsir bin AMullatr bin Amru bin Auf dari bapaknya dari
kakeknya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda,

"Sesungguhnya aht menghawatirkan atas umatht dari tiga hal; Dari
tergelincirnya (nyelenehnya) sdorang alim, dari hawa nafsu yang
diihtti dan dari hufurn seorang yang zlulim." (HR. Al Bazzar dan

Ath-Th.brani).
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f h' p l' S)r i6 ' i6 -iia hr qr- ar-L.rr -v r

'1, ,iU,- l, ,?* li ,W et* *U irr.P I ,*i
,ui:;tut LH G,;ui r' tX'',q r:, LzsT-

21. Dau5 Hudzailirh -radhiyallahu 
'anhte, dia bedota: Rasulullah

SAW bersabd4 *Alloh tidak akan menerima bagi peloku bid'ah

puasa, shalat, haji, umrah dan tidak pula jihad. Dia kcluar dari Islam

seperti gandum keluar dari adonan (HR. Ibnu Majatt).

'rf ,,*l '* ,*i f ,J* i i; o, i' t? i. -F *: -tt
'u -t- ,"1 ';";ri ,J\.G-:jLl'l!u"p,: ^|r'hr'* i, J?,
'ol ?i ,\E u e /\,';r d'ots Lty.'+l ,*
t';,r:rhr 6E! t'r$z &:4 7G.r';'t,t* e:ifi'd-

.& .,,rlt y'tf qni:',*y,ti, Eu{1 E*ok
22. Dari Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf dari bapaknya dari

kakeknya: Batrwa Rasulullah SAW pada suatu hari bersabda kepada

Bilal bin Al Harits, "Ketahuilah wahai Bilal, bahwa barangsiapa

yang menghiduplcan salah satu di antara sunnah-sunnahlu yang

dimatilran sesudahht, baginya pahala seperti orang yang

mengamallrannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan

barangsiapa membuat perkara bara berapa kesesatan yang tidak

diridhai oleh Allah dan rasul-Nya, makn dia akan menanggung dosa

orang yang mengamalleannya tanpa mengurangi dosa merelca

r Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis talo sharlonwala'dlan.r Di dalam cetakan Al Mun&iri tcrtulis aqy-ryo?.
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sedikitpun;' (HR. Ibnu Mqiah dan At-Tirmidzi2T) At-Tirmidzi
menilainya hadits hasan.

Aniuren Bersegere Menuiu Kebriken den Memulainya
untuk Menghidupken Sunneh drn Peringeten drri

Scbeltknp

)6t ):b C& :Jv -*fu,qr- !, * i i, * -tr
iut 1U-7tt fil ?i;* *t *b, * !' )?;'*
'll'-,G'-* i*,1, e* i r*: *ht e'it's?:,

. .tl. . t-r.'.f .'.. ... -. . .. toj. -.roJ
t)r, 4 'PE- 

u, f q ,:y. 4 \,f u vtz cttvl

E i)::::,6:t::) y ttk ,i;1,A *y, e*';tt ,;A
uf ll -Cr\ft F *;t .le t*if q;.e'of ?,1 ,A,

t# w'n yr-lr-L 

"_* 
q i:;; fe.ttilLi tbj'>jjl>

6l;?t'ii:;+*!i iyr", qdp'*, .",?6
o; W)'*6 i tt)t i!;i 

"? :6:6; o* AW,f
"!qtf{6;,F .t:;tF *

23. Dari Jarir bin Abdullah <adhiyllahu 'anhtF, dia berkata,
*Ketika kami berada di siurg hari bersanra Rasulullah SAW, maka
datangtah sekelompok kaum flalu dia menyebutkan haditsJ, lalu
Rasulullalr SAW UersaMa, "Barangsiapa lwtg melalatlun sunnah lnng
baik dalam Islam, mala fuSintn Wlralaryn dq, Wlrala orang ),ang
mengamallannln squdah dirhln, torrpa mengwangi Nlula merela

rt Di dalam kitrbldt b aslinya Al Brzzar dm yeng bcrt8r At-Tirmidzi scbagirmna
tcrdspat dshn cctdtan Al Murdziri.
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sedikitpun dan barangsiapa yang melahtlran sunnah yang jelek dalam

Islam, maka ia alan menanggang dosa dan dosa orang yang

mengamallrannya, tanpa mengurangi dosa merelca sedikitpun." (HR.

Muslim dan ernpat imam hadits kecuali Abu Daud). Menurut riwayat

Ahmad dan Al Hakim yang semisalnya dari hadits Hudzaifatr dengan

lafazh, "Barangsiapa yang melalatkan sunnah yang baik, lalu hal itu

dijadilan sebagai sunnah." Dan menurut Ath-Thabrani dari hadits

Watsilatr2s bin Al Asyqa' dengan lafazh, *Maka baginya pahalanya

apa yang ia lahtkon dalam hidupnya dan sesudah matinya hingga hal

itu ditinggalkan." Dia menambahkan, "Barangsiapa yang meninggal

dunia dalam leadaan beribadah, berlalca atas dirinya amal perbuatan

orang yang beribadah hingga dibangkitkan pada hari kiamat."

lFadzakara Al Hadttsl yaitu secara lengkap: Lalu datanglatr

kaum pejuang yang melewati berbagai perangkap dan beban, dengan

menghunus pedang. Kebanyakan mereka dari kabilatr Mudhar, batrkan

semuanya dari Mudhar. Maka wajah Rasulullatr SAW nampak marah

karena melihat apa )rang menimpa mereka berupa kemiskinan. Lalu

beliau masuk, kemudian keluar dan menyuruh Bilal untuk adzan dan

mengiqamati shalat, lalu melakukan shalat. Kemudian berkhutbatr

seraya bersabda, "Wahai selralian manusia, bertalcwalah kepada

Tuhan-mu yang telah menciptalcan lcamu dari seorang diri, sampai

akhir ayaf Sesungguhny Allah selalu menjaga dan mengawasi

kamu."(Qs. An-Nisaa' [a]: l) Dan ayat yang terdapat dalam surah Al
H*yr, "Hai orang-orang yang beriman, bertalcwalah kepada Allah
dan hendaHah setiap diri memperhatikan apa yang telah

diperbuatnya untuk hari esok (aHtirat)."(Qs. Al Hasyr [59]: 18)

Seseorang hadabqn bqsedekah dari uang dinarnya, uang

htahanrln, hingge beliau b€rsaffi4 "MesHpun dengan seporth biji
korma." Dia megatakm, *Lalu datanglatt salah seorang dari Anshar

dengan membawa kmtong yang hampir telapak tangannya tidak kuat

z Di dalmr kid sliola Ydsilot yang barr Wa'ilah, scbagaimrna terdapat dalam
cctakan'L" (Luc,tnow).
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melakukannya, bahkan dia tidak kuat. Dia me,lrgatakan: Kernudian

orang-orang mengikutinya, hingga aku melihat dua tumpukan berupa
makanan dan pakaian hingga kulihat wajatr Rasulullah SAW berseri-

seri seolatr-olah dilapisi erras. Maka Rasulullah SAW bersabda"

"Barangsiapa yang melah*an sunnah yang baik dalam Islam.. dan
seterusnya"

Gt u :,SG ;:i qE hr & ir' J?r"tti i;} *f ;, -r t

e:oi{F-'t'^s i;;l ,y r{li';r'i ors 6i iy
'*tz-t '^;3 y fr Jl #' q y ok -!:rb it a; ui t*

.*leiquf:
24. Dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa mengajak kryda petunjt*, maka baginya pahala
seperti pahala orang yng mengihrtinya, tanpa mengurangi pahala
mereka sdikitpun dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan,

maka ia akan menanggrmg dosa seperti dosa orang yang
mengihttinya, tanry mengurangi dosa mereka sedikitpun." (HR.
Muslim)2e

D Al Xafdr nranurSehkm hdits ini fcpoda Al Mmdziri.
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-JJI .7f
KITAB TENTAI\G ILMU

Anjuran Menuntut llmu dan Penielasan tentang
Keutemaennye

jf ,jtt tn),

.i"t' €t&f it :;b' :; ;,*,
25.Dai Mu'awiyatr bin Abus Su$an, dia berkata: Rasulullatr SAW
bersabda, "Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya,
niscaya [Allah pahamkan dial dalam agamanya." (HR. Muttafaq
'Alaih)

lYufaqqihhzl: Artinya me,matramkannya. Al fiqh asalnya adalah
pemahaman. Dikatakm faqiha ar-rajulu dengan mengkasratr, artinya
paham dan mengetahui. Dan faquha yafquhu 

-dengan
mendhammatr- jika me,njadi seorang yang faqih dan alim. Menurut
ay' (kebiasaan) ialah khusus berkenaan dengan ilmu syari'at dan

dikhususkan dengan ilmu cabang darinya

s Di dalam dua kitab slinya dcngm nrnghilangkan kata Abu Sufyan, scdangkan di
dalam cetakan Al Mun&iri wfilisMa'awiyh radhiyllahu,afiu.

-To
I o '-. ,.t ..

G.t Jt 9Sw ,fqE h' & ir' J?,
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26. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 'snfty-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang menempuh jalan
dalam rangka mencari ilmu, mala Atlah akan memudahkan baginya
jalan menuju surga." (HR. Muslim)

J" it J;r iti 'i6 &j -tv
)C 

-:,le,?);,1 l\'b'&t.
t7otc.
'd te*

27. Dari Abu HurairatU dia berkat4 Rasulullah SAW bersaMa, "Jil@
seorang anak Adan meningal dunia, maka amal prbuatannya
terputtts lcecuali tiga hal; sedekah jariyah, atau ilmuyang bermanfaat
atau anak shalih lnng mendoalcann;rc." (HR. Muslim, Ibnu Majatr
dan lbnu Kh"zaimah dari sanad yang lain).

Keutemeen Oreng Alim

ltL, *3 *b' "b !, )"1;.i ,iv uui;i * -tx
'l; ,'*t ^itLbt * lt J?;ib , lG ;\tr;.;l, t3lrf
gfr l<y;j il' ';l ,SG,tsaf e'# :y, ,p fyt

rr Di drlem ocrekar Al Mrndziri trr,adlie thotiitlot lta al jmah.
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28. Dari Abu Umamah, dia berkata: Disebutkan kepada Rasulullatr

SAW mengenai dua orang; salatr satu dari keduanya seorang atrli

ibadah dan yang lain seorang yang berilmu, maka Rasulullatr SAW
bersabda, "Kantamaan seorang yang berilmu atas seorang ahli
ibadah seperti keutamaanlat atas orang yang paling rendah di antara
lralian." Beliau bersabd4 "Sesungguhnya Allah, malailut-Nya serta

penghuni langit dan bumi, hingga seekor semut yang berada dalam

lubangnya dan hingga ikan, merelca benar-benar mendoalcan orang-
orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia." (HR. At-
Tirmidzi) dan dinilainya shahih.

12 Di dalam caakan Al Mundziri tcrtulis anbliar orr-naas.
33 Kata al rmaa'hilurg (tidak tercantum) pada kitab astinya dan kami tambahkan dari Al

Mun&iri.

it ;?; j6 
'jti -& hr *- 

"t,;:r\i 
;; sj e: -t,'

*,F #t,s,Yjt 4i:bt d.t1 :i,,p,*\,*
fiilr '4ii,",Lit .J a* htL W uK ,b'.11 ;Ql
,ortrrg h' 'e",; ; .-s3l l*i*t1 q oK ,;At -!rtL,
'tq e d\,9 o?f -^a;t;V?t ,f6i, fbi Vtif
'^u:, ic; i' +l e'^tr'; j:Ai:fs *,t1 ,ir;3u:f y

'Ji'{, iy, ari$; ,:'; ,u, ,o:.f#r;:
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29. Dari Abu Musa Al Asy'ari 
-radhiyallahu 

'anhu-. dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan sesuatu yang dengannya

Allah mengutusku berupa petunjuk dan ilmu seperti perumpamaan

hujan yang menimpa bumi, lalu di antara bumi itu ada bagian yang

subur bisa menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang

banyak serta rerumputan, dan ada yang tandus bisa menahan air,
malra Allah berikan manfaat lcepada manusia dengan perantaraannya,

lalu mereka minum darinya, mengambil air dan bercocok tanam.

Serta ada yang menimpa bagian lain dari bumi tersebut yang hanya

merupalan lembah yang tidak bisa menahan air dan tidak bisa

menumbuhkan rerumputan, malca itulah pentmpamaan orang yang
memiliki pemahaman tentang agama Allah dan bermanfaat baginya

sesuatu yang dengannya Allah mengutusla4 lalu dia mengetahui dan

mengajarlrnnnya, dan perumpamaan orang yang tidak mengangkat

lrepalanya untuk itu dan tidak menerima petunjuk Allah yang
dengannya aht diutus." (HR. Muttafaq 'Alaih).

[Ajaadibl: Bentuk jamak dari kata ajdab dan ajdub bentuk
jamak dari kata Jadb. Al ajaadib artinya kerasnya tanatr yang

menahan air, maka tidak bisa menyerap dengan cepat. Dan dikatakan
yaitu tanah yang tidak ada tumbuhannya.

Dan kata qai'an yang ada di dalam hadits, ialatr bentuk jarnak

dari kata qaa'un yaitu tempat rata serta luas di suatu dataran dari bumi
yang di atasnya air hujan, lalu ia menalrannya dan menumbuhkan

tanaman.
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Keutamaan Menyampaikan IImu

1. i. \.'tct. t. t tcz \.. . .rc. .

i5 ,'* *'^A3 *,:,'*i;u'?ot* ,,,i'i *, y
.fL 4&':ip

30. Dari Ibnu Mas'ud 
-radhiyallahu 

'snl1y-, aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabd4 "Semoga Allah memberikan keindahan

kepada seseorang yang mendengar sesuatu dari kami, lalu ia
menyampailrannya sebagaimana yang ia dengar. Berapa banyak

orang yang disampailean lebih memahami dari yang mendengar."
(HR. Abu Daud) serta dinilu shahih oleh At-Tirmidzi dan ibnu
Hibban dan lafazhnya, "Semoga Allah merahmati."

Anjuran Memuliakan Para Ulama

* \t ,k !, J;rii -a \t',*;- ;'; ,tj *: -rt
)f], *e,,rr:J.lr'^l5t,t; lTIl' Pr}l..1 L\ :,SG'S-,,

.:::5 9,ifi' et ttT{:,* 4tAr i:r,!. Jyt ?
31. Dari Abu Musa 

-radhiyallahu 
'anlty: Bahwa Rasulullatr SAW

bersabda, "sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah ialah
memulialcan seorang muslim yang lanjut usia, pengemban (penghafal)

Al Qur'an yang tidak berlebihan di dalanryn, tidak bersikap lceras

t*hadapnya, serta memulialcan penguoso yang adil." (HR. Abu
Daud)

x Kata yaqulu (bcrsaMa) tidak tercantum p6da tiEb aslinfra dan terdapat di "L" yang
kami tambalrkan dari Al Mun&iri.
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32. Dari lbnu Abbas -radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:
Rasulullah SAW bersaM4 "Berlcah itu bersama orang-orang tua di
antara lcalian." (YIR- Ath-Thabarani) di dalam Al Ausath dan dinilai
shahih oleh Al Hakim.

,JG;:,, *\, e !, J?rii -t r i.i;tj *: -rr
qy.; i_: tr* ?t:: t 4 3;jLi 

n 
.; it i -,;

33. Dari ubadah bin Ash-shamit, bahwa Rasulullah sAw bersaMq
"Bulran termasuk umatht orang yang tidak menghormati orang yang
tua di antara lumi dan tidak menyayangi orang yang muda di antara

.lrami serta mengenal orang yang alim di antara kami." (HR. Ahmad
dan Ath-Thabrani) serta dinilai shahih oleh Al Hakim tetapi dia
berkata, "Bulcan termasuk golongan lcami."

*b, e i, J?r"oi -t:iZ?nr oar- *6 i.t *j -rt
f\}aur;t; *r ;'is Slr ;;i i 9',A ,Jv *t

.5:5 *u;
34. Dari lbnu Abbas 

-radhiyallahu 
'anhwna-, batrwa Rasulullatr

SAW bersabd4 "Bulcan termasuk golongan kami orang yang tidak
menghormati orang yang tua dan tidak menyayangi orang yang muda,

!5 Demikian di dalam kitabkitsb aslinya dan di dalam cetakan Al Mundziri tertulis maz
lam yuiilla (barangsiapa yang tidak nrcngagungkan) dankataal ijlol (nrengagungkan).
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menryruh pada kebaikan dan mencegah dari yang munkar." (HR.
Ahmad dan At-Tirmidzi) serta dinilai shatrih oleh Ibnu Hibban.

Anjuran Menuntut Ilmu dan Mempelajari serta
Mengajarkannya

\t ,* :, ,:';,r i6 ,i6 -ii; ir qr- ly i i, * -r"
? * #' e',rj,F tr * ril;; ei'e,*, y

.'.+'$t: i,ittr ru-tt:rir t;er ri*,r ,,r;f

35. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 
'snfiy-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Menuntut ilmu merupalran kewajiban

bagi setiap muslim dan orang yang memberikan ilmu kepada orang
yang bulcan ahlinya seperti orang yang mengikatkan batu permata,

mutiara dan emas pada babi." (HR. Ibnu Majatr)

ybt e i, J;, Jv :-r:,i-?s ,gr- ,r* i.t ,rej -rt
.#t ;:r'.$.'6.;-'f h, ,l i, |-frr-;:, .jrifir- ; ,*,

36. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabd4 "Barangsiapa yang ajal datang
menjemputnya sementara dia sedang menuntut ilmu, maka dia al<an

berjumpa dengan Allah dan tidak ada di antara dirinya dan para
Nabi keanali derajat kenabian." (l{R.. Ath-Thabrani) di dalam l/
Ausath.

s Di dalam kitab aslinya a I javaahir dmdi dalam cetakan Al Mun&i i tertulis al Jouhar.

.:At t;r;"tt
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37. Dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya, batrwa Rasulullatr
SAW bersabd4 "Barangsiapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka
baginya pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dari
pahala orang yang mengamalkannya sedikitpzz." (HR. Ibnu Majah)

38. Dari Abu Dzar, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabd4 "Wahai
Abu Dzar, lcamu berangleat di pagi hari lalu mempelajari satu ayat
dari kitabullah, lebih fuik fuginu dari pada lamu melahtlan shalat
serafin raka'at dan lcamu furanglut di past luri, lalu mengajarlan
salah satu fub dari ihnq fuik diarnolkan atau tidah lebih baik
bagimu daripada lcarna nelola*an slulat seribu raka'at." (l*,. Ibnu
Mqiatr) dan sanadnya hasan

t? Kata gui' leodikitrun) diadshlqn dui Al Mundziri.
x Di dalam cctakan Al Mundziri aaiisfau'allimdi dua tcnpat.
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39. Dari Abu Hurairatr, dia berkata: Aku mend€,ngar Rasulullatr SAW
bersabda, "Dunia adalah terlaknat dan terlalorat sesuatu yang ada di
dalamnya, kecaali berdzikir kepada Allah dan yang mengihttinya,
serta orang yang alim dan orang yang belajar." (HR. At-Tirmidzi)
dan dia menghasankan serta diriwayatkan oleh Ibnu Majatr.

re Di dalam cetakan "L" tertulis bi thaalib(penutut ilmu).

Bepergian dalam Rangka Menuntut llmu

*Ut'$,Ju Jt; /.gt* f C,'P$'l*i sst-t.
6-:d'J!' ,;i i,;.JL.61r*:ir C;r *, aa?'r

a:bll "#i /it";lt- $t |-i; ; ;l ii J;,
itfut *-&tLx.t1X.3;-;,ti;-*L &xjr iA p,-l'

'Jtra.r'iai,
40. Imam Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Shafwan bin
Assal, dia berkata: Aku datang me,lremui Nabi SAW sementara beliau
sedang berada di dalam masjid dengan bersandar di atas selimutnya
yang berwarna merah, lalu aku berkata kepada beliau, "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku datang untuk menuntut ilmu," maka
beliau bersabda, "Selamat datang wahai penuntut ilmu, sesunguhnya

penuntut ilmu benar-benar dinaungi oleh para malailcat dengan
sayap-sayapnya, kemudian sebagian mereka menaiki sebagian yang
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lain hingga sampai ke langil dunia karena cintanya merelca terhadap
apa yang dia cari." Dan sanadnya bagus.

Anjuran Menebarkan llmu dan Peringatan dari
Menyembunyikannya

h, * lt S';,, JG :Ju -& ?s qr- >)u i.t ;,e -tt
ori- ur'^1;*, )rf,i Lli .y* ;{, e i$st ,:rt-,i l,

.d,v if ,Li; e Jt y,
41. Dari Ibnu Mas'ud 

-radhiyallafiy 
'41fiy-, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda "Orang yang menunjulclan kepada suotu kebailan
seperti orang yang melahtlannya." (HR. Al Bazzar) dan dinilai
shatrih oleh Ibnu Hibban dengan lafazh "Menunjulclan lcepada suatu
lcebailcan s eperti orarrg ),ang melahtlannya."

,* ; ,*t ybt J* ltJ;.,i6 ,j6 ;;) ,tj * -*
.)v 4lq,.yq'?;'dtk *,f

42. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang ditanya tentang suatu ilmu, lalu ia
merahasialcannya, malca dia akan dipakaikan kendali pada hari
kiamat dengan kendali dari api neralca." (FR.. Abu Daud dan At-
Tirmidzi) dan dia menilainya hasan,Ibnu Majatr dan Al Baihaqi sena

dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Menurut riwayat Ibnu
Majah:

lq,. r';L lqt i;,J'ot & &'*-,ht i 6 JG

)Gq
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*Tidaklah seorang menjaga ilmu lalu dia merahasialrannya,

melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan dipakaikan
kendali dari api neralca."

Peringatan dari Mempelajari Ilmu karena Selain
Allah SWT

,*; *\t *Ut f -t1i,r?nr ,gr- ,/6 i.t r,e -tr
€'y oi'tt; ;i)r o'fiy'- i-isr *t 

*tt',ik- ,tt ,1 Ls'ot
y r? 6:i'k_rr.,,::i *rp63 r'#,Jl\t
-,*- o\*ii,#-r uk ,t!'rbt lf t,,ri'] 4,?.--

.(tiir

43. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Sesungguhnya ada sekclompok manusia dari
umatht yang merela memiliki pemahaman tentang agama, membaca

Al Qur'an, merelca mengatakan kita mendatangi para penguasa, lalu
kita alran memperoleh bagian dari dunia mereka dan Hta memuliakan
merela dengan agama kita. Hal itu tidak akan terjadi. Sebagaimana
tidak bisa di petik dari sebuah pohon berduri lecuali duri, begitu juga
tidak bisa dipet* dari lcedekatan mereka kcanali -yaitt* berbagai
lresalahan." (HR. Ibnu Majatr) dan paraperawinya tepercaya.

lAl Qataadl: Artinya pohonny4 dan di dalam hadits ini Nabi
SAW memberikan isyarat bahwa barangsiapa yang mempelajari suatu
ilmu untuk memperoleh kedudukan atau kehormatan di hadapan
penguasa dan untuk mendekatkan diri kepadanya hal ini tidak akan
abadi baginya. Mencari muka dan medekatkan diri ini tidak bisa

o Di dalam kitab asli ytofoggahwn dan di datam caakan Al Mundziri tcrtulis
saytofqqahwn.
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dipetik dengannya kecuali dosa. Sebagairnana tidak bisa dipetik dari
pohon berduri kecuali duri.

,*i*b,e !,J?.,i6 'i6bi:li yi oJ *:-tt
y,; * *:r.;uif r+ ,-3 *Ju & "+ 

t:"i J'sV I
r,ljf 4,L3 & '*3'ef u;j,.gr;i'u d6 *:, ^:i

U. Dart Abu Barzatr Al Aslami, dia bcrlcata: Rasulullatr SAW
bersabda" "Tidak akan bergeser l@drm lcaki seorang hamba hingga
ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya
untuk apa ia perbuat, tentang hartanya dari mana dia mendapatkan
dan unruk apa dia belanjakan dan tentang tubuhnya untuk apa dia
jadilun usang." (HR. At-Tirmidzi) 66 dinilai shahih olehnya.

Peringatan dari Menga}nr Memiliki IImu dan
Berbangga l)engannya

45. Dari Ubay bin Ka'ab <adhiyallahu 'anhtF, dari Nabi SAW,
beliau bersabdq "Musa alaihissalam bangkit berpidato di kalangan
Bani Israil, lalu ia ditanya, 'Siapalah orang yang paling pandai?'
malra dia menjawab, 'ahtlah yang paling pandai.' Maka Allah
mencelanya karena tidak mengembalilcan ilmu kepada-Nyc." (HR.

Muttafaq 'Alaih).

'r Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis pada terrpat )ang terdiri dari tiga tertulisfituu.

*:,
fil:J
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q|,Stl ,,lru;rj y\t ;* lts?'iii;; ej *t -ru
. rr{ t:T;St

.^r\t
qt; hr & n' J';:rivlUi -Wfu oar- a$G ,rs -tt

. @t'Jtrr lrr $e';';;.i';tt, *j
46. Dari Aisyatr -radhiyallahu'anha-, 

diaberlcata: Rasulullatr SAW
bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah
adalah penentang yang paling keras." Q{R. Muuafaq 'Alaih).

Al aladd dengan tasydid yaitu orang yang keras dalam

penentanganaz dan al khashim dengan mengkasratr huruf Sftal3.

47. Dari Abu Hurairatr, batrwa Rasulullatr SAW bersabdq

"Perdebatan mengenai Al Qur'an adalah kekafiran." (IIR. Ahmad4f

dan Abu Daud serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

l,Al Miraa']: Artinya perdebatan. Abu Llbaid berkata, "Maksud

dari hadits ini menurut kami bukan b€rarti perbedaan dalam

penafsiran, tetapi perbedaan dalam lafazh" yaitu seseorang membaca

berdasarkan suafu huruf, lalu ada yang mengatakan, "Bacaannya tidak

seperti ini, tetapi (yang benar) berbeda dengan bacaan ini." Padatral

kedua-duanya sesuai Al Qur'an diturunkan dan dibaca. Jika masing-

masing dari keduanya sesuai Al Qur'an me,nentang bacaan temannya,

tidak menutup kemungkinan hal itu me,ngeluarkannya kepada

kekafiran, karena hal itu berarti meniadakan huruf yang diturunkan
oleh Allatr kepada Nabi-Nya. Ada pula yang berpendapat; artinya
perdebatan dan berbantatran mengenai ayat yang di dalamnya

disebutkan tentang takdir dan semisalnya. Wallahu A'lam.

t2 Di dalam cetakan Al Mundziri tatrilis asy-syodid ol ltrustrlrorrlh.
a3 Yaitu orang yang membantah orang yang mcnmtangn)ra(Mun&iri).{ Tambatran dari Al Hafizlr.
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uJri Sh'i.UJl .?f
KITAB TENTAI\G BERSUCI DAN

PENJELASAI\INYA

Peringatan dari Membuang Hajat di Jalan
yang Dilewati Orang Banyak dan Tempat Berteduh
serta Adab Buang Hajat yang Menyimpang Lainnya

\. 'to, .
djl cJr-l

nl to. \,, . i.o.t 1..
rJr.-r:.e at U1f oJ-p 6t ;re -Lh

r9ur.>rrr 6., $G ,*\t rfii : Ju

'g 4\lo$r

,ct

48. Dari Abu Hurairatr, batrwa Nabi SAW bersaM4 "Talatlah kalian
terhadap dua hal yang membawa labrafs." mereka bertanya, *Apa itu
dua hal yang membawa labtat?" beliau bersabd4 "Orang yang
membuang hajat di jalan yang dilewati oleh orang banyak atau di
tempat mereka berteduh." (HR. Muslim)

fYatakhalla]: Artinya membuang hajatrya. Dan al la,inain:
artinya dua hal yang membawa laknat di kalangan manusia.

'5 Yang dirnoksud ialalr dua hal yang nrmbawa lalorat.
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49. Dari Hudzaifarh bin Usai4 bahwa Nabi SAW UersaUOa,

"Barangsiapa Wng nanykiti lcaun muslimin di jalar, lang nerelu
lqvati, pasti dia a*ar, ,nqrdarytlcon lolout merelca." (t[R- Ath-
Thabrani)

t i,*t *bt e lt J';:riti 'i6 ,;; ej *i -,.
* *'+)r"r*'i * s.slJi €6'r;il- lr -'t ,y-

!r.
-1t2",

50. Dari Abu Hurairalu dia berkata: Rasulullah SAW UersaUaa

"Barangsiapa yang tidok mengludap kiblat dan tidak
membelalcanginya kctika bwng air besar, alcan dituliskan wrubrya
satu lrebailran dan dihapuskan darinya sau lcejelelun." (HR. Ath-
Thabrani)

Peringatan dari Kencing di Air, Tempat Mandi
dan Lubang

tiri Yl 
'

ri lreil'r; y.q. y.U'rt -agct:ttiy *i q.* €i|
'tl( a' '- ' (' 

".C)U";'''/t ,,1 -Jy

rC *,ry\'*U'* y# i' * *-,,

6 Di dalam cetakan Al Mun&iri taniliswaiafut.
t' Di dalam cetakan Al Mundziri tqulis muho dan demikian pula futiba.{ Di dalam cetakan "L" tertulis muttaqaa' dan yang benar muntoqa'sebagainrana yang

tcrdapat dalam cetakan Al Mundziri.
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5l . Dari Abdullah bin Zaidae, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak

boteh dikumpulkan air kencing di dalam tempat air di rumah, karena

malaikat tidak alcan masuk lce rumah yang di dalamnya ada air

kencing yang dikumpulkan dan janganlah lamu kencing di air tempat

kamu mandi." (PrF.. Ath-Thabrani) di dalam Al Ausath dan dinilai

shahih oleh Al Hakim. Sedangkan hadits Abu Hurairah:

ft')t
"Larangan kencing di air yang tenang." (HR. Muttafaq 'Alaih). Dan

diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Jabir dan Ath-Thabrani di dalam

Al Ausath dengan lafazh,

. grtiJl ,t:Jt

"Air yang mengalir."

lla Yunqal: Artinya tidak dikumpulkan dan air yangnaqi'yaitu

air yang berkumpul.

:Jv;7t I' f *:-"t
.ijr ,;u 6|JA. ott it:iio ;Lir i jr; of

52. Dari Abdullatr bin Sarjas, dia berkata: Rasulullatr SAW melarang

kencing di lubang. Qatadatr berkata, "Dikatakan batrwa lubang adalatt

tempat tinggal jin." (fIR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

oe Di dalam kitab aslinya Zaid dart di dalam cetakan Al Mundziri tertulis Yazid dan ini
yang benar.

, I c't,

f tl#Jl

*tyiu' & )tJ';:r&
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Peringatan dari Air Seni yang Mengenai Pakaian dan
Lainnya serta Tidak Membersihkan Diri Darinya

ir' .;, ar Jrr i6 'ju -Li:"?nr ,gr- I# l, * -or
.)';i i r;*v Ut'U ?t ytb ta, *, *

53. Dari Ibnu Abbas, -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Umumnya adzab laftur disebablcan

karena air seni, maka bersihlcanlah diri lcalian dari air seni." (HR. Al
Bazzar dan Ath-Thabrani) serta dinilai shahih oleh Al Hakim. Ad-
Daruquthni berkata, "Sandanya tidak mengapa."

,,Su ,t;t *\, * d, r, -&bt ,gr- lre ,rj -"t
ok'i:, ,;L lr iH' J*U yi ryi dt).bu cr! os ;

.,';L1 irl;i' l-"ix;vr ,;tt itrqi
54. Dari Jabir bin Abdullatr 

-radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari aWtir,

malca janganlah ia memas*i tempat pemandian keanali (memalcai)

santng, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, malra
janganlah memasuklcan istri-istrinya ke dalam tempat pemandian."
(HR. fur-Nasa'i dan At-TirmidzD dan dia menghasankannya, juga

diriwayatkan Al Hakim dan dia menilainya shatrih.

$ Di datam cetakan Al Mun&iri temiis /i'al baul.
tr Dalam cetakan Al Mun&iri tcrtulis /a laa ydthuli hatiilatahu al hammaam (satu

makna)
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Peringatan dari Menunda Mandi Junub

\''u dtf -^r ir qr- /y €j i * *'r-."
.t1J' 'ri1u")?'ri|;?+ E -^kt"tt jL'l^.l ,jti *',

55. Dari Ali bin Abi Thalib 
-radhiyallahu 

'anhu-, dari Nabi SAW
beliau bersabda, "Malaikat tidak alcan memasuki ntmah yang di
dalamnya ada gambar, anjing atau orang yang sedang junub." (HR.
Abu Daud dan An-Nasa'i) serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

lAu Junub]: yang dimaksud dengan junub di sini yaitu orang

yang mengalami junub, lalu ia tidak mandi dan menganggap ringan

hal itu, serta menjadikannya sebagai kebiasaan, bukan orang yang

mengalami junub lalu dia mengakhirkan mandinya sampai waktu

datangnya shalat. Sedangkan anjing yaitu anjing yang dipelihara

bukan untuk keperluan berburu atau penjagaan.

Al Khaththabi mengatakan tentang malaikat yang tidak
memasuki rumah tersebut, yaitu mereka yang turun dengan membawa

berkah dan rahmat, bukan malaikat yang bertugas sebagai penjaga,

karena mereka tidak meninggalkan orang yang junub dan orang yang

tidak junub.

Anjuran Menjaga Wudhu

52 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis rryala lalbun wala junub.
53 Tambahan dari Al Mundziri.

\t * it J'yt.1u :".1u -if i,r qr- ,;-; ,Sj e: -rt
'{:) J*i t* l, * e;\ ,tf jr'&i oit} ,:{.i y

'!'1':*iF
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56. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "seandainya aku tidak khawatir akan

memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka pada setiap

kali malakukan shalat agar berwudhu dan setiap kali berwudhu agar

bersiwak (menggosok gigi)." (HR. Ahmad) dengan sanad yang hasan.

57. Dari Abdullatr bin Buraidatr dari bapaknya, dia berkata: Pada suatu

hari ketika menjelang pagi Rasulullatr SAW memanggil Bilal seraya

bersabda, "Wahai Bilal, bagaimana kamu bisa mendahuluiku ke

surga? Sesungguhnya tadi malam alar masuk ke surga, lalu aku

mendengar bunyi gemerisik (angluhmu) di depanktt." Maka Bilal
berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan adzan sama

sekali, kecuali aku melakukan shalat dua raka'at dan tidaklah aku

terkena hadats sama sekali kecuali aku berwudhu ketika itu." Lalu

Rasulullah SAW bersabda, "Karena inilah." (Hk. Ibnu Khuzaimatr

dan di dalam suatu riwayat*Ma Adznabtu (tidaklah aku berbuat dosa)

dengan menambah huruf yang bertitik satu (yaitu ba').

lKhasykhasyahl: Adalatr gerakan yang memiliki suara seperti

suara senjata.

a. ,
l.l .r

Y)LUI

10

a Di dalam cctakan Al Mundziri tertulis rvo laa.
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qE i' & a' J';)]G:Jv -^o

l, ',a, i" I F.?*) ri'i

Peringatan dari Tidak Membaca Basmalah ketika
Berwudhu Secara Sengaja

\.. . '-.c.t 1,.at Oi.t- o-,tf 
6..1 ,f

;'rb) v p $,i
-oy',

58. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Tidak

ada shalat bagi orang yang tidak memiliki wudhu dan tidak ada

wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya." (HR.

Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Al
Hakim.

Anjuran Bersiwak dan Penjelasan Keutamaannya

a

''"")
o7.

.4J,

zl
ct. i ,4-le 4\)l

4

t tc.. .1.,
CF. f)
*1'*t:e\f,

4:d.
"&'4

59. Dari Zaid bin Khalid, dia berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW
keluar dari rumatrnya untuk melakukan sesuatu berupa shalat sehingga

bersiwak." (HR. Ath-Thabrani) dan hadits-hadits yang berbicara

tentang kebiasaan Nabi SAW bersiwak (menggosok gigi) cukup

banyak.

55 Saya (Habib) tambahkan dari Al Mundziri.
5o Naskah Al Mundziri min ash-shalawat (berupa shalat-shalat).
t' Yang nampak ialah bahwa kata'ala tidak tercantum dari kitab aslinya.

,* at J';:, ok 6:Jv -'op?nt oa.,- *Jri # n-: t -ol
i,r,'.?)*- j; ,u;.tLst

.?F ),,rt

O. C

4:.J '1
..,, 

.,
t -*t-r
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60. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 

'anhuma-, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Sungguh aku melalculcan shalat dua raka'at dengan

bersiwak (menggosok gigi) lebih alu sukai dari melakukan shalat

tujuh puluh raka'at tanpa bersiwak." (HR. Abu Nu'aim) dengan

sanad yang baik dan dia meriwayatkan hadits Jabir yang semisalnya

dengan sanad hasan.

*t y\t * d, ,f -t,;lL?nr uyr- {6 /t ;7: -tt
.,rt'rl uit')t y.',* Ji fi'.::b & )tt u..'o'4|ui 'jti

61. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Sungguh aht telah diperintahkan untuk bersiwak

hingga alat mengira bahwa Al Qur'an atau wahyu turun kepadalat

tentang hal itu." (HR. Abu Ya'la dan Ahmad) dengan hadits yang

semisal.

Anjuran Menyempurnakan Wudhu

*:, * bt e i, J?r'+ ,Ju ,i).) *i V -tt
f :r)t ,ii o1;#*,?!?ii;o;u-,ti'ot ,:J'rt

Ut U ..t-i 4r'6,11 'Ji!i fj ,H'oi i,:1 Trb:,;r

5t Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis qur'aan.
5'Di dalam kitab aslinya ghurrun dangan dirafa'dan yang benar dinashab sebagaimana

lerdapat dalam cetakan "L" tertulis.
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62. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat

dalam keadaan putih bersinar karena pengaruh wudhu, barangsiapa

di antara knlian yang mampu memanjangkan warna putihnya, maka

hendaklah ia lakukan " (HR. Muttafaq 'Alaih) dan menurut riwayat

Muslim: "Perhiasan seorang mukmin akan sampai sebagaimana

sampainya wudhu." Menurut riwayat Ibnu Khuzaimah: "Sebagaimana

s ampainya bagian-bagian yang disucikan."

Sabda beliau "Perhiasan" yaitu sesuatu yang dipakai oleh

pennduduk surga seperti gelang dan sejenisnya.

'€i t ,lu'J;'t qE hr ,I* Ct * -^:,.e i :* f : -tY
lr ffi i'#r'€*4 i:*j'* i b:,

o Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis rijlaihi (kedua kakinya).
6' Di dalam cetakan Al Mundziri teflulis kharral sebagai ganti dari kharajat di semua

tempat.
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63. Dari Amru bin Anbasahs, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Tidak ada seorang pun di antara lalian yang mendekatkan (baca:

beribadah dengan) wudhunya, lalu berlatmur-htmur, menghirup air
dengan hidung dan mengeluarkannya, melainlcan kesalahan-

kesalahan wajahnya lceluar dari mulut dan lubang hidungnya.

Kemudian jika dia membasuh wajahnya sebagaimana diperintahkan

oleh Allah, melainlran kcsalahan-kesalahan wajahnya keluar dari
ujung jenggotnya (ianggut) bersama air. Kemudian membasuh kedua

tangannya sampai lccdua siht, melainkan kesalahan-kesalahan kedua

tangannya kcluar dari ujung jarinya bersama air. Lalu mengusap

kepalanya, melainlcan kcsalahan-kesalahan kepalanya keluar dari
ujung rambutnya bersama air, kemudian membasuh kedua lcakinya

sampai kedua mata kaki, melainkan kesalahan-kesalahan kakinya

keluar dari ujungjari kaki bersama air. Lalu ia melalcukan shalat dan

memuji Allah. Jilca dia berdiri dan memuja-Nya, mengagungkannya

dengan sesuatu yang menjadi kelayalran bagi-Nya, mengosongkan

hatinya lcarena Allah, dia akan berpaling dari kesalahannya seperti
hari lretilra dia dilahirkan oleh ibunya." (HR. Muslim) dengan

panjang.

,:J'fr *rf h' e it J;r'+ : Jv-a;l o.i ; -tt
f:ti, :i:, JL'y, *rr1{.|ki'}}i 6rL b;;

u' Di dalam kedua kitab aslinya tersusun demikian, adapun dalam cetakan Al Mundziri
kalimat/a in huwa qaomaletlliis sebclum kalirnat wa shala .....

63 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis illa insharafa (melainkan dia akan berpaling)t Di dalam kitab aslinya llmar bin lltfuh dan di dalam cetakan "L" tertulis tertulis 6in
Utbah, yang borar yaitu Amnt bin Anbamh scbagaiamana terdapat dalam cetakan Al
Mundziri dan Shahih Muslirn
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64.Dari Abu Umamah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW
bersabda, "Barangsiapa berwudhu, lalu ia menyempurnaknn

wudhunya dengan membasuh kedua tangan dan wajahnya, mengusap

kepala dan kedua telinganya, dan membasuh kedua kakinya,

kemudian berdiri untuk menunaikan shalat fardhu, maka akan

diampuni baginya pada hari itu, sesuatu (dosa) yang dilakuknn oleh

kedua kakinya, digenggam oleh kedua tangannya, didengar oleh

kedua telinganya, dilihat oleh kedua matanya dan dibicarakan oleh

dirinya berupa kejelekan." Dia mengatakan, "Demi Allah, sungguh

aku telah mendengar sesuatu yang tidak pernah kuperhitungkan." Dan

menurutnya di dalam suatu riwayat, *Wudhu itu menghapus dosa

sebelumnya, kemudian shalatnya menjadi suatu anugerah." Di dalam

riwayat lain, "Jil<n seorang muslim berwudhu, maka dosa-dosanya

keluar dari pendengaran, penglihatan, kedua tangan dan kedua

kakinya. Jika ia duduk, malea dia duduk dalam keadaan mendapatkan

ampunan."

oi Kata yang ada di dalam petak hilang dari kitab aslinya dan itu terdapat dalam cetakan
Al Mundziri.

6 Di dalam kitab aslinya ash-shalaah dan di dalam cetakan Al Mundziri terniis shalaah.
67 Di dalam cetakan Al Mundziri terlulis rijluhu.
6t Di dalam cetakan "L" tertulis Tlailri.
6' Di dalam cetakan "L" tertulis sami'tuhu ma laa ahshaituhu, sebagaimana terdapat

dalam cetakan Al Mundziri.

Rirykasan Taryhib wa Tarhlb 45



Sanad riwayat ini hasan. Dan menurut Ath-Thabrani dari Abu

Umamah,

.&y :.+r,.f t ^';,1 ili ;i Vi s b'5t "va; t\1,

"lt*o ,r*or* U"r**ru sebagaimana yang diperintahkan, maka

hilanglah dosa pendengaran, penglihatan, kedua tangan dan kedua

kakinya." Dan sanadnya hasan.

.a..,
,-.1 dL.f

*t y\,
.; ;nr ,*t- !6
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65. Dari Utsman bin Affan -radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, " B arangsiapa menyempurnalun wudhu s ebagaimana

yang diperintahlcan oleh Allah, maka shalat-shalat fardhunya sebagai

penebus dosa di antara shalat-shalat tersebut." (HR. An-Nasa'i dan

Ibnu Majatr) dorgan sanad shahih.

Doa-Doa yang Dianjurkan Dibaca setelah Berwudhu

yht * dt * -&?nt $,.,r-:,iJ' i'* r -'rr
,:J'F_d i*jr'g#'ri # ,li; fli5L t1 ,tG *i
*,i.i'i l;j'y ,l';rt i' if $i;13[ .ii'r r\it v tf qif

.io 6';r'};';- ,*tut 
',,L'ii

m Demikian yang terdapat ddam kitab aslinya dan di dalam caakan Al Mundziri tertulis

lashshalawat al khamsu.
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66. Dari Umar bin Al Khaththab -radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang
berwudhu, lalu bersungguh-sungguh atau menyen purnakan
wudhunya, kemudian mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada

Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu

baginya dan aku bersal<si bahwa Muhammad adalah hamba dan

utusan-Nya,' melainkan akan dibukakan untulcnya pintu-pintu surga
yang delapan, dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia
kehendaki. (HR. Muslim, Abu Daud dan ArTimidzi) dan At-Tirmidzi
menambahkan,

'ot.trlt c i,
et PJt dr+

"Lalu menyempurnaknn wudhunya, kemudian mengangkat kedua

tangannya ke langit."
At-Tirmidzi juga menambahkan,

.GfrI,a *t) e)'Ar q u4,i;t 6tst
*Ya Allah, jadikanlah aht termasuk orang-orang yang bertaubat dan
jadikanlah aku termasuk orang-orang yang membersihkan diri...."

Anjuran Melakukan Shalat Sunnah Dua Rakaat setelah
Berwudhu

.y3r J\ri e;-;

 '\Jrt ,rl;r iut
,.to| -t ... z.J* ,-r.') -t

J';:r iti 'iti -& irr
t..
i. t. -ot.ti, t c ri

c#-S et,att df-+
.-^?jr j

t. .llt,.
gft- yv A a-ie O, -1Y. ,. .
h... .7. - aVi- r*l J, t, :l-,: &

lt.
O z ..|..;rIryr,*ri*

67. Darl Uqbah bin Amir, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak ada seorang pun yang berwudhu, lalu menyempurnakan

7r Di dalam cetakan Al Mundziri tertuliswajhahu.

Rlngkasan Taryhib wa Tarhib 47



wudhunya dan melalatkan shalat dua raka'at dengan menghadapkan

hati dan wajahnya ketiko shalat dua raka'at tersebut, kecuali pasti dia

akan mendapatkan surga." (HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i

dan lainnya)

itt'&') *\t e it J';:r'oi,:rFCr J1i i yr -rr
6'i'*,ry.'r#;- r,f , jr"'i,i'*t,'#ii'g; ;

?'. o . a-'-:'y'qt*
68. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, batrwa Rasulullatr SAW bersabda,

"Barangsiapa berwudhu, lalu membagusi wudhunya, kemudian shalat

dua raka'at dengan tidak lalai dalam dua raka'at tersebut, akan

diampuni dosanya yang telah berlalu." (HR. Abu Daud).
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"r.lrj $\rli-ll .?hf
KITAB SHALAT DAN PENJELASANNYA

Anjuran Mendirikan Shalat dan Penegasan
Kewajibannya

h' .J- :t ,S?; i6 'i6 -LIL ?nt u1r- * /.t f -11
'oii ,hr ll ijf v oi el4, iu...,) ;i i)-,)t \r: *, y
o-:, #, ei :4t ,..1: 1>ilt 9ul: ,l'-ri i:rL ,,ff:-,,

.0[5)
69. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 

'anhuma- dia berkata:
Rasulullah SAW bersabd4 "Islam dibangun di atas lima hal;
Persal<sian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah leecuali

Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya,
mendirilran shalat, membayar zakat, menunailean haji ke baitullah dan

Wasa Ramadhan " (HR. Muttafaq 'Alaih).

72 Di dalam cetaku Al Mundziri tertulis ^Ran rr.rrorr.
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70. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id, keduanya berkata: Pada suatu

hari Rasulullah SAW berkhutbatr di hadapan kami seraya bersabda,

"Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya 4iucaplcon beliau
sampai tiga kali-" kemudian beliau menelungkupkan kepalanya dan

setiap orang dari kami menelungkupkan kepalanya seraya menangis,
tidak mengetatrui apa yang telatr beliau sumpatrkan, kemudian beliau
mengangkat kepalanyz dan kege,nrbiraan nampalc di wajatrnya, malca

hal itu lebih kami cintai dari unta meratr. Beliau bersabda" "Tidaklah
ada seorang hamba yong mengerjokan shalat lima wahu, berpuasa di
bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat daa menjauhi tuiuh dosa besar,

melainkan alean dikrlukan untubrya pintu-pintu surga dan dileatalcan,
'MasuHah dengan selamat'." (EIF'. An-Nasa'i) dan ini lafazh beliau
serta diriwayatkan oleh lbnu Majatr dan dinilai shatrih oleh Ibnu
Ktruzaimatr, Ibnu Hibban dan Al Halcim. Menurut riwayat mereka,
*Melainkan akan difukalcan baginya pintu-pintu surga yang delapon
pada hari kiamat hingga suryla-surga itu berbenturan fiatashthafiquJ.
Kemudian beliou membaca ayat: "Jika kamu menjauhi dosa-dosa

t;U ;"'or5r+ | 1#- , ,ft F
,j'.i .#' ;t u E "Ji*dK,,s' Jlt,,F :

'l Kata tambahan dari Al Mundziri.
7t Di dalam cctakan Al Mun&iri tettulis la nodri (karni tidak mengetahui)

" Di dalam cetakan Al Mundziri tqtulistwlsanar.
76 Di dalam caakan Al Mun&iri tcrnlis mjulin (scscorang).

'Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis aslr-slrolanal (slralat-shalat).
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*',

besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya..."

(Qs. An-Nisaa'[4]:31)

lL a t a s ht h afi q uf artiny a c ahayanya m enyeb ar dan pintu-p in tunya

bergetar, di antaranya hadits Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-

(Jika ufuk berbenturan dengan warna putih) artinya bergoyang dan

cahayanya menyebar, yaitu wazan ifta'ala dari kata ash-shafqu artinya

berturut-turut. Shafaqa al bab: menutupnya dan juga membukanya,

ar-riih tashthafiqu al asyjaar fatashthafiqu artinya bergetar.

\. . , '-,c.t o i o.,;tt u1r ,rg d..t.-f-l -v\
t Fy; i,' * oi ;>ayr :iu
tol-c. l.?. , tot,,

,r)lf t6>.Jlj cOLbtl l_f t
'. t. . '^. .1 , .,o1 1. z ,.tc,c ..
J,P -41 ;r (gll^l .:P dJ-Ji-.

.;:;eb iy-,fi j, * A;';', ,'k';

71. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfiv-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Islam adalah hendaknya kamu beribadah kepada

Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan

shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, menunaiknn

haji, amar makruf nahi mungkar dan salam kamu kepada keluargamu.

Barangsiapa yang terkurangi sedikit saja dari semua itu, maka itu
merupakan bagian dari Islam yang dia tinggalkan dan barangsiapa

meninggallcannya, makn sungguh dia telah memalinglcan

punggungnya dari Islam." (HR. Al Hakim)
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72. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dia berkata: Aku datang

menemui Abu Darda', lalu dia berkata: Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa berwudhu, lalu membagusi wudhunya,

kemudian berdiri dan melalatkan shalat dua atau empat raka'at yang
di dalam shalat tersebut dia membagusi rulat' dan khusyu'nya,

kemudian memohon ampunan kepada Allah, maka dia akan diberi
ampunan." (HR. Ahmad) degan sanad hasan.

Anjuran Mengumandangkan Adzan

L.c.t 1oqt- 6;-f ,l;l t -vr

dgt & ),*:
.r:j1 ,1 gt ltr:ai;)

73. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'nnfiy-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Seandainya manusia mengetahui pahala
yang ada pada adzan dan barisan pertama, lalu mereka tidak
mendapatkannya kecaali merelca harus berundi, niscaya mereka akan

m en gihtti undian." (HR. Muuafaq' Alaih)

[Yastatrimmuu] : Artinya diundi.

il Di dalam cetakan Al Mundziri tdtnlisliihinna (di dalam slralat-slratat tersebut).
D Di dalam cetakan Al Mundziri tetrurlisyasughliru.t Di dalam cctakan Al Mundziri tcrtulis rlnraa lan yajidw dan di caakan "L' walam.

e6
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74. Dart Al Barra' bin Azib, bahwa Nabi SAW bersabda, "Orang
yang mengumandongkan adzan diberikan ampunan untuknya

sepanjang suaranya. Membenarkannya orang yang mendergarnyasl

dari yang basah dan kering dan baginya pohala orang yang shalat
bersamanya. " (HR. Ahmad dan An-Nasa' i)

Anjuran Menjawab Mu'adzin dan Doa sesudah Adzan

'er'^fi -C$"?nt u1r- ir ar;sr / )t'/ I' f ,y -v"
'J ,i';-i J, fi'i ,,s'r3lt'--; til.':.,',:-u t *\t J* ,;,
d u:;* \ y h' & ,r'lt-tr',rb J:" 'i 'fy ,p ti*
,l' tg , y.'ol,*, F' ,f.'-dFqyAir .,,r ir rf"

.'ur;irt'i* rl,,t.JL'F,:;6 o;i oi 13?,

75. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash 
-radhiyallahu 

'anhuma-,
bahwa dia mendengar Nabi SAW: *Jila kalian mendengar orang
yang adzan mqlca ucapkanlah seperti apa yang diucaplcan oleh orang
yang adzan, kemudian bershalawatlah kepadaht. Sesungguhnya

orang yang bershalawat leepadalu selali, maka Allah alcan

mendoalcan keselamatan kcpadanya sepuluh kali, kemudian

tr Hilang dari kitab aslinya dan saya (Habib) tambahkan dari Al Mundziri serra di
dalamn ya terdapat was haddag ahu.

82 Di dalam cetakan Al Mundziri ter$lisyaqwlu(bersabda).
83 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis shalaatan.
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mohonkanlah wasilah (kedudukan yang mulia) kepada Allah untukku,

karena itu adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas kecuali

bagi seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan aku berharap agar
aku menjadi orang tersebut. Barangsiapa memohonkan wasilah

untukku, halal baginya syafa'atku." (HR. Muslim dan Empat Imam
pemilik kitab As - Sunan)

Dan hadits ini terdapat di As-Sunan dari hadits Abu Sa'id, di

dalamnya tidak ada kalimat "Tsumma Shalluu (kemudian

bershalawat lah)....hingga akhir."

\t -A )t ,S';:, oi -t;iZ ?nr uer- i' f / /,C *'s -v:.

,i6t ,.r:':t ::ir'";i:t ,it"lt C;-'q Ju $:Jv *r y
t;;; tlt;. eil, ,at*aitj '-^t*j, fk.rT a^,Gjt e\)rt)

.'xqt ?';*:aztfut t fa;l'.c;i1 qilr

76. Dari Jabir bin Abdullah -radhiyallahu 
'anhuma-. bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa ketika mendengar panggilan

(adzan) mengucapkan,'Ya Allah, pemelihara seruan yang sempurna

ini, dan shalat yang tegak, berikanlah kepada Nabi Muhammad
washilah dan keutamaan dan tempatlcanlah dia pada kedudukan

terpuji yang Engkau janjikan.' Maka baginya mendapatkan syafa'at
pada hari kiamar.(I{R. Bukhari dan Empat Imam hadits).

lHallat Lahu Sya[a'ad]: Artinya batrwa hal itu merupakan hak

yang wajib baginya dan dikatakan itu artinya aku (Rasulullatr) akan

meliputnya dan turun dengan membawanya.

s Di datam cetakan Al Mun&iri tertulis syafaati (safa'atku).
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77. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash 
-radhiyallahu 

'anhu-, dari

Rasulullah SAW, "Barangsiapa ketika mendengar muadzin

mengumandangkan adzan lalu ia mengucapkan 'Dan aku bersaksi

bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata,

tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan

rasul-Nya, aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan

Muhammad sebagai rasul' maka Allah akan mengampuni dosa-

dosanya." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi) dan ini lafazh menurut

riwayat ArTirmidzi.
Di dalam riwayat Muslim: "Akan diampuni dosanya yang telah

berlalu." Abu Awanah di dalam Mustakhraj-nya menambal*m"dan
yang akan datang kemudian".

Keutamaan lqamah

,*'t * \, J* it J'-, lG 'i6
q';;t e't ,;^)Ut "i:rt a1 :'i]:'

JL ;.
*$ iL
Fi,

F ,r -un

"";-| gbL

'!t,b

t' Dalam aslinya telah gugur kata aDi.* Kata onna dan Iafu hilang dari kitab aslinya dan keduany'a terdapat dalam cetakan Al
Murdziri.

t7 Di dalam cetakan Al Mun&iri tertulis laa turodd.
Et Di dalam dua kitab aslinya yaquum ash-sholat (shalat ditegakkan) dan yang benar

tuqaam ash-shalah (shalat diiqamati) scbagaimana terdapat di Al Mundziri.
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78. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Dua waktu yang tidak alwn ditolak doa orang yang berdoa: ketika

shalat diiqamati dan saat menrysun barisan di jalan Allah." (HR.
Ibnu Hibban)

Anjuran Berdoa di Antara Adzan dan Iqamah

* b, e it {;.,? -4b?nr u1r- ly i ii * -u^
.";-i !C)?, oritrr i ia!"sr ,Jv'&':

79. Dari Anas bin Malik 
-radhiyallahu 

'snfiy-, dari Rasulullatr

SAW, beliau bersabda, uDoa di antara adzan dan iqamah tidak
ditolak." (HR. Para imam pemilik kitab As-Sunan)

Dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dia menambahkan *Maka

berdoalah kalian." Di dalam suatu riwayat menurut At-TirmidziEe;
mereka bertanya, "Apa yang kita ucapkan watrai Rasulullatr? Beliau

menjawab, "Mintalah lceselamatan lepada Allah di dunia dan di
akhirat."

Anjuran Membangun Masjid

:6, q y y6t )i '* iv 'fi -.b irr qr- ot2L ';,e - x,

'+ ;, ti,{tr*4\
\. .o . 4. .) . . .. . .

I'o::* 'y d.,t
,*i * \, Jt" {;, *
,i';- *'t y h' ,J- :, l;;

.^?)t eE { hr ;
D Di dalam kitab aslinya Erenurut riwayat Al Baihaqi dan di dalam cetakan Al Mundziri.

Di dalam suatu riwayat At-Tirmidzi rnenambahkan "Mereka bertanya, "Lalu apa yang kita
ucapkan," dan seterusnya.

?o, Oalam cetakan Al Mundziri tertulis 'ala.

56 Ringkasan Targhib wa Tarhib



80. Dari Utsman -radhiyallahu 
'anhu-. bahwa dia berkata tatkala

orang-orang membicarakan dirinya saat membangun masjid

Rasulullah SAW: Sesungguhnya kalian telah banyak berbicara dan

sungguh aku mendengar Rasulullah SAW besabda, "Barangsiapa

membangun masjid yang dengannya dia mengharap ridha Allah,

maka Allah akan bangunkan untulorya sebuah rumah di surga." (HR.
Muttcrfuq 'Alaih)

fAktsartumJ: Artinya banyak berbicara tentang diriku. Hal itu
karena para sahabat senang membiarkannya berdasarkan keadaan

semula, artinya di masa Nabi SAW ketika (masjid) dibangun dari bata,

atapnya pelepatr kurma dan tiangnya kayu pohon kurma. Yang

dirubatr oleh Utsman -radhiyallahu 
'anhu- yaitu batu yang diukir

sebagai ganti bata dan kapur serta atapnya dengan kayujati yaitu salah

satu jenis kayu India. Perbaikan Utsman tidak menimbulkan hiasan.

Meskipun begitu sebagian para satrabat mengingkarinya. Orang yang

pertama kali menghias masjid-masjid yaitu Al Walid bin Abdul Malik.
Banyak dari kalangan atrlul ilmi diam dari mengingkari hal itu karena

khawatir terjadi fitnah. Sebagian mereka memberikan keringanan

dalam hal itu, itu merupakan pendapat Abu Hanifah, jika hal itu
terjadi dengan mengagungkan masjid-masjid dan tidak ada

pembiayaan untuk itu dari baitul mal, bahkan dari orang-orang kaya di

kalangan kaum muslimin. Ibnul Munir berkata, "Setelah orang-orang

membangun rumah-rumah mereka dan menghiasinya, sangat sesuai

jika hal itu dilakukan pada masjid-masjid untuk menjaganya dari

menganggap remeh. Mereka memberikan komentar batrwa larangan

tersebut jika bertujuan untuk mendorong supaya mengikuti salaf di
dalam meningalkan kemakmuran, maka hal itu sebagaimana yang dia
katakan dan jika hal ilu karena khawatir sibuknya perhatian orang

yang shalat dengan hiasan tersebut maka tidak mengapa karena masih

adanya alasan. (Lih. Fathul Bari).
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Anjuran Berjalan ke Masjid

ti;; ,it ,Jv -& '.o..t / o.,rP d..t ;f -A \
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At uyr-J'-, ,Su

81. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'snftv-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa berwudhu, lalu membagusi

wudhunya, kemudian keluar dengan menyengaja menuju shalat, maka

sungguh ia tetap berada dalam shalat selagi menyengaja menuju

shalat dan sungguh aknn ditulisknn untulotya satu kebaikan dengan

salah satu dari kedua langkahnya dan dihapus darinya satu kejelekan

dengan langkahnya yang lain. Jilu salah seorang dari kalian

mendengar iqamah, maka janganlah terburu-buru, karena

sesungguhnya orang yang besar pahalanya di antara kalian yaitu

orang yang paling jauh rumahnya." Mereka bertanya, "Mengapa,

wahai Abu Hurairatr? Dia menjawab, "Karena banyaknya langkah."
(HR. Malik)

,*, ybt e itJ;rjG ,i6 -& ir €r- &1 -xt
.e'; &:* eos r,,"*)t it';'Y e'€Ll'tT;s1

82. Darinya (Abu Hurairah) -radhiyallahu 
'snftv-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Jilra salah seorang dari lmlian berwudhu

di rumahnya, kemudian datang ke masjid, mal<a dia (dianggap) tetap

'i Di dalam kitab aslinya/a la yrsri' dandi dalam cetakan Al Mundziri terlulisfala yasa'.
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berada dalam shalat hingga kembali." (HR. Ibnu Khuzaimah dan Al
Hakim)

:t * :t J-;jti 'ju -L#L?nt qr- ,/* ut ,pj -xr
l. . t c lt .
.'1ib ;jtlajr Jl t|'pX_ ;:r* Fj, &', ^)L

83. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Dan setiap langluh yang ia tempuh

menuju shalat adalah shalat." (llR. Ibnu Ktruzaimah) Dan menurut
riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah,

.i* ;,tLst JL r1#- 6:)a,, Sl
"Dan dengan setiap tanglcah yang ia'tempuh *"nuiu ,noW adalah

sedekah."

Jfi '+'ju ra,lt i,fr'*,#t i. * *j -t t
; i*It t*t;tri li7 q ,i'ri *:, qr h' & ,'
e- li ,:.G i\,r's I;J' 'ii'e; 

r)',;>,2ss jle;
6'ty ,'$.'ri V.r;I*fi ,i+'* ir L 'y u:;Jt';i
,bX. t:* i: l^*Jt J ty d i z1G ,f',rv*i,*:ir
i^-jr Jby ,Uk on ,i i'Jr'!),\i t, ,)* W A,

:afy tk;\2r,,'&t:bii

84. Dari Sa'id bin Al Musalyib dari salatr seorang kalangan Anshar,
dia berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Jilca salah

e2 Di dalam cetakan Al Mundziri tcrtulis/a otim osh-shalah.
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seorang dari kalian berwudhu lalu membagusi wudhunya, kemudian

keluar menuju shalat, tidaklah dia mengangkat kaki kanannya,

melainkan Allah telah tuliskan untuknya satu kebaikan dan tidaklah

dia mengangkat kaki kirinya, melainkan Allah telah menghapus

darinya satu kejelelcan. Malra hendaklah salah seorang dari knlian

mendelcat atau menjauh. Jika dia datang ke masjid, lalu melalailran

shalat dengan berjama'ah, malca dia akan diberi ampunan. Jilca dia

datang ke masjid padahal mereka telah melala*an shalat

sebagiannya dan masih tersisa sebagian yang lain, lalu melalaican

shalat yang dia dapatlcan dan menyempurnalcan shalat yang masih

tersisa, mala dia akan seperti itu. Jilu dia datang ke masjid padahal
merelca telah melafulan sholot, lalu menyempurnaleannya, malca dia
alan seperti itu." (HR. Abu Daud)

';i 9'dJ' Lf i' J?, [ 'ju Y,*3';,1 # i ;; *j -x,
,,!--b. Jl:.'l p sr3f y 

'i6 tirr 
j1 '6i d,fti]i tf; .n' Jr

.brr:!i &' Jt

85. Dari Jubair bin Muth'im, bahwa seseorang bertanya, *Wahai

Rasulullatr, tampat manakah yang paling dicintai oleh Allatr dan

tempat manakatr yang paling dibenci oleh Allah?" Beliau menjawab,
*Alat tidak tahu, akan aht tanyalan kepada Jibril." Lalu beliau
menemuinya dan Jibril memberitahukan kepada beliau;
"Sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah
masjid-masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah

pasar-pasar." (HR. Atrmad dan Al Bazzar) dan ini lafazh menurut

riwayatnya serta dinilai shahih oleh Al Hakim dan Muslim
mefwayatkannya dari hadits Abu Hurairatr tanpa ada kisahnya.
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y bt ;* ::t J';:r'oi -A ?nt qr- ;;-:-,^ ai *: -xt
t,.>Gr'.nr :ri'i', ,rll;rlt :r\t #-tt de'€J\l tli ,iu ,r-'t
d,".jr iS', ,orr<;.Jlr * ,_n)t Le\'j,; i' ;;, u ;. tSu

.LqSt 6ti"1LC;'l ;<r; ;is1at x, aitL)t'rw;,:*-u^:ir j1

86. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snl1v-, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Maukoh kalian lcutunjul*an pada sesuatu yang
dengannya Allah menghapus beberapa kesalahan dan mengangkat

beberapa derajat?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudhu ketika mengalami

berbagai kesulitan, banyalotya langkah menuju masjid-masjid dan

menunggu shalot setelah mengerjakan shalat, maka itulah jihad, maka

itulah jihaf'." (HR. Malik, Muslim dan lainnya)

lAr-Ribathl yaitu ikatan untuk mempersiapkan bekal dan

menahan kuda serta mengikatnya dalam rangka jihad. Ibadatr dan

banyalcnya ketaatan sama seperti jihad.

#tf h' ;; l' J'rrii -..-?nr4-xYt,;j c:-xv
*;i'e6 oft dt;i3, Jc I 1l' * rb'ek li,u ,i6

J\ e; is ,ivt ,* ,b 'tit'{-- q. Yt';..Ljr ir
* 4v'fi it,F ee'rt!,,*rb l,-u":it

87. Dari Abu Umamah -radhiyallahu 
'anhtF, batrwa Rasulullatr

SAW bersabda, "Tiga golongan yang semuanya memberikan jaminan
kepado Allah. Jika dia hidup mako akan diberi raeki serta dicahtpi

e' Di dalam kitab aslinya dua kali dan di dalam cetakan Al Mundziri tcrtulis tiga kali.

.irt
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dan jika dia mati maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.

Orang yang masuk ke rumahnya lalu mengucapkan salam, maka dia
memberikan jaminon kepada Allah. Orang yang keluar ke masjid,

maka dia memberikan jaminan kepada Allah. Dan orang yang keluar
di jalan Allah, maka dia memberikan jaminan kepada Allah." (HR.
Abu Daud) serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dan ini lafazh
menurut riwayatnya.

Anjuran Berdiam di Masjid dan Duduk di Dalamnya

\t * :, J?; '+ ,JG -&?nt uyr-;;.) ,sri'* - nx

i;y,,+ rl ,.ry ri;-,* e\t'&."-^;,i'i *r y
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88. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfiy-, dia berkata: Aku

mendengar R'asulullatr SAW bersabda, *Tujuh golongan yang Allah
akan menaungi merelca di dalam naungan-Nya di saat tidak ada

naungan kecuali naungan-Nya: seorang imam yang adil, orang yang
tumbuh dalam beribadah lcepada Allah dan seorang yang hatinya
berhubungan flda masjid-masjr'd." (HR. Muuafaq 'Alaih)

Jl', sr
l- 't '.
lloz.t/.

J^..,- l...il

,*t*\t,k rlt f ,iq:#t.t*,-,'rtj *j-xq
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S*:St
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89. Dari Abu sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW: "Jilca lcalian melihat
seseorang yang membiasakan diri berada di masjid-masjid, maka

ber,ilranlah persal<sian untulotya dengan keimanan. Allah Azza wa

Jalla berfirman, 'Sesungguhnya orang yang memalonurkan masjid-
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masjid Allah yaitu orang yang beriman kepada Allah...(Qs. At-Taubah

[9]: l8)." (HR. Ibnu Majatr dan At-Tirmidzi) dan ini redaksinya At-
Tirmidzi dan dia menilainya, hasan gharib, serta dinilai shahih oleh

Ibnu Khuzaimah,Ibnu Hibban dan Al Hakim.

,*t y bt 
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90. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhtF, dari Nabi SAW,

*Tidaklah seseorang menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya

untuk melala*an shalat dan dzikir, kecrali Allah SW akan ramah

dengannya seperti orang-orang yang ramah dengan orang yang tidak
pernah kelihatan di antara merelca, ketilu orang tersebut datang

menemui mereka." (HR'. Ibnu Majah) dan dinilai shahih oleh Ibnu

Khuzaimatr, Ibnu Hibban dan Al Hakim. Di dalam suatu riwayat

menurut Ibnu Ktruzaimatr:

ok 6 Jt;a i,'*'ri';l'^i1*; -r7r;rr *;3k y3it,' 
?f t;t*yrt'd' '*f ,iat* }ij,,;';a;rl

*Tidaklah seorang menjadikan masjid sebagai tempat tinggalnya, lalu
ia disibulrkan atau dilcalahlcan oleh sesuatu, kcmudian kembali lce

tempatnya semula, melainlmn Allah alran ramah dengannya, seperti

orang-orang yang ramah dengan orang yang tidak pernah kelihatan

di antara mereka, ketilu orang tersebut datang."

e Dalam kitab aslinya tertulisynrmli/riru senrntara dalam caatcan Al Mun&iri tertulis
lawaththana.

" Dalam cetakan Al Mundziri rcrlrulistabosyfusya.
s Dalam cetakan Al Mundziri teriiisyatabasybasy.
e7 Dalam cctakan Al Mundziri tertulis 'illarua.
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Peringatan dari Mendatangi Masjid bagi Orang yang
Makan Bawang Putih, Bawang Merah, Bawang Bakung,
Lobak, dan Sejenisnya yang Memiliki Bau Tidak Sedap

al 'tt2 ';rfi-.birr
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91. Dari Umar bin Al Khaththab -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa dia

berkhutbah pada hari jum'at, kemudian di dalam li:hutbatrnya dia
mengatakan, "Sesungguhnya kalian wahai manusia, memakan dua

buah pohon yang tidak pernah aku lihat kecuali keduanya adalah
jelek: Bawang merah dan bawang putih. Sungguh aku telah melihat
Nabi SAW jika mendapatkan bau keduanya dari seseorang di masjid,
beliau memerintahkan orang tersebut agar dikeluarkan ke Baqi'.

Barangsiapa memakan keduanya maka hendaklah mematikannya
(baunya) dengan memasaknya (lebih dahulu)." (HR. Muslim, An-
Nasa'i dan Ibnu Majah)

ir Jyr'b Ti'fi -'^b?nr u1r-'er:At * eri *j -tt
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92. Dari Abu Sa'id Al Khudri -radhiyallahu 
'anhu-, batrwa

disebutkan di hadapan Rasulullah SAW: bawang putih, bawang merah

dan bawang bakung. Dikatakan wahai Rasulullah, "Yang paling keras

(baunya) dari itu semua yaitu bawang putih, apakah engkau

mengharamkannya?" Maka beliau bersabda, "Maleanlah bawang

tersebut, barangsiapa memakannya, maka janganlah mendeknt ke

masjid ini, hingga hilang baunya dari dirinya." (HR. Ibnu

Khuzaimah)

Anjuran agar Para Wanita Tetap Berada di Rumah-
Rumah Mereka dan Peringatan bagi Mereka dari

Keluar Rumah
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93. Dari Ummu Humaid istri Abu Humaid As-Sa'idi, batrwa dia

datang menemui Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku senang shalat bersamamu," beliau bersabda,

"Sungguh alat tahu bahwa englau senang shalat bersamaht, shalatmu

$ Dalam cetakan Al Mundziri tertulis niz baitiha.
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di bilikmu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu, shalatmu di
kamarmu lebih baik daripada shalatmu di rumahmu, shalatmu di
rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu dan

shalatmu di masjid kaummu lebih baik dari shalatmu di masjidku."
Maka ia memerintahkan agar dibangunkan sebuah tempat shalat di
paling ujung dan paling gelap di rumahnya, lalu ia shalat di tempat
shalat tersebut hingga berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla." (HR.
Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban). Dengan hadits ini Ibnu
Khuzaimah berdalil bahwa dilipatgandakannya pahala shalat di masjid
khusus untuk kaum laki-laki bukan kamu wanita.

Anjuran untuk Mengerjakan Shalat Lima Waktu dan
Menjaga serta Mengimani Kewajibannya

y \t ;* i:t J';:r'+ -.:; ir €r-;;-:; ,rri * -qt
}3 f.F ,-F'€ff 7\'HLii *?,i ,Jv',:r3

7r:riest 
'tt '.y 

'iu ,y :$v i; *:)3 i ,fi.'# 7t',
.ttiJr 'uyr\, #- v.^Ar

94. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'snfiy-, Aku mendengar
Rasulullatr SAW bersabd4 "Bagaimana pendapat lralian seandainya
ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari knlian,
yang dia mandi di sungai tersebut setiap hari lima kali, apakah masih
tersisa dari kotorannya sedikit pun? Mereka menjawab, "Tidak."
Beliau bersabda, *Maka itulah pentmpamaan shalat lima waktu yang
dengannya Allah menghapus beberapa kesalahan." (HR. Muttafaq
'Alaih) dan diriwayatkan oleh Ibnu Majatr dari hadits Utsman dan juga
Muslim dengan hadits yang sama dari hadits Jabir.

e Dengan dua fathah (daranihi),Al Mundziri berkata, nYaitu kotoran.',
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95. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfty-, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Shalat yang lima wahu dan jum'at ke jum'at
berikutnya sebagai penebus dosa di antara semua itu selagi tidak

melakukan dosa-dosa Descr." (HR. Muslim dan lainnya) serta

diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani dari hadits Abu Sa'id
tanpa ada kalimat terakhir sepanjang hadits Abdullahr02.

h' .p it ,s;;i6 'i6 -& i,r q,- ly i ii *, -^,,
jt r;'i i;i e. I :;itto y + ,t:d-'g& ;)'Lt ,*, y

.rl';rrbl 6'r,fla\i C 8 .3

96. Dar Anas bin Malik -radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki malaikat
yang memanggil setiap lcali shalat, 'Wahai anak Adam, bangkitlah
kalian menuju cahaya lralian yang kalian nyalakan, lalu matikanlah'."
(HR. Ath-Thabrani) di dalam Al Ausoth dari riwayat Yahya bin
Zuhairro3. Para perawinya dan para perawi kitab Ash-Shahih

setainnyals.

.';.lstr

f@ Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis csi-sialawaat.
r0r Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis ragi.q/o.
r02 Demikian di dalam kitab aslinya dan dalam hal ini terdapat ketidakjelasan.
r0r Di dalam kitab aslinya Dakin, hal itu salah ejaan. Yang benar Yahya bin Zuhair

sebagaimana terdapat dalam cetakan Al Mundziri dan Majma' Az-Zawa'id (hal. 299 jld I ). Al
Haitsami berkata, "Aku belum pemah rnenemukan orang yang menyebutkannya.

rs Di dalam dua kitab aslinya sawa', yang benar siwarl sebagaimana terdapat dalam
cetakan Al Mundziri.
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97. Dari Amru bin Murratr Al Juhani -radhiyallahu 
'anhu-, dia

berkata: Seseorang datang menemui Nabi SAW seraya bertanya,

"Wahai Rasulullatr, bagaimana pendapat Anda jika aku bersaksi

bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa

engkau adalatr utusan Allah, lalu aku mengerjakan shalat lima waktu,

membayar zakat dan berpuasa serta melakukan qiyamullail di bulan

Ramadhan, maka termasuk dari golongan manakatr aku ini?" beliau

bersabda, "Termasuk para shiddiqin (orang-orang yang teguh

keyakinannya) dan orang-orang yang mati syahid." (HR. Al Bazzat)

serta dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban dan ini

adalatr lafazh dari riwayatnya.

Di dalam riwayat selainnya: seseorang datang dari Qadha'ah

seraya berkata: Sesungguhnya jika aku bersaksi... dan di akhir dari

hadits tersebut, maka beliau bersabda, "Barangsiapa mati di atas hal

ini, malra dia termasuk para shiddiqin (orang-orang yang teguh

keyakinannya) dan orang-orang yang mati syahid."

c . l. - a'r;J, rlli co),(cJt dlvlt ?'i- q

JL .tr, ie i,sv
tcz \..

-4ir dl}t qf)-

i{ ) ti t@'ol )i,i ;tr )'-, t;-
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1'- y'; i 1' 1" 
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gt'*:-gJ-(, J'ri ,*'tf iU'

& n' J;,jG 'i6 -ib ir

ylL'fi'-i'of)+? lL&
r05 Di datam kitab aslinp ash-shalah, sedangkan di dalam cetakan Al Mundziri tertulis

ash-shalawaal demikian pula di "L".
16 Demikian juga di dalam cetakan Al Mundziri dan di dalam cetakan "L".
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98. Dari Abdullah bin Qurth -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Amal yang pertama kali dihisab dari
seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Jika shulatnya

baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya dan jika rusak, maka

rusaklah seluruh amal perbuatannya." (HR. Ath-Thabrani) di dalam

Al Ausath.

J' bc ;1 ,rojr Sn; of"J;-1 e "e.iu- o "# {*i ^lL
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99. Dari Abu Ad-Darda' -radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Lima perkara, barangsiapa datang
dengan membawa lima perknra tersebut bersama keimanan maka ia
akan masuk surga: Barangsiapa menjaga shalat lima waktu: baik
wudhu, rulan' dan sujudnya, berpuasa di bulan Ramadhan,

menunaikan haji ke baitullah jika mampu, memberikan zakat dengan

kerelaan jiwanya dan menyampaikan amenah." Di katakan, "Wahai
Rasulullah, Apakah menyampaikan amanah itu?" beliau bersabda,

"Mandi dari junub. Sesungguh Allah tidak mempercayai anak Adam

atas sesuatu dari agamanya selain dari semua ilu." (HR. Ath-
Thabrani) dengan sanad yang bagus.

to7 Dan di dalam cetakan Al Mudziri tertulis sesudahnya wamawoqiituhrnna (dan waktu-
waktunya).

rG Demikian, sedangkan di dalam cetakan Al Mundziri tcrtulis oaloo (membayarkan).
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100. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada keimanan bagi orang yang
tidak memiliki amanah. Tidak ada shalat bagi orang yang tidak
memiliki kesucian dan tidak ada agama bagi orang yang tidak
memiliki shalat. sesungguhnya lcedudukan shalat dari agama seperti
kedudukan kepala dari badan " (HR. Ath-Thabrani) di dalam l/
Ausath dan Ash-Shaghir dan dia mengatakan, "Al Husainlro bin Al
Hakam Al Habri meriwayatkannya sendiri."

*t * bt ;* i, J';:r'of -A ?nt ue.,- ot2L|rj -t .t
.^Ar ;;t,"'ttr't k'* ;ll:r'oi * $ :Jv

l0l. Dari Utsman -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa Rasulullatr SAW

bersabda, "Barangsiapa mengetahui bahwa shalat adalah kebenaran
yang diperintahkan serta wajib malca ia akan masuk szrga." (HR.
Abu Ya'la dan Abdullatr bin AhmaQ di dalam Ziyadah-nya serta
dinilai shahih oleh Al Hakim, dan tidak ada pada riwayatnya serta
riwayat Abdullah lafazh Maktubah (diperintatrkan)"'.

ro Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis kamaudhi,.

'fo Di dalam kitab aslinya Al Hasan dengan mulabbar (idak di-tasigidr) sedangkan di
dalam cetakan Al Mundziri tertulis Al Husain dengan ditashgir dan itu yang benar. Al Hairi di
dalam kitab aslinya dengan huruf bertitik dua di bawah ( ,,t ) dan yang benar dengan bertitik
satu.(.:r ). Lihat Lisan Al 'Arab (hal. 200 jld. 2) dan AI Ansabkuya As-Sam,ani.

rrf Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis haqun maHubun.iiibur.
f 12 Di dalam cetakan Al Mundziri tentlis miktub.
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102. Dari Abu Ayub -radhiyallahu 
'lnfiv-, bahwa seseorang

berkata kepada Nabi SAW, "Beritahukanlah kepadaku tentang suatu

amal perbuatan yang bisa mernasukanku ke surga," beliau bersabda,

"Engkau beribadah kepada Allah tidak menyekutukan-Nya dengan

sesuatu, mendirikan shalat, menunaiknn zalat dan menyambung

silaturahim." (HR. Muttafaq'Alaih).

Anjuran untuk Mengerjakan Shalat di Awal Waktu

!, ,S';:r';t- Jtt -&?nt uir- )rru # l' * C -\ .r
rr,)ei>,1arjd tjr i' ,';i ,Ft'qi ,rL, *b, jb
e',Vt 'i6 r&f '"J ,:.-ii ,;/-u)rtt'4,iC e?i ; 'J ,Vi
i,*ri, *rf io' e !, J';:r,ryra.*,Jv,!t E

'€.t11

103. Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Aku bertanya kepada Rasulullatr SAW, "Amal apakatr yang paling

dicintai oleh Allah SWT?" beliau menjawab, "Shalat tepat pada

waldunyo." Aku bertanya, "Kernudian amal apa lagi?" beliau
menjawab, *Berbalai kepada ledua orang tua." Aku bertanya,

"Kemudian amal apa lagi?" beliau menjawab, "Berjihad di jalan
Allah." Dia mengatakan, "Rasulullatr SAW menceritakanku dengan

rr! Di dalam kitab aslinya 'ala awwoli wsHiha sedangkan di dalam cetakan At Mundziri
tertulis 'alo waktiha, itulah )ang sesuai bcrdasartan riwayat yang ada di lslr-Shahihain.
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semua itu, seandainya aku meminta tambah, niscaya beliau akan

menambahkan untukku." (HR. Muttafaq 'Alaih) serta dinilai shahih

oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban; di dalam lafazh milik
keduanya: Beliau menjawab, "Shalat di awal waktunya." Dan

diriwayatkan oleh Ahmad dari salah seorang sahabat Nabi SAW

dengan hadits yang samalla serta para perawinya bisa dijadikan

sebagai hujjah di dalam Ash-Shahih.

Anjuran untuk Mengerjakan Shalat Jama'ah dan
Keutamaan Orang yang Berniat Mengerjakan

Meskipun Tidak Mendapatkannya

iu' & )t ,S';:, i6 'Jii -& hr qr- i;)',tj.i, - r . t

€i 5 ,f.* JL |-t12t':a, e,hltiY,*'{--t y
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104. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 

'snl14-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Shalat seseorang dengan berjama'ah

dilipatgandakan melebihi shalatnya di ntmahnya dan di pasarnya

dengan dua puluh lima lali lipat? Hal itu, jika dia berwudhu lalu
membagusi wudhunya. Kemudian keluar lce masjid, dan tidak ada

yang mengeluarlrannya kecaali shalat, maka tidaklah ia melangkah

f ra Dan lafazhnyaAfdhal Al'Amal Ash-Shalatu Li waqtiha (sebaik-baik amal adalah shalat
pada waktunya) sebagaimana terdapat dalam cetakan Al Mundziri (hal. 70).
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satu langknh kecuali akan di angkat untulorya satu derajat dan

dihapus darinya satu kesalahan. Jika dia melakukan shalat, maka

malailrnt selalu mendoakan keselamatan atas dirinya selama masih di
tempat shalatnya selagi tidak berhadats: 'Ya Allah, berilah

keselamatan atas dirinya, ya Allah, berikanlah rahmat untuknya,'dan

dia tetap berada dalam shalat selagi menunggu shalat." (HR.

Muuafoq 'Alaih) dan ini lafazh Bukhari.

y \, e i, J';:.,'oi -,;iz ?nt ,gr- * .ut ,;s -t , o
' , ' 9 ,o . , 'o. o 1. a:* r't u*'t *r"".r.;:r a.l'. i,Pl -:At iV,* i,Su *':
105. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 

'anhuma-, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Shalat jama'ah lebih utama dari shalat sendirian
dengan dua puluh tujuh kali derajat." (Hk. Muuafaq 'Alaih).

ik'fi,*ty\t * dt,f ,7Ut i;'*'s-\,1
J-,!' -^,tSt ttoi;-') U ',Fri ',Lt:; r,.Z e ;*'J ,i'rr;

.)61 qVUi\''k:V,rtui
106. Dari Umar bin Al Khaththab 

-radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi

SAW, balrwa beliau bersabda, "Barangsiapa melalrukan shalat di
masjid dengan berjama'ah selama empat puluh malam, dia tidak
pernah lretinggalan raka'at pertama dari shalat Isya, mala Allah
tuliskan untulorya terbebas dari api neralra karenanya." (HR. Ibnu
Majah)

t15 Dengan menfathah dan mentasydid.
rf 6 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis tafuutuhu.
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107. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa ber-wudhu, lalu membagusi
wudhunya, kemudian berangkat dan mendapatkan manusia (jamaah)
telah selesai mengerjalran shalat, mako Allah alan memberikannya
seperti pahala orang yang melahtkan shalat dan menghadirinya, hal
itu tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun." (HR. Abu Daud dan

An-Nasa'i) serta dinilai shatrih oleh Al Hakim.

J?; ,su

o;i o{1

108. Dari Salman -radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Jilca seseorang sedang berada di tanah gersang, lalu
wahu shalat tiba, maka hendaklah ia berwudhu. Jika ia tidak
mendapatlcan air, mako hedaklah bertayamum. Jika dia mendirikan
shalat, maka dua malaikat shalat bersamanya dan jika ia
mengumandangkan adzan serta mengiqamatinya, maka tentara Allah

rf ' Di dalam kitab aslinya faja'at, sedangkan di dalam cetakan AI Mundziri tertulis
fahaanat walqi dengan mengkasrah hlruf qaf dan mentasydid huruf huruf ya,, yaitu padang
pasir sebagaimana dikatakan oleh Al Mundziri dan begitu juga di dalam l/ Qamus.

Anjuran untuk Mengerjakan Shalat di Padang Pasir

,JG -&?nt uar- otJ- F -r.,r
i>t r'"?a li;,) f"\,Y'S' ;;t{ t;1,,*i

,itru A dr;ui t:r; ;#i1i" V
.;u* ,s;_ | t1 ilr rji ,,
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yang tidak bisa dilihat oleh kedua matanya ilail shalat di
belakangnya." (HR. Abdur Razak) dengan sanad shahih.

lQtWinl dari kata al qawa, yaitu tanah yang tandus serta

kosong.

Anjuran untuk Mengerjakan Shalat Subuh dan Isya
dengan Berjama'ah dan Peringatan dari

Meninggalkannya

ht * lt,S;;'+ ,JG -&?nt ,qr- ot,JL F -r.q
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109. Dari Utsman -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa melalulan
shalat Isya dengan berjama'ah, maka seolah-olah dia melalarkan
shalat setengah malam dan barangsiapa melahtkan shalat Subuh
dengan berjama'ah, malca seolah-olah dia melalcukan shalat malam
secara kcseluruhan." (HR. Muslim) dan ini lafazhdarinya.

Abu Daud juga meriwayatkan dan lafazhnya: ,,Seperti

qiyamullail setengah malam dan barangsiapa melalrukan shalat isya
dan subuh dengan berjama'ah, maka itu seperti qiyamullail
semalam." Dan dinilai shahih oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimatr
dan dia berpendapat dengan zhatrir riwayat Muslim, yaitu batrwa
shalat subuh dengan berjama'atr dilipatgandakan melebihi shalat Isya
dengan berjama'ah. Sedangkan lafazhAbu Daud menolak hal itu.
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ll0. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'anhu-,dia ;",",

Rasulullalr SAW bersabda, "Shalat yang paling berat bagi orang-

orang munafik yaitu shalat Isya dan shalat Subuh, seandainya mereka

mengetahui pahala yang ada pada keduanya, pasti mereka alran

mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh aht telah

bermalrsud menyuruh agar shalat diiqamati, kemudian aht menyuruh

seseorang (menjadi imam) shalat bersama manusia, lalu alu pergi

bersama beberapa kaum laki- laki yang membawa seilrat lwyt balcar

ke tempat lcaum yang tidak melalatkan shalat, lalu ahr balur rumah'

rumah merelca dengan apf." (HR. Muttafaq 'Alaih)
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lll. Dari Abu Ad-Darda' -radhiyallahu 
'snfiv-, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Beribadahlah kamu kepada

rr8 Demikian yang ada di dalam cetakan Al Mundziri, sedangkan yang berada di dalam
dua kitab aslinya tertulis asi-siolai.

"' Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis tustaiab.
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Allah, seolah-olah knmu melihatnya, meskipun kamu tidak

melihatnya, maka sesugguhnya Dia melihatmu, anggaplah dirimu
termasuk orang-orang yang meninggal dunia dan berhati-hati
terhadap doa orang yang dizhalimi, karena doanya terkabulkan. Dan

barangsiapa di antara kalian yang mampu menghadiri dua shalat
yaitu shalat Isya dan Subuh meskipun dengan merangkak, malra

lakulcanlah. " (HR. Ath-Thabrani)

Peringatan dari Tidak Mengikuti Shalat Berjamaah
Tanpa Ada Alasan

io' & :t J';:ritt
tl.ifr Y2 $u )iL

,ju -qz
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ll2. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 

'anhuma-. dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa mendengar panggilan
(adzan), lalu tidak ada udzur yang menghalanginya untuk

mengihttinya (memenuhinya)." Mereka bertanya, "Apa itu udzur?"
beliau menjawab, "Hal menalalkan atau salcit maka shalat yang ia
lalairan tidak ditenrna." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) dengan

hadits yang sama dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim.

i- ij 'ju -& hr

'k t{/ )] iJ6 "',.)., ,rt'-t)t'*G "o;it';7 sr it J'y,

f20 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis aaa dharir syasyi'ad4aar.
r2r Demikian yang ada di "L" dan Al Mundziri, sedangkan yang ada di kitab Aslinya

wabi.

C a/
'J l,*9.-Or-v;' hi ttf ?i ;j -\ \r
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I13. Dari Amrul23 bin Ummi Kultsum 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia
berkata: Aku bertanya, wahai Rasulullatr, aku adalatr orang yang buta
penglihatan, rumahku jauh dan aku memiliki penunjuk jalan yang

tidak menemaniku, apakah engkau mendapatkan keringanan untukku
agar aku shalat di rumahku? Beliau bertanya, "Apakah kamu
mendengar panggilan (adzan)?" dia menjawab, 'Ya." Beliau
bersabda, *Aku tidak mendapatknn keringanan untuktnu." (HR.
Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Ibnu
Khuzaimatr dan Al Hakim.

fKultsum) demikian yang terdapat dalam naska]r cetakan dan
barangkali namanya salatr cetak, karena nampak jelas setelatr merujuk
kepada kitab aslinya batrwa yang benar yaitu Amru bin Umi Maktum,
yaitu seorang satrabat yang terkenal dengan Abdullatr (yang buta
matanya).

llaa Yula'imunil: artinya tidak menemaniku dan tidak
mengambil pendapatku.

Anjuran untuk Mengerjakan Shalat Sunnah di Rumah

lrbt ,k :t J';:, i6 'i6 -.-?nt qr- lre * -\ \ r
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12 Demikian yang ada di dalam cetakan Al Mundziri sedangkan yang ada di dalam kitab
aslinya laa lasma'u dan yang ada di dalam cetakan "L" tertulis o lasma'u.

r23 Demikian png terdapat datam caakan Al Mundziri dan itu yang benar, sedangkan di
dalam dua kitab aslinya Umar dan narna bapaknya pitu Qais.r2t Tulisannya di dalam kitab aslinyadi senrua tempat slralaaruhu dan tidak berubah
kecuali di sebagian terpst.
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I14. Dari Jabir -radhiyallahu 
'nnftv-, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaiknn

shalat di masjidnya, malca hendaklah ia menjadikan bagian dari
shalatnya di rumahnya, learena Allah menjadikan di rumahnya suatu

kebailran dari shalatnya." (HR. Muslim) dan dinilai shahih oleh Ibnu

Ktruzaimatr dari hadits Abu Sa'id.

ll5. Dari Abu Musat2s radhiyallahu 'anhtF, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Perumpamaan ntmah yang di dalamnya disebut

nama Allah dan rumah yang tidak disebut nama Allah, seperti
perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati." (HR.

Muttafaq'Alaih)

€.:;'
1zt6.Si' yt *];

I16. Dari Zaid bin Tsabit -radhiyallahu 
'anht*, bahwa Nabi SAW

bersabda, "Shalatlah di ntmah-rumah kalian wahai manusia, lcarena

sesungguhnya shalat seseorang yang paling utama adalah yang

r25 Al Asyari sebagaimana terdapat dalam cetakan Al Mundziri.
126 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis siallla ayyha an-naos.
r27 Di dalam cetakan At Mundziri tertulis illa ash-shalat al makubah.

|;r,
c.?.

.c-:.JlJ

.^
4.le dll

c
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dilakuknn di rumahnya kecuali shalat wajib." (HR. An-Nasa'i)
dengan sanad yang bagus dan dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimah.

Anjuran agar Menunggu Shalat Berikutnya sesudah
Mengerjakan Shalat yang sebelumnya

)';, € q* :Jv -t7& ?nt u7.,- tf i )t *;r - r r v

liJ") u ;-e, €.,U ej ,oft *, y hr ,t .nr

; $)'alti:*ic# *j *\t,k lt J';:r;u
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7G.i i rc e i |3:, ti d 1j.i, J6rg)'t2B'*

fi ,-^,,2'-; t:r*t'ri ,rf:V Jt,fr4t ,:J:i ,=K)it t eq
.o?l o\iW-

I17. Dari Abdullatr bin Amru 
-radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata,
"Kami shalat maghrib bersama Rasulullah SAW, maka pulanglah
orang yang ingin pulang dan berdzikirlatr orang yang ingin berdzikir,
lalu Rasulullatr SAW datang dengan cepat-cepat dan nafas yang
tersenggal-senggal sambil menyingkap kedua lututnya seraya
bersabda, uBeri gembiralah, inilah Rabb lcalian telah membukakan
satu pintu dari pintu-pintu langit, berbangga dengan kalian di
hadapan malaikat, Dia berfirman, 'Lihatlah para hamba-Ku, mereka
telah menyelesaikan suatu kewajiban dan mereka menunggu
l<cwajiban yang lain'." (HR. Ibnu Majatr) dari riwayat Abu Ayub dan
Abu Ayub yaitu Al Atka, al<u tidak yakin dia mendengar darinya dan
pina perawinya terpercaya. Sabda Nabi"Hafazaftz" dengan menfathatr
huruf Ha' yang tidak bertitik sesudatrnya huruf Fa' kemudian huruf
Zay artinya: diikuti karena beratnya usaha beliau, dan kata Hasara

t28 Di kedua kitab aslinya'ala dan yang banar 'oa sebagaimana terdapat dalam cetakan Al
Mun&iri.

80 Rlngkasan Targhib wa Tarhib



dengan menfathah kedua huruf yang tidak bertitik artinya
menlngkap.

f'Aqqabal: menyertakan dzikir dan doa usai shalat.

gf -l trr

:,SV;;t

'-a.t ol.,.t o.-+_il i. rG ri.z - r r r
'dii,i:,4 *:'f b'

.'pt)r"At,i_,qI

îtt \tp-

119. Dari Umaratr bin Ruwai6uSlze -radhiyallahu 
'anhu-, akv

mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga
seorang yang shalat sebelum terbil matahari dan sebelum
terbenamnya, yaitu Subuh dan Ashar." (HR. Muslim)

l2e Demikian yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri dan itu yang benar sedangkan di
dalam kitab aslinya Rawiyyah dan di "L" Raubah.

Anjuran untuk Menjaga Shalat Subuh dan Ashar

11; 
iu' & i' J';:,ii tot \.. . ..t. I

-4:.e drr t{f O3. €.-l

.-,Ll ,y; i''tt ;*';
I18. Dari Abu Musa -radhiyallahu 

'anhu-, batrwa Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa yang melalatkan shalat Bardain (Subuh dan
Ashar) malea ia akan masuk surga." (HR. Muuafaq 'Alaih) Al Bardain
adala shalat Subuh dan Ashar.

?, \.'tot. t. . t..
UI, dJll df l \arrll -{,re

,Ft',,-J3l'tJ- 'F * Ll Strt
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Anjuran agar Seseorang Duduk di Tempat Shalatnya
Usai Shalat Subuh dan Ashar

e lt J';', Jv :Ju -& hr q'- Iy i ;f V -\ Y.

.rrrii hr ?-;- * i o* ' *r)it ;* ; ,"t-', qr hr

.'pi * ik 'i uk #s', Jt"'i ,J3t P &' ' 
z1: ,-!,r ,it *3 *\t ;* lt J;r','.1ri

120. Dari Anas bin Malik -rodhiyallahu 
'snftv-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa melakukan shalat subuh

dengan berjama'ah, kemudian duduk berdzikir kepada Allah SW
hingga terbit matahari, kemudian melalrukan shalat dua raka'at,
maka baginya seperti pahala haji dan umrah." Rasulullatr SAW
bersabda, "Sempurna. sempurna. sempurna." (HR. At-Tirmidzi) dan

dia mengatakan hasan gharib. Serta diriwayatkan oleh Ath-Thabrani

dari hadits Abu Umamatr juga dengan hadits yang semakna dan sanad

yang bagus.

Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari hadits Abu Umamah

dengan lafazh "Barangsiapa melakulcan shalat Subuh kemudian

berdzikir kepada Allah hingga terbit matahari, maka kulilnya tidak
akan menyentuh api neraka selamanya."

Al Baihaqir32 meriwayatkan dari hadits Al Hasan bin Ali, dia

berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW... lalu dia menyebutkan

haditsnya, dia menambahkan, "Kemudian shalat dua raka'at atau

empat ralca'at." Di akhir hadits tersebut dia mengatakan, "Al Hasan

memegang kulitnya lalu mengulurkannya."

t3o Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis csi-slrzDi.

'31 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis kata gaala berulang-ulang.
r'2 Di sini di dalam cetakan Al Mundziri yang dicetak berdasarkan Hamisy Al Misykah

pada Mathba'ah An-Nizhami di Delhi th. l3l7 M. terjadai percampuran dan hilang, maka

lihatlah kembali.
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121. Dari Anas 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Sungguh aku duduk bersama suatu kaum dengan berdzikir
kepada Allah mulai dari shalat Subuh hingga terbil matahari lebih

alat sukai dari membebasknn empat orang budak dari keturunan

Isma'il dan sungguh alu duduk bersama suatu kaum yang mereka

berdziHr kepada Allah mulai dari shalat Ashar sampai terbenam

matahari lebih afu sukai dari membebaskan empat orang budak."
(HR. Abu Daud dan Abu Ya'la)

Dia (Abu Ya'la) menambatrkan di akhir haditsnya "Dari anak
Isma'il diyat masing-masing mereka dua belas ribu."

b, *'4t ors :Jv -ir?nt qr- ;:n q /.g ?3 -\ yy

.r3'IllJr U F# ji; F.at *'i\er*
122. Dari Jabir bin Samuratr -radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata,

'Nabi SAW apabila telatr melakukan shalat Subuh, maka beliau duduk
bersila di majlisnya hingga terbit matatrari. (HR. Muslim, Abu Daud
dan lainnya):

Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, "Beliau duduk di ternpat

shalatnya apabila telatr melakukan shalat subuh hingga terbit

r3t Di dalam cetakan Al Mun&iri tqtulis thothlu'o asy-syansu hasonan.
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matahari." Serta diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan di dalam
riwayatnya, " B erdzikir kepada Allah."

Anjuran agar Menjadi Imam dengan Kesempurnaan
dan Kebaikan serta Peringatan dari Tidak Adanya

Kedua Hal Tersebut

123. Dat', Abu Ali Al Mishrit3s, dia berkata: Kami bepergian bersama
Uqbah bin Amir Al Juhani, lalu tibalatr waktu shalat dan kami
menginginkannya agar maju (menjadi imam), maka dia mengatakan:
Sesungguhnya aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda,
"Barangsiapa mengimami suatu kaum, jika dia bertindak sempurna,
malm baginya kesempurnaan dan bagi mereka juga kesempurnaan.
Jika tidak bertindak sempurna, maka bagi mereka kesempurnaan darn

atas dirinya suatu dosa." (HR. Ahmad) dan ini lafazh menurutnya,
juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majatr serta dinilai shatrih
oleh Ibnu Khuzaimatr,Ibnu Hibban dan Al Hakim.

r3a Di dalam cetakan Al Mundziri tertulisfaaradnaa an yataqaddamana.
r35 Di dalam dua kitab aslinya Al Midirri dengan huruf yang bertitik dan yang benar

dengan huruf yang tidak bertitik, yaitu Tsumamah bin syafa, Iihat kembali At Thadzib.
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Peringatan dari Menjadi Imam Suatu Kaum Sedangkan
Mereka Tidak Menyukainya

{q, :6) I iw', r;il -& hr qr- f V, -\Yt
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124. Dari Anas -radhiyallahu 

'anhu- secara musnad dan Atha' bin
Dinar Al Hudzalil3T secara mursal dan ini lafazh menurutnya, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Tiga golongan yang Allah tidak

menerima shalat dari merelca, tidak naik ke langil dan tidak melewati

kepala-kepala mereka: Seorang yang mengimami suatu lcaum

sedanglran merelu tidak menyukainya, seorang yang menshalatkan

jenazah padahal ia tidak diperintahkan dan seorang istri yang diajak
(bersetubuh) oleh suaminya di malam hari, lalu ia tidak mau

memenuhi ajakannya." (HR. Ibnu Khuzaimah) dengan dua sanad.

Anjuran agar Berada di Barisan Pertama, Meluruskan
dan Merapatkan Barisan

bt * )t J?;'oi -.r-?nt uyr- n-rL / fq4r ;i -r ro
.i; e.w) ,# ?l,;i."J,,r',;2)t'F- ok'{--t y

t36 Di dalam dua kitab aslinya walam yatawadhdha'dan hat itu menurutku salah ejaan,
yang benar lam yu'mar.

r37 Demikian yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri dan itulah yang benar. Tertulis di
kitab aslinya I I Hindi, sedangkan di 'L" Al Budaili.
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125. Dari Al Irbadh bin Sariyah -radhiyallahu 
'nnftv-, bahwa

Rasulullah SAW memintakan ampunan untuk barisan depan tiga kali

dan untuk barisan kedua sekali. (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

serta dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimah, Al Hakim dan Ibnu Hibban.

Adapun lafazhnya, "Beliau pernatr mendoakan keselamatan bagi

barisan depan tiga kali dan bagi barisan kedua sekali." Di dalam An-
Nasa'i "Bagi barisan pertama dua kali."

* dt'+:Jv-'^,n
'ri ;\\t';2)t JL iti
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126. Dari An-Nu'man bin Basyir -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan

para malaikat-Nya mendoakan keselamatan bagi barisan pertama

atau barisan-barisan pertama." (HR. Ahmad) dengan sanad yang

bagus.

dJ.r. h' .p lnt J?r'* -W ?nt qr- zk? gj -ttv
.uiat o'kG$ *'o:jA'^rl}xjllr 11 *',

127. Dari Aisyah 
-radhiyallahu 

'anha-, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Sesungguhnya Allah dan malailcat-Nya mendoalmn

keselamatan bagi orang-orang yang menyambung shaff (shalat)."

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Ibnu

Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Ibnu Majatr menambahkan, "Dan barangsiapa menempati

tempat yang leosong, maka Allah alcan angkat dengannya satu

derajat."
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Ath-Thabrani di dalam Al Ausath meriwayatkan tambahan ini
dan menambahkan, "Serta dibangunknn untuhtyar3s sebuah rumah di
surga." Al Ashbahani meriwayatkannya dengan tambahan ini dari

hadits Abu Hurairah. Al Bazzar meriwayatkannya dari hadits Abu

Juhaifatr dengan lafazh"Barangsiapa menempati tempat yang kosong

di dalam barisan, maka dia akan diberi ampunan." Dan sanadnya

hasan.

ir J'y., tst{ :Jv -& irr €t- flG /.:t}t,ys -ttx
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128. Dari Al Bana' bin Azib -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullatr SAW datang ke arah shaf dan meluruskan di antara dada-

dada dan pundak-pundak kaum (iamaah) seraya bersabda, "Janganlah

kalian berselisih, maka hati-hati kalian pun akan berselisih." Al Barra

berkata: Beliau juga bersabal3e, "sesungguhnya Allah dan para

malailratnya mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang

menyambung 6haln barisan pertama." (HR. Ibnu Khuzaimah)

Sementara Abu Daud meriwayatkan dengan lafazh, "Tidak ada

satu langlrah yang paling disukai oleh-Nya daripada langkah yang

ditempuh oleh seorang hamba yang denganya dia menyambung
rr l4O

DArtsan

r38 Demikian yang ada di dalam cetakan Al Mundziri, sedangkan yang ada di dalam dua
kitab aslinya wa yanaala biha (dan dia akan memperoleh dengannya).

r3e Demikian yang ada di dalam kitab aslinya dan lihat apa yang akan kami sebutkan di
akhir hadits.r{ Demikian yang ada di dalam kitab aslinya dan menurutku bahwa di sini terjadi
percampuran terbalik dari salah seorang penyalin. Yang benar bahwa di sini ada dua hadits
yang kedua-duanya dari Abu Umamah, yang pertama dari keduanya berhendti pada sabda

beliau, "Janganlah kalian berselisih, maka hali-hati kalian pun akan berselisih,
sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan keselamatan bagi barisan pertama."
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129. Dari Ibnu Abbas, 
-radhiyallohu 

'anhumo-, batrwa Rasulullatt

SAW bersabda, "Sebaik-baik di antara kalian yaitu yang paling lunak
pundaknya ketika shalat." (HR. Abu Daud).

fAlyanukum]: Arti lunak pundaknya yaitu tetap tenang dan

tuma'ninah ketika shalat, tidak menoleh dan tidak menekan pundak

temannya dengan pundaknya. Kemungkinan maksud lainnya yaitu

agar tidak menghalangi orang yang hendak masuk di antara barisan

untuk menempati yang kosong atau karena tempatnya sempit, tetapi

memberikan tempat untuk itu serta tidak mendorong dengan

pundaknya agar barisannya rapat dan semuanya saling membantu. (Al
I(hathabi).

y\t *Ut 0; -,e?nr ,gr- ,fr i :A *i -\r.
'61 ,s?\tt,i' . ;,jt'Jl:LirG1 oib ,Ju',L3

'J2)t ,f.y jt p ,*i 't'r 
qi-i'dt6lr.l' 4 ,*,,j,!it

,,riJr L: T ;i- Ll ,FSt ;tri t;ri .ti; :J dt tli ,i:ri
4C'n ,s:Ht'i?, ,t i:i-ej)

Diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah. Yurg kedua di mulai dengan perkataanya, "dan darinya,
dia berkata; Rasulullah SAW bersabda..." Redaksi haditsnp "Bahwa Allah dan para
malaikat-Nya mendoakan keselarnatan kepada orang-orang yang menyambung shaf pertama,
Tidak ada satu langkah yang paling disukai oleh-Nya daripada langkah yang ditempuh oleh
seorang hamba yang denganya dia nrnyambung shaf (barisan)." Diriwayatkan oleh Abu
Daud, lalu alrtir dari hadits perama dan awal dari hadits kedua hilang. Dan perkataan

"Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah' serta pcrkataan "Diriwayatkan oleh Abu Daud" tidak
menempati tempatn),a yang layak bagi keduanya.

r'r Tulisan kata di dalam cetakan Al Mundziri tertulis di kedua tempat tJoll .
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130. Dari Mu'adz bin Jabal -radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Dua langkah yang salah satu dari keduanya

merupaknn langkah yang paling dicintai oleh Allah dan yang lain

paling dibenci oteh Allah. Adapun langkah yang dicintai oleh Allah:

Seorang yang melihattaz tempat yang kosong pada barisan lalu ia
menempatinya. Sedangkan yang dibenci oleh-Nya: Jika seorang

hendak berdiri, dia menjulurkan kakinya yang kanan dan meletakkan

tangan di atasnya dan menempatkan kaki hrinya, kemudian berdiri."
(HR. Al Hakim) dan dishahihkannya berdasarkan syarat Muslim.

,*,t y\, ,k :, J';)jf 'i6 {& *t * ,5:", -\ r\
';2)t ;i '; ?nr ',-t ^>i r/-;i ,ss'i:- oi iu J":\t'ui :!; ;

)::\'

l3l. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa meninggallran barisan pertama l<nrena

khawatir mengganggu seseorang, maka Allah akan melipatgandakan

baginya pahala barisan pertama." (tR.. Ath-Thabrani) di dalarn Al
Ausath.

J';'., i6 'U6 -W ?nt oar- '4kG ;,ej -trt
.:frt,yV ;" r;U gi>rrii,' Lf ,*, y

132. Dai Aisyah -radhiyallahu 
'snl1s-, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya

mendoakan keselamatan atas barisan bagian lcanan." (HR. oleh Abu

Daud dan Ibnu Majah) dengan sanad hasan.

ra2 Demikian yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri, sedangkan yang terdapat dalam

kitab aslinya Bakar.

 '\ o,
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Peringatan dari Kaum Laki-Laki yang Tertinggal dari
Barisan Pertama

\t * lt ,S';:, i6 'Uu -W ?nt ,gr- i$G
. 1. o t.r., a.
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133. Dari Aisyah 
-radhiyallahu 

'snfts-, dia berkata: Rasulullatr

SAW bersabda, "Suatu kaum selalu tertinggal dari barisan pertama
hingga Allah membelakanglran mereka di neraka." (HR. Abu Daud)
dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban.

Anjuran Mengucapkan Amin di Belakang Imam serta
Membaca Doa Iftitah dan I'tidal

Ju tit :Ju'&j y\t ,k )t J?rLf e;; ,rj r -\rr
A6 ify'ft ri';a,;jt;str', # *riz#lr ?,,1qiv\t>

.^$ u?-6 6'di &x:.jr i:rtrrt

134. Dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullah SAW bersabda, "Jilm
seorang imam mengucapkan "Ghairil Maghdhubi 'Alaihim
waladhdhaaliin" malra ucapkanlah: Aamiin. Karena sesungguhnya
barangsiapa ucapannya bertepatan dengan ucapan para malailrnt,
mal<a akan diampuni dosa yang telah berlalu." (tlR. Muuafaq 'Alaih)

Adapun redaksi Bukhari, "Jika salah seorang di antara kalian
mengucapkan Aamiin dan para malaikat yang berada di langit
mengucapkan Aamiin, lalu salah. satunya bertepatan dengan yang
lain, malra akan diampuni dosanya yang telah berlalu."

ra3 Kata yang ada di dalam kurung merupakan tambahan dari Al Mundziri.

90 Rlngkasan Targhlb wa Tarhlb



;|i;)t;tt| oK,, -'o,o hr 4r- * ; * *s -tr"
:J'i- *: * b, oA Ar [i, ii.--, :Ju

'\. 
rt.., 7!,, . rt c. tr.ri, tr cz.ol g<rbt U g4-.4+ ,t/S @

135. Dari Hubaib bin Salamah -radhiyallahu 
'snfty-, dia adalah

orang yang doanya dikabulkan, dia mengatakan: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, *TidaHah sekelompok orang berkumpul,

lalu sebagian mereka berdoa dan sebagian yang lain mengamininya,

melainkan Allah akan kabulkan doa mereka." (HR. Al Hakim)

)"t e *b -; cA ,JG -&?tt q'- * qt ;,oj -trt
f$ ;i ir roort_flt e,y, j6 ;1 ,*, * \, ,k :t
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136. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata: Ketika

kami sedang shalat bersama Rasulullatr SAW, tiba-tiba seorang di
antara kaum itu mengatakan,"Allah Maha Besar, dan segala puji bagt
Allah yang banyak dan Maha Suci Allah di wahu pagi dan di wahu

fs Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis zin al qaum.
r's Di dalam cetakan Al Mundziri tenulisfagaala.
16 Demikian yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri sedangkan yang terdapat dalam

kitab aslinya zoa.
r'7 Demikian yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri sedangkan yang terdapat dalam

kitab aslinya terlulis sami'tuha.

';vk;;;,
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sore," maka Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang mengataknn

kalimat begini dan begitu?" maka salah seorang dari kaum bangkit

sambil berkata, "Aku wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Alat

kagum dengannya, telah dibukaknn untulorya pintu-pintu langit." Ibnu

Umar berkata, "Maka aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku

mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal itu." (HR. Muslim)

p tk :Jv-ie ?nt uer- e,;\t et., i 
't6t *j - \ rv
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137. Dari Rifa'atr bin Rafi' Az-Zwaqi -radhiyallahu 

'anhu-, dia
berkata: Kami pernatr shalat di belakang Nabi SAW. Setelatr beliau

mengangkat kepalanya dari ruku', beliau mengucapkm, "Sami'allahu

Liman Hamidah (Allah Matra mendengar orang yang memuji-Nya)

seseorang di belakang beliau mengatakan, "Yl/ahai Rabb kami, bagi-

Mu segala puji dengan pujian yang banyak, baik, diberkahi." Setelah

selesai shalat beliau bertanya, "Siapa yang mengucapkan (kalimat

ini)?" dia menjawab, "Aku." Beliau bersabda, "Aht melihat tiga puluh

tiga malaikat bergegas siapakah di antara mereka yang pertama kali
menulisnya?" (HR. Malik, Bukharil4s, Abu Daud dan An-Nasa'i).

ra8 Demikian yang terdapat di 'L". Di dalam kitab aslinya rawaahu dengan mengulangi
kala rawaahu.

92 Ringkasan Targhib wa Tarhib



y \t.J- l' ,.yr'oi -a ht q.,- ,;; ,ti t, - \ r^
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138. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'snfty-, batrwa Rasulullah
SAW bersabda, "Jika seorang imam mmgucapkan, 'sami,allahu
Liman Hamidah (Allah Maha mendengar orang yang memuji-Nya)'
maka ucapkanlah, 'Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji., Karena
barangsiapa ucapannya bertepatan dengan ucapan para malaikat,
maka alran diampuni dosa yang telah berlalu.- (HR. Muuafaq 'Alaih).

Dalam suatu riwayat lain dari keduanya juga, ,,1{a laka Al
Hamdu (dan bagi-Mu segala puj)." Dengan tambatran huruf Wawu.

Peringatan untuk Seorang Ma'mum agar
Tidak Mengangkat Kepalanya dalam Ruku' dan

Sujud sebelum Imam

*bt ,k ), J;r'oi -i;?nr qr- i;:; ,;ri *3 -\rl
b :*'tl g'f't q Ll, €, t''t i'*t ,;-4- tl :,ru'&:
;;y'*'i:rro i' .1;1] 'rf lC'u,L LL 'rhr j;*i bf pyr

[.,t1*

139. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'snfiv-, bahwa Rasulullah
sAw bersabda, '"Tidakkah salah seorang di antara kalian merasa
takut, tatkala mengangkat kepalanya dari ruku' atau sujud sebelum

-. 
l'e Demikial yans terdapat dalam cetakan Al Mundziri sedangkan yang terdapat dalam

kilab aslinyayahuulu.rs Kata shuuratahu hilang dari kitab aslinya dan hal itu terdapat dalam cetakan Al
Mundziri serta di dalamr ash-shahihain.
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imam, Allah akan membuat kepalanya menjadi kepala keledai [atau

Allah akan membuat bentuknya menjadi bentuk keledail." (HR.

Muttafaq'Alaih)
Menurut riwayat Ath-Thabrani di dalam Al Ausath: *Tidaklah

salqh seorang di antara kalian beriman, tatkala mengangkat

kepalanya sebelum imam, Allah akan merubah kepalanya meniadi

kepala anjing)' Ibnu Hibban menilainya shahih dengan redaksi

"Tidakkah khawatir" dan menurut Al Bazzar dan Ath-Thabrani

dengan redaksi, "Orang yang merendahkan dan mengangkat sebelum

imam, sesungguhnya saja ubun-ubunnya berada di tangan syetan."

Sanadnya hasan dan Malik menilainya *auquls'.

fYaj'alullah Shuuratahu Shuurata Himaarf: An-Nawawi

berkata, "Jumhur berpendapat bahwa mengangkat kepala sebelum

imam mengandung arti keharaman, maka pelakunya berdosa dan

shalatnya tetap sah. Imam Ahmad berpendapat shalatnya batal karena

larangan di dalam hadits ini mengandung arti rusaknya amal."

Sedangkan pengubatran bentuk yang ada, Ibnu Bazizah mengatakan,

"Kemungkinan yang dimaksud yaitu dengan perubahan bentuk atau

perubatran keadaan secara hakiki atau maknawi atau kedua-duanya

secara bersamaan. Dan ulama lain mengartikannya secara zhahir,

karena tidak ada yang menghalangi bolehnya hal itu terjadi." Selesai.

(Fathul Bari).

r5r Di dalam kitab aslinya warafa'ahu, itu merupakan perubahan. Dan yang benar

wawaqqafahu, lalu di dalam cetakan Al Mundziri tertulis "rawahu malik/i al muwaththa'

fawaq q afohu' alaihi walam yarfo' hu.
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Peringatan dari Tidak Menyempurnakan Ruku' dan
Sujud, Menegakkan Tulang Rusuk di Antara Keduanya

serta Khusyu'

lt ,S';,, i6 ,i6 -& iur qr- 'qr.r )ru dj f - \ t .

L'i), €.i:;b'e- ,? t).i.)b'uH | *'t *?" ;,
ct t,.

.:-g,2.-Jl1

140. Dari Abu Mas'ud Al Badri 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabd4 *Tidak sah shalat seseorang hingga dia
menegaklcan punggungnya kettka rulat'dan sujud." (HR. Ahmad, An-
Nasa'i, dan Abu Daud), dan ini redaksi darinya. Dan dinilai shatrih

oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimatr, Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni.

!, S';i & J$ -i:; irr er ,y i ,f')t * ,f , -\ r \

*;-'ol, ,tr it|t er: [+tAt tV) ,r rvj * i" jt
.'rlr *;6 "At $:0t3t',y:St

l4l. Dari Abdurratrman bin Syibl -radhiyallahu 
'snfiy-, dia

berkata: Rasulullah SAW melarang dari (shalat seperti) [patukan
burung gagak], duduknya binatang buas dan seseorang menempati
tempat di masjid seperti unta menempati tempatnya." (HR. Ahmad,
Abu Daud dan An-Nasa'i) serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah
dan Ibnu Hibban.

lNaqrah Al Ghurabl: Rasulullatr SAW bermaksud memperingan
sujud, yaitu tidak diam ketika sujud kecuali seukuran burung gagak

meletakkan patuknya pada sesuatu yang ingin dimakannya. Duduknya
binatang buas yaitu dengan membentangkan kedua tangannya ketika
sujud dan tidak mengangkatnya dari tanah seperti anjing srigala
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.j'ti
'rJi

membentangkan kedua tangannya. Sabda beliau An Yuuthina:

Maksudnya seseorang membiasakan suatu tempat tertentu dari masjid
yang dia khususkan untuk shalat di situ, seperti unta yang tidak
beranjak dari tempatnya kecuali tempat menderum yang rata, yang ia
telah tempati dan ia jadikan tempat tinggal. (Selesai, semuanya berasal

dari An-Nihayah).

,F g.; ,Jv -& ?nr uyr- ot*, i * ,pj -t tr
Jb q:.r;crr;i ,Jv {&: qf hr & ^r,' ;;, ,*

,1Llrj ffst e'e'Gf ,:,?ta i$,t 1F1, * ff
y'it',p:-J.it;i; ('jti,"'&, * \t Jb U, A A,

.':rL\t, ff)t €.'^1L'rj-'t ?,;>C

142. Dai Ali bin Syaibanr53 -radhiyallahu 
'qnfty-, dia berkata:

Kami keluar hingga datang menemui Rasulullah SAW, lalu kami
membai'at beliau dan kami shalat di belakang beliau, lalu beliau
melihat dengan ujung matanya seorang yang tidak menegakkan
shalatnya, yakni tulang rusuknya ketika ruku'. Maka setelah Nabi
SAW selesai, beliau bersabda" "Wahai lcaum muslimin, tidak sah
shalat orang yang tidak menegaklean tulang rusuknya ketika rulat dan
sujud." (HR. Ahmad dan Ibnu Majatr) serta dinilai shahih oleh Ibnu
Khuzaimatr dan Ibnu Hibban.

r52 Ada tambahan di dalam cetakan Al Mundziri setelahnya, yaitukata shalatahu,
'53 Di dalam dua kitab aslinya sufyan dan yang benar syaiban sebagaimana terdapat

dalam cetakan Al Mundziri.

96 Ringkasan Targhib wa Tarhib



Jt"
,e t

!,',5';:r'U*-iJ.bt uyr- :C- ,c :k ,f .2 -r tr
,

;* \l i ;? c', lst'3;i ,y';t \ ,i'i- *': e ?tt

,1rrt ,r?,: ,r1:::r,& ,6L ,r* ,t# ,rd ^tG

143. Dari Ammar bin Yasir 
-radhiyallahu 

'anhu-, Aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang benar-benar
pergi, dan tidak dituliskan untuknya kecuali sepersepuluh shalatnya,

sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya,

seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, setengahnya." (HR. Abu
Daud dan An-Nasa'i) serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

An-Nasa'i meriwayatkannya dari hadits Abulss Al Yasr dengan

redaksi *Di antara kalian ada yang melahrkan shalat dengan

sempurna dan di antara kalian ada yang melakukan shalat
setengahnya, sepertiga, seperempatrs6 hingga sampai sepersepuluh."
Dan sanadnyahasan.

. / o..

Gt €s -\tt
',:rLltt ,:ri L';}r ,Lii 'r:fut:d,)^jf 6i i<)2t *j ^)L

* -',:, nyy j.L i,Er,:+C-.Gf,lli|&
y'i.L yi)',Y'*

144. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'snfiy-, batrwa Rasulullah
SAW bersabda, "Shalat itu tiga pertiga: Bersuci sepertiga, rulal
sepertiga dan sujud sepertiga. Barangsiapa menunailcannya dengan

^

rs Demikian yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri, sedangkan di dalam dua kitab
aslinya layusrafu dan itu salah.

r55 Demikian yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri, sedangkan di kitab aslinya Abu
Bisr dan di "L" Abu Bisy dan kedua-duanya salah.

f 56 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis sesudah kata tersebut ada kata wa al khumus
(seperlima).

\t ,* :t ;-, ju 
'ju -*; hr 'q":r-;;;
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haknya, maka akan diterima dan seluruh amal perbuatannya akan
diterima. Barangsiapa yang shalatnya ditolak, maka seluruh amal
perbuatannya ditolak " (HR. AlBazzar) dia mengatakan, "Kami tidak
mengetatrui hadits tersebut sebagai hadits marfu' kecuali dari hadits Al
Mughirah bin Muslim. Pengarangls7 berkata, "sanadnya hasan."

*'*

',c I t I ol.
J3,-'1 u>.t-!1

4,h1,

iu' & ;;rrl.;i -.:; iirr qr- ,.rt>lr'-it ,rrf *i -\ ro
.ti^ra V"; | & t$,:al!r oii, ,1 i';:A J')i lG

145. Dari Abu Ad-Darda' 
-radhiyallahu 

'snfiy-, bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "Sesuatu yang pertama kali di angkat dari umat ini
ialah rasa khusyu' hingga kamu tidak melihat orang yang khusyu' di
antara mereka." (HR. Ath-Thabrani) dengan sanad hasan.

:Jv ,#Al d; 6t '"?'f 
^"i ,f ,J?) gj -t tt

;:k';J ":* €t i, *,r'f iu' e !,
.:KJ'

146. Dari Muthani{, dari Bapaknya yaitu Abdullatr bin Asy Syikhkhir,
dia berkata, uAht melihat Rasulullah SAW sedang melahtknn shalat
dan di dada beliau ada suara seperti suara periuk karena menangis."
(HR. Abu Daud)

Adapun redaksi An-Nasa'i,

,r'f i:k 1-;i y;)
"Penttnya bersuora seperti suara periuk."

9E

"'Y*g dinraksud ialah Al Mundziri.
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Yaitu menangis, serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan

Ibnu Hibban. Al Aziz dengan dua huruf zayts\ artinya suara. Al mirjal
dengan mengkasrah huruf mim dan memfathatr huruf jim artinya

periuk.

Peringatan dari Mengangkat Pandangan ke Langit
ketika Shalat

&;,' J';:,

Itna)ridt

jti 
'j6 -ii; ir q'- ly i riV -\tv

d;j rt;i',.ir:. " 
,&j qE hr

iG e u; €. l";' 
'",;;t)

c lz z c/

.flttalt

€:u"J-;itJtP'ui
rco,rf Ai, f '";_4

147. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 
'snftv-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang dipikirkan oleh kaum yang

mengangkat pandangan mereka ke langit ketil<a shalat. Maka sabda

beliau semakin tegas dalam hal itu hingga beliau bersabda,

"Hendalotya mereka benar-benar menghentikan hal itu atau sungguh

pandangan mereka akan terenggur."(HR. Muslim dan An-Nasa'i).

llayukhthafanna): Al khathfu menarik sesuatu dan

mengambilnya dengan cepat. Terdapat perbedaan pendapat tentang

yang dimaksud dengan hal itu. Dikatakan itu merupakan ancaman,

dengan demikian, maka perbuatan tersebut adalah haram. Sementara

Ibnu Hazm berlebih-lebihan seraya mengatakan shalatnya batal.

(Fathul Bari).

r58 Di dalam kitab aslinya al mu'jamatain dan yang benar yaitu dengan membuang huruf
lam.

rs'Di dalam cetakan Al Mundziri tertulisl shalaatihim.

'60 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis tukhthafanna.
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Peringatan dari Menoleh ketika Shalat

*bt & it J;rjd ,ju -ii; hr qr- )t sj ;., -r t,r

'ty'4-l v' * ,r.;t y' e ri io' Jt;r ,p;
.eJ:Fr t;tir

148. Dari Abu Dzar 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, *Allah selalu menghadap kepada seorang hamba
ketila shalat selama ia tidak menoleh. Jika dia memalingkan
wajahnya, maka Allah berpaling darinya.- (FIR. Abu Daud dan An-
Nasa'i) serta dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimatr dan Al Hakim.

,?\W G.Q'sl ,JG -& ?nr €'.r- i;-; ,rri ti -\ r,1

,i3r :Gf :.d;i1,*!' e:jK -:F * ,?x.* ,u,(GW))
t O . a. . a

. J:lt .rt iiltf crt;i)tj

149- Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 'anhu-, dia berkata:

Kekasihku berwasiat kepadaku dengan tiga hal dan melarangku dari
tiga hal; dari mematuk seperti mematuknya ayam jantan, duduk
seperti duduknya anjing dan menoleh seperti menolehnya srigala.
(HR. Ahmad) dengan sanad hasan.

Juga diriwayatkan Abu Ya'la dan Ibnu Abi Syaibatr, tetapi dia
mengatakan *Kaiq'a al qird (seperti duduknya kera)." Abu Ubaid
berkata, *Al iq'a yaitu menempelkan kedua pantatnya ke tanah dan
menegakkan kedua kakinya serta meletakkan kedua tangannya di
tanah."

16r Kata yang ada di dalam kurung merupakan tambahan dari Al Mundziri
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150. Dari Mu'aiqib -radhiyallahu 
'snfty-, bahwa Nabi SAW

bersabda, "Janganlah lcamu mengusap kerikil sementara kamu sedang

shalat. Jika kamu terpal<sa melalatkannya, malca (akukan) sekali

saja." (HR. Muuafaq 'Alaih).

fFawaahidaft]: Artinya usaplatr dengan sekali usap atau sekali

cukup baginya. Dalam hal ini telinga dengan sekali usap ketika
diperlukan khawatir akan batraya atau menghadapi gangguan. An-
Nawawi di dalam Syarh Muslim menceritakan kesepakatan para ulama

akan makruhnya hal itu. Al Qadhi berkata, "Ulama Salaf
menyebutkannya tentang mengusap dahi ketika shalat." Selesai
(Imarah).

Peringatan dari Bertolak Pinggang ketika Shalat

Peringatan dari Mengusap Kerikil dan Lainnya pada
Tempat Sujud

,kUt oi -'^b?nr uyr- #F -\o.

\u"rY u?'ty puir;;.:' #y

t,c 
I z

J -rt
\. . , j.c.t
$tt g,b)- oJ-P ';r'j -l " I

*'f h'

.1i:'-$1

ol
(Jrl

'- ( tct
rJl -a:.ey \t 

"r* it
.rrlt Jri Lt, a>,L)t e)q1t :Jv'J 1

l5l. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'nnfiy-, bahwa Rasulullatr
SAW bersabda, "Bertolak pinggang kettlw shalat adalah istirahatnya
para penghuni neralu." (HR. Ibnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban)

Dan hadits tersebut termasuk di dalam muttafaq 'alaih dengan

redaksi, "Rasulullah SAW melarang bertolak pinggang ketika shalat."
Menurut ArTirmidzi, "Beliau SAW melarang shalat dengan bertolak
pinggang." Menurut riwayat An-Nasa'i dan Abu Daud dengan hadits
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yang sama. Abu Daud menambatrkan yang maknanya, meletakkan

tangannya di atas pinggang.

Peringatan dari Melewati Orang yang Sedang Shalat

lot J'r, iti ,i6 -& hr qr-'GrU'tt trJt ,rj d -\ oy

tf i<i ^yr\Y,ut*!t fv;'rat &'i:*t*\t *
...1u ,.j-rif ! : Jzlt Iie ti-71-rt.7 oi'u'i f*'F.,1 'rr-

152. Dari Abu Al Jahm Al Anshari -radhiyallahu 
'anhu-, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang yang lewat di
hadapan orangyang sedang shalat mengetahui apa yang ia tanggung,

malra berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada lewat

di hadapannya." Abu An-Nadhr berkat4 "Aku tidak tatru, beliau

mengatakan empat puluh hari atau bulan atau tahun." (HR. Muttafaq
'Alaih).

AlBazzar meriwayatkan hadits tersebut dan di dalamnya beliau

bersabda, *Hendalotya dia berdiri selama empat puluh tahun."

at Jr, 'e -i! hr d)- 'gji;, 
"o-, u,i 

';,ej -t or
',/6, 

4,u,1:i- :A A;€ri & tt\,i';-'$ * \t *
rot';rilrt J'ty :f €e1J, ti;6-';) )tL;- oi V;6;i ;rr1;

.:ow.;t:t,

' t.. ir.r.. rr.ir,, i,
.-1b 

-tl l;Qr, )l V2'- @11

fe Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis dan di'L' yosnnrhu.
r6t Di dalam cetakan Al Mun&iri tertulisfalyuqaatilhu.
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153. Dari Abu Sa'id Al Khudri 
-radhiyallahu 

'anhu-, Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara
kalian shalat dengan menghadap sesuatu yang bisa menghalanginya

dari manusia, lalu salah seorang di antara kalian ingin lewat di
depannya, malra hendaklah ia mendorong pada bagian atas dadanya.

Jilea dia tidak mau, maka hendaklah dia memeranginya, karena

sesungguhnya dia itu syetan." (HR. Muttafaq 'Alaih).

Dalam suatu riwayat,

TrLLr Y iirp',
* Hendaklah dia m endorong s emampunya."

Kata falyadra'hu dengan huruf dal kerrudian huruf hamzah,

artinya mendorongnya.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang shahih

dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh:

*Jilra dia tidak mau, malw hendaklah dia memeranginya, karena dia
bersama qarinnya (syetan)."

lBaina Yadaihi): Artinya di depannya yang dekat darinya.
Diungkapkan dengan kedua tangan karena umumnya kesibukan
terjadi dengan keduanya. Dan ada perbedaan pendapat mengenai
batasan hal itu. Ada yang berpendapat, "Jika lewat di antara dirinya
dan jarak sujudnya," pendapat lainnya, "Di antara dirinya dan jarak
tiga hasta," pendapat lainnya, "Di antara dirinya dan jarak lemparan
batu." An-Nawawi berkata, "Di dalam hadits ini terdapat dalil
haramnya lewat di depan orang yang sedang shalat. Karena makna
hadits adalatr larangan yang kuat dan ancaman yang keras atas hal itu.
Zhahir hadits ini menjelaskan bahwa ancaman tersebut khusus bagi
orang yang lewat bukan bagi orang yang berhenti dengan sengaja,

duduk atau tidur di depan orang yang sedang shalat." Selesai. (Fathul
Bari).

;ltA"oy'd't$i J ty
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Peringatan dari Meninggalkan Shalat dengan Sengaja
, dan Menunda dari *tJ;:[" dengan Memandang

i'n;jd 'i6 -Li:L it u1r-
.r#t't'; t)i t'pr;;:, hjt;.,p: *bt *

154:r.Dari Jabir bin Abdullatr 
-radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Di antara seseorang dan kesyirikan atau

kelarfuran adalah meninggallun shalat." (HR. Muslim)
1..!i 1'

oi. 1, ?. \.'1ct. , c z tot \, . . :...r...

f[,,pr & I' Jrt \tu'ue At \F:)- o{t ,f) -\oo
.W)'* W;'o1tir,:dt'rag"u{ gii 'a:it ,J'i *3

*',1 l-, j 
t.

155. "Dari Buraidatr -radhiyallahu 
'anhu-: Aku mendengar

Rdsulullah SAW bersabda, *Janji yang ada di antara kita dan di
antara mereka adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya, maka ia
sungyh telah lkafir]." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan At-
figlflzi) serta dinilai shahih olehnya juga oleh Ibnu Hibban dan Al
Hakim.
:f l;1(ii

. :Al Hakim mengatakan, "Kami tidak mengetahui hadits tersebut
!;'r'fi11l
memiliki illat (penyakit). Pengarang berkata, "Sekelompok dari
kalarlgan para satrabat dan tabi'in berpendapat kafirnya orang yang

m-eninggalkan shalat. Di antara ahli fikih yang mengatakan demikian

V1i$,An-Nakha'i, Al Hakam bin Utaibatr, Ibnul Mubarak, Ahmad dan

tqFp1; Serta aku katakan; dan sebagian ulama.mad^ab Syaf i."
, ,, f,Faqad Kafaral: Artinya orang yang meninggalkannya karena

nlgpsntang dan mengingkari,kewajibannya, maka sungguh dia telatr

\$i5,. aan keluar dari agama 
'serta wajib bagi imam untuk

membunuhnya karena murtad, kecuali jika dia masuk Islam.
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Barangsiapa meninggalkannya tanpa ada penentangan, jika karena ada

alasan seperti tidur atau lupa, maka dia wajib mengqadha saja dan jika

meninggalkannya karena malas, maka dia berdosa dan wajib

membunuhnya jika terus menerus melakukannya setelah disuruh

bertaubat. Yang benar, bahwa dia tidak dikafirkan, dan tetap

dimandikan, dikafani dan dimakamkan di pemakaman kaum

muslimin. Selesai. (Al Majmu).
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KITAB TENTANG SHALAT-SHALAT

SUNNAH DAN PENJELASANNYA

Anjuran Menjaga Dua Belas Rakarat Shalat Sunnah
dalam Sehari Semalam

.-^1it Ct!;.'i ?nr ;. ol-y_j ? G'rut -;s; ,:p ,?.i
156. Dari ummu Habibatr binti Abu Sufyan 

-radhiyailahu 
'anha-:

aku mendengar Rasulullah sAw bersabda, *Tidakrah seorang hamba
muslim melala*an shalat karena Allah SW setiap hari dua belas
ralra'at sebagai shalat sunnah selain fordhu, melainkan Allah akan
bangunkan untulcnya sebuah rumah di surga." (HR. Muslim dan para
imam pemilik kitab As-Sunan).

At-Tirmidzi menambahkan: "Empat ralca'at sebelum Zhuhur,
dua raka'at sesudahnya, dua raka'at sesudah Maghrib, dua ralw'at
sesudah Isya dan dua ralca'at sebelum subuh." Dinilai shatrihls oleh
Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim, tetapi mereka tidak
menyebutkan dua raka'at sebelum Isya dan mereka menyebutkan

rs Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya dan di dalam cetakan ..L".
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penggantinya yaitu dua raka'at sebelum Ashar. Demikian pula

menurut An-Nasa'i di dalam riwayatnya. Ibnu Majah meriwayatkan

seperti At-Tirmidzi sampai beliau bersabda, "Dua raka'at sebelum

Zhuhur dan dua raka'at sebelum Ashar."

Anjuran Menjaga Dua Raka'at Sunnah Fajar

.4.

-t{i,
A

dll qr-'A^xG p -tov
.Vctq!t,qt t'u''nf ,

157. Dari Aisyatr -radhiyallahu 
'snftq-, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Dua raka'at sebelum faiar lebih baik dari dunia dan

isinya." (HR. Muslim)
Dalam redaksi lain: "Keduanya benar-benar lebih afu cintai

dari dunia semuanya,"

Dalam redaksi lainnya: 'Nabi SAW tidak pernatr melakukan

salatr satu di antara shalat-shalat sunnah yang sangat beliau jaga

melebihi dua raka'at sunnah fajar." (tlf,,. Muttafaq 'Alaih)

Anjuran Melakukan Shalat Sunnah sebelum Zhuhur
dan sesudahnya

165 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya sedangkan di dalam cetakan "L" tertulis
dan di dalam cetakan Al Mundziri tertulis rak'ataa.

108 Ringkasan Targhib wa Tarhib

.r6t &\rL;



158. Dari Ummu Habibah -radhiyallahu 
'anha-, aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa meniaga empat raka'at

sebelum Zhuhur dan empat raka'at sesudahnya, maka Allah akan

haramkan dia dari api neraka." (HR. Ahmad dan para pemilik kitab

As-Sunan) serta dinilai shahih oleh At-Tirmidzi.

,i; -tol
/^e

159. Dari Abdurrahman bin Humaid, dari bapaknya dari kakeknya,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat di siang hari seperti shalat

di malam hari, artinya ketika matahari telah tergelincir." (HR. Ath-

Thabrani)

Anjuran untuk Melakukan Shalat Sunnah
sebelum Ashar

,rr- I' J';:, Jv:Jv -*; ir fr-*?i * e::., -\1.
,{'tt;r\ti? .At b :ur€ri 'b ; ,*'r:,, iu'

.)6t

160. Diriwayatkan dari Ummu Salamah -radhiyallahu 
'anha-, dari

Nabi SAW, "Barangsiapa melakukan shalat empat raka'at sebelum

Ashar, maka Allah akan haramknn badannya (disentuh) oleh api
neraka." (HF.. Ath-Thabrani) dan dia lansir di dalam Al Ausath dari

Abdullah bin Amru hadits yang semisal dengan redaksinyar66,

166 Di dalam cetakan "L" tertulis bilafzhi.
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\t ;* ;nt J'yr i6 'iti -i;?nt qt- ;;:.; ,i * -\1\

i;'"Ji| '{" I -k, - 7/' fr' ;-' ;1 :su': &
,.j

.irct:,,p,A.6,3V,; f:

"$t'^;: 
;

*Tidak akan tersentuh oleh api neraka"'

Anjuran untuk Melakukan shalat Sunnah di Antara
Maghrib dan IsYa

16l. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa melakukan shalat sesudah

maghrib enam raka'at, dan tidak berbicara dengan keielekan di

antara enam raka'at itu, maka semua itu disamakan dengan ibadah

selama dua belas tahun." (HR. Ibnu Majah, At-Tirmidzi -dia
menilainya hadits gharib-dan Ibnu Khuzaimah)r68'

AnjuranMelakukanShalatWitirdanPenjelasan
tentang Orang yang Tidak Melakukannya

,u.'rlsit ;Y,*? l&) '; ';lt -& ?nr qt- 'E 'e - \ 1Y

; i, h' ';,t. ,'Jv *j y iu' & it J't-, rcs:il ',f:
.)l'.flt',yi U fr;'rG ,1St

t67 Di dalam cetakan "L" tertulis 'asyara.

'68 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis, diriwayatkan oleh Ibnu Majah lbnu Khuzaimah

(di dalam shahihnya) dan At.Tirmidzi. At.Tirmidzi berkata, ,,Hadils Gharib,, .

'@ Di dalam cetakan "L" tertulis saanctlr'
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162. Dai Ali 
-radhiyallahu 

'anhu-: Shalat witir tidaklah [wajib]
seperti shalat fardhu, tetapi sunnah Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya Allah itu ganjil (Esa) dan mencintai sesuatu yang
ganjil. Maka shalat witir (ganjil)lah wahai ahli Qur'an." (HR. Para

imam pemilik kitab ls-Sanan\ dan redaksi hadits ini dari riwayat At-
Tirmidzi, dia menilainya hasan, dan dinilai shahih oleh Ibnu

Khuzaimah. Juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan bagian akhirnya

dari hadits Jabir.

lBihatminl: Artinya bukan fardhu, yaitu sunnah mu'akkad,

bukan fardhu dan bukan wajib. Itu yang dikatakan oleh semua umat

kecuali Abu Hanifah, dia mengatakan, "Itu adalah wajib," dan riwayat
darinya, bahwa hal itu fardhu dan kedua sahabatnya menyelisihinya

dengan mengatakan, "Itu adalah sunnah." Abu Hamid berkata, "Ibnu

Al Mundzir mengatakan, 'Aku tidak mengetahui seorang pun yang

menyetujui pendapat Abu Hanifah dalam hal ini'." Selesai. (Al
Majmu').

/re et -\1r
,:iii';,$ F fl q

1atu;,

163. Dari Jabir 
-radhiyallahu 

'qnfty-, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa talail jika tidak bangun di akhir malam, maka

hendaklah melalatkan witir di awalnya. Barangsiapa sangat berharap
bangun di akhir malam, maka hendaklah ia melalatkan shalat witir di
akhir malam, sesungguhnya shalat di akhir malam disal<sikan dan

dihadiri (para malaikat), dan itu lebih utama." (HR. Muslim)

't og u,*j
At \FYt-

{A' L

\. ltc t .
atll rJf-l

.^a

f at ,)'
,,

ill r^.b '". c
LVJ

, - , - A .. t . a c. t
-.O t. a . -.e tC.. rCrt. .i --t. tOrt, . a O,c \. t. = .c .,$D;^, D +&:4 J:r' t, ti, Lr) ,.J}J' i, 'j'-li ort ?*
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164. Dari Buraidah -radhiyallahu 
'anhu-; Aku mendengar

Rasulullalr sAw bersabda, "witir itu adalah hoq (kebenaran),

barangsiapa tidak melalarkan witir, maka dia bukan termasuk

golongan kami. 
-Beliau 

mengucapkannya sampai tiga kali-'" (HR'

Ahmad dan Abu Daud) serta dinilai shatrih oleh Al Hakim.

fHaq): Abu Hanifah memahaminya secara zhahir, maka dia

mewajibkan witir, sementara Asy-Syafi'i mengomentari hal itu,

"Tidak ada hujjah dalam hadits tersebut, karena sunnah kadang

digambarkan bahwa hal itu merupakan hak (kewajiban) atas setiap

muslim sebagaimana terdapat dalam sabda beliau SAW, "Merupakan

hak atas setiap muslim agar mandi pada setiap tujuh hari." Selesai

(Al Jami' Ash-Shaghir).

Anjuran agar Tidur dalam Keadaan Suci dengan

Berniat untuk Melakukan Qiyamullail

\t * lnt J'y,
z zO ) zz

,Ju Yl E;U- )n

jti ,jti -ci:?
,*::2'e

\.. , ,,tat uir -p
crt1. $tb',>t|

it * -\1o
4z

Ct/

,'t i6I-s *vl-_

.t-pL Jr:. Xit;,l),t; Ar.:;l 'yt'"rant

165. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhuma-' dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa bermalam (tidur) dalam

keadaan suci, maka seorang malaikat ilatt bermalam di selimutnya,

lalu tidaklah ia terjaga kecuali ia berdoa, 'Ya Allah, berikanlah untuk

hamba-Mu sifulan, karena dia bermalam dalam keadaan snci 
"" 

(HR'

Ibnu Hibban)
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Ath-Thabrani juga melansimya dalam Al Ausath dari hadits

Ibnu Abbas, dan redaksi awal hadits tersebut, "Sucikanlah jasad-jasad

ini, semoga Allah mensucilun lralian. Maka sunggguh tidak ada

seorang hamba yang bermalam dalam keadaan suci kecuali dia telah

bermalam." Dan seterusnya, dan sanadnya bagus.

a.^O'3',, qE Ir , t I' J';rLi -W?nr o-r- -ailG;.'y - I rrI J.' r,

6 r\i; te, +- ,yrb}'; "'ik'f iti r, :'"1ju;

.i* ^:)t'i'; or.j ^d'* ,.i'ii?nt

166. Dari Aisyah -radhiyallahu 
'anha-: Bahwa Rasulullah SAW

(bersabda), "Tidak ada seorang pun yang membiasakan diri untuk

shalat malam, lalu dia brtidur, kecuali Allah akan tuliskan untuknya

pahala shalatnya, dan tidurnya menjadi sedekah baginya." (HR.

Malik, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Abi Ad-Dunya di dalam kitab

At-Tahajjud dengan sanad yang bagus).

Anjuran Melakukan Qiyamullail

tct \. . , l.c,t 1 o,
-& 4ll \:f t- 6l_f Gl jp -\ lV

tg." Jr'otb:ilt',1;i) i,, 1sv1':-,',

,Jr;b ,p'e5? 6:e F i;4 e
,iol,r;L'.j-r ,-b'op ,;:rb'a;t e;'iv ,i:tb a;t sk

. oi* frt *'{bi,tf; ;t' ;L'LA6>G

y\'e i,'l?, oi

j}:'(.;tl i t'rt rsvi Jj,
i. . 2.. t- -a4 ,drl sri La;,,l JU

J-t

'70 Kata yang ada di dalam kurung merupakan tambahan dari Al Mundziri.
f 7r Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis takuunu.
l': Kata yang ada di dalam kurung merupakan tambahan dari Al Mundziri.
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167. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa Rasulullah

sAw (bersabda), "[syetan mengikat tiga ikntan di atas tengkukJ

kepala seorang di antara kalian ketika tertidur, yang dia tancapkan

pada setiap ikatan, 'Di haclapanmu malam yang panjang maka

tidurlah.' Jika ia bangun dan berdzikir kepada Allah SW maka

lepaslah satu ikatan. Jika ia berwudhu maka lepaslah satu ikatan.

Jika dia shalat maka lepaslah semua ikatannya, maka di pagi hari ia

aknn bergairah serta jiwanya baik. Jika tidak, maka di pagi hari

jiwanya jelek serta malas! (HR. Muttafaq 'Alaih)'

lAl Qaafiyah): Al Qafa. Dikatakan qafiyat ar-ra's artinya bagian

belakangnya, dia ingin membuatnya berat dan lama dalam tidurnya,

seolah-olah syetan menariknya dengan kuat dan mengikatnya dengan

tiga ikatan. Selesai. (An-Nihayah).

Dan Syaikh Mushthafa Imarah memberikan komentar terhadap

hal ini dengan mengatakan: "[ya'qidu asy-syaithanf artinya datang

dengan membawa berbagai hal yang bersifat hakiki, dia timpakan,

tanamkan dan dia tarik kepadanya supaya bisa menghalangi manusia

bangun dari tidurnya untuk beribadah kepada Rabbnya sebagaimana

tukang sihir membuat ikatan dari sihirnya." Al Aini berkata, "Yang

paling banyak dilakukan oleh para wanita; salah seorang dari mereka

mengambil benang, lalu dia ikat menjadi satu ikatan dan

mengucapkan beberapa kata, lalu orang yang disihir ketika itu terkena

pengaruh sebagaimana diberitahukan oleh Allah SWT di dalam Al

Qur'an Al Karim, "Dan dari keiahatan wanita-wanita tukang sihir

yang menghembus pada buhul-buhul."(Qs. Al Falaq [113]: 4) Maka

orang yang hina akan dikendalikan dan orang yang mendapat taufik

akan dipalingkan darinya. Dalil yang menunjukkan adanya hal itu

secara nyata, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari

Abu Hurairah secara madu" "Di atas tengkuk kepala seorang di

antara kalian yang ia jadikan pada setiap ikatan".
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168. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Puasa yang paling utama sesudah

Ramadhan ialah bulan Allah Muharuam dan shalat yang paling
utama sesudah shalat fardhu ialah shalat malam." (HR. Muslim dan

para penyusun kitab As-Sunan).

*tf h' J*!'
5 ne15 U 1.,'i

ztt. t .
Ol*"su

z I '-,q ?P-

iij nr i'oi'*l yii ,ju \?k (,j'd;i'r, ?C c U ?,,
.lJjsi

169. Dari Aisyah -radhiyallahu 
'anha-: Bahwa Rasulullah SAW

selalu melakukan qiyamullail hingga kedua kakinya membengkak,

lalu kukatakan kepada beliau, "Mengapa engkau melakukan hal ini
watrai Rasulullah, padahal telah diampuni dosamu yang telah berlalu
dan yang akan datang?" beliau bersabda, "Apakah aku tidak boleh

menjadi hamba yang banyak bersyuhtr." (HR. Muuafaq 'Alaih)

cr,y)
fi? t;l

,;;ii'p) ^)Lii,r .,t .u,rl' .:tu'

''3 Di dalam cetakan Al Mundziri lertulis tatafaththar.
r7a Tambahan dari Al Mundziri.

J';', oi )Qb ?nr uar- egt u t.b d/. nt * *', - \ v.
t.,
.->l
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170. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash -radhiyallahu 
'anhuma-,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "shalat yang paling dicintai oleh

Allah adalah shalat Nabi Daud dan puasa yang paling dicintai oleh

Atlah adalah puasa Nabi Daud, dia tidur pada setengah malam dan

bangun pada sepertiganya, lalu tidur pada seperenamnya' serta

sehari berpuasa dan sehari berbuka." (HF, Muttafaq 'Alaih)

\t * ;ut'J'yr'+ :Jv -'^-n?nt ,qr- /rG ;t -\v\
i,r ju; * ,yrWit:art ,F e'ot iS'* *'t *

^i5 ,f c,': ,iltirt'("'t1;;\r, $ltlr yi "'ett->

171. Dari Jablg -radhiyallahu 
'anhu-; Aku mendengar Rasulullah

sAw bersabda, "sesungguhnya di malam hari benar-benar ada saat

(waktu) yang tidaklah seorang muslim yang sedang memohon

kebaikan kepada Allah SW dalam urusan dunia dan akhirat

bertepatan dengannya, kecuali Allah akan beriftnn hal itu kepadanya

dan itu teriadi setiap malam." (HR. Muslim)

h' .3; lnt J'yr i6 'i6
'--Jt'oy irlr a;.'-?t #

t., \.. . 1.c.t
-a:.c arl cSll- olf

,yt ,1iti >r-, ii'r

'.12-L?ii ,yt i'6tii?yt ?nr Itittt W, d.'e
.irlt ^;', GL.;,a ii oP 6's)

ni *'t -\vY
6t c,.e)*)y

''5 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis min.
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172. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snl1v-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Allah memberikan rahmat

kepada seseorang yang bangun di malam hari lalu melakukan shalat

dan membangunkan istrinya. Jika tidak mau, maka dia memercikkan

air di wajahnya. Dan semoga Allah memberikan rahmat kepada

seorang wanita (istrt) yang bangun di malam hari, lalu melakukan

shalat dan membangunknn suaminya, jika tidak mau, maka dia
percikkan air di wajahnya." (HR. Abu Daud -ini redaksi

riwayatnya-, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Juga diriwayatkan oleh

Ath-Thabrani dari hadits Abu Malik Al Asy'ari dengan hadits yang

semakna.
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173. Dari Abdullah -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Keutamaan shalat malam dibandingkan shalat siang
seperti keutamaan sedekah dengan sembunyi-sembunyi dibandingkan

sedekah dengan terang-terangan." (HR. Ath-Thabrani) dengan sanad

yang bagus.

A "y-)'. 
ie :Jv -'AE it s.rr- * i ,JA *j -\vt

J? Li ;"tt l:^L: t) ,i* 't-,: {'?tt j,-. ot J';:,

174. Dari Sahal bin Sa'ad -radhiyallahu 
'anhu-. dia berkata: Jibril

datang menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai

'/61 ;f ijriLt;1r:) ;rltiqO'U,

Rlngkasan Targhib wa Tarhib 117



Muhammad, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah

qiyamullail dan keperkasaannya adalah dia merasa cukup dari

meminta-minta kepada manusia." (HR. Ath-Thabrani) di dalam l/
Ausath dengan sanad yanghasan.

lYa Muhammad): redaksi awal dari hadits ini dihilangkan, yaitu

sebagaimana riwayat yang ada, "Wahai Muhammad, hiduplah

sekehendakmu karena kamu akan mati, lakukanlah sekehendakmu

karena kamu akan diberi balasannya, dan cintailah orang yang engkau

kehendaki, karena kamu akan berpisah dengannya dan ketahuilah...."

?'t ;* ;t
tll tcz \.. . 1^t c c'C, 
^fi -'&'a qr- af ; :* *: -\vo
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175. Dari Amru bin Utbaht76 radhiyallahu '4nft11-, bahwa dia

mendengar Nabi SAW bersabda, "Yllaktu yang keberadaan Rabb

paling dekat dengan hamba-Nya adalah pada tengah malam yang

akhir. Jika engkau mampu menjadi orang yang berdzikir kepada

Allah, maka lalrukantah." (HR. At-Tirmidzi) Dan dinilai shahih oleh

An-Nasa'i serta dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimah.

/ /q.;*-1 -tvr
Ur,jf *'ry

ii,r *L ,u,r

.,yt,1
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r'6 Di dalam cetakan Al Mundziri terlulis ansabah.

'" Di dalam cetakan "L" tertulis min shalah al-lail dwr di dalam cetakan Al Mundziri

lertulis min shalah bil-lail.
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176. Dari Iyas bin Mu'awiyah -radhiyallahu 
'snfiv-, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Harus ada shalat (malam) meskipun

(seukuran) memeras (susu) kambing dan waktu sesudah shalat Isya

adalah termasuk malam." (HR. Ath-Thabrani)

'r i,l'A:lGUu'U -A\-
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177. Da;i Abdullah bin Qais -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Aisyah mengatakan, "Janganlah engkau tinggalkan qiyamullail,

karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau

sakit atau malas, maka beliau shalat dengan duduk." (HR. Abu Daud)

Dan dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimatr.

), ,S';:., iti 'j6 -.:; ir qr- ;y*, /.' i' * * - \ v^

jai oi'it irr ir,f .br,f' C rl i.3 Y ,J;'t *\, *
Sirr ,ur '^t+ ,f lu il' ;a|y;; ,rr*1, ilt $lt its " 1'*-

.,qji;,n,

178. Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, *Tidak ada kedengkian kecuali dalam dua

hal; Seorang yang telah Allah berikan kepadanya Al Qur'an, lalu dia

mengamalkannya di waktu malam dan di wahu siang dan seorang

yang telah Allah berikan kepadanya harta, lalu dia menginfakkannya

di waktu malam dan di waktu siang." (HR. Muslim)
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179. Dai Abduuan bin Amru bin Al Ash -radhiyallahu 
'anhuma-,

dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa melakukan

qiyamullail dengan membaca sepuluh ayat, maka tidak akan ditulis

termasuk orang-orang yang lalai. Barangsiapa melakukan

qiyamullail dengan membaca seratus ayat, malw ditulis termasuk

orang-orang yang tunduk dan barangsiapa yang melakukan

qiyamullail dengan membaca seribu ayat, maka di tulis termasuk

orang-orang yang mendapatkan pahala yang banycft'" (HR' Abu

Daud) Dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Serta diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan redaksi menurutnya,

"Dan barangsiapa melakukan qiyamullail dengan membaca dua ratus

ayat, maka ditulis termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala

yang banyak.,, Pengarang berkata, "Artinya dituliskan untuknya satu

kwintal berupa pahala dan mulai dari awal stxah Tabarak (Al Mulk)

sampai akhir Al Qur'an adalah seribu ayat."

Peringatan bagi Orang yang Mengantuk saat

Melakukan Shalat dan Membaca Al Qur'an

,'JG'tL', y\t * dtli -q+?s *y'- $.c t -\4.
'€'LiL$ ,:r'it'oL'J'i- &r,-il ':#t €.€Li4 tlt

.*';5't'u-'+'iJ-M ornl .."u $': t* tit
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180. Dari Aisyah -radhiyallahu 
'anlta-, bahwa Nabi SAW

bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian mengantuk ketika

shalat, maka hendaklah ia tidur, hingga hilang kantuknya.

Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika shalat dalam

keadaan mengantuk, barangkali dia hendak memintaknn ampun,

namun ia malah mencela dirinya.(HR. Munafaq 'Alaih).

Menurut riwayat An-Nasa'i,

\ ;, * * ".4';5l"r# ;;';^i €Li:-;riy
.q:\

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk dan sedang

melakukan shalat, maka hendaklah dia berpaling, karena barangkali

dia berdoa atas dirinya sedangkan dia sendiri tidak tahu."

Bukhari meriwayatkan dari hadits Anas dengan redaksi:

i3:.1- u, e F'e r.fui q €Li :-: ti1.

*Jika salah seorang di antara kalian mengantuk ketika shalat, maka

hendaklah tidur, hingga dia mengetahui apa yang dia baca."

Dan menurut An-Nasa'i dari sanad lain,
t. a.'tt'l)U hli

*Maka hendaklah dia pergi dan tidur."

Dan menurut Muslim dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi,

"sa 

y 
):i- t :y.,* hvt l7,e-u1,F y'€Li ;u til'#t

L8 Di dalam cetakan "L" tertulis dan di dalam cetakan Al Mundziri tertulisfalyanshard.
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"Jika salah seorang di antara kalian melakukan qiyamullail, lalu

[merasa gagap| dengan (bacaan) Al Qur'an melalui lisannya, hingga

tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka hendaklah berbaring."

fFasta'jamaf: Maksudnya gugup atau gemetar dan tidak

sanggup membaca Al Qur'an, seakan-akan ia seperti orang yang tidak

pandai membaca.

Peringatan dari Tidak Melakukan Qiyamullail dan
Tidur Sampai Pagi

.\
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orbiilt'J
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,
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181. Dari Ibnu Mas'ud -radhiyallahu 
'snftv-, dia berkata:

Disebutkan kepada Nabi SAW tentang orang yang tidur di malam hari

hingga menjelang pagi, beliau lalu bersabda, "Itulah orang yang

kedua telinganya telah dikencingi oleh syetan." (Hk. Muuafaq 'Alaih)

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih dari Abu

Hurairah.

Ibnu Majah menambahkan di akhir hadits tersebut, "Al Hasan

maksudnya Al Bashri mengatakan, 'Sesungguhnya kencingnya benar-

benar berat'."180

f 

'n Di dalam cetakan "L" dan di dalam cetakan Al Mundziri tenulis lailah.

'80 Di dalam kitab aslinya layaqtul, barangkali itu merupakan kesalahan dalam penulisan

dan yang benar yaitu yang kami bawakan sebagaiamana yang terdapat dalam Umdah Al

Qari'.
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Anjuran Lgar Mengqadha Wirid Tatkala Terlewatkan
di Malam hari

;* lt J';'.,'J$ :J$ -*.; ir qr- 7Ut ;;i ri, - r rr
ye ;.ulii : is'*'ri ".r'* ?5 ; ,*') y \t

,yt ti?j dk ';'*t ,.iLst :*, cs,.ilr

182. Dari Umar bin Al Khaththab 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa tertidur (hingga

tidak membaca) hizibnya (wirid) atau sesuatu dorinya, lalu ia
membacanya di antara shalat subuh dan Zhuhur, maka dituliskan
untuknya seolah-olah dia membacanya di malam hari." (HR. Muslim
dan para imam pemilik kitab As-Sunan).

Anjuran Melakukan Shalat Dhuha

\t ,* ,* G.Q'sl ,Jv -&?nt *er- ;;) ,ti p -r,rr
'oir,;,Lst 

urs):,F F q{:f f?r,?:lt"r.r,jy'.:,i'
. s_rr oi S3;ri

183. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Kekasihku SAW berwasiat kepadaku agar berpuasa tiga hari setiap

bulan dan dua raka'at shalat dhuha dan agar shalat witir sebelum

tidur.(HR. Muttafaq'Alaih).
Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimatr, "Aku tidak pemah

meninggalkan itu semua." Di dalam riwayat tersebut, "Dan agar aku
tidak meninggalkan shalat dhuha, karena shalat tersebut adalah

shalatnya orang-orang yang banyak bertaubat." (HR. Muslim dari
hadits Abu Ad-Darda' seperti hadits yang pertama.
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184. Dari Abu Dzar -radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Di pagi hari wajib bersedekah setiap persendian tulang

dari salah seorang di antara kalian. Maka setiap tasbih adalah

sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, takbir adalah sedekah, tahlil

adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah

sedekah dan cukup dari hal itu dua raka'at yang dikerjakan di waktu

dhuha." (HR. Muslim).

lSulaamaa]: Jamak dari kata salamiyah yaitu salah satu dari ruas

jari dan dikatakan: bentuk tunggal dan jamaknya sama, dikatakan: ls-
Sulaamaa yaitu setiap tulang bagian dalam yang termasuk tulang yang

kecil-kecil, xtinya: wajib bersedekah setiap persendian tulang dari

tulang-tulang anak Adam. Selesai. (An-Nihayah).

Anjuran Melakukan Shalat Tasbih

ta,
:JE -&

l
iut

.r.qt- {v
;$t}i ti ,:abLi,ti;u t-

,itt, i3i'a3t
a.

-olc-lrt cil r5r
t

rEr Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis yuizi'u.
r82 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya sedangkan di dalam cetakan "L" tertulis

dan di dalam cetakan Al Mundziri tertulis rak'ataani.
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185. Dari Abbas -radhiyallahu 
'snftv-, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Wahai paman, maukah kuberikan kepadamu,

maukah lafiibahl@n kepadamu, maukah kuanugerahl<an kepadamu,

maukah kulala*an kepadamu sepuluh perkara, jika knmu melalcukan

hal itu, maka Allah akan mengampuni dosamu di awal dan di akhir,
yang lama dan yang baru, yang salah dan yang disengaja, yang besar

dan yang kecil, yang tersembunyi dan yang terang-terangan, sepuluh

perkara: hendalcnya kamu melakukan shalat empat raka'at, yang

lramu baca di setiap raka'atnya surah Al Fatihah dan surah lain. Jika
kamu selesai dari bacaan di raka'at pertama lalu ucapkanlah ketika

kamu sedang berdiri, 'Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi Allah,

tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, Allah
Maha Besar, lima belas kali, kemudian kamu ruku' dan kamu ucapkan

ketika kamu sedang ruku' sepuluh kali, kemudian kamu mengangkat

u?, qp E'; i ,i:; ;:;; * ,';i itr,i' vi 'd\ \)

'iLg*i u;",irrtt filt q'&i, e'; i,tp€t,
(t:ptirrtt 'rAt q'&i, e';d cfpLLU?:Q*
"# U: (t'p rirr.'*i, e'; i ,f;* r[ri'* d
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kepalamu dari ruku' dan kamu ucapkan hal itu sepuluh kali.

Kemudian kamu turun bersujud lalu kamu ucapkan hal itu ketika

kamu sedang bersujud sepuluh kali, kemudian kamu mengangkat

kepalamu dari sujud lalu kamu mengucapkannya sepuluh kali, maka

itu sebanyak tujuh puluh lima di setiap raka'at, kamu lakukan hal itu

dalam empat raka'at. Jika kamu mampu melakukannya setiap hari
sekali maka lakukanlah, jika kamu tidak mampu, maka setiap ium'at
sekali. Jika tidak mampu, maka setiap sebulan sekali. Jika tidak

mampu, maka setiap setahun sekali. Jika tidak mampu, maka seumur

hidupmu sekali." (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pengarang berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari berbagai jalur

yang cukup banyak, dari sekelompok para sahabat dan di antara

contohnya yaitu jalur ini, beberapa kelompok para ulama menilainya

shahih di antaranya Abu Bakar Al Ajurri, Abu Muhammad Al Mishri

Syaikh kami, Al Hafizh Abu Al Hasan Syaikh kami. Abu Bakar bin

Abu Daud berkata: Aku mendengar bapakku mengatakan, 'Tidak ada

hadits yang shahih tentang shalat tasbih selain hadits ini.' Muslim

berkata, 'Tidak diketahuirs3 di dalam hadits ini sanad yang paling baik

dari sanad ini'."

Anjuran Melakukan Shalat Taubat

ir J'yt 'e Jti -^u ?nt orr- ,t:b't F. gi;i, - r,rr

d';o* irt'i,'ri Li,yi U v,i'i'* ) * \t,*
t7;i t;y,u!,r,flr lf f;!,ii hr ? rtl,t ;iU'J ,#-

.ir rrfi'pf t{b'rf e*u

r83 Di dalam cetakan "L" dan di dalam cetakan Al Mundziri tertulis yurwa (maksudnya

tidak diriwayatkan).
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186. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq -radhiyallahu 
'anhu-, dia

berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada

seorang pun yong melakukan dosa, kemudian bangkit, lalu bersuci

dan melakukan shalat, kemudian meminta ampun kepada Allah,

melainkan Altah akan berikan ampunan kepadanya." Kemudian

beliau membaca ayat: "Dan (irga) orang-orang yang apabila

mengerjakan perbuatan keii atau menganiaya diri sendiri, mereka

ingat akan Allah. Dan seterusnya." (Qs' Aali 'Imraan [3]: 135). (HR.

Para imam pemilik kitab ,4s-,Sanan) Dan dinilai hasan oleh At-

Tirmidzi serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, menurut riwayatnya:

"Kemudian melakuknn shalat dua raka'at." Demikian diterangkan

oleh Ibnu Khuzaimah di dalam Shahih-nya.

Anjuran Melakukan Shalat Hajat dan Berdoa

Jtr;i ;pi ,ti -*; hr 'q)- f ,r ;t:.*;r - t,rv
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187. Dari Utsman bin Hunaif -radhiyallahu 

'snfiv-, bahwa ada

orang buta datang menemui Rasulullatr SAW seraya berkata, "Wahai

f 8o Di dalam cetakan Al Mundziri terlulis syaqqa.
r85 Di dalam cetakan Al Mundziri terlulisfatawadhdha'.
186 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis slal/i.
187 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis gul.
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Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar membukakan

penglihatanku." Beliau bersabda, "Atau latbiarkan kamu." Dia

berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh hilangnya penglihatanku telah

membuatku merasa berat." Utsman menuturkan, "Lalu orang itu pergi

dan berwudhu, kemudian melakukan shalat dua raka'at lalu

mengatakan, 'Ya Allah, Sesungguhnya aku memohon dan menghadap

kepadamu dengan perantara Nabiku Muhammad, Nabi pembawa

rahmat. Wahai Muhammad: Aku menghadap kepada Rabbku dengan

perantaramu, agar Dia membukakan penglihatanku, ya Allah berilah

dia syafa'at untukku dan berilah aku syafa'at untuk diriku,' lalu dia

kembali dan sungguh Allah telah membukakan pandangannya." (HR.

At-Tirmidzi) Dan dinilai shahih oleh An-Nasa'i -dan ini

redaksinya-, Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah

dan Al Hakim. Di dalam riwayat At-Tirmidzil88, "Lalu beliau

menyuruhnya untuk berwudhu, lalu ia membagusi wudhunya,

lremudian berdoa dengan doa ini," dan tidak menyebutkan tentang

shalat. At-Tirmidzi melansirnya di dalam Ad-Da'awat (doa-doa).
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f tt Di dalam cetakan "L" tertulis riwayat littirmidzi.
rte Di dalam cetakan "L" tertulis itsnaa asyrata.
rs Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis ou.

;\+Yn

128 Rlngkasan Targhib wa Tarhib



i'** ,f ';;f6r u.ryi
u'i:i.;#v t;qAr n;L; vl

;;li lt;)3
rV'tV'{-

,E\i*t,
; :t;i, g'rt

rsr 6'j.A3 a,

188. Dari Ibnu Mas'ud -radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Dua belas raka'at yang dilakukan di malam hari
dan siang hari dan bertasyahhud setiap dua raka'at. Jika kamu

bertasyahhud di akhir shalatmu, makn ucapkanlah pujian kepada

Allah Azza wa Jalla, bershalawatlah kepada Nabi SAW'dan bacalah

ketikn kamu sedang sujud, surah Al Fatihah tujuh kali dan ayat Kursi

tujuh kali, lalu ucapkanlah, 'Tidak ada tuhan yang berhak disembah

kecuali Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala

kekuasaan, bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala

sesuatu' sepuluh kali, kemudian ucapkan: 'Ya Allah, sesungguhnya

alat memohon kepada-Mu dengan ikatan keperkasaan dari Arasy-Mu,

penghujung rahmat dari kitab-Mu, nama-Mu yang Maha Agung,

kehormatan-Mu yang Maha Tinggi dan kalimat-Mu yang sempurna.'

Kemudian panjatkanlah keperluanmu, angkat kepalamu, lalu
ucapkanlah salam ke kanan dan ke kiri dan janganlah kalian ajarkan

itu semua kepada orang-orang yang bodoh, karena mereka akan

berdoa dengannya, lalu mereka dikabulkan " (HR. Al Hakim), dia

berkata: Ahmad bin Harb mengatakan, "Sungguh telah kucoba dan

kutemukan kebenaran hal itu".
Ibrahim bin Ali Ad-Daibali, "Sungguh telah kucoba dan

kutemukan kebenaran hal itu".
Abu Zakariya' berkata, "Sungguh telah kucoba dan kutemukan

kebenaran hal itu".
Al Hakim berkata, "Sungguh telah kucoba dan kutemukan

kebenaran hal itu". Amir bin Khaddasy meriwayatkan sendiri dan dia

lel Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis dan di dalam cetakan "L" tertulis

fayustajaabuun.
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terpercaya lagi amanah. Pengarang berkata, "Tentang Amir ini,
Syaikh kami Abu Al Hasan berkata; Dia adalah Naisafuri pemilik
Manakir. Dia meriwayatkan sendiri Dari Umar bin Harun Al Balkhi,
dia itu matruk (ditinggalkan) dan muttaham (tertuduh), hanya Ibnu
Mahdi sendiri yang memujinya sepengetahuanku. Dan berpegang
pada percobaan dalam hal ini bukan pada sanad."

I,Al Ma'aqi{: Artinya ikatan yang dengannya Arasy berhak

mendapatkan keperkasaan atau tempat-tempat ikatannya pada Arasy.

Dan hakikat maknanya yaitu dengan keperkasaan Arasy-Mu. Selesai.

(An-Nihayah)

[Ja ddu ka]: Kehormatan-Mu

llaa Tu'allimuuhaa As-Sufahaa'l: Hal itu karena mereka

kadang menggunakannya untuk menggangu manusia dan karena hal

itu kadang memberikan manfaat dengan kebaikan dan kejahatan.

Anjuran Melakukan Shalat Istikharah
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189. Dari Jabir bin Abdullah -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kami istakharah dalam

segala urusan seperti mengajarkan kepada kami surah dari Al Qur'an,
beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menginginkan

sesuatu, maka hendaklah melakukan shalat dua raka'at selain shalat

fardhu. Kemudian hendaklah dia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya

aku meminta pilihan yang tepat kepada-Mu dengan ilmu
pengetahuan-Mu dan aku memohon kekuasaan-Mu (untuk mengatasi

persoalanku) dengan kekuasaan-Mu. Aku memohon kepada-Mu

sesuatu dari anugerah-Mu yang Maha Agung, sesungguhnya Engkau

Maha Kuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang

alcu tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal
yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini
lebih baik dalam agamaku, hidupku dan akibatnya terhadap dirilat

-atau beliau bersabda: di dunia atau di akhirat- sul<seskanlah

untukku, mudahkanlah jalannya, kemudian berikanlah berkah

untukku. Jika Engkau mengetahui bahwa persoalan ini berbahaya

bagiku dalam agamaku, hidupku dan akibatnya terhadap dirila+

-atau beliau bersabda: di dunia atau di akhirat- maka singkirkan
persoalan tersebut dan jauhkanlah alu darinya, takdirkan kebaikan

untukht di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah

kerelaan-Murez kepadalat." Beliau bersabda, "Lahr menyebutkan

keperluannya." (HR. Bukhari dan para imam pemilik kitab ls-
Sunan.)

t . t!,,ft 7 ,trLj,'tldlfs )cz
IAE

re2 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis ardhini.
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Anjuran Melakukan Sujud Tilawah

i' & :t )';'r i6 ,i6 -^t iur a*'- r;:,;

,# L@t 'etiyi lJ ,it*Ar i''t ur'f;
t'lf, ,lLit '$ ;ri ,i:L!u, i;i ut ?i

."6te

190. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snftv-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Jika anak Adam membaca ayat saidah,

lalu ia bersujud, maka syetan akan menyingkir sambil menangis

seraya berkata, 'Duhai celaka, anak Adam diperintahkan untuk

bersujud, lalu ia bersujud, maka baginya surga dan aku diperintahkan

untuk bersujud, lalu alu enggan, malca bagilu neraka." (HR.

Muslim)

(* g1 ;;- .l ot z
4ie1 -\1\+ 4 *t Y i' ,-& u;t'oi

l9l. Darinya (Abu Hurairatr), batrwa suratr An-Najm ditulis dihadapan

beliau, setelah sampai pada ayat sajdah, beliau bersujud dan kamipun

bersujud bersama beliau, dan tinta serta pena pun ikut bersujud." (HR.

AlBazzar) dengan sanad yang bagus.

dt jt|y;;e :lv -r:.i*?nt uyt- {* it;,ej -ttt
q P' :y €,U.i.' ;\,:t J';'r 6- :Ju" *t y il' ,J-
t-zc t t 1.1 ,i
ci,:,i,-, 'o:j rr ;k Uii {o|j*'d, Jbi ;k t'.6t uj

.&$irr",:t c,,:r;t A; €il't'ili:";3t g

''! Di dalam cetakan "L" tertulis i'tazala.
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Lr; 9'r',i.*.i it-ut ri *', qn h' ,-b nt'J'y, Ur;
.;y.!t r>k t'y'siie Y'5,li

192. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata:

Seseorang datang menemui Nabi SAW seraya berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di malam ini seperti yang

dilihat oleh orang yang tidur, seolah-olah aku shalat di belakang

sebuah pohon, lalu kulihat seolah-olah aku membaca ayat sajdah, lalu

kulihat pohon tersebut seakan-akan bersujud bersama sujudku, maka

aku mendengar ketika sedang bersujud dia mengatakan, 'Ya Allah,

tuliskanlah untukku suatu pahala dengannya di sisi-Mu, jadikanlah hal

itu sebagai harta simpanan untukku di sisi-Mu, lepaskanlah dariku

sebuah dosa karenanya dan terimalah dariku sebagaimana Engkau

terima dari hamba-Mu Daud'." Ibnu Abbas berkata, "Lalu aku melihat

Rasulullah SAW membaca ayat sajdah dan aku mendengar beliau

ketika sedang bersujud mengucapkan seperti apa yang dikatakan

orang tersebut tentang perkataan sebuah pohon." (HR. At-Tirmidzi
dan Ibnu Majah) serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Menurut riwayat Abu Ya'la dan Ath-Thabrani, bahwa orang

yang melihat yaitu Abu Sa'id Al Khudri, dia meriwayatkan dari

haditsnya.
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KITAB JUM'AT DAN PENJELASANNYA

Anjuran Melakukan Shalat Jum'at dan Bergegas
Menuju Shalat serta Penjelasan Keutamaan Hari

Jum'at

\t .v lt ,S';', ju 
'j6 -ir iur qr- i;-:,; sri c -\ 1r

'&::r)'€-u a*:*,,:t ;1 
'"i t*)t,*,&:uU; i *: +

'"it eAr'; i: lc$ i>; i;r:;;1r #t;r )$ "'i'+<t
'.P

193. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabd4 "Barangsiapa berwudhu, lalu
menyempurnakan wudhunya, kemudian mendatangi shalat jum'at dan

mendengarkan serta diam, maka akan diampuni dosanya di antara
jumat yang satu ke jum'at berilailnya, ditambah tiga hari. Dan
barangsiapa menyentuh kerikil, maka ia sungguh telah sia-sia." (HR.

Muslim dan lainnya)

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan panjang dan

redaksinya, "Jika hari jum'at tiba, lalu dia mandi dan membasuh

re Di dalam cetakan Al Mundziri t*ulisfa ahsin.

Ringkasan Targhib wa Tarhib 135



kepala, kemudian memakai minyak wangi yang paling harum dan

memakai pakaian yang paling baik, lalu keluar menuju shalat jum'at

dan tidak memisahkan di antara dua orang, kemudian mendengarkan

imam, maka akan diampuni dosanya dari jum'at satu ke jum'at

berikutnya ditambah tiga hari."
Sabda beliau Laghaa (sia-sia) dikatakan: Maknanya adalah

merugi dan tidak mendapatkan pahala, dikatakan: maknanya berbuat

salah, dikatakan pula: jum'atnya menjadi Zhuhur dan juga ada yang

mengatakan: selain itu semua.

lZiyadah Tsalatsah Ayyam): Artinya bersamaan dengan tujuh

hari dalam satu minggu hingga menjadi sepuluh hari penuh, maka

dituliskan untuknya sempurnanya keutamaan. "Satu kebaikan dibalas

dengan sepuluh kebaikan yang sama."

\t *:tJ';:r'e| '^fi -ib hr ,fr- *
,,F,yf i \' q ii'qj,# u'#

'_.a-..^1. _.c).1$'*v,a;:ljr J\atJ:r,t';_ ?E;i;;-

I o.,

Gt E1 -\1t
,'ro.:J'.-i*j*

lt*,4;''G

194. Dari Abu Sa'id -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa dia mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Lima perkara; siapa yang

mengamalkannya dalam satu hari, maka Allah akan tulis dia termasuk

penghuni surga. Orang yang menjenguk orang yang sakit,

menyalrsikan jenazah, berpuasa sehari, berangkat menuju shalat
jum'at dan memerdekakan budak." (HR. Ibnu Hibban)

.vq)u?7( t o tt
rz . -, I I r/

dc""" J..9 oJJ2, (.}\,)
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195. Dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi -radhiyallahu 
'anhu-: aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mandi

pada hari Jum'at dan membersihkan diri, berangkat pagi-pagi dan di
awal waktu, berjalan dan tidak naik kendaraan, dekat dengan imam

serta mendengarkan dan tidak melalatkan kesia-siaan, maka setiap

langkah baginya sebanding dengan amal perbuatan satu tahun

berupa pahala puasa dan qiyamullailnya." (HR,. Ahmad dan para

imam pemilik kitab ls-Sznan) serta dinilai hasan oleh At-Tirmidzi
dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimatr, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Al Khaththabi berkata, "Kesimpulan dari sabda beliau,

"Ghasala Waghtasala, Wabakkara Wabtakara, dikatakan itu
merupakan penguat lafazh sedangkan maknanya satu dengan dalil
sabda beliau, 'Berjalan dan tidak naik kendaraan.' Ini merupakan

perkataan Al Atsram, teman imam Ahmad."

db'"^At*i itt -&?nr qr- Iy i fi 13 -\11
c c z lt I z 4 z 

^ 
t

,tl$r 61;ls u? '*p .y.:* ssig *3 ^)i it ,* ar Ji:
'C:rlrl, W;.iA':y :)v ,,.;'51), #s wi'q
J!:\t ui L"k,? q,'€ra! q *'A; u+ u3'k.
W {., Yi r;'-';. y bu qj :!y u 6};30 !';ai L'f"j
'ei e 6 & g3 vl ?'ri"g-'rf ,itLLi r\t'';'r1 ?,

o .1. ..,.*/, i't'- e;*\t €i'*:.,: 
te6'iLJ't ,L

196. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata,

"Jum'at diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, Jibril datang dengan di
telapak tangannya seperti cermin yang putih, di tengahnya seperti

re5 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis jaa'a bihaa.
f% Di dalam kitab aslinyayaTi bida'wah dan ini kesalahan dari penulis, yang benar yaitu

yang kami bawakan sebagaimana terdapat dalam cetakan Al Mundziri.
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bintik hitam, dia mengatakan, 'Inilah Jum'at yang diperlihatkan oleh

Rabbmu kepadamu, agar menjadi hari raya bagimu dan bagi kaummu

sesudahmu, dan di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian, engkaulah

yang pertama sementara orang-orang Yahudi serta orang-orang

Nasrani sesudahmu. Di dalamnya ada saat (waktu) yang tidaklah

seorang pun berdoa kepada Rabbnya dengan kebaikan yang menjadi

bagiannya kecuali akan diberikan kepadanya atau (tidaklah)

berlindung dari kejahatan kecuali akan ditolak darinya kejahatan yang

lebih besar dari itu. Dan kami akan berdoa kepada-Nya di akhirat di

hari ketika adanya tambahan pahala." (HR. Ath-Thabrani) di dalam Al
Ausath dengan sanad yang bagus.

J';:r i6 ,i6 -.L hr er- )i, * i -;t1 ,rj;p1 -r rv
'rb qbLi, 1,3r'& a;JJt ?';-L\,,5u'.l; : * \, J, it
'# +) ,,4r 9'is ,uvb\t i; q l' I Pi $t ciut

\t j; +s ,ct\t e?:'i + ir ''L3?) ci':T + ?"'*:J>\,
.trr i* e y ?xt iry,f i;i*, ti+ ,:lir iu-i b. ai ,1;i

,Si) \i ,r/'.,i'11 o,r:*. Y, ,=i *rt fl;ilqi6 y;
.-^;:.-,st i;- C@"$i'\\'8# \, lV I,

lgT.DaiAbu Lubabahree bin Abdul Mundzir -radhiyallahu 
'anhu-

, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hari Jum'at

adalah pemimpin hari dan yang paling agung di sisi Allah, dan hari
itu lebih agung di sisi Allah dari hari ldul Adha dan ldul Fithri. Di
dalamnya terdapat lima perkara: Allah menciptaknn Adam pada hari
itu, Allah menurunlcan Adam ke bumi pada hari itu, di hari itu Allah

l" Kata ini merupakan tambahan dari Al Mundziri.
re8 Di datam cetakan Al Mundziri tertulis Dair yang menggantikan kedudukan syajar,
rs Hitang kata Abu dari kitab aslinya.
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wafatkan Adam, di hari itu ada saat yang tidaklah seorang hamba

memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Allah akan berikan

kepadanya selagi tidak meminta sesuatu yang haram. Di hari itu
[kiamatJ akan terjadi, tidaklah seorang pun dari malaikat yang
didekatkan, langit, bumi, angin, gunung-gunung, pepohonan, kecuali

mereka semua [merasa takut] terhadap hari Jum'ar." (HR. Ahmad

dan Ibnu Majah) serta ditakhrij oleh Ahmad dari hadits Sa'ad200 bin
Ubadah dan para perawinya terpercaya lagi terkenal.

lAs-Sa'ahf: Artinya hari Kiamat. As-Sa'ah pada asalnya

diartikan dengan dua makna, pertama; ungkapan tentang bagian dari

dua puluh empat bagian yang merupakan kumpulan sehari semalam.

Kedua, merupakan ungkapan tentang bagian kecil dari malam dan

siang. Dikatakan, "Aku duduk di tempatmu sesaat dari waktu siang"

artinya: waktu yang sedikit, kemudian digunakan sebagai nama hari
kiamat.

Az-Zujjaj berkata, "Arti As-Sa'ah di setiap ayat Al Qur'an: yaitu

waktu te{adinya hari kiamat, bahwa hari kiamat adalah waktu yang

hanya sebentar yang ketika itu terjadi perkara yang besar. Karena

sedikitnya waktu saat terjadinya kiamat, maka dinamakan Sa'ah."
Wallahu A'lam. Selesai. (An-Nihayah).

lYusyfiqnal: mereka merasa takut, lalu memperbanyak tasbih

dan tahmid kepada Allah, karena hari Kiamat terjadi pada hari itu.

Jv) lrti alJl ot:Jti -& ii,r qr- !,6 i if V; -\ 1^

';irl 
1,^J' t;';;;,IJit atLi !:sr'd

198. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata,

"Sesungguhnya Allah Tabaraka wata'ala tidak meninggalkan seorang

dari kaum muslimin pada hari jum'at kecuali Allah telah

2m Demikian yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri, sedangkan di dalam kitab aslinya
dan di dalam cetakan "L" tertulis Sa'iid.
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mengampuninya." (HR. Ath-Thabrani) di dalam Al Ausath

sepengetahuanku secara marfu' dengan sanad yang hasan.

f i' e it'J';:, oi -A ?nr qr- i;t ,ti r j - \ 11

r.v i3 |# * *.t;lb* W :Ju" a;:"^sti;-Tt *')
t1r,1-,:g-'rai) ,ir3:.irL;il * ,rr6i ir ';u k

199. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snl1y-, bahwa Rasulullah

SAW menyebutkan tentang hari jum'at, seraya bersabd4 *Di

dalamnya ada saat (waktu) yang tidaklah seorang hamba muslim

bertepatan dengannya sementara dia sedang melalatkan shalat,

memohon sesuatu kepada Allah melainkan Allah akan memberikan

kepadanya." Beliau memberikan isyarat dengan tangannya yang

menunjukkan sedikit. Muttafaq' alaih.

.., t cPU. ). lcz r.llt -tf d
'Jv :Jv ei €.i u r;'; ,si';L', -\,,

i. . .i
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200. Dari Abu Burdah bin Abu Musa, dia berkata: Abdullah bin Umar

berkata kepadaku: Apakatr kamu mendengar bapakmu bercerita

tentang Rasulullah SAW mengenai perkara saat (waktu) jum'at? dia

berkata: Ya, aku mendengar dia mengatakan; aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Yaitu saat di antara ketika imam duduk

sampai shalat selesai." (HR. Muslim dan Abu Daud) Abu Daud

mengatakan, "yaitu di atas mimbar:"
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lSa'at Jumu'at): Artinya yang telah disebutkan di dalam hadits

sebelumnya dan yang Allah kabulkan doa orang yang berdoa di saat

itu.

iut J'yrs,Lii 'iu -& hr qt- Pt i l' :" cri -r . r
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201. Dari Abdullah bin Salam -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Aku berkata sementara Rasulullah SAW sedang duduk,

"sesungguhnya kami mendapatkan di dalam kitabullah (Al Qur'an)
bahwa: di hari jum'at ada saat (waktu) yang tidaklah seorang hamba

mukmin melakukan shalat seraya memohon sesuatu kepada Allah
pada saat itu, melainkan Allah penuhi kebutuhannya." Abdullah

berkata dan dia memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW, "atau

sebagian waktu," aku berkata, "engkau benar, atau sebagian waktu,"

aku bertanya, "kapankah saat (waktu) itu? Beliau menjawab, "akhir
dari saat-saat siang." Aku berkata, "itu bukanlah di saat shalat"

Beliau menjawab, "Benar, sesungguhnya seorang hamba jika telah

melakukan shalat kemudian ia duduk, dan tidak ada yang

membuatnnya duduk kecuali shalat, maka dia berada dalam shalat."
(HR. Ibnu Majah) Dengan sanad yang sesuai syarat kitab Shahih.

20r Di dalam kitab aslinya dan di dalam cetakan "L" tertulis ahsibu,
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Anjuran untuk Mandi pada Hari Jum'at

t / 
^ 

t , 6,. . t.z \. . . 1,..1 , 1
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202. Dari Abu Umamah -radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "sesungguhnya mandi pada hari Jum'at benar-benar

akan mencabut beberapa kesalahan dari pangknl rambutnya secara

tersembunyi." (HR. Ath-Thabrani) Dan para perawinya terpercaya.

203. Dari Abu Sa'id Al Khudri -radhiyallahu 
'qnl1v-, dari

Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Mandi pada hari Jum'at wajib

atas setiap orang yang dewasa, bersiwak (menggosok gigi) dan

memakai minyakwangi semampunya." (HR. Muslim dan lainnya).

,k :t J'r-, lu :Jv -t2ii, ?nt qr- {& qt *s -t ,t
,;:*,,sti.;. * ,:;-"l:Ijl-ii,r li; * i; u*lt,pt lr\t

. rl,ir!'# r',L'"u^1i' & zo\:il ik';t;2'la;lt

204. Dari Ibnu Abbas, -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ini adalah hari raya yang

202 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis layasullu.
203 Tambahan dari Al Mundziri.
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Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barangsiapa datang menuju

shalat jum'at maka hendaklah mandi. Jika memiliki minyak wangi,

maka hendaklah memakainya dan hendaklah kalian bersiwak
(menggosok gigi)." (HR. Ibnu Khuzaimah) Dengan redaksi ini dan

sanadnya hasan.

Anjuran untuk Berangkat Menuju Shalat Jumrat di
Awal Waktu

!, \t J, l)t J';1 oi -'^L?nt ,gr- i;t *j} -y.o
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205. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, kemudian

berangknt di [wahu pertamaJ, maka seolah-olah dia telah berkurban

seekor unta. Barangsiapa berangkat di wahu kedua, makn seolah-
olah dia berhtrban seekor sapi. Barangsiapa berangkat di waktu
ketiga, makn seolah-olah dia berkurban seekor kambing. Barangsiapa
berangkat di wahu keempat seolah-olah dia berkurban seekor ayam

dan barangsiapa berangkat di waktu kelima, maka seolah-olah dia
berkurban sebutir telur. Jika imam telah keluar maka para malaikat
datang untuk mendengarkan dzikir.(HR. Muuafaq 'Alaih).

lAs-Sa'ah Al Uulal: Imam An-Nawawi berkata, "Pada kata ini
terdapat anjuran tentang keutamaan mendahului dan mendapatkan

barisan pertama, menunggunya dan menyibukkan diri dengan banyak
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bergerak dan berdzikir dan lainnya, semua ini tidak bisa diperoleh

dengan berangkat sesudah matahari tergelincir dan tidak ada

keutamaan bagi orang yang datang sesudah matahari tergelincir serta

tidak ada keutamaan bagi orang yang datang sesudah matahari

tergelincir karena adzan ketika itu dikumandangkan dan haram

hukumnya ketinggalan dari adzan. Wallahu A'lam.

Para pengikut madzhab berselisih pendapat apakah penentuan

waktu dimulai dari terbitnya fajar ataukah dari terbitnya matahari?

Yang benar menurut mereka ialah mulai dari terbit fajar. Selesai.

er;.
{ ;.ut

Peringatan dari Melangkahi Pundak Jamaah pada
Hari Jumfat
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206. Dari Abdullah bin Busr -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata,

"seseorang datang dengan melangkahi pundak orang banyak pada hari

Jum'at sementara Nabi SAW sedang berkhutbah, maka Nabi SAW

bersabda kepadanya, "Duduklah, sungguh kamu telah mengganggu."

(HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimatr, dan Ibnu

Hibban)

Ibnu Hibban menambahkan "Dan engkau telah terlambat."

artinya memperlambat kedatangan dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah

dari hadits Jabir.

2u Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis scsrdalr kalaaodzaito aanaita.
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2O7. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'anhtb-, batrwa Nabi SAW

bersabda "Jika kamu mengatakan kepada temanmu, 'Diamlah'

sementara imon sedang berklrutbah, malra kamu telah melalairan

kesia-siaan " (IlR. Muttafaq 'Alaih)

Peringatan dari Berbicara ketika Imam Sedeng
Berkhutbah dan Aniuran untuk Diam

.J- i' J?.,';rt -ufu uir- r;;,rj e -T.v
:-V \i'&-iu)'i t t,'i sy,,Su r* t

jri ,iri -Li,L ?ot uir- '# ; I' f '*s -t , x

.r:;ttuk 
',6r;G., 

rw,st|3l ,*,*i" rb

2O8. Dari AMullah bin Umalos -radhiyallahu 
'anhuma-, dia

berkata: Rasulullah SAW UersaUaa "fBarangsiapal melahtkan kesia-

siaan dan melangkahi pundak orang banyak, maka baginya hanya

pahala shalat zhuhur." (FIff,. Abu Daud dan dinilai shatrih oleh Ibnu

KhuzaimalU serta diriwayatkan juga dari hadits Abu Hurairah).

lWananl: Permulaan hadits ini sebagaimana terdapat dari

riwayat AMullah bin Amru: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at

dan memakai minyak wangi istrinya jika dia memilikinya serta

memalrai pakaian terbaibtya, kemudian tidak'melangkahi pundak

orang banyak dan tidak melahrkan kesia-siaan ketil@ ada nasehat

(lrhutbah), maka hal itu menjadi penebus dosa di antara keduanya.

Barangsiapa melampui batas dan melangkahi leher orang banyak,

malra baginya hanya pahala shalat zhuhur." Artinya dia merugi

dengan patralajum'at dan dia seperti menunaikan shalat zhuhur saja.

205 Di dalam cctakan 'L" tertulis annr sedangkan )rang terdapat dalam cetakan Al
Mundziri Amru bin Al Ash.
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Peringatan dari Meninggalkan Shalat Jum'at Tanpa
Alasan

*3 yh, * 4tLi -*;?nr qr ;f.*, it* -Y.1

/6u.. k y3';1 oi :.::s'r5 :a;i,J.Jlr ; ;:'rit;s- iA. i,Sv

€;. ^;:At * tr;t;i )c: J,b",i?i i
209. Dari Ibnu Mas'ud -radhiyallahu 

'anhu-, batrwa Nabi SAW

bersabda kepada kaum yang ketinggalan Jum'at, "Sungguh aku

berkeinginan menyuruh seseorang untuk shalat mengimami manusia.

Kemudian akan aku bal<ar rumah orang-orang yang meninggalkan

Jum'at." (HR. Muslim)

; a).*'iukr-& ilr qr-'npt r;ir oj *j -Y \ .

lirr gJ"J tw *Ln'!; u ,J$'rL', y\t e'4t
*"b

210. Dari Abu Al Ja'd Adh-Dhumari -radhiyallahu 
'anhu-, --dia

adalatr seorang satrabat- Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa

meninggalkan jum'at tiga lcali dengan menganggap remeh, makn

Altah telah menutup hatinya." (HR. Ahmad dan Para penyusun kitab

As-Sunan) serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimatr, Ibnu Hibban dan

Al Hakim.
Di dalam suatu riwayat menurut Ibnu Khuzaimah *Tiga kali

tanpa ada alasan, maka dia adalah orang munafik." Hal itu
disebutkan oleh Razin dan dia menambatrkarr,"Dia berlepas diri dari

Allah.- Dan diriwayatkan Ahmad.serta dinilai shahih oleh Al Hakim

dari hadits Abu Qatadah seperti hadits pertarla dan juga diriwayatkan

oleh Ibnu Majatr dari hadits Jabir.
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lThaba'al: Artinya Allah telah menutupnya dan menghalangi

kelembutannya. Selesai. (Nihayah)

Anjuran tentang Ayat yang Dibaca pada Hari Jum'at

\t .U yt J?;'oi -o-fu uyr-'r1ri;t y;j;r -vr r

'd '; iAi -^;Zit r.i €;aStr ,;;'ri j :JG *, *
'r;':Jt ;r 6

ii'

2ll. Dari Abu Sa'id Al Khudri ---radhiyallahu 'snfty-, bahwa

Rasulullatr SAW bersabda" "Barangsiapa membaca surah Al Kahfi
pada hari Jum'at makn Allah akan menyinarinya dengan cahaya di
antara dua Jum'al." (HR. An-Nasa'i dan Al Baihaqi) Secara marfu'
serta dinilai shahih oleh Al Hakim.
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KITAB SEDEKAH DAN PENJELASANNYA

Anjuran Menunailsn Talr;art dan Penegasan
Kewajibannya

. "/.1r.:.r-lrl U|y; i6 'ju -^:; ilr eq- ,,G * -y \ y

,s"i; ,*'t *\t ;* lt J;, Jut t^sY;k': 
"Vlr 

,s1>i a1

.ti?j i:L'o;, i ,,tc ;ts;

212. Dari Jabir 
-radhiyallahu 

'snfty-, dia berkata: seorang berkat4
"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika seseorang telatr
menunaikan zakat hartanya?" Maka Rasulullatr SAW bersabda,

"Barangsiapa menunaikan zalcat hartanya, malca sungguh telah hilang

[keburukannyaJ." (HR.. Ath-Thabrani) Di dalam Al Ausath dan
redaksi hadits ini menurut riwayatnya, serta dinilai shahih oleh Ibnu
Khuzaimah dan Al Hakim s@ara ringkas: "Jil(a engkau telah
menunaikan zakat hartamu, maka engkau telah menghilangkan
kejahatannya darimu."

Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim melansir di dalam
kitab shahih mereka dari Abu Hurairatr bahwa Rasulullatr SAW
bersabda, "Jika engkau telah menunaikan zakat, maka sungguh
engkau telah melunasi kewajibanmu dan barangsiapa mengumpulkan

\. 'tc I .
:dJll dfJ
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harta yang haram, dengan tidak mensedeftahkannya2o6, malu tidak

ada pahala untuhya dan dosanya meniadi tanggungannya-"

fSyarruhu]: Artinya dijaga dari pencurian di dunia, diberkahi,

digunakan dalam kebaikan, diinfakkan dalam ketaatan dan pelakunya

tidak disiksa di dalam kuburnya. Maka tidak diperumpamakan dengan

ular botak, yang akan memangsanya dan menyiksanya sebagaimana

terdapat dalam hadits. Selesai. (Imarah).

,*; y \t e it J';, jti 'i6 o;.sr ,y: -t tr

ct;i rj;:-ri ,-yil, €b7 fr\t'>'1 ,:?), €t;i
'iF" rcltsu'.

213. Dari Al Hasan, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Peliharalah harta kalian dengan zaleat, obatilah orang yang sakit di

antara kalian dengan sedekah dan hadapilah badai bencana dengan

doa dan lrctunduftan" (HR. Abu Daud) Di dalam Al Marasil dan

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dari sekelompok

satrabat secara marfu' dan bersambung. Dan yang mursal lebih

menyerupainya.

Peringatan dari Enggan Membayt Zal<zt Hingga Zal<at
Perhiasan

e it )";r'* ,-,b?nr *yt- >t-a-. /. 1' t? f -Y\ t

!q, ?; d 
"p 

oyl! ir-.: q3i o fi ;t c :Jv

.;; hr & n' J';:r riL'G'd ,13L;i:;tr- ,;t

26 Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya dan yang benar lsumma tashaddaqa bihi
(kemudian ia bersedekah dengannya) sebagaimana terdapat dalam cetakan Al Mundziri.

*3y\'
It';i c*)
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214. Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 
'anhu-, dari

Rasulullah SAW, beliau bersaM4 "Tidak ada seorang pun yang tidak

menunaikan zakat hartanya keanli akan dipenrmpamakan untulotya

pada hari kiamat [seekor ular botak] hingga melingkai lehernya."

Kemudian Nabi SAW membacal(an kepada kami pernbenarannya dari

Al Qur'an: "Sekali-kali janganlah orang-orang yang balhil dengan

harta yang Allah berikan kcpada mereka dari karunia-iVya..." (Qs.

Aali 'Imraan [3]: 180). (I{R. Ibnu Majah) dan ini redaksinya dan juga

An-Nasa'i, serta dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimah dan diriwayatkan

pula oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani, serta dinilai shatrih pula oleh

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Tsauban dengan redaksi.

"Barangsiapa meninggalkan harta simpanan, maka akan

diperumpamaknn baginya pada hari kiamat seekor ular botak

memiliki dua titik hitam yang selalu mengihttinya2oT, lalu
mengat akan,' Alru adalah harta simpananmu'..." .

[Syuja' Aqra]: Asy-Syja'artinya ular, dikatakan bahwa khusus

untuk ular jantan dan mengapa ular itu botak, di dalam An-Nihayah

dijelaskan, "Yaitu yang tidak ada rambut di atas kepalany4 yang

dimaksud ialah seekor ular yang telatr rontok kulit kepalanya karena

bisanya banyak dan umurnya panjang. Mernitiki dua zabib: yaitu titik
hitam di atas mata ular. Dikatakan: keduanya yaitu dua titik yang

mengelilingi mulutnya. Kelanjutan hadits ini sebagaimana

diriwayatkan oleh Tsauban -radhiyallahu 
'anhu-: "Ialu

mengatakan Akulah harta simpananmu yang engkau tinggalkan, maka

ular itu selalu mengikutinya hingga memangsa tangannya lalu
menggigitnya, kemudian dililiti seluruh tubuhnSra"

207 Demikian yang ada di dalam kitab aslinya dan png benar idiah yaabi'ufu.
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215. Dai Ali 
-radhiyallahu 

'anlut-, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang knya di
antara kaum muslimin pada harta mereka seukuran harta yang bisa

melapangkan orang-orang fakir di antara mereka, dan tidak akan

menyengsarakan orang-orang fokir, ketika mereka kelaparan dan

telanjang kecuali apa yang diperbuat oleh orang-orang laya di
antara mereka. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisab

mereka dengan hisab yang keras dan menyil<sa merekn dengan siksa

yang pedil,." (HR. Ath-Thabrani) Di dalam Al Ausath dan Ash-

Shaghir.
Tsabit bin Muhammadzw Az-Zahid meriwayatkan sendiri hadits

ini. Pengarang berkata, "Dia adalatr orang yang jujur, Bukhari dan

lainnya meriwayatkan darinya. "

;* lt J';:,iG ,'Ju -& ii,r qr- !! qt i, *; -Y \ 1

')ia''eyqti',;t{1t rr1 
:{i ybt

216. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 
'snl14-, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabda, "Orang yang enggan membayar zakat

pada hari kiamat alun berada di nerakn." (HR. Ath-Thabrani) Di
dalam Ash-Shaghir.

2ot Demikian yang ada di dalam kitab aslin)'a sedangkan yang ada di dalam cetakan Al
Mundziri tertulis illa bimaa yashna'.

2t Di dalam cetakan'L" tertulis Muhammad bin Az-Zahid-
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Tentang Zalrart Perhiasan dan Celaan Berhias dengan
Emas

y \, ;* lt J';:r"oi-A ?nt uyr- ,G .o 
-* V -y \ v

+ ,# g o\ls'it ,)/t, -,1)r'.lc,ri'€J-in {3
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217. Dai Uqbatr bin Amir 
-radhiyallafty 

'snfty-,Batrwa Rasulullatr
SAW melarang keluarganya memakai pertriasan dan suterq beliau
bersabd4 *Jika kalian mencintai perhiosan dan sutera surga, maka
janganlah kalian memakai keduanya di dunia." (HR. An-Nasa'i) dan
dinilai shahih oleh Al Hakim.

Pengarang berkata, "Hadits-hadits yang di dalamnya terdapat
ancaman bagi wanita yang me,makai perhiasan emas terdapat beberapa
penafsiran. Pertama, dihapus, karena adanya kebolehan wanita
memakai perhiasan emas. Kedua, (larangan tersebut) bagi orang yang
tidak menunaikan zakatnya. Ketiga, bagi orang yang meNr,tmpakkan

perhiasannya. Dan lreempat, yang dilarang ialah yang lebih berat dan
lebih besar dari itu.

Anjuran untuk Mengurusi Harta Sedekah di Dasari
derigan Takwa

.J- I' J?",'+ -,-?nt qr- g-: / et, c: -ttx
€qgk ,!t yl'pu ;"Lsr & ,yd, ,:J'rr; *, ybt

*t ste;,?i"E
218. Dari Rafi' bin Khadij <adhiyallahu 'anht*, aku me,ndengar

Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang mengurusi sedekah dengan
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benar lrarena mengharap l<eridhaan Allah seperti orang yang

berperang di ialan Allah hingga kembali menemui keluarganya'"

(HR. Ahrnad) Dan lafazh ini menurut riwayatnya, juga diriwayatkan

oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan dia menilainya hasan, dan Ibnu

Majatr. Dan juga dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimah.

.e:J-trlJ,tlJtJi-'.-* A *

2lg. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'anhu-' dari Nabi SAW,

beliau bersabda, *Sebaik-baik pendapatan ialah pendapatan orang

yang bekerja jika tulus." (tIR. Ahmad)

L', ib hr r-',4t * ,gj'J,ii;. /.' i' * ,rt -yy .
l- J .- ti'

'rit Af: 'r:;. iei ' G:: lq,i ,W ,)" it"u;.; n 'i6
.tJ)rl

210. Dari Abdullatr bin Buraidatr dari bapaknya dari Nabi SAW,

beliau bersaMa, "Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk suatu

pelrerjaan, maka kami beilan kcpadanya upah. Adapun sesuatu yang

dia ambil selain dari itu maka itu pengkhianatan." (HR. Abu Daud).

fGhulul]: Yaitu khianat dalam harta rampasan perang dan

mencuri dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Setiap orang

yang berbuat l<hianat pada sesuatu secara rahasia, maka dia telatt

berbuat ghulul fthianat). Dinamakan ghulul (secara harfiyatr adalah

belenggu) karena tangan-tangan terbelenggu padanya, artinya

diletakkan belenggu padanya, yaitu besi yang digunakan untuk

mengikat tangan seonmg tawanan ke lehernya.
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221. Dart Uqbatr bin Amir 
-radhiyallahu 

'anhu-, aku mendengar

Rasulullah SAW bersabd4 "Tidak alan masuk surga orang yang
menarik pajak yaitu orang yang mengambil sepersepuluh tanpa ada

hak." (HR. Abu Daud) Dan dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimah dan

Al Hakim, dia mengatakan, "sesuai syarat muslim."

[Mal<s]: Artinya pajak yang di ambil oleh penarik pajak dengan

kezhaliman dan permusuhan. Penarik pajak Al 'Asysyaar; yaitu orang
yang mengambil sepersepuluh tanpa hak.

:t ,:;;'oi -u ht ',*r-rf $J,, I l.4t ,yi -ttt
d o\iit-'dfi'f ,iC';#,*a? p3*:0, j2

.Iwi r, qg ri t*.i';;,, rt
222. Dart Al Miqdam bin Madi l<arib 

-rodhiyallahu 
'snfiy-, batrwa

Rasulullatr SAW memukul kedua pundalarya kernudian bersabda,
"Engkau telah beruntungwahai Qudaim, jilca engkau mati dan engkau

bukanlah seorang penguasa, ktkan seorang penulis (sekretaris) dan

bulran seorang pengawas." (HR. Abu Daud)

[Al Ariifl: Yaitu orang )nmg menangani urusan kabilatr atau

kelompok manusi4 yang mengatur unrsim mereka dan

memperkenalkan kepada penguasa akan keadaan mereka. Di dalam
hadits tersebut terdapat peringatan dari menawarkan diri untuk
menjabat suatu kepe,rnimpinan, karena di dalamnya terdapat fihah.
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Peringatan dari Meminta-Minta dan Celaan terhadap
Sikap Tamak

y\, J:"Ut Jv:Jt6 -t1i:Lht oa'- * q,;e -rrr
'-.cl c.aet +) ,f ;rbt ,-*- e €*i' -^finr',rti'l ,*t
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223. Dai Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhuna-, diaberkata: Nabi

SAW bersabda, "Seseorang diantara lalian selalu meminta-minta

hingga dia bertemu dengan Allah SW, sementara pada waiahnya

tidak ada sepotong daging pun " (HR. Muttafoq 'Alaih)

lAl Muz'ah]: Artinya yaitu sepotong.

\t * br J'yti6 'i6 -cii'fu uir- /? i.t *t -yy r

'&4i, I ca\=e'sf u.."oJi -j,t * € orlt JL'; *t y
y\, e i,J';:, Jv', ,i5 *A -rlqr {;ie
| ^)t*'ti .:U;':u ?i-^)**nf ,{'e i,*t

'+-! + 4:taG.ybte'jja;
224. Dari Ibnu Abbas, -radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda "Barangsiapa meminta'minta kepada

manusia tanpa ada kefakiran yang menimpanya atau lceluarganya,

yang dia tidak mampu menanggung mereka, maka ia akan datang

pada hari kiamat dengan wajah yang tidak ada fuging padanya." Darr

Rasulullatr SAW bersabda" "Barangsiapa membuka pintu meminta-

minta pada dirinya tanpa ada kefakiran yang menimpanya atau

2ro Di dalam cetakan Al Mun&iri tertulis natlat sdangl<an di dalam cetakan'L" terhrlis

tanzilu.
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keluarganya, yang ia tidak mampu menanggung merela, makt Allah

alran membulrakan untuknya pintu-pintu kcfokiran dari arah yang

tidak disanglca-sanglra." (HR. Al Baihaqi) Dan hadits tersebut bagus

karena beberapa hadits lain yang semakna yang menguatkan.

\t * d, i,)Lt'oi -& hr qr-1i ; :y ,;j -yyo

iG,:q' -i;&;i * L: e, * ,;GLG't;- *r *
yi ;*iuiat e6't{r-1l*i yit& it,:;;

'^fU*i jt

225. Dali Aidz bin Umaf ll 
-radhiyallahu 

'anhtr-,batrwa seseorang

datang menemui Nabi SAW dengan meminta-minta k€pada beliau
lalu beliau memberikannya. Setelah orang itu meletakkan kakinya
pada daun pintu, Rasulullatr SAW bersabda, "Andailean merelca

mengetahui apa (sanksi) yang ada pada meminta-minta, maka tidak
alran ada seorangryn yang berjalan untuk meminta dari orang lain."
(HR. An-Nasa'i)

Dan menurut riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas,

"Andailran peminta-minta mengetahui apa (sanksi) yang dia dapatkan

di dalam meminta-minta, maka dia tidak alan meminta-minta."

lAslcufah Al Babl: Artinya daunpintu.

.^r\r-
qE iur *r- a' J';:r,Su,iv -^*ht s*r- * * -yr1'{iG 

,;G tb,r|",i w, ge,t.e ;* "* JL'; :{,

2ll Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis azrnr.
2r2 Di dalam kitab aslinya radhid, begitu juga di ddam ceakan 'L- dan yartgtrlrrurr radhf

sebagaimana terdapat dalam cetakan Al Mmdziri.

.-gi*,,sGt4 pc,
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226. Dari Ali 
-radhiyallahu 

'snftv-, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa meminta-minta di luar kecularyan, berarti dia
telah memperbanyak bara neraka Jahanam," mereka bertanya, "Apa
itu di luar kecukupan?" Beliau menjawab, "Maknn malam." (HR,.

Abdullah bin Ahmad di dalam Ziyadat Al Musnad dan Ath-Thabrani

di dalam Al Ausath dan sanadnyabagus.

lRadhfi Jahannaml: Bentuk tunggal kata Radhiifuh artinya batu

yang dipanaskan.

iu' & :t ,S'-, i6 'i6 -.:; hr er- a;ci;i 6oj -ttv
,*t y\t e lt {;, J7'oq;iuttr; i,*t *
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227. Dari Abu Umamatr -radhiyallahu 
'snfts-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mau berbaiat?" maka

Tsauban bekas budak Rasulullatr SAW berkata, "Kami berbaiat wahai

Rasulullatr," Beliau bersabda" *HendaHah kalian tidak meminta

sesuatu kepada seorang pun." Tsauban bertanya, "Lalu apa yang ia
dapatkan watrai Rasulullatr?" Beliau menjawab, "Surge." Perawi

berkata: Maka Tsauban membaiat beliau. Abu Umamah berkata,

"Sungguh aku telah melihatnya di Mal&ah di antara sekumpulan

orang, cambuknya terjatuh ketika dia sedang menaiki kendaraan.

2l! Tambatran dari Al Mundziri.
2f ' Di dalanr cctakan Al Mundziri trrrtriis loa tas'alw.
2r5 Di dalam kitab aslinya mfa'a &nyang bcnar yartu yang kami bawakan.
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Barangftali terjatuh di atas punggung seseorang, lalu orang tersebut

mengambilnya dan memberikan kepadanya. Maka Tsauban tidak
mengambilnya hingga dia sendiri yang turun dan mengambilnya."
(HR. Ath-Thabrani) Dari jalur Ali bin Zaid2t6 dan Al Qasim darinya.

Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i dari
hadits Tsauban sendiri dengan redaksi2lT: "Barangsiapa memberilcan
jaminan2ts kepadaht untuk tidak meminta-minta sesuatu pun kepada

manusia, dan2te aku memberikan jaminan lcepadanya dengan surga."
Aku berkata, "Aku." Maka dia tidak pernatr meminta-minta sesuatu

kepada seorang pun. Sanadnya shahih, Ibnu Majatr menambahkan,
"Cambuk Tsauban pernah terjatuh dan dia sedang menaiki
kendaraan, maka dia tidak mengatakan kepada seorang pun,

ambillran cambuklcu, hingga dia turun lalu mengambilnya."

yt J*;';t- ,iv -&br *yr- ftf q *;r -rrn

# i-,d.i"'i ,€@G trt i ,G.&6 pt *\' j2
i: ,+'i lri. 

";: 
;rt;- iI,;i;; |p rro'-^;* jcir r.u 11.. . u
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€n6 ir Jy, t:-";ii :;Sr';rG ,Jht gi q ;* 6, 1v
k ;t o<l .gfut Gr$f e r* !:r,;. tai i;",(,t ,l,Fu ltk
' " 

-tict'# ot n a* ii J:nLi Ji ,;At';p) LSe ,L:i-
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216 Di dalarn cetakan di dalam cetakan Al Mundziri tertulisWid.
2'7 Di dalam cetakan "L" tertulis bitafzhihi.
2f 8 Di dalam cetakan Al Mundziri toitn;/risyl{ulu.
2re Demikian yang terdapat dalam cetakan "L- ternrlis dengan huruf waxnr (dan), dan di

dalam cetakan Al Mundziri tertulis dengur rnembuang huruf warw (dan).
220 Di dalam kitab aslin)ra Khadhimh sedangkan di dalam cctakan Al Mun&iri tertulis

khadhir.
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228. Dai Hakim bin Hizam -radhiyallahu 
'hnfty-, dia berkata,

..Aku penatr meminta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau

memberiku, kemudian aku meminta, lalu beliau memberiku,

kemudian aku meminta, lalu beliau memberiku, kemudian beliau

bersabda, ,.wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau lagi manis,

barangsiapa mengambilnya dengan kerelaan jiwa akan diberkahi dan

barangsiapa mengambilnya dengan ketamalan diri, tidak akan

diberlrahi. Hal itu seperti orang yang malwn dan tidak merasa

kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."

Hakim berkata: "Wahai Rasulullatr, demi Dzat yang mengutusmu

dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil dari seorang pun

sesudatr engkau, hingga aku meninggal dunia."

Abu Bakar pernah mengundang Hakim untuk memberikan suatu

pemberian kepadanya, namun dia tidak mau menerima sedikit pun

darinya, kemudian Umar mengundangnya untuk memberikan sesuatu

kepadanya, n,Lmun dia pun tidak mau menerimanya. Lalu Umar

berkata, "Wahai kaum muslimin, kupersaksikan kalian atas Hizam,

batrwa aku sedang menawarkan kepadanya haknya yang telatr Allah

bagikan untuknya di dalam harta ghanimatr ini, namun dia tidak mau

mengambilnya." Maka Hizam tidak pernah mengambil dari seorang

pun sesudatr Nabi sAw hingga meninggal dunia." (tfr,. Muttafoq

'Alaih).

Kata Yarza'u artinya mengarrrbilnya. Isymf An-nafs yaitu

mengamatinya karena tamak akan sesuatu dan As- Sakhawah

kebalikannya.

'ju 'i6 'r1r'i;t * oJ 
'* e- ,r, i+ lttt et -YYl

,,!,4 t;-t !*t (or;1, *' y \' e i' J:;:' it3

A:; e*tyiit*,4,x;urtt;
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229. Di Dalam suatu riwayat yang bagus, dari Abu Ya'la dari Abu

Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda

"[Sesungguhnyal salah seorang di antara kalian benar-benar akan

keluar dengan membawa sedekah darilu dengan mengempitnya,

padahal itu adalah api neraka." Aku bertanya, "Bagaimana engkau

berikan kepadanya padahal engkau tahu batrwa itu adalatr api neraka

baginya?" Maka beliau bersabda, "Sesuatu yang alu perbuat, mereka

tidak menginginkan kecuali meminta-minta kepadalat dan Allah tidak
menginginkan kebakhilan untukht."

lWa Inna Ahadaleum]: Kalimat ini berasal dari riwayat Sa'id Al
Khudri dari Umar RA, dia berkata, *Wahai Rasulullah seseungguhnya

aku telah mendengar fulan dan fulan mernuji dengan kebaikan,

keduanya menyebutkan bahwa e,ngkau telah memberinya dua dinar."
Lalu Nabi SAW bersabda, uDemi Allah tetapi sifulan tidak demikian,

aht telah memberinya antara sepuluh hingga seratus namun ia tidak
mengatalran demikian, maka demi Allah sesungguhnya salah seorang

dari kalian benar-benar akan kcluar..-.dn seterusnya".

.^
4-1, alJl

,\&:,
,

c. c . I a ,
A;-e> , t ,52v v

J';:.,iG ,iG -^*?nt qt -
t13 ,'itL{ ^bLL',;F'4y
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,y1s,3\,p3
.16r v1

230. Dari Jabir 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia bertata: Rasulullatr SAW
bersabda, "Sesungguhnya seseorang benar-benar datang dan meminta

lrepadala4 makn laberilcan kcpadanya, lalu dia pergt. TidaHah dio
membawa dipanglannnya kectmli api neraka." (tIR. Ibnu Hibban)
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231. Dari Abu Bisyr Qubaishatr bin Al Mukhariq, dia berkata, "Aku

menanggung suatu beban (utang atau diyat), lalu aku datang menemui

Rasulullatr sAw dan meminta kepada beliau dalam hal itu? Maka

beliau bersabda: 'Tinggallah dulu (di Madinah) wahai Qubaishah,

hingga datang sedeleah l<cpada lcamL lalu kami alcan membagikannya

untulqnu." Kemudian Rasulullatr SAW bersabda, "Wahai Qubaishah,

sesungguhnya meminta-minta tidak diperbolehkan kecuali bagi salah

satu dari tiga orang: seorang yang menanggng beban (utang atau

diyat), malra diperbolehkan baginya untuk meminta-minta, hingga dia

mendapatlrannya kemudian menahan dirinya. Seorang yang tertimpa

kerusalran, lalu menimpa hartanya, mala ia boleh meminta-minta

hingga dia bisa mendapatkan penopang hidup atau penyambung

hidup. Dan seorang yang tertimpa kefakiran hingga ada tiga orang

yang beralal dari kaumnya mengatakan: sungguh kefakiran telah

menimpa si fulan, maka ia boleh meminta-minta hingga ia

mendapatlcan penopang hidup aiau penyambung hidup, sedangknn

meminta-minta selain itu -wahai Qubaishah- adalah sesuatu yang
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diharamlran, yang pelahtnya memalran sesuatu yang diluramlran."

(HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i).

Al Hammalah yufi diyat yang ditanggung oleh suatu kaum dari

kaum yang lain. Menurut pendapat lain, yaitu sesuatu yang

ditanggung oleh seorang pendamai di antara dua kelompok yang

bertikai. Al Jaifoh artinya kerusakan. Al Qiwam yaitu sesuatu yang

dengannya keadaan seseorang bisa tegak. As-Sadad yaitu sesuatu yang

bisa menutup kebutuhannya. Al Hijaa yaitu akal.

\' -u,,' ir' r;;:rfi 
*f:_ f,i:;;;

232. Dari Ibnu Abbas -radhiallahu 
'anhun&-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Merasa cahtplah kalian dari manusia

sekalipun dengan membersihkan siwak." (HR. ll fi,nzzar dan Ath-
Thabrani) Dengan sanad yang bagus.

lBisyaush As-Siwakl: Artinya mencucinSra dan

membersihkanny4 dan dikatalcan dengan sesuatu yang remuk ketika

bersiwak (menggosok B:g) dan Nabi SAW membersihkan mulutnya

dengan siwak artinya menggosok glgt-gtgrnya dan membersihkannya

Selesai,(Nihayah).

.^r\t
qE h' ;* i, J';3j6,ju ."; hr 's,b.r;;; 

eri * -Yrr

,j.il, -,'urt'e .r'.?r:!r;iA,'Al; ",4, lllr h, *;
.i.r^ir

233. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabd4 "Sessungguhnya Allah mencintai saorang

kaya yang penyabar lagi menjaga diri (dari meminta-minta) dan

membenci orang kasar lagi fajir (berlcata koto), peminta-minta dan
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mendesak dalam meminta." (FR.. Al Bazzar) Di dalam hadits yang

lebih panjang.

& n' ;;3i6 'i6 -ri:; ii,r e q, ;"j -trt
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234. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sedang berada di atas mimbar,

beliau mengingatkan tentang bersedekah dan menjaga diri dari

meminta-mint4 "Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah,

tangan di atas yaitu orang yang meniaga diri dari meminta-minta dan

tangan di bawah yaitu orang yang meminta-minta- (HR. Muttafaq

'Alaih).

Abu Daud menceritakan: Sesungguhnya para sahabat Ayub di

dalam riwayatnya dari Nafi' berselisih pendapat, di antara mereka ada

yang mengatakan: yaitu orang yang menginfakkan dan di antara

mereka ada yang mengatakan orang yang menjaga diri dari meminta-

minta.

Al Khaththfi?22 berkata: Yang kedua ini (orang yang menjaga

diri dari meminta-minta) lebih sesuai karena permulaan hadits ini

menyebutkan menjaga diri dari meminta-minta. Jadi menyandarkan

kalimat kepada kemiripan yang keluar berdasarkan kalimat tersebut

lebih utama, dan orang yang memiliki anggapan batrwa tangan di atas

adalah si pemberi karena mengarnbil dari kata Al Isti'la, menurut saya

tidak ada artiny4 hanya saja berasal dari tingginya keluhuran dan

kemuliaan. Selesai perkataannya dan itu bagus.

2f Di dalam cetakan Al Mundziri taal/risal munfiqah.
2 Perkataan Al Khalhthabi ini dinukil oleh Al Mundziri dan diringkas oleh lbnu Hajar.
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235. Dai Hakim bin Hizam -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabdq "Tangan di atas lebih baik dari tangan di

bawah dan mulailah dengan orang yang meniadi tanggungannmu.

Sebaik-baik sedekah ialah yang diambil dari sisa kehttuhan sendii-

Barangsiapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta, malea akan

dijaga oleh Allah dan barangsiapa merasa cuhry, maka Allah alan

memberikan kecuhtpan lcepadanya." (HR. Muttafaq 'Alaih) Dan ini

redaksi Bukhari.

l'An Zhahri Ghinanl: Al Khaththabi berkata, "Kala Azh-Zhahr

terdapat seperti di dalam contoh ini sebagai pemuas dalarn kalimat dan

maknanya sebaik-baik sedekatr yaitu sesuatu yang diriwayatkan oleh

seseorang dari hartanya setelah tersisa darinya sesuatu yang bisa

mencukupinya. Karena itu setelatrnya beliau bersabda *Mulailah

dengan orang yang menjadi unggunganmu." Artinya orang yang

harus diberikan nafkatr olehmu." Selesai, (Fathul Bari').

236. Dart Abu Dzar -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata: Rasulullatl

SAW bersabda kepadaku, "Wahai Abu Dzar, Apakah kanu menilai

\t * ir J'yr'J.Jo

J';:, t; i,Lii t,riir

dy.,JG it J'i, U i
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banyalorya harta adalah kekayaan?" {ftu menjawab, "Ya, wahai
Rasulullah." Beliau bersabda" "Apalah lumu juga menilai bahwa
sedikitnya harta adalah kefakiran?' Aku menjawab, "Ya, wahai
Rasulullatr." Beliau Uersanaa, "&sunguhnya kekayaan itu adalah
kekayaan hati dan lefokiran itu adalah kefakiran hati." (HR. Ibnu
Hibban)

Ut jt"F-bis;,,sG -& hr q,- * i,F *, -yrv
'Prt ,"ii'dy + 6Je :liLll t;- Jtn ,*,t * ht j,
Lf ;,r*ir?'$y+ n*+l ,a;U;:'dy4 6

..r,6t f i:jti*ti:t').J:u,, zztil3 aitJ?
237. Dari Sahal bin Sa'ad --rudhiyallahu 'anhu-, dia berkata: Jibril
datang menemui Nabi SA% lau berkata, *Wahai Muhammad,
hiduplah sekehedakmrl kamu akan mati, berbuatlatr
sekehendakmu, sesunggtrhn5ra kamu akan diberi balasannya dan
cintailatr orang yang engf,au kehendaki, sesungguhnya engkau akan
berpisatr de,ngannya Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin
adalah melakukan shalat malrn dan kepertasaannya adalah merasa
cukup dari meminta-minta kepada manu^sia" (HR. Ath-Thabrani) Di
dalam Al Ausath.

J;t'oi -r:izfu 4r- ,rgt i. s-*i/..1r l? gt-yr^

B Di dalam kitab aslinya trtrrlis rmt,sodarg di dalam caakan Al Mundziri dan di dalam
cetakan "L" t€rtulis r!ir.a Di dalam caakan At Mmdziri ratnilisqiyorailail.

ht *fi , t[,;r] ;i i, pi';, g .s',iG''{:, *ii,r *t,i,r
.;,fl !
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238. Dari Abdullatr bin Amru bin Al Ash 
-radhiyallahu 

'anlruma-,
balrwa Rasulullatr SAW bersabda "Sungguh telah bertntung orang
yang masuk Islam dan diberi raeki yang menathtpi dan Allah
menjadikan dirinya merosa ridha dengan apa yang Allah berikan
kepadanya." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi dan lainnya)

[Kafaafanl: Al Kafaafyaitu yang tidak melebihi sesuatu dan itu
hanya sekedar kebutuhannya

e'4, it,io -& hr er- fGt',r: i *;t-Yrl
|fl? ,Jut ,riit'* ]f it J?rG-:Jui ,lb, pt *bt
I'i)r, e :y i* i:Gin,u.6r siA\'*;\

.!c)-y,

239. Dari Sa'ad bin Abi Waqqash <adhiyallalru 'anht-, dia
berkata: Seseorang datang mene,mui Nabi SAW, serqra b€*d4
'Wahai Rasulullatr, b€rilah aku wasiar yang singkat" Malra beliau
bersabd4 "Hendabtya kamu rneruta furp.tus asa dangan ry yng
ada di tangan manusia." [Dan dia menyebutkan] seperti hadits Jabi/s
tetapi secara sendirian dengan lafazh "Hindailah oleh kanru.- (HR.

Al Hakim) Dan dia menilainya shahih serta diriwayatkan oleh Al
Baihaqi di dalam Az-Ztfirddan ini adalah redaksi meNrunrt riwayatnya

fWadzal<ara Mitsla Hadits Jabirl: Yaitu kalimat hadits yang

diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash serta yang disaMakan
Rasulullah SAW, "Dan Jauhilah olehmu sifat t-mak, karena itu adalah

kefakiran yang ada dan jauhilah olehmu sesuatu yang dijadikan alasan

karenanya."

225 Perlu diteliti kenrbali.
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240. Dai Anas -radhiyallahu 
'snftv-, batrwa seorang dari suku

Anshar datang menemui Nabi SAW, lalu bertanya kepada beliau.

Maka beliau bersabda, *Adakah sesuatu di rumahmu?" Dia

menjawab, 'nTentu, aku memiliki sebuah karpet yang kami pakai

sebagiannya dan kami bentangkan sebagian lainnya dan gelas besar

yang kami gunakan untuk meminum air." Beliau bersabda, "Bawalah

kedua barang itu kepadalal" Lalu ia membawanya kepada beliau, lalu

beliau mengambilnya dengan tangannya seraya bersabda, "Siapa yang

mau membeli dua barang ini?" Seorang berkata, "Aku mau

membelinya seharga satu dirham." Rasulullah SAW bersabda, "Siapa

yang mau menambah menjadi &n dirham atau tiga dirham." Seorang
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berkata, "Aku mau membelinya seharga dua dirharn, lalu beliau

memberikan kedua barang tersebut kepadanya dan mengambil dua

dirham tersebut, lalu memberikannya kepada orang Anshar tersebut

seraya bersabda, "Belilah malanan dengan satu dari dua dirham ini
lalu berilran kepada keluargamu. Dan belilah sebuah lapak dengan

satu dirham yang lain, lalu bawalah kemari," lalu dia datang dengan

membawa kapak tersebut, Rasulullatr SAW pun memrsang gagang

pada kapak tersebut dengan tangannya kernudian bersabda" "Pergilah,

carilah lrayu baknr dan juallah, dan sungguh aht tidak mau

melihatmu selama lima belas hari." Lalu ia melaksanakan perintah

beliau dan dia datang dengan memperoleh lima belas dirham, lalu
dengan sebagian uang tersebut dia belikan kain dan sebagian yang

lainnya dia belikan makanan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "1zi

lebih baik bagimu daripada kamu datang dan meminta-minta yang
menjadi noda hitam di wajahmu pada hari kiamat. Sesungguhnya

meminta-minta tidak pantas lceauli bagi tiga orang: bagi orangfakir
yang hina, atau orang yang memiliki kentgian yang berat atau orang
yang menanggung diyat si pembunuh." (HR. Abu Daud) Dan redaksi

ini menurut riwayatnya serta diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-
Nasa'i dengan ujung dari hadits tersebut, At-Tirmidzi menilainya

hasan.

At Hils artinya kain tebal yang ada di punggung unta. Sabda

beliau Mudfi'artinya yang menempelkan pelakunya ke tanah artinya

tanatr yang tidak ada tumbuharmya. Al Ghurm artinya sesuatu yang

wajib ditunaikan sebagai suatu beban bukan sebagai ganti. Al Mufzhi'
artinya yang berat lagi jelek. Dzi Dam Al Muuji'artinya orang yang

menanggung diyat kerabatnya yang membunuh dengan

membayarkannya kepada wali orang yang terbunuh.
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241. Dari Al Miqdam bin MaUikaib 

-radhiyallahu 
'anhu-, dai

Nabi SAW, beliau bersabd4 "TidaHah seorang makan makanan yang
lebih baik daripada malcan dari hasil tangannya sendiri dan sungguh
Nabi Daud malan dari hasil tangannya sendiri." (I{R. Bukhari)

Anjuran bagl Orang yang Tertimpa Kefakiran agar
Mengembalikannya kepada Allah SWT

242. Dari Abdullatr bin Mas'ud 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata:
Rasulullatr SAW bersabd4 "Barangsiapa tertimpa kefakiran, lalu
dil<embalilcan kepada manusia, maka kefakirannya tidak alcan

tertutupi dan barangsiapa tertimpa kefakiran, lalu menempatkannya
lrepada Allah, maka nyaris Allah akan memberikan rezeki kepadanya
segera atau ditangguhkan." (IIR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) Dan
dinilai shatrih olehny4 juga oleh Al Hakim, hanya saja dia
mengatakan,

e\i J-G t:r) 6\1"rd hr cr.rrf 11
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"Melainlran Allah hampir memberinya kcluyaan baik [dengan
kematianJ yang segera atau kekayaanu'u."

Sabda beliau Yuusyiht artinya segera.

llmma Bimautin 'Aajill: Artinya kerabatnya yang memiliki

kekayaan meninggal lalu ia mewarisiya dan kemungkinan makna

sabda Nabi: "Dengan mati segera", maka dia tidak lagi membutuhkan

harta artinya Allah memberikan ratrmat kepadanya dan tidak

menghinakannya dengan meminta-minta kepada manusia. Selesai,

(Badzlul Majhud).

i6 , 
j6 -.:; i,r qr- i;; €ri'* e;i -y tr

,??, ,;ril ';K c*;, ,iis; ; ,rr-', yh,
.J>t; , * ti d'#.of :, & G,

ot3:" ,,i) i {:d';,, -r tt
'i'cf ,*'6i ;;i,!y ! l';, oti:;Jlr,L t 4't :'p :

'^#i e d !:j:5 i )k'i (r,i? e'6u

t.ttct.dl drl
:
iut Jt a,(r.

243. Diriwayatkan dari Abu Hurairatr 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia
berkata: Rasulullah SAW bersabda" "Barangsiapa meruta lapar atau

menderita kentsalran, lalu ia menyembunyilrannya dari manusia dan

membeberlrannya kepada Allah, maka menjadi hak atas Allah untuk

membukalran baginya makanan (kebutuhan) selama setahun dari
sesuatu yang halaL" (HR. Ath-Thabrani) Di dalam Al Ausath.

Peringatan dari Sesuatu yang Diambil dengan Tanpa
Ada Keridhaan Orang yang Memberi

,^r\t.
q,E nt & jirt J';:t Ju :Ju

22u Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis,{z Ghinan 'Aajil.
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;;"rt iG- eiu- ok,,,o1j-fu'*

2M. Dari. Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Janganlah l<alian mendesak di dalam meminta-minta,

malca demi Allah, tidak ada seorang pun di antara lralian yang
meminta sesuatu lalu alu memberinya sementara alru tidak
menyukainya, lalu diberlrahi untularya dari sesuatu yang lafierikan
kepadanya." (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Dalam suatu riwayat:

a7 Di dalam cctal@n Al Mundziri tettiisfamubaarafun.
2r Di dalam cetakan Al Mundziri tcrtulis naguralri nafsin.

"Sesungguhnya aht hanya penjaga harta, maka barangsiapa alat

berilcan kepadanya dengan lcerelaan hati, maka akan diberikan
berlrah untulorya dan barangsiapa alu berikan lcepadanya lcarena

meminta-minta dan sifat tamalc, malca dia seperti orang yang makan

namun tidak merasa kenyang."

Anjuran agar Menerima Sesuatu Tanpa Meminta dan
Ketamakan

:t J;:, ot{ :JG';.L'ol -Li:L?nr €,rr- } l.t',f -tto
,t py?i ''L'; yf 'J;t ,i$ir 

"*-,*.t *:0, ib
rt :f * uii ,i7 JLir rii n ai.;. $y iL l:u; JG

|'p'r1 ok 'ai: $, iG .:a*'^i$ )t | 6i il:i ,Jtv
'^+Li r* t'i t:, t* bf';V
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245. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhuma-, bahwa Umar

berkata: Rasulullah SAW memberikan suatu pemberian kepadaku,

lalu aku katakan, "Berikan hal itu kepada orang yang lebih fakir
dariku." Ibnu Umar berkata, "Maka Rasulullah SAW bersabda,

"Ambillah, jika datang kepadamu sesuatu dari harta ini sedangkan

kamu tidak tamak dan tidak meminta-minta, maka ambil dan biarkan

menjadi milikmu, jika kamu mau, maka makanlah dan jikn kamu mau,

maka bersedekahlah, sedangkan yag tidak demikian, maka janganlah

kamu ikutkan dirimu." Salim berkata, "Karena itu Ibnu Umar tidak

meminta-minta sesuatu kepada seorang pun dan tidak pernah menolak

sesuatu yang diberikan kepadanya." (HR. Muttafaq 'Alaih\.

lWa maa laa): Artinya sesuatu yang tidak terpenuhi syarat yang

telah disebutkan, maka janganlah kamu ikutkan dirimu. Pengarang

fathul Bari mengatakan, "Tahqiq dalam permasalahan ini, bahwa

orang yang mengetahui keadaan hartanya halal, maka tidak boleh

menolak pemberiannya. Barangsiapa yang mengetahui keadaan

hartanya haram, maka pemberiannya haram dan barangsiapa yang

ragu-ragu di dalam hal itu, maka untuk lebih berhati-hati hendaknya

menolaknya dan itulah sikap wara', dan orang yang membolehkannya

berarti dia mengambil hukum asalnya." Selesai, (Fathul Bari).

Peringatan dari Meminta karena Allah Selain Surga dan
Orang yang Diminta karena Allah untuk Menolaknya

J";)c.l z

22e Demikian yang terdapat dalam cetakan "L". Sedangkan yang terdapat dalam cetakan
AI Mundziri Ma lam Yas'al.

,;Ltc

&l ,

P
dJ)

'Ct'^f; -.; ir qr- qtr\i ;'; sri * -y11
'iti ,!t yrr'JL';L'A. ,J'-fr *t * \t *

rt-.L zzfst; * u., {'i :t ii
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246. Dari Abu Musa Al Asy'ari 
-radhiyallahu 

'anhu-, batrwa dia

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Dilalorut orang yang meminta

lrarena wajah Allah, dan dilaknat orang yang diminta karena wajah
Allah kemudian dia menolak orang yang memintanya dan selagi dia

tidak meminta perkora yang jelek." (ttR. Ath-Thabrani) dan para

perawinya adalah para perawi hadits shatrih kecuali syaikhnya Yahya

bin Utsman"o bin Shalih, dia terpercaya tetapi terdapat pembicaraan

tentang dirinya. Sabda Nabi Hujran artinyaperkara yang jelek.

"'i.Gv, jy
I.l.i,yi

i,' &U,r ,Pl) l.c.t c ( o. . tz
6l-e' €.1 ,f SStS -Y tV

l-o,. o1.-t l.c c.&f"|tl;3x&*
247. Diiwayatkan dari Abu Ubaidah budak Rifa'atr bin Rafi', dari

Nabi SAW dengan hadits yang sama [dan tidak menyebutkan

pengecualian].

ll(a lam Yadzleur Al Istitsna']: Artinya tidak menyebutkan

kalimat terakhir di dalam hadits tersebut yaitu "Selagi tidak meminta
perkara yang jelek."

J;t j6 
'ju -& ir ,ib)- rv ,f t -Y t^

a.

.^Lit rl l' ;.; lUrt

248. Dai Jabir 
-radhiyallahu 

'snft4-, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Tidak boleh diminta karena wajah Allah kecaali surga."
(HR. Abu Daud).

230 Di dalam kitab aslinya Umar dan di dalam cetakan "L" terhrlis demikian, yang benar
Utsman sebagaimana yang terdapat dalam cetakan Al Mundziri.

2lt Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis 7n.

y \t ,)* lt
trL t
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\t * it J?r i6 J6 -Li:?it uir- * qt ,y: -ttt
u, ,i;bLft I'u, st:, ;i ,:;ryT au svtr i ,*i *
s, t:V p b!, ,i4K GrV &t e Vi ,i+6€ot

.;;iuk i'€t f:j ,? d rf'u'i;,<i

249. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'4nftsv14-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda "Barangsiapa meminta perlindungan

knrena Allah, maka berilah dia perlindungan. Barangsiapa meminta

karena Allah, maka berilah dia. Barangsiapa memanggil kalian, maka
jawablah panggilannya dan barangsiapa berbuat kebaikan kepada

kalian, mala balaslah dia, jika kalian tidak mendapatkan sesuatu

untuk membalasnya, maka berdoalah untulotya hingga kalian yakin

bahwa kalian telah membalasnya." (HF.. Abu Daud dan An-Nasa'i)
Serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Anjuran LgNr Bersedekah dan Penjelasan tentang Jerih
Payah Orang Miskin

\t * it ;y, jG ,jG -.:; hr €r- i;; ,rj * -yo.
a^t..Jaz
yt li,r ,p-,t, ,& ;.s u ;i J:,r*'61t; i {*: +a

li.ri)'€Li ;:;,i +6 *;;',4:: ,lrrt-'itt'o{: &sr

250. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabda, "Barangsiapa bersedelah dengan satu

kantong larma dari usaha yang baik 4an Allah tidak akan menerima

kecuali yang baik- maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan

tangan lrnnannya dan mengembangkannya untuk pemililotya seperti
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seorang dari kalian mengembangkan [anak kudanyal hingga menjadi

(banyak) seperti gunung." (HR. Muuafaq 'Alaih).

lFuluwwahuf: Artinya anak kudanya atau sapihannya,

dinamakan demikian karena dia disapih dari induknya artinya dipisah

dan dijauhkan.

J:"
q

251. Dari Aisyatr -radhiyallahu 
'anha-, bahwa mereka

menyembelih seekor kambing, maka Nabi bersabda, "Apa yang

tersisa darinya?" Dia menjawab, "Tidak tersisa kecuali bagian

pundaknya." Beliau bersabda, "semua masih tersisa selain bagian

pundalcnya." (HR. At-Tirmidzi) Dan dia menilainya hasan shahih.

Artinya bahwa mereka bersedekatr dengan kambing tersebut

kecuali bagian pundaknya.

i. |t,'rct.4."
J-e ;rtl Jjr-_1 ol

b. "1,:* i,r iri

tc. 1.
-4-:9 dl)l

Z^*.G';re'1 -l o I

t1 ,{s
.ti6

1.c. t 1

qt- ot-'f €.\ 
";,e'1 -l rr

o !'-.. . .'-a,. ' 2 a

V al:b |*i: t1 :Ju {':'ht 
,-*, r\y.Li *;; c,

a

" )t ,lui .;t:
tP'.

:Jv te;? :llt,

tF.i ,it -t+" ?nt *i.,-
q,4 c'iv \q,4 c,,4-Ir dl)l

, lt
.C. ./ r/

r"e L{J5

2^

4-b 4!l

14
r;" Y! 6-, )6

252. Dai Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa Rasulullah

sAw bersabda, "Tidaklah sedekah mengurangi harta. Tiduklah Allah

menambahkan sesuau kepada hamba yang pemaaf kecuali

keperkasaan dan tidaklah seorang tunduk kepada Allah kecuali Allah

al<an mengangkatnya." (HR. Muslim dan At-Tirmidzi)

a2 Kata ini merupakan tambahan dari Al Mundziri.
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253. Dai Ibnu Mas'ud -radhiyallahu 
'anhu-, batrwa Rasulullah

SAW bersabda, "Siapakah di antara lalian yang harta warisannya
lebih ia cintai daripada hartanya?" Mereka menjawab, "Wahai
Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara karni kecuali hartanya
lebih dicintai daripada harta warisannya- Dia mengatakan,
"Sesunggunya hartanya adalah yang telah dia infakkan dan harta
warisannya adalah yang dia tinggalkan-" (HR. Bukhari dan An-
Nasa'i)

'€Lf ,',/.,*, *\t e it J;r,:G ,iG lb'1 -tot
-zo z 2 .i. t,O1, t.c .

.oJ,;t LP. Jt ltJt +t

254. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullatr SAW bersaM4
"Hendalotya seorang di antara kalian memelihara wajahnya dari api
neraka walaupun dengan separuh larma." (FR.. Ahmad) Dengan
sanad yang shahih.

gr\t ;* i, J';:,iG ,iv -^-ht ,tr- ,fiV, -yoo
tr,-, o. tlc4. , a,,..1t -?l'_:.a o ..:p, q, * eX, ,1*1t';; .oy|'i:rl:t ol tl*,t

255. Dari Anas 
-radhiyallahu'anhu-, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Sesungguhnya sedekah benar-benar bisa meredam

233 Di dalarn kitab aslinya liyauaqi dan yang benar liyqi sebagaimana terdapat dalam
cetakan Al Mundziri.
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lremarahan Rabb dan menolak kematian yang jelek" (HR. At-
Tirmidzi) dan dia menilainya hasan serta dinilai shatrih oleh Ibnu
Hibban.

*ht ;r-:,J?,'of -abtA- r;; oj *, -y01

i*a 
! :L :- e q*;,!+i,";t,|y; iG,iG *t

!:L ;. l:':Ar c.ril 'rjirt ,,lui ,!:L * U,'6a'Li o;1';5-

trLlt ,q),5+ €.W; ,2il,itu tr;,!+,i:"2^
?t: J, '"Ar U'riitt 'i6 .-!t:t ,* 

-^$t o:"i o;:.';i-

5LlG ,l* n"- €W;,,'-^;4e"t ,y4.$"21\

!:L & '"At U'"#t :Jui :* ;" "tlst ol"i o;'";r-
'oi ';fi !:L * ifi* cl d';; t;tt ,",,*t ?:)t
,il, ,rne; ,f ;'a"; ttt 'rtfr *0t ff, i} '* 23,'J;lu-

.hr;ti,J o'v'6i*'A 
"w dt

256. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'anhtr-, Batrwa Rasulullatr
SAW bersabda "Seseorang berkata, 'Sungguh aht akan bersedekah

dengan suatu sedekah,' lalu ia memberikannya lcepada seorang
pencuri, maka di pagi harinya orang-orang membicarakan, 'bahwa

seorang pencrri tadi malam telah diberi sedekah.' Makn dia berkata,
'Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu atas seorang pencuri. Sungguh

aleu akan bersedekah dengan suatu sedekah.' Lalu ia keluar dengan

a Di dalam c€takan Al Mundziri tf,]ttrlis bishadaqorihi.
at Di dalam cctakan Al Mmdziri tartulisbishodaqarihi.& Di dalam kitab aslinp fa'utiya bihi dan yang benr edrdah fa'utiya sebagaimana

terdapat dalam caakan Al Mun&iri.
ts'Di dalam c€takan Al Mun&iri tanilisystafifdndilain ternpat tasta'Jif.
a8 Di dalam cetakan Al Mmdziri t*ulis nimnao-

t-_
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membawa sedekah dan memberiknnnya kepada seorang wanita

pezina, malrn di pagi harinya orang-orang membicarakan, 'bahwa

seorang wanita yang berzina tadi malam telah diberi sedekah.' Maka

dia berdoa, 'Ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu atas wanita yang

berzina. Sungguh aku akan bersedel<ah dengan suatu sedekah.' Lalu
ia keluar dengan membawa sedeknh dan memberikannya kepada

seorang yang kaya, maka di pagi harinya orang-orang

membicaralcan, 'bahwa seorang yang kaya tadi malam telah diberi
sedekah.' Maka dia berdoa, 'Ya Allah, segala pji hanya bagi-Mu

atas seorang pencari, wanita yang berzina dan seorang yang kaya.'
Lalu orang tersebut didatanglcan (dalam mimpinya) dan dikatakan

kepadanya, 'Adapun sedekahmu atas seorang pencuri, maka semoga

dia menjauhkan diri dai penanrian. Adapun seorang wanita pezina

semoga ia akan menjauhlan diri dari peninaannya. Adapun orang
yang kayo, semoga dia alan mengambil pelajaran, lalu ia
menginfolrlran apa yang Allah telah berikan kepadanya." (HR.

Muttafaq 'Alaih) Dan redaksi hadits ini adalah redaksi hadits riwayat
Bukhari. Dan di dalam riwayat Muslim "Adapun sedelcahmu maka

sungguh telah diterima."

fAllahumma Laka Al Hamdul: Artinya bukan kehendakku jika
sedekatrku jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, maka segala puji
hanya bagi-Mu, karena hal itu berdasarkan kehendak-Mu, karena

kehendak Allah semuanya bagus. Ath-Thaibi berkata, "Setelah

berkemauan untuk bersedekatr atas orang yang berhak, lalu
meletakkannya di tangan seorang wanita yang berzina, Allah memuji

kondisi tersebut, karena dia terpuji di semua kondisi, bukan dipuji
karena sesuatu yang tidak disukai selainnya. Terdapat di dalam hadits

bahwa Nabi SAW jika melihat sesuatu yang tidak mernbuatnya kagum

beliau berdoa. 'Ya Allah, segala puji bagimu atas setiap keadaan.'

Selesai. (Fathul bari).

fFa'utiya Faqiila Lahul Di dalam riwayat Ath-Thabrani "Maka
hal itu membuatnya merasa tidak enak di dalam tidumya." Dan karena

riwayat inilah Al Karmani berkata, "Dibawa artinya di dalam
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mimpinya dan dikatakan, 'dia me,ndengar bisikan malaikat atau yang

lainnya atau dia dib€ritahukan oleh seonmg Nabi atau diberi fatwa

oleh orang yang alim'." Selesai. (Fathul Bari).

.^!\t

:,; h' ,* i, J;riri 'i6 -i! hr q'- I *t -YoY

l6t q ""&q o:.t2tt'oi,r;:";, Pi
257. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 

'hnftv-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Bersedekahlah lcalian, lcarena sedekah itu

sebagai pemisah lralian dari api neralca." (HR. Al Baihaqi)

& :t J?ri6 ,iti -& hr q'- r?,r. )t''sj -tox
,:'il, y g;,,A1 C'ii S)t i:"2st'oY.t:P', Yb'

.:;ist) Flt W. h' .,-4

258. Dari Amru bin Auf -radhiyallahu 
'hnftv-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "sesungguhnya sedelcah seorang muslim

al<an menambah umur, menghalangi kematian yang jelek dan

dengannya Allah hilanglcan kesombongan dan bermegah-megahan-"

(HR. Attr-Thabrani)

i' *r- ar J't-r i6 ,i6 -ii; hr qr-i;-; oj *'t -yor

c_u; 
"r5, 

,y;je ,*{;r,) /i iY e'r # |&t y
o,>'; i'ni I'1" i',y, ,Jti \'rL) y \t ;* :t J';:,

ae Di dalam kitab aslinya Fikakah d* yarrg benar Fikakukum sebagaimana terdapat

dalam cetakan Al Mun&iri.
2e Kata ini menrpakan tambahan dari Al Mundziri.
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259. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhtF, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabda, "Satu dirham mendahului seratus ribu

dirham." Lalu seorang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi wahai

Rasulullalr?" Beliau menjawab, "seseorang yang memiliki harta yang

banyak, ia mengambil dari hartanya yang melimpah seratus ribu

dirham yang ia sedeluhkan dengannya dan seorang yang tidak

memiliki lcecuali hanya dua dirham, lalu ia mengambil satu dirham

dan ia sedekahkan dengannya." (HR. An-Nasa'i) Dan dinilai shahih

oleh Ibnu Khuzaimah,Ibnu Hibban dan Al Hakim.

1 I' J;, [ 'Uu 
fi -W ?nt uir- zattbl 

?i Vt -Yl'
J';:, A i$ ,irl1 ^pzl t*'i Li 6 €.c ,rb irq'6:".)

€ g\y\u tH +'o\oy t o\,*i * \, J*'i'
':!

260. Dzri Ummu Najid -radhiyallahu 
'anha-, batrwa dia berkata,

"Wahai Rasulullatr, sesungguhnya seorang yang miskin berdiri di

pintu rumahku, lalu aku tidak mendapatkan sesuatu yang bias

kuberikan kepadanya?" Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

"Jika lramu tidak mendapatlcan sesuatu yang kamu berilan kepadanya

kecuali hanya latlu binatang yang dibakar, maka berikanlah

kepadanya.'" (HR. At-Tirmidzi) Dan dinilai shahih olehnya, Ibnu

Khuzaimatr dan Ibnu Hibban.

2ar Demikian yang di dalam cetakan "L" tertulis sedangkan yang ada di dalam cetakan Al
Mundziri rcrnilis buj aid.

.-c. .1,

.{J C!rJ.,a:t
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Di dalam suatu riwayat Ibnu Khuzaimatr; "Janganlah kamu
menolak orang yang meminta kepadamu, meskipun dengan

memberikan lailu binatang."
Azh-Zhilf adalah kuku sapi dan kambing. (Ini hanya kiasan,

adapun maksudnya walaupun yang diberikan itu kecil dan tidak
berharga. Ed)

Anjuran agar Bersedekah Secara Sembunyi-sembunyi

[Ada hadits] Abu Hurairatr dijelaskan tentang tujuh golongan
yang dinaungi Allah dalam naungan Arasy-Nya: diantaranya; Seorang
yang bersedekah dengan suatu sedekatr, lalu ia menyembunyikannya
hingga tangan kiriya tidak mengetatrui apa yang telah diinlakkan oleh
tangan kanannya." (HR. Muttafaq 'Alaih).

[Ada Hadits]: Maksudnya hadits Abu Hurairah tentang tujuh
golongan yang dinaungi Allatr dalam naungan-Nya, kelengkapan
haditsnya sebagai berikut; etfiku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, 'Ada tujuh golongan yang dinaungi Allah di dalam
naungan-Nya di saat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya;
Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada
Allah SIVT, seorang yang hatinya terhubung pada masjid, dua orang
yang saling mencintai karena Allah, lreduanya berhtmpul di atas hal
itu dan berpisah di atas hal itu, seorang yang diajak (berzina) oleh
seorang wanita yang memiliki kedudulcan dan kecantilcan, lalu ia
berlrata, 'Sungguh aku talatt kepada Allah,' seorang yang bersedekah

dengan suatu sedekah hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa
yang diinfaklran oleh tangan kanannya dan seorang yang berdzikir
kepada Allah dengan menyendiri lalu lcedua matanya meneteslran air
mata'."
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\t .u at Jy., ju ,i6 -*; hr qr- ^;r;i'oi 
gp -vrr

:di"t ,';t'i:*j o'.ilt L:6 4 ,:\irt eA ,*' y
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261. Dari Abu Umamatr -radhiyallahu 
'anhtF, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Perbuatan baik dapat menghilanglcan2a2

kematian yang jelek. Sedeluh dengan sembunyi-sembunyi dapat
meredam kemarahan Rabb dan silaturahim dapat menambah umur."
(HR. Ath-Thabrani) Dengan sanad yang hasan.

Anjuran untuk Bersedekah kepada Suami dan Kerabat
serta Mendahulukan Mereka

,rGioep-rrr
Lr'i*:odr fj, rrt ,rbi,!i:*,$)t ;,

262. Dari Salman bin Amir, dari Nabi SAW, Beliau bersabda,

"Bersedelrah kepada orang miskin mendapatlcan (satu pahala)
sedekah, dan sedekah kepada kerabat2a3 ada dua (pahala); pahala
sedekah dan menyambung tali silaturrahim." (HR. An-Nasa'i dan At-
Tirmidzi) dan dia menilainya hasan, serta dinilai shatrih oleh Ibnu
Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Lafazh Ibnu Khuzaimatr: "Dan kepada kerabat ada dua (pahala)

sedekah: (Pahala) Sedekah dan menyambung tali silaturrahim."

'i:"rt ,|iu';.e : *\, ,k ,;t ,f

2a2 Demikian yang terdapat dalam kitab asliny4 dan di dalam cetakan "L" tertulis juga
dan yang benar tagi sebagaimana terdapat dalam caakan Al Mundziri.

2n3 Di dalam cetakan Al Mundziri tcrtulis dzcwi.
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f I' ;*i' ,l?r ,St; >,L:r'oi rr= i *;i1 -vrr
.g,6;rt flt q ,P 'j6 

t;jf t6 -$:"2r .e *:
263. Dari hakim bin Hizam, bahwa seseorang bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang sedekah, mana yang paling utama? Beliau
menjawab, "Kepada kerabat yang memusuii." (HR. Ahmad dan Ath-
Thabrani) Dengan sanad yam,ghasan.

Al kaasyih dengan huruf syin yang artinya orang yang

menyimpan2n permusuhan di dalam batinnya.

[Kasyhihil: Menurut batrasa artinya pinggangnya dan yang

dimaksud di sini ialah di dalam batinnya.

.:t ,S'-:, U Lfi :Jv :L * ,yj * ,fr i f $j -ttt
:)v ,q;trii ;;!, i ,E6'; Ul'i'*f i ,,.t1 ,,sv s'J ,y
';,ya q;rv,y; -s?'t,ptf io' ;ci, J?) Jtit

:r;r i*'e, ,t!t *1q, ?i;d *;'.ttir;t'^;X;*
264.Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata:

Aku bertanya, "Wahai Rasulullatr, siapakatr orang yang paling berhak
aku baktikan?," Beliau menjawab, "Ibumu, lcemudian ibumu,

kemudian ibumu, lalu bapalonu, kemudian kerabat yang paling delrat,

lalu yang delat." Dia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda,

"Tidaklah seorang meminta leepada tuannya dari kelebihan yang ia
miliki, lalu tuannya tidak mau memberikan kepadanya kecuali akan

dipanggill<an dengan harta kelebihan yang ia tidak mau
memberikannya itu pada hari kiamat seekor ular yang botak." (HR.
Abu Daud) Dan ini redaksinya,. An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dia

2{ Demikian yang terdapat dalam kitab aslinya, demikian pula di dalam cetakan 'L'dan
yang benaryndhmir (menyimpan) sebagaimana terdapat dalam cetakan Al Mundziri.
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menilainya hasan. Abu Daud berkat4 "Al aqra'artinya yang rambut
kepalanya hilang karena tua."

Anjuran Memberi Pinjaman dan Penjelasan
Keutamaannya

+ir' &'d'f -.:,b'f.j:^t l' fF-r'ro
.i* ,r'; F ,*3 !r\, ,k 4, r,":Jv';,-.:

265, Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi

SAW; "Setiap memberi pinjaman adalah sedekah." (HP.. Ath-
Thabrani -dengan sanad yanghasan- dan Al Baihaqi)

,.'-rrclcrr or6 :Jv';;t *\, * ,4tLi u:, -yll
;;!; 

usuits2{ otr Yf i:; t:r'; ry
266. Duinya (Abdullatr bin Mas'ud), batrwa Nabi SAW bersabda,
*Tidak ada seorang muslim yang memberikan pinjaman selcali kepada
seorang muslim yang lain, kecuali hal itu seperti sedekahnya dua
fari." (HR. Ibnu Majatr) Dan dinilai shatrih oleh Ibnu Hibban serta
diriwayatkan oleh Al Baihaqi secara marfu'danmauquf.

205 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis lashadaqariha.
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Anjuran agar Memberi Kemudahan dalam Pelunasan
Utang Kepada Orang yang Mengalami Kesulitan

dengan Menangguhkan Pembayarannya dan
Membebaskannya

i' .p )';?; i6 'i6 -a i'r qr-i)) sjri -rrv
gI'd *\,';t_ zoulcfur 

C> f *'U- i,*, ib
''.t\rt

267. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'snftv-, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabda, "Barangsiapa memberilun kemudahan

kepada orang yang mengalami kesulitan di dunia, malra Allah akan

memberilran kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat." (HR,.

Muslim) Di dalam suatu hadits dan diriwayatkan pula oleh Ibnu

Hibban demikian juga secara ringkas.

Serta diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan redaksinya: Aku
bersaksi atas Rasulullatr SAW, sungguh aku mendengar beliau SAW

bersabda, "sesungguhnya orang pertama yang bernaung di dalam

naungan Allah pada hari kiamat adalah seorang yang menangguhkan

(pelunasan utang) orang yang mengalami kesulitan hingga orang

tersebut mendapatlan sesuatu (kcmudahan) atau dia bersedekah

kepad,anya dengan sesuatu2lT yang dia tuntut, dengan mengatalan,
'Hartaku sebagai sedelrah untukmu knrena mencari wajah Allah' dan

dia membakar lembarannya." Artinya memutus perjanjian yang ia
wajib membayarnya

Diriwayatkan oleh Al Baghawi di dalam Syarh As-Sunnah

dengan redaksi: "Barangsiapa yang membebaslran orang yang

berutang kepadanya atau menghapus darinya, maka dia berada di

dalam naungan Arasy pada hari lciamat."

2ou Kata ini merupakan tambahan dari Al Mundziri.

'07 Di dalam cetakan "L" tertulis mimmaa (dari sesuatu).
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;:t{ :Ju *j
Ji

Menurut Abdullah bin Ahmad di dalam tambahan Al Musnad,
*Allah akan menaungi seorang hamba di dalam naungan-Nya di saat
tidak ada naungan kecaali naungan-Nya, yaitu orang yang
menangguhkan (utang) orang yang mengalami kesulitan atau
membebaskan orang yang benttang kepadanya."

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir dari
hadits As'ad bin Zurarah serta di dalam Al Ausath dari hadits Syaddad

bin Aus.

tcz c....1
c* )3t.:l;t

^ 
6 \ z Ot z

qli, irt J- ,Sr J';:, oi ;r-) 6i *j -y1A'lf '.j trt :irA.1';1 or,) ,j$r e$ ,-tr;
.'&')t.;".i,,fr, #,&.'; 1x- itt

268. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bercabda, "Ada
seseorang yang selalu memberilun pinjaman (utang) kepada orang
banyak dan dia berlcata kepada pesunrhnya, 'Jikn kamu menemui
orang yang mengalami kesulitan, maka maa/lranlah dia, semoga AUah
alran memaa/kan kita.' Lalu ia bertemu dengan Allah, makn Allah pun
memaafl<annya." (HR. Muttafaq' Alaih).

Anjuran untuk Berinfak dalam Berbagai Kebaikan dan
Peringatan dari Menahan serta Menyimpannya karena

Bakhil

\, * )t ,S';:, i6 ,jti -iia ir qr- i;; ,sri * -y11

,Ll,,rr q )ti- otgJ- il : lVt f- ,;- i ,, ,:{,:, y
q*i-a,:ilr 'li;ed 

*f;;rlt:r"Lf i';t,
.t*
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269. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'4n114-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Tidak ada hari ketika seorang hamba

berada dipagi hari, keanali dua malaikat turun dari langit, lalu salah

seorang dari lreduanya mengatalcan, 'Ya Allah, berilranlah pengganti

kepada orang yang berinfak' dan yang lain mengatalcan, 'Ya Allah,

berilah kerusalran kepada orang yang menahan hartanya'." (HR.

Muuafaq'Alaih)

y\, e'4, y:,:Jv-&hr er-;;t i:, t-YV.
,ori6 t3xr; ui u ,Jui * 'u l?l i:ej J\ ,b *i.a.

;;4; )s CLr;l u tk ol ;# uf 'i6 .l!+tr t\:rLi

.YYif i.flt ,t5 u ,;*t'lj ,J:i,.'6ii

270. Darj Ibnu Mas':ud -radhiyallahu 
'snfiv-, dia berkata: Nabi

SAW masuk menemui Bilal dan di sampingnya ada setumpuk kurma.

Maka beliau bertanya, "Apa ini wahai Bilal?" Dia menjawab, "Aku
persiapkan untuk para tamu Anda." Beliau bersabda, *Tidakkah lramu

tafut jika lramu memiliki asap di neraka Jahanam, infalclranlah wahai

Bilal dan janganlah lcamu tahtt miskitt dari Dzat yang memiliki

Arasy." (HR. Al Bazzar) dengan sanad yanghasan dan Ath-Thabrani

dengan hadits yang sama.

lshubarun]: Kata tunggalnya Shubrah, yaitu makanan yang

dikumpulkan seperti kata Kuumai (sekawanan).

2nt Di dalam cetakan Al Mundziri tefiulis a'iddu dzaalik.

J';3i6 ,Uu -ci:"?nt u1r- F;j di;i 6,j -tvt

)i ,4i :!:4',li |$)L'€';'€'_i ,t :'sL': !, \t ;* yt
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.til

€P €T rj ,))L

al wi'a al wika' yaitu tali
mengatakan, "Janganlah

tanganmu."

l't 24s6 i;'ri Or,Jl

.+nh'

digunakan untuk mengikat, beliau
mencegah apa yang ada di

?nt ,gr- )\, *3 -yvy
ttU,il U ,&, y

.'rt\ ,i u: ,t lji)

271. Dart Asma' binti Abu Bakar -radhiyallahu 
'anhuma-, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah komu bakhil, maka

(Allah) akan berbuat bakhil kepadamu."

Di dalam suatu riwayat: "Infakkanlah, berikanlah atau

sedekahkanlah, dan janganlah kamu menghitung-hitung, maka Allah
akan menghitung-hitungmu dan janganlah bakhil, maka Allah akan

berbuat bakhil kepadamu." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Sabda Nabi: infahii, irdhakhii dan kata anfiqii, tiga kata tersebut

maknanya satu. Sabda Nabi Zaa Tuuki'artinya janganlah kamu tarik.
yang

kamu

\t ,* lnr J'yr'd. Jo ,Jv -&
teu* 'j.'.'a5t Lii .V* Y't

272. DariBilal 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda kepadaku, "Wahai Bilal, matilah lcamu dalam keadaan fakir
dan janganlah kamu mati dalam keadaan koya." Aku bertanya,

"Mengapa aku harus demikian?" Beliau bersabda, "Seperti itu atau

neraka;' (HF.. Ath-Thabrani dan Abu Asy-Syaikh) di dalam Kitab
Ats-Tsawab dan dinilai shatrih oleh Al Hakim, redaksinya:

"Berjumpalah kamu dengan Allah dalam keadaanfakir dan janganlah

2o' Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis indhahii sebagai ganti irdhakhii.
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.rl. -si y' i ok ar *p \s i"C ;ry Lx *t y
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kamu berjumpa dengan-Nya dalam keadaan kaya." Dan yang

kedua250 dengan hadits yang silma.

lQaalal: Setelah merujuk kepada kitab aslinya, jelaslah batrwa

di dalam naskatr cetakan terdapat kekurangan dan yang benar beliau

bersabda, "sesuatu yang telah engkau beri malca janganlah englrau

sesali dan sesuatu yang diminta darimu maka ianganlah kamu

mencegahnya", lalu aku tanyakan, "Kenapa aku harus demikian?",

Beliau bersabda, "Seperti itu atau neraka."

273. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 
'anhu-: Nabi SAW diberi

hadiatr tiga ekor burung, lalu beliau memberi makan pembantunya

dengan satu ekor burung, setelah hari berikutnya dia datang dengan

membawa burung tersebut. Maka Rasulullatr SAW bersabda

kepadanya, "Bukankan aku telah melarangmu mengambil sesuatu

untuk besok, karena Allah alan datang dengan rezeki 6esolr." (HR.

Abu Ya'la) Dan para perawinya terpercaya.

274. Ibnu Hibban meriwayatkan dari Anas: Batrwa Nabi SAW tidak

pernatr menimbun sesuatu untuk hari esok. (HR. Ahmad dan Abu

Ya'la).

2$ Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis wa ol baaqi.

) c,ri *:, *bt * d,'oit/,f lV ,:6.?:rs-Yvr
.r:J & 'fT-
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275. Dan hadits Abu Dzar: Batrwa Nabi SAW menoleh ke arah

gunung Uhud, seraya bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di
tangan-Nya, tidaklah menggembirakanku jila gunung Uhud berubah

untukku menjadi emas yang aku infakkan di jalan Allah dan di saat

aku mati meninggalkan dua dinar darinya, kecuali dua dinar yang

alat siapkan untuk membayar utang jika ada." Dan sanad Ahmad

bagus serta kuat.

irLr ej ,iG -ib tr qr )r,..4,1 l''* *i -yvl

*if h' e "$.rt';i,gtr6-,, * €r;'9t,yi
l$ iu)

276. Darl Abdullah bin Mas'ud 
-radhiyallahu 

'anhu-, Dia berkata

seseorang dari kelompok ahli Shufatr meninggal dunia, lalu mereka

mendapatkan dua dinar di kantongnya dan mereka melaporkan hal itu
kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Dua kantong (makanan)."

(HR. Ahmad) Dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

* h' *r- dt ,f-i:; hr er-';^" i ;r*,'s1e'1 -\yy
,$i'ri urti-, rjv ttj t ie ^lL J2; ,y; ei'tt ,{.,

25r Demikian yang ada di dalam kitab aslinya sedangkan yang ada di dalam cetakan Al
Mundziri tertulis /i aali muhammad.
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277. Dari Mas'ud bin Umar -radhiyallahu 

'anhu-, dari Nabi SAW:

Bahwasanya telatr didatangkan kepada beliau seseorang (enakan)
untuk dishalati beliau, maka beliau bertanya, "Berapalcah harta yang
dia tinggalkan?" Mereka menjawab, "Dua dinar atau tiga," Beliau

bersabda, "Dia meninggalkan dua atau tiga lcantong." Maka aku

bertemu dengan Abdullah bin Al Qasim bekas budak Abu Bakar, lalu
ia berkata, "Itulah orang yang dahulu meminta-minta kepada manusia

karena ingin memperbanyak." (Hk. AI Baihaqi) Di antara para

perawinya Yahya bin Humaid Al Hammani.

Anjuran agar Seorang Istri Bersedekah dari Harta
Suaminya atas Izinnya

*b' ,k d, f):o',* ij * # .r ,t';r -rv,r
,"|i ,4 ok t4*'r) ,;. ,y ii';t i:tU $ :Ju ur(&:

,q yti lr'*rri'r,.:+ E::u){+ e sri))
:;2ia.q,i-*q';,9qv vi

278. Dari Amru bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya dari Nabi

SAW, Yeliau bersabda, "Jika seorang istri bersedekah dari rumah
(harta) suaminya, dia akan mendapatkan pahala dan suaminya juga
akan mendapatl<an yang semisal itu. Masing-masing dari keduanya

tidak mengurangi pahala pasangannya sedikit pun, bagi suami karena

252 Kata ini nrrupokan tambahan dari Al Mundziri.
25r Di datam cetakan Al Mundziri tertlulis ajruha.
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sesuatu yang dia usahakan dan bagi istri lcarena sesuatu yang dia
infakkan." (HR. At-Tirmidzi) Dan dia menilai hadits ini hasan.

h' ,q :t J';:r'+ ,ii..e?'t qt- "itrf €l sj -tvt
u t* ii;t,'.'fi r :gt;jt f ?c # Aj'i * r y
Erl iti tiuijr vi 

';rr 
J?, U J:r .V\ olt ! \d, J6

27g. Dali Abu Umamah -radhiyallahu 
'anht*, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda di dalam khutbatrnya di tahun

Haji Wada', "Tidak boleh seorong wanita menginfaklcan sedikit pun
dari harta suaminya keanali dengan izin suaminya." Dikatakan,

"Wahai Rasulullatr, tidak pula makanan?" Beliau bersabd4 '7a
adalah harta Hta yang paling utama." (HIR. At-Tirmidzi) Dan dia
mengatalcan, "Hadits hasan."

Anjuran untuk Memberikan Makanan dan Minuman

+; hr & o' J';:, Jl, )L:rLi ,r* d/.^tr .,;L r -yA.

280. Dari Abdullatr bin Amru, bahwa seseorang bertanya kepada

Rasulullah SAW: Islam apakatr yang paling baik?" Beliau bersabda,

"Englau memberikan maknnan dan mengucapkan salam kepada

orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal." (HR.
Muttafaq'Alaih)

2s Di dalam cctakan Al Mun&iri teaulis rualg.

.u

; ;'itilt t-fii 4fut'# ,,SG #,)&)' 'qi ,*j
.J; t u3i;
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281. Dari Abdullatr bin Amru, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

"Barangsiapa memberi malran kepada saudaranya hingga dia merasa

kenyang dan memberinya minum berupa air hingga merasa puas,

maka Allah akan menjauhkannya dari neralu sebanyak tuiuh parit,
yang jarak di antara dua parit adalah perjalanan limaratus tahun."

(HR. Ath-Thabrani dan Abu Asy-Syaikh) Di dalam Ats-TsawaD dan

Al Baihaqi serta dinilai shahih oleh Al Hakim.

lqt ii ,fit'p- :Jv -'&?nt uyi- ;r* i.t f't -y^y
'*il, ,lu rrlk yf:sf, |u rlk v 7i.l: ,lu rlk v ,s)l

,Y::? i Frf ;1j ,?nt i* ,F':? ! #;i ,U ;s 6

,tr3?'i S; ui ,?nt iu;,'bi? h ,*- ;t,ar Lt[
.hr it-f "il ,,,i; $2,?ttit;ti

282.Dart Ibnu Mas'ud -radhiyallahu 
'anht*, dia berkata, 'Manusia

pada hari kiamat akan dihimpun dalam keadaan sangat telanjang, yang

belum pernah sama sekali mereka alami, sangat lapar yang belum

pernatr sama sekali mereka alami, sangat datraga yang belum pernatr

sama sekali mereka alami, sangat payah yang belum pematr sama

sekali mereka alami. Maka barangsiapa yang memberi pakaian karena

Allah, maka Allah akan mernberinya pahaian. Barangsiapa yang

memberi makan karena Allah SW, maka Allah akan memberinya

makan. Barangsiapa memberi minum karena Allah SWT, maka Allah
akan memberinya minum. Barangsiapa bekerja karena Allah SWT,
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maka Allah akan memberinya kekayaan dan barangsiapa memaafkan

karena Allah, maka Allah akan memberinya maaf." (HR. Ibnu Abi
Ad-Dunya) Secara mauquf darr"t dia meriwayatkannya secara marfu'
dengan redaksi ini juga.

h' ,l- !, ,S;; jf 'i6 -ir hr er- i;; d t, -y^r
'{ t*il :iii u.t 6.yqt?; J'i ,pt? iirr 3r ,*i y
'+ rti :Ju r&*iuir '*; ui, zsa'rjf';S ,'*, U ju q-
,ilio dL1'fi'; ofrl1; tli ,i:rii *;; G$ q*"oi
Ui, ,u*Li |-t7j'*; U ,iv .**'f'':I^ii,-r :iil ,tr G-

6i |^* p til €+ i!-;blt'^f;'a;6i :Js t'r,Jl6)t L'
'lt ,:$*';-r :i-:T i.t U .Ll;ris Us o*,;'^l"ii';'*f;',AL
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283. Dari Abu Hurairatr 

-radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah SW berfirman pada
hari kiamat, 'Wahai anak Adam, Aht sakit sementara kamu tidak
menjenguk-Ku.' Dia mengatakan, 'llahai Rabbku, bagaimana alat
menjenguk padahal Engkau adalah Rabb semesta alam?' Allah
berfirman, 'Tidaklcah kamu mengetahui bahwa hamba-Ku si fulan
sakit, lalu lramu tidak menjengulcnya. Tidakl@h kamu mengetahui
bahwa andaikan kamu menjengulorya, pasti lcamu akan mendapatkan-
Ku di sisinya.' Allah berfirman, 'Wahai anak Adam, Aku meminta
malran lcepadamu sementara kamu tidak memberi-Ku makan.' Dia

255 Kata yang ada dalam kurung merupakan tambahan dari "L".
2$ Di dalam cetakan Al Mundziri terfiiis a'uuduka.
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berlrata, 'Wahai Rabbht, bagaimana aht memberi-Mu makan

padahal Engftau adalah Rabb semesta alam?' Allah berfirman,

'Tidalclah kamu mengetahui bahwa hamba-Ku si fulan meminta

makan kepadamu, lalu lcamu tidak memberinya makan. Tidal*ah

kamu mengetahui bahwa andaikan kamu memberinya malcan, pasti

lamu alran mendapatkan hal itu di sisi-Ku.' Allah berfirman, 'Wahai

anak Adam, Alat meminta minum kepadamu sementara lwmu tidak

memberi-Ku minum.' Dia berluta, 'Wahai Rabbht, bagaimana aht

memberi-Mu minum padahal Englau adalah Rabb semesta alam?'

Altah berfirman, 'Tidaklrah ftamu mengetahui bahwa hamba-Ku si

fulan meminta minum kepadamu, lalu kamu tidak memberinya minum.

Tidalelcah leamu mengetahui bahwa andaikan ltamu memberinya

minum, pasti lcamu akan mendapatkan hal itu di sisl-Ku." (HR.

Muslim)

lMaridhtul An-Nawawi berkata, "Para ulama mengatakan'

batrwasanya menyandarkan sakit kepada Allatt SWT yang dimaksud

ialatr seorang hamba sebagai penghormatan kepada hamba dan untuk

mendekatkan kepadanya. Mereka me,lrgatakan makna "Kamu

mendapatkan-Ku di sisinya" artinya kamu mendapatkan patrala dan

kemuliaan-Ku, hal itu ditunjukkan oleh firman Allah SWT pada

kelanjutan hadits tersebut, "Andaikan lcamu memberinya makan, pasti

leamu akan mendapatlcan hal itu di sisihr" artinya patralanya. Selesai.

J';:r,9,io -& hr q'- 7U, J'# e rs:l': -Y^t

;r'r\:/r uieil ,SvtSii Jr;trr 'ei *t y\, e lt
.',*e '4i'ri ,:i;*U#'tf ,:41-'; '';3i n';

284. Diriwayatkan dari umar bin Ktrathth ab -radhiyattohu 
'on"h,u- ,

dia berkata: Rasulullah SAW ditanya" *Amal apalcatr yang paling

utama?" Beliau bersabda, "Engfiau memberi kegembiraan kepada

seorang mulonin, englrau mengenyanglean kclaparannya, englcau
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memberi pakaian untuk menutupi auratnya atau engkau memenuhi

kebutuhannya." (HR. Ath-Thabrani) Di dalam Al Ausath

Dan diriwayatkan pula oleh Abu Asy-Syaikh di dalam lls-
Tsawab dari hadits Ibnu Amru di dalam riwayat menurutnya, "Amal
yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau
berikan lcepada seorang muslim, engkau bukakan kesusahan dari
dirinya, engkau usir kelaparan dari dirinya atau englrau lunasi
utangnya."

11; 
h' & l' J;rLi -u ?nt ,gr- i;; €,i 13 -yAo

if V'r;; ,!F, *'-&t a.b. ,*",V; r:l ,Ju'rt-,,

ivt ,jLit s, a;)t it;'qi; |-tr 6r; e" ; ;f W.

i" e {ik "!, e j*t)t ,q;Att- { u ,l}t
h' Fil iilr #,et,? y,l3;ii i,i",;t;*'lt
,g:Jui,ri! t'.qt :y e6LP :t ,l';:, U :rjti ,:i';lt l{

."iy,f
285. Dari Abu Hurairah 

-radhiyallahu 
'snfty-, bahwa Rasulullatr

SAW bersabda, "Ketika seorang berjalan di sebuah jalan saat panas
menyengat, maka ia menemulcan sumur, lalu turun dan minum,
kemudian keluar. Kemudian ada seekor anjing yang sedang
menjulurlran lidahnya sambil menjilat debu lcarena haus. orang itu
berlrata, "Sungguh anjing ini merasa haus seperti yang lwasakan
(bantsan)." Maka ia tunrn dan mengisi sepatunya dengan air,
kemudian dia memegangnya dengan mulutnya hingga bisa naik dan
memberi minum anjing itu, [malca Allah berterima lcasih kepadanyaJ
dan mengampuninya." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah,
Sesungguhnya bagi kami ada patrala di dalam (berbuat baik kepada)
binatang? Maka beliau bersabda, "Di setiap makhluk hidup ada

k
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pahalanya." (HR. Muttafaq 'Alaih) Dan di dalam suatu riwayat
menurut Ibnu Hibban, "Maka Allah berterima kasih kepadanya dan
memasukkannya ke surga."

lFasyakarallahu Lahul: Ibnul Atsir di dalam An-Nihayah:
Sesungguhnya di antara Asma Allah SWT lsy-Syakur yaitu Dzat
mengembangkan amal perbuatan hamba yang sedikit di sisi-Nya, lalu
Allah melipatgandakan pahala bagi mereka. Jadi syukur Allah kepada
hamba-hamba-Nya adalah ampunan-Nya bagi mereka. Dikatakan
Syakartu Laka wa Syakartuka; kalimat yang pertama lebih fasih.
Selesai.

.rl7
7o.

€..t f
c,t t;i'*Li:i* A :JG r;; t lz

€-tsS -YA1

286. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, beliau bersabd4 "Tidak ada
sedeknh yang lebih besar pahalanya dari air." (HR. Al Baihaqi)

\'* d';ii3+ i f Ll-.i; irr q,- I *r-y^v
Li qr*i ,rj li,"u6 ;iL1 '.i,, 

J;, rj- :Jw *, y
.:6r..Wj,4 lseW|i:";i

287. Dari Anas 
-radhiyallahu 

'snfiy-, bahwa Sa'ad bin Ubadatr
datang menemui Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah,
sesungguhnya ibuku telah meniggal dunia dan tidak sempat berwasiat,
apakah akan memberi manfaat kepadanya jika aku bersedekatr untuk
dirinya?" Beliau bersabda, "Ya, dan hendahtya kamu bersedekah
dengan afr." (HR. Ath-Thabrani) Di dalam Al Ausath dan para
perawinya tepercaya.

257 Demikian yang terdapat dalam caakan "L" tertulis, sedangkan yang terdapat dalam
cetakan Al Mundziri tuwulfiyat.
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Serta diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Sa'ad bin Ubadah

sendiri, dia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

ibuku telah meninggal dunia, maka sedekah apakah yang paling

utama?" Beliau menjawab, "Air." Maka dia menggali sumur dan

berkata, "Ini untuk Ibu Sa'ad." Juga diriwayatkan oleh Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Majah.

\t*
a /.,cg<* I

;nt J't-, ju ,ju -.:; ir f ,- ,;-; gri ,f', -y^^
yj ,!Vtt;'d\'r+ ,tti,r 6i<J ) a:r ,*j y
.#t ,.t ";;;i 

;:t:6 ,P ,P "tr3 
:;i|_,t5',4,

288. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfiy-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Tiga golongan yang Allah tidak
berbicara dengan merel<a, tidak melihat mereka pada hari kiamat,

tidak mensucikan mereka dan bagi mereka sil<sa yang pedih: Seorang
yang memiliki kelebihan air di tanah lapang, lalu ia enggan

memberilrannya kepada ibnu sabil (orang atau musafir yang

kehabisan bekal di perjalanan )." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Anjuran untuk Mensyukuri Kebaikan, Membalasnya
dan mendoakannya serta Peringatan dari Melakukan

Sebaliknya

;* it J;,iG,'Ju -t:iL?nt uyr- y i :*l-;f;i,-r,u

*,r;iur 'or1 ,ytl.Ju;U:V yiry i,*j y\t
u\V g\A*f ii',G:rV Jri ,y :i:4 'q: ,at'*q {i

ll o .
.Ot t)
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289. Dari Usamah bin Zaid 
-radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:

Barangsiapa yang diperlakukan dengan baik, lalu ia berkata kepada
pelakunya, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan," maka itu
merupakan puncak pujian. Di dalam suatu riwayat, "Barangsiapa yang

berbuat kebaikan atau diperlakukan dengan baik." Dengan hadits yang

semisal. (HR. At-Tirmidzi) Dan dia menilai hadits ini hasan gharib
dan hilang dari sebagian naskatr. Dan juga diriwayatkan oleh Ath-
Thabrani di dalam Ash-Shaghir secara ringkas: 'Tika seorang berkata
'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan', maka itu merupakan
puncak pujian."

iv -'&itt q.t- f
.e,il.i){*l ! f6t'5,:d-tjt ;.3

irt

Y

J:;:t iti i:3li
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../6r '{L;y; it 3:*-

290. Dari Al Asy'ats bin Qais -radhiyallahu 
'anhu-. dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabd4 "Sesungguhnya orang yang paling
bersyuhrr kepada Allah adalah orang yang paling banyak berterima
lrasih kepada manusia." Dan di dalam suatu riwayat: "Tidak bersyular
lr.epada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia."
(HR. Ahmad) Dan para perawinya terpercaya.
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",.lrl S\trrAl.+K
KITAB TENTANG PUASA

Anjuran untuk Berpuasa Ramadhan dan Penegasan
Kewajibannya

*'t 1l; io' * dt * -&?nr €..r- i';-; ,sri e -Y1\

.^;t u ?G 6'i i [(*:-rj ur:iil 06)iG ;,1 :Jv

291. Dan Abu Hurairah -radhiyallahu 
'nnfiv-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan [dengan
penuh keimanan dan mengharap pahalaJ, maka akan diampuni

dosanya yang telah berlalu." (HR. Muuafaq 'Alaih)

Di dalam suatu riwayat menurut An-Nasa'i dari Qutaibatr dari

Sufyan: "Dan yang akan datang." Pengarang mengatakan, "Qutaibatr

meriwayatkan sendiri dengan riwayat tersebut."

llimaanan Wa lhtisaabanl: Al Khaththabi berkata, "Artinya niat

dan kemauan kuat untuk berpuasa dengan di dasari kepercayaan dan

mengharap pahalanya dengan penuh kerelaan tanpa ada kebencian

kepadanya, tidak merasa berat untuk berpuasa dan tidak merasa

panjang hari-harinya, tetapi mengambil manfaat sepanjang hari-

harinya kare,na besarnya pahala."

Al Baghawi berkata" "Sabda Nabi /irlsaaban artinya mencari

wajatr fteridhaan) Allatr SWT dan patrala-Nya." Dikatakm, fulan
Yahtasib Al Akhbaar wa Yahtasibuha, maksudnya, mencarinya.
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292. Al Baihaqi meriwayatkan di dalam [hadits Ibnu Mas'ud], pada

akhir hadits tersebut: "Dan bagi Allah setiap lcali berbulu pada bulan
Ramadhan setiap malam terdapat orang-orang yang dibebaskan dari
api neraka sebanyak enam puluh ribu. Jika hari berbuka tiba, Allah
membebaskan sebagaimana Dia membebaskan di semua bulan
sebanyak enam puluh ribu dengan tiga puluh kali."

[Hadits Ibnu Mas'ud] secara lengkap: Dari Rasululla]r SAW,
Beliau bersabda, "Jika tiba malam pertama dari bulan Ramadhan,

pintu-pintu surga dibuka, malca tidak ada satu pun pintu yang ditutup
di bulan itu seluruhnya dan ditutup pintu-pintu neralca, maka tidak
ada satu pun pintu yang dibuka di bulan itu seluruhnya. Dan juga
dibelenggu para pembanglang dari bangsa jin. Seorang penyeru dari
langit memanggil setiap malam sampai waktu subuh merekah,
"Wahai orang yang mencari lcebaikan berniatlah dan berilah kabar
gembira, wahai orang yang mencari kejahatan anhtplah dan lihatlah,
adalrah orang yang meminta ampunan malca akan diberi ampunan,

adakah orang yang bertaubat maka Allah akan menerima taubatnya,
adakah orang yang berdoa maka akan dilcabulknn, adalrah orang
yang meminta maka akan diberikan permintaannya dan bagi Allah
SW setiap kali berbuka..." dan seterusnya.

25t Di dalam cetakan Al Mundziri t*t,tiis'irqan.
25e Tambahan dari Al Mundziri.

'* Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis sirrrxc alfan duakali.
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293. Dart Abu Hurairah 

-radhiyallahu 
'snfiy-, bahwa Rasulullatr

SAW bersabda, "Jika bulan Ramadhan tiba, maka pintu-pintu surga
dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. [Dan syeton-syetan pun
dibelengguJ." (HR. Muttafaq'Alaih)

lshufidat Asy-Syayaathiin'l: Maknanya bahwa syetan-syetan

tidak akan bebas untuk merusak manusia kepada apa yang mereka

alami karena kaum muslimin sibuk dengan berpuasa yang di
dalamnya terdapat pengekangan terhadap syatrwat dan dengan

mernbaca Al Qur'an serta seluruh ibadah, maka syetan terbelenggu

artinya diikat dengan belenggu.

tih; lM,i?;i,i,uir iy!t, ,,Fz^,!- e,il, ,i*:,
'0, r;1r s r:b:t ?'*:St ii;.,f.1 Jt'*r;i OS,','r!.:.;r:lir ir
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294. Dainya (Abu Hurairatr), dia berkata, **rr[* SAW bersabda,

"Tiga orang yang doanya tidak akan ditolak; Orang yang berpuasa

hingga berbukn, pemimpin yang adil dan doa orang yang terzhalimi.
Allah alran mengangkat doanya di atas awan, dibukalun untulorya
pintu-pintu longit dan Rabb SW berfirman, 'Demi keperkasaan-Ku

sungguh Alat akan menolongmu meskipun setelah beberapa lama'."

26r Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis /rilna.
252 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis tuftah.
26' Di dalam cetakan Al Mundziri lrenuliswajalaali.
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(HR. Ahmad) di dalam suatu hadits dan At-Tirmidzi dia menilainya

hasan dan lafazhnya: "Orang berpuasa hingga berbuka" dan juga

Ibnu Majatr dia menilainya shatrih,Ibnu Khuzaimatr dan lbnu Hibban.

Di dalam riwayat Al Bazzar, '"Tiga golongan2s yang menjadi

hak Allah untuk tidak menolalc doa mereka; doa orang yang berpuasa

hingga berbuka, doa orang yang sedang dalam perjalanan hingga

kenrbali dan doa orang yang terzhalimi hingga mendapa&an

kerrenangan."

Peringatan dari Berbuka di Bulan Ramadhan Tanpa
Ada Udzur dan Berbuka Sebetum Masuk Waktunya

.^-1
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295. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'onhtF, bahwa Rasulullatt

SAW bersabda, "Barangsiapa berbuka sehori di,bulan Ramadhan

tanpa ada (hal yang menuntut) lceringanan dan tanpa ada penyakit,

malra tidak akan bisa diqadha dengan berpuasa sepanjang masa,

meskipun dia melakukannya." (LIR. Empat imam pemilik kitab ls-
Sunan) Dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan diriwayatkan
juga oleh Al Baihaqi.

llam Yaqdhihil: Artinya puasa qadha'nya tidak akan bisa

menunaikannya. Di dalamnya terdapat peringatan dari berbuka di
bulan Ramadhan (tanpa udzur), karena orang yang menyengaja

berbuka pahalanya berkurang, ganjarannya hilang dan dia tidak
mernperoleh patrala ini meskipun berpuasa sunnah sepanjang

2a Di dalam caakan Al Mudziri tedutis riolaorssa.
26 Kata yang ada dalam kurung ada di dalun ccnakan 'L- tertulis dur di dalam caakan Al

Mundziri.
26 Tambalran dari Al Mundziri.
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umumya, puasa selama masa yang panjang ini tidak bisa
menggantikan'sehari dari bulan Ramadhan. Selesai. (Imarah).

Anjuran untuk Berpuasa Secara Mutlak dan Penjelasan
Keutamaannya

\t * yt ,l';:, iti 'i6 -.:; tr qt- i;-; €ri'* -y11
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296. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'snfiy-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, *Allah SW berfirman: Semua amal
perbuatan anak Adam adalah untulorya kecuali puasa, puasa itu
untuk-Ku dan Aht yang akan memberikan pahala atasnya. Dan puasa
itu adalah perisai. Jika pada waktu berpuasa maka seseorang di
antara kalian tidak boleh melalrukan rafats (berbicara keji) dan tidak
boleh membuat kegaduhan. Jika seseorang mencacinya atau
menyerangnya, maka hendaklah dia mengatakan, 'Sesungguhnya aku
sedang berpuasa.' Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-
Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi
Allah dari minyak kesturi. Orang yang berpuasa mempunyai dua
kegembiraan: jika berbuka, dia bergembira dengan berbukanya dan
jika bertemu dengan Rabbnya Azza wajalla, dia bergembira dengan
puasanya." (HR. Muttafaq 'Alaih) dan lafazh hadits ini menurut
riwayat Bukhari.

267 Di dalam cetakan At Mundziri tertulis osrl-srlarar.
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297. Dari Mu'adz bin Jabal -radhiyallahu 

'anhu-, dari Nabi SAW,

Beliau bersabda, "Puasa itu adaloh perisai." (HR. At-Tirmidzi) di

dalam hadits yang panjang dan dia menilainya shahih.

[Al Junnahf: Penjaga dan penutup, artinya batrwa puasa

menutup pelakunya dan menjaganya dari terjerumus ke dalam

berbagai kemaksiatan.

\t * yt ,S';:, oi -A ?nt o-r- 
';L ; it *|ye'r -r \x
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298. Dari Ubaidillatr bin Umaf6E -radhiyallahu 
'snfiv-, batrwa

Rasulullatr SAW bersabda, "Al Qur'an dan puasa akan memberikan

syafa'at kepada hamba pada hari kiamat. Puasa mengatakan, 'llahai
Rabblru, aku telah menghalanginya dari makanan dan syahwat, maka

berilah alat syafa'at untulotya' dan Al Qur'an mengatakan, 'Aht telah

menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah alat syafa'at

untulotya.' Beliau bersabda, 'Lalu keduanya memberikan syafa'at'."
(HR. Ath-Thabrani) Dan para perawinya adalah perawi kitab Shahih

serta dinilai shahih oleh Al Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu

Abi Ad-Dunya di dalam kitab Al Ju'dengan sanad yarrghasan.

2u8 Di datam cetakan Al Mundziri tertulis Abdullah bin Umar dan di dalam cetakan "L"
tertulis azru.
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299. Dari Salamah bin Qaishar -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa berpuasa sehari karena

mengharap wajah Allah, malca Allah akan jauhkan dia dari neraka

Jahanam seperti jauhnya burung gagak yang terbang dan lenyap

hingga mati karena tua." (HR. Abu Ya'la dan Al Baihaqi)

\t * :t J';:, i6 'j6 -.i; tr qt- * eri'51', -y. .

9lt u.1hr *;U !l I' E c,t';-ifr *rv ,*: *
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300. Dari Abu Sa'id -radhiyallahu 
'anhr, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, *Tidak ada seorang hamba yang berpuasa sehari di
jalan Allah, kecaali Allah alcan jauhlun wajahnya dari neraka karena

hari itu selama tujuh puluh tahun." (HR. Muuafaq 'Alaih)

2a Kata ini adatah tambahan dari Al Mundziri dan dari "L".
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Bab Puasa Sunnah

Anjuran Berpuasa Enam Hari di Bulan Syawal

*3 *\t J* it {;r'r, -^b?nr n r- oq; ,,p -r.\
i ysujo n ,afut iw ;ttt p, fr {) + iw ;1 :Jv

agi 
":,;

301. Dari Tsauban -radhiyallahu 
'snfiy-, dari Rasulullah SAW,

beliau bersabda, "Barangsiapa berpuasa enam hari setelah idul fitri,
maka itu sebagai penggenap satu tahun. Barangsiapa yang
melalrulan satu kebaiban, malm baginya pahala sepuluh kebail<an

yang sama." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majah), ini lafazh
menurutnya.

An-Nasa' i menambahkan,

"Maka sebulan dibalas dengan sepuluh bulan, dan puasa enam hari
setelah ldul Fitri sebagai penggenap satu tahun."

Dan menurut riwayat Ibnu Khuzaimatr dengan hadits yang sama.

Ibnu Hibban meriwayatkannya dengan lafazh: "Barangsiapa yang
berpuasa Ramadhan dan enam hari dari bulan Syawal, maka sungguh

dia telah berpuasa satu tahun " (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-
Thabrani dan Al Baihaqi) dari hadits Jabir.

-^ist ik hai ''x.lr"i: L iQl izi;)u "fr*\J'
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io' .;; *t ,S';:, ,* ,iC -& tr *- i;a j:'*s -r.t

lShiyam Siltati Ayyaml Yaitu penggenap satu tahun, hal itu
karena Ramadhan sebanding dengan sepuluh bulan dan enam hari

sebading dengan enam puluh hari (dua bulan), maka jumlah semuanya

menjadi genap satu tahun.

Anjuran Berpuasa Arafah bagi Orang yang Tidak
Berada di Arafah

-*;iq-, 
+rrtt-tt k,,Svir i;- f* * *, it

302. Dari Abu Qatadah-radhiyallahu 'snfiv-, dia berkata:

Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau bersabda,

"Menghapus dosa setahun yang telah berlalu dan yang alcan datang."
(HR. Muslim dan Empat imam pernilik kitab As-Sunan).

Adapun redaksi At-Tirmidz i, " Puas a hari Arafoh, s esungguhnya

aht berharap kepada Allah semoga bisa menghapus dosa setahun

sesudahnya dan setahun sebelumnya."

. a,to I z , t.,
J-fs rll-r:-c

303. Dari Abu Huairatr 
-radhiyallahu 

'lnfiy-, batrwa Rasulullah

SAW melarang berpuasa hari Arafah di Arafah. (HR. Abu Daud dan

An-Nasa'i) Dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimatr.

Serta diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Ausath dai
hadits Aisyatr. Pengarang berkata: Para ulama berselisih pendapat

tentang puasa Arafah27o, Ibnu Umar mengatakan, "Nabi SAW tidak
pernah melakukannya, juga Abu Bakar, Umar dan Utsman dan aku

270 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis yaumu arafah bi'arafah.

\. . . 1.c.t ( ,.At Ubs- ol.p Gt f -f . f

.'ti'f ur fi- lt' * ,# rL,

y\'e i'

Ringkasan Targhib wa Tarhib 209



tidak melakukannya." Malik dan Ats Tsauri memilih untuk berbuka.

Sedangkan lbnu Az-Zubair dan Aisyah berpuasa pada hari Arafah2Tr.

Hal itu diriwayatkan dari Utsman bin Abi Al Ash. Ishak

condong kepada pendapat untuk berpuasa. Atha' berkata27z, "Aku
berpuasa di musim dingin, tidak di musim panas. Qatadah
mengatakan, "Tidak mengapa berpuasa kecuali jika tidak mampu

berdoa." Asy Syaf i berkata, "Disunnahkan untuk selain orang yang

menunaikan ibadah haji. Sedangkan orang yang menunaikan haji,
maka aku lebih suka agar berbuka supaya membuatnya kuat273 untuk
berdoa." Ahmad berkata, "Jika mampu untuk berpuasa, maka boleh
berpuasa dan jika tidak maka berbuka, karena hari itu adalah hari yang

membutuhkan kekuatan. "

Anjuran Berpuasa di Bulan Muharram

J';:., j6 
'i6 -ib hr qr- i;; €j r -r.r

.itAtyt';z 0',,,*;r(at pl ,'&'ty

304. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'qnfty-, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabda, "Puasa yang paling utama setelah

Ramadhan ialah bulan Allah Muharram." (HR. Muslim) Di dalam

suatu hadits dan diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ath-Thabrani dari

hadits Jundub bin Sufyan dan lafazhnya:

A,\
iut ,rlr iut

?1At |,lu.riir 
^U,r ;.3

"Bulan Allah yang lcalian menyebutnya Muharram."

2?r Kata ini nrrupakan tambahan dari Al Mundziri.
272 Di dalam cetakan Al Mundziri tertrilis haana atha' yaqwl.
27! Di dalam cetakan Al Mundziri tqulis litaqwiyatihi.
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Anjuran Berpuasa pada Hari Asy-Syura dan
Memberikan kelapangan2T4 Kepada Orang yang

Menjadi Tanggungannya pada Hari Itu

f? r * *t -.lr; 
iu' ,J- i' J';:r'oii;ti ,sri * -t" o

.*at -et k,luiitrrS,G ;;
305. Dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullatr SAW ditanya tentang

puasa hari Asy-Syura, maka Beliau bersaMa, "Menghapus dosa

setahun yang telah berlalu." (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

lafazh dari Ibnu Majah: Beliau bersabda,

.i,.,il ,l,t;t'k-lf .nr *'*.-3i ;t;; i;-i?
"Puasa hari Asy-Syura, sesungguhnyo aht berharap kepada Allah
semoga dapat menghapus dosa setahun sesudahnya."

* h, J* )t J';:r'ol -r:i:; ?nt ,gr- ,t6 i, ,ft -r.1
.+ F. :?,;l)itrr)$iA *j
,k yt J';:r'ol '.^lz u :y'--, -r:r-1

',-fid- fP ti :tr*c * ,?;t r.ii yl 
ff, 

trt ,v ,U |-Jb;

.o6r'q )At r.r lt lfit Jr'dbr
o6i t i; ,P i;-,j* ,ri-'6;'f :u71\i q.'G:H)
';3'r\lfut e,p i; ,p i;.,; XJi e'it .ir;;e t1

t 
-.c , ., .c

.rtr"_rG ?"y_': ,tt6,

t';iw *') f h'

27t Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis ar-rdr.rii'(melapangkan/memudahkan).
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306. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-: Sesungguhnya

Rasulullatr SAW berpuasa hari Asy-Syura dan memerintahkan untuk
berpuasa.(HR. Muuafaq' Alaih).

Menurut riwayat Muslim: Tidaklah aku mengetahui bahwa

Rasulullah SAW berpuasa sehar.r untuk mencari keutamaannya
dibandingkan hari-hari lain kecuali hari ini, yaitu Asy-Syura dan tidak
pula.bulan yang beliau cari keutarnaannya dibandingkan bulan-bulan
lain kecuali bulan ini yaitu Ramadhan.

Menurut riwayat Ath-Thabrani di dalam Al Ausath: Beliaq tidak
pernah menyengaja (menghendaki) keutamaan sehari dibanding hari-
hari lain setelah Ramadhan kecuali hari Asy-Syura.

Menurut riwayatnya di dalam Al Kabir: Tidak ada hari yang

memiliki keutamaan di banding hari lain dalam berpuasa kecuali
bulan Ramadhan dan hari Asy-Syura.

Ac\

"itt ,rla lrt Jh jr; ,jf -& hr er * oj '*s -r,v
.Ld;;itrrTa?G u,*l de

307. Dari Abu Sa'id -radhiyallahu 
'anhu-. dia berkata: Rasulullah

SAW bersabd4 "Barangsiapa berpuasa pada hari Asy-Syura, malca

diampuni (dosanya) selama setahun." (IIR. Ath-Thabrani) di dalam
Al Ausath.

1.o.t . 7 ,qt- ej-t 
tSri F -r',r

I9 ,P'{ti;1 :Ju *i
de iu' .J- :t ,S;;Lf -l; hr

*\t'e'ri ,rtrlG ?; &i:t

2'5 Di dalarn cetakan Al Mundziri tqtrrilis sanatahu.

275.ti'
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308. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'snft4-, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa yang memberi kelapangan kepada

orang yang menjadi tanggungannya dan l<eluarganya pada hari Asy-

Syrra, maka Allah alcan memberiknn kelapangan kepadanya pada

seluruh (hari) dalam setohun." (HR. Al Baihaqi)

Dan lainnya dari berbagai jalur periwayatan dan dia

mengatakan, "Beberapa riwayat tersebut meskipun dha'if tetapi jika

sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain, maka akan

menjadi2T6 kuat."

Anjuran Berpuasa di Bulan Sya'ban dan Keutamaan
Malam Nisfu Sya'ban

ozlt

*t y iu' & o\t Li -L{" ?nt €...,- 
-u,rG *'.t -y.7

'oiilf,r\r.:iit;t'Ji lnt J?) [ 'ii Uv'k ir= 'iP. ok

,L1Jr '*,* r, i, J'y.'8;- hr 3t 'i6 tr,E: iF
A| ''jt:, €: &'tf itj, .'g.r:e Ylt ,;1i ,i! bi L-'6

ol'l--:f i' e !, )';,.,J\:At'Ji o1i 'na'46',\1!

ow4Q'i ,lo,;z Lrr;

309. Dari Aisyah 
-radhiyallahu 

'anha-: Sesungguhnya Nabi SAW

berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Aisyah mengatakan: Aku

bertanya, Watrai Rasulullah, (apakah) bulan yang paling dicintai

olehmu untuk berpuasa ialatr bulan Syaban? Beliau menjawab,

"Sesungguhnya Allah mencatat setiap jiwa yang meninggal pada

bulan tersebut di tahun itu, maka aht suka jilra ajalfu datang

276 Di dalam cetakan Al Mundziri ter$lis akhadzat.
2D Di dalam cetakan "L" dan di dalam cetakan Al Mundziri terrulis riwayah.
27E Tambahan dari Al Mundziri.
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menjemputht sementara ahr sedang berpuasa." (HR. Abu Ya'la)

Dalam riwayatnya juga menurut Abu Daud, Aisyah berkata, "Bulan
yang paling dicintai oleh Rasulullah Ml{ untuk berpuasa pada bulan

itu ialah bulan Sya'ban, kemudian beliau menyambungnya dengan

Ramadhan."

f i' * dt JL -,e ?s ,qr- ,F i :L * -r\.'4 oWrpt 4 *ztef .iu' 'y,iC *t, .rd\iIP.l y" *.
310. Dari Mu'adz bin Jabal -radhiyallahu 

'anhu-, dari Nabi SAW,

beliau bersabdq *Allah mengamati semua maWrluk-Nya pada malam

nisfu Sya'ban, lalu Dia memberikan ampunan kepada semua makhluk-

Nya kecaali orang musyrik atau orang yang memiliki kedengkian

ftertikai). " (HR. Ath-Thabrani) Dan dinilai shatrih oleh Ibnu Hibban.

Anjuran Berpuasa Tiga Hari Setiap Bulan Terutama
Hari-Hari Bidh (Tanggal 13,14 dan 15)

iG :Jts -'op ?nr *ir- ,/gt .r tt' i i' re * -r \ \
o 7. t. / o, ),t

f:nt t? f" "f q f(:'y i? ,*, y\t ,)* :t J';:,

v
311. Dari Abdullatr bin Amru bin Al Ash-radhiyallahu 'anhu-, dia

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Puasa tiga hari setiap bulan

adalah puasa sepanjang masa." (llR. Muuafaq 'Alaih)

27e Di dalam cetakan Al Mundziri tertulisT'onri'.
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p:, f ir' ;* i, e ItLf -*?nr ,gr- &j -rtt
t)r;J.Ly ;Si, yi 

.t",1' if , ,rpt ?P 'afr 1; ,'i Ju

|.},,1, ? v- |4L +\j.'o;, ,* |!fL'ry;,zaot'La |!y
:t J?; u ,lrii ./!t ?? 'di." ,l(: -^f.i F Sr i;,
,j';- ,tK :i'y-'yii l'i t' :;jr;n'&L Jvil d 

,',ll

.-!e\u,L*i \F1t;.

312. Darinya (Abdullah bin Amru bin AI 'AshYradhiyallahu
'anhu-; Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepadanya, *Telah

sampai berita kepadaku bahwa kamu berpuasa siang hari dan shalat
di malam hari, maka janganlah lcamu lalatkan, karena tubuhmu
memiliki hak atas kamu, matamu memiliki hak atas kamu, kedua

matamu memiliki hak atas kamu dan istrimu memiliki hak atas kamu.

Berpuasa dan berbukalah. Berpuasalah setiap bulan tiga hari, maka

itulah puasa sepanjang tahun." Aku berkata, "Wahai Rasulullatr,
sesungguhnya aku masih memiliki kekuatan." Beliau bersabda,
"Maka berpuasalah dengan puasa Nabi Daud, berpuasalah sehari
dan berbukalah sehari." Maka (pada akhirnya dia mengatakan,
"Duhai andai dulu aku mengambil keringanan.'). (HR. Muttafaq
'Alaih)

fYaa Laitani Akhadztu Ar-Rukhshah (Dlhai andai dulu aku
mengambil keringanan)]: Abdullah mengatakan hal ini dikatakan
setelah lanjut usia dan tidak mampu menjaga sesuatu yang menjadi
kehartrsan baginya ketika bersama Rasulullatr SAW dan tidak
memungkinkan baginya untuk maninggalkannya, karena Nabi SAW
bersabda kepadanya, "Wahai Abdulloh, janganlah kamu seperti si

fulan yang dahulu dia melahtkan sholat malam, lalu dia

2D Di dalam cetakan Al Mundziri tcttglil h@hzhon.
2rl Kata iaao ditambahkan dari Al Mundziri.
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meninggalkannya." Di dalam hadits ini dan juga perkataan Ibnu Amru

terdapat pelajaran bahwa sebaiknya melakukan sesuatu yang menjadi

kebiasaan berupa kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan. Selesai.

(An-Nawawi).

15 h' e lt J';:, iti 'jti -ib hr er-'.,1 e)'$:2-y\y
u,?yt Jii' ,/!ti?u:16-dlc f Si?c;,*',
,4i"|t ,Q.tti';3 i y;iuri- n ,irY eu:'drui

.r(:
lc. 3< o.'-:

?t'tM ij.6 !14 c.:
ze{$( ,#ti'.* ri1 

'.ii lttl et.nbtt*'$'J,i&t
.a:p'#ta:;* €riri}* e* t*u.*

313. Dari Abu Dzar -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata: Rasulullatr

SAW bersabda, "Barangsiapa berpuasa setiap bulan tiga hari, maka

itu adalah puasa sepanjang masa. Dan Allah menurunlcan

pembenaran hal itu di dalam lcitab-Nya: Barangsiapa yang datang

dengan membawa satu kebaikan, maka baginya sepuluh kebaikan

yang serupa.(Qs. Al An'aam [6]: 160) Sehari dibalas dengan sepuluh

hari." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi), dan ini lafazh dari

At-tirmidzi, dan dia menilainya hasan, serta dinilai shahih oleh Ibnu

Khuzaimah.

Di dalam suatu riwayat menurut An-Nasa'i: "Barangsiapa

berpuasa tiga hari setiap bulan, maka sungguh dia telah berpuasa

sebulan penuh, atau maka baginya pahala puasa sebulan." Di dalam

riwayat lain menurut mereka, "Jika kamu tnampu berpuasa tigit hari

2n Di dalam cetakan Al Mundziri tertulisfa'aruala.
283 Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis lslcorsal.
280 Di dalam cetakan Al Mundziri t"nLlisT^lrr..

,;rku$)ffi?$u

216 Rlngkasan Targhib wa Tarhib



 
ilt

dalam sebulan, malra berpuasalah di hari kc tiga belas, empat belas

dan lima belas."

* dt'JL )LrLi -*-?ur ,g.'- * qt lj -rtt
f 'F 

4 f)tn,,Au ir)b :Jtct \tfur q * : e
314. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 

'anhu-: Sesungguhnya

seseorang bertanya kepada Nabi sAw tentang puasa?, maka beliau

bersabda, "Hendabtya engl<au berpuasa bidh: tiga hari setiap bulan."

(HR. Ath-Thabrani) Di dalam Al Ausath,para perawinya terpercaya.

Anjuran Berpuasa Hari Senin dan Kamis

y\t ,k :t J?rLi -*-?nr qr- ,;:; €j r -Y\o

iQ.,fl ,i' J';:, t- Sa ,u *Arj ,i'1t itZ- ors 'yu':

p.U19h, 1- ,u-ia,Af2 #1t ?;'oiJr- Q^*i, ,,'')l
ry-&t^*;,:J';iryoj#

315. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'4n|1v-, bahwa Rasulullah

SAW berpuasa pada hari senin dan kamis, lalu dikatakan, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa pada hari senin dan

Kamis?" maka Beliau bersabda, "sesungguhnya pada hari senin dan

kamis, Allah memberikan ampunon kepada setiap muslim kecuali dua

orang yang berseteru, mafta Allah berfirman, 'Biarftanlah mereka

berdua hingga keduanya saling berdamai'-" (HR- Ibnu Majatr) Dan

para perawinya terpercaya dan hadits ini terdapat dalam riwayat

Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan pe,njelasan te,ntang puasa

secara ringkas.
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Anjuran untuk Berpuasa Hari Rabu, Kamis, Jum'at dan
Sabtu serta Larangan Mengkhususkan Hari Jum'at atau

Sabtu untuk Berpuasa

\t * 4t oi -t:i:L ?'t ,*r- :)at *\i;;i, -rr r
,ii .*i ,lui .'-sC'€t ,'dJ,Jjl ?; tAL ,y', t:,"i ^:l;

. 'i'.rs-,;,v,.Jd .i ,Uu tf"; ui# oi;,,;-J 
' 

jG ! ,je

316. Dari Juwairiyatr binti Al Harits 
-radhiyallahu 

'anha-: Bahwa
Nabi SAW masuk menemuinya pada hari Jum'at dan dia sedang
berpuasa. Maka beliau bertany4 *Apakah kamu berpuasa kemarin?"
dia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Apalcah lcamu ingin
berpuasa besok?" Dia menjawab, "Tidak.- Beliau bersabda,
*Berbukalarr." (HR. Bukhari dan Abu Daud).

*:, J?r'+,JG -&?nt qr- r;:) €j rr-r\v
r; ?:A bf !r -^;i.^sr 

?; €Li'UrA y |Si *r.{E h'

.i:rJ; t :;-'rl'&

i*i;t:'i;)' +i;#t?;"o\,*-; l.) ?tl q,
.i.rJ;.\i & trr- bf vf &V i';

317. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'snfiy-, dia berkata: Aku
mendengar Rasulullatr sAw bersabda, "Janganlah selcali-kali salah
seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum'at keanali jika ia
berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya." (HR. Muttafaq
'Alaih)

Di dalam riwayat menurut Ibnu Khuzaimah: ,,sesungguhnya

hari Jum'at adalah hari raya, maka janganlah kalian jadiknn hari Id
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lralian menjadi hari berpuasa, kecaali jil@ lcalian berpuasa

s ebelumnya atau sesudahnya."

Peringatan terhadap Istri untuk Berpuasa Sunnah
tanpa lzin dari Suaminya

y \t jo.!,.J';:rii -A ?nr 4r- i;:; €i ,fi -r\ ^
.ji! )l lb G'r:)i ,?:r., oi;i;y J;t ,Js'Jii

318. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfty-, bahwa Rasulullah

SAW bersabd4 "Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa

sementara suaminya ada lcecaali dengan izinnya." (HR. Muttafaq
'Alaih) Dan dalam suatu riwayat menurut Ahmad, Abu Daud dan

lainya: Selain Ramadhan.

Peringatan dari Berpuasa dalam Perjalanan jike
Merasa Berat Berpuasa

319. Dari Jabir -radhiyallahu 
'snft1,1-, bahwa Rasulullatr SAW

keluar pada tahun Fathu Makkah ke Makkah di bulan Ramadhan

hingga sampai di [Kura Al Ghamim], lalu beliau berpuasa dan orang-

orang berpuasa. Kemudian beliau meminta segelas air lalu
mengangkatnya hingga orang-orang melihat beliau, kemudian

meminumnya. Lalu dikatakan kepada beliau setelah itu, "Bahwa

ct*
c

ztaI
ol

J.v
It -)t *,-1t,

.t,, f,

iu:

JIt'

G
,
,JT

'&'t ql; hr ,i; ,h' J';:r'of -.J-hr o>,l'J.-!)

1b tif' Lt;l * p o6)'eat,
,:?-n i ,9t ,-r6t'-b &'^;{; :6 q r*,

.fir',JJlr'tl;,'ri1 ,Jw iA ti urit';a.,

"\ 1

i_F

w,

,P

-r\
'(t

't iu
i'c

't-

?G

,6t
.t
ul4

c *1
*'?
i ,o,
.,1 ,o.
JJ: .tr,,

'v)

,-)P

Rlngkasan Targhib wa Tarhib 219



sebagian orang masih berpuasa." Beliau bersabda, "[Mereka adalah
orang-orang yang bermaksiatJ ."

Di dalam suatu riwayat, lalu dikatakan kepada beliau, "Bahwa
sebagian orang merasa berat untuk berpuasa, mereka hanya melihat
pada apa engkau lakukan. Lalu beliau meminta segelas air setelah

ashar dan meminumnya." (HR. Muslim). Perkataan perawi Kura'
adalah daerah yang dekat dari Usfan.

f,Kura' Al Ghamiiml: Al Ghamim adalah sebuah lembah yang

berjarak delapan mil di depan Usfan dan Al Kura' adalah sebuah

gunung hitam yang menyambung dengannya, jauhnya dari Madinah
kira-kira tuj uh perj alanan.

lUlaa'ika Al Ushaahf: Ini diartikan untuk onmg yang

mengalami kesulitan karena puasa atau mereka diperintatr untuk
berbuka dengan perintatr yang menjadi keharusan untuk menjelaskan

bolehnya hal itu, lalu mereka menyelisihi yang wajib. Berdasarkan
kedua perkiraan ini, orang yang berpuasa dalam perjalanan tidak
dikatakan bermaksiat jika tidak mengalami kesulitan dan sabda Nabi
dalam riwayat kedua memperkuat penafsiran pertama batrwa orang-
orang telatr merasa berat untuk berpuasa. Selesai. (An-Nawawi).

* \t ;* it J';', ;:t{ :JG -^* hr qr- /g ,f', -ry .

t1 J6 ,*'Jo -tij u6r *'&tf >t;,sij * €*j
4t e t:;'-# oi'ir',A ,iu; ,?g ,y; .tlu-,*t lt

320. Dari Jabir 
-radhiyallahu 

'snl1y-, dia berkata: Rasulullah SAW
berada dalam perjalanan lalu beliau melihat seorang yang dikerumuni
oleh orang banyak dan dinaungi. Maka beliau bertanya, "Apa yang
terjadi padanya." Mereka menjawab, "Dia sedang berpuasa." Beliau
bersabda, "Bukanlah suatu kebailran jilu kalian berpuasa di dalam
perjalanan " (HR. Muttafaq 'Alaih)

a5 Di dalam cetakan Al Mundziri tenulis maa lahu.
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Dalam suatu riwayat,

'€'Fti,l)

\.. z z,tor ulr f
lJci!

i,-fr'{e

*;,i-1 -rrr
bt -* it J?,

_TY Y

a.
rr! :Ju

llz c.

"Hendaklah kalian mengambil keinganan Allah yang Allah

berikan2s6 kepada kalian."
Di dalam suatu riwayat menurut An-Nasa'i: "Dipercikkan air

padanya." Dan menambatrkan pada akhir haditsny4 "Yang Allah

beril<nn kepada kalian, malca teimalah kcinganan itu."

'd; :Jv -'& ?nr uyr-'€;:r\i fG I
. .iur € rlat it qg,J'i *j y

321. Dai kab bin Ashim Al Asyari -radhiyallahu 
'anhu-, dia

berkata: Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabd4 "Bukan termasuk

kebailan berpuasa di dalam perjalanan " (HR. An-Nasa'i dan Ibnu

Majah) Dan sanadnya shahih.

Hadits tersebut menurut riwayat Ahmad dengan redaksi, "Bukan

termasuk kebaikan berpuasa di dalam perialanan."

P't i'*j
o

t6 ur;i

322. Dai Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa Nabi SAW

bersabda, "sesungguhnya Allah SW senang jika rukhshqh-Nya

dilal<sanakan sebagaiamana Dia benci iil@ kemaksiatan-Nya

dilakukan-" (HR. Ahmad, AlBazzar dan Ath-Thabrani) Di dalam l/
Ausath, serta dishatrihkah oleh Ibnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban.

2t6 Di dalam cetakan Al Mundziri tertrilis rahhkhasha.
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323. Dari Abdullatr bin Yazid bin Adam, telah menceritakan kepadaku
Abu Ad-Darda', Watsilatr, Abu Umamatr dan Anas, bahwa Rasulullatr
SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah senang jika rukhsahnya
diterima (dilalatkan) sebagaimana seorang hamba senang dengan
ampunan Rabbnya." (HR. Ath-Thabrani) Di dalam Al Kabir dan Al
Ausath.

Di dalam suatu riwayat menurut Ibnu Khuzaimah:
"Sebagaimana Dia senang jika mal<siat-Nya ditinggalkan." Dan juga
diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani serta dinilai shahih
oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Abbas seperti hadits yang pertama.

'i:, ,s.6i isrilt t ;,* i>I ,t y i lt * ;,oj -rtr
tl'4.1i,r lr :Jv';r,, *\t ;* i, J;rLi ,uir, 

^;t;i
.;:ri:fr i5tt-J-* ,'^L;', Sa

*ht* dt'{k 'iu -& hr

i erFs,i,rG 4'9r,eil'q p'€*,
'J q ,{""fit ',^-t, ry *t ie g'i'*?-_)u e 3i ie
y\; g.T ,t l.r)5,iG:, ,?,tla,'ul-i :Jti ,g';"ur 4

hr J2 .i,r J';:, jG ,q6'Sr zary&i

.otr', ilt ojh-"st

324. Dari Anas 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata, "Kami pernatr

bersama Nabi sAW dalam suatu perjalanan. Maka di antara kami ada
yang berpuasa dan ada yang berbuka. Dia menuturkan: lalu kami

287 Di dalarn kitab aslinya al asqiyah.

I ...
tft- ,rl ,f J -rY t
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singgatr di suatu tempat di hari yang panas dan di antara kami yang
paling banyak tempat berteduhnya yaitu orang yang memiliki kain.
Maka ada yang berlindung dari sinar matahari dengan tangannya. Dia
menuturkan: Lalu omng-orang yang berpuasa berjatuhan dan orang-
orang yang berbuka bangkit, lalu mereka membuat tenda serta

memberikan minum para pengendara Maha Rasulullatr SAW
bersabda, "Orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini telah peryi
dengan membawa pahala." (HR. Muslim)

{;, t €ti :Js -'op?nt uer-'Gr:A, * ojF -rro
?(- ; *,0t;, i'6 ;:p 4 *:, * h, J:" it
.t'.U, ,b yrlt rj Ft JL eAt /-'r"'*,iU r',
'L, ; o'r;i |F ou'tyi3;l;T*, uii ti1T :!)y €,

!#of:ry-*,i;r;*

325. Dari Abu Sa'id Al Khudri 
-radhiyallahy 

'snfty-, dia berkata,
"Kami berperang bersama Rasulullatr SAW pada hari ke enarn belas
dari bulan Ramadhan, lalu di antara kami ada yang berpuasa dan ada
yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang ydng
berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa."
Di dalam suatu riwayat, 'Mereka berpendapat bahwa orang yang
merasa kuat, lalu ia berpuasa, maka itu bagus dan mereka berpendapat

bahwa orang yang merasa lemah lalu berbuka maka itu bagus." (HR.
Muslim dan lainnya)

Pengarang berkata, "Para ulama berbeda pendapat tentang
berpuasa dan berbuka ketika dalam perjalanan." Anas berkata;
Berpuasa lebih utama dan pendapat itu dinukil dari Utsman bin Abi Al
Ash, dan yang berpendapat dengan hal ini addah An-Nakha'i, Sa'id
bin Jubair, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan atrli ra'yi. Malik, Syaf i dan
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Fudhail bin Iyadh berkata; Berpuasa lebih utama bagr orang yang

kuat.

Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Said bin Al Musayyib, Al Auza'i, Asy

Syabi, Ahmad dan Ishak berkata; Berbuka lebih utama. Dan

diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, Qatadah dan Mujatrid: Yang

paling utama dari keduanya ialatr yang pding mudatr bagi seseorang.

Ibnu Al Mundzir berkat4 dengan pendapat inilah aku katakan.

Pengarang mengatakan ini bagus.
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Bab Etika Berpuasa

Anjuran Makan Sahur dan Berbuka dengan Korma

c\

&yt Jv'; ,SG :Jtl -'uLfu uyr- ly i it * -rYl
?; ,}3r ,f.oyrrl|- ,*; yht

326. Dari Anas bin Malik -+adhiyallahu 'anhu-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabd4 "Makan sahurlah l@lian karena

sesungguhnya malcan sahur itu berkah."(IlR. Muttafaq 'Alaih)

ti f?t ,9? ; ti t Pl ,,SG qdt /. :f 's5 -rtv
.11'rifi,-,tdt

327. DaiAmru288 bin Al Ash, dia berkata: Pembeda antara Ourm nto
dengan puasa atrli kitab ialah makan sahur. (HR. Muslim dan Para

p enyusun lotab As - Sun a n).

lFashlu Ma Baina Shiyaaminal: Artinya pemisatr dan pembeda

antara puasa kita dan puasa mereka (ahli ktab) adalah makan sahur,

karena mereka tidak makan sahur dan kita disunnahkan untuk makan

sahur28e. Selesai (An-Nawawi).

288 Di dalam cetakan Al Mun&iri tertulis amz.
2te Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis as-saiar.
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328. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'snfiyvls-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-
Nya mendoakan orang-orang malcan saizr." (HR. Ath-Thabrani)

Dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

\t * lrli -ci:L?nr uyr- ,r& #' 1' * *j -ryl
ri1 hr io otf.*b qlr\);i&';-^t)i ,iu p: f

.!t,b'Q A-u,!),Atyfilt 'YY- 
iti

329. Dari Abdullah bin Abbas -radhiyallahu 
'anhumb, batrwa

Nabi SAW bersabdq "Tiga orangyang tidak ada fhisabJ bagi mereka

tentang apa yang mereka malcan Insya Allah jika hal itu halal: Orang
yang berpuasa, orang yang malun sahur dan orang yang berjihad di
jalan Allah." (HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani)

fHisab): Hal itu karena hisab dan pertanyaan pada hari kiamat
menjadi suatu keharusan meskipun halal berdasarkan firman Allatl
SWT, "Kamu pasti alcan dilanyai pada hari itu tentang kenilonatan
(yang lramu megah-megahkan di dunia rrzl."(Qs. At-Takaatsur [02]:
8) Kecuali bagi orang yang disebutkan di dalam hadits ini dan bagi
orang yang Allah kehendaki untuk dimasukkan tanpa hisab. Kita
memohon kepada Allah SWT agar menjadikan kita termasuk di antara

mereka.
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br J'r, i6 'j6 -*i, hr qr-'qr:At * oj c , -rr.
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3$t e tri't3irrj urLV ,:C q't;€Li
330. Dari Abu Sa'id Al Khudri 

-radhiyallahu 
'anhw-, dia berkat4

Rasulullah SAW bersabda" "Makan sahur semuanya berkah, maka
janganlah kalian meninggalkannya, walaupun salah seorang di
antara kalian meneguk satu teguk air, maka sesungguhnya Allah dan
para malaiknt-Nya mendoakan orang-orang yang makan sahur."
(HR. Ahmad) Dengan sanad yang kuat.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Umar
secara ringkas dengan redaksi,

,6 U G';-.';t ft;*
"Makan sahurlah walaupun dengan seteguk' air."

fTajana'af: Demikian yang terdapat dalam naskatr cetakan dan
yang benar yajra'u.

!r:*itlt

331. Dari Sulaiman bin Amir Adh-Dhabbi, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Barangsiapa yang mendapatkan kurma maka hendaklah ia
berbuka dengannya don barangsiapa yang tidak mendapatkan larma,
maka hendaklah berbuka dengan air, karena air itu mensucikan."
(HR. At-Tirmidzi) Dan dinilai shatrih oleh Abu Daud dan juga
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai shatrih oleh Ibnu Hibban.

Ringkasan Targhib wa Tarhib 227



Di dalam suatu riwayat "Jika salah seorang di antara kalian

berbulra, maka hendaHah berbuka dengan larma karena hal itu
berlcah." Dan hadits selanjutnya se,rrisal de,ngan hadits tadi. Menurut
riwayat Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Anas

seperti hadits yang pertama

lAt-Tamrl: Karena di dalamnya terdapat berbagai manfaat di
antaranya yang terjadi dari se,nsus beberapa orang yang berbuka
dengan kurma, bahwa onmg yang kadar gulanlra tinggl bisa turun

sampai batas norrral dan orang yang kadar gulanya rendah bisa naik
sampai batas nomral dan ini termasuk mukjizat Nabi SAW.

yh, J* lt J?, ok :JG -^-fu qr- ,f *; -rry
Lt+3 ,*rk- i tf ,',tr;', e '& Lt ,F 'hf ,*,

.:i i lu;J Li ,'o1;'& 'f t V ,:c.,l:F,

332. Da;i fuias <adhiyallahu'anhtts, dia berkata: Rasulullatr SAW
berbuka sebehm shalat dengan beberrya kurma basah, jika tidak ada

kurma basah, mrka dengan kurma kering dan jika tidak ada kurma
kering, maka dengan meneguk beberapa teguk air. (HR. Abu Daud
dan At-Tirmidzi) Dan dinilainya hasan, serta diriwayatkan oleh Abu
Ya'la dengan redaksi: Beliau berbuka dengan tiga kurma atau sesuatu

yang belum tersentuh api."

fHasawaatl: Jarnak dari kata Haswah artinya minum sepenuh

mulutnya beberapa kali.

m Di dalanrcctotan Al Mmdziri tcrtulis lan afon.
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Anjuran agar Menyegerakan Berbuka dan
Mengakhirkan Sahur

y\t ,k:tJ;rLi --;?nr uer- * i rb * -rrr
.'4r 5i^' tt ;-.'o6t )gl

333. Dari Sahal bin Sa'ad 
-radhiyallahu 

'anhu-, batrwa Rasulullatr
SAW bersabda, "Manusia al<an selalu baik selagi merela
menyegerakan berbulca." (HR. Muttafoq' Alaih),

Dalam suatu riwayat menunrt Ibnu Hibban:

.i';3, tr,!:, F'l g ztr'*)i),* 1l Jt; I
"Umatku alcan selalu berada di atas jalanla+ selagi tidak menunggu

bint a ng- bintang untuk berbukanya."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majatr dari Abu Hurairah seperti
hadits yang pertama dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu
Majah serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban
dengan redaksi, "Agama ini alan selalu menong selagi manusia
menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang
N as rani mengakhirkannya."

& :t J';', i6 'i6 -& ir qr-;)) sj ;,c1 -rrt
t 1'&*i Ul o:?'Ji "ot,,tr : ? ht JGrp : &

334. Dari Abu Hurairatr 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, *Allah SW berfirman, sesunggguhnya

hamba-hamba-Ku yang paling Kucintai yaitu yang paling segera

berbuka." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) Dan dia menilainya hasan
dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimatr dan lbnu Hibban.

2er Di dalam cetakan Al Mun&iri tertulis 'ala s-unnati-

:Ju ;-,,

-t

Jrt
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335. Diriwayatkan dari Ya'la bin Murrah, dia berkata: Rasulullatr

SAW bersabdq "Tiga perkara yang dicintai oleh Allah;
Menyegerakan berbulca, mengakhirkan sahur dan meletakkan salah
satu tangan di atas tangan yang lain ketilca shalat." (11R. Ath-
Thabrani) Di dalam Al Ausath.

lt Ji; U_iry,Jv -&?nr q.,- ly i ,,:t * -rr1

!; ,P'trt,:)r- & 
=*t{Y* 

J.A *:t*?ot *

336. Dari Anas bin Malik 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata, "Aku
tidak pernatr melihat Rasulullatr SAW sama sekali melakukan shalat

maghrib hingga beliau berbuka (ebih dahulu) meskipun dengan

seteguk air." (HR. Abu Yala) Dan dinilai shatrih oleh Ibnu
Khuzaimatr dan Ibnu Hibban.

Anjuran untuk Memberi Makan kepada Orang yang
Berpuasa

\t *,]t f -ii; hr vbr-'e:Git y i y * -rrv

,'r".-t ft? ,:ii:ir'; os *w'P u ,iu ;-,'t 9;
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337. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani -radhiyallahu 
'anhu-, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa memberi makan berbulra

orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala orang tersebut,

hanya tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun."

(HR. Empat imam pemilik kitab As-Sunan) Dan dinilai shatrih oleh

At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban.

Peringatan dari Menggunjing, Berkata keji, Dusta bagi
Orang yang Berpuasa

at J't-.,'+ -*; hr 1r- Cf4t ii,e;j * -rr^
,ax|rT'ir2r,,',',,- *i y\t *

338. Dari Abu Ubaidatr bin Al Janatr -radhiyallahu 
'anhu-, alcu

mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Puasa itu adalah perisai

selagi dia tidak mentsabtya." (HR. An-Nasa'i) dan dinilai shatrih

oleh Ibnu Khuzaimatr serta diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam

Al Ausath dari hadits Abu Hurairatr dan dia menambatrkan: Dikatakan,

"Dengan apa dia merasabtyaT'Beliau bersabda "Dengan kedustaan

atau gunjingan."

\t -* at Jy, i6 'i6 -& iur qr- i;-; ,rj r -rr1
'd A & i'ri,L'Ht r\:?'r, il A fc'*:',l:-, y
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339. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'4nl1s-, dia berkata:

Rasulullalr SAW bersabdq "Terkadang orang yang berpuasa tidak

mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan terkadang orang

yang shalat malam tidak mendapatkan pahala shalatnya lcecaali tidak

tidur malan." (HR. Ibnu Majatr) Dan ini redaksi darinya.
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Dan dinilai shahih oleh Ibnu Majatr dan Al Hakim, adapun

redaksinya: "Terkadang orang yang berpuasa, bagian yang ia peroleh
dari puasanya hanya lory, dan dahaga dan terkadang orang yang
shalat malam, bagian yang ia peroleh dari shalatnya hanya tidak
tidur malam."

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Al Baihaqi dengan hadits
yang sernisalnya. Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar
de,ngan sanad yang tidak adapennasalahan.

Anjuran Melakukan Qiyamulait pada Laitatul Qadar

h, * it Jrrj6 'ju -& i,r qr- ,;:; ,r) ,fj -rt.
i iG 6'i'+ ,t:;3tr 6c) yt .)) ?tt ui6 *j *ta

.it
34O. Dari Abu Hurairah <adhiyallahu 'anhtts, dia berkata:
Rasulullalr SAW Uersafaa, "Barangsialn yang melahtkan

Qiyamullail pada malam lailatul Qadar dengan penuh kcimanan dan
mengharap pahala, malra akan diampuni dosanya yang telah berlalu."
(FtR. Muaafaq 'Alaih)

Dan dalam suafu riwayat m€,txunrt An-Nasa'i: "Dan yang alcan

datang."

Anjuran Agar Beri'tikaf

JG :,Su -r:.iL h oar- +.i * '*,-'jr
;tt{ ,:r21, A;* }Sai ; ,*, y
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341. Dari Ali bin Al Husain, dari bapaknya 
-radhiyallahu'anhuma-, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa

beri'tikaf selama sepuluh hari di bulan Ramadhan, maka pahalanya
seperti dua kali ibadah haji dan umrah." (HR. Al Baihaqi).

Anjuran agar Mengeluarkan Zilrait Fitrah dan
Penegasan Kewajibannya

\t -* yt ,S';:, iG ,iG -Ci:L ?nt uyr- I& qt ;,, -r tt'^*, ,5')0.$r ,1 fr).?p" ,4t i* ,*3 y
:sz.,slglt iTrk"i*'1 ,l;>Lsr Sg sf,i J ,;t;;rs

342. Dari Ibnu Abbas 
-radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:
Rasulullah sAw bersabda, "Zalcat fitrah sebagai kesucian bagi orang
yang berpuasa dari senda gurau dan perlataan keji dan sebagai
makanan bagi orang-orang miskin, barangsiapa menunaikannya

[sebelum shalatJ, maka itu adalah zakat yang diterima dan
barangsiapa menunaikannya setelah shalat, maka itu termasuk salah
satu sedekaft." (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Hakim).

lQabla Ash-Shalahl: Artinya jika dia menunaikannya sebelum
shalat Idul Fitri, maka gugurlah kewajiban zakat fitrah dari dirinya
dan jika dia menunaikannya sesudah shalat, maka kewajibannya
belum gugur dan dia berdos4 harus bertaubat dan infalarya termasuk
sedekah biasa.

f I' &:t J'y,Sv
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2e2 Di dalam cetakan Al Mundziri tctulis min ash-shadaqah.
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343. Dari Jair 
-radhiyallahu 

'snft4-, dia berkata: Rasulullatr sAw
bersabda, "Puasa bulan Ramadhan tergantung di antara rangit dan
bumi, dan tidak akan diangkat kecuali dengan zakat fitrah.,, (HR.
Abu Hafs bin syahin) Di dalam FadhPea Ramadhan (keutamaan
Ramadhan) dan dia berkata, "Hadits yang bagus dengan sanad ini
menjadi gharib."

2'3 Kata yang ada dalam kurung merupakan tambahan dari Al Mundziri.2q Di dalam cetakan Al Mundziri temilisfiifadhaa,il.
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KITAB TENTANG DUA HARI RAYA DAN

KURBAN SERTA PENJELASANNYA

Anjuran untuk Berkurban dan penjerasan tentang
orang Mampu tetapi tidak Berkurban serta orang yang

Menjual Kulit Hewan Kurban

:Jv -'rp hr u1r- ,;; ,r-i ti -rr r
,n:6hX- )i zr<,rLiai lll .. .?. -bs ,t :d--l

a-
,t1\21tLt

3M. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 'anhr-, dia berkata:

Rasulullatr sAw bersabda, "Barangsiapa yang mendapatkan
kelapangan untuk berlcurban lalu tidak berhrban, mala janganlah
selrali-lrali hadir bersama kami di mushalla kami.,, (HR. AI Hakim)
s ecara m arfu' dan mauq uf, dan barangkali yang m auq uf lebih benar.

:t );; Jv :JG'olj -rto
.'ii*f ;li.zet&'a\t

2e5 Kata yang ada dalam kurung meruakan tambahan dari Al Mundziri.'- Di dalam cetakan Al Mundziri |*rfirisfaraa yahdhur mushallaana.
2e7 Di dalam cetakan Al Mundziri tenulis udhhiyatahu.

ht * it )-r,lu
d.r,

,
4tr,

l. t o11:e+ rb

+ LG ; ,rt''i & ?"r P
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345. Dan darinya (Abu Hurairah), dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa yang menjual lculit hewan kurbannya, maka

tidak ada pahala leurban untulotya." (HR. Al Hakim)

Peringatan dari Mencincang Hewan dan Orang yang
Menyembelihnya Bukan untuk Dimakan serta
Penjelasan agar Membagusi Penyembelihan

:t J?;ju 'i6 -.t ii,r q, /'rf i )b e', -rr1
tly ,:,€ ,Y * ir;Yr '3 'rtr ";tt :*) * i'

o ''t - 7 z i- 'rr*r.":st 
r r:;G ',rLi.; tit: ,'oi}il trlGJ J--l J>.-J r dl- _J t. l. .

,^g,i:- 
J1-'. v7'

J'
O.

a tr.-

PS
ltz t

a; ,i;

346. Dari Syaddad bin Aus -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk

berbuat baik kepada semua. Jika kalian membunuh, maka perbaikilah
pembunuhannya dan jika l<nlian menyembelih, maka perbaikilah
penyembelihannya. Hendalcnya seorang di antara kalian menajamknn
pisaunya dan menenangkan sembelihannya." (HR. Muslim dan

Empat imam pemilik kitab As-Sunan).

c6L:;

,\jb irt ,

I s .t.
J---, rA r.JJ

J?r'7 iG :Jv -'o,-,
. -4. o . z

)- ,/V C.t f s -f tV,.
.4zl

,l z ct. i.,F, & *: it ^'

c

e>-Ja

A

itt uA;

*tr:. t7o
)-e A-> ,(JJ

q'oi 'i-; tl trl "):t rui iG .6,*, ^lt* e', ,iirj
fr

347.Dari Ibnu Abbas 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata: Rasulullah
SAW melewati seorang yang sedang meletakkan kakinya di atas leher
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kambing sambil mengasah pisaunya sementara mata kambing itu
melirik kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Mengapa tidak lcamu

lakukan sebelumnya? Ataulah lcamu ingin membunuhnya dua kali."
(HR. Ath-Thabrani) Di dalam Al Kabir dan Al Ausath dan para

perawinya adalatr perawi hadits Shahih.

y\t e it J;r'oi -t:iz?nt s.,r-'# ; ,;: -rtx
zea'{6 rl q;- ?rw'; $ ,L:;rL b :u\i (, ,Ju'&':
t4t\d",i,i tG r.1 iur J';:rt;- E W,f':?\t

.v;'*q'i wi,.l+-o,

348. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhuma-, batrwa Rasulullah

SAW bersabdq "Tidak ada seorang manusia yang membunuh burung
lrecil atau yang lebih besar tanpa habrya, melainlan Allah SW alcan

meminta pertanggungan jawab. " Dikatakan wahai Rasulullah, "ApB
haknya?" Beliau bersabdq "Kamu menyembelihnya lalu memalcannya

dan tidak memotong kepalanya lalu kamu buang." (HR. An-Nasa'i)
Dan dinilai shahih oleh Al Hakim.

\, 'u ult ="bli,hr'*'et Cu oj *, -rr1
A.^4

&t & ilr .F a' J';'r'+ :;J ,.t itri- *j ^)L
.-!qtii-:ir' .t, J..t ; ,9r1, €:,tr; ,J"i.

349. Dari Abu Shalih Al Hanafi, dari salatr seorang di antara satrabat

Nabi SAW 
-aku 

mengira dia adalatr Ibnu Umar- aku mendengar
Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa yang mencincang

2et Di dalam cetakan Al Mundziri tertulis yas'aluhu.
2' Di datam cetakan Al Mundziri tertulis dengan bentuk orang ketiga disemua tempat.
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(memutilasi) malchluk yang memiliki nth, kemudian tidak bertaubat3w,

malra Allah alcan mencincangnya pada hari kiamat." (HP.. Ahmad)
Dan perawinya terpercaya serta masyhur.

3@ Di dalam"L" latnyaub.
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^UJfu*l.+tf
KITAB TENTANG HAJI DAN

PENJELASANNYA

Anjuran Menunaikan Haji dan Umrah dan Penegasan

Kewajibannya serta Penjelasan tentang Orang yang
Menunaikan Haji lalu Meninggal Dunia

?nt ,j-; ), J;) ,* ,io -ii; hr qt- ,;; ,rj c -Yo.

sir; ';i" .!:;rirnu,3w1 ,j6 ryif ;*!r 
"sf 

&i y
jrsT'g ,Jv r$Y ;,iu .i,r E e.iti*ir :.tri

350. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'nnftv-, dia berkata:

Rasulullah SAW ditany4 Amal apakatr yang paling utama? Beliau

menjawab, "Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Dia berkat4

"Kemudian apa lagt?" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah."
Dia berkat4 "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab, *Haii mabrur."
(tlR. Muttafaq'Alaih)

Sernentara menurut riwayat Ibnu Hibban:

'*, ,^1[J'rtb) | 3'p:) ,^3'a3 v Lt;r I' .,i Jc;li Pl
l. t..
')t-,!
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"Amal yang paling utama di sisi Allah ialah keimanan yang tidak ada

keraguan padanya, perang yang tanpa ada pengkhianatan dan haji
mabrur."

Dia menambatrkan: Abu Hurairatr berkata,

*t-wk-'r'r;tott6
*Haji mabrur menghapus berbagai kcsalahan dalam setahun."

lAl Ghulul): Yaitu pengkhianatan dalam urusan harta rampasan

perang dan pencurian dari harta rampasan perang sebelum dibagikan.

4 . c.

'f ,l ,:Jrr;- *i y ht J* lt J?r'+|&j -r o t

.'ii'i:j, 9f y:i 4 er'6*_ f: *.*'i- p

351. Darinya (Abu Hurairatr): Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa menunailcan haji, lalu tidak berbicara keji
dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali dari dosanya seperti
hari ketilra ibunya melahirlannya." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Di dalam suatu riwayat At-Tirmidzi: "Akan diampuni dosanya
yang telah berlalu." Darr telatr dijelaskan penafsiran ar-rafats di
dalam kitab puasa.

:)3t Jti;5r:JG;;t *h, J:,::t J;, oi ,a:r-YoY

.l^ijlt,tyit; xi A'rrip,Ut, l4L r;irtk

352. Darinya (Abu Hurairah), batrwa Rasulullah SAW bersabda,

"Ibadah umrah ke umrah berilcutnya sebagai penebus dosa di antara
keduanya dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga."
(HF.. Muttafaq 'Alaih).

3o' Di dalarn cetakan Al Murdziri tertulis haiiatun mabruurah tukafiru khathaayaa
sannah.
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ar S-riLj ,JG -&?nr uer- fat .d ,t'';,oj -ror
oi, :-t$ 0,,-s t, iy- i[)' 'oi'+ 

"i *; *\t *
.'& ok i iy- dtl?1 ,rap ok y i-yi;at

353. Dari Amru bin Al Ash 
-radhiyallahu 

'snfty-, dia berkata:
Rasulullatr sAw bersabd4 *Tidald@h kamu mengetahui bahwa Islam
meruntuhlran dosa yang terjadi sebelumnya, hijrah mentntuhlcan dosa
yang terjadi sebelumnya dan haji meruntuhkan dosa yang terjadi
sebelumnya." (HR. Ibnu Khuzaimah secara ringkas dan diriwayatkan
oleh Muslim secara panjang lebar).

-,ry' ,s; it J;., [ 'Uu -W ir 4r- *rG'*s -rot
.":7r :ti*lt Fl'6 :JsrLr;i >tif pir ef

354. Dari Aisyatr -radhiyallahu 'snfts-, dia berkata: Wahai
Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal yang paling utam4 tidak
bolehkah kami berjihad?, Beliau bersabda, *Tetapi jihad yang paling
utama ialah haji mabrur." (HR. Bukhari)

Sementara dalam riwayat Ibnu Khuzaimatr: "Aku bertanya,
wahai Rasulullah, Apakatr wanita berkewajiban untuk berjihad?"
Beliau bersabd4 "Mereka n untuk berjihad yang tanpa
ada pertempuran di dalamnya, yaitu haji dan umrah."

Y\, ,* lt J;rjG 'i6 
)rr..- it *-1' l" '*s -roo

\Ff ts;r!ilr, A, gV*f ,;:r$rr''u1t;rt.*$,*i

"11'-,r* 
er\i)lt lAJ;, ,-,iiri.+iri *.r-.jr *'Fit

.aLir
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355. Dari Abdullatr, yaitu Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullatr SAW
bersabd4 "Sertakanlah antara ibadah haji dan umrah, karena
keduanya bisa menghilanglcan kefakiran dan berbagai dosa seperti
ubupan tulcang pandai besi menghilangkan kotoran besi, emas dan
perak Tidak ada balasan bagi haji mabrur keanali surga." (HR. At-
Tirmidzi) Dan dinilai shatrih oleh lbnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban.

+\t -u 4, 
- 

-t:i:?ht ,gr- * .ut;i,j -r.t
A'; i" .S !f 

't, 
'€ yr':ld,r'eU, ,j).i'; C ,'J'i *j

356. Dari Ib:ru Umar -radhiyallahu 
'anhuma-, aku mendengar Nabi

SAW bersaM4 "TidaHah seekor unta milik orang yang menunaikan
haji mengangkat kakinya dan meletakAcan tangannya kecuali Allah
alran menulislan untulotya sau kebaikan, atant menghapus darinya
satu kejeleknn atau mengangkat dengannya satu derajar." (HR. Al
Baihaqi dan Ibnu Hibban di dalam suatu hadits)

bt * yt Ji;j6 ,ju -ci:L?nt qr- * .u, y: -r"v
.. a'

.ab^:Jr €*'e|J:t ,f;?!G c-iit,+rfrii-!-t ,*r y
357. Dari Ibnu Umar 

-radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabd4 "Bersenang-senanglah kalian di Ka'bah ini, sungguh
dia telah dirobohkan dua lali dan diangkat yang ketiga knlinya."
(HR. Al Bazzar dan Ath-Thabrani) Serta dinilai shahih oleh Ibnu
Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Ibnu Khuzaimatr berkata, "Sabda Nabi: 'Diangkat yang ketiga
kalinya' yang beliau maksudkan ialatr setelatr yang ketiga."

s2 Dalam cetakan Al Mundziri tertJlis turfa'.

:. -. ,. i.-. c( !'* tc. ,. . cl :.. ..G)) W OS 5t 4:*,' {J, U>u. )l ca;--.-
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;rLi:ju; -rri:L?nr o>r- o& u iur +, ,f €slt: -r,oA

t-1 q):i.\ €';i ,y'"t=Jlt,'jiL; ,',rLj *h, * it J;,
t1 t ..
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358. Diriwayatkan dari Abdullatr bin Abbas 
-radhiyallahu'anhuma-, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Bersegeralah

menunaiknn ibadah haji, karena seorang di antara lulian tidak
mengetahui sesuatu yang akan merintanginya." (HR. Al Ashfahani)

',4t t Uy',* :Ju -t i:rbr ,qr- * .u, ;rLj -rot
|p;t,,,u!!r i,trt iriu,4 * €. *i * ?rt jb
+.lt 'ir-ri ;oi/-: ut .lr J';:, [ ,yu 'i ai ,&
;1Ls,'.Y l tl + ol:,',)i,'& o,t* *L v1 r5i;J
:JtJ |y'nrU*.'iAt iui,.lur J';:,t;-ti+i 'vw 

tlrii
i* +i'o-:;;',* du * 'io,l' J';:ru,#f

't'n....c

,f t.A,Uq lrtUt r*.i!A{t ,f t ,9U 6i citjAr'dr

u ci i'/ zS'$;;i *t .^3 u vi 6t'rJti tat ,y.|rbt?

; 4.iJ-J q'!; fi ,^3U 6i rt3t |!;t fi ,^3(-

JV :Jv .aili 'J. w d ,i*-Jiu. Uk. g,r''j :Ju"..;uyi
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,5'; .1, ,tL giu 6z:,t 1F, i*-ir i,y |X ;r,,'e7 $y

'r-i:'!K, eb ,:^;b o; l!i? ki ,i*.. ,'ir' G \;
v$t';l-itp f?r' ,taL.g'u fi'* a ,:tra:i
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-*k ;
359. Dari Ibnu Umar 

-radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata, ,.Aku

pernah duduk bersama Nabi SAW di masjid Mina, lalu datanglah
kepada beliau seorang dari penduduk Anshar dan seorang dari
penduduk Tsaqif, lalu keduanya mengucapkan salam kemudian
berkata, "wahai Rasulullatr, kami datang untuk bertanya kepadamu."
Maka beliau bersabda, *Jilra kalian mau akan latberitahukan kepada
kalian mal<sud kedatangan kalian untuk menanyakan hal itu, akan aku
lalatkan. Dan jika lcalian mau alcan aku tahan dan kalian bertanya
kepadalo4 akan alru lakukan." Keduanya berkata, "Beritahukanlah
kepada kami wahai Rasulullah." Maka orang dari Tsaqif berkata
kepada orang dari Anshar, "Tanyakanlah." Maka dia berkata,
"Beritahukanlatr kepadaku wahai Rasulullah." Beliau bersabda,
"Kamu datang untuk bertanya kepadalw tentang keluarnya kamu
dari rumahmu, mengimami di masjid Al Haram dan pahala apa yang

'o'Di dalarn cetakan Al Mun&iri terulisnkaflir.
3s Di dalam kitab aslinya dan di dalam 

"et"k* 
"L" terturlis huur dan yang benar yaitu

yang kami bawakan sebagaimana terdapat di dalam cetakan At Mundziri.
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kamu peroleh dalam hal itu, tentang dua raka'at sesudah thmvaf dan

pahala apa yang kamu peroleh dalam hal itu, tentang thawafmu

antara Shaf" dan Marwah dan pahala apa yang l<nmu peroleh dalam

hal itu, tentang wukufmu pada sore hari di Arafah dan pahala apa

yang kamu peroleh dalam hal itu, tentang melempar jumrah yang

lramu lalcukan dan pahala apa yang lramu peroleh dalam hal itu dan

tentang penyembelihanmu dan pahala apa yang kamu peroleh dalam

hal itu bersama dengan thafaw lfadhah?."

Maka orang itu berkata, "Demi Dzat yang mengufusmu dengan

kebenaran, sungguh karena hal inilah aku datang bertanya kepadamu."

Beliau bersabda, "Sungguh jika lamu keluar dari rttmahmu,

mengimami di masjid Al Haram, tidaHah untamu meletak*an hthrnya
dan tidak pula mengangkatnya, keanali Allah akan tuliskan wttulonu

satu lrebailean dan menghapus darimu satu kesalahan. Adapn dua

raka'at yang kamu lalatkan setelah thawaf,, maka itu seperti

memerdelrakan budak dari leturunan Isma'il. Adapn thawafmu

antara Shafa dan Marwah, malca itu seperti memerdekakan tujuh

puluh budak. Adapun wuh{mu pada sore hari di Arafah, maka

sesunggguhnya Allah SW tuntn ke langil dunia lalu berbangga

dengan lralian di hadapan para malaikat, Dia berfirman, 'Hamba-Ku

datang lcepadafu dalam keadaan lanut lagi berdebu dari segenap

penjuruyang jauh, merelea mengharapkan surga-Ku, malra kalau dosa

merelca seperti bilangan kerikil, atau seperti tetes hujan, atau seperti

buih lautan, niscaya Alat alcan mengampuninya. BenolaHah kalian

wahai hamba-hamba-Ku dengan mendapatkan ampunan dan bagi

orang yang kalian berikan syafa'at.'
Adapun melempar jumrah yang kamu lahtlan, maka bagimu

setiap batu yang lamu lempar bisa menghapus salah satu dosa besar

yang terrnasuk dosa-dosa yang membinasakan. Adapun

penyembelihanmu, maka itu disimpan bagimu di sisi Rabbmu. Adapun

thowafmu di Ka'bah setelah itu, maka kamu melala*an thowaf dengan

tidak ada dosa yang lamu miliki. Datanglah seorang malaikat hingga

meletalcJan lcedua tangannya di antara kedua pundabnu, lalu
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mengatakan, 'Lalanlrantlah unt* sesuata yng alean datang, malca

sungguh telah diampwti dasanu Wg telah berlalz'." (fIR. Ath-
Thabrani)

\, * it Jrr';ti -i;-?rr uer-'efA, * ori F -rr.
ra*1r €y'*:1,;i |rL dlE;&'o\riv ;-,i ^y,

.i';;; Jlf_r l?t'-* *'d
360. Dari Abu Sa'id Al Khttri <adhiyallalru 'anht-, bahwa

Rasulullatr SAW tersaUa, 1f,r.notguhny seorang hamba telah

kusehatkan abulmla luluoskm kdrierynilrn, berlalu Wda dirinya
selama lima talnm Wrg tidak ada saomng nuslim pun Wng datang

kcpadaht." (HR Ib,nu Hibban dan Al Baihaqi).

Al Hasm bin Shalih bin Yahyamerasakagum dengan hadits ini
dan dengannya dia berperdryat, 'Wajib bagi ormg yang kaya serta

sehat untuk tidak meninggalkm haji selma lima tahrm."

?s ,j-; at J)rir; ,i6 -i:; hr A- ,;; ,rj I -rr \

,yq, i- J\Lat';i d'4'-G'Lw t?,y, *i y';tl-qt 
#- A.rs:it'?f d'€'-6t'4 e" ;j
.yqt # J\q|'J'?id't''-a -(rti e?

361. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anht-, dia berkata:

Rasulullah SAW UersaUda "Barangsiapa keluar untuk menunaiknn

ibadah haji lalu meningal dwia, naka dituliskan untubtya pahala
orang yang menunaikan haji sampai hari Harnat. Barangsiapa keluar

untuk menunaikan ifudah unmh lalu meninggal dunia, malea

dinliskan untubrya plula orang Wry matuaikan wnrah sampai
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hari kiamat, Barangsiapa keluar untuk berperang lalu meniggal

dunia, dituliskan untuknya pahala orang yang berperang sampai hari

kiamat." (HR. Abu Ya'la) Dan para perawinya terpercaya.

Peringatan bagi Orang yang Mampu untuk Menunaikan
Haji namun Tidak MenunaikannYa

ie'ry n';,yr';ci oi iy iW ast -r:w

it:'ol',;-tri * !: ?.e Lrl"t-,'ri'no ?1'si i7o
.$i'rinst->';fi

362. Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Umamah dengan

redaksi: "Barangsiapa yang tidak terhalang oleh kebutuhan yang

nampak atau sakit yang menahannya atau penguasa yang zhalim dan

dia tidak menunailran haii, maka hendaklah dia mati, baik

menghendaki mati sebagai seorang Yahudi atau seorang Nashrani."

Peringatan Terhadap Wanita (Istri) agar tidak Keluar
dari Rumahnya dan Memerintahkannya agar Tetap

Tinggat di Rumahnya Setelah Melaksanakan Kewajiban

^*?'t ,j* ir'Jyrli -i;?ut uer- ij-) ,tj;i, -rrr
os3i6 l4t)* i\ 1y:9r,St-i;?G y.?.i6 *tt
ot-fr gk3'e) 

"-.i;?, "#'.;.'4) !r ;;;;; ""r?
tnt'

*tql; ilr ,,t- i' );'{;'fi"^::;sc ! i';

305 Jika ingin lihat cetakan "M".
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363. Dari Abu Hurairah 
-adhiyallahu 

'anhu--, bahwa Rasulullatr
SAW bersaMa kepada istri-istrinya pada tatrun haji Wada': "Ini,
lcemudian duduk di atas tikaf'Perawi mengatakan, "Semua istri-istri
beliau menunaikan haji kecuali Zadrnab binti Jatrsy dan Saudah binti
Zarrr'ah. Keduanya me,ngatakan, '"Tidak, demi Allah, seekor hewan
kendaraan tidak akan merrbawa kita setelatr saMa Rasulullah SAW."
(HR. Ahmad)

fTsumma Zhuhur Al Hushril Syaikh Imarah memberikan
komentar terhadap petunjuk bijaksana dari Nabi SAW yang mulia ini,
dia mengatakan, "I{abi SAW memerintatrkan para wanita agar
menunaikan ibadah haji artinya: Menunaikan kewajiban haji dan pergi
untuk mengerjakan ibadah ito 

"dq 
kemudian tetap berada di rumah-

rumatr mereka dan tinggal di tempat tinggal merek4 jadi mereka tidak
boleh keluar untuk selain ritual haji dan duduk di atas akar. Masalatr
sosial kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Rasul yang memiliki
kasih sayang dan dokter jiwa ini, membolehkan para istri beliau pergi
untuk menunaikan ibadatl hqii sqia dan selain itu, mereka tetap duduk
di atas tikar (karpet), karena takut akan fitnatr dan untuk menghalangi
adanya campur baur (antara laki-laki dan perempuan), menetapkan
kebatragiaan suami istri dan rurtuk mendapatkan jernihnya kasih
sayang antara keduanya. Dua wanita yang memiliki keutamaan dan
sifatwara' (yaitu Sayyidah T,zrinab dan Sayyidah saudah) mengatakan,
"Demi Allah, seekor hewan kendaraan tidak akan membawa kita
setelatr saMa Rasulullah SAW, "Ini, kemudian di atas tikar."
Pegangilatr adab nabawi drn kesempurnaan yang fitrah yang
diserukan Rasulullatr SAW agar para wanita (istri) tetap tinggal di
rumatrnya" menjaga kehormatann5ra, memelihara jalan hidupnya dan
tinggal di biliknya kecuali untuk menunaikan ibadah haji, maka
keluar tangisan rasa takutny4 diliputi oleh keagungan dan dipenuhi
kebaikan Allah dan penjagaan-Nya Semoga umat Islam di zaman kita
ini membaca hadits-hadits Rasulullatr SAW dan menghalangi
keluarnya wanita dan penampakkan diri mereka. Telatr bercampur si
Habil dengan si Nabil, dan budi pekerti telatr berada dalam kekacauan,
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*t

berbagai keharaman Allah telatr rusak dan hijab telatr tercabik-cabik.

Telah diriwayatkan untukmu dari Nabi SAW "Ini, kemudian di atas

tikar." Artinya carilah dari para wanita yang memiliki keutamium yang

mereka takut kepada Allah, takut akan siksa-Nya dan mengharap

pahala-Nya agar mereka tetap tinggal di rumah mereka dan mereka

duduk jauh dari penampakkan diri. Demi Allah, inilah undang-undang

kebahagiaan hidup dan metode para wanita yang berbakti. Firman

Allah SWT, "Dan hendaklah l<amu tetap di rumahmu dan janganlah

kamu berhias dan bertingkah laka seperti orang-orang Jahiliyah yang

dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah

dan Rasul-Nya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 33).

Anjuran agar Memberikan Nafkah ketika Menunaikan
Haji dan Umrah serta Penjelasan Tentang Orang yang

Berinfak dari Harta Haram

y\t J:" it J';rLi -W?nr *1r-
.esrl, an ,\ ,-P )\t ,y (JJ Lr

364. Dari Aisyah -radhiyallahu 
'snhs-, bahwa Rasulullah SAW

bersabda kepadanya ketika dia melakukan umrah: "Sesungguhnya

bagimu berupa pahala sesuai dengan kadar kepayahan dan nafknh

yang kamu berikan." (HR. Al Hakim)

Di dalam riwayat lain menurutnya, "Sesungguhnya saja pahala

yang lamu terima di dalam umrahmu sesuai dengan kadar naftah

yang lramu berilcan."

Sabda Nabi SAW, " Nashabika" artinya kepayatran.

);',1.rt : *r y\t * ar Jyr'Ju ,iu fi * e::rj -\'1o

:Yyre'.,fur..ilr W e^rtk'dt e

akG';p5 -Ytt
:w:; €Ajti
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365. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,
"Naflcah dalam ibadah haji seperti nalfuh di jalan Allah. Satu dirham
dibalas dengan tujuh ratus."

,f U'€ ;ic:JG,q -^-ht qr- /rL;:r-r1r
.it c )v :)r,.\i y ,1a

366. Dari Jabir 
-radhiyallahu 

'anhu-, -dia memarfu'kannya- dia
berkata, "Tidak akan merasa fakir sama sekali orang yang menunaikan
ibadatr haji." Ditanyakan kepada Jablr, "Apa makna Al Am,ar," dia
menjawab, "Tidak akan merasa lhkir." (HR. Al Bazzar dan Ath-
Thabrani) di dalam Al Ausath, para perawinya para perawi hadits
shahih.

,*, *\tJ" i:t J?,i6 'iti ,;;;j * e:Jr-rrv
|! 4 :s!t;s i/, e.&: &i ,* rtL, y,St e; til

tz,Jit-l !'>tj ,l,l)'lj.*,')'$1oL'"Jr ,y )v it,;S .:l$ ";jst
'*3t -ngtr -frr, Vi, sr1, 

: r:;U * ;rT :t, OAy r.,
'!\t) .'A:-'ri 1l ',',r5 y ,otj-Jr ,y ,C lslrtl ,'?t G L,

. to. r'.1 tn t?.'-',t , t tt.z. 
'. 

. ro :,' " -:')t-t' -* silv .€la,>t ,?lf ,!i'n) ,?l-r

367 . Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,,,Jika
seseorang keluar untuk menunaikan ibadah haji dengan membawa
naftah yang baik dan meletaklan kakinya pada pelana lalu menyeru:
Labbaik Allahumma Labbaik (Alat penuhi panggilan-Mu ya Allah, alat
penuhi paggilan-Mu) seorang penyeru dari langit memanggilnya.
"Alot penuhi pangilan-Mu dan kebahagiaan berasal dari-Mu,

perbelralanmu halal, kendaraanmu, dan hajimu mabrur tidak berdosa.
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Dan jika keluar dengan membawa nafknh yang jelek, lalu meletakknn
kakinya pada pelana, lalu menyeru, 'Aht penuhi paggilan-Mu'
Seorang penyeru dari langit memanggilnya. 'tidak dipenuhi
pangilanmu dan kebahagiaan tidak ada untubnu, perbekalanmu
haram, na/knhmu haram dan hajimu berdosa tidak mabntr." (HR.
Ath-Thabrani) di dalam Al Ausath dan diriwayatkan oleh Al
Ashfahani dari hadits Salamah3ffi bekas budak umar bin Al Khaththab
secara mursal dan ringkas.

Sabda Nabi '7l Ghan" dengan manfathatr huruf ghain yang
bertitik dan mensukun huruf ra' sesudahnya huruf zay yutu pelana
yang terbuat dari3oT kulit.

Anjuran Menunaikan Umrah di Bulan Ramadhan

i' & *t J-; ''tri :Ju -tlpl\t',i- /? it * -r1^
j:" ir J r r'{ #t,V'rli?1 Uui !o:r * r *j \F*l'Uu,& $LLi 6 Ls:u,ju *t * ht

jJ:t J-;J6.i' E e,o'[}.;] s'l i6 roil u;
,o16r (i ,)L tiLJJi l",rf ci ,Ju; d r: f ji p, i ir,
jLj e:!;* sy.cofui oi oi;i 6t: ,j,i .i' ,F A
,* ,i ai; ,Sx r*it s;it ,uk;', iitt z*rj iylr' titii

.l'

.06, € {;L

t6 Aslam (cetakan AI Mundziri).
)o7 Jild lcetakan Al Mundziri).
30E Demikian yang terdapat di dalam cetakan "L" (Lucknow) tertulis sedangkan di dalam

cetakan Al Mundziri tertulis llzDars.
3w Kaana (cetakan Al Mundziri).
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368. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata:

Rasulullah SAW hendak menunaikan ibadah haji, maka seorang

wanita berkata kepada suaminy4 "Hajikanlatr aku bersama Rasulullatr

SAW." Dia berkata, "Aku tidak memiliki sesuatu untuk
menghajikanmu." Wanita itu berkata, "Hajikanlatr aku dengan

manaiki untamu pada si fulan." Dia mengatakan, "Itu sudah

diwakafkan di jalan Allah," maka dia datang menemui Rasulullah
SAW dan melaporkan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda,

"Sungguh jika kamu menghajiknnnya dengan menaikinya, niscaya hal
itu merupalcan di jalan Allah." Dia berkata, "Dia menyuruhku untuk
bertanya kepadamu (ibadatr) apa yang sebanding dengan haji
bersamamu?." Lalu bersabda3lo, "(Icapkanlah kepadanya Assalam

Warahmatulfah Wabaralaatuh dan beritahukanlah kepadanya bahwa

umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan haji bersamaftu. (HR.

Abu Daud) dan ini adalatr lafazh menurut riwayatnya serta dinilai
shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan asalnya ada di dalam Bukhari dan

Muslim.
Lafazh Bukhari "Umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan

haji." Atau Nabi SAW bersabda, *Haji bersamalcu." Sedangkan lafazh

Muslim, "Rasulullah SAW bersabda kepada seorang wanita dari
Anshar yang bernama Ummu Sinan: "Apa yang menghalangimu untuk
menunaikan haji bersama lcami?" lalu dia menyebutkan hadits yang

sama.

Ibnu Hibban meriwayatkan dengan lafazh: "IJmmu Sulaim
datang seraya berkata; Abu Thalhatr dan anaknya pergi menunaikan

haji dan keduanya meninggalkanku?" maka Rasulullah bersabda,

"Wahai Ummu Sulaim, umrah di bulan Ramadhan sebanding dengan

haji bersamaku."

lAl Habs) unta atau kuda yang disiapkan untuk berjihad dan

tinaiki di jalan Allah, jadi hewan itu diwakafkan untuk berperang,
yang dikeluarkan dari hartanya.

tto Rasulullah SAll (cetakan Al Mun&iri).
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Anjuran Merendah Diri dalam Menunaikan Haji dan
Memakai Pakaian Sederhana demi Mengikuti Para Nabi

369. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhuma-, bahwa seseorang

bertanya kepada Rasulullah SAW, "Siapakah yang menunaikan haji
itu?" beliau menjawab, "Orang yang rambutnya leusut lagi berpakaian

kumel." Dia bertanya, "Haji apakatr yang paling utama?" beliau
menjawab, "Mengangkat suara (untuk membaca talbiyah) dan
menyembelih lanrban." Dia bertanyq "Apa itu jalan (haji)?" beliau
bersabda, "Perbekalan dan kendaraan." (HR. Ibnu Majatr)

Dan menurut At-Tirmidzi dari Ibnu Umar: Seseorang datang
seraya bertanya, "Wahai Rasulullatr, Apa yang mewajibkan haji?"
beliau bersabda, "Perbekalan dan lcendaraan." At-Tirmidzi
mengatakan hadits ini hasan. Dan akan dijelaskan dalam pembahasan

wukuf di Arafah dari beberapa jalan, Allah berfirman, "Lihatlah
hamba-hamba-Ku, merela datang dalam keadaan rambutnya kusut
dan berpakai an lanm el."

Asy-Sya'tsu, artinya orang yang sudah lama tidak menyisir dan

membasuh rambutrya. At-Tafilu, artinya orang yang tidak memakai
minyak wangl dan tidak membersihkan tubuh dan pakaiannya hingga
baunya berubah. Al 'Ajj, artinya mengangkat suara untuk membaca
talbiyah atau bertakbir. Ats-Tsajj, artinya menyembelih kurban.

3tt ar-raahilah di dalam cetakan "L" (Lucknow).
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Anjuran agar Berihram dan Mengangkat Suara ketika
Bertalbiyah

.*,,

370. Dari Khallad bin As-Sa'ib, dari bapaknya dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda" *Jibril datang menemuilat, lalu
memerintahlcanlru untuk menyuruh para sahabatlcu agar mereka
menganglrat suara kcttka berihram dan membaca talbiyar." (HR.
Para imam pemilik kitab ls-Sanan) dan dinilai shahih oleh At-
Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimatr.

Ibnu Majatr menambahkan di dalam riwayatnya, "Karena itu
adalah syi'ar haji." Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga oleh Ibnu
Khuzaimatr,Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Zaid bin Khalid Al
Juhani dengan ada tambatran.

Anjuran agar Berihram dari Masjid AI Aqsha'

Ĵrt e, * ii ;* *\i ; *f t,c) * ?i V-rv\
\, * it JyrLf-t:l;

e 3t4'elrr; :'c,JJv ,*'jl)t ;,

,;-ilgl
W t:ri;w uk { 

^;::r'ej

'?o-';AiqsJtt2 Rtdhiyatlahu'anhu(c€takan Al Mundziri).
tt' Abi Unayyai (cetakan Al Mundziri).
3rt Ummi (ceakan Al Mun&iri).

lr^")g

ii:*.#i';,io'{-'i *
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371. Dari Ummu Hakim binti Umalyatr Al Akhnas, dari Ummu
Salamatr -radhiyallahu 'anhumb, bahwa Rasulullah sAw
bersabda "Barangsiapa berihram untuk umrah dari Baitut Maqdis
akan diampuni dosanya." (HR. Ibnu Majatr)

Di dalam suatu riwayat menurutnya, ,,Hal itu menjadi
penghapus dosa sebelumnya." Dia menuturkan, ..Maka aku keluar
bersama bapakku dari Baitul Maqdis untuk menunaikan umrah."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan redaksi "Alcan
diampuni dosanya yang telah berlalu." Dia berkat4 ..Maka Ummu
Hakim naik kendaraan." Juga diriwayatkan oreh Abu Daud dan Al
Baihaqi dengan lafazh"Barangsiapa berihram untuk haji atau umrah
dari Masjid Al Aqsha." Dengan hadits yang sirma dan menambahkan,
"Dosa yang telah berlalu dan pasti3rs dia alcan mendapatkan surga.,,
Di dalam riwayatnya menurut Al Baihaqi "Dan pasti dia akan
mendapatkan sutga.".

Anjuran agar Melakukan Thawaf dan Menyentuh
Hajar Aswad dan Rukun yamani serta penjelasan

tentang Keutamaannya, Keutamaan Maqam (Ibrahim)
dan Masuk ke Ka'bah

:aLr) JV- i(t'er'^f; f i * il' 1" ;i, -rvr
t;ir 'f;,;.ir,1"tri ,.At.t'Sr;r_r^ol;f*J ttri,t ;c';-:t +\t * it j?r'i S S-;tot,;-L U;ik
Jt-b ;,:Ji- * rro.Jri .uryAr'r-,_ d*r'ot,Ji_
,:J}laJt,iG .-fr,,,6,k os #; *; ,.ix-'r;;i

tt.s Ta'akhkharo at i,ajabat didalam "L' dan juga di dalam ceakan AI Mundziri
"" Di dalarn cetakan "L" dan di dalam cetakan Al Mundziri.
't7 Ka'adli loctakmAl Mundziri).
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372. Dan Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa dia mendengar
bapaknya mengatakan kepada lbnu Umar, "Mengapa aku tidak
melihatmu menyentuh kecuali dua rukun ini; Hajar Aswad dan Rukun
Yamani?" Ibnu Umar berkata, "Jika aku lakukan, maka sungguh aku
mendengar Rasulullah SAW bersaMa "Sesungguhnya menyentuh
keduanya bisa menghapus berbagai dosa." Dia menufurkan, "Dan aku
mendengar beliau bersabd4 "Barangsiapa melahtkan thawaf tujuh
hitungan dan melakukan shalat dua raka'a4 maka itu seperti
memerdekalcan seorang budak." Dia juga menuturkan, "Dan aku
mendengar beliau bersabda, *Tidaklah seorang mengangkat kedua

kakinya dan tidak pula meletakknnnya, kecaali alan ditulis untulotya
sepuluh kebaikan dan dihapus darinya sepuluh kejelekan serta
dianglrat untulorya sepuluh derajat." (IIP.. Ahmad) dan ini lafazh
menurut riwayatnya.

?nr J-; )i't Jt-ri6 ,i6 y.i * ,"<Ar i * ;,ej -rvr
,it;r!, )Y on g.ti;.t c';i i",rb ;,*r y

373. Dari Muhammad bin Al Munkadir, dari bapaknya, dia berkata:
Rasulullatr SAW bersabda" "Barangsiapa melalatkan thawaf di
Ka'bah tujuh kali dengan tidak melampaui batas, malca itu sebanding
dengan dia memerdelukan seorang budak." (HR. Ath-Thabrani) dan

para perawinya terpercaya

tt0 Yoo(cetalon Al Mundziri).
tto Wodha'ahoa (cetalon Al Mundziri).
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374. Dari Ibnu Abbas 
-radhiyallahu 

'anhuma-, bahwa Nabi SAW
bersabda, "Thawaf di seputar Ka'bah adalah shalat, hanya soja lulian
bisa berbicara di dalamnya. Barangsiapa berbicara, mala tidak boleh

berbicara kecuali dengan baik." (HR. At-Tirmidzi) dan lafazh hadits

ini menurut riwayatnya dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban.

ht *:t J*; i6 'i6 -c,i:"?nr qr- c* it * -yvo
'4.ir* d ,!q,?i\tl1{';:r1':'j fr''e,*, *

frrr';:f-,t) u ,*'"1:d n'#-'"oLJ) ,q
375. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, tentang Hajar Aswad, "Demi Allah,
sungguh Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat, dia
memiliki dua mata yang bisa melihat dengan keduanya dan lisan yang
bisa berbicara dengannya, dia bersaksi atas orang yang
menyentuhnya dengan benar." (HR. At-Tirmidzi) dan dinilai hasan

olehnya. Serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.
Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan lafazhnya, "Allah

alran membangkitlcan Hajar Aswad don rulan Yamani pada hari
kiamat, keduanya memiliki dua mata, lisan322 dan dua bibir, keduanya
bersalrsi untuk orang yang menyentuhnya dengan jujur/benar."

320 Demikian yang terdapat dalam cetakan "L" tertulis dan di dalam cetakan Al Mundziri.
12t Fiih' (cetakan Al Mundziri).
122 Lisaanaani (cetakan Al Mundziri).
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flayab'atsuhul demikian yang terdapat dalam naskah yang

dicetak dan setelatr merujuk kepada kitab aslinya jelaslah bahwa hal

itu dengan ta'kid menjadi layab'atsannahu.

Sabda Nabi SAW f'Ala Man Istalamahu Bihaqql artiny4

dengan kesucian yang sempurna dan menghadapkan diri kepada Allah

dengan berdzikir dan berdoa, serta tidak bermaksud riya' dan sum'ah.

rir-i -t it hr uer- "'nrir / )t' I l' * *i -rvl

4'Pi !q,i'i-,]1' e!,*3 *h' e !,Jr;;v
|w;"ol'Je.i f ori

376. Dari Abdullatr bin Amru bin Al Ash -radhiyallahu 
'snftvvu4-,

dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ruhtn Yamani alan datang

pada hari kiamat lebih besar dari Abu Qubais, dia memiliki lisan dan

dua bibir." (HR. Ahmad) dengan sanad yanghasan.

Ath-Thabrani di dalam Al Ausath, menambahkan, "Bersal<si

untuk orang yang menyentuhnya dengan benar dan dia adalah tangan

lranan|2, Allah yang d.enganya Atlah berjabat tangan dengan

makhluk-Nya."

b, -u )tJ;;i6 'i6 -q:L?nr uyr- ,r& it *t-rvv
il)t'f bq'*i ;, ,aljit u',-\r';;t J; {*j y

.?;i q.utbr'i;:F

377. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata,

Rasulullatr SAW bersabda, "Hajar Aswad turun dari surga dan dia

t2t Al ,lsh (cctakan Al Mundziri).

'2t Lisaanaahi (cctakan Al Mundziri).

'2s Aaa waJalla (cetakan Al Mun&iri).
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lebih putih dari susu, lalu dibuat hitam oleh berbagai l<esalahan anak

Adam." (HR. At-Tirmidzi) dan dinilainya shahih.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, hanya saja326 dengan

redaksi "Lebih putih dari es."

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Ausath dan Al
kabir dengan sanad yarlrg hasan Dan redaksinya,"Dari batuan surga

dan tidak ada dibumi ini yang berasal dari surga selainnya. Dia itu
putih seperti lvistal seandainya tidak tersentuh kotoran jahiliyah, dan

tidaklah orang yang memiliki penyakit menyentuhnya melainlran dia
alcan sembuh."

Di dalam riwayat meNrurut Ibnu Khuzaimah, "Batu Yaqut yang
purih di antara batu-batu Yaqut surga. Hanya saja dikotori oleh

berbagai kesalahan kaum musyrikin yang akan dibangkitkan pada

hari kiamat seperti gunung Uhud. Dia benaksi bagi untuk orang yang
menyentuh dan menciumnya di mtora penduduk dunio."

J;.,'+ ,Jv-qairit'r*;-
.327'J.j-{,3r A lp iil tt oitt,irr;"pi*io' ,;-
t3:, ; bt :,-*a' if r:{r',,,lit,*r; o, ;s ;s- ?aL'f},

.q.5Jtj O;3t ne',,.. t, tt42<!

378. Dari AMullatr bin Amru 
-adhiyallohu 

'anhuma-, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda dengan menyandarkan

punggungnya ke Kabah, *Ruhn don Maqam (Ibrahim) adalah dua
batu Yaqut di antara batu-batu yaqut surga. Seandainya Allah tidak
menghapus cahayanya, niscaya keduanya alcan menyinari apa yang
ada di antara arah timur dan borat. (Y[R. At-Tirmidzi) dan dinilai
shatrih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

t26 
Qaala (cetakan Al Mundziri).

12' Umar di dalam cetakan "L" dan di dalam cetal€n Al Mundziri tertulis Amru.

'28 Al maghrib wa al masyriq,demikian fang ada di dalam cetakan "L".
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Di dalam riwayat menurut Al Baihaqi, "Seandainya tidak
tersentuh oleh berbagai kesalahan anak Adam, niscaya akan
menyinari apa yang ada di antara arah timur dan barat, dan tidfrHah
orang yang memiliki penyakit dan juga orang sedang sakit
menyentuhnya, kecuali ia alcan sembuh.

Di dalam riwayat lain, "Seandainya tidak tersentuh oleh najis-
najis jahiliyah, malca tidaHah orang yang memiliki penyakit
menyentuhnya, lceanali ia alan sembuh. Dan tidak ada di bumi32e ini
selainnya, artinya dari surga."

1-?, Gi iv -t-eji?nt o>r- ^tt rf i. -16- gj -rvt
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379. Dari Jabir bin AMullah 

-radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata:

Kami masuk ke Makkah ketika waktu dhuha sudatr naik, lalu
datanglatr (yaitu) Nabi SAW ke masjid dan beliau mengistiratratkan

untanya, kemudian masuk ke masjid. Beliau mulai dengan Hajar
Aswad lalu menyentuhnya dan kedua mata beliau meneteskan air
mata karena menangis, dan seterusnya333. Setelah selesai, beliau
mencium Hajar Aswad dan meletakkan kedua tangan beliau di
atasnya, kemudian dengan kedua tangannya beliau mengusap

tD Syai'min al jannah(cetakan Al Murdziri).

'n Bab (pintu) -'H-.
"t Raahilatahu.
t!2 Y6r5^(ccakan Al Mundziri).
133 Dia nrengatakan,'lari-lari kecil tiga kali dan bcrjalan empat kali hingga selesai."

(c€takan Al Mun&iri).
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wajahnya." (HR. Ibnu Khuzaimah) dan ini lafazh dari riwayatnya dan
juga diriwayatkan oleh Al Hakim.

Anjuran agar Melakukan Amal Shatih pada Sepuluh
Hari Bulan Dzulhiiiah dan Keutamaannya

io' & h Jrri6,i6 -'ci:L?nt ,gr- {* .u.t f -rn.
q1y:?:t jt;f q.A!' .J.i' ,$ic,*,*
,y.C 1ry' v1 ,i'r J;rc-$GI/t?q,i.f6' :f
e;p yt *e",tr,r1 i' E eiry' vi 'iu rar

':1':i
380. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:
Rasulullah SAW bersaM4 "ndak ada hari yang amal shalih pada
saat itu lebih dicintai oleh Allah Sw dari hari-hari ini, yaitu hari
yang sepuluh." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullatr, tidak pula jihad
di jalan Allah?" beliau bersabd4 "Tidak pula jihad di jalan Allah,
kecuali seorang yang lreluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian
tidak kembali dari hal itu sedikitpun." (HR. Bukhari, Abu Daud, At-
Tirmi&i dan Ibnu Majatr)

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan lafazh,"yang lebih
agung di sisi Allah dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah, amal
perbuatan pada hari itu dari hari yang sepuluh, maka perbanyaklah
pada hari-hari itu dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil dan
bertakbir."

Di dalam riwayat me,nurut Al Baihaqi, "Dengan bertahlil,
bertalrbir dan berdzikir kcpada Allah33a. Sesungguhnya berpuasa
sehari dari hari-hari itu sebanding dengan berpuasa setahun. Dan

!'a Wa in (cetakan Al Mundziri).
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amal perbuatan pada hari ttdst dtltptgandakan menjadi tujuh ratus
kali lipat."

Di dalam riwayat lain menurutnya, "Tidak ada amal perbuatan
yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya dari lcebaikan

yang dilalairan pada sepuluh hari bulan Adha."
Dia menambatrkan di akhimyra "Maka Sa'id bin Jubair, ketika

masuk hari yang sepuluh bentsaha dengan sangat sungguh-sungguh
hingga hampir dia tidak mamry melahtlannya."

Menurut say4 "Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu
Awanatr di dalam Shahih-nyadan Ad-Darimi."

fAyyam Al Asyr]: Al Aini berkata, "Di dalamnya terdapat
keunggulan sebagian waktu atas sebagian yang lainnya seperti juga
beberapa tempat. Dan keutamaan sepuluh hari dari bulan Dzulhijiah
atas hari-hari lain dalam setahun."

Anjuran agar Berwukuf di Arafah dan Muzdalifah serta
Keutamean Hrri Arafah

:t ,S;,itr :,SG -vlbbt',*;- lt * i :g g." -r,\r
,-oL)t,tqf i pt i, * g€)ic,:p: *?0, j,
!.,t:i ^et Jr n; ri 4 lt'+ pt ri q6: ,&:,[c*rrr]
,l,S':i5 .,(. '"Jt'JLl f:r\t,y\'e$.rifur ,;3r jt j*i
,#'; :k,y tic Ga,:i rtii t\3e e,q, d r:pt
7 g u t.

4 1lsr i",y',4 i;i'{ 1t:G tr; l, 1f ) o';';_

-:.. o.
.o.P lt_

"5 Fiihiana(c€t8kan Al Mundziri).tx 'Atiiqan (cctakan Al Mundziri).
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381. Dari Jabir bin Abdullah 
-radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hari yang di sisi Allah lebih
utama dari sepuluh hari bulan Dzulhijjah." [Al Hadits] Di dalamnya,
"Dan tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah dari hari Arafah.
Allah SW turun ke langit dunia, lalu Dia berbangga dengan
penduduk bumi di hadapan penduduk langit, seraya berfirman,
'Lihatlah hamba-hamba-Ku mereka datang kcpada-Ku dalam
leeadaan lasut lagi berdebu dengan berjemur di terik matahari,
merelra datang dari segenap penjura yang jauh, mereka
mengharaplcan rahmat-Ku dan tidak melihat siksa-Ku. Malca tidak
nampak hari yang lebih banyak pembebasan dari neralca dari hari
Arafah'." (IIR. Abu Ya'la dan Al Bazzar) serta dinilai shatrih oleh
Ibnu Hibban dan ini adalah lafazhmenurutnya.

Di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi setelatr

firman Allah 'Amiq (yang jauh) adalatr redaksi: Kupersaksiknn kepada
lralian bahwa Aleu telah memberikan ampunan kepada mereka. Lalu
malailcat mengatakan, "Di antara mereka ada si fulan yang
melahrlran hal-hal yang diharamlan dan si fulan." Dia (perawi)
mengatakan, "Allah SW berfirman, 'sunguh Alu telah memberikan
ampunan kepada mereka'. "

Kata dhaahiin, artinya berjemur di terik matahari tanpa
memakai penutup kepala. Dan al murahhaq artinya orang yang

menutupi hal-hal yang diharamkan.

lAl Hadits): hadits ini dengan kelanjutannya sebagaimana

diriwayatkan dari Jabir 
-radhiyallahu 

'qnfty-, dia berkata, maka
seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, hari-hari itu lebih utama
ataukatr dari bilangannya dengan berjihad di jalan Allah?" beliau
bersabd4 "Hari-hari itu lebih utama dari bilangannya dengan

berjihad di j.alan Allah."
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382. Dari Ibnu Abbas 
-radhiyallahu 

'snftv-, batrwa Rasulullah
SAW berdoa untuk umatnya pada sore hfii di Arafah, lalu dijawab,
"Bahwa Alar telah memberikan ampunan kepada mereka selain
l<ezhaliman. Maka sungguh Alat mengambil bagi orang yang dizhalimi
dari orang yang zhalin. Beliau berdo4 "Wahai Rabblat, jika Kau
menghendaki, Engkau berikan kepada orang yang dizhalimi itu surga
dan Engkau ampuni orang yang berbuat zhalim," lalu tidak
dikabulkan pada sore hari di Arafatr. Setelah pagr harinya di
Muzdalifatr, beliau mengulangi doa tersebut, lalu dikabulkan apa yang
diminta. Maka Rasulullah tertawa atau perawi mengatakan, "beliau
tersen5rum". Maka Abu Bakar dan Umar bertanya kepada beliau,

tt? 16* Mardas(ffiYanAl Mundziri).
ttt Minhu(cctalon Al Mudziri).
tte Li azh-zlualim(cctakan Al Mundziri).'w gaata(cctalran Al Murdziri).
vt Lasaa'oh(octalan Al Mundziri).
Y2 gaala (cctalon Al Mundziri).
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"Demi Bapak dan ibuku sebagai tebusannya, sesungguhnya sebelum

saat ini engkau tidak tertawa Lalu apa yang membuat engkau

tertawa?, Allah telah membuat tertawa grgrmu." Beliau bersabda,

"Sesungguhnya musuh Allah yaitu lblis setelah mengetahui bahwa

Allah telah mengabulkan doaht dan memberikan ampunan untuk

umatku, dia mengambil debu dan menyiramleannya di atas kepalanya

dan berteriak dengan celaka dan celaka besar, dan apa yang alat lihat
dari keluh lrcsahnya membuat dirifu tertawa." (FIR. Ibnu Majatr dan

Al Baihaqi)
Di dalam suafu riwayat "Dengan amrynan dan rahmat malca

perbanyaklah berdoa." Dia menuturkan, di dalam suatu riwayat3a3,

beliau berdoa, "lfahai Rabbh+ sesungguhnya Englrau mampu untuk
memberikan pahala kcpada orang yang dizhalimi dengan kabailcan

dari kezhalimannya." Al Baihaqi mengatakan, "Hadits ini merniliki
banyak syahid (hadits semaknya yang menguatkan), kami sebutkan di
dalam kitab Al Ba'ts. Jika shahih, maka di dalamnya3{ terdapat hujjatr,
jika tidak shatrih, maka diperkuat dengan firman Allah SWT D,a
mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang
dikehendaki-Nya; (Qs. An-Nisaa' [4]: 48)"

t-i pt tlj t:k :JG -q??nr oar- ,& u.t ,fs -r^r
ie.lt'l-..';;f- et yin;?;-*., *\; * it);,
ti"otttoO,1 ei,*t*ht & it J;rro'jw,:4\'p:,

'i'i tu) ;:ir i:J *'at; U t;-

Y3 Riwayatihi-L-.x Demikian yang terdapat dalam cetakan'L-, sdangkan yang ada di dalam cetakan Al
Mundziri t'erniis al hujjah.

Ys Lahu (cetakan Al Mun&iri).
w lbna (cetakan Al Mundziri).

Ringkasan Targhib wa Tarhib 265



383. Dari Ibnu Abbas 
-radhiyallahu 

'anhuma-, diaberkata: Si fulan
pemah membonceng Rasulullah sAw pada hari Arafah, lalu pemuda
itu segera memperhatikan para wanita dan dia melihat mereka. Maka
Rasulullah SAW bersabda, "Wahai saudaraku, sesungguhnya ini
adalah hari yang barangsiapa bisa menguasai pendengaran,
penglihatan dan lisannya mala akan diampuni dosanya.,, (HR.
Ahmad) dengan sanad yang shatrih, Ath-Thabrani, Ibnu Abi Ad-
Dunya dan Al Baihaqi..Dan dinilai shatrih oleh Ibnu Khuzaimatr.

Di dalam suatu riwayat menurut merek4 *Al Fadhl bin Abbas
pemah membonceng Rasulullah sAw." Dan diriwayatkan oleh Abu
Asy-syaikh didalam Ats-Tsawab3aT d^t Al Baihaqi dari Al Fadhl bin
Abbas secara ringkas dengan redaksi: "Barangsiapa bisa menjaga
lisan, pendengaran dan penglihatannya pada hari Arafah maka alun
'diampuni dosanya mulai dari hari Arafoh ini sampai Arafah
berihttnya."

*t *\t e |t J;r'+ ,,o,{6 i.t * s:3r-r^r
.:*t :u, 1b;surtr';#t rrv er6nir'e i,:Ji_

384. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, aku mendengar Rasulullatr sAw
bersabda, "seandainya semuo mengetahui dengan siapalcah merelca
berdiam, malca merelra mendapatkan lcabar gembira dengan
keutamaan sesudah ampunan." (HR. Ath-Thabrani dan Al Baihaqi)

Anjuran Melontar Jumrah

+h, * It jta-r-r;*ht,qr- 16 I *-rxo
* cttbiilr i ;; +a,i' J]1 e,;.\ ;t a,,sG/*,

n' Kttab (cctak8n Al Mun&iri).w gaata(cctakan el Mundziri).
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385. Dari Ibnu Abbas 
-radhiyallahu 

'anhuma-, dia-.-.ranannya
kepada Nabi SAW, beliau bersabda, *Setelah lbrahim kekasih Allah
datang untuk melalrsanakan ibadah haji, syetan menampakkan diri di
Jamrah Al Aqabah. Dia melemparnya dengan tujuh kerikil hingga
terbenam di bumi. Kemudian menampaklran diri kepadanya di Jamrah
kedua, lalu dia melemparnya dengan tujuh batu hingga terbenam di
bumi. " Ibnu Abbas mengatakan, "Kepada syetan kalian melempar dan
kepada agirma bapak kalian Ibratrim kalian mengikuti." (HR. Ibnu
Khuzaimatr dan Al Hakim) dan ini lafazh menurut riwayatnya.

Anjuran agar Mencukur Rambut Kepala

* hr .,l; lt J-;'o'_lu?nr u1r;;) ,;jg.' -r,r.r
:;G tir5;..ts', ir Jrt ri :rju ,:;iA). t,';.;tr, ,,Su ,t-,,

*t "dt :Su rili)', ir Jy, t- $u,:;,J; Jjl.'4t'#,
.:u{r:.li,, ,Su t;fij :t ,l;; t tjv {;4.

386. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'snfty-, batrwa Rasulullah
SAW berdoa, "Ya Allah, berilah ampunan untuk orang-orang yang
menctrhtr rambut lrepala (dari dasarnya) ." Mereka berkata, "Wahai
Rasulullatr, dan untuk orang-orang yang memotong rambut

ve Faramoahu (cetakan Al Mundziri).
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(pangkalnya saja)." Beliau berdoa, *Ya Allah, berilah ampunan untuk
orang-orang yang menculanr rambut." Mereka berkata, "Wahai
Rasulullah, dan untuk orang-orang yang memotong rambut." Beliau
berdo4 "Ya Allah, berilah ampunan untuk orang-orang yang
menculcur rambut." Mereka berkata" "Wahai Rasulullatr, dan untuk
orang-orang yang memotong rambut," Beliau berdoa, "Dan untuk
orang-orang yang memotong rambur." (HR. Muttafaq 'Alaih).

€*t*b,e !,J?''+,6 Pf,ii *'-r^v
.i:,ji7'"_.5;tl:, ,w f*i;-I:l G:> gr;)t zL;

387. Dari Ummu Al HushairU batrwa dia mendengar Rasulullah SAW
ketika berada di haji Wada'berdoa untuk orang-orang yang mencukur
rambut sebanyak tiga kali dan untuk orang-orang yang memotong
rambut hanya sekali." (HR. Muslim).

llilmuhalliqlln]: perbedaan mencukur dan memotong adalah
batrwa mencukur (dari dasar rambuQ lebih mendasar dalam beribadatr
dan lebih menunjukan kepada benamya niat dalam ketundukkan
kepada Allah SWT dan karena orang yang memotong rambut (pada
pangkalnya saja) berarti dia masih menyisakan rambutnya, yang

merupakan perhiasan. Sedangkan orang yang menunaikan haji
diperintahkan untuk meninggalkan perhiasan, batrkan dia lebih baik
dalam keadaan kusut dan berdebu. Wallahu a'lam. (An-Nawawi).

Anjuran agar Meminum ltir T.amzam dan Penjelasan
Tentang Keutamaannya

y bt e it J;, Ju :Ju -iL hr qr-'j A;i -r,r,r

#:y3 {*t i& i.;3 ,*i
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388. Dari Abu Dzar 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, "Air Zamzam makanan yang mengenyangkan dan
obat yang menyembuhkan penyalor." (HR. Al Bazzar) dengan sanad

yang shatrih.

lTha'aamu Thu'minl: Artinya mengenyangkan orang yang
meminumnya seperti merasa kenyang dari makanan.

Anjuran agar Melakukan Shalat di Masjidil Haram,
Masjid Madinah, Baitul Maqdis dan Masiid Quba

it J;:rji :Jv-r7&ht uyr- i!; ltl' l" p -r,rr
;ti fifl i;*l,fuas-t*i,^t Ci:l,i'-,*r*i,t j,,
Trlit * eirA, ,7flJ tr.'.L;ir !l :dt ,j, l':-, ta

.:-ri.J -;l) iv'n,pf

389. Dari Abdullatr bin Az-Zubar 
-radhiyallahu 

'anhuma-, dia
berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "shalat di masjidlu ini tebih
utama daripada shalat seribu kali di masjid-masjid lainnya, kecuali
Masjidil Haram dan shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada
shalat seratus luli di masjid r'ni." (HR. Ahmad) dan dinilai shahih
oleh Ibnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban, dia menambahkan,
"maksudnya Masjid Madinah."

Vm Shalaatinl: seputar pembatrasan keutamaan shalat di
Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, syaikh Mushthafa Muhammad
Imaralr memberikan komentar terhadap hadits ini di dalam kitab At-
Targhib wa At-Tarhlb dengan mengatakan, "Artinya shalat di masjid
beliau SAW (Nabawi) dilipatgandalcan patralanya sampai seribu
kebaikan di selain masjid Nabi SAW, Kemudian beliau memberikan
pengecualian Masjid di Makkah yaitu Masjidill Haram karena
keutamaannya di sisi Allah, agungnya derajat dan banyaknya patrala
ibadah di dalamnya." An-Nawawi berkata, "Ma&hab Syaf i dan
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jumhur ulama menyatakan batrwa Makkah lebih utama dari Madinah
dan Masjid Makkah lebih utama dari Masjid Madinah." Kebalikan
dari pendapat Malik dan sekelompok ulama. Jadi menurut Syaf i dan
jumhur ulama artinya: kecuali Masjidil Haram, karena shalat di
dalamnya lebih utama dari shalat di masjidku (masjid Nabawi).
Menurut imam Malik dan orang yang menyetujui pendapatnya:

Kecuali Masjidil Haram, karena shalat di masjid Nabawi melebihinya,
tanpa ada kata seribu kali. Al Qadhi mengatakan, "Mereka sepakat

bahwa tempat kubur beliau SAW adalatr tempat yang paling utama di
bumi ini. Dan Makkah serta Madinah merupakan tempat yang paling
utama di bumi. Mereka berbeda pendapat tentang yang paling utama
dari keduanya selain makam Nabi SAW." LJmar, sebagian para

sahabat, Malik dan para ulama Madinah mengatakan, "Madinah lebih
utama." Dan penduduk Makkah dan Kufatr, Syaf i, Ibnu Watrab, Ibnu
Habib yang keduanya bermadzhab Maliki mengatakan,'Mal&atr lebih
utama" Keutamaan itu mencakup wajib dan sunnah.

j* ir Jt-rj6 ,Uu -.Whr qr- *s;;'*j -rt,
*i .:V\t r.JpGg*j,,q\i'iG 6,*3 z\

otz i.4& dll
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390. Dari Aisyah -radhiyallahu 
'anha-, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Aku adalah penutup para Nabi dan masjidht adalah
penutup masjid-masjid para Nabi. Masjid yang paling berhak untuk
diziarahi dan niatlan bepergian yaitu masjid Al Haram dan masjidlat.
Dan shalat di masjidlu lebih utama dari shalat seribu l(ali di masjid-
masjid lain kecwali masjid Al Haram."
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391. Dari Abu Sa'id -radhiyallahu 

'anhu-. dia berkata: Aku masuk
menemui Rasulullah sAw, di rumatr sebagian istri beliarq lalu aku
bertanya, "Wahai Rasulullah, masjid mana yang dibangun dengan
dasar ketakwaan?" lalu dia mengambil satu genggam pasir, lalu
memukulkannya ke tanah, kemudian beliau bersabda, ,,Masjid itu
ialah masjid lralian ini, masjid Madinah." (HR. Muslim, An-Nasa'i
dan At-Tirmidzi),

Dan redaksi At-tirmidzi adalatr;

t*,i ):tl ic:Ft e ;f U!, #t e g* t,s,*
?nt ,** it J'yt * ; -:*?\t Jtii ,it3'"-U i ,l,y;

.tla cs,,;,*L^1 i ,!t J;, Jat ,:{,, *
"Ada dua orang berdebat tentang masjid yang dibangun dengan
berdasarkan ketakwaan dari hari pertama. Seorang mengatakan, .Ifu

adalah masjid Quba' dan yang lain mengatakan, 'Itu adalah masjid
Rasulullah SAW'. Maka Rasulullatr SAW bersabda, *Itu adalah
masjidku izi." (HR. Ibnu Hibban) dari hadits Sahal bin Sa'ad dengan
hadits yang s:rma dan di dalam hadits tersebut ada redaksi: t alu
mereka datang menemui Rasulullah SAW, maka beliau bersaMa, ..ft2

adalah masjidhr ini."

tn Raiulua(cctakan Al Mundziri).
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392. Dari Usaid bin Zhuhair Al Anshari 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia
termasuk satrabat Nabi SAW, dia bercerita tentang Nabi SAW, bahwa
beliau bersabda, "Shalat di masjid Qrba seperti umrah." (I1,P.. At-
Tirmidzi, Ibnu Majatr dan Al Baihaqi)

At-Tirmidzi menilai hadit ini hasan ghanb. pengarang

mengatakan, kami tidak mengetahui3sr hadits shatrih yang
diriwayatkan oleh Usaid selain ini.

* h' p i' J;, ok -cg; ht ,gr- * /;;i, -rrr
.vt,Kt,tszin"j:;- *,

393. Dari Ibnu Umar, 
-radhiyaWahu 

'anhuma-, Rasulullatr SAW
pernatr berziarah ke masjid Quba dengan naik kendaraan dan berjalan
kaki."

Dalam suatu riwayat,"Lalu beliau melalatkan shalat di dalam
masjid tersebut dua raka'a1." (HR. Muttafoq 'Alaih) Dalam suatu
riwayat menurut Bukhari dan An-Nasa'i: "Beliau datang3s3 ke guba
setiap sabtu dan Abdullah melakukannya."

'5t I aa na'rifu (cetakan Al Mundziri).
t52 Au ya'ti qubaa (cetakan Al Mundziri).
ts! Masiid lcetakan Al Mundziri).
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Anjuran agar Tinggal di Madinah Sampai Meninggal
Dunia dan Berdoa di Sana serta Berziarah ke Kubur
Nabi SAW dan Penjelasan tentang Keutamaannya,

Keutamaan Gunung Uhud dan Lembah AI Aqiq

*ht J*:t J-;'of -*'hr ,g.,-i;; ,rj * -r1r
i:? lf il nLi q436t,tt [,,i!] rs,p',,J;-y'*&i

'rf xef|r;':.'i

394. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anftv-, batrwa Rasulullah

SAW tidak bersabar atas tekanan hidup di Madinah dan penyakitnya

yang diderita oleh salah seorang dari umatku, kecuali aku menjadi

pemberi syafa'at atau saksinya." (HR. Muslim, At-Tirmidzi dan

Muslim)

fli'awaail Al-li'awaa artinya tekanan dan kesempitan hidup.

u,'rL's ybt ,k !, J;.,'oi -*;br uyr- * *r-rqo
,6:r* ,p ,tWr:a'1"r'C,f- ,:l :4*Jr C) ;.tt i?i ;\
r\qb +; vi w.i- | o'r:ri;- t;s '; & ;, &-lt :Jv.t

li.a*i Wt't\ & Li * t,L'*'r ; w hr tri
.!qt?;t11;.rf ,cryd*

.lJ:r-l

t5' 
Qaola(cctaksn A! Mundziri).!" D,cmikian png tcrdapat dalanr cctakrn 'L', scdangkan yang terdapal datam ccakan

Al Mun&iri syifutilu.
tn Yaua aI qiyunuh(cct&n Al Mrmddri).
t'1 goala ldsan Al Mundziri).
t" lu 1c@kan Al Mmdziri).
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395. Dari Sa'ad 
-radhiyallahu 

'snfiv-, batrwa Rasulullatr sAw
bersabda, "sesungguhnya aku mengharamlun sesuatu yang ada di
antara dua lembah Madinah untuk dipotong pohon berdurinya dan
dibunuh hewan buntannya" dan beliau bersabdq ,,Madinah lebih baik
bagi mereko jika mereka mengetahui. Tidak boleh seorang pun
meninggallrannya lcarena kebencian terhadopnya, kecaali Allah akan
gantikan untulorya orang yang lebih baik darinya dan ridaklah
seorang tetap tegar menghadapi tekanan hidup dan penderitaannya,
kecuali alru akan menjadi pemberi syofa,at atau saksinya pada hari
kiamat."

Dia menambalrkan dalam suatu riwayat,',Tidaklah seorang dari
penduduk Madinah menghendansse keielelcan kecaali Allah akan
melelehlrannya di neraka seperti lelehan timah atau lelehan garam di
air." (HR. Muslim).

lGhidhaahuha): Al ghidhah dengan pendek, yaitu setiap pohon
yang ada durinya.

Plla Adzaabahullahl Imam An-Nawawi menjelaskan di dalam
syaratrnya terhadap hadits ini: Al Qadhi mengatakan, ..Tambahan ini
yaitu sabda Nabi 'Kecuali Ailah alcan melelehkannya di neralw,
menolak berbagai kesulitan hadits-hadits yang tidak disebutkan
tambahan ini dan menjelaskan batrwa ini hukumnya di akhirat. Dia
mengatakan, "Kadang yang dimarcsud ialatr orang yang
menghendakinya di masa Nabi sAw, maka kaum muslimin
dicukupkan dari urusannya dan keinginannya hilang seperti hilangnya
cairan timah di neraka. Dan hal itu bagi orang yang menghendakinya
di dunia, maka Allah tidak me,nangguhkannya dan tidak mernberikan
kekuasaan kepadanya, bahkan menghilangkannya dalam waktu dekat.
Seperti selesainya ,rusan orang yang memeranginya di masa Bani
Umayyah seperti Muslim bin uqbatr, sungguh dia telatr binasa ketika
dia berpaling darinya. Kemudian yazid bin Muawiyatr orang yang
mengutusnya binasa tidak lama setelatr itu. Dan selain keduanya yang
telah berbuat seperti perbuatan mereka berdua.,' Dia mengatakan,

te Yuriidu(caakan Al Mundziri).
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"Dikatakan, terkadang yang dimaksud yaitu orang yang

menghendakinya untuk melakukan pembunuhan dengan tipu daya dan

mencari keperkasaarurya dalam kelalaian, maka urusannya tidak akan

selesai, berbeda dengan oftrlg yang mendatanginya dengan terang-

terangan seperti para penguasa yang menodai kehormatannya."

Selesai, (An-Nawawi'Ala Muslim).

rori -*[ *lr, ;3, >r 3@-'diL ?nt ,gr- '# *t -r11
i ;v ,,\$it rt?\, *t yht ,k lt J;' Ju; ,t'<)t

,* \tlr ?& oy,,';',c,r)f;K,€'ii'6a, **;t
,i-;;jt,4 -6r\t ?&:t,-o,i'r\t',f f), i&,,fli
',* r4'utW6\ ,* k'f ,-:gtAkirxz76y,:^Ag
q l,r idf W*+r* a";r dt;)t?i-rW:'W d

,f.6r;Jrt'q}{-ri hr '4sl ,,'Lt;;tri ni ,qL';'} u
.:Li'

396. Dari Umar -radhiyallahu 
'nnftv-, harga melambung di

Madinah, maka kerja keras benar-benar telah mengalami kepayatran,

lalu Rasulullah SAW bersabda "Bersabarlah dan bergembiralah,

malra sungguh aku telah meminta berkah pada ularan sha' dan mud

lralian, maka makanlah dan janganlah kalian berpecah belah. Maka

sungguh makanan satu orang atlatp untuk dua orang, malcanan untuk

dua orang cuhtp untuk empat orang dan makanan untuk empat orang

culatp untuk lima dan enam orang. Sesungguhnya berlcah itu terdapat

t@ 
Qaala (ccakan Al Mundziri).

nt Fasyhad dalam cctakan "L" scdangkan di dalam cetakan Al Mun&iri, isytadda dan
yang&nar isytadda.

x2 tra lcrakan Al Mundziri).
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dalam jama'ah. Barangsiapa sabar menghadapi tekanan hidup dan
kepayahannya, maka alat akan menjadi pemberi syafa'at dan sar<sinya
pada hari kiamat. Barangsiapa keluar darinya karena kebencian
terhadap apa yang ada di dalamnya, Allah akan gantikan unturcnya
orang yang lebih baik darinya dan barangsiapa menghendaki
kejelekan, Allah akan meleburkanya seperti garam yang melebur di
cri." (HR. AlBazzar) dengan sanad yang bagus.

iu' & :t ,S;;jti ,ju -c[L?nt ulr- * it ;,,j -rtv
;i|&l ;y,A|d4tfltt';-;:i TrtLt i *t^y

t t-
.W o:-t

397. Dari Ibnu Umar, 
-radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:
Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa yang mampu untuk
meninggal dunia di Madinah, maka hendaklah dia meninggal dunia di
sana. Malra sungguh alru akan memberilwn syafa'at kepada orang
yang meninggal di sana." (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majatr)

Dan lafazh Ibnu Majah, *salah seorang dari lcarian untuk
meninggaL" Dan mengatakan, "Asyhadu (menjadi saksi) sebagai
pengganti kata Asyfa'z (memberikan syafa'at)." Dan dinilai shatrih
oleh Ibnu Hibban.

b, * At Jy-r"* -^b?nt u1r- ?Ut u.;;* ;rj -rtx
A * r,;*.G,*ei, -f.g;',bt'jL V 

";;,', 
ts';'1 : *

.tv:c r'r,ti?lo- hr #;-t ,;;&f u6,r&>ri'j^i,,'

398. Dari Ubadatr bin Ash-Shamit 
-radhiyallahu 

,anhu-, da'i
Rasulullatr sAw, beliau bersabda, *Ya Allah, siapa yang menzhalimi
penduduk Madinah dan membuat mereka talai, maka jadilanlah ia
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talau dan baginya lalout Allah, para malailat dan semua manusia.

Tidak alrnn diterima darinya tindal@n dan lceadilcn." (HR. Ath-
Thabrani) di dalam Al Kabir dan.Al Ausath dengan sanad yang bagus.

Serta diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadits As-Sa'ib bin
Khallad dengan hadits yang samq dan Ath-Thabrani. Di dalam
riwayat menurutny4 *Allah akan membuatnya takut pada hari kiamat
dan murlra lrepadanya." Dia meriwayatkan di dalam Al Kabir dari
hadits Abdullah bin Amru dengan lafazh: "Barangsiapa menyakiti
penduduk Madinah, malca Allah alcan menyakitinya." Dan

kelanj utannya seperti hadits Ubadah.

yh, & :t J;r iti ,i6 -^-hr qr- .-bv;,i, -rrr
. t . .. . ..

-I -,; ;j €+ €,*,) 6K,J';'-.,r;,t) ;,*,
.;Qr i'i_ *\r'u',:-i u Fr

399. Dari Hathib 
-radhiyallahu 

'snl1y-, dia berkata: Rasulullatr
SAW bersabda, "Barangsiapa menziarahilat sesudah l<ematianla+

malca seolah-olah dia menziarahilu di masa hiduplu dan barangsiapa
meninggal di salah satu tanah Haram, alcan dibangkitlcan termasuk
orang-orang yang merasa aman pada hari kiamar." (HR. Al Baihaqi)
dari jalur periwayatan seseorang dari Al Hathib363, dia tidak
menyebutkan dari Hathib dan diriwayatkan juga dari jalur riwayat
seseorang dari Ali Imran, dia juga tidak menyebutkannya.

A'\'
ht ,k at Jt-, Ju :JG Lui ;. ".1 * ,s:t :*'* -t. .

tott'

.yqt?;'*\i4 - ftt tl'e-6 u *r y

!6! yi, Aoli Hathib 'L" d8n di ddarn ceokan At Mundziri.
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400. Dari Amru, meriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya:
Rasulullatr SAW bersabd4 "Barangsiapa meninggal di salah satu
tanah Haram, mala akan dibangkitkan pada hari kiamat termasuk
orang-orang yang merasa aman dan barangsiapa menziarahiht
dengan berharap lce Madinah, maka dia akan berada di delcatlat pada
hari kiamar." (HR. Al Baihaqi)

,Li q;3ar,'"31t'1. k t* *yt 4 *';a, :**,
tFJr! riil}d wrifJ- J?3,a'irt4ew €,u'!)l

401. Dari Aisyah -+adhiyallahu 'anha-, batrwa Rasulullatr SAW
(bersabda), "Ya Allah, jadilcanlah Madinah mencintai lcami seperti
cinta lcami kepada Malckah atau lebih dan lurtskanlah dia untuk lcami,

berlcahilah pada ulruran Sha' dan Mudnya dan pindahlcanlah wabah
demamnya dan tempatlcanlah di Juhfah." (HR. Muslim)

[Al Juhfah] adalatr suatu daeratr antara Makkah dan Madinatr
dekat dari Rabigh. Dikatakan datrulu namanya adalah Muhayya'atr
dan dinamakan dengan Juhfatr, karena banjir telatr memusnahkan
penduduknya. Sebagran peneliti mengatakan bahwa tempat tersebut
dijauhi sejak Rasulullah mendoakan demikian, tidak ada seorang pun
yang meminum airnya kecuali menderita penyakit demam.

+h, * :t,S;;itt,itr-a hr qr- il Vr-r . y

.-6;t'*'.-b 6",;lt-b flrjJ;; '#, ,*)

w 
Qaala (cetakan Al Mundziri).

s5 lana (cctakan Al Mundziri).
36 Demikian yang terdapat dalam cetakan "L" dan humaaha di dalam cetakan Al

Mundziri.

27E RingkaHn Targhib wa Tarhib



402. DaJi Anas -radhiyallahu 
'Lnfiv-, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, *Ya Allah, iaditcanlah di Madinah dua kali lipat dari berkah

yang Engkaujadikan di Maldrah." (HR. Muttafaq 'Alaih)

flt,-P *3 y bt J:" U, q- r?i'iti'ou'j - t' r

'ii'i k €G.t ?r?? 
(,,i: W';;. 6 i.i'i\ irr,jti

.eI e, 
*'eG A ras 

t rl'';isr

403. Darinya (Anas), dia berkata: Nabi SAW memantau Madinah dan

berdoa, *Ya Allah, sesunguhnya alu haramkan apa yang ada di

antara dua gunungnya seperti apa yang diharamkan oleh lbrahim di

Malrkah,,, kemudian beliau berdoa, *Ya Allah, beriftanlah berftah

untuk merelca pada ularan sha' dan mud merelca." (HR. Muttafaq

'Alaih).

?tt ,J* i, A G'> :Jtt -t i:" ?nr uyt- ,t& i, ,f't -r . t

bti a$ !f",(i:t t -G el6'lrr;. 

"aitr,ivr''JI", 

t y
'o'; Arlt ,i6 tri.tt e't :t d U,i.flt 4 ,y':oaluli du-:t

9 /urir;;t Lf:, 4t'&t, 9, 
)^l?rr

404. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 
'anhuma-, dia berkata: Nabi

SAW berdoa, *Ya Allah, berilcanlah berlcah untuk lcami pada ulcuran

sha' dan mud lrami, berikanlah berftah untuk ftnmi pada Syam dan

Yaman kami." Maka salatr seorang dari kaum itu berkata' "Wahai

Nabiyullatr, dan pada Iraq kami?" beliau bersabdq "Sungguh di sana

terdapat tanduk ryetan, geiolak berbagaifitnah dan sungguh perangai

x7 muddihim vw sha'ihim (catakalt Al Mun&iri).
xe 

ltqaala (cctakut Al Mundziri).
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yang lrasar terdapat di Masyriq (bagian timur)." (HR. Ath-Thabrani)
dan para perawinya terpercaya.

Sabda Nabi "Qarn Asy-Syaithan (tanduk syetan)," maksudnya

dikatakan, bahwa yang dimaksud ialah mengikutinya. Dikatakan,

keras dan kuatnya. Juga dikatakan, tempat kekuasaan dan tindakannya

dan semua itu hampir sama.

h'&'$r'of -a
tiJi,-^?)t 

=G 
&

:r- -5. i e *nej ',f's -t. o

,q_".gru,ol ,,N'J r*
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ttDcuil

.16r,-,t;l.i; +t:. JL r'^21is,r'a.'i.';-- r'*

405. Dari Abu Isa bin Jubair -radhiyallahy 
'snfty-, bahwa Nabi

SAW bersabda tentang gunung Uhud, *Inilah gunung yang mencintai
kita dan kita mencintainya, berada di solah satu pintu surga dan ini
'Air; yaitu gunung yang membenci kita dan kita membencinya, berada
di salah satu pintu neraka." (F[R. Al Bazzar dan Ath-Thabrani) di
dalam Al Kabir danAl Ausath.

Al Khattrthabi berkata, "Sabda Nabi, 'Inilah gunung yang
mencintai kin dan kita mencintainya'yang beliau maksud ialatr para
penduduk Madinah, itu seperti ayat370 'Dan tanyaknnlah kepada
(penduduk) perkampungan itu.' (Qs. Yuusuf [2]: 82)." Al Baghawi
berkat4 "Yang teftaik ialatr mengartikan sebagaimana zhahirnya dan

tidak dipungkiri kecintaan benda mati terhadap para Nabi dan para

wali sebagaimana sebuatr tiang merasa rindu kerena berpisah dengan

Nabi SAW, hingga orang-orang mendengar kerinduannya3Tl. Dan
sebagaimana diberitahukan bahwa sebuah batu di Makkah
mengucapkan salam kepada beliau372, jadi tidak dipungkiri jika ada

s ebi lbas bin Jabir (cetakan Al Mundziri).
rrc Demikian yarg terdapat dalam cetakan "L" dan di dalam cetakan Al Mundziri qaala

Ta'ala.

'71 ila oa so*aroha (cetakan Al Mundziri).

'o Qobloolwobn (cetakan Al Mun&iri).
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salah satu dan semua bagian Madinatr mencintai beliarl merasa rindu
untuk bertemu dengan beliau ketika berpisatr. Dan yang dikatakan
oleh Al Bahgawi ini bagus.

,s;lf,.t-t.1
\ ) J-;'&L u q,; * iynsu#4;L, y h,

.ir Jy-., t;- W i>r1lr J;- ;t,tt'.*
406. At-Tirmidzi telatr meriwayatkan dari hadits Ali, dia berkat4
"Aku pemah bersama Nabi SAW di Makkah, lalu kami keluar ke
sebagian penjuru Makkah. Maka tidaklah menyambut beliau sebuah
gunung dan tidak pula sebuatr pohon melainkan semua me,ngatakan,

'Keselamatan semoga terlimpatr kepadamu wahai Rasulullatr'." At-
Tirmidzi menilai hadits ini hasan gharib.

^41?'t ,j* ir J?rjf 'j6 
rL ;;. ,W * Lfi3j -r.v

_t.abJt gu-rt i if" Li,'st-, :

407. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Gunung Uhud adalah salah satu tiang szrga." (HR. Abu
Ya'la dan Ath-Thabrani)

ir J'y, t'" 
Uy1;- '374-& ?nt qr- 7Ut u. 

'# '*s - t , t
'Jb'oi,tfilu1 i:,,$:, q 7T Ut Cg,*, * ht *

{r3t€'-l)tiA
t1t Fi fu'dhilcrlialon Al Mundziri).t" 

Q*lo(cctakan Al Mun&iri).
t1s 

Qaab(cctaksn Al Mun&iri).
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408. Dari Umar bin Al Khaththab 
-radhiyallahu 

'anhu-, Rasulullah
sAw telatr menceritakan kepadaku, "Telah datang kepadaku tadi
malam seseorang dari (utusan) Rabbku dan dia berada di Al Aqiq;
agar melakukan shalat di lembah yang diberkahi ini." (HR. Ibnu
Khuzaimah)

lAl Aqiiql: yaitu salah satu lembatr Madinah Al Munawwarah
tempat mengalirnya air. Perlu diketahui bahwa di negeri Arab terdapat
banyak tempat yang dinamakan Al Aqiq. Dan semua tempat yang
terbelatr dari bumi disebut Aqiq. Jamalarya A'iqqah dan Aqaa,iq. (An-
Nihayah).

t76 Ana(cetakan Al Mundziri).
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",.lrJ $\t)\il.?K
KITAB JIHAD DAN PENJELASAI\I NYA

Anjuran untuk Berjihad dan Penegasan akan
Kewajibannya

4Og. Dari Anas bin Malik -radhiyallahu 
'\nftv-, dia berkata:

Rasulullatr SAW bersabdq *Berangleat pada pagt hari (untuk

berjihad) di jalan Atlah atau pada sore hari lebih baik dari dunia dan

seisinya." (HR. Mutnfq 'Alaih).

Dan menurut riwayat keduanya dari hadits Sahal bin Sa'ad

dengan hadits yang sama. Menurut Muslim dan An-Nasa'i dari hadits

Abu Ayub semisal hadits tersebut, tetapi beliau bersabda *Lebih baik

dari terbitnya matahari3Tl atau terbenamnya."

bt*:t S;;i6 'i6 -&?nr q'- r;:.i nj *j -t\.
,f.",V'o\L*r# ea";1 ir' t'tfi-,PjY
$y;Jir ij.lf ol'o,a';;,*i b'u y e.G6-0, d;

'71 Au 1et*mAl Mundziri).
t1t Tdhaunu-"H".
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410. Dari Abu Hurairatr -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda (dari Tuhannya), *Allah alcan menjamin
orang yang keluar (jihad) di jalan-Nya, tidak mengeluarkannya
kecuali jihad di jalan-Ku, kcimanan kepoda-Ku dan pembenaran
terhadap rasul-Ku, maka Dia menjamin untuk memasukkannya ke
surga. Atau kembali ke ntmahnya yong dia keluar darinya dengan
memperoleh sesuatu yang ia peroleh bentpa pahala atau harta
rampasan perang. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di
tangan-Nya, tidaHah (seorang) terluka di jalan Allah, kecaali akan
datang pada hari kiamat seperti keadaannya letile terlulca, warnanya
warna darah dan baunya -artinya sesuatu yang terluka- bau misik.
Dan demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh
alat ingin berperang di jalan Allah lalu alru terbunuh, kemudian aku
berperang lalu terbunuh, lcemudian aht berperang lalu terbunuh."
(HF.. Muttafaq 'Alaih) dan ini adalah lafazhmenurut Muslim.

lWalladzi Nafsu Muhammadin Biyadihi lawadidtn] demikian
yang terdapat pada naskatr yang tercetak dan barangkali di dalamnya
terdapat kekurangan. Adpun ltfazh Muslim. "Demi Dzat yang jiwa
Muhammad berada di tangan-Nya, seandainya tidak memberatkan
atas lcaum muslimin tidaklah alat duduk di belakang pasuknn yang

tD Au arja'aha "L" dan di dalam cetakan Al Mundziri tertulis demikian.

'u Kalama YaHumu(cetakan Al Mun&iri).
ttt Kalama (ceakan Al Mundziri).
382 Tidak ada dalam cetakan "L" tertulis dan tidak pula dalam cetakan Al Mundziri.
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berperang di jalan Allah selamanya. Tetapi aht tidak mendapatlcan

l<.elapangan hingga aht bisa membawa merel<n dan merelea tidak
mendapatlran kelapangan dan mereka merasa berat untuk tertinggal
dariku. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya,

sungguh alat ingin...."

j:" it Jy,
lz.r. . - cl

s# ,P sl

'rf ^atf
.-i:)r'i "oi t ".t-":, fV'*hr iv -tL

4Ll. Dari Abu Malik Al Asy'ari -radhiyallahu 
'4nftv-, batrwa

Rasulullalr SAW bersabda, "Barangsiapa keluar di jalan Allah, lalu
dia mati atau terbunuh, malca dia mati syahid atau dipatahkan

lehernya oleh ladanya atau untanya, atant tersengat binatang berbisa,

atau mati di atas lcasurnya dengan l<ematian apa saja yang Allah
leehendaki, malca sesungguhnya dia adalah syahid dan dia akan

mendapatkan surga." (HR. Abu Daud)

Sabda Nabi, fashala artinya keluar, waqasha artinya

melemparkanny4 hingga lehernya patah dan al hatf artinyamati.

F) yh, * C, iL -&?nr u1r- * qt ;pj -ttt
,* e t:c,J cf qV, * C:,Jv i:' *,* q.

Itr Demikian yang rcrdapat ddam cetakan Al Mundziri dan di dalam cctakan'L" trtulis
dengan hurufdhadh.

lu Maota(cstakan At Mun&iri).
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412. Dari Ibnu Umar 
-radhiyallahu 

'anhu-. dari Nabi sAw tentang
sesuatu yang beliau ceritakan dari Rabbnya, Allah berfirman, ,,Siapa

saja di antara hamba-Ku yang keluar berjihad di jalan Allah untuk
mencai keridhaan-Ku, maka Aku memberikan jaminan untuknya, jika
Alu lecmbalikan dia, maka alcan Alru kembalikan dia dengan
membawa sesuatu yang ia peroleh berupa pahala atau harta
ramp(Nan perang. Jil@ Alil mematikannya, malca Alu berikan
ampunan untubtya." (HR. An-Nasa'i)

l, i; ,iC :Jv -'& ?nr u1r- ;; i *',rJ sj -tw
.';6t 1' ::l :t,b € y V.$'c,ir y{p : * \t *

413. Dari Abu Abas3su bin Jabr -radhiyallahu 
'snfty-, dia berkata:

Rasulullatr sAw bersabda, "Tidaklah kedua kaki seorang hamba yang
berjuang di jalan Allah berdebu, lalu ia tersentuh oleh api neral<a."
(HR. Bukh€ri)

Dan me,nurut At-Tirmidzi, *Maka keduanya haram bagi
neral(a."

hr;:;rl i' b e{r'f/t'.*ar*c,ii*t*
..,6r&

s 
SaDr'rIr lcetakan Al Mundziri).

3s Abdurrahnam bin Jabr (cetakan Al Mundziri).N 
Qaalat (cx:talwr Al Mundziri).
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414. Dari Aisyah 
-radhiyallahu 

'anha-, aku mendengar Rasulullatt

SAW bersabda, *Tidaklah letahttan bercampur dalam hati seseorang

di jalan Allah, l<ecuali Allah haramkan neralca baginya." (HR.

Ahmad) dan para perawinya terpercaya.

Ar-Rahaj dengan menfathah huruf ra' dan huruf ic'dan kadang

mensukunnya, yaitu sesuatu yang masuk ke batin manusia berupa rasa

takut dan gelisah.

urlyLr,j itt-'*;fu u1r-'e.,At * oj'*,*tt.
'"-^t;-i'lio {$t oai'nt,i*:*i y'it s*'nlt
# €qi ''*.1u';;io,i6:t E €IYt*o,*k

17 qj(t 1t;r 'iur 
ifi 

=A'q
415. Dari Abu Sa'id Al Khudri -radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata:

Seseorang datang menemui Nabi SAW seraya bertanya" "Siapakah

orang yang paling utama?" Beliau bersabda, "Seorang mulonin yang

berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah SW." Dia
bertanya" "Kemudian siapa lagi?" beliau bersabda, "Seorang mulonin

beribadah lrepada Allah di salah satu lembah dan meninggallcan

manusia dari lcejahatannya." (HR. Muuafaq 'Alaih)

Dan diriwayatkan oleh Al Hakim dengan redaksi, "Orang

mukmin manakah yang lebih sempurna keimanannya?" beliau

bersabda, "Yang berjihad.... Dan seterusnya dengan hadits yang

sanna." Di hadits lainnya dia mengatakan, "Sungguh manusia telatr

merasa cukup dari kejahatannya."

[Al Haditsl kelanjutan hadits ini sebagaimana diriwayatkan oleh

Al Hakim, dia mengatakan" "Orang yang berjihad dengan iiwa dan

t88 Rasuluilah (cetakan Al Mundziri).

'te Bimaa (ceakan Al Mundziri).
t* Tsumma (ceakan Al Mundziri).
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hartanya dan seorang yang beribadah kepada Allah di salah satu

lembah dan mencakup diri dari kejahatannya."

Ibnu AMil Barr berkata, "Sesungguhnya hadits-hadits ini
dibawakan dengan menyebutkan kata lembah dan gunung, karena hal
itu umumnya sepi dari manusia. Jadi setiap tempat yang menjauhkan

dari manusia, maka itu masuk ke dalam makna ini. Di dalam hadits ini
terdapat keutamaan menyendiri, karena bisa selamat dari
menggunjing bersenda gurau dan lain sebagainya. Adapun manusia

menyendiri pada asalnya, jumhur mengatakan, "Ifu dilakukan ketika
timbul berbagai fitnah. Hal itu diperkuat dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu': 'Akan datang l<cpada

manusia suatu zaman yang sebaik-baik manusia kedudukonnya yaitu
orang yang mengambil kendali lailanya di jalan Allah mencari
kematian di tempatnya dan seorang yang berada di salah satu lembah

menegalrlran shalat, menunaikan zakat dan meninggalkan manusia

kecaali dan kebaikan '." Selesai. (Fathul Bari).

Jy 6 *t J-; t;- Ji ,JE -& ?nt uir- ijj eJ s"j - t t t

,i ;; ,jL u;6ff J$ f ;\bx v , 
jd t.irr p .rr 

':ri*Jr

*i,f € :dr'):, :Jv d,rrr+u t,i;-'+ k,k
-":i'o,r?q;ZYi' :q -u,'Pr;:t;il' J#

). . t':',b €:at'q';-
416. Dari Abu Hurairah, -radhiyallahu 

'snfiy-, dia berkata,
'DikatakarU Wahai Rasulullah, Apa yang bisa membandingi jihad di
jalan Allah?" beliau bersabda, "Kalian tidak akan mampu

melalatlrannya." Lalu dia mengulanginya dua atau tiga kali. Setiap kali
ditanya beliau bersaMa" "Kalian tidak alran mampu melahrkannya."

et Fa'a'adun(cctalon Al Mun&iri).
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Kemudian beliau bersabda, "Perumpamaan orang yang berjihad di
jalan Allah seperti orang berpuasa, beribadah dengan ayat-ayat

Allah, tidak lemah dari melakukan shalat dan berpuasa hingga orang

yang berjihad di jalan Allah kembali." (HF' Muttafaq 'Alaih)

^* iu' ,,u, ;nr J'rt oi -',b?nr uer- r;-; gri *', -r\v',!t 
W qiy*.ir ri;f ^*r; iu F e''oy.:Ju'J*':

.r?'t<!rr rL1*Jt ;r lS ,Ft'-lt ;r C

417. Da;i Abu Hurairah, -radhiyallahu 
'snl1v-, bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Sesungguhnya di surga terdapat seratus derajat

yang Allah pesiapkan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah.

Jarak antara dua derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi."

(HR. Bukhari).

* i' & lnr Jyr'oi -&?ut $,.,r- * eri ;,o1 -ttx
'&i ,l';) t3*t,6-: t$) ur, ,t::, *rre;'J ,lo r;,
"tr 

j:- ) J- * G,yi, J6,* t A'4,lai;Jit'i
;. c *it e.^-r:: iu rer''r.;i1 A|i} ali: ,iu'; ,tsz636l$

'iu tar J;, t;- € r1j :)v ,-?r\tj y3t ; K ;Lrt F
. ;u' Jr* ,f lti--lr

418. Dari Abu Said -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa yang ridha Allah sebagai Rabb, Islam

sebagai agama dan Muhammad sebagai rasul, pasti dia al<nn

te2 Alaihi (cetakan Al Mun&iri).
tet Lil'abdi (cetakan Al Mundziri).
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mendapatkan surga." Maka Abu said kagum akan hal itu, lalu berkata,

"Ulangilah hal itu untukku wahai Rasulullah." Maka beliau

mengulanginya, kemudian bersabda, "Dan yang lain, dengannya

Allah akan mengangkot seorang hamba seratus derajat di surga, yang

jarak antara dua derajat itu seperti iarak antara langit dan bumi."

Dia bertanya, "Apa itu watrai Rasulullah?" beliau menjawab,

"Berjihad di jalan Allah." (HR. Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

419. Diriwayatkan dari Umar3'o bin Abasah3es, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa berperang di jalan Allah sebatas waktu

memeras susu unta, maka Allah haramkan wajahnya disentuh api

neral(a."

lFuwaaqa An-Naaqah] yaitu waktu antara dua perahan berupa

istiratrat. Didhammah huruf fa'-nya atau difathatr. Dan hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad.

';i 
J :;;- oi'+,ie *\t ;-';,rj i f oj'*'s - Lt .

i-alt;t;.i'ot,*: yht;* itJ;, Jv*ds:[Jlt lb,
Ul ;;6 t- ,Jui ,ar4te , ,V; "'jw,..r..iJr ,S>,v',;:
'e;tio,;'iu ru; ',5;*, &\t * itJ;;'+

!'4 Am* (cetakan Al Mundziri).

'"s Utbah (cetakan Lucknow dan Al Mundziri).

'% Yaquulu (cetakan Al Mundziri).
!e7 Faqoama (cetakan Al Mundziri).

g a. . .. . . . lz

Crf-o*,t**tfsss-t\1
,J" ir' i? ie IGG) :t ,b'€'Ju
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420. DaiAbu Bakar bin Abu Musa Al Asy'arit*, *u ;"ro"rr".
bapakku mengatakan ketika dia berada di hadapan musuh, Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan
pedang." Lalu bangkitlah seorang yang keadaannya sudah usang

seraya bertanya, "Wahai Abu Musa, kamu mendengar Rasulullah

SAW mengatakan hal ini?" dia menjawab, "Ya." Lalu ia kembali
menemui para sahabatnya seraya mengatakan, "Aku ucapkan salam

kepada kalian," kemudian dia mematahkan sarung pedangnya dan
melemparkannya, kemudian be{alan sambil membawa pedangnya

menuju musuh, lalu berduel hingga terbunuh. (HR. Muslim, At-
Tirmidzi dan lainnya)

lJalna As-Saifi artinya sarungnya.

"r* |t 
J;rj6 'i6 -i:; ir *r * i ,F *j -ry \

Ls 5)L'ri Y ,oo,,G!.tt *ti.i ry.'# l*L,*', * \t
i :-t y',1: ,^1tt W'q.";.iat, c,ttit ;F- *';;;

.t21:.W lA o uV,'tb,j ,,tfir *ie!'st ,a02,;f>j-

421. Dari Sahal bin Sa'ad -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Dua saat yang ketika itu pintu-pintu doa
dibuka dan mengatakan, "Tidak akan ditolak doa orang yang berdoa

3et Fa'alqaahu (cetakan Al Mundziri).
1* Bihi (cetakan Al Mundziri).
a@ 

Qaala (cetakan Al Mundziri).
aor 

Qul (cetakan Al Mundziri).
402 Turaddani (cetakan Al Mundziri). dan ditambahkan di dalamnya au qaala maa

turaddani.
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ketika mendatangi adzan, barisan di jalan Allah." Di dalam suatu

lafazh, "Dua hal yang tidak akan ditolak: berdoa ketika adzan dan

ketika perang yaitu ketika sebagiannya bertempur dengan sebagaian
lain;'(HR. Abu Daud) dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Di dalam suatu riwayat menurutnya,"Dtta saat yang tidak akan
ditolak doa orang yang berdoa, ketika shalat diiqamati dan ketika
dalam barisan di jalan Allah."

fYuljimu): Artinya bertempur dan berkecamuk di antaranya
huru-hara artinya peperangan.

Anjuran Mengikhlaskan Niat dalam Berjihad dan
Penjelasan Tentang Orang yang Salah Niat

At Sr*,t G- :Jv Y'*'r'oi -& ir l.c.r I o..
,t':- oJP €.1 f) _tYY

'J)k tGG ,'^\,t'f '$t 
lt );).,*':i ,r|:S:.tjvj ,U)

.oU ex ui f);t & {;i v 'jui
422. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 

'anhu-, bahwa seseorang
berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang ingin berjihad dan dia mencari
harta benda dunia?" maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada
pahala baginya." Maka orang-orang memandang besar hal itu dan
mereka mengatakan kepada orang itu, "Tanyakanlah kembali kepada
Rasulullatr, barangkali kamu belum puas." Lalu orang itu kembali dan
mengulangi pertanyaannya, dan beliau bersabda, *Tidak ada pahala
baginya," hingga mereka melakukan hal itu tiga kali." (HR. Abu
Daud) dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

&t Yuriidu (cetakan Al Mundziri).
M 'l)d (cetakan Al Mundziri).
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:t,E,f #-qJ' d ltry rk|,js J,*iy
423. Dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa ada seorang Arab badui
datang menemui Nabi SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah,
Seseorang berperang karena mengharapkan harta rampasan perang

dan seseorang berperang karena ingin disebut-sebut dan seseorang

belperang agar kedudukannya dipandang. Maka siapakah yang

berperang di jalan Allah?" maka Rasulullatr SAW menjawab,
"Barangsiapa berperang agar kalimat Allah (agama) menjadi tinggi
maka dia berada di jalan Allah." (HR. Muttafaq 'Alaih).

Ar\zoc

^* h' .J- *t JytIX- 'ju *d;it ;'-& ;,oj -tt t
|rt{ ? ai 6 gft *< Cf; .o(,:u iCtr' Ct,JA'&:

1'j,r<*j. -':, 
j\'t;*uk Jj,!?:r')'it Syut

.q;A 6 AU:;-e, taLgi- e?rt

424. Dar, Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amal perbuatan itu
tergantung niatnya dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa
yang dia niatkan. Baransiapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasul-
Nya, malra hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya dan barangsiapa
yang hijrahnya kepada dunia yang dia peroleh atau seorang wanita
yang dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan hijrah
kepadanya." (HR. Muttafaq'Alaih).
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425. Dai Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Tidak ada para prajurit atau pasukan perang yang

berperang di jalan Allah, lalu mereka selamat dan memperolehnya,

melainkan mereka telah bersegera mendapatkan dua pertiga pahala

mereka. Tidak ada para prajurit atau pasukan perang yang tidak

berhasil, ditalat-takuti dan dikalahkan melainkan pahala mereka

telah sempurna." Di dalam suatu riwayat: "Tidak ada para praiurit
atau pasukan perang yang berperang di jalan Allah, lalu mereka

memperoleh harta rampasan perang, kecuali mereka telah bersegera

mendapatkan dua pertiga pahala mereka dari akhirat dan masih

tersisa untuk mereka sepertiga. Jika mereka tidak mendapatkan harta

rampasan perang, sempurnalah pahala mereka." (HP.. Muslim. Abu

Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah) meriwayatkan hadits yang kedua.

Tukhfiq artinya tidak mendapatkan harta rampasan dan tidak

mendapatkan kemenangan.

e5 Demikian yang ada dalam cetakan "L" dan di dalam cetakan Al Mundziri tertulis
yaslamun.

a6 Fayushiibuar (cetakan Al Mun&iri).
&7 Al ghaniimoi (cetakan Al Mundziri).
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Anjuran untuk Memberi di Jalan Allah dan Keutamaan
Memberikan Persiapan kepada Para Peiuang serta

Mengurusi Keluarga yang Ditinggalkan dengan Baik

Jb !, J;,j6 ,i6 -& hr q,- I." i i" ,* -ry1

* yy f.*,|-? l' #i €$r3;i U,* r* io,

426. Da,rt Khuraim bin Fatik -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membelanjakan naftah di
jalan Allah, maka ditulis dengan tujuh ratus kali lipat (pahata).,, (HR.
At-Tirmidzi) dan dinilai hasan oleh An-Nasa'i serta dinilai shahih
oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

j." ltJ;;'of -.*?nr qr-',fit y i y *-ryv
tt#) i: a* f I' E e6_i"';+ ;1 :Jv &', dr ir

.t?'^ii ?r*l ,l.Grv

427. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani 
-radhiyallahu 

'anhu-, batrwa
Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa mempersiapkan orang yang
berperang di jalan Allah, maka sungguh dia telah irat berperang.
Dan barangsiapa mengurusi keluarga yang ditinggarkan orang yang
berperang dengan baik malca ia telah ilrut berperang." (HR. Muttafaq
'Alaih)

dan menunrt riwayat Ibnu Hibban. ,,Baginya seperti pahala
orang berperang itu hingga tidak mengurangi pahala orang yang
b e rp e r an g s e di ki tpun."

Dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Ar Ausath dat'-
hadits zaid bin Tsabit seperti hadits yang pertama tetapi, beliau

&t Kutibat-H.
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bersabda, "Maka baginya seperti pahala orang yang berperang itu."
Di dua tempat.

lKhalafal: artinya mengurusi orang yang ditinggalkan di

belakangnya seperti keluarga dan anaknya. An-Nawawi mengatakan,

"Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berbuat baik kepada orang

yang melakukan kemaslahatan kaum muslimin atau melakukan urusan

yang menjadi kepentingan mereka."

Anjuran untuk Tetap Berada di Tempat Ketika
Berperang di Jalan Allah

428. Dari Satral bin Sa'ad As-Sa'idi: Bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Tetap berada di tempat selama sehai ketilca berperang di
jalan Allah lebih baik dari dunia dan seisinya." (HR. Muttafaq 'Alaih)

dalam suatu hadits.

lAr-Ribathl yaitu tetap berada di tempat di antara kaum

muslimin dan orang-onmg kafir untuk menjaga kaum muslimin dari

ancaman mereka. Ibnu Qutaibah mengat akan, "Ar-Ribath berasal dari

orang-orang yang mengikat kuda mereka untuk persiapan perang,

berdasarkan ayat, "Dan dari hda-laila yang ditambat untuk

berperangi'(Qs. Al Anfaal [8]:60)
lHaditsl: kelanjutannya, "Dan tempat cambuk salah seorang di

antara lcalian dari surga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan

memberilcan isyarat dengan semangatnya kepada seorang hamba di
jalan Allah atau kemampuan,lebih baik dari dunia dan seisinya."

0 Fiihao (cetakan Lucknow).
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429.Dari Salman: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tetap
berada di tempat selama sehari semalam ketika berperang di jalan
Allah, lebih baik dari berpuasa dan qiyamullail selama sebulan. Jika
dia meninggal dunia ketika itu, makn amal perbuatannya yang dahulu
dia amalkan berjalan terus, ditetaplan untuknya rizkinya dan dia
merasa aman dari syetan pembuatfitnah." (HR. Muslim)

Ath-Thabrani menambahkan di dalam suatu riwayat, "Dan akan
dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang mati syahid."

lAl Fattanl: yaitu syetan yang menfitnah manusia dengan
kesesatannya pada mereka. Sabda Rasulullah SAW, "Ditetapkan
untuknya rizkinya" sesuai dengan firman Allah SWT tentang orang-
orang yang mati syahid: "mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan
mendapat rezki."(Qs. Aali 'Imraan [3]: 169)

?nt ,j*; :t Ji;'oi -'^Z?nr uer- * i ilt2,'*j -ty.
iy ,!,t ,b eb,t)tol,g; &'e * J? i,su';-,, ^;e' 

..*i;"g",;i,, iqt ;; J\'"r;'i &
430. Dari Fadhalah bin Ubaid -radhiyallahu 

'anhu-, bahwa
Rasulullah SAW bersabda, "setiap orang yang mati itu ditutup
berdasarkan amal perbuatannya, kecuali orang yang berjuang di

oro qaala (cetakan Al Mundziri).
arr Wa lcetakan Al Mundziri).
4r2 Alaihi (cetakan Al Mundziri).
o'' Min (cetakan Al Mundziri).
ata Minfitnah al qabr "dari fitnah kubur" (cetakan Al Mundziri).
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jalan Allah, karena dia alcan mengembangkan amal perbuatannya

sampai hari kiamat dan diberikan rasa aman dari fitnah kubur." (Hk.
Abu Daud dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi menilainya hasan shahih, serta dinilai shahih oleh

Ibnu Hibban dn Al Hakim. Di dalam riwayat Ibnu Hibban dan

sebagian naskah At-Tirmidzi ada tambahan, "Dan seorang pejuang

yaitu orang yang berjuang melawan dirinya." Dan diriwayatkan oleh

Ath-Thabrani dari hadits Al Irbadh bin Sariyah semisalnya dengan

dua sanad, keduanya diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya.

Anjuran Melakukan Penjagaan saat Berjuang di Jalan
Allah

;tt ;-r^s Li
roz \, .

-4:e dl)l cf f 4lll

*t jle';r
431. Dari4rT Abdullah bin Umar -radhiyallahu 

'qnfty-, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian lafieritahukan dengan

satu malam yang lebih baik dari malam lailatul qadar?, yaitu seorang
penjaga yang menjaga di daerah yang menghawatirkan, barangkali
dia tidak kembali kepada keluarganya." (HR. Al Hakim)

\t * yt ,S;;'+:Jv -'&br qr- ot;L 6'j -trt
,,ii[ iA y / i$f :"b a-F ;;,j:,4 *, y

.6)qib_:

ats An-nabi (cetakan Al Mun&iri).
ot6 Lailah (cetakan Al Mundziri).

"' Ibnu Umar (cetakan Al Mundziri).

rl

cfSe .rl"rat p C Jbi aro4\

l:t ,.p -tr\
isu ,r-,: 4v

,. t c

P,J,
"€4itl
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432. Dari Utsman -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Melakukan penjagaan
semulam di jalan Allah lebih utama daripada seribu malam yang dia
melakukon qiyamullail dan berpuasa di siang harinya." (HR. Al
Hakim)

Anjuran Mewakafkan Kuda untuk Berjihad bukan
Karena Riya' dan Sum'ah serta Penjelasan Tentang

Keutamaannya

\,'rot. t.f tct \.. z tzt c
olttl cir; rJl -cr e$l \5'b)- -P J. ;r - t rr'!4, 

i. J\';i, q;$ q.",fr 1,+,:r :Jv

433. Dari Ibnu Umar 
-radhiyallahu 

'anhu-, bahwa Rasulullatr SAW
bersabda, *Kuda itu diikat pada jambulnya suatu kebaikan pada hari
kiamat." (HR. Muttafaq 'Alaih)

?nt j* ulrhi -a hr e;- *;jr €j iij'.L cr-rrr
;\ #rt |\t,'$, tw,;l €\rr);"1;iir,Jt3 *, *

434. Dari Urwatr bin Abi Al Ja'd 
-radhiyallahu 

'anhu-, bahwa Nabi
SAW bersabda, *Kuda itu diikat pada jambulnya suatu kebaikan;
pahala dan harta rampasan perang sampai hari kiamar." (HR.
Muttafaq'Alaih)

fMa'quudun Fi Nawaashiihal yang dimaksud dengan jambul di
sini ialah rambut yang terurai di atas datri dan dikhusukan dengan
jambul karena tinggi kedudukannya. Mereka mengatakan,
"Kemungkinan dijuluki dengan jambul merupakan ungkapan dari
semua dzat kuda sebagaimana dikatakan, si fulan diberkatri ubun-

c

.dtAl ,',1- lJ-
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ubunnya dan kemungkinan, dikhususkan dengan kata jambul karena

berada di bagian depan sebagai isyarat bahwa keutamaan itu berada di
bagian depan ketika menghadapi musuh bukan di belakang, karena di
situ ada isyarat untuk berpaling." Selesai, (Fathul Bari).

*\'* ytJi;i6 'jti

435. Dari Anas 
-radhiyallahu

bersabda, "Berkah itu terdapat
'Alaih)

tcz \.. , ,1 r..
-q:r drl tt)- ft e) -tYo

.j,+st qU €k;t J-'.

'snfty-, dia berkata: Rasulullah SAW
pada jambul kuda." (HR.. Muttafaq

+h' & d',f
t-J' "'',*)'g?ic"io",i6 :;-'oi'..\;i ri1 :ju *',

, :. ..,*r'€r'dl

436. Dari Uqbah bin Amir -radhiyallahu 
'anhu-, dari Nabi SAW,

beliau bersabda, "Jilra kamu ingin berperang, maka belilah seekor

kuda yang berwarna putih serta langkahnya lebar, karena kamu akan
memperoleh harta rampasan perang dan selamat." (HR. Al Hakim).

lThalq Al Yumnal Al Yamin, artinya agar kuda tersebut
langkahnya lebar, kuat untuk bergerak, lari dengan kuat dan juga kaki-
kakinya kuat. (Imarah).

tt' Fasytari (cctakan Lucknow) dan begitujuga di dalam cetakan Al Mundziri.

'te Muthlag (cetakan Al Mundziri).
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j:" y,|1;;'ol'rF*At -'ob?nt uir- I, ol'gp1 -tyv
'rf ,S-L;.l ?ltfj E,ptq'9,,lv',+: y\t

.,W'jiV;iji j*fi*,'pi
437. DanAbu Watrab -*Onrrr^nu 'snfiy-,b**" Rasulullah

SAW bersabda, "Hendaklah lcalian memilih kuda yang masing-masing
hitam ada warna putihnya, pirang ada warna putihnya atau hitam
pekat ada warna putihnya." (HR. Abu Daud dan ini lafazh menurut
riwayatnya, juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan panjang.

fKumait) bentuk tashghirkata Alonar, tidak berdasarkan qiyas,

yaitu di antara kuda dengan warna antara hitam dan meratr.

Anjuran untuk Mati Syahid dan Penjelasan Tentang
Keutamaan Orang-Orang yang Mati Syahid

t1 :Jts *t *\, *'4t oi -& ii,r qr- fi * -rr^

4 ,/r\t Je tf i'oft,rlfur ,)\ q';'tl 1 a?)t S** Li
q 6;n.7tr';r; rt,;fu' . e';'oi ;fi -,ailr ot in

/_c

.z.tflt

438. Dari Anas 
-radhiyallahu 

'anhu-, bahwa Nabi SAW bersabda,
*Tidak ada seorang pun yang masuk surga ingin kembali ke dunia,

dan baginya segala sesuatu yang ada di atas bumi ini, kecuali orang
yang mati syahid, sesungguh dia berharap untuk kembali ke dunia,

lalu dibunuh sepuluh kali, lcarena sesuatu yang dia lihat berupa

kemuliaan." (HR. Muttafaq 'Alaih) dan dalam suatu riwayat, "Karena
sesuatu yang dia lihat berupa keutamaan mati syahid."

azo Asyqarra Agharra (cetakan Al Mundziri).
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J;tLi -,:+;?nt uyr- ,/gt .r. )t'1 I' r.s;f .1 -trr
.u':lrtyt ;1 ,V 4'fr,Ju*')ql;ii,r &a'

439. Dai Abdullah bin Amru bin Al Ash 
-radhiyallahu 

'snft47ns-,

bahwa Rasulullatr SAW bersabda, "Setiap dosa orang yang mati

syahid akan diampuni kecuali utang." (HR. Muslim)

,r P,';';i &;n:Jv-'&?nr qr-,fi *i-rt.
e ,rs$r *i;u Jci J'ri c * ar Jy., i-,ifo,r-ri Jr.l

*i!t i;. ok tu,:&i y ?rr'u;'q F lg e.+f +zr],1

,*- :)'ii'* q et At )Pi,iw u |At';23;t,
'^ib-u ?:fi "n ,qF, * ,:rso'e q'd\l;?t ,'i)rbl

; t1;-rLi A;Ati:r:r'&Jr1 ,ezz!*7. U 'i6 ,sr; u.'"rL
:Jei tei'€*i lnt Jt-, t'JvLr t; :'.tJ7 S',v .u!r oj
-^;,.,'ri *r..)r.."&irl ,,i:lsu;tb ;.cJ, ti:h.; ,;rrit-j :fi
!r -f d?a oi4t i,F3,ozslFilli'ie*rso,oyi3u.
,r):*i ei ,yai :!'ol'*1 & ,",-itiG ,(:.qr) Af

(qE ir tri.ta.d. Y t;* l*, qF,
440. Dari Anas 

-radhiyallahu 
'anhtF, dia berkata: Pamanku Anas

bin An-Nadhar tidak hadir pada perang Badar, lalu berkata, "Wahai

a2t Asyhadani Allah (cetakanAl Mun&iri).
n22 lbna Mu'adz (cetakan Al Mun&iri).
a2' Bintmhin (cetakan Al Mundziri).
aza Bisahmin (cetakan Al Mundziri).
125 gad lcetakan Al Mun&iri).
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Rasulullah, Aku tidak hadir pada awal peperangan yang engkau

memerangi kaum musyrikin. Sungguh jika Allah menyaksikan di

dalam peperangan melawan kaum musyrikin, niscaya Allah akan

melihat apa yang aku perbuat." Maka ketika perang Uhud dan kaum

muslimin mengalami kekalatran, beliau mengatakan, "Aku meminta

maaf kepada-Mu ya Allah, dari apa yang merelca perbuat (yaitu para

sahabatnya) dan aku berlepas diri kepadamu dari apa yang mereka

perbuat (yaitu kaum musyrikin)." Kemudian dia maju dan Sa'ad bin

Mu'adz menyambutnya. Dia berkata, "Wahai Sa'ad raihlah surga,

demi Rabb An-Nadhar, sungguh aku mendapatkan baunya di balik

Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu wahai Rasulullah, untuk

berbuat apa yang ia perbuat." Anas berkata, "Maka kami temukan

pada dirinya delapan puluh lebih tebasan pedang, tusukan tombak atau

lemparan panah dan kami temukan dia telatr terbunuh dan kaum

musyrikin telah mencincangnya. Maka tidak ada seorang pun yang

mengetahuinya kecuali saudara perempuannya dengan pakaiannya

(dengan ujung jarinya)." Anas berkata, "Kami yakin bahwa ayat ini

turun pada dirinya dan orang-orang yang semisalnya: "Di antara

orang-orang mulonin itu ada orang-orang yang menepati apa yang

telah mereka janjikan kepada Allah;' (Qs. Al Ahzaab [33]: 32) (HR.

Muttdaq)'Alaih.

it ,* dt itr6uriq :Jv -'or ?nt uir- ,.G ;,e1-ttt
o . . . I o-l , .. '.1 c. . . o. . , / ','t o I c z

6,W aF: *'*:Si L-+i; !-t-; e't't * )t'tt ':rLj *
) :Ja | , )i'&i')i ,)-P air i5,"1 ,a;3ti'o'* g- q'it', -- tt, 

_ , .r. . . 
.. .

q\y *yt ltt tt,;{S x Ju'ti t;i$

441. Dai Jabira26 -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata, "Bapakku di

bawa menuju Nabi SAW, dengan kondisi tubuh yang telatr dicincang,

a26 lbnu Abdillah (cetakan Al Mundziri).
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lalu diletakkan di hadapan beliau. Lalu aku segera membuka wajahnya
dan kaumku mencegahku, lalu beliau mendengar suara seorang wanita
yang berteriak. Lalu dikatakan bahwa dia adalah anak perempuan

Amru atau saudara perempuan Amru?" Maka beliau bertanya,

"Mengapa kamu menangis?" atau beliau bersabda, "Janganlah kamu

menangis." Malaikat selalu menaunginya dengan sayap-sayapnya."
(HR. Munafaq 'Alaih)

A';'JC *) ln\t e dt"oi ,-^-?nt uir-'&j -ttt
c :Jti .A. ,& ed,t;tr hr ju i ':)]l ri 'r.t, t;- ,+.i:.;'G*

'* t:- ,Jw ,Ly o(, {3 ,7V )rri"o;.o t:';i?rt';r
11 :iG .*v'*'Ji( ,# ,1,.r t- Jo :ry| '"dL ",r ,*t

:* J:it ,f.ttr';'e6..,;r-,,5G .ohi.|vat'# e o
,ik q1r .16rii 

^i,r ;:" € tFiilt';pJ y]> ,hr

442. Darinya (Jabir) 
-radhiyallahu 

'anhu-, bahwa Nabi SAW
bersabda kepadanya setelah bapaknya di bawa, "Wahai Jabir, maukah
kuberitahukan kepadamu, apa yang Allah firmankan kepada
bapakmu?' Aku menjawab, "Tentu." Beliau bersabda, *Tidaklah Allah
berbicara dengan seorang pun kecuali dari balik tabir dan Dia
berbicara dengan bapalonu dengan terbuka, lalu berfirman, 'Wahai

Abdullah, berharaplah sesuatu kepadaku akan Alcu berikan untulonu.'
Dia berkata, 'llahai Rabbht, Englrau hidupkan alru, lalu aku akan
berperang karena-Mu yang kedua kalinya.' Dia berfirman,
'Sesungguhnya telah berlalu dariht, bahwa mereka tidak akan
dikembalikan.' Dia mengatalcan, 'Maka beritahukanlah kepada orang
yang di belalcangku.' Malra Allah menurunlran ayat ini, 'Janganlah

kamu mengira bahwa orang-orang yang gtgur di jalan Allah itu

304 Rlngkasan Targhib wa Tarhlb



mati...'(Qs. Ali Imran: 169)." (HR. At-Tirmidzi dan dihasankan

olehnya serta dinilai shatrih oleh Al Hakim.

lt Jr; ju :SG -v..i&?nr u1r- * i i' :* ';," -ttr

.13t

443. Dari Abdullatr bin Ja'far -radhiyallahu 
'anhuma-, Rasulullatr

SAW, "Selamat bagimu wahai Abdullah, bapalonu terbang bersama

para malail@t di langit." (HR. Ath-Thabrani) dengan sanad yang

hasan.

i' ,,- lnt JyrU,y;i6 ,jf -& iur qr- lra * -ttt
.'*; oti--t !it;',iri-'ol 'i,i tJi( :Vi',si'{--, y

444. Dari Jabir -radhiyallahu 
'snl1v-, dia berkata: Seseorang

bertanya, "Wahai Rasulullatr, Jihad apakatr yang paling utama?"

beliau menjawab, "Jika disembelih leudamu dan dialirkan darahmu

(mal<sudnya jihad)." (HR. Ibnu Hibban)

\t -V ytJ;;|Ss:iu -Gi,-o?nt €.rr- f6 ,u.t,r -tto
t lc z ',.c. , -o!, -a. i, t r. i. t,... t. t, "
c-p.e,,.€ y eFt=\/ ::i T'ir,qht,*j *

.t r,L') i 5-';zlt,';;j':, W
445. Dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 

'anhuma-, dia berkata:

Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang mati syahid di atas

kilatannya sungai yang berada di pintu surga, di lafiah hijau yang

keluar di atas mereka rizki merelca dari surga di wahu pagi dan

,f. y'{ 4 sf i' * t;-'cn t# ,*'t *:o' ib
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sore." (HR. Ahmad) dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al
Hakim.

i' .g- :t J-; iC
.i o ,lo, c.,;u',FP*

:Jv -'r-s ?nt *yr-
:t;i *4,.r.'<At

dJJU i gp1 -t|l,. ,4r.
/ .... a..

Ctsj ;,t1 :sus f
'.. ? .7 a. o

.aLJt rt jl ,ajlJt

M6. Dari Ibnu Malik -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Sesungguhnya nth orang-orang yang mati syahid

berada di tembolok-tembolok burung hijau yang bergantungan pada

buah-buahan surga atou pepohonan surga." (HR. At-Tirmidzi) dan

dia mengatakan, hasan shahih.

Sabda Nabi ta'luqu artinya berkeliaran dari bagian atasnya.

'p' :1^ e )* i.t i l' + r;iL 
'j6 fi; *: -ttv

tu;j;A, *i,?l|j.tflj,i itt W e,t r.!t",p;,t,
,,)u" {*, 

^:tL 
lo' & :t J'-ritf: * UjL i flurl :Jui

F,4cX i',;rr.'&J-:6t1) F *:'i €&t:'ri'#, 'dl n"'4lv ,*:dt ::))t il ,f)U "i ,Lia 1
;;;3 ,# :o Ll .tji r* olu'y ,Jd ,o,t{1f1

# rri; U,-t, uy ."elu; i|*,u 1 - t t ZF
$u .* ,lu-'oi'u tf ;- J

'2' 'Alaihi. (cetakan Al Mundziri).
a2t lththilaa'atan (L),fafa'ala bihim dzali*(cetakan Al Mun&iri).
aze Yoquulu.

,of at,'l t t 9

.,i l>l;Jl :j r.ll L_1 v1 V-
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447. Dari Masruq, dia berkata, "Kami bertanya kepada Abdullah, dia
adalah Ibnu Mas'ud, tentang ayat ini: "Janganlah knmu mengira
bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan
mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezlrf.(es. Ali
Imran: 169).?" Dia mengatalcan: Sungguh aku telatr menanyakan hal
itu kepada Rasulullatr SAW, lalu beliau bersabda, ,,Ruh-ruh mereka
berada di perut burung hijau yang memiliki pelita yang digantung di
Arasy, keluar dari surga ke tempat dia lcehendaki. Kemudian pergi ke
pelita ilu, lalu Rabb merelca mengamati merelra. Lalu Dia berfirman,
"Apakah lcalian menginginkan sesuatu?" merelca berlata, ,,Apa yang
kita inginkan, sedangkan kami bisa keluar dari surga, sekehendak
lrami." Lalu Allah be(irman demikian tiga kali. Setelah mereka yakin
bahwa mereka tidak alcan ditinggalkon dari meminta sesuatu, mereka
berkata, 'llahai Rabb, kami ingin agar nth-nth lrami dikembalitran ke
jasad kami, hingga kami terbunuh di jalan-Mu sekali ragi. setelah Dia
melihat bahwa mereka tidak memiliki kebutuhan, akhirnya mereka
ditinggallcan '." (HR. Muslim) dan lafazh ini menurut riwayatnya dan
juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

'k !' l ;' 
a i r3' {.';;",3,.)i; il

448. Dart Abu Ad-Darda' 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata: Aku
mendengar Rasulullatr SAW: "Orang yang mati syahid bisa
memberikan syafa'at untuk tujuh puluh orang dari leeluarganya." (HR.
Abu Daud) dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.
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449. Dari Utbah bin Abd As-Sullami, dia adalah termasuk di antara
sahabat Nabi SAW: batrwa Rasulullatr SAW bersabda, "Orang-orang
yang meninggal itu ada tiga: Orang beriman yang berjuang dengan
jiwa dan hartanya di jalan Allah sehingga tatknla bertemu musuh, dia
memerangi mereka hingga dia terbunuh, maka itulah syahid yang
diuji di surga Allah, di bawah arasy-Nya, para Nabi tidak bisa
melebihinya kecaali dengan keutamaan derajat kenabian. Orang yang
melemparkan dirinya dari berbagai dosa dan kesalahan, dia berjuang
dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah, sehingga tatkala bertemu
dengan musuh, dia memerangi mereka hingga dia terbunuh, maka

a3o llta (cetakan Al Mundziri).
a't Yuqtala (cetakan Al Mundziri).
atz Fii hubbiilalr (cetakan Al Mundziri).
a!1 Farraqa (cetakan Al Mundziri).
430 Azra wa Jalla (cetakan Al Mun&iri).
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itulah pembersih yang telah menghapus berbagai dosa dun

kesalahannya. Sesungguhnya pedang adalah penghapus berbagui

dosa dan dimasukkan dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki.

Sesungguhnya surga memiliki delapan pintu dan Jahannam memiliki

tujuh pintu, sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain. Dan

seorang munafik yang berjuang dengan jiwa dan hartanya, sehingga

tatkala bertemu dengan musuh, dia berperang di jalan Allah hingga

terbunuh, maka orang itu berada di neraka. Sesungguhnya pedang

tidak bisa menghapus kemunafikan." (HR. Ahmad) dengan sanad

yang bagus dan Ath-Thabrani, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban

dan lafazh hadits ini menurut riwayatnya.

it J'y, JL )a:, "oi -a ?s ,1r- :t .u f '* - r o .

€rq't:\ttsiit'i,; tJii ,r.,&t',si *t P \, *
u &t ;it * or;tal'urf tfi- ,p e;i olii';br

,d\: . c tL
dJ,-*-b lr!.2 rg-&r-l

, .. . .. a. ?tfuj cL*Jl

.^)L,-rl;

450. Dari Nu'aim bin Ammar -radhiyallahu 
'anhu-, bahwa

seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, orang mati syatrid

apakah yang paling utama?" beliau bersabda, "Orang-orang yang jika
di tempatkan pada suatu barisan, mereka tidak menolehkan wajah

mereka hingga terbunuh. Mereka pergi ke kamar-kamor yang tinggi
dari surga dan Rabb mereka tertawa kepada mereka. Jilra Rabbmu

tertawa kepada seorang hamba di dunia, maka tidak ada hisab atas

dirinya." (HR. Ahmad dan Abu Ya'la) Para perawi keduanya

terpercaya.

al5 Demikian di dalam cetakan Al Mundziri. dan tidak ada dalam cetakan "L".
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451. Dari Anas -radhiyallahu 
'snl1v-, dia berkata, "Ada beberapa

orang datang menemui Nabi SAW, lalu mereka berkata, "Utuslah

bersama kami orang-orang yang mengajarkan kami Al Qur'an dan As-

Sunnah. Maka beliau mengutus tujuh puluh orang dari kalangan

Anshar yang disebut para qari. Di antara mereka pamanku Haram bin

Milhan. Mereka dahulu membaca, mengkaji dan mempelajarinya di

malam hari. Ketika di siang hari mereka datang dengan membawa air

dan meletakkannya di masjid, mencari kayu bakar dan menjualnya

436 Al qur'an (cetakan Al Mundziri).
o3' Wa li (cetakan Al Mundziri).
a!8 Yasytaruuna (L) (cetakan Al Mundziri).
oto ilaihim (cetakan Al Mundziri).
4o Yabalughun "M" dan "L".
4' Abligh (cetakan Al Mundziri).
*2 Abligh (cetakan Al Mundziri).
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dan dengan hasil diperoleh mereka bisa membeli makanan untuk ahli

Shuffah dan orang-orang fakir. Maka Nabi SAW mengutus para qari

untuk mereka dan mereka meneliti para qari itu, maka mereka

membunuh para qari sebelum sampai ke tempatnya, lalu para qari itu
berdoa, 'Ya Allatr, sampaikanlah dari kami kepada Nabi kami, bahwa

kami telah berjumpa dengan-Mu, lalu kami ridha dengan-Mu dan

Engkau ridha dengan kami.' Perawi menuturkan: Seseorang datang

menemui Haram paman Anas dari belakangnya, lalu menusuknya

dengan tombak hingga menembusnya, maka Haram berkata, 'Aku
telah beruntung demi Allah.' Maka Rasulullah SAW bersabda,

'Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah terbunuh dan mereka

mengatalran; Ya Allah, sampaikanlah dari kami kepada Nabi kami,

bahwa lrnmi telah berjumpa dengan-Mu, lalu kami ridha dengan-Mu

dan Engkau ridha dengan l(ami'." (HR. Muuafaq 'Alaih) dan lafazh

hadits ini menurut riwayat Muslim.

L', ib ir - ,4, oi -q:,?nr uir- * qt ,y: -t"tl-J.-1,

'-;tr tOt;\i 
ei ,:r'f,, ;t'rii:)t -bi C;r*rort?i :?rT

,*t f iu' ,* *'Ur u;, :E e,r$ o*u :Ju; ,t4t
i *'fjv o'+; $!;st ;; i|y :Jui ,s';;rt o')i; Utt>i:)

')L3 44ili,L1'; F J *,snl,5t';'* i,t'.^t o':+;

,P: *i *b' ,k:t );'J\:t,;* P ;&;
,*'t ql; hr & o' J;t iui ,le i:,<;) o\:,\* 'ftrri

4' Nahiyah min al khiba(cetat<an Al Mundziri).u Al qaum (cetakan Al Mundziri).
as Rasulullah (cetakan Al Mundziri).& 

Qiila lahu (caakan Al Mundziri).
u7 Fa'taqalahu (cetakan Al Mundziri).
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452. Dari Ibnu Umar -radhiyallahu 
'anhuma-, bahwa Nabi SAW

melewati tenda milik seorang arab badui dan beliau berada di antara

para sahabatnya hendak berperang. Maka orang Arab badui itu bagian

samping tendanya seraya bertanya, "Siapakatr mereka itu?" dikatakan,

"Ini adalatr Nabi SAW dan para sahabatnya hendak berperang." Maka

dia mengatakan, "Apakah ada harta benda dunia yang mereka

peroleh?" mereka menjawab, "Ya, mereka memperoleh harta

rampasan perang, kemudian di bagi di antara kaum muslimin." Lalu

dia bermaksud menuju untanya, lalu mengalunginya dan be{alan
bersama mereka. Kemudian ia segera mendekat dengan untanya

kepada Rasulullah SAW dan para satrabat mengusir untanya dari

beliau. Maka Rasulullatr SAW bersabda, "Biarkan orang Nejed itu
bersamala4 makn demi Dzat yang jiwalat berada di tangan-Nya,

sesungguhnya dia termasuk jalan surga." Perawi berkata: lalu mereka

bertemu dengan musuh dan orang itu mati syahid. Lalu Nabi SAW
diberitahukan dengan orang itu, lalu beliau datang dan duduk di

samping kepalanya dengan wajah gembira -atau perawi mengatakan,

dengan senang- beliau tertawa, kemudian berpaling darinya, lalu
bersabda, *Tidakknh kalian melihat kegembiraanku -atau perawi
mengatakan kesenanganku- yaitu karena sesuatu yang kulihat berupa

kemuliaan ruhnya bagi Allah SWf. Sedangkan aku berpaling darinya,

4'MuluklLlH.
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karena istrinya dari bidadari sekarang sedang berada di samping

kepalanya." (HR. Al Baihaqi dengan sanad yang shahih.

lBakrahl: Adalah unta yang masih muda kedudukannya seperti

anak kecil di antara manusia. Dan yang betina dinamakan bikrah,

kadang dipakai untuk menamai orang.

, b ', 

":), 
o'0, jl ia >a, Li .{i ';7e ,us.tL ;t tG ';,o'1 - t or(J 9: \),,' . ,

'Jbl q: ;;llt:';2)t it*''6t|>i*,;; *i ae ?"
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t- 6 y'S' i6 u] fkJj' i i,Su

.:+:: ij

453. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, batrwa seseorang datang

menemui Nabi SAW untuk melakukan shalat. Lalu ketika sampai ke

barisan dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadaku yang terbaik dari

apa yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang shalih."

Setelah Nabi SAW selesai shalatnya, beliau bersabda, "Siapakah yang

berbicara tadi?" orang itu menjawab, "Aku wahai Rasulullah." Beliau

bersabda, "Kalau begitu, jadiknn htdamu untuk iihad dan engkau

mencari syahid." (HR. Abu Ya'la dan AlBazzar) serta dinilai shahih

oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

& 'Anhu (caakur Al Mun&iri).
4n Ash-shalaatuwo an-nabi SAll yshalli (cetakan Al Mundziri).
45t Intaha osh-shaf(cctakan Al Mundziri).
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Penjelasan tentang Berbagai Macam Kematian yang
Dijumpai oleh Orang-Orang yang Mati Syahid dan

Peringatan dari Melarikan diri Ketika Terjadi Wabah
Penyakit Pes

y\, e it J;rLi -.*?rt uer- ,;:) s,i * -ror

-wi ,blt, ,ilLit j ,ora t :'-Cn it'abt ,;rv',,:., :
)' " ''*Arj{;lr')'Y it +'

454. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'snfiv-, bahwa Rasulullatr

SAW bersabda, "Orang-orang yang mati syahid itu ada lima: orang

yang sakit perut, orang yang terkena wabah pes, orang yang

tenggelam, orang yang mati tertimpa benda keras dan orang yang

mati syahid di jalan Allah." (HR.. Malik, Bukhari, Muslim dan At-
Tirmidzi).

y\t e lt J';)li-*?nr qr- y i tg',f's-too
',;:-',Jt aa 7t:,,otz'Jil:j ieV -".v u. ir ,* ;j;ie ;;t'.-t' .'.L . ,

g!)t (i 
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;rbn ,Yt ,ru-t y\t & !, J;' -'fru
J:"';lt ueiti "ek;- 4s3 Jb it,F,:,#3 itl, €ei

t, J - .t.' n '

t7', $u .-^St:. tssor$- )' ;i rip ,!5;; *j ^Y hr

'olt 1'r\ ';iyt, ,ui uu , ;>c tiy.,sv t:t ,l;:, t- i.r,*St

lt\'p'4'i6;\V'.5i dy uy ok

o5' 'Alaihi (cetakan Al Mundziri).
453 tAfik(cetakan Al Mundziri).
aY Lahu (cetakan Al Mundziri).
o5s Tabkiina (cetakan Al Mundziri).
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455. Dari Jabir bin Atik -radhiyallahu 
'snfi4-, bahwa Rasulullah

SAW datang menjenguk Abdullatr bin Tsabit, lalu beliau

mendapatkamya tidak sadarkan diri, beliau berteriak memanggilnya,

tetapi dia tidak menjawabnya. Maka Rasulullah SAW beristirjalsd

dan bersabda, "Kamu telah mendahului kami wahai Abu Ar-Rabi"'.
Lalu para wanita berteriak dan menangis. Maka Ibnu Aqil
menenangkan mereka. lalu Rasulullah SAW bersabda, "Biarkan saja

mereka, apabila sudatr wajib, maka jangan sampai ada seorang wanita

menangis." Mereka bertanya, "Apa itu wajib wahai Rasulullah?

Beliau bersabda, "Mati." puterinya berkata, "Dahulu aku berharap

agar engkau mati syahid, engkau telatr menghabiskan perbekalanmu!

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wajalla telah

memberikan pahalanya kepadanya sesuai dengan niatnya, Apa yang

kalian ketahui tentang mati syatrid?! Mereka mengatakan: Berperang

di jalan Allah Azza wajalla! Rasulullah SAW bersabda, *Mati syahid

ada tujuh macam selain berperang di jalan Allah Azza wajalla: orang

yang mati lrarena sakit perut adalah syahid, orang yang mati

tenggelam adalah syahid, orang yang mati learena penyakit radang

selaput dada adalah syahid, Orang yang mati karena penyakit wabah

pes adalah syahid, orang yang mati tertimpa benda keras adalah

syahid, orang yang mati terbakar adalah syahid dan seorang wanita

yang mati karena hamil adalah syahid." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i,

Ibnu Majatr dan Ibnu Hibban) serta dinilai shahih olehnya.

a$ Mengucapkan: Innaa Lillaahi wa lnnaa llaihi Raaji'wn.(penerj).
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lDzat Al Janb): Penyakit kelenjar dan bisul yang besar yang

nampak di lambungnya dan menyebar ke dalam dan sedikit penderita
yang selamat darinya.

Wabah Penyakit Pes

456. Dari Anas, Aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Wabatr

penyakit pes adalah syatrid bagi setiap muslim." (IIP.. Muttafaq
'Alaih)

,k yt J;tU?- *'.1u 
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457. Dari Aisyah 

-radhiyallahu 
'anha-, dia berkata, "Aku bertanya

kepada Rasulullah SAW tentang wabah penyakit pes?" maka beliau

bersabda, "Dahulu itu sebagai adzab yang Allah kirim atas orang-

orang sebelum kalian,lalu menjadikannya sebagai rahmat bagi knum

a57 
Qaala (cetakan Al Mundziri).

asg 
Qaalat (cetakan Al Mundziri).

a5e Yab'atsuhu(cetakan Al Mundziri).
M Ailah dalam ctakan "L" dan Al Mundziri.
6t Yahunufi baladin (cetakan Al Mundziri).
62 Fayakuunu fiihi fayankutsu (cetakan Al Mun&iri).
$t Ya'lamu "L" dan (cetakan Al Mun&iri).
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mukminin. Tidak ada seorang hamba di suatu negeri yang penyakit itu

ada di situ, dia tidak keluar dengan sabar serta mengharap pahala,

dia mengetahui bahwa tidak aknn menimpanya kecuali apa yang

Allah telah tuliskan untuknya, melainl<an baginya seperti pahala

orang yang mati syahid." (HR. Bukhari).

P", dil :6 464-'ob ?nt *1r- 'r1;\, ;; €) ti - t o^

'jr; til,id;r ri ia; u uil;r, rii, iur J;rU|P .oyrbtj

.i,+, F ej,4tt fsr:"ts-i y',

458. Dari Abu Musa Al Asy'ari 
-rodhiyallahu 

'anhu-: "Musnahnya

umatku dengan tikaman dan wabah penyakit pes." Lalu di katakan,

"Wahai Rasulullatr, tikaman ini kami telatr mengetatruinya, lalu apa

penyakit pes itu?" beliau bersabda, "Tilcaman musuh-musuh lulion
dari bangsa jin dan pada masing-masing terdapat kematian syahid."

(HR. Ahmad) dengan beberapa sanad, salah satunya shatrih.

Juga oleh Abu Ya'la, Al Bazzar dan Ath-Thabrani. Al Wakhzu

dengan menfathah huruf Wawu dan mensukun huruf yang bertitik

sesudalrnya huruf Zay yaitu tikaman.

it J;:r'+ -46s;'//|??nt q",- l' l" .u./:L'r,e'i -tot',,;;')r 
?;-irik a)st ,t:rLu,;lr € .'in *t *ht jb

.#?i'iok +k;i
459. Dari Jabir bin Abdullah -radhiyallahu 

'anhuma-, aku

mendengar Rasulullatr SAW bersaMa tentang wabatr penyalcit pes,

"Orang yang lart darinya seperti orang yang lari dori peperangan

e gaola RasufrUot SAW.
$t 

Qaola(caakan Al Mundziri).
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dan barangsiapa yang sabar menghadapinya, baginya pahala orang
yang mati syahid." (HR. Ahmad, AlBazzar dan Ath-Thabrani) Sanad
imam Ahmad hasan.

e i, Jrr'+ -ou6'&?nr,-r-:-t i * ;, r-rl.
a,! ,s'l> E n, ,V i !-" oj,, E; ,jti- *: +v ?rr

; *t i'r; E Ut ,V i :r'ort y;" ,*-rit

460. Dari Sa'id bin Zaid 
-radhiyallahu 

'anhu-, Aku mendengar
Rasulullah sAw bersabda, "Barangsiapa yang mati terbunuh lcarena
membela hartanya adalah syahid. Barangsiapa yang mati terbunuh
karena membela darahnya adalah syahid. Barangsiapa yang mati
terbunuh karena membela agamanya adalah syahid. Dan barangsiapa
yang mati terbunuh karena membela lceluarganya adalah syahid.,,
(HR. Empat Imam pemilik kitab rs-,sanan dandinilai shatrih oleh At-
Tirmidzi)

{c zv

&t Jy, Jt)"trtiv ,,Su -'&?r,t' '^' l"'t- 1',tt- ;;f ,r..i t;p1 -tt\
aot;-;l |y; ir; rl diti it J-, c_ ,ju" *, av ?rt ;.
s6 eo4,bv ,,sG rcd tl *iri ,jG .u: ^g 

'\i,ju 
;u

€ ; itt ,:^Ai tt1 c-,-|.,i :)u W UC iA e\F)a ot,,;?ri

YQooto (cetakan Al Mundziri).
nu?- Yuriidu akhdza (cetakan Al Mundziri).st 

Qaala?

.-,,6t
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461. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu-, dia berkata: Seorang

datang menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana pendapatmu jika seseorang datang mengambil hartaku?"

beliau bersabda, "Janganlah kamu berikan hartamu kepadanya." Dia

bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika dia (ingin) membunuhku?"

Beliau bersabda, "Bunuhlah dia." Dia bertanya, "Bagaimana

pendapatmu jika dia (bias) membunuhku?" Beliau bersabda, "Kamu

adalah orang yang mati syahid." Dia bertanya, "Bagaimana

pendapatmu jika aku membunuhnya?" Beliau bersabda, "Dia berada

di neraka." (HR. Muslim)

Anjuran Belajar Memanah dan Peringatan dari
Meninggalkannya

e it J;r'+ -toe'6?nt qt- *
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462. Dart Uqbah bin Amir -radhiyallahu 
'anhu-, aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda dan beliau di atas mimbar, "Dan

siapkanlah untuk menghadapi mereka kehtatan apa saja yang kamu

sanggupi. Ketahuilah sesungguhnya kelantan itu adalah melempar

(memanah), ketahuilah sesungguhnya kelruatan itu adalah melempar,

ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah melempar." (HR.

Muslim).

J;r'+,Ju &: -t1r

*\''t Ll'€rf 'r;;)t i,' $"< :,0 * ri'€ .e

I 
Qaala (cetakan Al Mun&iri).
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463. Darinya (Uqbah bin Amir), dia berkata: Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Alenn ditakluklun bagi lcalian beberapa

negeri dan Allah akan memberi kecukupan kepada kalian, maka
janganlah salah seorang dari kalian lemah untuk memainkan panah-
panahnya." (HR. Muslim)

o :,)t ,il;ru,
r|'j'oi, d-F'rt s I irt s,:it?, :, €t'), r,:;ir * €',.=*U-
6p ,& ^3,,'* tf i:.;')t !; ij .tis'j'u1r qUy*f
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464. Dainya (Uqbatr bin Amir): Sesungguhnya Allah memasukkan

dengan satu anak panah tiga orang ke surga: pembuatnya yang
mengharapkan kebaikan di dalam pembuatannya, orang yang
melemparkannya (memanah) dan orang yang memberinya anak
panah. Lemparlran dan tunggangilah. Kalian melempar lebih aku
sukai dari menunggangi. Barangsiapa tidak melempar setelah dia
mengetahuinya karena kebencian kepadanya, maka itu adalah
kenilcrnatan yang dia tinggallan atau ingkari." (HR. Abu Daud) Dan
redaksi hadits ini menurut riwayatnya serta diriwayatkan juga oleh
An-Nasa'i dan Al Hakim.

Sabda Nabi munabbilahu dengan mendhammatr huruf mim dan
menfathah hrtruf nun serta mentasydid huruf ba' dan berkasrah
artinya orang yang mengambil anak panah kepada orang yang
melemparkannya, dengan berdiri di samping orang yang memanahnya
atau di belakangnya, dia mengambilkannyaaTl satu persatu dan orang
yang melemparkannya mengembalikan kepadanya anak panatr yang

a1o 
Qaala (cetakan Al Mundziri).

a1t An-nabl wahidan ba'da wahidin (cetakan Al Mundziri).
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akan dilemparkan. Al Baghawi menambahkan, dia mengatakan dan di

dalam riwayatnya "Dan orang yang memberikannya." Pengarang

mengatakan, ada kemungkinan yang dimaksud yaitu orang yang

memberikannya kepada orang yang berjihad, maka ia

mempersiapkannya dari hartanyto'2, hal itu ditunjukkan oleh hadits

yang terdapat dalam suatu riwayat menurut Al Baihaqi, sebagai ganti

dari yang ketigaaT3, dan orang yang mempersiapkannya di jalan Allah.

i')u, q'- ftt'e..i i * ,rt -t1o
.t- oi ., o t?'.f/iq'Y

w 'ju -A ir

465. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas -radhiyallahu 
'anhu-, dia

berkata, "Hendalcnya lealian tetap ftelajar) melempar (memanah),

karena itu termasuk sebaik-baik permainan kalian." (HR. Al Bazzar

dan Ath-Thabrani) Di dalam Al Ausath. Dia mengatakan termasuk

sebaik-baik permainan kalian. Dan sanadnya bagus.

deC.

U JE r;j \t.AUt,f cetl>'r1,jrt,rj f e::r') -111

.* 6:*r'JiL.'; ot{ o4;;2" ; e,
466. Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda', dari Nabi SAW, Beliau

bersabda, "Barangsiapa berialan di antara dua tuiuan (mal<sudnya,

belajar memanah), malca baginya satu kebaikan pada setiap langkah."

(HR. Ath-Thabrani)

a72 Demikian yang terdapat dalam cetakan "L".
a7 t A ts-t s aal itsah (L).
114 Al gharadhain -H.
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467. Dari Abu Najih Amru bin Absah, dia berkata, aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang membawa satu anak
panah, maka baginya satu derajat di surga." Dia mengatakan dan
ketika itu kami membawa enam belas anak panah." (HR. An-Nasa'i)
Dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

\t & ulrli -^r tr ,r;- "'urt t * i'-& *,*3 - r 1^
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468. Dari utbah bin Abd As-Sulami 
-radhiyallahu 

'anhu- bahwa
Nabi sAW bersabda kepada para satrabatnya, "Bangkitrah karian dan
berperanglah." Dia mengatakan, "Lalu seseorang melempar dengan
satu anak pffifr," maka Nabi SAW bersabda, "Ini telah memastikan."
(HR. Ahmad) dengan sanad yang hasan.

lAujaba Hadzaf: Artinya memastikan surga untuk dirinya.

Peringatan dari Tidak lkut Berperang

;* :)t J;, i6 ,i6 -*i; hr qr- f 'ori oi, - t r I
.7tr;Ju.,ir'{i; vt iir r';'t; " 
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475 Yaquulu (cetakan AI Mundziri).
476 Fabalaghat.
477 Demikian yang terdapat dalam (L).
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469. Dari Abu Bakar 
-radhiyallahu 

'anhu-, dia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad kecuali
Allah akan meratakan adzab." (HR. Ath-Tharani) Dengan sanad yang

hasan.

trybtolT qrlsr*lr",i&iv rtt oj *r-rv.'*;., fi *;*r'$i')i'#lcn r:jir ,d\t* \sltjr'41 r,tr:r'l;; *U:^bt a1:-,rr &r,rG i
ili.+# i' ot;;, tia .;a, cu'tr ,yt ,_? .rri)t

ri; r.vi :*lfr? &\.,a' 6 u |w;i: ,t i* .^itfl,

i)t)' ?nt'7i t1 ,rt;\t g1! fti' :* uii C;, il,rlAt
.^r\

o;; hr .r& a' J;, ;t.i f- rt G; jC ,i:,*6 k:

z.t 'u ).

Jr) .,> a,U

470.Dart Abu Imran, dia berkata, "Kami berada di kota Romawi, lalu
mereka mengeluarkan barisan yang besar dari Romawi. Lalu dari
kaum muslimin keluar untuk menghadapi mereka dengan jumlah yang
sama dengan mereka atau lebih banyak. Penduduk Mesir dipimpin
oleh Uqbah bin Amir dan kelompok di pimpin oleh Fudhalatr bin
Ubaid. Kemudian salah seorang dari kaum muslimin dengan

478 Demikian yang terdapat dalam cetakan "L" .

W etL,o;i: I'plr,/'\
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menyelinap masuk ke Romawi, hingga masuk di antara mereka, maka
orang-orang berteriak seraya mengatakan, "Subhanallah, dia telah
melemparkan dirinya kepada kebinasaan." Maka Abu Ayub bangkit
dan berkata, "Wahai manusia, sungguh kalian benar-benar
menafsirkan dengan penafsiran ini, sesunggutrnya saja ayat ini turun
pada kita orang-orang Anshar, setelatr Allah memuliakan Islam dan
banyak para penolongnya, sebagian orang berkata kepada sebagian
yang lain dengan sembunyi-sembunyi tanpa diketatrui oleh Rasulullatr
SAW: "Sesungguhnya harta-harta kita teloh hilang, padahal Allah
SWT telah memuliakan Islam dan telah banyak para penolongnya,
kalau tegakkan kembali urusan harta-harta kita dan kita perbaiki
sesuatu yang hilang darinya. Maka Allah SW menurunlcan kepada
Nabi-Nya ayat yang menolak apa yang kita katalmn "Dan
belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhlran dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, (Qs. Al Baqarah:
195)." Kebinasaan itu ialah menegakkan urusan harta dan
memperbaikinya serta meninggalkan berperang. Perawi mengatakan,
"Abu Anrb tetap tegar di jalan Allah hingga di kuburkan di bumi
Romawi." (HR. At-Tirmidzi) Dan dia mengatakan hadits ini shahih
gharib.

Anjuran agar Berperang di Laut

*\t ,k:'J;r"oi,-^-?nt uyr- Iy i ,/V-tv\'1"?iukr,:,*5 o* *i;t *iu3n *i
*'t * \, ;* !, J;r t15?|pi ,,r,r1o)t /.;t$',;.1,*j f h' ,l- [i,r J;ritt1 ,Ai:, Ji'.*'i ,i;;Jift
:Jv {el^i- 6 it l;, r:- :Ll;iillu ,il;^*,-;, &t ;

a.At tts C oir; !, ,E ei,?'*tnf 4i >:rt

324 Ringkasan Targhlb wa Tarhib



,,fu- tf eir pir ;lr J;, I :i-:,;a'aG ";"r1' ,1" krt,9--L

,Uu ,1,!L,5-'r|3'y{-t i ,icu;,i; et i ,ti)ai lu *1

471. Dari Anas bin Malik 
-radhiyallahu 

'anhu-, bahwa Rasulullatr

SAW masuk menemui Ummi Haram binti Milhan, lalu dia memberi
makan beliau -dia adalatr istri Ubadah bin Ash Shamit- lalu
Rasulullatr SAW masuk menemuinya dan dia memberi makan beliau,
kemudian dia duduk dengan membersihkan kutu kepala beliau dan

Rasulullah SAW pun tertidur. Kemudian beliau bangun dan tertawa.
Dia menuturkan: aku bertanya, "Wahai Rasulullatr, zpi yang
membuatmu tertawa?" Beliau bersabda, "Sekelompok orang dari
umatlil yang mereka diperlihatlcan kepadalru sebagai para pejuang di
jalan Allah, mereka naik ke tengah-tengah laut sebagai raja di atas
permadani." Dia (perawi) menufurkan: aku berkata, "Wahai
Rasulullah, Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di
antara mereka." Perawi mengatakan: maka beliau mendoakan
untuknya kemudian meletakkan kepalanya dan tidur. Kemudian beliau
bangun dan tertawa. Dia menuturkan: aku bertanya, "Apa yang
membuatmu tertawa watrai Rasulullah?" beliau bersabda,

"Sekelompok orang dari umatku yang mereka diperlihatkan kepadaku
sebagai para pejuang di jalan Allah," sebagaimana yang beliau
katakan ketika pertama kali. Dia menufurkan: aku berkata, "Wahai
Rasulullah, Berdoalah kepada Allah agar menjadikanku termasuk di
antara mereka. Beliau bersabda, "Kamu termasuk orang-orang yang

a1e Au mitsla al muluk'ala al asirrah (L) dan di dalam "M" juga.
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pertama." Maka Ummu Haram binti Milhan naik kapal pada zaman
Mu'awiyah, lalu dia terlempar dari kendaraanya hingga keluar dari
laut, lalu meninggal. (HR. Muuafaq 'Aloih480)

Tsabakha dengan menfathatr huruf ydn1 tsa' dan huruf Da'
kemudian huruf Tirn yaitu tengahnya dan umumnya. Mu'awiyah
menyuruh Ubadatr untuk berperang, lalu dia naik kapal laut untuk
berperang, dia dan istrinya Ummu Haram naik kapal. Aku katakan,
"Sesungguhnya Mu'awiyatr sendiri berperang di zaman Utsman dan di
antara pasukan itu ada Ubadatr."

lFanaama RasulullahJ: Tidurnya Rasulullah setelatr beliau
masuk menemui Ummu Haram, berdasarkan kesepakatan para ulama
yaitu karena dia adalah mahram beliau sAw. Ibnu Abdil Barr dan
Iainnya mengatakan bahwa dia adalah salah seorang bibi dari susuan.
Selesai. (Syarh An-Nawawi).

J',;:, j6 u; -q- h' ir;l d ct- ?i V, -rvy
oi i ijt

?t { U/'',

472. Dari Ummu Haram binti Milhan 
-radhiyallahu 

'anha- dia
berkata: Rasulullatr SAW bersabda, "Orang yang mabuk di laut yang
mengalami muntah-muntah memperoleh pahala orang yang mati
syahid dan orang yang tenggelam memperoleh pahala orang yang
mati syahid."

lAl Ma'rd]: laitu orang yang kepalanya pusing karena angin laut
dan goncangan kapal karena ombak. Selesai. (An-Nihayah).

'& Qauluhu (L).

tti'f *t * hr *t .i,r

q)-
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th , . .'!
4.i.i4l ct-lJl

C.
cJ.4-:;

a,
. +e-1

326 Rlngkasan Taryhib wa Tarhib



-^:; irr er- ,';-; oj ? -tvr
t a'iG .:6;-.;rt'-+J;rt

azAc*i f o' J*U
!'-bt ,JG e Ui "tr

\

Peringatan dari Melarikan Diri dari Peperangan

trp
', I .Jrs rrJ;t :Jv
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473. Dai Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'4nfty-, dari Nabi SAW,
beliau bersabda, "Jauhilah oleh kalian tujuh perl<ara yang
membinasalcan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullatr apa ifu?"
Beliau bersabda, "Menyelailukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang
Allah haramkan kectali dengan hak, makan harta riba, makan harta
anak yatim, berpaling ketika terjadi peperangan dan menuduh para
wanita yang menjaga diri, yang tidak pernah berfikir tentang
kemal<siatan lagi beriman." (Y{R. Muuafaq 'Alaih)

Di dalam riwayat menurut Al Bazzan: Dosa-dosa besar ada

tujuh: lalu dia menyebutkannya secara makna, tetapi menyebutkan
sebagai pengganti sihir yaitu berpindah ke tempat orang-orang kafir
pedalaman setelatr hijrah.

[Al A'rab) Orang-orang kafir dari penduduk pedalaman.

Peringatan dari Berkhianat serta Penjelasan tentang
Orang yang Menutupi Orang yang Berkhianat

ori :J$ -t:i:Lht *u;- ,.fgt J. )-b d/.it t? ,f -rvr
;otai?';'iitr. J*; *; *i" * lt):;,rVl *
9\ "rP. t,,'-r, )6, e ; n:-i !, \t ,k yt J-1 ,Sut

.14' iiit+trLy
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474. Dai Abdullah bin Amru bin Al Ash -radhiyallahu 
'snftvvns-,

dia berkata: Ada seorang yang mengurusi perbekalan Rasulullah SAW
yang bernama karkarah, lalu dia meninggal. Maka Rasulullah SAW
bersabda, *Dia berada di neral(a." Maka mereka pergi untuk

melihatnya dan mendapatkan pakaian abaya telah dia curi. (HR.

Bukhari)
Al ghulul yaitu sesuatu yang diambil oleh salatr seorang pejuang

khusus untuk dirinyaa8r, baik sedikit atau banyak jika tanpa melalui
pembagian oleh orang yang berhak membaginya. Inia82 selain

makanan, makanan binatang dan semisalnya. Dalam hal ini terdapat

banyak perselisihan di antara para ulama.

lTsaql): Ats-Tsaql di sini yaitu perbekalan orang yang

berpergian.

i, =*i irr;'oi -r-?s uy,- ly i y * -tvo
.^c1f i,' e i');)_rr?i,:.,? ?';.A:; *', *:0, j,'|6 

,lct-t.';$r ir;:j'-,;i] ,!;*a * rb',Jd ,ti
a , uut.)f d')f y€L,j,'oL6€,afi,:t,E q,y frA o\

.fr e)d-v,#'

475. Dari Zaid bin Khalid 
-radhiyallahu 

'snfiv-, bahwa salah

seorang dari sahabat Nabi SAW meninggal di perang Khaibar, lalu

mereka melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau
bersabda, "Shalatkanlah sahabat knlian." Maka wajah-wajah manusia

berubah karena hal itu, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya sahabat

kalian telah berbuat khianat di jalan Allah." Kemudian kami
memeriksa perbekalannya dan kami temukan manik-manik Yahudi

481 Bthi 1L1.
082 'Ada 1L1.
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yang tidak menyamai dua dirham." (HR. Ahmad, Abu Daud, An-
Nasa'i dan lainnya).

lTaghayyarat Wujuh...l Karena kebiasaan Nabi SAW, jika salah

seorang dari satrabatnya meninggal agar beliau menshalatkan sendiri.

Maka setelah beliau memerintahkan mereka untuk menshalatkannya

tanpa ada maksud untuk menshalatkan sendiri, raut wajatr-wajah

mereka pun berubatr tanda keheranan.

yb' p l' );, *iG -^i; ir €,- 1 -tvr
,S*tt: -5i, ,-izir'y; :* i 6.i -!qt {i.ie ,y i-,,

'u-fut

476. Dari Tsauban -radhiyallahu 
'snfiy-, dari Rasulullah SAW,

beliau bersabda, "Barangsiapa yang datang pada hari kiamat dengan

berlepas diri dari tiga hal, malca alwn masuk surga: Sombong,

khianat dan utang." (HR. At-Tirmidzi dan dinilai shatrih olehnya dan

Ibnu Hibban) redaksi ini menurut riwayatnya.

. r.a t a ..ts\l ,f.

Rlngkasan Targhib wa Tarhlb 329



330 Ringkasan Targhlb wa Tarhlb



,$t*K
KITAB TENTANG DZIKIR

Anjuran Banyak Berdzikir kepada Allah secara Pelan-
pelan, Terang-terangan' dan Melakukannya secara

Terus-terang, serta Mengenai Orang yang Tidak
Memperbanyak Dzikir Kepada Allah SWT

\t *:,,5';'.,i6 'jf -& i,r eri;;',rj * -tvv
tiy';; ui, .€:€y* + 6 yt?\t ;''l.,*'t *
;" y €. G.ft';;ts 'u7{ e'n;s Y € G?t\Y o|t
oyi og tas) u.;s Gtt : u.:F ,7 ltQ?';{; ir-s1

.'{;-,, ^:,it *-
477.Darr Abu Hurairah-radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullatr

SAW bersabda, *Allah 'azza wa jalla berfirman, 'AlQt berada pada

persanglraan hambaKu terhadapKu, dan Aht bersamanya apabila ia

mengingat-Ku, mala apabila ia mengingat'Ku dalam hatinya, makn

Aht mengingatnya dalam hati-Ku, dan apabila ia mengingaFKu

dalam suatu lelompokmaka Aku mengingatnya dalam kelompokyang

lebih baik dari mereka. Dan apabila ia mendekat l<epada-Ku satu

jengkal, malm Aht aftan mendekat kepadanya satu hasta, dan apabila

ia mendekat kepada-Ku satu hasta maka Alil akan mendekat

kepadanya satu depa. Dan apabila ia mendatangi-Ku dengan berjalan
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kaki maka Aku akan mendatanginya dengan berlari-lari kecil." (HR.

Muttafaq'Alaih)
Dalam riwayat Ahmad pada akhirnya: Qatadah berkata,

"Allaha|3 lebih cepat dengan memberilran ampunan".

Aku katakan (Ibnu ttejar), "Bukhari telatr memberikan

komentar, dan diriwayatkan oleh Al Bnzzar dari hadits Ibnu Abbas

dengan redaksi; Allah SWT berfirrnan, "Wahai anak Adam apabila

engkau mengingrit-Ku dalam keadaan sendirian maka Aku akan

mengingatmu dalam keadaan sendirian, dan apabila engkau

mengingat-Ku dalam suatu kelompok maka Aku akan mengingatmu

dalam kelompok yang lebih'baik dari orang- orang yang mana engkau

mengingat-Ku di antara merel(n". Dan sanadnya shatrih.

lBaa'anf Al baa'adalah seukuran panjang dua tangan serta

badan yang berada di antara keduanya. Al baa' di sini merupakan

perumpamaan bagi dekatnya kelembutan Allah SWT dari hambal'{ya

apabila ia mendekatkan diri kepada-Nya dengan keikhlasan serta

ketaatan.

o ). .. ...

dl ,Jll * ,fS'* -k'"
i,rqu;

al :

t

Jt;

Ll I' J;, [ 
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ju '>'-:, "oi ,.1.

! jt; \u e-!,il :*, 
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-tvA

t)\-')'
l;U.

478. Dari Abdullatr bin Busr batrwa seseorang berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya syari'at Islam telah banyak membebaniku,

maka beritahukan kepadaku sesuatu sehingga aku dapat berpegang

teguh dengannya!" Beliau menjawab, "Senantiasakan lisanmu basah

karena mengingat Allah" (HR. At-Tirmidzi) Dan dinilai hasan oleh

Ibnu Majatr serta dinilai shatrih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Dan

kata Atasyabbatsu artinya aku bergantung.

tt3 Di dalam cetakan "L" tertulis wallaahu bilmaghtirati.
ne Di dalam cetakan "L" tertulis dengan lafazhfa akhbirnii
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479. Dari Abu Ad-Darda' -radhiyallahu 

'anhu- ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, "Maukah alar beritahukan kepada l<alian

tentang perbuatan kalian yang paling baik dan paling suci disisi
Tuhan kalian, serta paling tinggi dalam derajat kalian yang lebih baik
daripada berinfuq dengan emas atau perak dan lebih baik daripada
kalian berjumpa dengan musuh kalian kemudian kalian menebas leher
merel<n dan mereka menebas leher lcalian?" mereka menjawab, "ya"
Beliau bersabda, "Berdzikir kepada Allah". Mu'adz berkata, *Tidak

ada sesuatupun yang lebih bisa menyelamatkan dari adzab Allah
daripada berdzikir kepada Allah." (HR. Ahmad, Ibnu Abi Dunya, At-
Tirmidzi, serta Ibnu Majatr) Dan dinilai shahih oleh Al Hakim,
dikeluarkan pula oleh Ahmad dari hadits Mu'adz dengan sanad bagus
hanya saja padanya terdapat keterputusan sanad.

y \t e it J';:r"oi ,-^- ?nt qr- * a1 
'ts -tx.

;*t-UagJit;ir .,t,,iI' eir;ii,lt*,:o!, 'iu *i
.j5r .r6rfur

'ts Di dalam cetakan "M" tertulis datgan lafazhunabbi'ulwm
ae Bcgitulah Di dalam cetakan "L" tertulis dan telah hilang pula darinya lalzhuljalalah

"Allah".

-ib hr qr- ,tl>r3,st eri e -rvl
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480. Dari Abu Sa'id -radhiyallahu 
'anhu- bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Sungguh ada beberapa kaum yang berdzikir kepada Allah
di dunia diatas pembaringan yang terhampar, yang akan memasulran
mereka ke dalam derajat yang tinggi." (HR. Ibnu Hibban) Dari
riwayat Darraj dari Abu Al Haitsam dari Abu Hurairah.

481. Dari Abu Sa'id Al Khudri -radhiyallahu 
'anhu- bahwa

Rasulullatr SAW bersabda, "Perbanyaklah berdzikir kepada Allah
hingga orang- orang mengatalcan, 'Orang gila'." (HR. Ahmad dan
Abu Ya'la) Dan dinilai shatrih oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim.

\t -u )t J-,ju 'j6 -i:; tr €r- ;; €ri *i-r^y
i,tr hr ?r;-;t, q et:t:f *L:r'rit,i*,, *

.Sal nr fir
482. Dari Abu Musa 

-radhiyallahu 
'anhtr ia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Seandainya ada seseorang yang berada di kamarnya
membagi beberapa uang dirham, sedanglcan orang yang lainnya
berdzikir kepada Allah maka orang yang berdzikir kepada Allah
adalah lebih baik."

Dalam suatu redaksi, "Tidak ada sedelcah yang lebih baik
daripada berdzikir kepada Allah." ([rR. Ath-Thabrani) Dari dua sisi
dengan dua sanad yang hasan.
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483. Dari Ibunya Anas 
-radhiyollahu 'onha- batrwa ia pernah

berkata: Watrai Rasulullatr, berilah wasiat kepadaku!, Beliau

menjawab, "Tinggallcanloh lcemalcsiatan, lrarena hal tersebut

merupalran jihad yang paling baik dan perbanyaklah berdzikir kepada

Allah, karena tidaklah engkau mendatangi Allah dengan sesuatu yang

lebih Allah senangi daripada banyak berdzikir kepadaNya". (HR.

Ath-Thabrani) Dengan sanad bagus.

Dalam suatu riwayat, "Dan berdzikirlah kepada Allah yang

banyak, karena hal tersebut merupakan amalan yang paling Allah
senangi agar engkau menjumpai-Nyaa8g dengan membawa banyaknya

berdzikir kepadanya".

Ath-Thabari berkata, "Ibunya Anas yang dimaksud bukanlatr

ibunya Anas bin Malik."

Anjuran untuk Menghadiri Majelis-Majelis Dzikir dan
Berkumpul untuk Berdzikir kepada Allah SWT

.(r1!l
&' .F !, );; Jti :Jti -'oo U €-r- 6;-; g.i ? -r^r
s$,;ttst'"Jil t4 gk,G.t;rb;$:, y.il,*j y
'et'L! ,Su '61e it ,rn frlrri 'ist trr?'+ C'y t:Ls
'lA v ,e'{'i'}3 ,l#, Jwl Jv .4sso(llt Jt'*i*:u

a87 Di dalam cetakan "M" tertulis dengan lafazh, "al hijrah'
atE Di dalam cetakan "M" tertulis talqaahu.
a8e Di dalam cetakan "M" tertulis d-dunya.
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484. Dari Abu Hurairah-radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah memiliki malaiknt yang
berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang ahli dzikir, apabila
mereka mendapatkan sebuah kaum yang berdzibir kepada Allah maka

mereka saling memanggil, 'Kemarilah menuju kepada keperluan
kalian, kemudian para malail@t tersebut mengelilingi mereka dengan

aku merelra hingga sampai ke langit'. Beliau bersabda: "Kemudian
Tuhan mereka bertanya kepada merelm, padahal Dia lebih
mengetahui daripada mereko, 'Apa yang diucapkan oleh para hamba-
Ku?' Beliau mengatakan: "Merelra menjawab, 'merelca mensucilcan-

Mu, mengagungkan-Mu, memuji-Mu dan memuliakan-Mu"' Beliau
berkata: *Maka Allah bertanya,. 'Apakah mereka melihatKu?'."

ts Di dalam cetakan "M" tertulis gaala.
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Beliau mengatakan: "Maka mereka menjawab, 'Demi Allah merekn

tidaklah melihat-Mu'. " Beliau berkata: "Kemudian Allah bertanya,
'Bagaimana apabila mereka melihatht?'." Beliau mengatakan,
"Mereka menjawab, 'Apabila merelu melihat Engkau maka merelca

akan lebih giat beribadah dan alcan lebih memuliakan diri-Mu, serta

lebih banyak mensucikan diriMu'." Beliau mengatakan: "Kemudian

apa yang mereka minta?," Mereka menjawab, "Mereka memohon

kepada-Mu surga" Kemudian Allah bertanya apal<ah mereka telah

melihatnya?", Merela menjawab, "Tidak, demi Allah merel<a tidak
melihatnya". Beliau mengatakan: "Allah bertanya,'bagaimana
seandainya mereka melihatnya?' Beliau mengatakan: "Mereka

menjawab, 'seandainya mereka melihatnya merela al<an lebih
bersemangat untuk mendapatkannya, lebih memohon, dan lebih

berharap' Allah bertanya, 'Mereka berlindung dari apa?,' Mereka
menjawab, 'mereka berlindung dari neralra'Beliau berkata: "Allah

bertanya, 'Apakah mereka melihatnya?' Beliau berkata: "Merelea

menjawab, 'tidak, demi Allah mereka tidak melihatnya'. Beliau
berkata: "Allah bertanya, Bagaimana seandainya mereka

melihatnya? " Beliau berkata: *Mereka menjawab, 'seandainya

mereka melihatnya mereka akan lebih lari darinya, dan lebih talat
darinya'. Beliau berkata: "Allah berfirman, 'Aku persalaikan knlian
bahwa Aku telah mengampuni merekn'beliau berkata.' "Salah satu

dari para malailrat berkata, 'Di antara merelca ada si fulan, ia bukan

dari kelompok mereka karena ia datang karena suatu keperluan,'
Allah berfirman, 'Mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara

orang duduk bersama dengan merelca'." (HR. Bukhari)

J;, t, Lfi :,Sv l:*?nt u1r- * /t l' l" '*s -txo
.la;t ;'a, ;re;-^:*:JGrfir d*i.* u ar
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485. Dari Abdullah bin Umaraet 
-radhiyallahu 

'anhuma- ia berkata:
Aku pernah berkata, "Wahai Rasulullatr, zpd yang diperoleh oleh
majelis-majelis dzikir?" Beliau bersabda, "Yang diperoleh oleh
majelis-majelis dzikir adalah surga." (HR. Ahmad dengan sanad yang
hasan)

f lu' ,)* lt J;r'oi -*?nt ,5..r- dy i A * -r^1
y^?)t ?i-: i, rjo .rFrv ii nirr'Ai r11 :ju *i

.f'ilr"r- ,j6

486. Dari Anas bin Malik 
-radhiyallahu 

'anhr* batrwa Rasulullatr
SAW bersabd4 "Apabila lulian melewati taman- taman surga malu
mampirlah (untuk makan dan minum)." Para sahabat bertanya,
"Apakalr taman-taman surga itu?" Beliau menjawab, ,,Halaqah-

halaqah dzikif'(HR. At-Tirmidzi) Dan ia menilainya hasan gharib.
Dan Ar-Rat' adalah makan serta minum dalam suatu tempat yang
subur dan luas.

lt J-; '+ ,JG -&?nt ,gr- -^* i. ,-* sj -txv
i*, :;4 :.T-'q r,*')t # *\*,p, * ?r, j,
W i--p6t Fe';':?q. *-it+;-y*i,JL.ril
:t J?3 t;- J3..,Y:? :t t *ite*,ir';h5 o4,
o'iri lt f: j; i#.,!.qtg; iLg jti rpl;

.\*l F,E \Ff.t;t t*J' t;.tLi

ael Di dalam cetakan "L" dan "M" tertlis amru.
oe Di dalam cetakan "L" tertulis inna dan yang benar adalah yang ada pada tulisan asli

kami.
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487. Dari Amru bin Absatr 
-radhiyallahu 

'anhu- ia berkata: Aku
pernah mendengar Rasulullah sAw bersabd4 uDari tangan kanan
Allah yang Maha Pengasih 4an lcedua tangan-Nya adalah kanan-
terdapat laki-laki yang bukan dari kalangan para Nabi, dan bukan
orang-orang yang mati syahid, putihnya wajah merelea menutupi
pandangan orang-orang yang melihatnya dan para Nabi merasa iri
terhadap mereka dengan kedudukan serta kedekatan mereka dari
Allah 'azza wa jalla". Kemudian dikatakan, "wahai Rasulullatr,
siapakah mereka?" Beliau menjawab, "Kumpulan orang-orang asing
dari berbagai kabilah yang berlatmpul untuk berdzikir kepada Allah
kemudian mereka memilih perkataan yang baik sebagaimana orang
yang makan kurma memilih htrma yang baill' (HR. Ath-Thabrani)
Dan sanadnyamuqarib.

Al jummaa'artinya campurirn dari berbagai macam kabilatr serta
tempat yang berbeda-beda. Dan kata nawazi'adalah bentuk ganda dari
naazi' yang berarti omng yang asing. Maksudny4 bahwa mereka
berkumpul bukan lantaran kekerabatan di antara mereka, bukan
karena nasab, serta tidak saling mengoral, melainkan mereka
berkumpul untuk berdzikir kepada Allah dan bukan yang lainnya.

Peringatan terhadap Orang yang Duduk di Majelis
dalam Keadaan Tidak Berdzikir kepada Altah dan

Tidak Membaca Shalawat kepada Nabi

,,ls '&: * ht * ,it r, ^b ?nt u*, ,;-; €ri 
'* - r^^

488. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 'anhu- dari Nabi sAw

bersabda, *Tidaklah suatu kaum yang duduk di suatu majelis, mereka
tidak berdzikir kepada Allah dan tidak pula mengucaplcan shalawat
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kepada Nabi mereka, melainlran mereka alean mendapatlan kerugian

(penyesalan) apabila Allah menghendaki maka Allah adzab mereka

dan apabila menghendaki Allah ampuni merelca." (HR. Abu Daud dan

At-Tirmidzi) Dan ia menilainya hasan, redaksi tersebut adalah

redaksinya.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya serta Al Baihaqi. Dan

dalam suatu riwayat Abu Daud, "Dan Barangsiapa yang duduk di
suatu tempat duduk, lalu ia tidak berdzikir kepada Allah padanya,

maka ia akan mendapatkan l<onsehrensinya dari Allah sesuatuoe3 dan

tidaklah seseorang berjalan pada suatu jalan ia tidak berdzikir

kepada Allah padanya melainkan ia alran mendapatkan kerugian dari

Allah."

Anjuran untuk Membaca Doa Penghapus Kesalahan di
Majelis

:/urat J't-, ok :JG -& hr qr- i-: / etr;i -t,u
{!ri;3 "*l:t U4 :Jv ,;z*r.'oi ;ttfi ,:i,';bi ^lt',^Lt tit

i.::wr ;'; d* :4t *ir: r,*r,,ri ol it o\r, t*i
Ll I' J';:, [ 'uij 

:Jv .Ul !t ;,i.il 'i;;;'t f\ J.+" 4,J 'rZJ I :Jr- ,J; G;c ,S-i :Ju *.fi*i il? ":;
.usL;t"-;k

489. Dari Rafi' bin Khadij -radhiyallahu 
'anhu- ia berkata:

Rasulullatr SAW di akhir urusan beliau apabila para satrabatnya

berkumpul bersama beliau kemudian beliau hendak bangkit

oe3 Di dalam cetakan "L" tertulis wa manidhthaja'a madhja'an laa yadzhrrullaaha fiihi
illaa lcaanat 'alaihi minallaahi tiratun (siapa yrang berbaring (tidur) lalu ia tidak berdzikir
kepada Allah, maka baginya kerugian dari Allah SWT) .
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mengucapkat, "Maha suci Engl<au ya Allah, dan dengan memuji-Mu,

aku bersalrsi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain

Engkau, alat meminta ampun kepada-Mu dan kembali kepada-Mu,

aku telah melalailan kejelekan dan telah menzhalimi diriku sendiri,
maka ampunilah aht, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa

selain Engkau" Rafi' berkata: Kami bertanya, "Wahai Rasulullah

apakah kalimat ini engkau yang membuatnya?" Beliau menjawab,

"Ya, Jibril telah datang kepadaht kemudian berkata, 'Wahai

Muhammad kalimat itu adalah kalimat penghapus (kesalahan) di
majelis'." (HR. An-Nasa'i) Dan redaksi tersebut miliknya, serta

dinilai shahih oleh Al Hakim, dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani
dalam Al Ma'ajim Ats-Tsalaatsah secara ringkas dengan sanad bagus.

Dan perkataannya bi'akharihi dengan menfathahkan hamzatr dan kha'
yang tidalc panjang artinya pada akhir urusannya.

:,SG ^fr-C-il ?nr €..r- f6t / )t'/ l' * f, -r1.
"Ot "'f : dJi *'f ,r# €. Li ',ryr'ngq | "clJ{
'5t Ur;-, :a;aL)t ,P f ur'r*i- * ^X;'";fr.'i 

oo'fL

wyt$:t u:Piuf lr { t .a':*,,

490. Dari Abdullah bin Amru bin Al Ash 
-radhiyallahu 

'anhuma-
batrwa ia mengatakan, "Ada beberapa kalimat (doa) yang tidak ada

seorang pun yang mengucapkannya dalam suatu majelis kebaikan dan

majelis dzikir melainkan baginya akan dicap dengan kalimat tersebut

sebagaimana dicap di lembaran (amal) dengan alat stempel, yaitu
'Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memuji-Mu, tidak ada
sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, alat memohon

nq Di dalam cetakan "M" tertulis haqqin.
ae5 Di dalam cetakan "M" tertulis baathil.
as Di dalam cetakan "L" tertulis khutima lahu.

341Rlngkasan Targhlb wa Tarhlb



ampunan kepada-Mu dan alu kembali kepada-Mu'." (HR. Abu Daud
dan Ibnu Hibban dalam shatrihnya)

Anjuran untuk Mengucapkan Kalimat Laa Ilaaha
;n Illallaah dan Penjelasan Keutamaannya
iii

d/ I' J;., U 'Ljj ,JG -& ?nr qr- i;-; ,rJ t -rq\
, * t * ht,k lt J ; r,Su r-a;st i;- +Li... oth lt;i
4u.l;a.+i:ri'*f :1"l' ti'* eU_| ol'.::b',A
it v 'iti nyq,?;-e*ro$t!';1r ':1;l' ,*+,

*iu:rii,r vt

491. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'anhu- ia berkata: Aku
pernatr berkata, "Wahai Rasulullatr! Siapakatr orang yang paling
berbatragia mendapatkan syafa'atnu pada hari kiamat?,, Beliau
bersabda, *Alil telah mengira bahwa tidak ada orang yang
menanyalran mengenai hadits ini lebih awal daripada dirimu lcarena
aht melihat perhatianmu terhadap hadits: Orang yang paling
berbahagia mendapatkan syafa'athr pada hari kiamat adalah orang
yang mengucaplcan laa ilaaha illallaah (Tidak ada sesembahan yang
berhak disembah kecaali Allah) dengan secara ikhlas dari hatinya."
(HR. Bukhari)

:|lv'p,: *bt * ,it iL -tb\t',*;- /:LVj-r1y
.i i;i' ,,G|$',pli 

'l'r 
lt lyt i'":t'#l

4g2. Dari Jabir -ra dhiyallahu 'snfty- dari Nabi SAW, beliau
bersabd4 uDzikir yang paling baik adalah, 'laa ilaaha iilailaah'
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(Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah) dan doa
yang paling baik adalah 'alhamdulillaah' (segala puji bagi Allah)."
(HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majatr) Dan dinilai shatrih oleh Ibnu Hibaan
serta Al Hakim.

493.Dari Abu Hurairah-radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullah
SAW bersabda, "Perbanyaklah mengucapkan syahadat 'Tidak ada
sesembahan yang berhak disembah kecaali Allah,' sebelum terhalang
antaramu dan antara lcalimat tersebut." (HR. Abu Ya'la dengan sanad

bagus)

)$a-\L":r; ,*t *\t e !, J;, Jv :JG ibj -ttt
.ir !t al.r :)rittii ,,Sv sQ\ilrt! 6 !, J;, t:- J3

494. Dari Abu Hurairatr ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,
"Perbaharuilah iman kalian", kemudian ada yang bertanya, "lYahai
RasulullahaeT, bagaimana kami memperbaharui iman kami?" Beliau
menjawab, "Perbanyaklah mengucapkan laa ilaaha illallaah (Tidak
ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah)." (HR. Ahmad
dan Ath-Thabrani) Dan sanadnya hasan.

ne7 Di dalam cetakan "M" tertulis pa.
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qf ir & n' ,Sr'r'C,; -^r h' ebt- :.b'*s -tr,o

495. Dari Amru -radhiyallahu 
'anhu- 4e8 ia berkata: Aku pernah

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh alcu mengetahui

suatu lralimat, tidaklah seorang hamba mengucaplcannya benar'benar

dari hatinya kemudian ia meninggal dalam keadaan seperti itu
melainkan ia telah diharamkan atas neralra: -Yaitu lcalimat- 'laa

ilaaha illallaah'(Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain

Allah)." (HR. Al Hakim) Dan ia menilainya shahih.

Anjuran untuk Mengucapkan Kalimat Laa llaaha
Illallaah Wahdahu Laa Syariikalah

y\t & yt Jh'oi -.*?nt €.'r-'*'-rj;j ,, -111

'^rt ,:ojf.Jrt 'i ,:,) g:-;, 'l i.; ,}l' lt '.1 ) i6 i i,Su *')
q,f '*i ';s ok ?f; ;'e if ia s ,v 'J::r,L;ir

.,Ea\*iil
496. Dari Abu Ayyub -radhiyallahu 

'anhu- batrwa Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengucapkan 'laa ilaaha

illallaah wahdahu laa syariika lah lahul mullu walahul hamdu wa

huwa 'alaa lailli sya'in qadiir (tidak ada sesembahan yang berhak

disembah kecaali Allah semata, tidak ada sehttu bagi-Nya, bagi-Nya

kehrasaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia maha lansa atas

segala sesuatu) sebanyak empat'lali, maka ia seperti orang yang

a* Di dalam cetakan "M" tertulis gaala.
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memerdekakan empat orang budak dari anak keturunan.Iszarl." (HR.

Muuafaq'Alaih)

i' .,r" Ut="rf i,#; *,fG iQ'fr *: -tqv
,u * Jvu,i:ra *t *bt * ,4tt; r:-ifii *t y
ii ,y 'b rt,il;jr 

'i, ,ittlt'i U;'t i-r-rir, ir ir v
\'[Aor] rq \ys ^iSw.Gt";,'*L\l.,d,W if
*'gt\, p y,tt,;r\i t V." it X ;L w ir:,,t'i

tlct tz. tc,

'dY q:h' dl

497. Dari Ya'qub bin Ashim dari dua orang di antara sahabat

Rasulullah SAW bahwa keduanya pematr mendengar Rasulullatr
SAW bersabda, *Tidaklah seorang hamba mengucapkan sama selali,
'Laa ilaaha illallaah wahdahu laa syariilra lah lahul mulht wa lahul
hamdu wa huwa 'alaa laili sya'in qadiir' (Tidak ada sesembahan

yang berhak disembah kecaali Allah semata, tidak ada selatu bagi-
Nya, bagi-Nya kekuasaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dia maha
kuasa atas segala sesuatu) dalam keadaan ruhnya ikhlas
mengucapkannya, hatinya meyakininya, serta lisannya
mengucapknnnya melainkan AAah alran belah baginya langit hingga
hingga Allah melihat orang yang mengatakannya dari bumi dan
ditetapkan bagi seorang hamba yang Allah lihat agar Allah
memberilran kepadanya permintaannya" (HR. An-Nasa' i)

llllaa fataqallaahu lahus...l Yaitu Allah melihat kepadanya
dengan pandangan kasih sayang, kelembutan, serta menerima
tauhidnya, rasa syukurnya serta mengabulkan permohonannya dan

os Di dalam cetakan "L" tertulis I/a.o Begitulah Di dalam cetakan "L" tertulis.
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menunaikan kebutuhannya. Dan dalam suatu riwayat "Melainkan
Allah akan membukaknn baginya pintu- pintu langit".

Anjuran Mengucapkan Tasbih, Tahmid, Tahlil, dan
Takbir dengan Berbagai Macamnya

\t * !,,5';:r id ,iti -.L ir er-;;j,sri';,, -ttx'-.t.oz

9V,g'4,elV gilr' ,P lry:ry ,*r *
,;ry;ir ar oei:. ,r;.tar oQ':" ,,i;'St Jt

498. Dari Abu Hurairah-radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullatr
SAW bersabd4 "Ada dua kalimat yang ringan dilisan, berat dalam
timbangan dan di senangi oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu:
Subhanallaah wa bihamdihi, subhanallallaahil 'azhiim (Matra Suci
Allatr dan dengan memuji-Nya, Maha Suci Allatr lagi Matra Agung)."
(HR. Muaafaq 'Alaih)

'#\i,:q_bf Jriq ,ry\f ,irg;_bf ..p!rr tu i,*ry
i' 4'ri 6y2?) ar iaij,,,1 : # *,r.'oi \A, f.it,b€4fi"',fri
499. Dari Abu Umamatr -radhiyallahu 

'anhu- ia berkata:
Rasulullatr SAW bersabd4 "Barangsiapa yang malam harinya
merasa tahtt padanya untuk merasakan penderitaan atau ia merasa
kikir untuk berinfak, atau talcut terhadap musuh untuk berperang
dengannya maka hendalotya ia memperbanyak mengucaplun,

$t Hilang dari "L".

h' ,* ii'r Jt*r iti 'i6 -i:; hr qr- xyl Oi ,;j -ttt
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'Subhanallaah wa bihamdih' (Maha suci Allah dan dengan memuji-

Nya), karena lulimat tersebut adalah yang paling Allah senangi

daripada gunung emas yang ia infakkan di jalan Allah" (HR. Ath-
Thabrani) Sanadnya tidak ada cacatnya ins)ra Allah.

f h' ,* :, J';:r'ol -U ?nt uyr- i;; €j c -o.
'i t+ :? :" i-A,:?::.i,r ot.Il Jti *'* ,So ,!-,,

-r-)t :J ,y'uts'ob ,:i;:5

500. Dari Abu Hurairah 
-radhiyallahu 

'anht* batrwa Rasulullah

SAW bersabda" "Barangsiapa mengucaplcan subhanallaah wa

bihamdihi (maha suci Allah dan dengan memuji-Nya) dalam satu hari
sebanyak seratus lrali mala Allah akan menghapus dosa darinya
walaupun sebanyak buih lautan " (HR. Muslim, At-Tirmidzi dan An-
Nasa'i).

Dan dalam suafu riwayatnya, "Barangsiapa yang mengucapkan

subhanallah wa bihamdihi (maha suci Allah dan dengan memuji-Nya)
maka AAah akan menghapus dosa darinya walaupun lebih banyak

daripada buih lautan."
Beliau tidak mengatakan 'Dalam satu hari' tidak pula 'sebanyak

seratus kali', dan para perawinya adalatr terpercaya).

*t 1}; iu' ,k dt''bk ,Jv * i #F -o.\
q,y.L iL;-teT ui i;k'**Joi*'€ri'7;!i fiw
ar# iv '"U- jr; ;4G '-ill GLi ',-,,<; '-S ,:tL
,.a.

.-^+" 5l A *'!L;:-'rl a*',-ill 'i *'&
'2 Begitulah Di dalam "M".
$3 Di dalam cetakan "L" tertulis yaktasiba.s Di dalam cetakan "M" Ernilisfatuhabu.
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501. Dari Mush'ab bin Sa'ad ia berkata: Ayahku telatr bercerita

kepadaku, katanya; Kami pernatr bersama Nabi sAW kemudian beliau

bersabda, "Apakah salah seorang dari ftalian merasa tidak mampu

untuk,'mencari setiap harinya seribu lcebailran?" Kemudian ada

seseorang di antara teman-teman duduknya bertanya, "Bagaimana

salatr seorang di antara kami mampu melakukan seribu kebaikan?"

Beliau bersabda, "Ia bertasbih sebanyak seratus tasbih (subhanallah),

sehingga tercatat baginya seribu kebaikan atau dihapusknn seribu

kesalahan darinya." (HR. Muslim dan An-Nasai), dan dinilai shahih

oleh At-Tirmidzi.
Al Barqani berkata, "Disebutkan dalam sebuah riwayat Muslim,

" au yuhaththu" menggunakan kata " ani' .

Sementara Syu'batr serta sekelompok orang telatr meriwayatkan

dari Musa bin Al Juhani yang telatr diriwayatkan oleh Muslim dari

jalurnya. Kemudian mereka berkata, "wa yuhaththu" dengan

menggunakan huruf wawu tanpa alif, begSttt pula yang ada dalam

riwayat At-Tirmidzi serta An-Nasa'i.

lnt Jt-, i6 'ju -& ir qr- e'& / i:;r'*s -o,t
:';\r,ar ,l{:" :[i,f .i,r Jyg>'Slrt*f ,*t {'\t .*

.-iu.',& tA-r ,:F iri ,hr ir.rr vi ,.i,

502. Dan dari Samuratr bin Jundub -radhiyallahu 
'anhu- ia berkata:

Rasulullatr SAW bersabda, '?erkataan yang paling disukai Allah ada

empat yaifi Subhanallah (Maha Suci Allah), Al hamdulillah (segala

puji bagi Allah), Laa ilaaha illallaah (tidak ada tuhan selain Allah),

dan Atlaahu akbar (Allah Maha Besar), tidak bermasalah dengan

yang manapun englrau memulainya." (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Adapun An-Nasa'i menambahkan, "Dan lcnlimat tersebut

berasal dari Al Qur'an" diriwayatkan oleh An-Nasa'i juga, dan ia

$5 Di dalam "M" te.rtulis tuhaththu.
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menilainya shahih dari hadits Abu Hurairatr. Ahmad telatt

meriwayatkan hadits dari riwayat salah seorang kalangan sahabat yang

tidak disebutkan namanya, Beliau bersabda, "Perkataan yang paling

baik adalah subhanallaah, wal hamdulillaah, wa laa ilaaha illallaah,

wallaahu akbar (Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada

sesembatran yang berhak disembah selain Allah)." Dan para

perawinya terpercaya.

*, y\t * ,4,Li -.^-?nt ,g'-;;) ,tj '*'-t -o.Y

L,t J e,-r/ qlt v ,i;-:.i ui t- ;u; ,L'-p ,.f- .i: yr7

?tt: !.i^-sti^hr or;* er$ r, U ; {tt ;"'$!lvf ,jd
.-^?)t e.i:* :rtt Js".u;fr.hr !t t\ri ,;i

503. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu- batrwa Nabi SAW

pernah melewatinya sementara dia dalam keadaan sedang menanam

sesuatu, kemudian beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah apa yang

engkau tanam?" Aku katakan, "Tanaman" Beliau bersabda, "Maul<ah

alat tunjulelran kepadamu tanaman yang lebih baik daripada tanaman

ini?; Subhanallah, Wal hamdulillaah, Wallaahu akbar, Walaa ilaaha

illaltaah (Matra suci Allatr, dan segala puji bagi Allah, Allah matra

besar dan tidak ada sesembahan yang berhak disembatr kecuali Allah)

akan tertanam bagimu dengan setiap kalimat sebuah pohon di surga"

(HR. Ibnu Majah) Dengan sanad hasan dan dinilai shahih oleh Al
Hakim.

t it-: .., ,1 t. -c i,: ,.o. \.,. ., .r,-tf o..
:c-ri. (l..ip er) €.'7 'Uu -W ?nt *yr- 'f,6, ?i'*'s -o ' t

'd$i ,fr;/',Uuu;- \i ,:J.;rso6'o'; ri i' Jhc-

s Di dalam cetakan "M" tertulisterdapat kata "sinnii"
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504. Dari Ummu Hani' 
-radhiyallahu'anha- 

ia berkata: Rasulullah
SAW pada suatu hari pemah melewatiku, kemudian aku katakan,
"Wahai Rasulullatr, aku telatr berusia lanjut dan lemah 

-3f6usebagaimana yang ia katakan- maka perintahkan aku dengan suatu

amalan yang dapat aku kerjakan dalam keadaan duduk!" Beliau
menjawab, "Bertasbihlah seratus knli tasbih, karena hal tersebut
bagimu sama dengan memerdekakan seratus orang sahaya dari
kalangan anak keturanan Ismail, dan pujilah Allah sebanyak seratus
tahmid, l<arena hal tersebut menyamai seratus lada yang sudah diberi
pelana serta tali kendali yang engkau bebani perbekalan di jalan
Allah, dan bertakbirlah sebanyak seratus kali takbir, karena hal
tersebut bagimu menyamai (sedekah) seratus onta gemuk yang
digantungi kalung serta diterima, dan ucapkan tahlil kepada Allah
sebabnya seratus tahlil." Aku mengira beliau mengatakan,
"Memenuhi apa yang berada di antara langit dan bumi, dan pada
saat itu tidak dianglcat bagi seseorang suatu amalan yang lebih baik
dari amalanmu yang diangkat lcecaali apabila ia melalatkan seperti
apa yang telah engkau lakukan" (HR. Ahmad) Dengan sanad hasan
dan redaksi tersebut adalatr redaksinya, diriwayatkan pula oleh Ath-
Thabrani serta Al Baihaqi.

$7 Di dalam cetakan "L" tertulis ta'tiqiinahaa
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505. Dari Abu Dzar 
-radhiyallahu 

'anhu- bahwa beberapa orang
dari kalangan sahabat Nabi SAW bersabda kepada Nabi SAW,
"Wahai Rasulullatr, orang-orang kaya pergi membawa patrala mereka
melakukan shalat sebagaimana yang kami lakukan, berpuasa
sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan
kelebihan harta mereka" Beliau berkata, "Bukankah Altah telah
menjadikan bagimu sesuatu yang dapat kalian sedekahlcan?
sesungguhnya dengan setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir
adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedelcah, setiap tahlil adalah
sedekah, serta memerintahlran kepada kcbaikan adalah sedelrah, dan
melarang dari kemunglaran adalah sedeluh (Al hadits)" (HR.
Muslim dan Ibnu Majah)

Dutsur adalatr harta yang banyak dan bentuk tunggalnya adalatr
datsrun.

y\t,k lt J?r'oi -*-?nt,qr-i;; eri e -o.1
,) :Jv rrz-'rb q lt J;; t;- fjtr '& f51:f, :Js *:)
'o\ui!i ,,* ';;,^:,t, 

'l'i 
or;* $i .)6, t'& rr;d'f3
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506. Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 
'anhu- batrwa Rasulullah

SAW bersabda, "Ambillah perisai lcalian!" Para satrabat bertany4
"Apakatr untuk melindungi diri dari musuh yang datang watrai

Rasulullatr?" Beliau berkat4 *Tidak, akan tetapi perisai kalian dari
neralra, ucapkanlah Subhanallah wal Hamdulillaah Wa laa ilaaha
illallaah Wallaahu akbar (Maha suci Allah, dan segala puji bagi
Allah, Allah maha besar dan tidak ada sesembahan yang berhak
dis embah kecual i Al I ah), s esungguhnya kalimat -kalimat t ers ebut pada
hari kiamat akan datang dalam keadaan berada di depan dan

dibelalrnng kalian, knlimat-kalimat tersebut adalah amalan- amalan
yang keknl lagi shalih." (HR. An-Nasa'i) redaksi tersebut adalah

redaksinya, diriwayatkan pula oleh AI Baihaqi dan ia telah menilainya
shahih atas persyaratan Muslim.

Al junnah adalah sesuatu yang menutupi serta melindungi.
Mu'aqqiabaat artinya datang setelah kalian, serta dibelakang kalian.
Mujannabaat artinya yang berada di depan kalian. Dalam suatu

riwayat Al Hakim dengan lafazh munajj iyaal (menyelamatkan).

Ath-Thabrani telatr meriwayatkan dalam Al Ausath dan ia
tambahkan padany4 "Walaa haula wa laa quwwata illaa billaah
(Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allatr)" Dan ini
diriwayatkansos dalam Ash-Shaghr'r dari hadits Abu Hurairatr sehingga
ia menggabungkan antara kata munajjiyaat dan mujannabaarsoe dan

sanadnya hasan.

s Di dalam cetakan "L" tertulis Ath-Thabrani.s Demikianlah yang terdapat datam cetakan "L" dan itulah yang benar.

l
c.irt
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507. Dari Abdullah bin Mas'ud -radhiyallahu 
'anhu- ia berkata,

"Barangsiapa kikir dengan harta untuk menginfakkannya serta merasa

takut terhadap musuh untuk bedihad melawannya serta malam apabila

membuatnya menderita, maka hendaknya ia memperbanyak

mengucapkarr, "Laa ilaaha illallaah, Allaahu akbar, Al hamdulillaah

serta Subhanallaah (Tidak ada sesembahan yang berhak di sembah

selain Allah, Allah maha besar, segala puji hanya bagi Allah dan maha

suci Allah)." (HR. Ath-Thabrani) Dan para perawinya terpercaya.

Serta perkatiumnya dhanna artinya bersikap kikir.

l,c I .J-rt iv -^b
A

iut
a

-rlJt,

508. Dari Abu Hurairah-radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Rasulullatt

SAW bersabda, *Setiap perkataan yang tidak dimulai dengan Al

hamdulillah (segala puji hanya bagi Allah) adalah terputus serta

larang berkahnya." (HR. Abu Daud) Dan redaksi tersebut adalah

redaksinya.

Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, serta Ibnu Majatr dan dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban dan redaksinya adalah "Setiap perkara

penting yang tidak dimulai dengan Hamdalah makn dia adalah

kurang berkah." Dan begitu pula dalam riwayat An-Nasai

lFahuwa Ajdzaml Artinya terputus berkatrnya atau berkatrnya

kurang.
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Anjuran untuk Mengucapkan Kalimat-kalimat yang
Ringkas dari Tasbih, Tahmid, Tahtil serta Takbir

iu' & olr'oi :-rl\? \t'Cr- ql, il z;-;; F -o.q
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509. Dari Juwairiya'h umul mukminin 
-radhiyallahu 

,anha-
bahwa Nabi SAW keluar dari sisinya kemudian kembali setelah
memasuki waktu dhuha, sedangkan dia dalam keadaan duduk,
kemudian beliau bersabda, "Kamu masih daram lceadaan sejak aku
meninggallcanmu" Ia menjawab, 'ya". Nabi sAW bersabda, "Alar
telah mengatakan empat kata sebanyak tiga kali seandainya
dilimbang dengan apa yang engkau katakan semenjak hari ini niscaya
akan lebih berat dari padanya, yaitu: subhanallaah wa bihamdihi
'adada khalqihi wa ridhaa 'an nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midaada
kalimaatihi (Maha suci Allah dan dengan pujian bagi-Nya sebanyak
makhluq-Nya, keridha'an diri-Nya, beratnya singgasana-Nya serta
dengan tinta kalimat-Nya." (HR. Muslim dan Empat Imam pemilik
kitab As-Sunan)

e p'"ft Wri * fGi eri i * *e,nc.*s -ot,
,r;'sf ,ali qI;- ;r;i|r S, *, +; ilr & lr, J.;:,

tlo Di dalam cetakan "L" tertulis (;,
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510. Dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash dari bapaknya, bahwa
dia bersama Rasulullah SAW pernatr menemui seorang wanita dan di
depannya terdapat sebuah biji, atau kerikil yang ia gunakan untuk
bertasbih, kemudian beliau bersabda "Ahr beritahu lralian sesuatu

yang lebih mudah bagimu daripada hal ini atau lebih baik?."
Kemudian beliau bersabda, "Maha suci Allah sebanyak apa yang
telah Dia ciptakan di langit, maha suci Allah sebanyak apa yang telah
Dia ciptalran di bumi, maha suci Allah sebanyak apa yang ada
diantara semua itu, maha suci Allah apa yang Dia sebagai
Penciptanya, dan Allah Maha besar seperti itu dan segala puji bagi
Allah seperti itu dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah

selain Allah seperti itu dan tidak ada daya dan kelantan kecuali
lrarena Allah seperti ilu" (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi) Dan ia
menilainya hasan serta An-Nasa'i dan ia dinilai shatrih oleh Ibnu
Hibban serta Al Hakim.

Anjuran untuk Mengucapken Kalimat Laa Haula wa
Laa Quwwau lllaa Billaah

Jti i-,i *\, e dt'tti-U?nt ,g.,- ;';',rj *-o\ \

.-^?,it )g u;k 'fl,.i',, )t ,I t, j? | ;S ,'i

I !l ,i't, s?
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511. Dari Abu Musa 
-radhiyallahu 

'anhu- bahwa Nabi SAW
pernah berkata kepadany4 "Katalcanlah 'Laa Haula wa Laa Quwwata
Illaa Billaahl (tidak ada doya dan kelantan kecaali karena dari
Allah), karena kalimat tersebut mentpakon harta simpanan di antara
hart'a- harta simpanan surga." (HR. Muttafaq 'Alaih)

Dalam suatu riwayat An-Nasa'i,

6T-iit;';o-t -^i, o,irr; ttk l,r.. yt ,:;,t',i'; y Jv';
a.

.fii
"Barangsiapa yang mengatakan, 'Laa Haula wa Laa Quwwata lllaa
Billaah' (tidak ada daya dan kchratan kecaali karena dari Allah),
maka itu menjadi obat bagi sembilan puluh sembilan penyakit yang
paling ringannya adalah perasoan cemas."

Anjuran Mengucapkrn Dzikir Menjelang Pagi
dan Petang

9 etl?,J6fr yj ,f i 9* l' * i:Gr'* -o\Y
6r',H.,*t f h' J*:t J;r'Jtr:r* yj y
,iG'; .*'Jri ir "t,,in'i .tb,Fl ;r "t, 
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512. Dari Mu'adz bin AMullatr bin Khubaib, dari bapakny4 dia
berkata, "Suatu ketika kami keluar pada waktu malam turun hujan dan
gelap pekat untuk mencari Rasulullatr SAW agar beliau dapat

melakukan shalat bersama kami, kernudian kami mendapatkannya.

"r, 'i6 
'i t'3 

"trf 
p 
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Beliau berkata, "Ucapkanlaftl. " Aku tidak mengatakan sesuatu pun,

kemudian beliau berkata, "Ucapkanlah!" aku tidak mengatakan

sesuatu pun. Beliau berkata lagi, "Ucapkanlah!" aku katakan, "Wahai
Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan?" beliau berkata,

"Ucapkanlah (bacalah), "qul huwallaahu ahad dan mu'awwidzatain
(surah An-Naas dan Al Falaq) pada waktu sore dan pagi tiga kali,
maka akan melindungimu dari segala sesuatu. " (HR. Abu Daud, dan

lafazh ini adalatr miliknya serta At-Tirmidzi dan ia menilainya sebagai

hadits hasan. Dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i secara musnad

dan mursal, serta para perawinya terpercaya).

*'t y i' & Ut*.:; i,r q'iti /.):*;i -orr
.?):*,f:t,* Uf vt it't j.rcJ;i'6t:r,l.), *":Ju
,',.>li, t, ? ,y'J';}i ,ilg,,""r U (3$j's |!# ,* *t
+ jiat'it:-,t iy , j.'*u eau iir, ,1;,et*o u iit,
';:, .^:it F; * r ut:i,f- f dr6.'; iG ; .Ui,ty

-^?J S*i :'i q.>t; |# f Argi rile

513. Dari Syaddad bin Aus RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Pimpinan istighfar adalah, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanla4

tiada Tuhan selain Engkau, Engkau telah menciptakanlru dan aleu

adalah hamba-Mu, berada dalam perjanjian dan janjimu selama yang
aku mampu, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan perbuatan
yang telah aku lala*an, aht mengakui kenilonatan yang telah Engkau
limpahkan kepadalu dan aku mengalai dosaku maka ampunilah aht,
karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau."
Barangsiapa yang mengucapkannya dengan yakin terhadapnya pada
sore hari kemudian ia meninggal dunia pada malam harinya, maka ia
masuk surga, dan barangsiapa yang mengucapkannya dengan yakin
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terhadapnya pada walau pagt hari, kemudian ia meninggal dunia
pada hari itu maka ia masuk surga." (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan

At-Tirmidzi yang di dalam riwayatnya disebutkan, "Tidaklah

seseorang mengucaplannya pada waktu sore l<.emudian talcdir
(kematian) mendatanginya sebelum pagi hari melainkan wajib
baginya untuk mendapatlcan surga, dan tidaklah seseorang
me4gucapkannya pada waldu pagi hari kemudian takdir
meaiatanginya sebelum sore hari, melainkan wajib baginya untuk
mendapatkan surga."

\t * Ct jt",p;;e :J$'&?nr uyri;; €j c -o\ r
,iv,.re,*uq7iq! 

"'t ,'t 67 ,i: cit1fl yt :*.
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514. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "seseorang datang kepada
Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullatr, aku mendapatkan
pengaruh dari kalajengking yang menyengatku tadi malam." Beliau
berkata, "Kalant saja engkau mengucapkan pada sore hari, 'Alcu

berlindung kepada kalimat-ktlimat Allah yang Sempurna dari
kejahatan makhluk yang Dia ciptakan' maka ia tidak akan
membahayakanmu." (HR. Muslim dan empat imam pemilik kitab
Sunan, dan lafazh At-Tirmidzi adalah, "Barangsiapa yang pada sore
hari mengucapkannya sebanyak tiga kali..." dan dalam hadits itu
disebutkan, "Maka tidak akan berbahaya bagtnya racun pada malam
itu." Dafl di dalamnya Sahl [Suhail]stl berkata, "Keluarga kami
mengetahuinya dan mereka mengucapkannya, kemudian ada seorang
wanita di antara mereka yang tersengat dan ia tidak merasakan sakit
pada dirinya." Dan, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah seperti lafazh ini.

srr Tidak terdapat dalam cetakan "L".
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Al hummah adalah sengatan segala sesuatu yang memiliki racun, ada

pula yang mengatakan ia adalah racun itu sendiri. Wallahu a'lam.

*3f h' e it J;t"of ,:^z?nt uir r;; ,rj * -o \ o
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515. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa mengucapkan pada wahu pagi dan sore hari
"subhaanallaah wa bihamdihi" (Maha Suci Allah dan segala puii
bagi-Nya) sebanyak seratus lcali, maka tidak ada seorang pun yang

datang pada hari Kiamat dengan sesuatu yang lebih baik daripada

apa yang ia bawa, kecuali orang yang mengucaplran seperti apa yang

ia ucapkan atau melebihinya. " (HR. Muslim, tiga penyusun kitab ls-
Sunan, dan Ibnu Hibban. Dan, menurut riwayat Abu Daud,

"subhanallahil'azhiim (Maha Suci Allah yang Maha Agung)." Al
Hakim telatr meriwayatkannya dengan lafazh, "Barangsiapa yang

mengucapkan sebanyak seratus lwli menjelang pagi dan seratus kali

menjelang sore, 'subhaanallaah wa bihamdihi' maka dosanya

diampuni, walaupun lebih banyak daripada buih di lautan.')

*t *\, * lt ,S;;"oi A?nr uyri;:; €j *i -o\ 1
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516. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang mengucapkan 'laa ilaaha illallaahu wahdahu laa

syariilralah lahul mulht wa lahulhamdu wa huwa 'alaa htlli syai'in
qadiir' (Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah

semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua keraiaan, bagi'
Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) setiap

harinya sebanyak seratus kali, malca baginya (pahala) yang setara

dengan membebaskan sepuluh orang hamba sahaya dan dicatat

baginya seratus kebaikan serta terhapus darinya seratus keburukan,

dan ia memiliki perlindungan dari syetan sepaniang hari itu hingga

sore, dan tidak ada seorang pun yang datang (pada hari Kiamat

kelak) dengan membawa sesuatu yang lebih baik daripada apa yang

ia bawa, kecuali orang yang melalatkan lebih banyak dari irtl. " (HR.

Muttafaq'Alaih)

J';:, Sv,i'4 .ob;oc'e .ot:i i osi'*'s -otv
t t , , ' , , ' n' . t\ c 1
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517. Dari Aban bin Utsman, ia berkata, "Aku pernah mendengar

Utsman bin Affan berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, "Tidak ada

seorang hamba yang mengucapkin pada setiap pagi dan sore hari
"Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu yang membahayaknn

dengan menyebut nama-Nya di dunia dan di akhirat dan Dia Maha
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Mendengar lagi Maha Mengetahui." sebanyak tiga kali, maka tidak

akan ada sesuatu yang mencelakakannya." dan Aban pernah terkena

sengatan hewan yang dapat melumpuhkan anggota badannya,

kemudian ia ditanya mengenai hal tersebut, maka ia menjawab, "Aku

tidak mengucapkannya pada hari itu sehingga Allah menjalankan

ketetapan-Nya." (HR. Empat imam pemilik kitab sunan, dan dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim)
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518. Dari Abu Darda RA, ia berkata, "Barangsiapa yang menjelang

pagi dan sore hari mengucapkan, (Cukuplah Allah bagiku, tidak ada

Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, kepada-Nya aku

bertawakal dan Dialah Tuhan ['arsyJ singgasana yang agung)

sebanyak tujuh kali, maka Allah akan melindunginya dari apa yang

membuatnya bersedih, benar atau berdusta." (HR. Abu Daud secara

mauquf, Ibnu As-Sunni secara marfu', dan berita seperti itu tidak

boleh dinyatakan dengan berdasarkan pendapat belaka, sehingga

hukumnya adalah marfu)

lshadiqan au kaadziban) barangkali yang dimaksud dengan

Ash-Shadiq adalahorang yang mengucapkannya dengan kejujuran dan

disertai tawakal. Dan Al kaadzib adalah orang yang hanya bersandar

pada sebab-sebab dan tidak ikhlas dalam tawakal. (Ibnu 'Alan)
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519. Dari Anas bin Malik RA. bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa yang menjelang pagi dan sore hari mengucapkan, "Ya

Allah, pada pagi hari ini aku memberikan persal<sian kepada-Mu,

kepada para Malaikat pengusung Arsy, seluruh Malaikat-Mu, dan
makhluk-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang
berhak disembah kecuali Engkau dan bahwa Muhammad adalah
hamba dan utusan-Mu." makn Allah akan membebaskan seperempat
badannya dari nerakn, dan barangsiapa yang mengucapkannya

sebanyak dua kali, maka Allah akan membebaskan setengah

badannya dari neraka, dan barangsiapa yang mengucapkannya

sebanyak tiga kali maka Allah aknn membebaskan tiga perempat
badannya dari neraka, dan seandainya ia mengucapkannya sebanyak

empat kali, maka Allah akan membebaskannya dari neraka." (HR.
Abu Daud,lafazh ini adalah miliknya, dan At-Tirmidzi seperti itu dan

ia menilaiwrya hasan. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dan dia
memberikan tambahan setelah kata "illaa anta", "wahdaka laa
syariiknlak." Dan dalam riwayat Ath-Thabrani dalam Al Ausath,
"Allah akan mengampuni baginya dosa yang telah ia kerjakan pada
hari itu dan hari yang lain seperti itu" demikian pula yang ada pada

riwayat At-Tirmidzi).
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520. Dari Al Mundzir, seorang sahabat Rasulullah SAW dan pada

waktu itu berada di Afrika, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa yang menjelang pagi hari mengucapkan,
"Aku ridha bahwa Allah sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai

agamaku serta Muhammad sebagai seorung Nabi." Maka aku adalah
pemimpin; dan niscaya akan aku gandeng tangannya hingga aku

masukkan dia ke dalam surga." (HR. Ath-Thabrani dengan sanad

hasan)
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521. Dari Abdullah bin Ghannam Al Bayadhi RA. bahwa Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengucapkan pada pagi hari,
"Ya Allah, kenilcrnatan pada pagi ini yang ada padaku atau salah satu
dari makhluk-Mu adalah berasal dari-Mu semata, tidak ada sekutu

bagi-Mu, maka bagi-Mu segala pujian dan rasa syukur." maka ia
telah menunaikan syukurnya pada hari itu dan barangsiapa yang
mengatakan seperti itu pada sore hari, maka ia telah menunaikan
syukurnya pada malam itu." (HR. Abu Daud, serta An-Nasa'i dan

lafazh tersebut adalah miliknya)

iu' ,f; it Jyr'J1J'f lv C|JL?nr q, * lt ,f s -otr
jt Ct |#'r-*, ,€i f yqt :\t^ L{-,&r y
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522. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah tidak pemah

meninggalkan kalimat-kalimat ini pada saat sore dan pagi hari

menjelang, yaitu: "Ya Allah! Alat memohon kepada-Mu ampunan dan

kesalamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah! Aku memohon kepada-

Mu ampunan dan kesalamatan di dalam agama dan (urusan) duniaku,

keluarga dan harataku. Ya, Allah! Tutupilah auratku, dan berilah

ketenteraman pada rasa khawatirku. Ya, Allah! Jagalah aku dari

hadapanku, dari belakangku, dari sisi kananlat dan sisi kirila+ dan

dari arah atasku, dan aku berlindung dengan keagungan-Mu agar

tidak terhempas dari arah bawahfu." (gR. eUu Daud, lafazh ini

adalah miliknya, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh

Al Hakim)

\t ,* it J't-tjd ,i6 ^- ?nr *t ly i /'*'s -otr
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523. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Rasulullah sAw bersabda

kepada Fathimatr, "Apakah yang menghalangimu untuk

mendengarkan apa yang aftan alat wasiatkan kepadamu? Tatkala pagi

dah sore menielang hendaklah engkau mengucapl<an, "Wahai Dzat

yang Maha Hidup, wahai Dzat yang mengurusi makhluk-Nya terus-

menerus! Dengan rahmat-Mu alru meminta pertolongan, perbaikilah

bagitat seluruh keadaanlat, dan ianganlah Engkau serahkan aku
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kepada diriku meskipun sekedip mata. " (HR. An-Nasa'i dengan sanad

shahih, AlBazzar dan dinilai shahih oleh Al Hakim)

u;r,- 'O;:Ll yf ,..,*i ;';;'Jti ilu o;lt tj -oyr
..', c z .r.. ou',, i o . .r., 1. i. ;, tct, c tto
P ,J) cl-1ly ,5" .'tl ,/2 cljy ArJl ul^p ,.tll LifJ jA a:',*,

;G*i ui'#t ,;ii syr'.2i'tiy.sv; :,su' .,)" :* ,)'4
- "1- o t t , o/, c c. . o7. c t ? I . o1. c c c. . oi.*jt_l ,t s-jll ,r* cil; ,,ry g;l; ,qy \il1

,16 g*, l' '*'*i ilu irltitbLi rl * i:U'i ;G#i
J)r'&s lt \t ;* it ;;, U'* i*'or";i ti
.r--r.;ir v,a o!.r; J ,Jv .tl-,ry'# *t ,t:rt/ ,*"*i at,,
.,uKjr ,ts^'&: & \t * ir J'y, Jtt ;€L'6lU ,iu"

.-1 .

',1.'",ryr';:i-i{.i{-:' y ;';'"olrbLi s J,i'yitr ots

i,tllira'i ol.;- 1i,' iu; n 
=t', 

u i; ,f
524. Dari Al Hasan, ia berkata, "Samurah bin Jundub berkata,

"Tidakkah kau mau aku beritahukan kepadamu sesuatu yang aku

dengar dari Rasulullatr SAW berulang kali, dari Abu Bakar berulang

kali, dan dari Umar berulang kali?" maka aku menjwab, "Ya." Ia
berkata, "Barangsiapa yang apabila pagi dan sore hari menjelang, ia

mengucapkan, "Ya Allah! Engkau menciptakanlru dan Engkau

mematikanku, Engkau menghidupknnku" maka tidaklah ia meminta

sesuatu melainkan Allah akan memberikannya kepadanya." ia berkata,

"Kemudian aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam dan dia berkata,

"Tidakkah kau mau aku beritahukan kepadamu sesuatu yang aku

dengar dari Rasulullah SAW berulang kali, dari Abu Bakar berulang

kali dan dari Umar berulang kali." ia menjawab, "Ya." kemudian ia

menyampaikan hadits ini, lalu ia berkata, "Demi (Tuhan yang
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menciptakan) bapak5r2 dan ibuku, Rasulullah SAW bersabda,sr3

"Kalimat-kalimat ini telah Allah berikan kepada Musa AS, dan ia

biasa berdoa dengannya setiap hari sebanyak tuiuhsta kali, sehingga

ia tidak memohon sesuatu kepada Allah melainl<an Allah

memberikannya kepadanya." (HR. Ath-Thabrani dengan sanad

hasan).
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525. Dari Abu Darda RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa mengucapkan shalawat kepadaku pada pagi hari

sebanyak sepuluh kali dan sore hari sebanyak sepuluh kali, maka ia

akan mendapatknn syafa'atlat pada hari Kiamat kelak." (HR. Ath-

Thabrani dengan dua sanad yang salah satunya adalah hasan)
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512 Bagitulalr Di dalam cetakan "L"
'll Tidak terdapat dalam cetakan "L"
5rn Di dalam cetakan "L" dengan lafuh "mimar"
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526. Dari Zaid bin Tsabit bahwa Rasulullah SAW pernah

mengajarinya sebuah doa dan memerintahkannya beserta keluarganya
untuk menjaganya setiap hari. Ia berkata, "Beliau mengucapkan pada
pagi hari, "Ya Allah! Aku memenuhi panggilan-Mu, dan kami
memohon kebahagian dari-Mu, kebaikan ada di kedua tangan-Mu,
dari-Mu dan kembali kepada-Mu Ya Allah! Perkataan yang aku
ucapkan, sumpah yang alu lantunkan, dan nadzar yang aku lalatkan,
maka kehendak-Mu ada di depannya, apa yang Engkau kehendaki
akan terjadi dan apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan terjadi.
Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan-Mu, sesungguhnya

Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah! Shalawat yang
aku lantunkan maka kepada orang yang Engkau bershalawat

elt *flt ui tt:t * .:t ui vr ; jllt
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kepadanya, dan lalcnat yang alru ucapkan maka atas orang yang

Engkau lalorut, sesungguhnya Engkau adalah Pemimpinlru di dunia

dan akhirat, wafatkanlah aht dalam keadaan sebagai seorang muslim

dan pertemukan aku dengan orang-orang shalih. Ya, Allah! Aku

memohon keridhaan terhadap qadha' (keputusan-Mu), seiuknya

kehidupan setelah kematian, nilcrnatnya melihat kepada wajah-Mu,

rasa rindu untuk bertemu dengan-Mu tanpa merugi dan tidak

merugikan, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Alat berlindung

kepada-Mu ya Allah, agar tidak berbbuat zhalim atau dizhalimi,

menganiaya atau dianiaya, melalatkan kesalahan dan perbuatan dosa

yang tidak Engkau ampuni. Dzat yang Maha Memiliki keagungan dan

kemuliaan, aku berjanji kepada-Mu untuk memuji-Nya selama hidup

di dunia, dan alu memberikan persal<sian kepada-Mu dan cukuplah

Allah sebagai saksi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak

disembah lrecuali Engkau dan tidak ada selattu bagi-Mu. Bagimu

seluruh kerajaan dan seluruh pujian hanya milik-Mu, dan Engknu

Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alat bersaksi bahwa Muhammad

adalah hamba dan utusan-Mu, alu bersalcsi bahwa janji-Mu adalah

benar, hari Kiamat adalah benar, yang akan datang dan tidak ada

keraguan padanya, dan Engkau membangkitkan orang yang berada

dalam lafiur. Sesungguhnya jika Engkau menyerahknn (urasan)lat

kepada dirila+ maka (berarti) Englcau menyerahkanht kepada

kelemahan, yang memiliki cacat, dosa dan kesalahan. Alat tidak
percaya kecuali kepada rahmat-Mu, maka ampunilah seluruh dosaku

lrarena tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau,

berilah taubat kepadalat sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat

lagi Maha Pengasih." (HR. Ahmad, Ath-Thabrani dan dinilai shahih

oleh Al Hakim, juga diriwayatkan oleh Ibnu 'Ashim secara ringkas)
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Anjuran Membaca Doa Ketika Hendak Tidur dan
Penjelasan Mengenai Orang yang Tidak Berdzikir

kepada Allah SWT ketika Bangun dari Tidur
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527. Darj Al Barra bin Azib RA, ia berkata, "Nabi SAW bersabda,
"Apabila engkau menuju tempat tidurmu (hendak tidur), maka
berwudhulah sebagaimana wudhumu untuk melala*an shalat,
kemudian berbaringlah di atas sl'si badanmu yang kanan dan
ucapkanlah, "Ya Allah! Alat serahkan dirilu kepada-Mu, aku arahkan
wajahku kepada-Mu, dan alru serahkan urusanku kepada-Mu, dan alat
sandarkan punggunglru kepada-Mu knrena mengharap dan takut dari-
Mu dan kepada-Mu. Tidak ada tempat berlindung dan tempat
menyelamatkan diri kecuali kepada-Mu, alat beriman kepada kitab-
Mu yang telah Engkau turunkan dan kepada Nabi-Mu yang telah
Engkau utus." Seandainya engkau meninggal pada malam hari itu,
maka engkau dalam keadaan fitrah, dan jadikanlah (kalimat-kalimat
tersebut) sebagai akhir perkataan yang engkau ucapkan " Ia (Al
Barra bin Azib) berkata, "Kemudian aku mengulanginya
(membacakannya kembali) kepada Rasulullah SAW, dan ketika aku
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sampai pada kata "bikitaabikalladzii anzalta" aku mengucapkan "wa

rasuulika" (kepada rasul), maka beliau bersabda, "Tidak, melainkan
"wa nabiyyikalladzii arsalta" (kepada Nabi-Mu yang telah Engkau

utus) (HR. Muttaaq 'Alaih, Dalam riwayat Al Bukhari dan At-
Tirmidzi disebutkan, "Maka sesungguhnya apabila engkau
meninggalsls pada malam hari itu, maka engkau meninggal dalam

keadaanfitrah, dan apabila engkau menemui pagi, maka engkau telah

men dapat kan kebaikan.")
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528. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Dua perkara atau dua hal yang tidaklah seorang hamba
muslim menjaganya, melainkan ia akan masuk surga, keduanya
ringan (untuk dilakukan) namun hanya sedikit yang mengerjakannya,
yaitu; bertasbih pada setiap kali selesai melakukan shalat sebanyak
sepuluh kali, bertahmid sebanyak sepuluh kali, bertakbir sebanyak
sepuluh lrali. Semuannya berjumiah seratus limapuluh dalam lisan

5'5 Hilang dari "L"
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(dalam satu hari) dan seribu lima ratus dalam timbangan, dan

bertakbir sebanyak tiga puluh empat kali ketika hendak tidur,

bertahmid sebanyak tiga puluh tiga, serta bertasbih sebanyak tiga
puluh tiga kali, semuanya berjumlah seratus dalam lisan dan seribu
dalam timbangan " Aku melihat Rasulullah SAW menghitungnya

dengan ruas jarinya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,

bagaimana keduanya itu mudah dan yang melakukannya hanya

sedikit?" beliau menjawab, "Syetan mendatangi tempat tidur salah

seorang dari kalian dan membuatnya tertidur sebelum

mengucapkannya, dan ia mendatanginya pada waktu shalat kemudian

mengingatkannya kepada kebutuhannya sebelum mengucapkannya. "
(HR. Abu Daud, lafazh tersebut adalah miliknya, dan diriwayatkan
pula oleh At-Tirmidzi dan ia telah menilainya shahih).

$ta'qiduhaaf artinya beliau SAW menghitung dengan ruas jari
jemari tangannya.

\. . t 
2-zoz) 

c { o,i)t g,b) ort-P ,_S) af -oYl

,:,? J\qu't tu'J
,s *';j LrAt $ iult
ut''lj .,,n ,=iri .,nr .lg.:"

-J, r i:: J,--U -'o\ 
)it:-tb?

529. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa yang lrctika hendak tidur mengucapkan "Tidak ada

Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, tidak ada

sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan dan seluruh pujian hanya

milik-Nya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya

dan upaya kecuali dengan Allah, Mahasuci Allah, segala puji bagi-
Nya, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan

Allah Maha Besar." mal(n dosanya atau kesalahannya akan diampuni

,ls'J: y\te dt 0L ^b
ii ,li a.";, I ie3 hr vt iif v

,lr, !l ii't', J'; \) ,';f ie
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walaupun seperti buih di lautan." Dan Mus'ir 
-salatr 

seorang

perawinya- merasa ragu. (HR. An-Nasa'i, dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban dan lafazh tersebut adalatr miliknya, dan dalam riwayat An-

Nasa'i disebutkan, "Maha Suci Allah dan segala puji bagi-Nya " dan

ia menyebutkan kata "dzunuubuhu" (dosanya) pada akhir riwayatnya

secara ragu. Dan ia mengatakan, "Walaupun lebih banyak (dari buih

di lautan)."

Anjuran Membaca l)oa Ketika Terjaga dari Tidur di
Malam Hari

4J-9

'i ,:i :*; \ ,i;'1ii,' vt 4y ,jw ,yt i'".,c ; :Jv';('s
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530. Dari Ubadah bin Shamit RA, dari Nabi SAW bersabda,

"Barangsiapa yang terjaga pada malam hari kemudian ia
mengucapkan, "Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah

melainkan Allah semata, tiada selattu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh

kerajaan, segala puji milik-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala

sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tidak ada Tuhan

yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Tidak

ada daya dan upaya lcecuali karena Allah" kemudian ia mengucapkan

"allaahummaghfirlii" (Ya Allah, ampunilah dosala) atau ia berdoa

maka alran dikabulkan permintaannya, apabila ia berwudhu kemudian

melalrulran shalat, maka shalatnya alan diterima. " (HR. Al Bukhari

serta Empat imam pemilik kitab sunan. Perkataannya ta'aarra artinya

terjaga).

tcz 1.
4.:9 dlll

A
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Anjuran Membaca Dzikir setelah Subuh, Ashar,
dan Maghrib
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531. Dari Abu Dzar RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa yang mengucapkan setelah shalat Subuh dalam
keadaan bersila sebelum ia berbicara sesuatu, "Tidak ada Tuhan
yang berhak disembah melainkan Allah semata tidak ada sekutu bagi-
Nya, baginya seluruh kerajaan dan segala puji milik-Nya, Yang

menghidupkan dan mematikan, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu"
sebanyak sepuluh kali, maka Allah mencatat baginya sepuluh
kebaikan dan menghapus darinya sepuluh keburukan, mengangkat
baginya sepuluh derajat, dan harinya itu berada dalam perlindungan
dari sesuatu yang tidak disenangi, terjaga dari syetan dan tidak layak
suatu perbuatan dosa pada hari itu untuk tidak diampuni, kecuali
apabila ia melalatkan syirik kepada Allah." (HR. At-Tirmidzi dan

lafazh tersebut adalah miliknya dan ia berkomentar, "Hasan shahih."
Dan An-Nasa'i menambahkan "biyadihil khairu (di tangan-Nya
seluruh kebaikan)" dan di dalamnya terdapat perkataan, "maka

baginya (pahala) dengan setiap kalimat yang ia ucapkan seperti
membebaskan seorang hamba sahaya. " An-Nasa'i telah
meriwayatkannya dari hadits Mu'adz dan ia menambahkan padanya,
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"Barangsiapa yang megucapkannya pada saat ia beranjak pergi dari
shalat maghrib, maka ia diberi pahala seperti hal tersebut pada

malam harinya " dan sanadnya hasan)

Ut'd.'Ju:Ju& ir ,tr 4t l* / 2at ri-oYY
',i>i'"dt ,8',ti'&|tr'.Ltt'& sy,'sL: *\t jt"
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532. Dari Al Harits bin Muslim At-Tamimi RA, ia berkata,

"Rasulullah SAW pernah berkata kepadaku, "Apabila engkau telah

melakukan shalat subuh maka ucapknnlah sebelum engkau berbicara
apapun, "Allaahumma ajirnii minannaar" (Yo, Allah! Lindungilah
aku dari neraka) sebanyak tujuh kali, seandainya engkau meninggal
pada hari itu, maka Allah akan menetapkan bagimu agar terhindar
dari neraka, dan apabila engkau melakukan shalat Maghrib, maka

ucapkanlah sebelum engkau berbicara apapun, "Allaahumma ajirnii
minannaar" sebanyak tujuh kali, karena seandainya engkau

meninggal pada malam itu, maka Allah akan menetapkan bagimu

agar terhindar dari neraka." (HR. An-Nasa'i, ini adalah lafazbnya
dan Abu Daud dari Al Harts bin Muslim, dari bapaknya Muslim bin
Al Harts. Pengarang berkata, "Dan itulah yang benar karena Al Harb
bin Muslim adalah seorang tabi'in, dan yang demikian ini dikatakan

oleh Abu Ztr'ah dan Abu Hatim Ar-Razi).
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Anjuran Berdoa dan yang Harus Dilakukan oleh Orang
yang Bermimpi Buruk
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533. Dari Jabir RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Apabila

salah seorang dari kalian bermimpi dengan sesuatu yang tidak ia
senangi, maka hendalorya ia meludah ke sisi kiri tiga kali, berlindung
kepada Allah dari syetan yang terkutuk sebanyak tiga kali, dan

hendalvtya ia merubah posisi tidur dari sebelumnya. " (HR. Muslim,
Abu Daud dan An-Nasa'i)

jt; 
'jr; 

& hr qt;;a dri ,f3 -o\"r
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534. Dari Abu Qatadah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Mimpi yang baik adalah dari Allah dan mimpi buruk dari syetan.

Barangsiapa yang bermimpi melihat sesuatu yang tidak ia senangi,

malra hendalorya ia meludah ke sisi kiri sebanyak tiga kali, berlindung
kepada Allah dari syetan, maka sesungguhnya mimpi itu tidak akan
membahayakannya."s'u (HR. Muttafaq 'Alaih dan diriwayatkan oleh
empat imam ahli hadits dan dalam sebuatr riwayat disebutkan,
"Apabila bermimpi dengan sesuatu yang tidak ia sukai'sl1 malca

hendalcnya ia berlindung kepada Allah dari kejahatannya dan

516 Di dalam cetakan "L" dengan lafazh tadhurruhu
sr7 Di dalam cetakan "L" dengan lafazhyukrahu
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kejahatan syetan, dan hendaknya ia meludah ke sisi kirinya sebanyak
tiga kali, serta tidak menceritakannya kepada seseorang."
Diriwayatkan pula hadits yang serupa oleh Al Bukhari dan Muslim
dari Abu Hurairah, hanya saja disebutkan di dalamnya lafazh,
"Sesuatu yang tidak ia senangi, maka hendaknya ia tidak
menceritakannya kepada orang lain, dan hendalotya bangkit untuk
melakukan shalat." Penulis berkata, "Al Hulmu dengan harakat
dhammah pada huruf haa' dan laam (Al fuulum) dan dengan sutam (Al
hulmu) adalah mimpi biasa dan dengan dhammah laht sulam berarti
basahsls karena berjima' dalam mimpi. Ia berkata, "lnilah yang
dimaksud disini." Perkataannya, 'falyatful dengan harakat dhammah
pada huruf faa' (yatful) atau kasrah (yatfil) artinya hendaknya ia
meludatr, ada yang mengatakan bahwa at-taflu lebih sedikit daripada
Al buzaaq dan an-naftsz lebih sedikit daripada atla/lu [semuanya
mengandung arti meludah]).

Anjuran Membaca Ayat-ayat dan Dzikir setelah
Shalat Wajib

',.'-ln.1to, \,. .z'-zozt io. io. r.t ..
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5r8 Di dalam "M" tertulis rawiyyah
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535. Dari Sumai, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah RA bahwa
orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin datang kepada Rasulullah
SAW seraya berkata, "Orang-orang kaya pergi membawa derajat yang
tinggi dan kenikmatan yang abadi" beliau bertanya, "Apakah itu? "
mereka berkata, "Mereka melakukan shalat sebagaimana kami shalat,
mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah
sementara kami tidak dapat bersedekah, dan mereka memerdekakan
hamba sahaya, sementara kami tidak dapat melakukannya."

Rasulullah lalu SAW bersabda, "Tidakkah kalian ingin aku
ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengannya kalian dapat
menyusul orang-orang yang telah mendahului kalian dan melebihi
orang-orang setelah kalian dan tidak ada orang yang lebih baik
daripada kalian kecuali mereka yang melakukan apa yang telah
kalian lakukan? " Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah."

Beliau bersabda, "Hendaklah kalian bertasbih, bertakbir dan
bertahmid setiap kali selesai shalatsle sebanyak tiga puluh kali", Abu
Shalih berkata, "Kemudian orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin

xi '.i Cg',tf A,U;i :Jtl ,G)Ji qri K, ,;>v3
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5le Di dalam "M" tertulis tsulutsan
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tersebut kembali kepada Rasulullatr SAW seraya berkata, "Saudara-

saudara kami dari kalangan orang yang berharta telah mendengar apa

yang kami lakukan kemudian mereka melakukan seperti itu" maka

Rasulullah SAW bersabda, "Itu adalah keutamaan yang Allah berikan

kepada siapa pun yang Dia kehendaki." Sumai berkata, "Kemudian
aku menceriatakan hadits ini kepada sebagian keluargaku." Dia
berkata, "Aku meragukan barangkali ia mengatakan kepadamu,
'Hendaklah kalian bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh
tiga kali, dan bertakbir tiga puluh empat kali." Maka aku pun kembali
kepada Abu Shalih dan mengadukan hal tersebut kepadanya, maka ia
meraih tanganku sambil berkata, "Allahu akbar, subhaanallaah, wal
hamdulillaah (Allah Maha Besar, Maha suci Allah, dan segala puji
bagi Allah) hingga seluruhnya mencapai tiga puluh tiga." (HR.
Muttafaq 'Alaih, dan lafazh ini adalah milik Muslim, dalam sebuah

riwayatnya, "Barangsiapa yang bertasbih kepada Allah setiap usai520

shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid sebanyak tiga puluh
tiga kali, dan bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali, sehingga
berjumlah sembilan puluh sembilan lcnli, dan menggenapkan hitungan
keseratus dengan mengucapkan, "laa ilaaha illallaahu wahdahu laa
syariika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa lailli syai in
qadiir (Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan

Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya seluruh kerajaan
dan segala puji milik-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)

maka akan diampuni baginya selunth kesalahannya walaupuns2l
(banyalcnya) seperti buih di lautan." Juga diriwayatkan oleh Malik
dan Ibnu Khuzaimatr. Hanya saja Malik berkata, "Maka dosanya akan

diampuni walaupun seperti buih lautan. " Darr Abu Daud
mengeluarkannya dengan lafazh, "Abu Dzar berkata, "Wahai
Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala" dan ia berkata

dalam hadits tersebut, "dan mereka memiliki kelebihans'2 harta yang
mereka sedekahkan, sementara kami tidak memiliki harta yang dapat

520 Di dalam cetakan "L" dan "M" dengan lafazh"/ii duburi"
52' Di dalam "M" dengan lafazh wa in
522 Di dalam "M" dengan lafazhfadhlu
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kami sedekahkan", maka beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, mauknh

alat ajarlran kepadamu beberapa kalimat yang dengannya engkau

dapat menyusul orang yang telah mendahuluimu..."

Dan dalam hadits tersebut beliau bersabda, "Hendalvtya engkau

bertakbir kepada Allah setiap kali usai melakukan shalat sebanyak

tiga puluh tiga kali" dan dalam hadits tersebut beliau bersabda

kepadanya, "dan engkau menutupnya dengan, "laa ilaaha illallaah
(Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah)". }uga

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kata Ad-Dutstsuur

berarti harta yang banyak).

y \t J:, l:t J;r'oi A ?nt *y, ,F i :6 *', -or1
:e.,rrJ,e J* ,+i ;y^1t, ,!c r;- ,iGd' .c'r- ,yr-*i'rL)
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536. Dari Mu'adz bin Jabal RA batrwa Rasulullah SAW pada suatu

hari menggandeng tangannya dan berkata, "Wahai Mu'adz, demi

Allah alan mencintaimu." Maka Mu'dz berkata, "Demi (Tuhan yang

menciptakan) bapak dan ibuku wahai Rasulullah, demi Allah aku

mencintaimu. " Beliau bersabda, "Alat berwasiat kepadamu wahai

Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan setiap knli usai melalatkan

shalat untuk mengucapkan, "Ya Allah! Bantulah aku untuk

mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu, dan beribadah kepada-Mu

dengan baik." Kemudian Mu'adz mewasiatkannya kepada Ash-

Shanabihi." (HR. Abu Daud, dan An-Nasa'i, dan lafazh tersebut

adalah miliknya, serta dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu

Hibban dan Al Hakim).

e qi dt ,iy'of ;),*o F i! e
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lAsh-Shanabihi) adalah Abu Abdullah Ash-Shanabihi yang

pergi untuk menemui Rasulullatr SAW, namun beliau telah wafat
sejak lima atau enam hari sebelumnya, kemudian ia singgah di Syam.

Ibnu Sa'd berkata, "Ia adalah seorang yang terpercaya dan sedikit
meriwayatkan hadits."

Anjuran Membaca Doa bagi yang Terjaga dan Terkejut
pada Malam Hari

ht .a ir Jyr'oi ":* * yri € # / ,t''* -orv
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537. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya bahwa
Rasulullah SAW523 bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian
te4aga dan terkejut dari tidurnya, maka hendaknya ia mengucapkan,
"Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari
murka-Nya, dari kejahatan hamba-Nya, dari godaan syetan dan dari
kedatangannya kepadaku" maka sesungguhnya hal itu tidak akan

,1524mengganganya.""' Abdullah bin Amr mengajarkannya kepada

anaknya yang telah baligh dan yang belum baligh, ia menulisnya
dalam sebuah buku catatan, kemudian ia menggantungkannya di
lehernya." (HR. Tiga imam pemilik kitab Sunan dan dinilai hasan

oleh At-Tirmidzi, dan lafazh tersebut adalatr miliknya, serta dinilai
shahih oleh Al Hakim, dan dalam riwayatnya serta riwayat An-Nasa'i
tidak ada penyebutan kata tidur)

5'3 Di dalam "M" disebutkan qaala
520 Di dalam "M" dengan lafazh tadhurruhu
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538. Dari Abu At-Tayyah, ia berkata, "Aku pematr mengatakan
kepada Abdurratrman bin Khanbasy At-Tamimi dan ia adalah seorang
yang sudah tua, "Apakatr engkau menjumpai Rasulullah SAW?" ia
menjawab, "Ya." Maka aku menanyakannya, "Apa yang beliau
lakukans2s pada malam ketika syetan dari kalangan jin hendak
membuat makar526 terhadap beliau?" ia menjawab, "sesungguhnya
syetan-syetan pada malam itu turun dari lembah dan bukit menuju
Rasulullah SAW, di antara mereka ada syetan yang di tangannya
terdapat kobaran api, ia hendak membakar wajah Rasulullah SAW,
kemudian malaikat Jibril turun kepada beliau seraya berkata, "Wahai
Muhammad ucapkanlah!" beliau bertanya, "Apa yang harus aht
ucapkan?" dia berkata, "Ucapkanlah, "Alru berlindung dengan
kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang

525 Di dalam "M" disebutkan Rasulullah SAW
t2u Tidak terdapat dalam cetakan "L"
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Dia ciptakan, baik melalui keturunan maupun yang penciptaan asal,

dan dari kejahatan apa yang turun dari langit, dari kejahatan yang

naik kepadanya, dari kejahatan fitnah malam dan siang, dari
kejahatan segala sesuatu yang mengetuk, kecuali sesuatu yang

mengetuk dengan kebaiknn, wahai Dzat yang Maha Penyayang."

Abdurrahman berkata, "Maka api mereka menjadi padam527 dan Allah
SWT mengalahkan mereka." (}In. ehmad dan Abu Ya'la dengan dua

sanad yang hasan dan dapat dijadikan sebagai hujjah. Malik
meriwayatkannya dalam Al Muwaththa' dari Yahya bin Sa'id secara

mursal, dan An-Nasa'i telah meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud
hadits yang serupa.

Anjuran Membaca Doa ketika Keluar Rumah Menuju
Masjid dan Tempat Lainnyat" dan Ketika

Memasukinya

*\t J:" lt J;r"oi a?nt s.., ly i ;f * -orl
\j J?, li *'-s;l' ,^.i J* y q c; tiy:Ju *')
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539. Dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Apabila seseorang keluar dari rumahnya dan mengucapkan,
"Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya

dan upaya kecuali karena Allah" maka dikatakan kepadanya,s2e
"Cukuplah bagimu, engkau telah mendapat petunjuk, dilindungi dan

terjaga." dan syetan aknn menyingkir darinya." (HR. At-Tirmidzi dan

527 Di dalam kitab aslinya tertera nathfat, dan yang benar adalah/athaliat sebagaimana
yang terdapat dalam "M"

52t Di dalam tulisan yang aslinya terterawa ghairiha, dan yang benar adalah wa ghairihi
sebagaimana terdapat dalam "M"

52n Di dalam kitab aslinya terleru faqaala lahusy syaithaaz, ini adalah kekeliruan yang
sangat parah, lihatlah di dalam "M"
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menilainya hasan), diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai shahih
oleh Ibnu Hibban. Abu Daud juga telah mengeluarkannya dan pada

bagian akhirnya ia menambahkan, "Kemudian syetan yang lain
berkata kepadanya, "Bagaimana engkau dapat mengganggu orang
yang telah mendapatkan petunjuk, telah dilindungi dan yang te1aga?"

\ . o.,
;xt uet J.w f) -ot.
'^{. JLU'p*; ti1 ,irt
\'),€'Q'9 lotU4r

&;ti jG *6.r," i,r Tn'f 6f) ;et '&')\i tubfut Jti

ir;J.lrt,l- *:.ir

540. Dari Jabir RA, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
"Apabila seseorang memasuki rumahnya dan ia menyebut nama Allah
ketika hendak memasukinya dan ketikn ia hendak makan, maka syetan
akan berkata, "Tidak ada tempat bermalam bagi kalian dan tidak ada
makan malam" dan apabila ia memasukinya dan tidak menyebut
nama Allah ketika hendak memasukinya, maka syetan berkata,
"Kalian mendapatkan tempat bermalam", dan apabila ia tidak
menyebut nama Allah pada waktu makan, maka ia berkata, "Kalian
mendapatkan tempat bermalam dan makan malam." (HR. Muslim
dan empat imam hadits).

[Qaala Asy-SyaithanJ yaitu syetan berkata kepada para
satrabatnya dari kalangan jin.

.^.ct , i . tc t . lcz
Atrr slp 1l .Jf, ry *

2c z i ,, .c ^ "z-r"e) ,^);', rb 
^l 

f ro

l,''yt p'F; fi, i*
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Anjuran Bagi yang Merasa Was-Was dalam Shalat
dan Lainnya
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541. Dari Utsman bin Abu Ash RA bahwa ia pernah datang kepada

Nabi SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya syetan

telah menghalangi antara diriku dan shalatku, menyamarkan bacaanku

dan mengacaukanku." Maka beliau bersabda, "Ihts3o adalah syetan

yang disebut Khanzab, apabila engkau merasakan kehadirannya
maka berlindunglah kepada Allah darinya dan meludahlah ke sisi kiri
sebanyak tiga kali. " Utsman berkata, "Kemudian aku melakukannya

sehingga Allah menghilangkarurya dariku." (HR. Muslim)

p3 y \t J:" i" J;rLi ,* ?nt uir"4^*.G'* -ott
,irq,hr 'irr. e'l-l;b '; ,irr? Ltuat y'!" tei'oy ,Js

,:'ry *"'t lg l,iT ,'$$ iLi {: *t rip t}lr ,* u
,o. t .o..e,-++

542. Dai Aisyah 
-radhiyallahu 

'anha- bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Sesungguhnya syetan datang kepada salah seorang di
antara kalian seraya berkata, "Siapaknh yang menciptakanmu?" ia
pun menjawab, "Allah." Kemudian syetan bertanya lagi, "Siapakah

530 Dalam "M" dengan lafazh "dzaaka",
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yang menciptakan Allah?" Apabila salah seorang di antara kalian

mendapatkan hal tersebut, mal<n hendalorya ia mengatakan, "Aku

beriman kepada Allah dan rasul-Nya" makn itu (kalimat tersebut)

akan menghilangknnnya." (HR. Ahmad dengan sanad hasan, Abu
Ya'la dan Al Bazzar. Dan, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al
Ausath dari hadits Abdullah bin Amr. Juga Ahmad telah

meriwayatkannya dari hadits Khuzaimah bin Tsabit).

,tk '6r- ,y ak '6b a ,'Jr{i'€'Li iU,jl.J' e:U ,*'t
F, it'i:r4i * $ti ,J.r'& Air,;

543. Dari Abu Hurairatr RA ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Syetan datang kepada salah seorang di antara knlian kemudian ia

berl<nta, "Siapakah yang menciptakan ini, siapaknh yang

menciptalcan ini...s3l hingga ia mengetakan, "siapakah yang
menciptakan Tuhanmu? " Apabila ia telah sampai pada hal itu, makn

hendaHah ia berlindung kepada Allah dan culatpkanlah (sudahilah)."
(HF' Muttafaq 'Alaih, dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan,
"Hendalcnya ia mengatakan, "alat beriman kepada Allah dan rasul-
Nya".Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i, "Maka katakanlah,
"Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung

kepada-Nya segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula
diperanakknn dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."
kemudian hendalcnya ia meludah ke sisi kirinya sebanyak tiga kali dan

berlintdung kepada Altah dari syetan " Dan dalam sebuah riwayat dari

An-Nasa'i, "Hendalotya ia berlindung kepada Allah darinya dan dari

fitnahnya.')

5tr Tidak terdapat dalam kitab aslinya
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Anjuran Beristighfar

c.^C

*i gt \t ;* lt J;"+ -b hr ',tt' ,ff 'rp -o 2t

6 6le'$ L"i e;t, d'*t, C ,$t,i:>1 u.t [ 'ir iG ,i*
i ,.At otb 'A:;\ '.^{. '} 

i:>1 u.t ti ,;rJf \'s + Jk

74 sfi'i ut p:>1 ,.t u ,J,61 ri u L'i ,ur";,;,,,t

?;- e)1:!*\ ti? d i)F \ €.#) i ,t"w f ,\r

544. Dai;", ;, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya

tidaklah engkau berdoa kepada-Ku dan mengharap kepada-Ku,

melainkan Aku akan mengampunimu dari kesalahan-kesalahan yang

telah engkau perbuaf3' do, Alru ttdak peduli. wahai anak Adam,

sekalipun dosa-dosamu sebesar awan di langit, lalu kau memohon

ampunan kepada-Ku, maka Aku akan mengampunimu dan Alat tidak

peduli- wahai anak Adam, kalau saia engkau mendatangi-Ku dengan

sepenuh bumi kesalahan, kemudian engkau menemui-Ku tidak dalam

keadaan syirik (mensekutukan-Ku dengan sesuatu yang lain), niscaya

Aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan'" (HR. At-

Tirmidzi) Dan ia mengatakan , "Hasan gharib", kata Al 'anaan berarti

awan, dan quraab adalatr sesuafu yang mendekati."s33

y \t * dt r; ,;L ?nr *yr'qr:At *'o,i',rj -oto

#--b)i |.it'> t1 '!tt+, qfi L;f | 's'yi ,$\Jv :J$ rt-',

€_r:;ifut tr'&i ;;i St;i I Jyt G,ti i)w ,e)ci e.

s3' Di dalam "M" dengan lafazh 'alaa maa kaana
53' Di dalam kedua tulisan yang aslinya dengan lafazh maa yuqaaribu Al misykah, dan

yang benar adalah apa yang telah kami tetapkan.

386 Ringkasan Targhib wa Tarhib



545. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Iblis berkata, "Demi kemuliaan-Mu, aku akan senantiasa menggoda

hamba-hamba-Mu selama nyawa mereka masih ada dalam jasad
mereka." Maka Allah berfirman, "Demi kemulian-Ku dan keagungan-

Ku, Aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka

memohon ampunan kepada-Ku." (HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh

Al Hakim).

yt J';', iE :Jv t*et ?nr *y, '*'s - o tt'
,Lj'ik'd'i h' F ,u*iyr ?j',; ,*, *\t *

'GJ-i ej! u i:;t,L:1; t,y u:

1. ?. \,trct. t c . tc. \.. z . r.o \.
drr uL, It Jf1 4.:e altl q) f # It(Bf, .':*Coj?.;rl
547. Dalj Abdullatr bin Busr RA,t'o ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Beruntunglah, orang yang dalam catotan

amalnya terdapat banyak istighfar.'o" (HR. Ibnu Majah dengan

sanad shahih), Al Baihaqi dari hadits Az-Zubair, "Barangsiapa yang

530 Di dalam kitab aslinya adalah Bisyr dan di dalam cetakan "L" dan "M" tertera Busr
dan inilah yang benar.

535 Di dalam tulisan asli dan dalam "M" dengan menggunakan rda', sedangkan di dalam
cetakan "L" dengan nashab.

,t, c ). ..
,fV ,J. 4\ll J-.e
a.

546. Dari Abdullah bin Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa senantiasa beristighfar, maka Allah menjadiknn

kemudahan pada setiap kesusahan, memberikan jalan keluar untuk

setiap kesulitan, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak pernah

ia duga. " (HR. Empat atrli hadits pemilik kitab ls-Sunan selain At-
Tirmidzi, dan dinilai shahih oleh Al Hakim)

* ,f't -o tv
,to2

tC -. . t. . Ctt
:o-r4 *s *
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menginginkan catatan amalnya menyenangkannya,s3f maka
hendalcnya ia memperbanyak is tighfar. "

^t 
J'y.t Jv :',.1v ti:; il' 'e-b., ar'Ft t-'.-ca ?i V, -o tA

4; irkjr Gtr\qt fr #i6,*) *h'*
lqt ?;';.fi. l, ,y'a';'l iti';),..",t",t$ ,oGL

548. Dari Ummu Ishmah Al Aushiyah RA, dia berkata, "Rasulullah
SAW bersabda, "Tidaklah seordng muslim melakukan suatu dosa,
melainkan malaikat berhenti tiga wahu, jika ia memohon ampunan
(beristighfar) terhadap dosanya, makn Malaikat tidak
menghitungnyas3T dan tidak menyiksanya pada hari Kiamat kelak."
(HR. Al Hakim dan ia mengatakan, "sanadnya shahih")

,.. o. o( o. )., c/ c ,. c it I c :. c. c..

"ri "-* 
^Ll f .lt ",,," U. Jg ;. rZJ d/. ,It te *j -otl',iu;j!tr',i6 
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eJJ ilt ?'J;u i 'Ju

549. Dari Abdullah bin Muhammad53s bin Jabir bin Abdullah, dari
bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "seseorang telah datang kepada
Rasulullah SAW seraya berkata, "Duhai banyaknya dosaku, duhai

t3u Di dalam "M" dengan lafazh tasurruhu'
537 Di dalam "M" dengan lafazh lam yaktub 'alaihi
538 Di dalam "M" disebutkan 'az Muhammad bin Abdillah bin Muhammad hingga

seterusnya
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banyaknya dosaku, duhai banyaknya dosaku", ia mengucapkan

perkataan ini dua atau tiga kali, maka Rasulullah SAW bersabda,

"(Jcapkanlah, "Ya, Allah! Ampunan-Mu lebih luas daripada dosaku

dan rahmat-Mu tebih aku harapkan daripada amal perbuatanku." Dia
pun mengucapkannya.s3e Kemudian beliau berkata, "Ulangilah", dan

ia pun mengulanginya. Beliau lalu berkata lagi, "Ulangilah" maka ia

pun mengulanginya. Maka beliau bersabda, "Berdirilah, sungguh

Allah telah mengampunima. " (HR. Al Hakim, ia berkata, "Para

perawinya adalah orang-orang Madinah dan tidak ada seorang pun

diantara mereka yang diketahui memiliki cacat.")

53e Demikianlah di dalam "M" dan di dalam kitab aslinya terlera "faqaala".
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KITAB DOA DAN BAB-BABNYA

Anjuran Memperbanyak Doa dan Penjelasan mengenai
Keutamaannya

550. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya Allah SWT berfirman, "Aht berada pada

persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku, dan Alu bersamanya apabila ia

berdoa kepadalru " (HR. Muttafaq 'Alaih)

:*') f h' & l' J;, J$ ^o?nt ,gri)) ,;jl,e -oo.
"G.Gi til ,;51) ,1d..$+ * + (ll l'ijr ir L1
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'€ "+l ; rL\r'&:,1o,,i:i "i
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551. Dari An-Nu'man bin Basyir RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Doa adalah ibadah" kemudian beliau membaca, "Dan

Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadalu niscaya Alu almn

perkenankan bagimu." (Qs. Ghaafir [a0]: 60) (HR. Empat imam

pemilik kitab sunan dan lafazh ini milik At-Tirmidzi).
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552. Dan dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang ingin agar Allah mengabulkan doanya ketika

dalam kesulitan, maka hendaklah memperbanyak berdoa pada waktu

senang. " (HR. ArTirmidzi dan Al Hakim, ia meriwayatkannya dari

hadits Salman, dan mengatakan bahwa masing-masing kedua hadits

tersebut memiliki sanad shahih).

t1

ol

ilu p't * \t J:" lt J;r'oi a hr uy, ibj -ooy
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553. Dan dari Abu Hurairatr RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Tidaklah seorang muslim mengangkat wajahnya karena Allah azza

wa jalla dalam memohon, melainkan Altah akan memberikannnyasao

kepadanya, baik Allah segerakan pemberian tersebut atau

menangguhkannya." sal 
1HR. Ahmad dengan sanad yang tidak ada

cacatnya)

dJ-9 ir lir'ls :'Jv 'op ?nr g, ;i'*') -oor
.-;i,cltst'c ry-'j'ry,,G!r)t"q lfr# .tl

554. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah kalian meremehkan dalam masalah doa, karena tidak

too Di d"l"- "M" dengan lafazh a'thaaha iyyaahu
5o' Di dalam "M" yaddakhiruhaa lahufil aakhirah

 c

^t& &

:"L',
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akan ada seorangpun yang binasa bersama doa." (HR. Ibnu Hibban

dan Al Hakim).

llaa ta'jizua] maksudnya adalah janganlah kalian mermalas-

malasan dan mengabaikan.

/^
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555. Dari Salman RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Mulia, Dia merasa malu

apabila seseorang mengangkat kedua tangannya kepada-Nya lalu ia

mengembaliknnnya dalam keadaan hampa dan tanpa harapan- " (HR.

Empat imam hadits kecuali An-Nasa'i dan Ibnu Hibban serta Al

Hakim telah menilainya shahih. Ash-shifr artinya kosong dari segala

sesuatu").

lHayiyyun Kariimunl malu yang dimaksud disini bukanlah jiwa

yang mengerut, karena Allah SWT Matra Suci dari sifat tersebut, akan

tetapi maksudnya adalah bahwa Allah tidak mengadzabnya. Ini

merupakan kinayatr dikabulkannya doa atau Allah memperlakuktlnnya

sebagaimana orang yang merasa malu. Kariimun artinya yang

memberi tanpa ada permintaan.

.^o
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556. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Kewaspadaan tidak berpengaruh pada takdir, doa bermanfaat bagi
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sesuatu yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Sesungguhnya

ujian (bencana) turun dan dijumpai oleh doa, maka keduanya

bertarung hingga hari kiamar. " (HR. AlBazzar, Ath-Thabrani dan Al
Hakim, dia menilainya shahih).

Perkataannya ya'talijaani artinya bergulat dan saling dorong-

mendorong.
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557. Dari Ibnu Mas'ud RA iugu,to' ia berkata, "Rasulullah SAW

bersbda, "Barangsiapa mengalami kemiskinan, kemudian ia
mengadukannya kepada manusia maka kemiskininanya tersebut tidak

akan dapat diperbaiki dan barangsiapa yang mengalami kemiskinan

kemudian ia mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan

memberikan rezeki kepadanya dengan segera atau ditangguhkan."
(HR. Abu Daud, dan At-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Al Hakim)

lAl Faaqaftl berarti kefakiran dan kebutuhan. Maksudnya ia

meminta kepada seseorang untuk menghilangkannya dan ia tidak

bersandar kepada Tuhannya semata, adapun orang yang memohon

kepada Allah untuk menambahkan rezekinya atau menghilangkan

kesusahannya, maka Allah mengabulkan doanya dan mengganti

kesulitannya dengan kemudahan dan kesempitannya dengan

kelapangan.

sa2 Begitulah di dalam cetakan "L" dan kitab aslinya.

394 Ringkasan Targhib wa Tarhib



.^
4-lr 4!l
.^
) .lt

*j
6z

Y! iJl
: .:
:Jui

Anjuran untuk Memperhatikan Kalimat- kalimat yang
Dijadikan Pembuka dalam Berdoa, dan Hal Mengenai

Nama Allah yang Agung
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558. Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya bahwa Rasulullah

SAW pemah mendengar seseorang berkata, "Ya Allah! Aku
memohon kepada-Mu dengan aku bersaksi bahwa Allah tidak ada

Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, Tuhan yang bergantung segala

sesuatu kepada-Nya, tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan

tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya." maka beliau

bersabda, "Sungguh engkau telah memohon kepada Allah dengan

nama yang apabila Dia dimintai sesuatu dengan menyebutkannya,

maka Allah akan memberi dan apabila Dia diseru dengan menyebut

nama tersebut maka Allah akan menjawab." (HR. Empat imam

pemilik kitab sunare kecuali An-Nasa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban serta Al Hakim. Dan ia berkata dalam sebuah riwayatnya,

"Dengan nama-Nya yang Maha Agung." Ibnu Al Mufadhdhal Al
Maqdisi berkata, "Dalam sanadnya tidak terdapat cacat dan dalam bab

tersebut tidak ada sanad yang lebih baik darinya.")

y \t J:" Ut'g7 :Jv ^- ?nt,fr,F i
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559. Dari Mu'adz bin Jabal RA ia berkata, "Nabi SAW pernah

mendengar seseorang sedang berkata, "Wahai Dzat yar,g memiliki

keagungan dan kemuliaan", maka beliau bersabda, "Telah dikabulkan

bagimu, maka mintalah." (HR. At-Tirmidzi dan ia berkata, "Hadits

hasan")

g, \t J, it'J;r'Ju :'Js ^b ilr q: a'Yl ',rj f') - o'1 .
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560. Dari Abu Umamah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"sesungguhnya Allah memiliki Malaikat yang diserahi untuk

mengurusi orang yang mengucapkan 'Yaa Arhamar raahimin' (Wahai

Dzat yang Maha Penyayang diantara penyayang). Barangsiapa yang

mengucapkannya tiga kali, maka malaikat tersebut akan berkata,

"sesungguhnya Dzat yang Maha Pengasih di antara yang pengasih

telah datang kepadamu maka mintalah. " (HR.Al Hakim)

rrv;*:.L\*;

?nt ,gt
i;'!r tlir ,J,:r tbt '*", efiii jt et ,Ji.'*:
'+';,1 6b ,:*Li :r4 $f, ;*i :r-! rit qlt ':dy
'#'**.c (- ,l'iiu1 |dv :&i :_'*;bt 6l) ;*) a;

er\:ii vwi :r€! rit eltn; ;"' e"'f lur Ll'*
irLk': I#i,Uu ! # | frr:'Jti, ,* ]!r, Ui
,t 'it iJv ,dL ir Jy, u 'Lij ; .ni,';5'.^;,i |uu

f\,*l'oi ats,a (.! #

gt \' Jb i' J;r'-x W -us.G V', -o:.\

auO/t* q ,-llf-..J oi eU ,r.+- )i.V-
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561. Dari Aisyatr RA, ia bertat4 te.A,ku pemah mendengar Rasulullatt

SAW mengucapkan, "Ya Allah! Sesungguhnya aht memohon kepada-

Mu dengan nama-Mu yang Strci, yang Baik, yang peneuh berlah dan

paling Engkau senangi, yang apabila Englrau diseru dengannya, mala
Engkau menjawabnya, dan apabila Engkau dimintai, malra Engkau

akan memberi, apabila dengannya Engkau diminta untuk mengasihi,

maka Englrau akan mengasihi, apabila dengannya Engkau diminta

untuk memberilcan kelapangan, malca Engkau akan memberikan

kelapangan. " Aisyah berkata,s3 "Suafu hari beliau bemabda, "Wahai

Aisyah, apal<ah englrau mengetahui bahwa Allah telah menunjukkan

kepadalu sebuah nama yang apabila Dia dimintai doa, maka Allah
alran mengabulkan?" maka aku berkata "Demi Tuhan yang

menciptakan bapak dan ibuku, ajarkanlatr kepadaku." beliau bersabda,

"Wahai Aisyah hal itu tidak layak bagimu. " Aisyah berkat4 "Maka
aku menepi, duduk sesaat kerrudian aku bangkit dan mencium kepala

beliau, dan aku berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullatr ajarkanlah

kepadaku." Beliau bersabda" "Wahai Aisyah, sesungguhnya hal itu
tidak layak untuk alcu ajarkan kcpadamu, kau tidak layak memohon

sesuatu dengannyasaa untuk perknro dunia." Aisyah berkata, 'Maka
aku berdiri dan berwudhu kemudian menunaikan shalat dua rakaat,

lalu aku ucapkan, 'Ya Allatr! sesungguhnya aku berdoa kepada-Mu ya

Allah, dan aku berdoa kepada-Mu wahai Yang Matra Pengasih, aku

s3 Di dalam kiub aslinya dangan lafrr/rr qaala,dan yang nanpak &nar dalah qaolat.s Telah ditambahkan dari'M'
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berdoa kepada-Mu watrai Yang melimpahkan kebaikan dan yang

Maha Penyayang, dengan seluruh nama-nitma-Mu yang baik, yang

aku ketahui dan yang tidak aku ketatrui, agar Engkau mengampuni

dosaku dan mengasihiku." Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah

SAW tersenyum dan berkata, "Sesungguhnya nama-nama tersebut

telah termasuk dalam nama-nama yang kau sebutkan dalam doamu

tadi. " (HR. Ibnu Majah)

*i y\t e ltJ;'6.:Jri * i ilt;;'*: -.tt
J;, J* .#1: d.*t'"d,,i*,.H "trr.f; i1 ,1"u

;.>'r;," '& ,;y ,,j;it ri,i '-)^? ,*, * hr *'it
{o'fi. ?I,trr,rv ";,iG leir ;,*",5*r'ir,rf1J"e hr i36

Jr'*:tt Jtri ,*i *\t * dt ,b ,L*ti'i:.,*,"A;
:*# ,7\t d"ltqfi'&j y\t

562. Darj, Fadhalatr bin Ubaid, ia berkata, "Pada saat Rasulullah

sedang duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki dan melakukan

shalat, lalu ia mengucapkan, "Ya Allah! Ampunilatr aku dan kasihilatr

aku", lalu Rasulullah SAW bersabda, "Engkau telah terburu-buru
wahai orang yang melahtkan shalat, apabila engkau melakukan

shalat lalu duduk maka pujilah Allah dengan sesuatu yang merupakan

hak-Nya dan ucapkan shalawat untukku, kemudian berdoalah."
Fudhalah berkata, "Kemudian ada orang lain yang melakukan shalat

setelah itu, lalu ia memuji Allah, dan mengucapkan shalawat kepada

Nabi SAW, maka Nabi SAW pun bersabda, "Wahai orang yang

melalcul<nn shalat, berdoalah niscaya al<an dikabulkan. " (HR. Ahmad,

tiga imam pemilik kitab sunan, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dan

dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).
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563. Dari Sa'd bin Abu waqqash RA, ia berkata, "Rasulullatr sAw
bersabda, "Doanya Dzun Nuun pada saat berdoa dalam perut ikan
paus adalah; 'Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan
Englrau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk diantara
orang-orang yang berbuat zhalim'. Tidaklah seseorang berdoa
dengannya dalam suatu perkara, melainkan Allah akan mengabulkan
baginya. " (HR. At-Tirmidzi dan lafazh tersebut adalah miliknya, dan
An-Nasa'i. Al Hakim menilainya shahih dan ia telatr menambahkan
pada riwayatnya lafazh, "Lalu ada seseorang yang berkata, "wahai
Rasulullah, apakah khusus unfuk yunus saja atau untuk orang
mukmin secara umum?" maka Rasulullatr sAw bersabda, "Bulunkah
kamu mendengar firman Allah azza wa jalla, "Kemudian lrami telah
menyelamatkannya dari kedukaan dan demikianlah komi
menyelamatkan orang-orang yang beriman,, (es. Al Anbiyaa, l2l!:
88)

Anjuran Berdoa pada Waktu Sujud, Usai Shatat dan
pada Pertengahan Malam Terakhir

564. Dari Abu Hurairah RA batrwa Rasulullah sAw bersabda,
"Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat

*:, * \t 
"l- l, J;t"of A b, -Cr r;; sri e _o1r

ie!.'.it tr}kfi tr; ;i i:., u r4t'ok- v'q;l :Jv
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ia bersujud, maka perbanyaHah berdoa-" (fIR. Muslim, Abu Daud

dan An-Nasa'i).

G'ttt &f .l' J;, t;- Ji. iv'& ?nr ,g, dtli €\ii -oro

.,6.rkit c,()L)t ijr: ;\r ,jlut .; :Ju s'eri

565. Dari Abu Umamatrsos RA, ia berkata, 'Dikatakan, *Wahai

Rasulullah, doa yang manakah )'ang lebih didengar?" beliau

menjawab, "Doa pada bagian tengah malam terakhir, dan setelah

shalat-shalat wajib." (IR. At-Tirmidzi dan ia mengatakaq "hadits

hasan').

*t ybt ;i :t Jh'of afu ui'i;:; ,4 ,f -o11

d'-,,-,n- { -F; ,:J;- 'w- t 6 €y<t.rr;il-,Jv

566. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersaffia,

"Doa setiap orang dari kalian akan dikaktllan selama ia tidak

terbunt-bunt, ia megataftan, "Aht sudah berdoa, namun tidak

dikabulkan untukht." GR. MuttaJitq 'Alaih, dalam sebuah riwayat

Muslim dan At-Tirmidzi disebutkan, "senantiasa akan dikabulkan

bagi seorang hamba selama ia tidak berdoa unt* berbuat dosa, atau

memufitskan tali persaudaraan, dan selama ia tidak terbunt-buttr."

Beliau dt-yu, "Watrai Rasulullalu ryakah sikap terburu-buru itu?"

beliau menjawab, "Ia berlata, "Aht sudah berdoa dan berdoasa6

namun afu tidak melihat doa tersebut alcan dikabulkannya bagila+

lalu ia bosan dan tidak berdoa logr.'*' Perkataannya "yaskahsiru"

artinya: bosaru ngambek, dan tidak doa)

xt Di dalam kitab aslinya tertera "Usansh" dan yang benar adalah 'UrDarnah"

scbagairnana di dalam cetakan'L"s Demikianlatr di dalam cetakan 'U'dan "M" dengan pengulangan
s7 Begifulah di dalam "M" dan di dalam kitab aslinyadaga[f.lafarhyoda'udzaalikl
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Peringatan bagi Orang yang Melakukan Shalat agar
Tidak Mengangkat Kepalanya ke Langit Pada Saat

Berdoa dan Mengenai Seseorang yang Berdoa dalam
Keadaen Lalai

'4 ,,:iv';;: yb,J* i,J;rLl;;; €J * -o1y
';85'sf l3r Jtlt:a 1f'-rst y erUf *j; *it;i

o ll-t o7

pr.;talt

567. Dari Abu Hurairatr RA ia berkata, "Rasulullah sAw bersabd4
"Sungguh, hendaHah orang-orang tidak mengangkat pandangan
merela kc langit pada saat slulat atau Aaah akan merenggut mata
merelca? " (HR. Muslim).

#,; i; ,W ciG:, rIl',-pt-
,. , .

568. Dari Abdullatr bin Amr RA batrwa Rasulullatr sAw bersabda,
"Hati mentpakan wadah dan sebagiannya lebih banyak menamryng
daripada sebagian yang lain, maka apabila lcalian, wahai manusia,
memohon kepada Allah maka memohonlah lcepada-Nya daram
keadaan yakin akan dikabulkan, karena Allah tidak mengabuilran bagi
seorang hamba yang berdoa dengan hati yang lalai." (HR. Ahmad,
dan hadits ini dalam riwayat At-Tirmidzi dan Al Hakim dari Abu
Hurairatr dengan lafazh, "Berdoalah kalian tepada Ailah dalam
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lreadaan yakin akan dikabulkan dan ketahuilah bahwa Allah tidak

menerima doa yang timbul dari hati yang lalai.")

Peringatan agar Tidak Mendoakan Keburukan atas Diri
Sendiri, Anah Pelayan dan Hartanya

\, * lt ,S;; :Ju rt-iib?rr *1r l' l" / /re F -orq

iUaLL itt q tet; | ,e;i J, ft,p:s 
.tjl :{, y

,, t{t'Sl 
"-r,fi 

,lhL t eri-

569. Dari Jabir bin Abdullah RA ia berkata" "Rasulullatr SAW

bersabda,sas "Janganlah kalian mendoalan lceburukan atas harta

kalian, janganlah (sampai) kalian bertepatan dengan saat'saat dari
Allah yang apabila Dia dimintai suatu permintaan, malra Allah
mengabulkannyasoe bagi lalian " (IIR. Muslim)

flaa tad'uu] Rasulullah SAW melarang orang-orang Muslim
untuk melepaskan lidah mereka dengan berdoa keburukan dan

janganlatr mereka merninta musibah, bencana serta gangguan agar

menimpa diri mereka, harta merek4 atau terhadap anak-anak mereka.

Allah SWT berfirman, "Dan kalau sekiranya Allah menyegeraknn

kejahatan bagi manusia seperti permintaan merekn untuk

menyegerakan kebaikan, Pastilah diakhiri umur mereka. Maka kami

biarlan orctng-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan

lrami, bergelimangan di dalam kesesatan mereka. " (Qs. Yuunus [0]:
l1)

fTuwaafiqu] artinya bertepatan dengan saat pengabulan doa

yang telatr ditentukan oleh Allah, sehingga pintu-pintu langit terbuka

untuk diterimanya doa tersebut.

s Permulaan hadits telah hilang dari kitat aslinya yaitn, "Janganlah kalian mendoalan
lcebuntkan atas diri lalian daa jangan lalian mendoakan keburukan alas anak-anak kalian
dan janganlah lalian nendoalan lrcburukan atas pelayan lalian." lihat kembali

se Di dalam cetakan "L" dengan lafazhfayastajiiba
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570. Dari Abu Hurairatr RA ia berkata, "Rasulullah sAw bersabda,
"Tiga doa yang tidak diragukan lagi alcan dilcabullan, yaitu: doa
orang yang teraniaya, doa musafir (dalam perjalanan), dan doa
keburulan orang tua terhadap analorya." (HR. At-Tirmidzi)sso

Anjuran Memperbanyak Shalawat kepada Nabi SAW
dan Peringatan terhadap Orang yang Tidak

Mengucapkannya (Shalawat) Saat Nama Beliau Disebut

571- Dari Abu Hurairatr bahwa Rasulullatr sAw bersabd4
"Barangsiapa bershalawat untuklat satu l@li, maka Ailah arcan

bershalawat untulorya sepuluh l(ali." (HR. Muslim, dalam suatu
riwayat At-Tirmidzi disebutkan, " Barangsiapa bershalawat kepadaku
satu kali, maka Allah akan menetapknn baginya sepuluh kebaikan
dengan shalawat tersebut.' )

lt J*; iG ,iG ^- ?nt q, :* ;j *, -ovy
i{.',*'i:fi yqt ?;- A o6r S ri'o\, *, y

5e Di dalam'M" dan ia menilainya iasaa.

.^aet&
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572. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Orang yang paling lryak bersamaku adalah yang paling banyak

bershalawat untukkcu.'trsl 1HR. At-Tirmidzi ia menilainya hasan, juga

Ibnu Hibban dan ia menganggapnya shahih).

o\:'p: y\t J:" it J;'jd 'i6 :6 .r )b *:, -ov\'
'";' ',!; )n ,G<)cit;ai itbLi t9{, qf),yi ,-pj ? ?"

:n ; U'orut;r ,9j ;ti *t, #i o\yqt ii Jt;;i
|!), J2 i

573. Dari Ammar bin Yasir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Sungguh Allah menugaslan satu malaiknt untuk berada di kuburlat

yang Allah berikan lcepadanya nama-nama para makhluk, sehingga

tidaklah seseorang mengucaplcan shalawat kepadalu hingga hari
kiamat, melainlcan ia akan menyampailcan namanya kepadalat dan

nama bapalmya, ia mengatakan, "inilah Fulan bin Fulan telah

mengucapkan shalawat kepadamu. " (HR. AlBazzar)

",tt,p: y\t & yt J;, )v :)v,t't'-f.it 
",j 

* - ovr

'fi'r'.* ,q Lft &'^*a'""c'*i\y*';A J v,-i

:q\,',tli'it oi fr\r *b?? ir lt ,"tu t.,;ir

574. Dari Abu Darda ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya tidaHah seseorang mengucapkan shalawat untuklat

melainkan shalawatnya akan disampaikan kepadalcu hingga selesai."
Aku bertanya, "Walauprur setelatr meninggal?" beliau menjawab,

ssr Demikianlah di dalam cetakan 'L" dan "M", dan di dalam kitab aslinya tertera
salaaman.
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"Allah mengharamknn bumi untuk memakan jasad para Nabi. " (HR.

Ibnu Majatr)ss2

\ft ,pt f lu' ;- lt J;r iti ,jri -;Yl'oi'$j -ovo

,-,;:!ir 
? ;- * b:;'Cif $b't1. * y e t#, 4',{,'uF',1'nll ok$, *'l:;d ok';*

575. Dari Abu Umamatr ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Perbanyaklah mengucapkan shalawat untukha pada hari Jum'at,
lurena shalawat umatlu alcan disampaikan kepadalu pada hari
Jum'at. Barangsiapa yang paling banyak mengucaplran shalawat
kepadaht, maka ia adalah orang yang paling dekat kedudukannya

dmganht. " (fIR. Al Baihaqi)

J;r i6 'i6 iL hr *r'r5r3!r .-.r,' i g-r:r 6j -ovt
'-,-jrfii.r f ;",y" pirr 

'jri ;,*rf h' e i,
etrt,'i',r;i,!q, U-'! : 7Ht

576. Dari Ruwaifi bin Tsabit Al Anshari RA, ia berkat4 "Rasulullatr
SAW bersabda, "Barangstapa yang mengucapknn 'Allaahumma

shalli 'alaa Muhammad wa anzilhul maq'adal muqatab 'indaka
yaumal qiyaamah' (Ya Allah berikanlah shalawat kepada
Muhammad, dan tempatkanlah ia di sisimu yang terdekat pada hari
Kiamat kelak) malra ia wajib mendapatkan syafa'atht." (HR. Al
Bazzar dan Ath-Thabrani dalam Al Ausath)ss3

552 Disebutkan di dalam'M'lafazh "dan sebagian sanadnp adalatr hasan".
55' Di dalam "M" disebutkan "dan sebagian sanadnya tdialah hasan"
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577. Dari Al Husain bin Ali RA, dari Nabi SAW bersabda, "Orang
yang bakhil adalah orang yang apabila disebutknn namaht di sisinya,
ia tidak mengucapkan shalawat kepadaku." (HR. An-Nasa'i dan

dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. At-Tirmidzi juga
meriwayatkannya, hanya saja ia mengatakan, "Dari Al Husain bin Ali
dari Ali" dan ia mengatakan hadits ini adalah "shahih hasan")

,k Qt * t1i:L ?nr uy, ,* i ,f 'rp -oYY

',* Jt;'t i:e'o'f" ,r J*r1t ,,rv'Ji

9 4,, t tcz \., / ctc. ..

,1, f 4:e drr et )y / f) -ov^

iy1r' ,tt ,1 €*"r-r-ti *}u,.I.lt ,j6

&', y\t ;* it);r'ot &?nt uiri;; 4 *r-ovl
i:rf ,h |f i * "p::??rt',,rrt)'"* & fl i6 :Jv

?f,ty

578. Dari Ibnu Mas'ud RA, dari Nabi SAW bekata, "sesungguhnya

Allah memiliki Malaikat yang berkeliling, mereka menyampaikan
salam kepadalu dari umatlat " (HR. Ibnu Hibban, dan ia menilainya
shahih).

579. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,
"Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah
akan menengembalikan ruhku hingga aku bisa memabalas
salamnya. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

flllaa raddallahu ilayya ruuhii] yaitu Allatr mengembalikan
ucapanku karena beliau hidup selamanya dan nyawanya tidak terpisatr
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darinya selamanya, berdasarkan hadits yang shahift bahwa para Nabi

senantiasa hidup dalam kubur mereka, artinya dengan tujuan agar aku

dapat membalas salam tersebut untuknya. Yang dimaksud dengan ruh

adalah ucapan secara majaz, dan hubungan majaz adalah bahwa

ucapan di antara keharusannya adalatr adanya nyawa sebagaimana

nyawa di antara keharusannya adalah adanya ucapan. (Faidhul qadiir)
Allah SWT mengembalikan ucapan kepadanya ketika seorang muslim

mengucapkan salam kepadanya.
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^.lrJ "fhtdl*tr
KITAB JUAL BELI DAI\ BAB-BABNYA

Anjuran Mencari Rezeki dengan Berdagang dan
Lainnya

*b, & lt J;,,y jt:i:Lb,-*; * i.r * _oA.

)r; f kt,:y,h!St Jr,iurls;ii ?<it'gi *,
580. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasurullah sAw pernatr ditanya
mengenai usaha apakatr yang paling baik?" Beliau menjawab, ,(Jsaha

seseorang dengan tangannya sendiri, dan perdagangan yang jujur."
(HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan paraperawinya terpercaya)

Anjuran Senantiasa Berdzikir (Mengingat Allah) di
Pasar dan Tempat-Tempat yang Melataikan

y\, Jb )" J;r"oi A?nr ,gr 7Ut ,y 
-;LF 

-o,rr
d d'ar;,t i:L, ii,r vt it,t Jut olst ,yt ,y ,Jv-&j
';:, 'p; 

:y, ,t; t ';'rr'4j ;J. 
,^Zrr 4 itl;lt
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581. Dari Umar bin Al Khaththab RA batrwa Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa memasuki pasar kemudian mengucapkan' laa

ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah lahulmulht wa lahulhamdu

yuhyii wa yumiitu wa huwa hayyun laa yamuutu biyadihil khairu wa

huwa 'alaa lailli syai in qadiir' (Tidak ada sesembahan yang berhak

disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya

kekuasaan dan segala puji milik-Nya, yang menghidupkan dan

mematikan, Dia Maha hidup dan tidak pernah akan mati, di tangan-

Nya segala kebaikan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu) maka

Allah tetapkan baginya satu juta kebaikan, Allah menghapus darinya

satu juta keburukan, dan Allah mengangkat baginya satu juta

derajat." (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan: "Hadits gharib".

Pengarangssa berkata, "Para perawinya terpercaya dan kuat, kecuali

Azhar bin Sinan yang terdapat perselisihan pendapat mengenainya."

Anjuran Bersikap Sederhana dalam Mencari Rezeki
dan Dalam Mencarinya dan Celaan Terhadap

Ketamakan dan Cinta Harta

\t * at Jyrli A?nr uyr"q',,t r f gri * -oAY

,JvJ':f
582. Dari Humaid As-Sa'idi RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Bersikaplah yang baik dalam mencari dunia, karena semua aknn

dimudahlran baginya sesuai yang telah dituliskan darinya. " (HR. Ibnu

Majah, juga diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaekh Al Hakim dengan

550 Yaitu Al Mundziri

410 Rirykasan Tar3hib wa Tarhib



lafazh "Karena semua dimudahkan baginya sesuai yang telah
ditetaplrnn baginya dari perleara dunia."

(Ajmiluu) artinya carilah rezeki dengan cara yang baik, yaitu
dengan usatra yang baik untuk mendapatkan bagianmu dari dunia
tanpa menyulitkan dan melelahkan. Juga berbuat baik dalam menuntut
dunia adalatr:

U Yang baik menunrt syari'at dan terpuji menurut kebiasaan
sehingga dicari dari sisi kehalalannya.

g Menerima bagran yang telah Allatl sediakan untuknya.

ts Tidak menuntutrya s@ara tamak dan rakus sehingga tidak lupa
mengingat Allah dan tidak berada dalam kondisi yang syubhat.

'A'. ii; i'r L lt );r';ri U?nr qr r;:; ,rrf r3-oAt,y J,' t'

,u*iir ,t 4t',f, ,,rAt -:S ,r ,; 4,'tt1 url 6 ,JG

,,tlst ett*G g:'St';r d's i l:"? ,i? .V:"r}lt'o;2

?r c \f, s; c rrL

583. Dari Abu Hurairah RA batrwa Rasulullatr sAw pemah bersabda,
"lv'ahai manusia! sesungguhnya orang yang kaya itu bukan lantaran
banyak harta beda, akan tetapi orang kaya adalah orang yang knya
jiwa." Allah azza wa jalla memberilan bagian rezeki kepada hamba-
Nya sesuai yang telah ditetapkan baginya, maka bersikap baiHah
dalam menuntut rezeki, ambillah apa yang halal dan tinggatkanlah
yang harann. " (fIR. Abu Ya'14 sanadnya hasan, dan yang pertama
adalah Muttafaq' Alaih)

lr\!
lu' ,r,- it Jy, j6 ri6 A hr ,{),1:r)1-r:r Oi'*s -oxt

Lf '^IE G .t'*i d:lt \,*, *
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584. Dari Abu Darda RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"sungguh rezeki itu akan mencari seorang hamba sebagaimana

kematian mencarinya." (HR. Ibnu Hibban, Al Bazzat, dan Ath-

Thabrani dan lafazhnya, "sungguh rezeki itu akan mencari seorang

hamba lebih banyak daripada apa yang dicari oleh aialnya."sss

"tr" lt 
J;t Jt, :Jtt ^*br q:t"'rst:"tit r*r'dj *i -oAo

L'r)r k:\s kril ?,'t ,iLiil :*i &?nr

585. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian lari dari rezekinya,

malra ia alrnn menemukannya sebagaimana lrematian meniumpainya-"

(HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan Ash-Shaghir dengan sanad

hasan).

it Jy.,'d; Jtt &?nt *1, fGt;J i * *t -oA1

'&c o';)t't't,!4t ;'::r7,i'i- *t y\t *
586. Dari Sa'd bin Abi Waqqash RA, ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik dzikir adalah yang samar

dan sebaik-baik rezeki adalah yang menculatpi." (HR. Abu Awanah

dan Ibnu Hibban)

\t * it Jy, Jv :Jv & tr ,t'ly i f ';', -oLY

)q:
,n ..

r ll

-P')

C:&r y
Jj'Jrt Je e';il

f', q l'1)',ilL) f q.\t'i )*.o
:1.:

555 Ditambah dari "M'
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587. Dari Ka'b bin Malik RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,
"Tidaklah dua elor serigala yang dilepas di antara kambing lebih
menrsak daripada silup tamak seseorang terhadap harta dan
lreluhuran agamanya.'o'u (HR. At-Tirmidzi, ia menilainya shahih.

derrikian pula dengan Ibnu Hibban)

lBiafsada minhal artinya batrwa sikap tamak terhadap harta

serta kernuliaan lebih banyak menimbulkan kerusakan agama daripada

kenrsakan yang ditimbulkan oleh dua ekor srigala terhadap kambing.

-?- - .i- 1 , 
i, J;rLi&?nr qri;j ,ti F _o,,,,^l- r 4-I9 alll )rl'J.'\,

,:g- ) ,-[ ,'t ,:C ! ri: i +\rLi ;\'"r*tst ,Jr* ors

" ' ' y ,r;3 J.', ,:# | -f ujf.-,-r-'r.

588. Dari Abu Hurairah RA batrwa Rasulullah SAW pernah berdoa,
"Allahumma inni a'udzu bila min 'ilmin laa yanfa'wa min qalbin laa

yakhsya'wa min nafsin laa tasyba'wa min du'aain laa yusma' (Ya

Allah, alu berlindung kepada-Mu dari dari ilmu yang tidak
bermanfaat, hati yang tidak khsu)ru', jiwa yang tidak pernah merasa
lcenyang (puas) dan doa yang tidak didengar)." (HR. An-Nasa'i,
hadits ini juga terdapat di dalam Muslim dan At-Tirmidzi dari hadits
Zaid bin Arqarn)

589. Dari Anas RA, ia berkatq "Rasulullah SAW bersabda,
"Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya ia akan

5s Ditambalrkan "L" dan tnemang hanrs derniikian

o.1i ilr ,F a' J';:, jG :Jv 'o.s. hr oa, ;i V, -oAl
r't dy ry\,ii) )6 i )6.)i itT i),ok '; Jrt ::r.r-:

qti u ,b?s'*fi:,rtlt 11 iii i.t.:;'A
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mencari lembah yang ketiga, dan tidaWah ada yang memenuhi pentt

anak Adam melainkan tanah, dan Allah Maha memberi taubat kepada

orang yang bertaubat. " (HR. Muttafaq 'Alaih)

Anjuran untuk Mendapatkan Rezeki yang Halal dan
Memakan llarta yang Halal serta Peringatan dari

Mencari Harta yang Haram, Memakan dan
Mengenakannya

y \t ;* !, J;, iti 'j6 
.b hr 'q:r;;; €j * -o1.

lrlf ar4'Ft ]i?rtlf: .,!p'ot,p ) tl,$ llr irl ,*,t
q,;\u:b,irt: ?fut qtF ,1b1,6 u Jui .'s4;'fi

; .;*,t:.,6 76 q,V trIl ilt 6 U,,:rvi .* tti:Ji

U i, ri- :,t3r A i:n A ?f',*i l;lt J"bn,y'St ;i
& r';r.Ui;i|t;'^*, t.zz tt c .. t..', ll,? ., , .,?lf q.PS ,lt-f a-.bt q)

gdJJiJ ''-'lt"*-

590. Dari Abu Hurairatr RA ia berkata" "Rasulullatr SAW bersabda,

"Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali sesuatu

yang baik. Allah memerintahkan kaum muloninin seperti yang

diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman, "Wahai para rasul

makanlah makanan yang baik dan l<erjakanlah amal shalih,

sesungguhnya Alu Maha Mengetahui apa yang knlian perbuat. " Dan

berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang

diberikan kepada kamu." Kemudian beliau menceritakan seseorang

yang melalatkan perjalanan jauh, rambutnya leusut dan berdebu, ia

menganglrat tangannyassT l@ 'langit seraya berkata, "ll'ahai

5s7 Di dalam *M'ternrlisyadailri
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Tuhanht... wahai Tuhanla*." sementara makanawtya haram,

minumannya haram, pal<aiannya haram, dan diberi makan dari
sesuatu yang haram, bagaimana ia akan dikabulkan doanya? " (HR.

Muslim dan At-Tirmi&i)

llnnallaha thayyibun) artinya bersih dari hal-hal yang bersifat

kekurangan, suci dari cela dan aib dan tidak menerima sesuatu kecuali
yang baik, yaitu sesuatu yang halal dan diketatrui asal-usulnya,

penyalurannya secara syar'i, bebas dari segala benfuk tipu muslihat
dan syubhat. (Faidhul Q"dr)

lytthiilussafar] sangat bersusah payah dalam mencari rezeki dan

mendapatkan harta.

:,SG ;;, *\t * dt o, ^;-b,',*; / *; -oq\
p F *'-*trDt;ir LiL
u.

591. Dfii Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersaMa" "Mencari raeki
yang halal adalah wajib bagi setiap muslim." (HR Ath-Thabrani
dalam Al Ausath dan sanadnya hasan)

1. ?, t O,, . ,c. \., . crc z c ). o. .. . t.
4ttr uI^, et f 4, 4rl gbt )y dl l' +e iF cf StS -olY

t*,--lt:.d; A;J>r;ir '& ,JG *3 ^lL

592. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA batrwa Nabi SAW
bersabda, "Mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah

kewajiban. " (HR. Ath-Thabrani dan Al Baihaqi)

,.t

J" it J;, Jv :Jv i:; hr ,*:r"Ar:"!t +,-, €j c -olr
,[u:,t:r) o$t o,l, ,? ei; l*'Jrt; ,,'*, y \t
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q.L;*s:Jv"1 '4 et-l I' lrrq :rju .&it 1,;

593. Dari Abu Sa'id Al Ktrudri RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW
bersabda, "Barangsiapa memakan sesuatu yang baik, beramal dalam
sunnah, dan orang lain merasa aman dari kejahatannya, malu ia
akan masuk surga." Para satrabat bertanya, *Wahai Rasulullatr
sesungguhnya hal ini banyak terdapat pada umatmu." beliau bersabda,
"dan alran terdapat pada m(Na-masa setelahht." (HR. At-Tirmidzi
dan ia menilainya shahih serta Al Hakim)

lBawaaiqahul yaitu bencana yang dimaksudkan adalatr

kejatratan seperti kezhaliman, penipuan, dan gangguan. (Faidhul

Qadir)

\t -A )t ,S;;"oi r;t;?nr €,r, )-,"e/ l' * ,fj-olt
+ ,q!-tr y it:uc'al- y:!J'; tiy;6ri ,i" *, y

* e y r;!i';-Lt,!.*'a\*i,atyi
594. Dari Abdullatr bin Amr RA batrwa Rasulullatr SAW bersabda,
"Empat perkara, apabila telah terdapat pada diimu, maka tidak aknn
berpengaruh padamu dari perkara dunia yang luput darimu, yaitu:
menjaga amanah, berkata jujur, beretika yang baik, dan menjaga
lresucian diri dalam hal maknnaz. " (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani
dengan sanad hasan).

b' & ht Jyr'* &\t'Cr'rtr:;t * oJF -oqo
'rl * i"t J>t; i16* ,h'6,J6fi *r y

ik; 
". 

d ok [i, or u t:!'o-l ,s*

.. . r!
€4's1j
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ilu p: yht ;* dtlf * br qrr;.; eri e -o11

l;ktl tts': ?i y'i'6 I ,:r'o:.,21 i Ct; ri'& o,t

*

595. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dari Rasulullatr SAW, beliau

bersabda, "Siapa saja yang mendapatlran harta dari jalan yang halal,

kemudian ia memberi mal<an pada dirinya, atau memberinya paknian,

juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya

(pahala) zakat." (HR. Ibnu Hibban, dan menilainya shahih).

lfaman duunahu min khalqillaahl artinya ia memberikan makan

dan pakaian dari harta tersebut kepada orang lain, keluarganya dan

selain mereka, maka pemberian itu akan berkembang, berkah,

pensucian diri.

596. Dari Abu Hurairatr RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Dan

barangsiapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian ia
menyedelrahkannya, maka ia tidak mendapatkan pahala dan dosanya

dibebanlran kepadanya. " (HR. Ibnu Khuzaimatr, Ibnu Hibban dan Al
Hakim)

[Ishrahu) Al ishr aninya dosa dan hukuman yang makna asalnya

adalah kesernpitan dan tertatran. Dan ishr dalam hal selain ini

bermakna: janji sebagaimana firman Allah, "dan kamu menerima

perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?"

;y ,iC *t *\, * bt J'yr'oi a?nt q, &i -ot,

lilt i?i i-i' ,'ni t?;r Jq Y Lu; uat ;z

597. Dan dari Abu Hurairah RA batrwa Rasulullah SAW bersabda,

"Akan datang suatu zaman kepada manusia, dimana seseorang tidak

lagi menghiraukan apa yang ia ambil, apalah dari sesuatu yang halal
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atau dari yang haram?" (HR. Al Bukhari, An-Nasa'i, dan ia
menambatrkan "yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya,
maka pada saat demikian itu doa mereka tidak akan diterima."

,r i-.u y\t J, ltJ;r,* ,iC& hr €? n?t-o1^

S*f- 6 fi ,f ,9t ,vlr: ,pst ,JG t.Sir ,.tlt J-i " fl
6tAt';;-Lt it ,t* :Jui -^Lit u$t

598. Dan dari Abu Hurairatr RA, ia berkat4 "Rasulullah SAW pernah

ditanya mengenai sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia
ke dalam api nerak4 beliau berkatq "Mulut dan lcemaluan" dar,
beliau ditanya mengenai sesuatu yang paling banyak memasukkan
manusia ke dalam surga, beliau menjawab, "Ketalcwaan lcepada Allah
dan akhlak yang baik. " (HR. At-Tirmidzi dan dia menilainya shahih)

Anjuran Bersikap Wara' (Menjaga Kesucian Diri) dan
Meninggalkan yang Syubhat dan Meragukan

\t * ir Jyr'+ a hr ,tr */ g(lir' y, -",,
y 'c.,t1^U t #., ,,*. it';rt, .'; bai' ,:Jrr; *j *
Jt ,y'tt :y,"t:;;-t :&t Jt'";t ,u;1 ,ry."{rX-
'$;,st*Jt J'; e1 €0k ,{At €.ei ?&, €e,
ti ,i)u lt q'oyr,tf ,+ * St.'oyrrti ly.e; ofl

i -:-'5 6;r,k'";ir &'.* fi '-^t;, gir 
e'of;

-jilteitl ,:ikA,
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599. Dari An-Nu'man bin Basyir RA, ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabda, "Sesuatu yang halal itu jelas, yang haram

itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perknra-perknra yang

samar (syubhat), yang tidak diketahui oleh orang banyak.

Barangsiapa menjauhi perkara yang syubhat, maka ia telah

membersihkan dirinya bagi dgama dan kehormatannya dan

barangsiapa yang terjatuh ke dalam perknra yang syubhat, maka ia

telah terjatuh ke dalam perkara yang haram, seperti seorang

penggembala yang menggembala di sekitar daerah yang terlarang

yang hampir saja gembalaannya merumput di dalamnya. Ketahuilah

bahwa setiap raja memiliki daerah terlarang, dan ketahuilah bahwa

daercth larangan Allah adalah perkara-perkara yang haram.

Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat gumpalan darah yang

apabila ia baik maka akan baik pula seluruh jasadnya dan apabila ia

rusak maka akan rusak pula seluruh jasadnya, ketahuilah bahwa

segumpal darah itu adalah hati." (HR. Muuafaq 'alaih, dan di dalam

riwayat At-Tirmidzi tertera, "Dan di antara hal tersebut ada perkara-

perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyaknn manusia

apakah perlrara ia berasal dari hal yang halal atau dari hal yang

haram, Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah

membersihkan dirinyasss bagi agama serta kehormatannya sehingga

ia selamat."

lAn yarta'a fiihi) dari kata rat'ah yang artinya subur dan

maknanya adalah hampir saja ia singgatr padanya dan menikmatinya.

')t iJv *i y\t * dt,f co*- / lU'*_t -t.,
u6tf 'y'tf .;fi;t-; e'!oc48,d)t#

600. Dari An-Nawwas bin Sam'an, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Kebailran adalah perilalu yang baik, dan dosa itu adalah apa yang

558 Begitulah penulisan pada asalnya "L" dan "M" dan yang benar adralah istibraa'

Rirykasan Targhib wa Tarhib 419



meragukan di dalam hatimu dan engkau tidak suka jika orang lain
mengetahuinya-" (HR. Muslim, haalu dengan huruf haa' dan lcaaf
yang berarti ragu-ragu.

iX i;, *t *h, J* ,;t'tti u?nr ,g, .,J *r-1.\
qlil yiati tk ;tiri :,Sui j_,L:t;

601. Dari Anas RA batrwa Nabi SAW p€rnah menemukan sebiji
kurma di jalan, kemudian beliau bersabda,sse "&antdainya ahr tidak
khawatir bahwa htrma itu berasal dari htrma sdekah, niscaya aht
memakannya. " (IIR. Muuafaq 'Alaih)

ir Jr:r'+ Li:Lht',*, * i ;tirt *s -t.t'*;, c J|si;6L;'*t *?'t jb
602. Dari Al Hasan bin Ali RA ia berkat4 'Aku hafal suatu perkataan
dari Rasulullatr SAW, "Tingalkanlah apa yang memkntmu merasa
ragu kepada sesuotu yang tidak meragukamnz. " (HR. At-Tirmidzi
dan An-Nasa'i, ia dan Ibnu Hibban menilainya shahih, dan
diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dari hadits watsilah bin Al
Asqa' seperti itu pula, dan ditambahkan padanya ..dan dikatakan,
"Apakatr wara' ifu?" beliau menjawab, "yaitu orang yang berhenti
pada hal yang sytbhat."

'i LF?u f €\9k,Uu,& i''d *y.,ys -t.r
f i S6 :*c;;',,i,:t? r,Fu' F t oe;,gri,it
i* :Jv tr ii ,5- ijw si; C errt 'i>r5r 

d ;rut ,k
5' Tidak tertulis @a tulisan asalnya dan ditalnbahkan @-l: dar -M'
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,e,|,!,.ti*,J ! -iulij,'*l rr:t,*a' .d *-) .l-61

:A F iui;u /; f tr\t ,i-'tkl slt t"1t uii'.wG

fe
603. Dari Aisyah RA, ia berkatq "Dahulu Abu Bakar memiliki

seorang hamba satraya yang membayar pajak padanya, dan Abu Bakar

memakan sebagian dari pajak tersebut, kerrudian pada suatu hari

hamba tersebut datang membawa sesuatu, kemudian Abu Bakar

memakan sebagian darinya, hingga harnba satraya tersebut berkata,

"Tahukah engkau apakatr itu?" Abu Bakar berkata, "Apa itu?" Hamba

tersebut berkata, "Datrulu aku pernah menjadi dukun bagi seseorang

pada masa jahiliyah, dan aku tidaklah mengetatrui dengan baik

masalah perdukunan, melainkan aku hanya menipunya, kemudian ia

menemuiku dan mernberiku sesuatu dan sesuatu itu adalatr apatm yang

telatr kau makan sebagiannya. Maka Abu Bakar memasukkan

tangannya dan memuntatrkan semua yang ada dalam perutnya." (HR.

Al Bukhari, perkataaannya Al kharrai (pajak) adalah apa yang

ditentukan oleh seorang tuan56l atas hamba satrayanya yang bekerja

setiap hari.

lnt Jy, i6 ,i6 & iur ',f,t'r1;dlt ;:t'; i Y'*'s -:.,t
rtlL7;-e4'iokbf fiir 6!) ,*'*i,i'i-

it ".tl tlr.t- 
". dt

604. Dari Athiyatr bin Urwatr As-Sa'di RA ia berkata, "Rasulullah

SAW bersabd4 "TidaHah seorang hamba mencapai derajat seorang

5@ Di dalam cetakan "L" disebutkan lidzaalila haod?tlldzii dan y,ang benar adalah yang

di sini.
sr Sebagaimana di dalam cetakan "L'dan di dalam kiab aslinya ad,alah Al 'Abdu dan itu

merupakan kekeliruan.
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yang bertaqwa, hingga ia meninggalkan sesuatu yang diperbolehkan
untuk menghindari sesuatu yang tidak diperboleh1ron."562 (HR. At-
Tirmidzi dan ia menilainya hasan, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu
Hibban dan dinilai shahih oleh Al Hakim)

e |t J;, J*; J:u- :Jv '& ?nt q, a;Yl o.i 
',rs -t.o

d jr; .'^Lni'A ry C lL ri1 :ju rri)' 
" *, y \t

,1iub,:o{t,'$,L ri1 
'iu 

titi-y

605. Dari Abu Umamah RA, ia berkat4 "seseorang bertanya kepada
Nabi SAW apakatr dosa itu?" beliau meirjawab, "Apabila ada sesuatu
yang meragulran dalam dirimu maka tinggalkanloh." onxrg itu
bertanya lag, "Apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Apabila
keburulrannmu membuatmu menjadi gelisah dan kebaikanmu
menjadikanmu senang, maka engkau adalah seorang mulonin
(seorang yang beriman). " (HR. Ahmad dengan sanad yangshahih)

Anjuran Bersikap Lapang dalam Jual Beli dan Bersikap
Baik dalam Menagih Utang dan Melunasinya

h' & lt J;;'ol ,:iz?nt u7.,1' *" /. /;L F -r..r
tX- ,,slftt tiytLJ*,, c76. tit.t*- riii hr gt :Jv *i *

606. Dari Jabir bin AMullah RA batrwa Rasulullatr SAW bersabda,
"Semoga Allah merahmati seorang hamba yang lapang hati apabila
ia menjual dan berlapang hati apabila ia membeli, dan lapang hati

$2 Sebagaimana di dalam "M" dan pada tulisan yang aslinya ad alah -Al Ba'su-

a,

"rzlit 
tr;y.
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tatkala ia menagih. "s63 1HR. Al Bukhari dan Ibnu Majatr dan lafaztr

ini adalatr miliknya, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lafazhnya

adalah, "semoga Allah mengamryni seorang laki-laki di antara

kalian, ia bersilcap lembut apabila menjual dan lembut apabila ia

membeli, lembut apabila ia menuntut.'6u

lsahlan idzaqtadhaa] lembut dalam m€nuntut halarya lwa idzaa

qadhaal yaitu memberikan sesuatu yang menjadi kewajibannya

dengan mudatr tanpa menund4 dan padanya terdapat anjuran untuk

berlapang dada dalam pergaulan serta mempergunakan etika yang

tinggi, dan meninggalkan sikap ingkar serta anjuran untuk tidak

mempersulit orang lain dalarn menagih dan memaafl<an mereka-

(Fathul Bari)

J:" yt Jr.; i6 'iti .:; hr q, :* ,,l l' * *t -1.v
,)6t * ?X U j,.16r.-b {H ? l?f'tf ,yu': y \,

... ,. 
zll

,k' ;; *'-e 'F ,*
607. Dart Abdullatr bin Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, "Maukah kalian aht beritahu mengenai orang565 yang

haram dibalcar api neraka, dan haram memasuki neraka, yaitu bagi

seseorang yang senantiasa dekat dengan sesama,bersikap mudah dan

lembut. " (HR. At-Tirmidzi dan telah ia menilainya hasan serta Ath-

Thabari dan ia tarnbahkan Y,ata layyin dan sanadnya bagus, dan dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban.)

y \t * d, J tl,r'oi tz ?nr uer r;:; o: *j -1 .A

\t ,* ar Jyr'Jw ,yrtlof'6 !.e i'ti'C i3t;,- *',
563 Begitulah di dalam "M" dan di dalam cetakan "L" tertulis "qadhaa"
5s Demikianlah di dalam dua tulisan asli dan di di dalam "M" adalalr igtodhaa
565 Begitulah di dalam "M" dan di dalam penulisan asalnp adalah linaz-
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608. Dan dari Abu Hurairah RA bahwa ada seorang lelaki yang datang
kepada Nabi SAW menuntut utang, kernudian ia bersikap kasar

kepada beliau, sehingga sebagian para sahabat hendak memukulnya,
lalu Rasulullatr SAW bersabda, "Biarlcanlah dia, karena
sesungguhnya orang yang memiliki hak berhak bicara", kemudian
beliau berkat4 "Berikanlah kepadanya unta yang seumur dengan
umurnya" palla satrabat berkata, *Kami tidak mendapatkan melainkan
unta yang lebih fua dari umumya." Beliau berkata" "Berikanlah
lcepadanya karena sebaik-baik lulian adalah orang yang paling baik
dalam menunailean utang." (HR. Muttafaq 'Alaih dan hadits ini
terdapat di dalam Muslim yang berasd dari hadits Abu RaIi' dengan
makna yang sama dengannya.

lsinnan mitsla sinnihil yaitu unta yang seumur dengannya, maka
para satrabat berkatq "Kami tidalc mendapatkannya, melair*an unta
yang lebih tua dan lebih baik."

f h' ,k ,;, ,J ,Js i:; hr 'eb:, i;; ,rrf ri -1. 1

,Jd ,b:, itbLf, ,yi'pi ,i',;i;-,t $ ;tbt;:,_ ,y, *:,
*jt |*-t, i* i ,,$in i *t 'Jrr:) ,u 

-*i 
'-bir,

,€rb U'rt-,tt ,U ",jr3 :Jui qfiLj itbLl ,lbt;li-

609. Dari Abu Hurairah RA, ia berlcata, 'Nabi SAW datang membawa
seorang lelaki56 yang menuntut'utang, beliau telatr meminjam56T

ff Di dalam "Mn adalah mjulun
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setengah wasak darinya, kemudian beliau mernberinya satu wasak,

lalu berkat4 "setengah wasak adalah mililonu dan setengah wasak

adalah darilat." Kemudian datang orang yang memiliki satu wasak

menuntut utang kepadanya, lalu beliau memberinya dua wasak,

kemudian berkata, "Satu wasak adalah mililonu dan satu wasak

adalah dariku. " (HR. .LlBazzar dan sanadnya tidak baik) Asy-Syathru

artinya setengatr dan Wasak adalatr en:tm puluh sha', namun ada yang

mengatakan safu muatan unta.

L:-i;-, *i y\t ,k dt'di ^;)/.6' * ,rt -1\ .

Jb Ut';itr i tt,.t;ti'A 6l1iri')i 6ry t# V q
t. c ,

iust ;ilr itv 6\,uy-t'+i '*1:) hr 3r( ,l-"t y \t

";if,
610. Dari Abdullatr bin Rabi'atr bahwa Nabi SAW pernah meminjam

darinya tiga puluh atau empat puluh ribu pada saat beliau menghadapi

perang Hunain, kemudian beliau melunasinya, lalu Nabi berkata

kepadanya, "Semoga Allah memberiknn berkah kepadamu dalam

keluarga dan hartamu, sesungguhnya balasan bagi suatu pinjaman

adalah dengan menunaikannya dan berterima l(asih (pujian)."s68

Anjuran Membatalkan Jual Beli dengan Orang
yang Menyesal

lt \t * :t J';:r i6 'i6 *; hr * g;;j * -1\ \

.t@tur.Fi' jur ,$.lisliicr]u ,*,

567 Di dalam "M" adatah istalala
s8 Diriwayatkan oleh Ibnu Majatr sebagaimana di dalarn "M'
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6ll. Dari Abu Syuraih RA, ia berkata, "Nabi SAW bersabda,
"Barangsiapa menyetujui saudaranya untuk membatalkan jual-
belinya, maka Allah akan menyetujui untuk membatalkans6e dosanya
pada hari kiamar. " (HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath, dan para
perawinya adalah terpercaya. )

[Aqaala akhaahul yaitu menyetujuinya untuk membatalkan jual
beli dan ia meirgabulkan permintaan tersebut, dikatakan aqalahu,
yuqiluhu, iqaalatan.

Peringatan dari Penipuan dan Anjuran untuk
Menasihati dalam Jual Beli

,?i tl.f; C,S*t,'nb t1 :Jv'&bt 4, ,* i * -1\ y

t) ,L?t'fak olf; e.ri1t t:^, yl, ,:J');i*g i,
f,.i; &'tt ,o':lt i& h' O- it orprt)jq<i' i'j'*r:

'r'ri,'#hr r,L ! fl ii *vi,ptl' e$'oll*
612. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "TidaWah perbuatan menipu itu
munanl dalam suatu kaum, melainkan Allah arran menimpakan
perasaan talat dalam hati mereka, dan tidaklah perbuatan zina itu
menyebar dalam suatu lcaum, melainkan akan banyak kematian di
antara mereka. Dan tidaHah suatu laum mengurangi takaran dan
timbangan, melainkan Allah alcan memutuskansTo rezeki dari mereka
dan tidaHah sebuah kaum berhulatm dengan tidak benar, melainkan
alran menyebar di antara mereka pertumpahan darah. Dan, tidaHah
sebuah l<aum mengldtianati perjanjian, melainlun Allah akan
kuasalransTt musuh atas mereka. " (IIR. Malik secara mauquf, dan
Ath-Thabrani secara marfit'. Dan Al khatr dengan harakatfathah pada

s Di dalam'Mn dangan lafuhaqaalahu
trc Telah ditambahkan dari "M"
5't Telah ditambahkan dari "M"
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huruf yang bertitik satu dalrr suhtn yang bertitik dua yang berarti
mengkhianati.

Peringatan dari Tindakan Menipu dan Anjuran untuk
Menasihati dalam IIal Jual Beli dan yang Lainnya

'Jr'e qP hr , 
j; i' J;r"oi A?nt o>r r;; €i * -1\rIJ.'1,

,;116;;,L;$ g)Ltqt s"-;1 :Jv

613. Dari Abu Hurairatr RA bahwa Rasulullatr SAW bersabda,
"Barangsiapa yang membowa senjata untuk menalai-nalati kami,

maka bulran dari golongan kami, dan barangsiapa yang menipu kami,

malra bukan dari golongan kami. " ([IR. Muslim)

,P "; *t y \, * lt J-;'oi u ht q, o;oj -tt t
'?w u ui t1 :Ju; fi *f a J6 vi,{- F\G P ik
lfut 1i'; ik >tlf 'j6 ,:, ,S;:, t;- it3r U.t i 'iu rrui.lr

,';'C.. i,u6,I;,f
614. Dan darinya RA batrwa Rasulullah SAW pernah melewati
seonggok makanan dan beliau memasukkan tangannya ke dalam
makanan tersebut, kemudian beliau mendapati jari tangannya basah572

dan Rasulullah SAW pun bertanya, "Apakah ini wahai pemilik
makanan?" Ia menjawab, "Makanan ifu terkena air hujan wahai

Rasulullah", beliau bersabda, "Tidalclrah sebailorya engkau
meletakkannya di bagian atas sehingga orang dapat melihatnya?

Barangsiapa menipu kami, ia bukan dari golongan kami." (IIR.

s72 Di dalam cetakan "L" tertulis/azaala biashaabi'ihi daidi dalam "M" tertulisfanaalat
ashaabi'uhu
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Muslim, dalam riwayat At-Tirmidzi menggunakan kata man ghasysya
(Barangsiapa menipu).

ht *:,J;;'+.:; hr e,r *\t U *!'*s-tto
Ji l,t ,!" * G. J7'n U t * Lc'; ,ifr *i y

'rlk tij>r:.tt

615. Dan dari Watsilah bin Al Asqa' RA, ia berkat4 err{ku mendengar
Rasulullah SAW bersabda" "Barangsiapa yang menjual sesuatu yang
cacat dan ia tidak menjelaskannya, malca ia senantiasa dalam murka
Altah dan para malaikat senantiasa melabtatnya. " (HR. Ibnu Majatr).

tl
crt L .4-lt 4lll ,* it J;, Ll u ?nr u7.,',#.,fnt f *t -r \ 1

l.'i6 e!, ,S;,t U ? ,tii'^#Ir lrlr :SG S;t
*:A;,;,1.L1jr t*t t, d ;)j

a aa

616. Dan dari Tamim Ad-Dari RA batrwa Rasulullatr SAW bersabda,
"Sesungguhnya agama ini adalah nasihat", kami bertanya, "IJntuk
siapa watrai Rasulullatr?" beliau berkat4 "Untuk Allah, kitab-Nya,
rasul-Nya, serta para pemimpin umat Islam dan orang muslim secara
umum. " (HR. Muslim).

Jb it J';:r i6 'iti & hr ,*r gqt i. A*;e.2 -rrv

ry-t u'r;&*|;:-JJit;\'e;t ;,rut *\'
*;;S'yw yu\j:9) ,!:;)) ,!,+t d,

'jY)

"e
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617.Dart Hudzaifah bin Al Yarnan RA ia berkata, "Rasulullatr SAW

bersabda, "Barangsiapa yang tidak peduli dengan utasan knum

mttslimin, naka ia bukanlah dari golongan merel(n, dan barangsiapa

yang pada saat ,ord'i dan pagi menjelang tidak menasihati untuk

Allah, rasul-Itlya, kiub-Nya, pemimpin-Nya dan kaum muslimin

secara urmtn, maka ia bukan dai golongan mereka." (HR. Ath-

Thabrani)

618. Dari Anas RA dari Nabi SAW bersabda, "Tidaklah sempunru

iman salah se,orang di antara kalian hingga ia mencintai bagi

sattdaranya aW )nng ia cintai bagi diinya sendiri. " (HR. Muuafaq

'Alaih, dan yang da pada Ibnu Hibban adalah, "Tidaklah salah

seorang dari lcalian mencapai hakikat keiamanan, sehingga ia

mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.")

Peringatan dari Perbuatan Monopo[s74

"ri"ibi + l' * i',F.t f '€j iti; r -1\1

t+nl i #t';:*t!r\t ;* itJ;'
619- Dari Ma'mar bin Abu Ma'mar dan ada yang mengatakan IbnusTs

Abdullah bin Nadhah berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa yang menimbun makanan, maka ia berdosa." (HR.

Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi, juga dianggap shahih oleh Ibnu

t3 Sebagainnna di dalam "M" dan di dalam kedua tulisan yang asli adalah yumsii.

" Meninsgn sua1.t balarg rmtuk dijual kembali ketika barang menjadi langka dan harga

melambung tinggi.
t5 Ditanrbdrkandili'M"

JG
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Majah. Dan lafazh keduanya adalah, "beliau bersabda, "Tidaklah
menimbun sesuatu, melainkan seorang yang berdosa.')

(Al Khathi) adalah orang yang bermaksiat dan berdosa, hadits
ini secara jelas berbicara mengenai diharamkannya praktik monopoli.
Sahabat-satrabat kami berkat4 "Penimbunan yang diharamkan adalah
penimbunan pada waktu-waktu khusus, yaitu dengan membeli
makanan pada saat harga matral untuk diperdagankan, namun ia tidak
menjualnya saat itu, melainkan menyimpannya untuk dijual kembali
ketika harga telatr melambung tinggi. Adapun pada waktu selain itu,
maka menimbun tidak diharamkan. (An-Nawawi pada shahih
Muslim).

Anjuran bagi para Pedagang untuk Bersikap Jujur dan
Peringatan dari Dusta dan Kerap Bersumpah walaupun

ia Benar

*Ut'i;. ^b?nt ,gr'r1r:i;, * qri F -rr.
,t:tsh6 f'ilti #t'{ q\tbj.r1at76,,Ju *j

620. Dari Abu Sa'id Al Ktrudri RA dari Nabi SAW bersabda,
"Pedagang yang jujur dan pemegang amanah akan bersama para
Nabi, orang-orang yang jujur dan orang-orang yang syahrA " (HR.
At-Tirmidzi, ia menilainya hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majatr
dari hadits Ibnu Umar dengan lafazh, "pedagang yang dapat
dipercaya, dan jujur serta Muslim bersama orang-orang yang syahid
pada hari Hamat leelak.')

,6t ,*, f h' ,* !, J;rj6 'jti ,F * s:b-ly \
c).,

yq, ?i ;-tt Jb'c;"i b21.,!,at

*h'
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621. Dan diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Pedagang yangjujur berada di bawah naungan Arsy pada

hari kiamat kelak." (HR. Al Ashbatrani, aku katakan, "dan Al

Baghawi dalam Syarhus Sunnah')

Ir 'i6 *; y\t ,k yt'J;"oi uvi €j * e::)'t -rYY

1r1. 
ritl ,?;[-'t ,s-i s\|^* av )V €'l y.tts r;y ,6t

irr, uf;';; q.'+- it c*Jr €*":- lt ,c'^; P
*i'ot,tii 'rt; ,r-r, u'fitt'; L?i:t e.&\t
'1,4',iyr',i;"s; i,;r,ly i:' )d, *',r*ir
I ,it ti;, ,rr1$ I tr?t tiy., ,t4t4 I t:ic: ti;,t ,rlrx-

):'.1-J-'f 'A otr syr,pik l;]l'q":[.;:rr 6y,rl;-*-

622. Dan diriwayatkan dari Abu Umamatr batrwa Rasulullah SAW

bersabda, "sesungguhnya apabila seorang pedagang telah meliputi

empat perkara, maka penghasilannya halal: apabila ia membelit16 ia

tidak mencela dan apabila ia menjual ia tidak memuji, tidak menipu

dalam penjualan, dan tidak bersumpah di antara hal tersebur' " (HR.

Al Ashbatrani, dan Al Baihaqi dari hadits Mu'adz dengan lafazh,

"sesungguhnya sebaik-baik usatra adalah usaha para pedagang yang

apabila berbicara mereka tidak berdusta, dan apabila dipercaya mereka

tidak mengkhianati, apabila berjanji mereka tidak mengingkari,

apabila membeli tidak mencel4 apabila menjual tidak memuji, apabila

memiliki kewajiban maka mereka tidak menunda-nunda, dan apabila

memiliki hak maka mereka tidak mempersulit.")

576 Disebutkan di dalam'Lu dan "M" dengan lafazh isytaraa
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623. Dan Ismail bin Ubaid bin Rifa'atr dari bapaknya, dari kakeknya

bahwa ia pernatr keluar bersama Rasulullatr SAW menuju sebuah

Mushallao kemudian beliau melihat orang-orang sedang berdagang,

lalu beliau berkata, "Wahai para pedagang. " maka mereka

menyambut Rasulullatr SAW dan mengangkat leher serta pandangan

mereka tertuju kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda,

"Sesungguhnya para pedagang dibangkitlan pada hari kiamat

sebagai orang pendosa, kecaali orang yang bertalcwa kepada Allah,
berbuat baik dan bersikap jujur. " (IIR. At-Tirmidzi dan ia menilainya

shahih. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dianggap shahih oleh
Ibnu Hibban dan Al Hakim)

qp hr & a' J;ritt,iGc{"?nr oa, * i.t ;,,j -ttt
iu'ri,:r-L'di; C1. : yui

624. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Sumpah aknn berkonsekuensi pelanggaran atau penyesalan " (HR.

Ibnu Majatr, dan dianggap shahih oleh Ibnu Hibban)

,Ju'&3 y bt & dt oL & ?nr qr\t *i'*'s -tto
,iC .d: |.+r* it i€i,ti,!qtU'd\\tr;i! "if
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625. Dan dari Abu Dzar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tiga

golongan manusia, Allah tidak alcan memandang mereka pada hari

kiamat kelak, tidak menyrcikan mereka, dan mereka mendapat sil<sa

yang pedih. " Ia berkat4 "Rasulullah mengucapkannya sebanyak tiga

kali", kernudian aku katakan, "Mereka celaka dan sangat merugi,

siapakalr mereka watrai Rasulullatr?" beliau menjawab, "Orang yang

memanjangkan kainnya (melebihi mata luki), orang yang suka

mengungkit-ungkit kebaikannya (pemberiannya), dan orang yang

menjual barangnya dengan sumpah palsu."(HR. Muslim dan empat

imam pemilik kitab sunan, pada Ibnu Majatr tertera dengan lafazh,
"Orang yang memanjangkan lrainnya [melebihi mata kakiJ serta

orang suka yang mengun gkit-ungkit pemberianny a. " )

W ,iiii?et;i'";,iii:; ii,r ,tr * *i ri -1Y1

\,'& 1" 
j;C,+Lf i ,r*nr.; :tt7',iwte\t u*.

.iq\f|i\ 7t;.:Ju; *r y

626. Darl Abu Sa'id RA, ia berkata, "Seorang badui lewat membawa

seekor kambing, kemudian aku katakan, "Apakah akan kamu jual

dengan harga tiga dinar?" lalu ia meqiawab, "Tidak demi Allatr"

kemudian ia menjualnya, lalu hal tersebut aku ceritakan kepada

Rasulullatr SAW, maka beliau bersabda, "Ia telah meniual akhiratnya

dengan dunianya. " (IIR. Ibnu Hibban).

f h' Jb nrt\j

Rlngkasan Targhib wa Tarhlb 433



Peringatan dari Pengkhianatan Seseorang terhadap
Partner Bisnisnya

"1; h' & n' J;rjG 'ju 
i:; i,r

6Li'H 4u.,#rr.tt tirt

z z ',zcz.l / r,.

,5bt otp et f S -1YV
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tli:"W) *Wtili

627. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasllullatr SAW bersabdq
"Allah azza wa jalla berfirman, "Aht adalah ketiga dari dua orang
yang berserilcat, selama salah seorang dari keduanya tidak
mengkhianati sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka

Alat keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan Al Hakim, ia
mengatakan batrwa sanadnya shahih, dan menambahkan, "Ia
bersungguh-sungguh pada akhirnya dan datanglah syetan"

(Diriwayatkan oleh Ad-Dartrquthni dengan lafazh, "Tangan Allatt
berada di atas orang yang berserikat selama salatr seorang dari mereka

tidak mengkhianati sahabatny4 apabila ia mengkhianatinya maka

Allah mengangkat tangan-Nya dari keduanya").

lAnaa tsaalits asy-syariikaini) yaitu bahwa Allatr bersama

dengan kedua orang yang berserikat dengan memberikan bantuan

serta barakah, selama keduanya dapat dipercaya dan apabila tidak

demikian, maka Allah akan meninggalkan keduanya dan syetan akan

datang untuk berserikat dengan keduanya.
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Peringatan dari Memisahkan antara Ibu dan Anaknya
dengan Cara Perdagangan atau Lainnya

a.^O'J-'r+; hr ,t.1' J;t'e ^-?nr,r*t;i:;i,-rrrl' J .- !,

.-!qt ii ^Ll ,;:r'^i;.?nt d5 ,6.lri in:)t';'6';';, ,irr;

628. Dari Abu Aylnb RA, ia berkatq "Aku mendengar Rasulullalt

SAW bersabda, "Barangsiapa yang memisahkan antara seorang ibu

dengan analotya, maka Allah alcan memisahkan antara dirinya
dengan orang yang dicintainnya pada hari kiamat kelak." (HR. At-
Tirmidzi, dan dia menilainya hasan. Juga diriwayatkan oleh Al Hakim

dan Ad-Daruquthni. Al Hakim berkata, "Sanadnya shahih."

Peringatan dari Berutang dan Anjuran bagi Orang
Yang Berutang dan Orang yang Menikah agar Berniat

Menepati, dan Segera Melunasi Tanggungan Utang
Orang yang Telah Meninggal Dunia

it Jt-, 
"X 

,JG & ?nt n-r'gr'At "n-, a,.i ri, -rrl
n,|yr,Jw ,i-!,i ,F, q iuri*f ,,SA *t y\t *

.4 :Jv tcr-fuq ,Kt |,t;ft ,it Jt*,

629. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata, cer{ku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Aht berlindung kepada Allah dari
kehtfuran dan utang." Kemudian salah seorang bertanya, "Wahai

Rasulullah, apakah engkau menyerupakan kekufuran dengan utang?"

beliau menjawab, "Ya" (HR. An-Nasa'i, dan Al Hakim menilainya

shahih.)
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630. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabdq "Barangsiapa mengambil harta orang lain dan berniat

mengembalikannya, malu Allah akan mengembalikannya, dan

barangsiapa mengambil harta orang lain dan berniat untuk

merusalotya, maka Allah aftan merusalotya." (HR. Al Bukhari dan

Ibnu Majah)

.A.\,

+; hr .p i' J;r i6 'Uu 
t['; h' ,*r *ty oi.2 -rrr

'oi ,F'-"t ,V.* €.'#) i qt ,tt ,1 p ; ,*i
ttr. ,7{. t. . c-.

.tt_2 t U 4?2$-

631. Dari Aisyatr RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Barangsiapa di antara umatku yang menanggtng utang, dan ia telah

bentsaha keras untuk mengembalikannya, namun kemudian ia

meninggal dunia sebelum dapat melunasinya, maka Alar adalah

walinya." (HR. Ahmad dengan sanad yang baik, diriwayatkan pula

oleh Abu Ya'la dan Ath-Thabrani di dalam Al Ausath)

lJahada fii qadhaaihil dikatakan iahada fil amri jahdan artinya

apabila ia mencari dan berusatra hingga sampai pada puncak pencarian

tersebut, dan disini maknanya adalah ia mengerahkan seluruh

kemampuaannya untuk melunasi.

otb) d# Uk ,Jv & ?nt ,y, ,t,2L u. otk;!1 -rrr
! ,Uu" ,tAL t:L:: 6;1i ,u: eaui aJw t*j
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632. Dan dari Imran bin Husain RA, ia berkata, "Dahulu Maimunah
seringkali berutang sehingga keluarganya berkata kepadanya dalam
masalah tersebut, mencelanya dan tidak menyenanginya, maka ia
berkata, "Aku tidak akan meninggalkan utang, sungguh aku telah
mendengar kekasihku, dan orang yang paling aku cintai SAW
bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berutang dan Allah
mengetahui bahwa ia hendak melunasinya, malca Allah akan
menolong melunasinya di dunia." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Majatr.
Juga dianggap shahih oleh Ibnu Hibban).

)t J-; i6 'i6 ci:L ?nt uy, f I l' 1" sj -:;-,r

qe lcA-', ,* $ 5tf-,sta: h' Lt,*; *\t*
it J;.i Uir c.jjrlJ i;- ,L i, a' '"? o6i,t'ifi
a.

633. Dan dari Abdullah bin Ja'far RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang
benttang hingga ia melunasi utangnya, selama bukan dalam hal yang
Allah benci." dan AMullah bin Ja'far pemah berkata kepada
bendatraranya, pergrlah dan ambillatr utang untukku, karena
sesungguhnya aku tidak ingin bermalam keculai Allah bersamaku."
(HR. Ibnu Majah dengan sanad hasan dan dinilai shahih oleh Al
Hakim).
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634. Dari Muhammad bin Abdullah binsTT Jatrsy RA, ia berkata,

"Suatu saat Rasulullatr SAW dalam keadaan duduk ketika jenazah

diletakkan, kemudian beliau mengangkat kepalanya ke langit dan

menundukkan pandangannya, lalu meletakkan tangannya di

datrinyasT8 dan bersabda, "Maha suci Allah, Maha suci Allah,

kekerasan apa yang telah diturunl(nn." Muhammad bin Abdullah bin

Jatrsy berkata, "Hingga keesokan harinya aku bertanya kepada

Rasulullatr, kami katakan, "Apakatr kekerasan yang telah di turunkan

itu? Beliau bersabda, "Dalam masalah utang, demi Dzat yang jiwalat

berada dalam genggaman Tangan-Nya, seandainya seseorang

terbunuh di jalan Allah, lremudian ia hidup kembali, lalu ia terbunuh

lagi sementara ia masih memiliki utang, niscaya ia tidak akan masuk

surga hingga utangnya terlunasi." (HR. An-Nasa'i, Ath-Thabrani di

dalam Al Ausath, dan Al Hakim, lafazh ini adalatr miliknya, dan ia

mengatakan bahwa sanadnya shahih).

577 Hilang dari tulisan asal dan tcrdapat dalam "M"
57E Hilang di dalam tulisan asalnya dan terdapat dalam "L" dan "M"

438 Ringkasan Targhlb wa Tarhib



*t y\, ,)* !' ,1r".,'oi u?nt *i, ;; ojli -1\"o

h, ,r*, 4t i.6llt'rii.:'? !ri*-bf nr y Tiit'&ilt ,,SG

;$'i L*r "ut &'r",-p; -;- oi ,q
635. Dan dari Abu Musa Al Anshari RA bahwa Rasulullah SAW

bersaMa, "Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah setelah

dosa-dosa besar yang Allah larang (peringatkan), yang dibawa oleh

seorang hamba l@tika menghadap-Nya adalah: seseorang yang
meninggal dan ia memiliki tangggungan utang serta tidak
dilunasinya." (HR. Abu Daud dan Al Baihaqi).

,ls';r: *h, * ,4, * &?"t uir;;-:; ei;e_2 -rrr
.',b ;hf- & ;-:+"'^ii; n4r'A

636. Dan dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda
"Jiwa seorang mulonin tergantung (erkait) dengan utangnya hingga

utang itu terlunasi. " (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, dan ia menilainya

hasan,juga diriwayatkan oleh Ibnu Majatr, dan dianggap shahih oleh

Ibnu Hibban dan lafazhnya adalatr, "Ia tidak memiliki utang.")

at Jt-, oi a?nr ,g.,;;-:; a.i'* u tti iirgt ju -rrv
'# Ju .i!,* #tF')r,;i.ok *r *h'-*
fa ,Ju rD ,* ,k iut'!; '^f; LtL'o\t s*t$ dn'!;

i1"F",ii6,JG cfii yh''4k;{u *
i,;rt. i .tc'!; n,i:j6 *'u; * e:i * ;Oj,
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637. PenulissTe berkata, "Telah disebutkan secara shahih dari Abu

Hurairah bahwa suatu ketika dihadapkan kepada Rasulullah SAW

seseorang yang telah meninggal dunia dan masih memiliki

tanggungan utang, kemudian beliau bertanya,s8o "Apakah ia

meninggalkan harta yang dapat melunasi utangnya? " ketika beliau

diberitahu bahwa ia meninggalkan harta yang dapat melunasinya,

maka beliau menshalatinya, namun jika tidak, beliau berkata,

"shalatilah sahabat kalian" kemudian setelah Allah memberikan

berbagai kemenangan kepadanya, beliau bersabda, "Aku lebih berhak

terhadap orang-orang mulonin daripada diri mereka sendiri,

barangsiapa yang meninggal dunia dan ia masih memiliki utang,

maka akulah yang akan melunasinya dan barangsiapa yang

meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya."

Anjuran Berdoa bagi Orang yang Berutang, Orang yang

Gelisah, Orang yang tengah Berduka dan Orang yang
Tertawan

.. I c. , c1 ,.
Oe L2 )>re * gl

\t ,* it Jyt
i#,* ir irif

:'lr,. iiaAt*
",#7ry
titw,r)

!'iuf'ry,e,r'

LlabtQ,VV-1r^
'arLi rti i,1rui &C dfg-
y |rl; ok'; {&'t y
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638. Dari Ali RA batrwa seorang budak mukntabsst datang kepadanya

dan berkata, "sesungguhnya aku sudah tidak mampu melunasi

pemabayaran pembebasanku, maka bantulah aku!" Ali pun berkata,

t" Yaitu Al Mundziri dan di dalam cetakan "L" tertulis wa 'anil muallif
s80 Begitulah yang tertutis di dalam cetakan "L" dan di dalam tulisan yang aslinya adalah

fasa alatt' Budak yang memiliki perjanjian bebas dengan majikannya dengan syarat membayar

sejumlah uang yang telah disepakati bersama. Editor-
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"Bukankah aku telah mengajarkan ucapan yang telatr diajarkan oleh

Rasulullah SAW, seandainya e,ngkau memiliki tanggungan utang sebesar

gunung Shafir, maka Allah akan menolong melturasinya, ucapakanlah,
"Allaahummalcfinii bihalaalilca 'an haraamik wa aghninii bifudhlilw an

man siwaak (Ya Allah, anhtpkanlah aku dengan sesuatu yang Engkau

halall<an dari sesuatu yang Engl<au haraml<nn dan berilah aku

lreculatpan dengan kantamaan-Mu dari selain-Mu." (tIR. ArTirmidzi
dan ia menilainya hasan,)tgaAl Hakim dan ia menggapnya shahih).

;tt S-, S;; :Jti '* ?nt q, 'qr':.3j, ? gri,,i-2 -rrl
i: ,'i Ju"- ,ut\, t ,ha'rl tiy {t*3r *, * \t ,*
f €l*Jt €Uy :)t)i dtt ij;t;i t;.i I :Jt;, .^+ t-sl a,vf

'$Li rf ,ju .ir Ji, uL;;:, ,,*i r* :Jv r;>dt c-sj

t:- J. :Jui ttt; ,;at "!3 
'yi:* ii,r ;!i a,i $1 irn

q +irLi G\"r*tst :t:;i tiy, ;,;,pi ts1.iS, 
'ju ,.ir J;,

,,--jr i +il\ ,;At, y";rt i +i;13 ,o46'*:r
,:s; 'J!' 'i6 lel, ;{t i'u:a; i +'t}i3 ,H6
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639. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
pernah memasuki masjid dan ternyata di dalamnya terdapat seorang

lelaki dari kalangan Anshar yang biasa dipanggil dengan sebutan

"Abu IJmamah", ia dalam keadaan terduduk di dalam masjid.
Kemudian beliau berkata, "Wahai Abu Umamah, ada apa alat
melihatmu dalam keadaan duduk di dalam masjid bukan pada wahu
shalat? " ia menjawab, "Ada perasaan gelisah yang menyertaiku, dan

aku menanggung utang, wahai Rasulullah." beliau berkata, "Tidakknh
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kau ingin aku ajarl<an kepadamu suatu perkataan yang apabila

engkau mengatakannya, makfl Allah azza wa jalla akan

menghilangkan kegelisahanmu dan melunasi utangmu?" ia berkata,

"Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Ucapkanlah apabila

menjelang pagi dan sore hari, "Allahumma inni a'udzubika minal

hammi wal hazan wa a'udzu bikn minal 'aizi wal kasal wa a'udzu

bika minal jubni wal bukhli wa a'udzubil<a min ghalabatid dain wa

qahri rijaal." (Ya Allah, sungguh alat berlindung kepada-Mu dari

kegelisahan dan kesedihan, aku berlindung kepada-Mu dari

kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepada-Mu dari

kebodohan dan sifat kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari

himpitan utang dan pemal<saan orang lain) la berkata, "Aku pun

mengucapkan (membaca) doa tersebut, maka kemudian Allah

menghilangkan kesedihanku dan melunasi utangku." (HR. Abu Daud).

*i g, \t J:" it J;tLi it ?ut uyri-* ,si'*'.t -\2'
'i'P 

d ;y,#>o ,|'ri,r*t.6ist ,-.15l,:r La? i,Su

k ,;'* d;*?t,f
640. Dari Abu Bakrah RA bahwa Rasulullah sAw bersabda,

"Perkataan (doa) orang yang dalam kesusahan adalah, "Allahumma

rahmataka arjuu, falaa takilnii nafsii ilaa nafsii tharfata 'ainin wa

ashlih lii sya'nii kullahu" (Ya Allah, sungguh rahmat-Mu aku

harapkan, janganlah Engkau serahkan urusanlu pada diriku sendiri

sekalipun hanya sekejap mata, dan perbaikilah seluruh perkaraku)-

(HR. Ath-Thabrani. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan ia

menambahkan pada bagian akhirnya lafazh, "Laa ilaaha illaa anta."
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641. Dan dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadikan
baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap
kegelisahan, dan Allah akan memberikan rezeki baginya dari jalan
yang tidak ia sangka-sangka. " (HR.Empat imam pemilik kitab sunan
kecuali At-Tirmidzi, Al Hakim dan ia mengatakan bahwa sanadnya

shahih, dan hadits ini dari riwayat Al Hakam bin Mush'ab.)

)tJi; d.Ju,Uu'4i; i' ',fr ft,-iL;i ;j -ttt
€'ti ,7'1it'e,#)rr: ,>t1){ ,l*i .ti {{: +; ?nt ,*'z . ,

tt; o,'u;;ii ;:, h' ir ,7'liit

642. Dan dari Asma' binti Umais RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda kepadaku, "Tidakknh kau ingin alat ajarkan kepadamu suatu
perkataan yang engkau ucapkan pada saat dalam kesusahan, atau
tertimpa kesusahan: Allah, Allah Tuahnht, alat tidak menyelatukan
Tuahnku dengan sesuatu apapun." (HR. Abu Daud dan lafazh ini
adalah miliknya, An-Nasa'i, Ibnu Majatr, dan riwayat Ath-Thabrani
dalam Ad-Du a terdapat lafazh, "Hendaknya ia mengatakan, 'Allahu

rabbi laa usyriht bihi syaian' [Allah adalah Tuhanlat, alat tidak
menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapunJ sebanyak tiga kali. Dan,
ditambatrkan padanya lafazh, "dan ini adalatr akhir perkataan Umar
bin Abdul Aziz ketika wafat."
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643. Dan dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW pemah

mengucapkan pada saat kesusahan, "Laa ilaaha illallaahul haliimul

'azhiim, laa ilaaha iltaltahu rabbul 'arsyil 'azhim, laa ilaaha illallahu

rabbus samaawaati wal ardhi wa rabbul 'arsyil karim." [Tidak ada

Tuhan selain Allah Yang Maha Pengasih lagi Agung, tidak ada Tuhan

selain Allah, Tuhan Arsy yang agung, tidak ada Tuhan selain Allah,

Tuhan langit dan bumi dan Tuhan arsy yang mulial (HR. Muttafaq

'Alaih dan At-Tirmidzi pada permulaan dengan lafazh, "Al 'alimul

halim", An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan lafazh "Al haliimil

kariim" dan pada bagian akhirnya tertera, "subhanallaft " sebagai

garrti "laa ilaaha illaallah").

\t ,* lnt Jyr|lG,iu "i, Ir ,ft:# it *'t -ltt
t'rfri AIL ; ; Ar'fEr 4t :6t'alli \(:&, *
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644. Dari. Ibnu Mas'ud RA ia berkata, Rasulullatr SAW bersabda,

"Maukah alat ajarkan kepadamu perkataan yang diucapkan oleh

Musa AS pada saat menyeberangi lautan bersama Bani Israil? " kami
pun menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda,

"Ucapkanlah, 'Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musytaka wa antal
musta'aan wa laa haula wa laa quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhiim'

[Ya Allah, segala puji milik-Mu, kepada-Mu aku mengadu, Engkau

Maha Penolong, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan

Allah yang Maha tinggi lagi Maha ASungJ ". Abdullah berkata, "Aku
tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari

Rasulullah SAW." (HR. Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir dengan

sanad jayyid (baik).

). !, r. 'r.l to. \. , z '-zoz!
,.t)l clf; lslb 4;.e all Ob1 o.rlr.o 'rf's -\ t o

ttr; ;,lt'"1;: G. :Jta ,y)+ ;.k y')i 4f c :$:
iij'r"eil sii' ,n *=iri L;v .ji ,rir

645. Dan dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, "Tidaklah ada sesuatu yang membuatku menjadi sedih

kecuali Jibril menampakkan diri kepadaku dan berkata, "Wahai

Muhammad, ucapkanlah, "tawakkaltu 'alal hayyilladzii laa yamuutu
wal hamdu lillaahilladzii lam yattakhidz waladan. [Aku bertawakal
kepada Dzat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Segala puji bagi
Allah Yang tidak mempunyai anakJ hingga akhir surah [Al Israa' ayat

l l ll (HR. Ath-Thabarani dan di shahihkan oleh Al Hakim.)
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Peringatan dari Sumpah Dusta (Ghamus)s82
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646. Dari Ibnu Mas'ud RA bahwa Nabi SAW bersabda,
,,Barangsiapa bersumpah demi mendapatkan harta Seorang muslim

dengan cara yang tidak benar, maka ia akan menjumpai Allah dan

Altah dalam keadaan Atlah murka kepadanya. " Abdullah berkata,

"Kemudian Rasulullah SAW membacakan kepada kami

pembenarannya dari Kitabullah: "Sesungguhnya orang-orang yang

menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka

dengan harga yang sedikit" hingga akhir ayat. Dan dalam suatu

riwayat, "Kemudian datanglah Al Asy'ats bin Qais dan ia berkata,

"Pernah terjadi perselisihan antara aku dan seseorang dalam masalah

sumur, kemudian Rasulullah berkata, "(Datangkanlah) dua saksimu

atau sumpahnya? " aku katakan, "kalau demikian ia akan bersumpah

dan tidak akan peduli" maka Rasulullatr SAW bersabda,

"Barangsiapa yang bersumpah dengan sumpah shabr (dusta) demi

582 Dikatakan ghamus dengan hxakat fathah pada huruf Glr ain dan menggunakan huruf

Siin tanpa titik karena ia akan menenggelamkan orang yang mengucapkannya (sumpah

ghamus) dalam dosa yang akan mengantarkannya ke neraka.
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mendapatkan harta seorang muslim, dan dia berlaht curang dalam

sumpahnya, maka Allah akan menemuinya dan Dia dalam keadaan

murka kepadanya. " Kemudian turunlatr ayat tersebut." (HR. Muttafaq
'Alaih)

lYamiinu Shabrin Yaqtathi'u Bihaal yaitr,r ia mengharuskan

dengan sumpatr tersebut dan menatrannya padatral ia hak perniliknya

dari sisi hukum. Dan sumpatr tersebut dinamakan mashburah

walaupun pemiliknya yang pada hakikatnya dialah yang mashbur

(ditahan) karena ia ditahan oleh sumpah tersebut. Dan sumpatr itu
disifati dengan shabr dan disandarkan pada kata tersebut sebagai

majaz. (Nihayah). Dan perkataannya "yaqtathi'u biha maala imri'in
mus limin " artinya adalatr mengambilnya.

lnt Jt-r'+ ,Jti * ?nt uy, ,Wjr i urJt *t -1tv
lu'&t';,,i ;.';i #:pt G'dt € *t * \t *
;;f; ;&G i':"'&., rr1, i i,* W17u f, fi

.)6t er;.i:*,1W) .*'ri
647. Dan dari Al Harits bin Al Barsha' RA, ia berkata, "Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda pada saat melaksakan haii583 di
antara dua jumrah, dan beliau bersabda, "Barangsiapa yang
mengambil harta saudaranya dengan sumpah dusta maka hendalcnya

ia mempersiapkan tempatnya di nerakn, hendalorya orang hadir di
antara l<alian menyampaikan kepada yang tidak hadir." beliau
mengatakannya dua atau tiga kali. (HR. Al Hakim dan lafazh ini
adalah miliknya,ssa dan Ath-Thabrani. Juga dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban, dan lafazhnya adalatr, "Maka hendalotya ia menempati

sebuah rumah di neraka').

583 Di dalam "L" dengan lafazh llahuwa Fi Al Hajji
5e Ditambahkan dari "L"
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648. Dan dari Imran bin Hushain RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta, maka

hendaknya ia menempati tempatnya di neraka. " (HR. Abu Daud dan

Al Hakim. Al Khaththabi berkata, "Mashburah yang lazim adalah

yang menahan pemiliknya, sumpah itu dinamakan sumpah shabr. Dan

asal shabr bermakna "menahan", darinya terdapat perkataan mereka,

"Qutila shabran" artinya ia ditahan untuk dibunuh secara paksa.

^:; ilr qr"G t 
^tr1: ; l/;tli €ri 13 -1r1
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r:t J-. t_i.; w ;)s'ob lji .-i*sr y ??t,i6r ii ir
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649. Dan dari Abu585 Umamah bin Tsa'labah Al Haritsi RA,

Rasulullatr SAW bersabda, "Barangsiapa mengambil hak seorang

muslim dengan sumpahnya, makn Allah telah mewajibkannya masuk

ke dalam neraka dan mengharamkan surga baginya." Para sahabat

bertanya, "sekalipun hal sepele wahai Rasulullah?" beliau menjawab,

"sekalipun hanya sebatang kayu ara (siwak)." (HR. Muslim, An-

Nasa'i, Ibnu Majatr, dan Malik, ia mengulangi perkataan yang

terakhir.)

sEs Demikianlah di dalam cetakan "L" dan di dalam kitab aslinya "'An Umamah lla
Aakhirih".

i,lv',t':
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650. Dan dari Abdullatr bin Amr bin Ash RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Dosa-dosa besar adalah: syirik (menyekutukan) Allah,
durhalra kepada kedua orang tua, dan sumpah ghamus (dusta). " (HR.

Al Bukhari, ArTirmidzi, dan An-Nasa'i. Dalam suatu riwayat
dinyatakan batrwa seorang badui datang kepada Nabi SAW dan

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu?" beliau
menjawab, "Menyelailukan Allah" orang tersebut berkata, "Kemudian
apa?" beliau menjawab, "Sumpah ghamus" ia berkata, "Apakah
sumpalr ghamus itu?" beliau menjawab, "Yaitu seseorang yang
menggunakannya demi mengambil harta seorang muslim."
Maksudnya dengan sumpatr yang mana ia berdusta dalam sumpahnya

tersebut.')

*, h *,-tr:' +-r :yr,f qlti .ut"a,',*'
'u.t, ,'^*s ,ault i\, yq, ?;- * ,f {S Uk ot **
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651. Dan dari Abdullah bin Unais586 RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, "Diantara dosa-dosa besar adalah: Syirik kepada Allah,

durhaka kepada orang tua, dan sumpah ghamus (sumpah palsu).

Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya,

tidaklah seseorang bersumpah atas sesuatu sebesar sayap nyamuk

melainkan akan menjadi noda dalam hatinya di hari kiamat kelak."
(HR. At-Tirmidzi, dan ia menilainya hasan, Ibnu Hibban dan ini
adalah lafazhnya, Ath-Thabrani di dalam Al Ausath, Al Baihaqi dan

lafazltnya adalah, "dan tidaklah seseorang yang bersumpah shabrssT

dengan nama Allah kemudian ia memasukkan padanya (harta) senilai
sayap nyamuk, melainkan ia akan menjadisss titik noda dalam hatinya

pada hari kiamat kelak." dan dalam riwayat At-Tirmidzi dengan

lafazh illa ju'ilat.

Peringatan dari Perbuatan Riba dan Ghashabs8e

ybt e lt J;, us:JG& hr qr:rn it * -1oy
:r1\r; I +'>tjj ,;r3\ ,# i,t, y;, i;h *3
:6:tip ae u-i o r'' t tz z" ti .'+ks ,i--ej :,a-rrltt

;;',il';,:i',fr*i' tu:;, ^| ;|,^i;'; r:;
586 Begitulah di dalam "L" dan "Miim" dan pada kitab aslinya adalah Anas.

"'Ditambahkan dari "M"
5E8 Di dalam "M" dengan lafazhiu'ilat dan yang benar adalah kaanat jika tidak, maka

tidak berbeda dengan riwayat At Tirmidzi.
58e Menggunakan sesuatu milik orang lain tanpa ijin.
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652. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah melaknat orang

yang memakan riba dan yang memberi makan dengannya." (HR.

Muslim, An-Nasa'i, Abu Daud, dan At-Tirmidzi menambahkan

padanya, "dua orang saksinya, dan penulisnya." dan diriwayatkan oleh

Muslim dari hadits Jabir dengan tambahan, "dua orang saksinya dan

orang yang menulisnya" dan ia menambahkan padanya, "dan dia

berkata, "mereka adalah sama." Dan menurut riwayat Ahmad, Abu
Ya'la,Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dari sisi yang lain dari Ibnu
Mas'ud, "Orang yang makan riba, yang memberi makan dengannya,

dua orang saksinya, dan orang yang menulisnya apabila mereka

mengetahui hal tersebut, maka mereka terlaknat melalui lisan
Muhammad." Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menambatrkan pada

bagian akhirnya lafazh, "Pada hari kiamat kelak."

:jt; 4f '*'atbl 1 . c. ...
,f) /. ;t-f f s -1oI'

.K-rs,q; ,y, lu#tralarlt) *: ^la

653. Dari Aun bin Abu Juhaifah dari bapaknya, ia berkata,
"Rasulullah SAW melaknat orang yang mentato dan orang meminta
ditato, orang yang makan riba dan yang memberi makan dengannya
(harta hasil riba)." (HR.Al Bukhari dan Abu Daud)

lAl Waasyimah wa Al mustausyimah) wasry adalah menusuk

kulit dengan jarum dan menulisnya dengan batu serawak, atau dengan

nila sehingga membekas dan berwarna biru atau hrjau. Al wasyimah

dan Al mutawasysyimah adalah orang yang melakukan tato tersebut.
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654. Dan dari Abu Hurairatr RA ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, "(Dosa) riba itu ada njuh puluh bagian, yang paling

ringan adalah layalorya seseorang menyetubuhi ibunya sendii. " (HR.

Ibnu Majatr, Al Baihaqiss dan Al hub dangan harakat dhammah pada

hrnrf haa artinya dosa).

*\t e lt J.", -e :Jvi! hr q'f* it *t -1oo

i yi li e.' 4,'* tiy : Jv 1 le. i ;,;0,,s:H ;'i) *'t
.irr Lr-rr'd\

655. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang

untuk membeli buah hingga matang."sel dan beliau bersabda,

"Apabila ribase2 telah muncal dalam suatu kampung, maka mereka

berarti telah menghalalkan siksa Allah bagi diri mereka sendiri."
(HR. Al Hakim dan ia mengatakan bahwa sanadnya shahih)

lAn tusytara ats-tsamratu hattaa tuth'amal yaitu hingga matang

dan nampak kelayakannya.

& iu' J;rlX:Jrs'a,-?nt u1, c6t i:-i;p -ror
,r,p"rry:f ,tyt?Stli'Ar;- f ic,iA *:t y\t

t'\rr, r:f lr t*,1r1 ;y.',&:. r;,
5$ Dikeluarkan oleh Al Mundziri aaigan lafaztr milik Al Baihaqi dan ia tidak

menisbatkannya kepada lbnu Majah.
5er Di dalam "M" dengan lafazh an tusytara ath tha'aama hatlaa tuth'ama
s2 Di dalam "M" dengan lafazh az zinaa wa ar ribaa
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656. Dari Amr bin Ash RA, ia berkata, "Aku pemah mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum, apabila riba telah

menyebar di antara merekase3 melainkan mereka akan tertimpa
kelaparan, dan tidaklah suatu knum, apabila praktek suap sudah

merajalela diantara mereka, melainkan mereka akan ditimpa
ketakutan. " (HR. Ahmad)

lAr-Risyaa] adalah bentuk jamak da,-i risywah yaitv, mencapai

suatu keperluan dengan cra yar,g dibuat-buat. Ar-rasyi adalah orang
yang memberikan balasan kepada orang yang membantunya dalam

kebatilan. Sedangkan Al murtasyi adalah orang yang mengambil suap,

dan ar-ra'isy adalah orang yang berusaha menengahi di antara
keduanya, ia meminta tambahan bagi orang ini dan meminta
pengurangan dari orang ini. (An-Nihayah 2/226)

5 *t*\t *Ut *,&it,g, )y.."^, / fi-1ov
ir3.4 ,Lt1 i.r ir:, * jt,ti -+c ir lt ()t u yi Yi

.P

657. Dari Ibnu Mas'ud RA, dari Nabi SAW, "Tidaklah seseorang
kerap melalrukan riba, melainkan kesudahannya adalah kelarangan."
(HR. Ibnu Majah, dinilai shahih oleh Al Hakim, dan dalam
riwayatnya tertera, "riba walaupun banyak, namun kesudahannya
adalah kelarangan.').

Al qull dengan harakat dhamah sama artinya dengan Al qillah,
seperti adz-dzullah dengan adz-dzillah artinya bahwa riba walaupun
sekarang ini hartanya bertambah, namun akan kembali kepada

kekuarangan sebagaimana firman Allah SWT, "Allah memusnahkan

riba dan menyuburkan sedekah." (An-Nihayah 410)

5e3 Begitulah di dalam "L" dan di dalam kitab aslinya dengan lafazhliihi

Uf 4'*A of: $ .i'?,i:',;.s ,s{tAr
Ot

o!i

t-
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658. Dari Aisyah RA batrwa Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa

melalatkan kezhaliman sejengkal tanah, maka tanah tersebut akan

dikalungkan padanya dari tujuh lapis bumi." (HR. Muttafaq 'Alaih.

Dan riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah menyebutkan,
"TidaHah seseorang mengambil satu jenglcal tanah dengan cara yang

tidak benar, maka Allah akan mengalunglrannya dari tujuh lapis bumi

pada hari kiamat kelak." Perkataannya lthuwwiqahul ada yang

mengatakan maksudnya adalatr membebaninya dengan suafu beban,

bukan mengalunginya dengan suatu pengalungan yaitu ia dibebani

untuk memikulnya pada hari kiamat. Dan ada pula yang mengatakan

maksudnya adalah ia akan ditenggelamkan ke bumi hingga sampai

pada lehernya seperti sebuah kalung, dan itulatr yang dibenarkan oleh

Al Baghawi, ia berhujjah dengan hadits Ibnu Umar dengan lafazh,
"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah yang bukan halorya, maka

akan ditenggelamkan bersamanya pada hari kiamat kelak hingga

sampai ke lapisan bumi yang ke tujuh. " dan hadits tersebut terdapat di

dalam Al Bukhari)
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659. Dari Ya'la bin Murra, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "Lelaki manapun yang berbuat zhalim dengan

mengambil satu jengkal tanah, maka Allah akan membebaninya untuk

menggalinya hingga sampai lapisan bumi yang ketujuh, kemudian

Allah mengalungkannya pada hari kiamat kelak hingga Allah selesai

memberikan keputusan di antara manusia." (HR. Ahmad, Ath-

Thabrani dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dan dalam riwayat

Ahmad disebutkan, "Barangsiapa yang mengambil tanah yang bukan

halorya maka ia akan dibebani untuk memikul tanah tersebut menuju

padang mahsyar."Se4 6* dalam riwayat Ath-Thabrani, "Barangsiapa

yang berbuat zhalim dengan cara mengambil sejengkal tanah, maka

ia akan dibebani untuk menggalinya hingga mencapai air, kemudian

memikulnya menuju padang mahsyar. "

5ea Begitulah di dalam cetakan "L" dan di dalam kitab aslinya dengan lafazh turaabahaa
ilaa yaumil qiyaamah dan mahsyar dari hasil nasakh.
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660. Dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud RA ia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengambil tanah seseorang

secara zhalim, niscaya ia akan berjumpa dengan Allah dan Allah

dalam keadaan murka kepadanya." (HR. Ath-Thabrani)

,i,1 -tf t
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661. Dan dari Abu Humaid As-Sa'idi RA bahwa Nabi SAW pernah

bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil tongkat

saudaranya tanpa kerelaan hatinya. " beliau mengatakan yang

demikian itu karena beratnyase5 apa yang Allah haramkan berupa

harta seorang muslim terhadap muslim yang lain." (HR. Ibnu Hibban

dalam kitab S h ah ihny a).

Peringatan dari Membangun Sesuatu diatas Kebutuhan
untuk Berbangga Diri dan Bermegah-Megahan

;j C'; c? *', y h' .r,; it Jir"rf ,/;i, -rrr
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5e' Ditambahkan dari "M"
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662. Dat'. Anas bahwa Rasulullah SAW suatu hari pernah keluar

bersama kami, kemudian beliau melihat sebuah kubbah yang tinggi,

maka beliau bertanya, "Apakah ini?" para sahabatnya menjawab,

"Kubbah milik si fulan,se6 seorang laki-laki dari kalangan Anshar."

Kemudian beliau terdiamseT dan hanya memendamnya dalam hatinya,

hingga pada saat pemiliknya datang kepada Rasulullatr SAW dan

mengucapkan salam di antara manusia, beliau pun berpaling darinya,

beliau melakukan hal itu berulang kali hingga orang tersebut

mengetahui kemarahan beliauses dan berpalinglya beliau dari dirinya.

Maka ia mengadukannya kepada para sahabat, dan ia berkata, "demi

Allah aku akan mengingkari Rasulullah SAW." Mereka berkata,

"Beliau telah keluar dan melihat kubbahmu." maka ia kembali menuju

kubbahnya dan menghancurkannya hingga rata dengan tanah.

Kemudian pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dan tidak lagi

melihat kubbah tersebut. Beliau bertanya apakah yang terjadi dengan

kubbah itu?" para sahabat berkata, "Pemiliknya mengadu kepada kami

mengenai sikap anda yang berpaling darinya, kemudian kami

ceritakan kepadanya lalu ia menghancurkan kubbah tersebut." Maka

5s Di dalam "M" dengan lafazh haadzihii lifulaan
5e7 Begitulah di dalam: "M" dan pada kitab aslinya dengan lafazh wasakata
5et Di dalam "M" dengan lafazhliihi-
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beliau bersabda, "Sunggguh seluruh bangunan adalah petaka bagi
pemililmya, kecuali memang harus dilakukan (dibangun)." (HR. Abu
Daud dan ini adalah lafazlnya)
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663. Dari Jabir RA ia berkata, "Rasulullah SAW Ur..uUau, 'jnO',rlrr"

Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, maka Dia akan

membuatnya merasa senang dengan batu bata dan tanah liat hingga
ia membangun bangunan. " (HR. Ath-Thabrani dengan sanad yang

bagus, dan diriwayatkan dalam Al Ausath dari hadits Abu Basyir,see

Al Anshari dengan lafazh, "Apabila Allah menghendaki kehinaan

bagi seorang hamba, ia akan menginfakkan hartanya untuk
bangunan."

Peringatan untuk Tidak Menahan Upah Buruh dan
Perintah a;gar Segera Memberikan Upahnya

,|iu';l:j y\t ,k dt oL 4bht qr;;) ,;ri;e -rr t
1*" * U', yqt& tWA 6'tfi ,dk.tr iG
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'e Sebagaimana di dalam "M" dan pada kitab aslinya tertera abii bisyr

& :t J')' lG
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664. Dai Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda, "Allah SW
berfirman, "ada tiga golongan yang mana Aku menjadi lawan merekn

pada hari kiamat kelak, dan barangsiapa yang menjadi lawan-Ku

maka Aku akan mengalahkannya: seorang lelaki yang bersumpah atas

nama-Ku kemudian berkhianat, seorang lelaki yang menjual orang

yang merdeka kemudian memalmn harganya, dan laki'laki yang

menyewa pekerja kemudian pekerja tersebut telah menunaikan

pekerjaannya, namun ia tidak memberikan upahnya." (HR. Al
Bukhari dan Ibnu Majah)

d-e \t *:tJ;;i$,iv -4--it ,fr'; it ,fj -rro
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665. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. " (HR.

Ibnu Majah dan di antara para perawinya adalah Abdunahman bin

Zaid bin Aslam, seorang perawi dha'if dan sebagian ulama

menganggapnya tsiqah. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah dari

Nabi SAW hadits yang serupa, juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la,
Ath-Thabrani dalam Al Ausath dari hadits Jabir, dan secara global

walaupun ia adalatr hadits yang gharib namun ia memiliki kekuatan

dengan banyaknya j alan.)

Anjuran bagi Hamba Sahaya untuk Menunaikan Hak
Atlah dan Tuannya

*t
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666. Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila
seorang hamba sahaya menaati tuannya dengan tulus dan beribadah
dengan baik kepada Allah, maka baginya pahala dua kali." (HR.
Muttafaq 'Alaih).

Peringatan bagi Hamba Sahaya untuk Tidak Melarikan
Diri dari Tuannya

iG :Ju'^-s ?nr u1, if * -r1v
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667. Dari Jarir bin Abdullatr, ia berkata, "Rasulullah sAw bersabda,
"Adapun hamba yang melarikan diri, maka tidak ada jaminan
baginya. " (HR. Muslim dan dalam riwayatrya yang lain disebutkan,
"Apabila seorang hamba sahaya melarikan diri, malra shalatnya tidak
alran diterima." dan dalam riwayat yang lain, "Maka ia telah kafir
hingga ia kembali.")

lAbdin abaqal yaitu apabila ia melarikan diri, dan ta abbaqa
yaitu apabila bersembunyi dan ada pula yang mengatakan "tertatlan".
(An-Nihayah ll3)

'riu :,SGV..iZ i, ,*, i' 1" /. /rL;."-1 -rr,r
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668. Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, "Ada tiga golongan yang tidak diterima shalat mereka dan

kebaikan mereka tidak akan sampai ke langit..." kemudian ia
menyebutkan hadits tersebut, dan diantaranya terdapat: "Dan hamba

sahaya yang melarikan diri, hingga ia kembali dan meletakkan

tangannya di tangan pemiliknya." (HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath

dan dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah dna Ibnu Hibban)

(Shadr dan seterusnya) yaitu "Orang yang mabuk hingga ia

sadar, dan seorang wanita yang dimurkai suaminya..."

'J'i, 
,SG :Jts /rG ;'t -111

zt

,1. E'ji
669. Dari Jabir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Hamba

sahaya manapun yang meninggal dunia dalam pelariannya, maka ia

akan masuk ke dalam neraka walaupun ia terbunuh di jalan Allah."
(HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath dengan sanad hasan).

Anjuran untuk Memerdekakan Hamba Sahaya

y\t & lt J';:, Jv :Jv & iur 'eb);;-; 
Ai r -1v.

€ iiPt, P,E h' i*-t axf;t Pi ; ,&t
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670. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersaMa,
"Barangsiapa yang memerdekakan seorang muslim, Allah akan
menyelamatkan dengan setiap anggota badannya (orang yang
dimerdekakan tersebut) anggota badannya (orang yang
memerdelrakan) dari api neraka." (HR. Muttafaq 'Alaih, dan dalam
riwayat At-Tirmidzi disebutkan, "Barangsiapa yang memerdekakan
seorang hamba sahaya muslim, maka Allah akan membebaskan dari
setiap anggota badan hamba sahaya tersebut anggota badannya dari
api neraka, sampai kemaluaannya karena kcmaluan orang yang
dimerdekakan tersebut." Dan dalam riwayat shahihain dari jalur
Sa'id bin Murjanatr riwayatm dari Abu Hurairah, Sa,id berkata,
"Kemudian aku pergi membawanya kepada Ali bin Husain dan ia
mendatangi hamba sahayanya yang telatr diberi sepuluh ribu dirham
atau seribu dinar oleh Abdullah bin Ja,far hingga
membebaskannya.'tr1

,.JG'.r3 *b, * ,;t J; ^b?nr uy, .irlf €.iri, -rvr
k of- ,rrir , ktsr ott 't-r? i;t 6lf # :ofi 6
titt jil; irrt'6:,i * :6/t C:j ,L ip; L *L
itj, .)gt q:ip * ik q* ,;3t -u.'k€.t

o ot- c . n 

t t 
'

i .",{ ejr- i ,L6 u.t L}i, '#'# )sj ie_t,}t

ir q i|)"ri;i n I e-;r- o, tritt i:; i;i lr):r:,t:;

Wtgr'i:;ts ry'i?;t;.- iLi -e si;t ()j :a;->tjr,.i:lr
, . " "

.w.tti qip gbLf , f k q* t6t u

o Di dalam kitab aslinya adal ah nrwaatuhudan di "L" dengan lafazh riwaayatun@r Di dalam tulisan y'ang asli dorgan lafazh fa a'uqlathu dan yang benar adalah
faa'taqahu sebagaimana di dalam caakan ..L"
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671. Dari Abu Umamah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang

Muslim manapun yang memerdekakan muslim lainnya, malra ia
menjadi penyelamatnya dari api neralca, setiap anggota badannya

(yang dimerdekakan) menyelamatlcan anggota badannya (yang

memerdekakan). Dan, orang muslim manapun yang memerdekakan

dua wanita muslimah, maka lceduanya alan menyelamatkannya dari
api neraka, setiap anggota badan lceduanya menyelamatl<an anggota

badannya dari api neraka." (HR. At-Tirmidzi dan ia mengatakan

batrwa hadits ini hasan shahih, Ibnu Majatr dari hadits Ka'b bin

Murrah, dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari hadits

Ka'b bin Murratr atau Murrah bin Ka'b As-Salami dan ia memberikan

tambahan padanya, "Dan wanita muslimatr manapun yang

memerdekakan wanita muslimatr lainnya, maka ia menjadi

penyelamatnya dari api neraka, setiap anggota badan darinya (wanita

yang dimerdekakan) menyelamatkan anggota badannya (wanita yang

memerdekakan)."

ir J'yr'{ * ,Jv'4-- ?nt uy, *!' / *.tr;,i.1 -rvr
\ $w * ,"'u "i ivl afi e's'.r ,2 *'t * \t ;;
q f ,Fr\t *,-+, * t+i:Ju. *'_tl s t+t,

)61 qLir:*
672. Dan dari Watsilah bin Al Asqa' RA, ia berkata, "Suatu ketika

aku bersama Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk, beliau

didatangi beberapa orang dari kalangan bani Salim dan mereka

berkata, "Sesungguhnya satrabat kami telah melakukan sesuatu yang

memasukkannya ke dalam surga."@2 maka beliau bersabda,

"Merdelrakanlah seorang hamba sahaya untulotya, niscaya Allah
alran memerdekakan dengan setiap anggota badan hamba tersebut

s2 Ditambahkan pada "L"
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satu anggota badannya dari api nerala. " (HR. Abu Daud, dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Malma perkataannya aujaba

adalah ia telatr melakukan suatu perbuatan yang mengharuskannya

masuk ke dalam surga).

,k !, J';, jd 
'i6 Li:, ?nt ,g, * u

,y;t,y3 teJ,lJ,l iti i*'e $t I
I- .u .,
.Jll Jre ;.c -lVY

W',prf i'
.i:t'i'*,

673. Dari Abdullah bin Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, "Ada
tiga golongan manusia yang tidak diterima shalatnya..." kemudian ia
menyebutkan haditsnya dan di antaranya adalah, "Dan seorang lelaki
yang menyembunyilcan pembebasan hamba sahayanya. " ([IR. Abu
Daud dan Ibnu Majah. Al Khaththabi berkata, "I'tibad muhanar
adalatr ia membebaskan hamba tersebut, kemudian ia
menyembunyrkan pembebasannya atau ia mengingkarinya, dan yang

lebih parah adalatr ia menatrannya setelah dibebaskan hingga
mempekerj akannya@3 secara paksa.)

@3 Di dalam tulisan yang asli dorgan lafuhfayakhdurruhu'dn di dalam nL" dengan
lafazhfatakhdumuhu dur yang bcnar dxlahfayastakhdinruhu sebagaimana di dalam "L"
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KITAB NIKAH DAN BAB.BABNYA

Anjuran Menjaga Pandangan dan Peringatan untuk
Tidak Melepas Pandangan, Berkhalwat (Menyepi)

dengan Wanita Asing, dan Menyentuhnya

* q iu'&3f lo' ;* d,*
,lflt -36:9(}t6 ,esg.l I .:ui q)i

'-.c.t 1o..
ol_-P Qt ,f s -lvt
,ri1t ,'&; ;;i ;.t

,j,t;r rit:; !4rj,iiKj' is; Lv^ut:t ,Lq.1 riu, ouilri
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U'{t U; b:li.2 ,,-#t ,s:a'*ut, ,;ir i,rr:; Solt,

,t.i v'{6 G'i ,tr1'r 9Qj9q.J' ,fl, 'i"*-

674. Dan Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Telah
ditetapkan bagi anak keturunan Adam bagiannya dari zina, pasti ia
alran mendapatkannya, mata zinanya adalah melihat, telinga zinanya
adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya
adalah memulail, kaki zinanya adalah melangkah, hati zinanya adalah
berkeinginan dan berangan-angan, dan kemaluan membenarkan atau
mengingkarinya.M (HR. Syaikhanf (Bukhari dan Muslim), Abu Daud,
An-Nasa'i, dan dalam riwayat Muslim dan Abu Daud tertera, "Dua

@ Demikianlah yang ada di dalam "M" dan di dalam tulisan yang asli adalah dengan
lafazh wa yushaddiquhul farju wa yukadzdzibuhul farju
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tangan dan dua kaki dengan menggunakan bentuk mutsanna (yang
berarti dua) dan padanya@s terdapat lafazh, "dan mulut berzina dan
zinanya adalah mencium. " dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la,
dan Al Bazzar dari hadits Ibnu Mas'ud secara ringkas, dengan lafazh,
"kedua mata berzina dan lcaki beruina, dan lcemaluan berzina" dan

sanadnya shahih.

!, \t ,k !, J;rjti ,ju .:; hr ,f, * Grl *) -lvo
,jti ,,rr.lt i )e').,l-, ,tt-'ri- :g;; tl,lv i 6 ,*,

)e'stq:a-
675. Dari Abu Sa'id RA, ia berkat4 "Rasulullatr SAW bersabda,
*Tidaklah waktu subuh menjelang, melainkan dua malaikat menyeru,
"Celakalah kaum lelaki karena wanita dan celakalah kaum wanita
lcarena lelabi." (HR. Ibnu Majatr, dan dianggap shahih oleh Al
Hakim)

*3 y \t * dt ,f t i:, ?nt ,g, ,r* i, *t -1v1

W lL ,; f;u?px ;lr d$ inu ui_ ort ;r, :)v

i:;;
676. Dan dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, "Barangsiapa yang
beriman kepada Allah dan Hori Akhir, malca hendalorya ia tidak
berdua-duaan dengan wanita, tidak ada di antara laki-laki dan wanita
tersebut seorang mahram pun" (11R. Ath-Thabrani, dan asalnya
disebutkan dalam Shahihain tanpa permulaan hadits)

@5 Ditambahkan dari "L", akan tetapi padanp terdapat tasybih dan hal itu merupakan
kesalahan ucapan.
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677. Dan dari Ma'qil bin Yasar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabd4 "Sungguh kepala salah seorang di antara kalian ditusuk
dengan jaru-jarum besi lebih baik baginya daripada menyentuh

wanita yang tidak halal (baginya). " (HR. Ath-Thabrani, Al Baihaqi
dan para perawinya adalatr para tsiqal, perkataannya bimikhyathin

dengan harakat lusrah pada huruf miim, kasrah pada huruf kha', dan

fathah pada huruf yaa' adalah sesuatu yang digunakan untuk
menjahit).

,is pt y\t & y, )';,r'o, Ai ,rj e ,s::il -1v^

|pt'o\;i;u sn, ye tt :i * ,5!ti ,13u..i:;at, at1

'd ? :U'ri ,*r&'}p *, ?';-'oisi ,t:;g Ltu:rtt

.'; ];..,'t ;i'rr',5J ^gJ';-'j't:i

678. Dan diriwayatkan dari Abu Umamah, dari'Rasulullah SAW,
beliau bersabda, "Hindarilah berdua-duaan dengan para wanita,
demi Dzat yang jiwafu berada dalam genggaman tangan-Nya!
Tidaklah seorang laki-laki yang menyendiri dengan wanita melainlcan

syetan akan masuk di antara kcduanya, sungguh seorang lelaki
berdelratan dengan babi yang bercampur tanah liatfrf atau lumpur
lebih baik baginya daripada pundalorya menghimpit pundak wanita
yang tidak halal baginya." (HR. Ath-Thabrani, dan perkataannya

ffi Di dalam "M" dengan lafazh rajulun mutalaththikhan
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ham'oh dengan fathah pada huruf haa', suhtn pada huruf mim dan

setelatrnya hamzah, adalah tanatr liat yang sudah busuk.

Anjuran Menikah Terutama dengan Wanita Yang Baik
dalam Agamanya dan Banyak Melahirkan Anak

(Subur)

e it J;ri6 'jf ir ii,r er':*t' l' * *j -1vl
fry 
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679. Dari Abdullatr bin Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabd4 "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah

mampu untuk menilrah, maka menikahlah karena pernikahan akan

lebih menunduklun pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan,

barangsiapa yang belum mampu, maka hendalotya ia berpuasa

lrarena puasa dapat menjadi benteng (pemotong) baginya." (HR.

Syaikhani, dan para penyusun krtab Sunan).

Perkataannya lAl Baa'ahf artinya adalatr menikah yang diambil

dari kata Al mubaabft yaitu yang berarti rumah, karena lelaki yang

me,nikatri seorang wanita seyoglanya menyiapkan rumatr baginya.

Perkataannya lwijaa] artinya adalatr yang memotong nafsu

syahwa! pada dasarnya adalatr dipotongnya dua buah pelir unta

pejantan dengan keras yang mengakibatkan hilangnya nafsu syahwat,

dan terpotongrya nafsu syahwat disamakan dengan terpotongnya buatt

pelir. Ada yang mengatakan batrwa al wijaa' adalah batrwa pangkal

dan buah pelir mengalami sakit namun keduanya tetap masih ada."

Makzudnya bahwa puasa memutuskan keinginan untuk menikatr

(hubnngan intim) sebagaimana ia terpotong oleh al wiiaa'.
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680. Dari Anas bin Malik RA, ia mendengar, Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa menghendaki untuk berjumpa dengan Allgh
dalam keadaan suci dan disucilcan, maka hendalotya ia menilcahi

wanita yang merdelra. " (HR. Ibnu Majah)

f iu J, |tJ?r i6 'i6 
.i; Ir '€?:rar3 

,rri *j -r^\
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681. Dari Abu Ayub RA, ia Oon*u, "Rasulullah ,; bersabda,
"Empat Sunnah para r(Nul, yaitu: menggunakan hina, memakai
wewangian, bersiwak, dan menilarr. " (HR. At-Tirmidzi, ia berkata,
"Hadits ini hasan gharib." perkataannya al hinnaa' dengan huruf nun
yang ditasydid dan sebagian mereka cenderung membenarkan dengan

hluruf baa' tanpa tasydid.

L', ii; tr - ,4t J, ,b ?nr ,g, *;(";f ol drrr -r,\rl' J -- (r-

o\-?y !\t';r'^) i'" :t c*'fi iit',rAt s ,iA
;G of; ,:i'J rAL ei of., |i? W p t-t{3 ,!&rbl a;i
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682. Dari Abu umamah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabd4
"Seorang mulonin tidak akan mendapatkan manfaat setelah

lcetaqwaan lrepada Allah yang lebih baik baginya daripada istri yang
Shalihah, apabila memerintahnya maka ia menaatinya, apabila
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memandangnya, ia membuatnya senang, apabila bersumpah maka ia
alran memenuhinya, dan apabila ia tidak berada di sisinya, ia
senantiasa menjaga dirinya dan harta suaminya. " (HR. Ibnu Majatr).

y\t & )tJrrj6 'i6 
& hr 'eb:r;;; 

oj *r-1^r
;G:it, ,,!, ,b d ftl.ir |$i :, ,rv',r; "-6i ,*,

;uit t-i- rt!, €6tj.,ri!r *i rtlt

683. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata "Rasulullatr bersabda, "Tiga
golongan yang pasti mendapat pertolongan Allah, yaitu: orang yang
berjihad di jalan Allah, budak mukatab yang ingin menunaikan
keutajibannya, dan orang yang menikah demi menjaga diri dari
perbuatan dosa." (HR. At-Tirmidzi dan ia menilainya shahih, Ibnu
Hibban dan Al Hakim)

), );;',y;;r; :Jv'o;- ?nt ,g, lQ * ,y *, -1^r
*-Li er;il;r'*l;l ,l' J;:rU,Jr- ;-i *\t *
ei* +6r iuf ; tA tQirti ir ) qf !t 46j ,?*r:)

n\t E'";ttJ jy ;,j,lr',ri,;t t;:rj :Jw atut itfi ;|u;
684. Dan dari Ma'qil bin Yasar RA, ia berkata, "seorang lelaki datang
kepada Nabi SAW dan berkat4 "Wahai Rasulullah, aku telatr
mendapatkan seorang wanita dari keturunan yang baik, berpangkat,
dan kaya, hanya saja ia tidak dapat melatrirkan, apakatr sebaiknya aku
menikatrinya?" maka Rasulullah SAW melarangnya. Kemudian ia
mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau mengatakan hal
yang sama, kemudian ia datang untuk yang ketiga kalinya, maka
Rasulullatr SAW bersabda, "Nilrahilah perempuan yang penyayang
dan subur (banyak melahirlran anak), lcarena aht memperbanyak
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umatku dengan kalian." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan dinilai

shahih oleh Al Hakim dan ini adalah lafazhnya)

Anjuran kepada Suami untuk Memenuhi Hak Istri dan
kepada Istri untuk Memenuhi Hak suami, serta

Peringatan untuk Tidak Membuat Murka Suami

6 .;ur J;, [ 'li :Jv'&?nt *er;:;:; u +s6'*s -txo
ttl't;,:r:kt ,l,rJ;- ts1 V.,,y, J iJv l^)L S*i ,\) 

tJ,

#t e"ot * r'rJ& rj,.6;t 7f 't :{{-kr
685. Dari Mu'awiyatr bin HaidahoT RA, ia berkata, "Aku berkata,

"Wahai Rasulullatr, apakah hak istri kepada setiap orang dari kami?"

beliau menjawab, "Englwu memberinya makan apabila lmu makan,

memberinya pakaian apabila kau berpakaian, janganlah memulai
wajah, janganlah mencelanya, dan janganlah kau mendiamkannya

lrecaali di dalam ramah. " (HR. Abu Daud)

f h' ,k lt J;ri6 'Uti U; ii,' ',*,r'lrlr.-?t *,t-1^1
a?)t'i;t i,, W G'ri'c;Y ;l\t 6 ,'r*,t

686. Dari Ummu Salamatr RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,

"Wanita mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridha
kepadanya, maka ia masuk surga." (IIR. At-Tirmidzi, dan ia
menilainya hasan,Ibnu Majatr dan dinilai shahih oleh AI Hakim).

07 Di dalam dua kitab aslinya dengan lafazh Hamiidun dan yang benar adalah Haidah
sebagaimana di dalam "M"
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687. Dari Aisyatr RA, ia bokata, "Aku pernatr bertanya kepada
Rasulullatr SAW, "Siapakatr yang memiliki hak paling besar terhadap
seorang wanita?" beliau menjawab, "suaminya. " Aku bertanya lagi,
"Siapakatr yang memiliki hak paling besar terhadap seorang lelaki?"
beliau menjawab, "ibunya. " (HR. Al Bazzar dan dinilai shahih oleh
Al Hakim).

J\$rr"F3 J ,JG &bt ,gr'sr:A, * oi ;.,ei -txx
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688. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkat4 "seorang lelaki datang
membawa anak perempuannya kepada Rasulullatr SAW dan berkata,
"Sungguh anak perempuanku ini enggan menikah." maka beliau
berkata, "Taatilah ayahmu." Kernudian perempuan tersebut berkata,
"Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan
menikah hingga engkau memberitahuku seberapa besar hak seorang
suami terhadap istrinya?" beliau menjawab, "Hak suami atas istrinya,
apabila suami memiliki luka yang bernanah, kemudian ia (istri)

*\'*
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menjilat@a, atau hidungnya mengeluarkan nanah atau darah

kemudian ia (istri) menelannya, maka ia belum menunaikan haknya."

maka wanita tersebut berkata, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan

kebenaran aku tidak akan menikatr selamanya." maka Nabi SAW

bersabda, "Janganlah knlian menikahkan mereka kecuali dengan ijin
merelra. " (Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)
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t.,; ?'-;?ri :*).Ju"',:i'-f i ,*; +\t * i, J;,
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l-e e 'e" 'r.i. o c1.
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689. Daxi Qais bin Sa'ad RA berkata, "aku pernatr datang ke Hiratr,
kemudian aku melihat mereka bersujud kepada seorang penunggang

kuda yang pemberani, dan aku katakan, "Rasulullah lebih berhak

untuk dihaturkan sujud." lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan

menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau bertanya kepadaku,
"Bagaimana pendapatmu apabila engkau melewati lafturlu apakah

engkau akan bersujud kepadanya?" maka aku katakan, "Tidak"
kemudian beliau bersabd4 "Janganlah kalian lahtkan itu, kalau saja

alat boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain,
niscaya aht perintahkan wanita agar bersujud kepada suaminya

lrarena hak yang Allah tetapkan bagi merelca atas para wanita. " (HR.

Abu Daud)
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690. Dari Thalq bin Ali RA batrwa Rasulullatr SAW pernah bersabda,

"Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya untuk kebutuhannya
(berhubungan intim), maka hendaklah ia mendatanginya, sekalipun ia
sedang berada di tunglu (memasak)." (HR. At-Tirmidzi dan ia
menilainya hasan dan An-Nasa'i, juga dinilu shahih oleh Ibnu
Hibban)

\t * itr {r, c t:,in?nr q, :.bl i' * ,f t -11\
(F\:'52^i ,t eirt jt ju;,3r6 ilr X t ,Jv'{-,, y

.& $*re,
691. Dari Abdullatr bin Amr RA, dari Rasulullatr SAW, beliau
bersabda, "Allah SW tidak memandang (tidak mempedulikan)

seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya,
sementara ia (istri) memhttuhkannya." (IIR. An-Nasa'i, Al Bazzar,
dan para perawinya adalatr perawi hadits shahih,juga dinilai shahih
oleh Al Hakim)

*\,,* )t J?rj6,i6.:; ir 'q"3;;; 
€ri *i-11y

t ir*,'-,:i ,!k * *t; A ,if;t b'St G; tiy
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692. Dan Abu Hurairah RA ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Apabila seorang lelaki memanggil istrinya ke tempat tidurnya (untuk

berhubungan intim), kemudian istri tidak mendatanginya, sehingga

suaminya bermalam dalam keadaan murka kepadanya, maka para
malailrat melaknatnya hingga pagi hari. " (HR. Muttafaq 'Alaih, dan

dalam suafu lafazh: "Kemudian ia menolalotya, melainkan penghuni

langit akan murka kepadanya hingga suaminya ridha kepadanya."

Peringatan dari Sikap Pilih Kasih dan Tidak Adil
kepada para Istri

'&', & h' ,& it J'y, oi i;-ht oari;; ci e -11rl'J-1,

4t -fqt {;;v ,t4J Jy.'* ,!(Gti:rb 'utt j :Jv
"aL

693. Dari Abu Hurairah batrwa Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa memiliki dua orang istri kemudian ia tidak berlalat adil
di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dan sebelah

anggota badannya terjatuh." (IIR. Empat imam pemilik kitab sunan,

dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim, ini adalatr lafazh
At-Tirmidzi. Dan riwayat Abu Daud dengan lafazh, "Kernudian ia
condong kepada salah satunya" dan berkata pada bagian akhirnya,
"Condong" dan dalam riwayat An-Nasa'i, "condong bagi salah

satunya dan mengalahkan yang lainnya" dan berkata, "dan salah satu

sisinya akan miring.")

ybt & !, J?, irr 'Uu W llr q, -,;u.a sj -ttt
q. 4 n'+i q * r.ii [firr,i i;,i,$ 4 *',

*iii' G4 ,:!Li,t, itx
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694. Dad. Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW membagi dan

bersikap adil dalam pembagian, beliau berdoa, "Ya, Allah inilah
pembagianlat dalam hal yang aht mampu, malra janganlah Engkau

hukum alat dalam hal yang Englrau mampu dan alru tidak mampu."

yaitu masalah perasaan hati." (HR. Empat orang imam pemilik kitab

sunan, dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. At-Tirmidzi berkata,

"Diriwayatkan secara mursaf'dan ifulah yang benar.)

Anjuran Memberikan Nafkah kepada Istri dan
Keluarga, dan Peringatan untuk Tidak Menelantarkan

Mereka

f h' ;* |t J';', Jv :JG & i,r 'q3;;; 
*.i 13 -11o

'$:"; )ti-' ),y, e lit;f )ti-r ),i' J.* €.'^i;lci'rC-' {p, :
* t ri , nti;i qSLi,cxif *'dji) ,': ,iS: & :,

?+f

695. Dari Abu Hurairah RA, ia berkatao "Rasulullah SAW bersabda,

"Satu dinar englcau naflahkan di jalan Allah, satu dinar engkau

naflcahlran untuk hamba sahaya, satu dinar engkau sedelcahkan

kepada orang miskin, dan satu dinar engkau na/kahkan untuk istrimu
(keluargamu). Yang paling besar pahalanya adalah yang englcau

nafleahlran untuk istrimu." (HR. muslim)

y\t * dt;rr,e?nt *1r'er$r )1r..- Ai *i-111
'i*'iUrs t1:^LJ-a;,al 

^t 
i * ,p'St A:i tiy,rJu ;-,,

476 Ringkasan Targhib wa Tarhib



696. Dari Abu Mas'ud608 Al Badri RA dari Nabi SAW bersabda,
"Apabila seseorang memberi naJkah kepada istrinya dengan
mengharapkan pahala dari Allah, maka ia (na/kah tersebut) bernilai
sedekah. " (HR. Muttafaq 'Alaih)

bt Jyr iti 'i6 & hr ,fr afi y i,'ry' ,y: -ttv
i.',iil 63 ,ti:Ju u';i'au ?.:-il"| 

" 
,*i 4a ?nt ;,

'c-:.;bi ttj ,;;:* U';;'l;.j, c-';;;l c, ,ii:* i';;'$i
"i*u'#u:s

697. Dan dari Al Miqdad bin Ma'dikarib RA, ia berkat4 ..Rasulullatr

sAw bersabda, "Malcanan yang kau berilran lcepada dirimu bernilai
sedelrah bagimu, dan makanan yang lcau berikan lcepada istrimu,dw
bernilai sedekah bagimu, malanan yang kau berikan kcpada analonu,
bernilai sedekah bagimu, dan makanan yang kau bertkan kepada
pembantumu, bernilai sedekah bagimu." (rrR. Ahmad dengan sanad
jawi0

* it J?'j6 'iti.:; hr qr:y/. lr * ,,"r-11^
'eif ,:J;s ;lirr...rf;lr yt t t dt uu :*i{r ir

.3116 'a€rf , ,au;ir:t*.i, it$-,

698. Abdullatr bin Mas'ud RA, ia berkata, "Rasulullah sAw
bersabda, "Tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang di

. 
o Di dalam tulisan yang asli adalah Abu Mas'ud dan di dalam nM,, dalah Ibnu Mas,ud

dan-yanrg benar adalah yang telah kami tetapkan@ Di dalam "M" dengan lafazh zaujatita (isterimu)
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bawah, mulailah dengan keluargamu yang kau tanggung, ibumu,6t0

bapakmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, kemudian yang
lebih dekat dan lebih delcar.'6rr 1HR. Ath-Thabrani dengan sanad

hasan)

*', f i' ;* it J?r"of u?nr qri;:; a.fp, -rrr
,)Q) qrb t:t ,S;:, n ,y; Sr- ,t;1"; :^L*\.C; jC
{+\ ,p'41 :SG ,}i $';cly,,Jv ;+ ;' ^.*:i ,J-
:)v ,|1 qrb';tt, ,Ju {!s\ ,P 4l :)v ,f\ $,lp'ttl ,Jv

,.r i,rj, .[*. ii U'r] 'ju .?r ,r: tt 'j6 ,*)c e'qf
..5ir €.qf J:i.bl$ ,'i z;-rr, €, oV

699. Dari Abu Hurairatr RA bahwa Rasulullatr SAW suatu hari
berkata kepada para sahabatnyq "Bersedekahlah" maka seorang
lelaki berkata, "Wahai Rasulullah! alcu merniliki satu dinar" maka
Rasulullalr berkata, "Belanjakanlah untuk dirimu!" ia berkata, "Aku
punya yang lain" beliau menjawab, "Naflcahkanlah untuk istimu" ia
berkata, "Aku punya yang lain" beliau memjawab, "Naflrahkanlah

untuk anakrnu" ia berkata lagi, "Aku memiliki yang lain" beliau
menjawab, "Na/kahkanlah untuk pelayanmu (pembantumu)." ia
berkata lagi, "Aku punya yang lain." beliau menjawab, "Engkau lebih
mengetahui tentang hal itu." (HR. Ibnu Hibban dan dalam suatu
riwayat disebutkan "sedekahkanlah" sebagai ganti kata
"naflrahlranlah" dalam semua kata tersebut.)

610 Di dalam tulisan yang asli dengan lafazh annakawa abaala.dan yang benar adalah
ummakawa abaaka sebagaimana di dalam "M"

6lr Ditambahkan dari "L" begitu juga di dalam "M"
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700. Dari Jabir RA dari Nabi SAW bersabda, "pertama kali yang
diletaklran dalam timbangan seorang hamba adalah naJkah yang ia
berilran lcepada istrinya. " (HR.Ath-Thabrani di dalam Ar Ausath)

*:r f i' ,k lt J;r'+ ,^i,i i :t.*s - v.t
."ot;: T d3 'rsiirr, .lni; i ';; 'Ai ;.1, *Lf t, ,lJi_
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q,:Ht :, &; I e;|

1j5,irft,vtf'i s7 n'";"i<Eu L,r, Jre i i;:sr
'"?\f 'odL *';,#i} ?:u, i!* -'{,ft;,
& :r';lt2t :sk jti rrl{r ,snt L',;rt F 6 :,lui ;)t
,:^1t'i. :i* lui rli* l$if ji'*,*'y $ Lt,,r,ui',l!.

);).Ju Y f i ,u; Ji *i *\t ,* *' J;, tt-
'#"i* i+t A'c:by $ ,):*'6:rb,jui,^lr

701. Dari Amr bin umayyah, ia berkata, "Aht mendengar Rasulullah
sAW bersabda, "sesuafii yang diberilan oleh seorang raki-laki untuk
istrinya bernilai sedekah baginya." (HR. Ahmad, dan para perawinya
terpercaya. Juga dikeluarkan oleh Abu ya'la dan Ath-Thabrani
dengan kisah yang disebutkan di dalamnya, "IJtsman bin Affan atau
Abdurrahman bin Auf pernatr melewati pakaian dari bulu, kemudian
ia menganggap harganya mahal, kernudian lewatlatr Amr bin
Umayyatr dan membelinya, Ialu memakaikannya kepada istrinya yang
bemama sukhailah binti ubaidatr bin Al Harits bin Al Muththallib,
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kemudian Utsman atau Abdurratrman melewatinya dan berkata,
"Bagaimana dengan pakaian dari bulu yang telatr engkau beli?" Amr
menjawab, "Aku berikan kepada Sukhailah." maka ia berkata, "Semua
yang kau berikan kepada istrimu bernilai sedekah bagimu?" lalu Amr
bin Umayyah berkata, "Aku pematr mendengar Rasulullatr SAW
bersabda demikian, kemudian ia menyebutkan apa yang ia katakan
kepada Rasulullatr SAW, maka beliau berkata, "Amr telah berkata
benar, segala sesuatu yang kau berikan kepada istrimu (keluargamu)

merupalran sedekah bagi mereka. " (Aku katakan: hadits ini dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban dan diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la)

;* |, J?r'+ ab iur qt';rt; / f\41 *t
:Ju ,s,,f :at i iryr n; riy Sn'St 
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702. Dari Irbadh bin Sariyatr RA, ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullatr SAW bersabd4 "Sesungguhnya seorang laki-laki apabila
ia memberi minum istrinya maka ia mendapatkan pahala. " Irbadh
berkat4 "Aku pun mendatangi istriku dan aku memberinya minum,
kemudian aku ceritakan apa yang aku dengar dari Rasulullatr SAW
kepadanya." (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan Al
Ausath.

ot;.rr r*;, ellt ;e ',i;;,Uu W h' ',gt a;ll.c',ys -v ,r
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703. Dari Aisyah RA ia berkata, "r4ku menemui seorang wanita
dengan dua oftulg anak perempuannya yang meminta-minta,
kernudian ia tidak mendapatkan sesuatu dariku selain sebiji kurma,
dan aku memberikan kurma itu kepadanya, kemudian ia mernbaginya
kepada kedua orang anak perempuannya tersebut dan ia tidak ikut
mernakannya. Lalu ia beranjak keluar dan Rasulullah sAw menemui
kami kernudian aku ceritakan hal tersebut kepada beliau, maka beliau
bersabda, "Barangsiapa yang diuji dengan sebagian permaslahan
dari anak-anak perempuan ini, kemudian ia bersikap baik kepada
merelra malra anak-anak itu akan menjadi penghalang baginya dari
api neraka. " (IIR. Muttafaq 'Alaih, dan dalam riwayat At-Tirmidzi
disebutkan, "Kemudian ia bersabar menghadapi mereka, maka
mereka akan menjadi tabir baginya dari api neraka." dan dalam
riwayat Muslim, "Telah datang kepadaku seorang wanita miskin yang
menggendong dua anak perempuannya, kemudian aku memberinya
makan tiga biji kurma lalu wanita tersebut memberikan satiap anaknya
sebutir kurma dan ia mengangkat kurma yang ketiga untuk ia makan,
namun kemudian kedua analcnya meminta makan sehingga ia
membagi kurma yang hendak ia malcan tersebut dan diberikan kepada
kedua anaknya. Fenomena itu mernbuatku merasa kagum, maka aku
ceritakan apa yang ia perbuat kepada Rasulullah sAw, lalu beliau

*U'oi i-; uk
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berkata, "Sesungguhnya Allah mewajibkan baginya untuk masuk

surga atau Allah membebaskannya dari api neralca."

.l'^r,'st'^i1';y.it J, t "e+r';F:tt ot}f
/. r. a.. a ci, ., . 7. a t,a1',.:# ilt dl'#1j,:J{rt) :t_t'st e Jv,
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704. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa memiliki tiga orang anak perempuan atau
tiga orang saudara perempuan atau dua orang anak perempuan atau

dua orang saudara perempuan kemudian ia bersiknp baik dalam
mempergauli mereka dan bertaqwa kepada Allah dalam
permasalahan mereka, maka bagrnya surga. " (HR.At-Tirmidzi, Abu
Daud, dan ia berkata dalam riwayatnya, "Kemudian ia mendidik
mereka dan bersikap baik kepada mereka hingga menikahkan mereka"
dan dalam riwayat At-Tirmidzi, "kemudian ia bersikap baik kepada

mereka")

i :JG *t !, \t * Ut r; ^b ?nr €.,, fi *; -v. o
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705. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa
yang menaflrahi dua orang anak perempuan hingga dewasa,6t2 makn
pada hari Kiamat kelak alat dan dia bersama." beliau menghimpun
jari-jarinya. (HR. Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dengan
lafazh, "Alat dan dia masuk ke surga seperti ini." dan beliau
menunj ulrakan dengan dua j emarinya.')

Anjuran Memberi Nama yang Baik dan Penjelasan
Mengenai Nama-Nama yang Buruk dan Perubahan

Nama

Y\'ei*;ii,":r,ffi fi;{',:;:i:,
706. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, ';;,;* sAw bersabda,
"Nama yang paling disenangi oleh Allah adalah Abdullah dan
Abdurrahmaz. " (HR. Muslim dan Empat imam pemilik kitab sunan
kecuali An-Nasa'i, juga dikeluarkan oleh Abu Daud)6r3

pt *bt;- i' J;.,'ol ubt',*;;1j ,gj'*s -v ,v

.hr lt 3rr y .gx!r '+ ,k.t*, i' * ftiaf fu 'j6
,'i+i,yq!'?;it * F;lw\,1?.!:l ,a: *"i,:)
,iqs ,L,it i6 .ir 'ol+y .J>r,!r * ,;,p;
'&'$';;1 ,:{bri 1'€-i,A#t rf ,rJ *',r;fiv)

612 Di dalam "Mn dengan lafadz rablughaa
613 Dalam hal tersebut perlu diteliti.
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707. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullatr SAW bersabda,

"Sesunggunya nama yang paling rendah menurut Allah adalah orang

yang bernama Malilai amlak (Rajadiraja), karena tidak ada raia
(yang sebenarnya) melainkan Allah." (HR. Muttafaq 'Alaih) dan

dalam riwayat Muslim, "Orang yang paling dimurkai oleh Allatr pada

hari kiamat dan yang paling buruk adalah seorang laki-laki yang

bernama6ra malikul amlak, tidak ada raja (yang sebenarnya)

melainkan Allah." Sufyan berkat4 "Seperti Syatrinsyatr" dan Ahmad

berkata dari Abu Amr Asy-Syaibani, "AHma'artinya paling rendah"

hal itu disebutkan oleh Muslim dari Abu Amr.

*i y \, ;* it J;'LI w ht',ft -atsv'*s -v.t,

*irp)' 'A os

708. Dari Aisyatr RA, ia mengatalcan bahwa Nabi SAW pernatr

mengubalr nama yang buruk. (IIR. At-Tirmidzi secara mausul, dan

mungkin juga ia menganggapnya sebagai hadits mursal.)

t1) j,i o,r A, -ot 'of ,^i:" ?nr €.., ; ;.1 *i -v. t

^); *, y \t e i, J;r,1:5,Lv

709. Dari Ibnu Umar RA batrwa seorang anak perempuan Umar

dipanggil dengan sebutan Ashimah, kernudian Rasullah SAW
menamakannya Jamilatr." (HR. At-Tirmidzi).

6ra Demikianlah dalam kitab aslinya dan di dalam cetakan "L" dengan lafazh koana
yusammaa dan yang benar adalah luana tasammaa
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Peringatan untuk Tidak Menisbatkan Seseorang kepada
Selain Ayahnya atau Menisbatkan Perwalian kepada

Selain Walinya

*l&ju ll'* fi *-;3 ,+.1 .b jt ,-*i, i ,Su i'i jt',-*i, i JG '*',
l.t t.?tr

710. Dari Sa'd bin Abu Waqqash RA bahwa Nabi SAW bersabda,
"Barangsiapa mengHaim ketunmannya kepada selain bapaknya dan
dia mengetahui bahwa ia bukanlah bapabtya, maka surga baginya
haram. " (HR. Muttafaq 'Alaih).

*ht ,k y, J;r'e; 1,1& hr 'd\t *f *3 -v\t

i3 ,:f 'ot u. i: tal fl,slt )L:' i A) ,JF-'i-,i
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7ll. Dad Abu Dzar RA, ia mendengar Rasulullatr SAW bersabda,
"Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim keturunan kepada selain
bapalotya, sementara ia mengetahui hal tersebut melainkan ia telah
lafir, dan barangsiapa yang mengalarngalru sesuatu yang bukan
mililorya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaklah ia
mempersiaplran tempatnya di neraka, dan barangsiapa mengHaim
bahwa seseorang telah kafir atau ia mengatakan, "musuh Allah"
padahal ia tidaklah demikian, melainkan hal tersebut berbalik
kepadanya." (HR. Muttafaq 'alaih) dan perkataannya "haara" dengan
huruf haa'berarti apa yang ia ucapkan berbalik kepadanya.
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llaisa min rajulin idda'aa lighairi abiihil yaitu menisbatkan

kepada selain bapak dan keluarganya, dahulu mereka biasa

melakukannya, kemudian Rasulullatr SAW melarangnya dan

menjadikan penisbatan anak kepada yang memiliki tempat tidur
(bapaknya) dan mengklaim kepada selain bapak adalatr haram. Karena

itu orang yang meyakini diperbolehkan hal tersebut berarti ia telatr

kafir karena bertentangan dengan ijma' ulama dan orang yang tidak

meyakini diperbolehkannya hal tersebut, maka dalam hal kekafirannya
ada dua pengertian: batrwa perbuatannya itu serupa dengan perbuatan

orang kafir, dan yang kedua adalatr bahwa ia telah mengingkari
nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya.

V *.?, :Jv '4;e ht ozr'u^$t *; ; t; ri, -v r I
,:,,-,y|tt;iV 7y iG*6 irk:t *a*t /1t
;3 :{| * \t ,k y, J;'iG q}j la;b.2t :y eu,r)-*xt, 
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712. Dari Yazid bin Syarik At-Taimi RA, ia berkat4 "Aku pernatr

melihat Ali sedang berkhutbatr di atas minbar dan aku mendengamya

berkata, "Kita tidak memiliki kitab yang dapat kita baca melainkan
Kitabullatr, dan apa yang ada dalam lernbaran ini, dan padanya

Rasulullah SAW bersabda, "Dan barangsiapa yang mengalat

ketuntnan kepada selain bapaknya dan menisbatkan diri kepada

selain orang tuanya, maka baginya laknat Allah, Malaikat dan

selunth manusia. Allah tidak menerima amalan wajib dan sunah

darinya." (HR. Muuafaq 'Alaih).

fWa maa fii hadzihish shahiifahl konudian ia menyebarkannya

dan ternyata padanya terdapat masalatr grgr unta, dan berbagai jirahat
(luka karena tindakan kriminal) dan padanya Rasulullatr SAW
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bersabda, "Madinah adalah tanah haram di antara bukit 'Ier dan

Tsaur, barangsiapa melalatkan kejahatan atau melindungi orang yang
jahat, malra baginya lalont Allah, para Malaikat dan manusia

seluruhnya, Allah tidak menerima amalan wajib dan sunah darinya
pada hari kiamat kelak.

y \' & :' t 
;ri lrt,f rX :,f;; *, i;

713. Dari Aisyatr RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,
"Barangsiapa menisbatlcan perwalian kepada selain walinya, maka

hendalorya ia mempersiapkan tempatnya di neraka. " (HR. Ibnu
Hibban)

l'adlan wa laa sharfanl Al 'adl adalatr tebusan dan ada yang

mangatakan amalan wajib, ash-sharf adalatr taubat dan ada yang

mengatakan amalan sunatr.

Peringatan untuk Tidak Merusak Citra Seorang Wanita
terhadap Suaminya dan Hamba Sahaya terhadap

Majikannya

714. Dari Buraidah RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,
"Tidak termasuk golongan kami, orang yang bersumpah dengan

amanah, dan barangsiapa yang menipu dan mentsak seorang istri
terhadap suaminya atau hamba sahaya yang ia miliki, maka tidaHah
termasuk golonganlat " (HR. Ahmad, ini adalatr lafazhnya, dan Al

+; h' .* ;u' J;j jC :Jv 'or ?nt o>, iX-;. e -v\ r

\f ,!*;: ,f; ,* * ;r.[ru!u lhL ;; g;;) ,*,
,;'kk

487Ringkasan Targhlb wa Tarhlb



Bazzar,juga dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. perkataannya khabbaba
dengan fathah pada huruf kha' dan tasydid baa' artinya menipu dan
merusak.

! 'jr; *t f h' e ,;t * ,b?nr ,g, lr* y -v\ o

-C';*el'n * FB6,i$t ; 6;{ :rt,* 13? e q\
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*:t5 ol.,.t ;r'^$.';5 "? k; y ,:Jrr3 i*f 1;

tt .i,.! . sl .o. t, :...erP+ *'C cO*)

715. Dari Jabir RA dari Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya lblis
meletalr*an singgasananya di atas air, kcmudian ia mmgirimkan
pasulrannya, maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling
besar fitnahnya, salah satu dari merela datang seraya berlata, "A.lru
telah melahtlran demikian dan demikian." Malra lbtis berkata, "Kamu
belum melahtkan apa-apa." kemudian salah'satu dari mereka datang
seraya berlrata, "Aht tidak meninggalkannya (yaitu nanusia) hingga
alat pisahlran antara dia dengan istrinya." maka lblis mendekatinya
seraya berlrata, "Sungguh baik englrau." Sehingga dia senantiasa
menyertai lblis." (HR. Muslim)

Peringatan bagi Wanita untuk Tidak Meminta Cerai
kepada Suaminya tanpa Alasan yang Kuat

6r,Ju *:r *\t*,4, * ^L?rr q, oq; * -v\1
-cl

.-^i;i ';;\, W itrt ,ut * u tii\b W, .lL ;?rt
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716. Dari Tsauban RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Wanita

manapun yang meminta cerai dari suaminya tanpa alasan, maka

diharamkan baginya aroma surga. " (HR.Abu Daud, At-Tirmidzi dan

ia menilainya hasan, Ibnu Majah, juga dinilai shahih oleh Ibnu

Hibban)

Peringatan bagi Wanita untuk Tidak Keluar Rumah
dengan Wewangian dan Berhias

,,Su'*: *\, *Ut r;,eht,g,;;'€j ,f-v\v
,tk') tk e #rr'-:; c,l;lLr r4ifSt, ,*.,: ,trk
' g r o.zrdLi g,1l-2

,\4.r;
,:^;? ';.tt ,!e:)t '^;3'.*, ,if,lbr h], .:4t) I
;t '-f o:1,:-,, ei\, A1 ,!r4 e) ,€art

,t),t(W5
717. Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW bersabda, "Setiap mata
berzina, dan apabila seorang wanita memakai wewangian lremudian

melewati sebuah majelis, malu ia demikian, demikian. " maksudnya

adalatr pezina. (HR. Tiga imam pemilik kitab Sunan, dinilai shahih
oleh At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimatr, Ibnu Hibban, dan Al Hakim.
Dalam sebuatr riwayat disebutkan, "Wanita manapun yang memakai
wewangian, kemudian ia melsutati sebuah kaum (dengan tujuan) agar
mereka merasalan aromanya, maka ia adalah pezina.')
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Peringatan untuk Tidak Menyebarkan Rahasia
Hubungan Intim antara Suami-Istri

gt\t e it J';', Jv :Jv & hr ,tr * erl * -v\^

ilA,y'St yqt&-df I' y r'61 ?,4lr.,*'t
.+vV6Ll 4-;,!y$'[atyr

.;?i ...yqt 6 ic\t rel,1'ot :t-tj, ;.,

718. Dari Abu Sa'id RA, ia berkata" "Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk lredudulrannya di
sisi Allah pada hari kiamat lcelak adalah seorang laki-laki yang
berhubungan intim dengan istrinya dan istri melalrukan hubungan

intim dengan suaminya, kemudian salah seorang dari keduanya

menyebarlran rahasia pasangannya. " (HR. Muslim, serta Abu Daud

dan dalam suatu riwayat disebutkan, "Sesungguhnya di antara
penghianatan terhadap amanat yang paling besar pada hari
kiamat... " kemudian ia menyebutkan hadits tersebuf)
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Anjuran Memakai Pakaian Putih
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719. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah bersabda, ',pakailah
pakaian lralian yang berwarna putih, karena pakaian putih adalah
sebaik-baik pakaian kalian, dan kafanilah mayit kalian dengannya."
(HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan
dikeluarkan pula oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majatr dan Al
Hakim dari hadits Samuratr yang serupa dengan tambahan, "karena
sesungguhnya pakaian itu lebih suci dan lebih baik."

Anjuran Memakai Gamis

,Uuq-h' ,tre

'*ir'^ti r$t; :;r;,

sl o .
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720. DaiUmmu Salamatr RA, ia berkata, "Pakaian **' Oorr*,
disenangi oleh Rasulullah adalah gamis." (HR. Ats-Tsalatsah dan
dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, dinilai shahih oleh Al Hakim, juga
dikeluarkan oleh Ibnu Majatr dengan lafazh, "Tidak ada pakaian yang
lebih disenangi oleh Rasulullah daripada gamis.')

Peringatan untuk Tidak Memanjangkan Gamis dan
Pakaian Lainnya Cerita Menyeretnya dengan

Kesombongan

c ;*, 9; h' * ,4t o, .L ?nr uyri;) ,i;i -vr I

)6, e jlt,1 *,,Stti,pl
i ':t *.iY;:L-y dl.e1Fti,;Y.,4as.!)2 €i

)6t e yy ,a ;?SJtlc,-J 6:, ,f J\

721. Dai Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda, "Kain yang
melebihi kedua mata kaki, maka tempatnya di neraka." (HR. Al
Bukhari, dan An-Nasa'i, dalam riwayatnya tertera "Kain seorang
mulonin sampai pada bagian betisnya yang paling besar,6t5 kemudian
sampai setengahnya kemudian sampai mata kakinya dan kain yang
berada di bawah kedua mata kaki, tempatnya adalah di neraka.")

615 Dalam dua tulisan yang asli dcngan lafazh 'adhdundan di dalam "M": dengan lafazh
'adhlatun dan itulah yang benar
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722. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, 'R.asulullatr SAW bersabda,
"Allah tidak memandang (tidak mempedulilan) orang yang menyeret

palraiannya dengan kesombongan. " (fIR. Muttafaq 'Alaih. Dan dalam
riwayat Muslim disebutkan, "Barangsiapa menyeret kainnya dan ia
tidak menghendaki dengan hal tersebut melainkan kesombongan" darr

dalam riwayat Muslim pula, "Kemudian Abu Bakar Ash-Shiddiq
berkat4 'Wahai Rasulullatr, sesungguhnya kainku turun, hanya saja

aku selalu menjaganya." maka beliau bersabda, "Englrau bukanlah
orang yang melahtkannya dengan lcesombongan. "

,k lt J;' jti 'ju iJ ',* ,/ ; lvJ i. ,l* *i -vYr
drr'd*f s. ii, :*i' ,iui'ut:t Si ; ,*rqf Ir

C rt,it ii* "'i'i,;1-;'tt e )" * >' q:;,
,' ... ii-. '.... . ' .,

e )" ;ri 6)' d- 4* o. l,i-ir :Ju;i** \j
.?t q ^;i'u. ?fi c.'i ? ,el;,t:

723. Dari Satrl bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya ia berkata,
"Rasulullalr SAW bersabd4 "Barangsiapa memakan suatu makanan
kemudian mengucapkan, "Segala puji basr Allah yang telah
memberilu maknn ini dan menganugerahkannya padalru tanpa daya

t
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dan kekuatan dariku", maka ia diampuni dari dosanya yang telah
berlalu. Dan, barangsiapa mengenakan pakaian baru dan

mengucaplcan, "Segala puji bagi Allah yang telah memberilil palraian
ini dan menganugerahlrannya padalru tanpa daya dan kekuatan
dariht" maka ia diampuni dari dosanya yang telah berlalu dan yang
akan datang." (HR. Abu Daud dan Al Hakim, di dalam riwayatnya
tidak ada kata, "dan yang alan datang" dan At-Tirmidzi serta Ibnu
Majah meriwayatkan setengatr pertarna dari riwayat ini)

f i' J:" lt J;rjd 'U6 
t& h' ,t, ,a.n ,yj -vt t

ar y; ,,4 *:';b,11 ,)6_:i;v,s:pt ci,*,
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724. Dari Aisyah RA, ia berkat4 'lRasulullatr SAW bersabda, "Dan
tidaklah seorang hamba membeli pakaian dengan uang satu dinar
atau dengan setengah dinar lalu ia memalcainya dan memuji Allah,
melainlran sebelum pakaian tersebut sampai pada kedua lututnya
hingga Allah mengampuni dosanya. " (HR. Ibnu Abu Dunya, Al
Hakim dan Al Baihaqi. Al Hakim berkata" "Aku tidak mengetahui di
antara para perawinya ada yang memiliki cacat').

Peringatan bagi Wanita untuk Tidak Memakai Pakaian
yang Tipis atau Ketat hingga Menggambarkan Bentuk

Tubuhnya

*\t ,k )tJ;r i6 'j6 i:; hr ?36;; €j c -vyo

;lt ql\k ai'6 t; :C^ri'f ,if 4 )* ,*j
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725. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,

'Doa golongan manusia dari umatlat yang belum pernah blat lihat
sebelumnya, yaitu: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor

sapi yang ia gunalcan untuk memulai manusia, dan para wanita yang

berpalcaian namun layalorya merekn telanjang, yang condong dan

berlenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan punuk unta yang

condong, mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mendapatkan

aromanya, padahal aromanya dapat dirasaknn dari jarak perjalanan

sekian, sekian '. " (HR. Muslim)

Peringatan bagi Lelaki untuk Tidak Memakai Pakaian
dari Sutera

,^
4-l.9 dll ,k )t J;:t 'ri:t :Jv'os- ?nt Oat * * -vYl
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726. Dari Ali RA ia berkat4 "Aku pernah melihat Rasulullatr SAW

mengambil kain sutera lalu meletakkannya di tangan kanannya dan

emas di tangan kirinya, kemudian beliau berkata, "Kedua hal ini
adalah haram bagi laki-laki dari umatlan." (HR. Abu Daud dan An-
Nasa'i)

\t * it Jy, 61., ,Jv.:; iur ,t, ,F i :*'s,e'; -YrY
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727 . Dari Mu'adz bin Jabal RA ia berkata, "Rasulullatr SAW pernah

melihat sebuah jubatr yang memiliki kantong dari sutera6r6 kemudian
beliau berkata, "Ini adalah kalung dari api neraka pada hari kiamat
kelak." (HR. Al Bazzar, Ath-Thabrani dalam Al Ausath, dan para

perawinya terpercaya.) Perkataannya mujayyabah berarti memiliki
kantong dari sutera.

728. Dari Abu Umamah RA bahwa ia mendengar Nabi SAW
bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
malra hendalotya tidak memalwi sutera atau emas. " (HR. Ahmad dan
para perawinya terpercaya)

1}; h' * ,4t f tli:L?nr q, :ltt l' * e, -vyl

€q; h,i? ,-;rt,;1 t:t ili -i u :Jv p3
.a?.it € Lg.\t ?? +lu j-1. t : 1l i -6 n,-F,

729. Dan dari AMullatr bin Amru RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabd4 "Barangsiapa di antara umatht yang meninggal dalam
lreadaan minum khamer maka Allah akan mengharamkan baginya
untuk meminumnya di surga.6r7 Barangsiapa di antara umatlat yang
meninggal dalam keadaan berhias dengan emag maka Atlah
mengharamfun6ts baginya untuk memakainya di surga." (HR.
Ahmad, para perawinya adalatr perawi terpercaya dan Ath-Thabrani.)

6'6 Di dalarn "M'dengan lalazh murajaryabatan min hariirin
617 Terhapus dari kitab aslinya dan kami tambahkan dari "L,
6'8 Di dalam "M" dalam kedua tempat tersebut dangan lafazh harramallaahu 'alaihi
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730. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW pernatr melihat
sebuatr cincin dari emas di tangan seorang laki-laki, maka beliau
melepasnya dan membuangnya, lalu berkata, "Salah seorang di
antara lralian mendatangi bara api kemudian ia meletakkannya di
tangannya. " kemudian ada orang yang berkata kepada orang tersebut
setelah Rasulullatr SAW perg, "Ambillah cincinmu dan
manfaatkanlah" laki-laki itu menjawab, "Demi Allah aku tidak akan
mengambilny4 sungguh Rasulullah SAW telah membuangnya." (HR.
Muslim)

y bt e !, Jh'of a ?nt ,g, lG q.-^;* *t -vr\

+ t# € o\,ii; ,j-/,i'+r,'Ar'e".on *,
Ffur .C 6#';c,frF

731. Dari Uqbatr bin Amir RA bahwa Rasulullatr SAW pernatr
mencegatr istri-istri beliau untuk morgenakan pertriasan dan sutera,
beliau bersabda, *Apabila lalian menginginkan perhiasan surga dan
suteranya, malca janganlah memakainya di dunia." (HR. An-Nasa'i
dan Al Hakim)
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732. Dari Anas RA batrwa Rasulullatr SAW pematr bersabda, "Allah
azza wa jalla berfirman, "Barangsiapa yang meninggalkan khamer
padahal ia mampu untuk meminumnya niscaya Aht akan memberinya
minum darinya di surga dan barangsiapa yang meninggalkan sutera
padahal dia mampu memakainya niscaya Alat aknn memakaikannya
di surga. " (HR. AlBazzar dengan sanad hasan)

Peringatan bagi Lelaki untuk Tidak Menyerupai wanita
dan Wanita Menyerupai Lelaki dalam Pakaian, Gerak-

Gerilq Gaya Bicara, dan Lainnya

*\te it J;ri,Jvt:i:L?nr uy, q# q.t;i,-vrr
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733. Dari Ibnu Abbas RA ia berkat4 "Rasulullah SAW melaknat
lelaki yang menyerupai perernpuan dan perempuan yang rnenyerupai
lelaki." (HR. Al Bukhari, Empat imam pemilik kitab sunan, serta Ath-
Thabrani, dan dalam riwayat Al Bukhari dengan lafazh, "Rasulullatr
SAW melaknat laki-laki yang benikap seperti wanita (banci), dan
wanita yang bersikap seperti laki-ldd." dan dalam riwayat Ath-
Thabrani, "bahwa ada seorang wanita yang melewati Rasulullah SAW
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dengan mengalungkan busur, kemudian ia menyebutkan hadits

tersebut.')
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734. Dai Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullatr melaknat lelaki
yang memakai pakaian wanita, dan wanita yang memakai pakaian

laki-laki." (HR. Empat imam pemilik lr;.tab sunan kecuali At-Tirmidzi,
dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Anjuran untuk Tidak Sombong dalam Berpakaian dan
Peringatan untuk Tidak Memakai Pakaian Kebesaran

dan Keangkuhan

11; 
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735. Dari Satrl bin Mu'adz bin Anas, dari bapalarya batrwa Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa yang meninggalkan suatu palcaian

lcarena merendahkan diri kcpada Allah padahal ia mampu untuk
memakninya, malra Allah akan memanggilnyaote di hodopan khalayak
manusia dan membebaskannya untuk memilih perhiasan keimanan
mana saja yang ingin ia kcnakan sesuai kehendalotya." (HR. At-
Tirmidzi dan ia menilainya hasanjuga Al Halcim dan ia menilainya
shahih)

6re Di dalam "M" ada kalayaumul qiyaamah
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736. Dan Abu Umamah bin Tsa'labah ia berkat4 "Rasulullatr SAW
bersabda, "Sesungguhnya sikap sederhana adalah bagian dari iman,

sesungguhnya sikap sederhana adalah bagian dari iman." (HR. Abu
Daud serta Ibnu Majatr, Al badzaadzah dengan harakat fathah pada
huruf ba' dan dua hwaf dzal yaitu merendahkan diri dalam
berpakaian)

?tt q, a$G * '-o; :J$ '& ?nt ,g, i;1. O.l ;,rj -vrv

',fr; & qW i-t:1, 'i"ft'vri at j;a w
.nltt *- €*3 *h, J:"::t J;r'ci|'r)'.:ii,

737. Dari Abu Burdah 620 RA ia berkata, "Aku pernatr menemui
Aisyah RA kemudian ia mengeluarkan kepada kami jubbah tambalan
serta kain sarung yang tebal yang dibuat di Yaman, dan ia bersumpah
bahwa Rasulullah SAW wafat dengan memakai dua pakaian ini."
(HR. Muuafaq 'Alaih)

,k !' J;t cr :du tlb h' ,f, a:s.a;i -vr,r
.t;i rr,r,;L'a*r*:,

738. Dari Aisyatr RA ia berkata, "Rasulullatr SAW pernah keluar
dengan memakai pakaian bulu62l yang dihiasi dengan gambar pelana
unta dari rambut hitarn." (HR. Muslim. Al Muruuth bentuk jama' dari

oe Di dalam tulisan yang asli dorgan lafazlr Abi Barzah dan yang benar adalah Abi
Burdah sebagiamana di dalam cctakan "L" dan iMi

62r Di dalam kitab aslinya zruruuthin dan png bcnar adalalr mirthin

f io'
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mirthun dengan miim kasra&, dan Al murahhal dengan huruf iaa'
yangbetasydid adalah yang terdapat gambar pelana unta padanya.)

,i:J) !, * #l i'i'ii-r A*) ,st ?f e;ht rf
!Y'ji$r*

739. Dari Anas RA ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda, "Berapa

banyak orang yang berambut lauut dan berdebu yang memakai dua
pakaian usang dan tidak mendapatkan perhatian, apabila ia
bersumpah dengan nama Allah622 niscaya Allah alcan

melal<sanalrannya (mengabulkannya), diatara mereka adalah Al
Barra' bin Malik" (HR. At-Tirmidzi dan ia mengatakan, "hasan')

[Thimraini)l ath+himr adalatr pakaian yang usang

Vl *;- h'# u-?r,iti '& hr ,r, ,/ V -vr.

f ,rb tl:bi;. $ LGlrf '; erx, ,:,ry4t

740. Dari Anas RA ia berkat4 "Aku pemah melihat Umar yang pada

saat itu ia adalatr amirul mukminin dan sungguh ia telah menambal

antara kedua ketiaknya dengan tambalan yang sebagiannya

ditanpelkan pada sebagian yang lain." (IIR. Malik)

)q; h ,i;.:; €j + K ,rG ui i - sj -vtt
i;; f '!*- ; i ,io'i ?ff qi L; ik i ot-i:*

lr\t ,k y,);, * t; q."t jl, ,*i;'"a ,o6lrt ;
622 Ditambahkan dari "L"
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741. Dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Kami pernah berada di

samping Abu Hurairatr sedangkan ia memakai dua pakaian yang

sobek terbuat dai rami,623 ia mernbuang ingus pada salatr satunya,

kemudian ia mengatakan, "Bagus, bagus Abu Hurairatr membuang

ingus62a dalam rami, sungguh aku telatr melihat diriku tersungkur625

diantara mimbar Rasulullatr dan kamar Aisyah RA karena lapar

hingga pingsan, kemudian seseorang datang dan meletakkan kakinya

di leherku, ia mengiraku grla padatral aku626 hanya merasakan

kelaparan." (HR. Al Bukhari, dan At-Tirmidzi, ia menilainyashahih).

742.Dan dari Abu Hurairatr RA berkat4 "sungguh aku melihat tujuh

puluh orang dari ahli shuffatr (orang-orang miskin yang tinggal di

masjid), tidak ada seorang pun yang memakai jubah,. yang mereka

miliki entatr kain sarung atau baju yang mereka ikatkan pada leher

623 Tumbuhan semak png tingginya mencapai l-3 m, panjang daunnya 7-15 cm

dengan tepi bergigi dan lapisan bawah berbulu putih tebd, bunganya berbentuk malai kecil,
muncul pada ketiak daun, bunga betina diatas dan bunga dibawah kulit batangnya dijadikan

serat untuk pembuat tali, layar, jala dan lainnya. Boehmeria /Vivea. Dikutip dari kamus besar

bahasa Indonesia, edisi ketiga. Editor-
624 Di dalam cetakan "L" dengan lafazh yatalhabbathu dan di dalam 'M' dengan lafazh

yamtakhithu
u25 Di dalam cetakan "L" dengan lafazh la aharra dan di dalam'M" dengan lafazh la

ajana dan yang bcnar adalah dengan lafazh la alrtarra.
t26 Di dalam "M" dengan lafazh mimaa hnya
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mereka, di antaranya ada yang sampai setengatr betis dan di antaranya

ada yang sampai pada mata kaki yang kerrudian ia genggam dengan

tangannya karena tidak ingin auratnya terlihat.627)

Anjuran untuk Membiarkan Uban dan Makruh
Mencabutnya

& i' J;t j6 
' 

ju ,i* y 
^ri * *:;:, i. :-i;';,o -v tr

€'-e 4 *r,r'rv';5i,4r',:&) *\'
.u.t U-iri'; ok lg p>u"y'

:^& q; & L;) |^* A';h,,5 ,qt), €i
.aUJr 'rj';t:Jvj,v$r -,# ;; *+ ,'eu'-il,

743. Dari Amru bin Syu'aib dari bapakryq dari kakeknya ia berkata,

"Rasulullah SAW bersabdq "Janganlah kalian mencabut uban,

lrarena tidaklah seorang muslim beruban di dalam Islam, melainkan

akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat lcelak. " (HR.Abu Daud,

At-Tirmidzi dan dalam suafu riwayat, "Allah mencatat baginya

dengan uban tersebut sebuah kebaikan, dan menghapus darinya
sebuah kesalahan" dan dalam riwayat At-Tirmidzi, "Beliau melarang

mencabut uban, dan beliau mengatakan, "IJban itu adalatr catraya bagi
seorang muslim" dan hadits itu juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i)

627 Di dalam kitab aslinya ytraa dan pada "M' dengan lafazh naraa dan yang benar
adialah turaa
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Peringatan untuk Tidak Menyemir Jenggot dengan
Warna Hitam

iu' & ?t J-r i6 ,i6 Li:'?nr €.., t* .u; y: -vtt
a

E:# )t;ru )6:)' d eop.i;Lk_,*, *
.aLL..;.;rr'oF-il ptl-"ir

744. Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Akan ada sekelompok orang yang menyemir rambut mereka dengan
warna hitam seperti paruh buntng merpati, merel<a tidak akan
mencium aroma surga." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan dinilai
shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Mereka semua

meriwayatkannya dari Ubaidullah628 bin Amr Ar-Rafi dari Abdul
Karim Al Jazi62e dan ia adalatr orang yang terpercaya)

Peringatan bagi Wanita untuk Tidak Menyambung
Rambut, Membuat Tato, Mencabut AIis, dan

Merenggangkan Gigi

.ct .,, c, o . . A .. i- t,.o 7. o7. t"t ta to..01* t* .-*l d+J> ,t c5l4l te;|1 ca)-e gi;,, cii-o;.,*)lJ
"ot :F 1',Hy-i*y 

", 
q i;?,tr ,4'q {tc

62t Pada kitab aslinya dengan "Abdutlah" dan yang benar adalah "Ubaidullah" dengan
betntk bshghir.

62e Padakitab aslinya dengan lafazh Al Jadzri dan yang benu adalah Al Jazri
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oi *7';i W\'oy:y: ,@ 'c-Li: ,U\tt 'n

.y 'j6

i?rr'oi ,?b)

Grb €',yi
745. DLri Asma' bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi SAW,
"Wahai Rasulullatr, sesungguhnya anak perempuanku terkena borok
hingga ranrbutnya rontok dan aku akan menikahkannya, apakatr aku
boleh menyambung rarnbutnya?" beliau menjawab, "Allah melalowt
peremryan yang menyambung rambut dan yang disambungkan

rambutnya.'530 dan dalam suatu riwayat disebutkan "Wanita yang
menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan. " (tIR.
Muttafaq 'Alaih, dnn Al Bulfiari telatr mengeluarkannya dari hadits
Ibnu Umar tanpa kisah tersebut, Al Bukhari dan Muslim juga
mengeluarkannya dari hadits Aisyatr disertai kisatr tersebut, dan dalam
suafu lafazh, "batrwa seorang anak perempuan dari kalangan Anshar
menikah dan ia sedang sakit sehingga rambutnya rontok, kemudian
mereka hendak me,nyaurbungnya" dan dalam suafu riwayat, "bahwa
seonmg wanita dari kalangan anshar menikahkan anak
perempuann5ra." dan dalam hadits tersebut disebutkan,
"Sesungguhnya suaminya memerintahku untuk menyambung rambut"
maka beliau menjawab, "Tidak')

:gtjt *t ,S;; d ,JG & hr ,t, )y / 13 -vrl

at Jt-, ^-: ; 'oit t J6j :Jui ,Lv; ur.if;t 'i |.lui ,it

@ Di dalam dua tulisan yang asli dengan lafazh Al muushatah dan yang benar adralah Al
nuswloh
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746. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkat4 "Rasulullatr SAW melaknat
wanita yang mentato dan yang minta dibuatkan tato, wanita yang

mencabut bulu alisnya dan yang merenggangkan giginya agar terlihat
cantik, dan yang mengubatr63l ciptaan Allah- kemudian salatr seorang

wanita bertanya kepada Ibnu Mas'ud mengenai hal tersebut, maka ia
menjawab, "Ke,napa aku tidak melaknat orzmg yang dilakrat oleh
Rasulullah SAW dan hal itu tercantum di dalam Kitabullah, "Apa

yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, malca tinggalkanlah." (Qs. Al Hasyr [59]: 7)
(tlR. Muttafaq 'Alaih)

Al mutafollijat adalah wanita yang merenggangkan giginya
dengan kikir, dan yang lainnya adalatr an-namishat yutuwanita yang

mencabut bulu alisnya hingga nampak indatr, demikianlah yang

dikatakan oleh Abu Daud. Dan Al Khaththabi berkat4 "Namishat

adalatr wanita yang mencabut bulu dari wajahny\ Al mutanammishat
adalatr wanita yang dicabut bulu wajatrnya,632 Al w^yimah adalah

wanita yang menusukkan jarum pada tangannya atau yang lainnya
kemudian melumurinya dengan batu serawak (mentato), dan Al
mustausyimah adalah wanita yang diperlakukan demikian itu (yang

ditato), Al washilai adalah wanita yang menyambung rambutnya
dengan rambut wanita lain dan Al mustaushilah adalah wanita yang

diperlakukan seperti itu (yang meminta rambutnya untuk disambung).

u'r Di dalarn dua kitab aslinya Al mutaghalryiraat dan yrang benar adalah Al mughayyiraat
sebagaimana di dalam "M"

612 Ditambahakan di datam cetakan "L".
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Anjuran Memakai Celak Mata dari Itsmid bagi Lelaki
dan Perempuan

:,Su';i;':f iu' ,k ,;,ii r;izhr ,g., {& .r.t'6L -vtv
* Ut 3f et:t, aAt'4) ; 4t k- tS,r^i)u tri-,kr

:* e$i q 
"lr wr'J^k"aik ti uk 'rL; 

^1, X,
' a.. ..:: €ab^ir

747. Dari Ibnu Abbas RA batrwa Nabi SAW bersabda, "BercelaHah
menggunalran itsmid karena ia dapot memperjelas pandangan dan
menumbuhkan rambut." la berdalih batrwa Nabi sAw memiliki botol
tempat celak yang setiap malam beliau memakainya tiga kali di rumatr
istrinya yang ini, dan tiga kali di rumatr istrinya yang ini.,, (I{R. At-
Tirmidzi, ia menilainya hasan, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Dan
dalam riwayat keduanya disebutkan, "di antara sebaik-baik celak
kalian adalatr Al itsmid'hadits itu diriwayatkan oleh Al Bazzar dari
hadits Abu Hurairatr dan pira perawinya terpercaya)
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-"[JIl ..'K
KITAB MAKANAN

Anjuran Mengucapkan Basmalah ketika Hendak
Makan dan Peringatan untuk Tidak Meninggalkannya

y \, e !, Jh i,ti 'Uti 
,& il' * -*s;;';1, -vtt,tl- 

4Fitrm'e;ti; n:abi, # A'iw fu *i
.iuK e i'i ri,*t* h' * !' s;;

*l ed oy,y lt?t f$'ut;-';'*f ;fi6$:t;i
.ittr..friyt*rW

748. Dari Aisyah RA" ia berkat4 'Suatu kaika Rasulullah SAW
makan di rumah salatr seormg sahabaL ke,mudim s@rmg badui
datang dan malcan dengro dua surya, maka Ra$lutlah SAW
bersabda, "Adapun apbila ia mengucapkan fusruilah noka itu okan
calarp untuk kalian. " (HR. Abu Dau( AfTirmidzi dm Ibnu Maje,
dinilai shahih oleh Ibnu Hibba, dan menmbahkao, 'Apabila salah

seorang dari kalian makan makanan, maka he,ndalrrya ia menyebut
nama Allah, dan apabila ia lupa pada permulaannya mrka hendaknya

ia mengucapkan, "bismillah awwalahu wa akhiralru. " f)m tarrbahm
ini dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan socara

tersendiri.

Ringkasan Targhib wa Tarhib 509



\t * ir Jyr T*i C on'r$ i *f ,pj -vtt
"ru ,'iz- *', f ir' * dr, ,kU ots >vtli ,:rL', *
f i' * At ig .iftr'i\i ,,t ,:^,r:|ri iG'; ,:4
oiA f e;1 u. ,& ;L a FUL;y::rt )tj t1 ,*i

.tiu
749. Dari Umayyatr bin Makhsyr -ia termasuk di antara sahabat

Rasulullah SAW- batrwa seoftmg laki-laki makan dan Rasulullah
melihatnya belum mengucapkan basmalatr kemudian ia mengucapkan
pada akhirnya, "bismillah awwalahu wa akhirahu." Maka Nabi SAW
bersabda, "Syetan senantiasa malan bersamanya hingga ia
mengucapkan basmalah, maka tidak ada makanan yang tersisa dalam
perutnya melainlcan ia memuntahlcannya." (HR. Abu Daud, An-
Nasa'i, dan Al Hakim. Ad-Daruquthni berkata,'"Tidaklah633 Umayyah
bersandar kepada selain hadits ini, dan Makhsyi adalatr bapaknya."

Anjuran Mengucapkan Hamdallah setelah Makan

*\,e itJ;,'ri *i'* i i )u i,y'* -vo,

ioi,r' ti c*f ,t!t l.U' ,JC'i 
"r;" Jd ;1 :Jv *t

itiik 6d'.: ,e:.;'t: e )" ?i^it),i
750. Dari Sa'ad bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya batrwa Nabi
SAW bersabda" "Barangsiapa yang memakan makanan kemudian
mengucapkan, 'Segala puji bag, Allah yang telah memberilat
makanan ini dan menganugerahlcannya kepadalru tanpa upaya dan

633 Di dalarn dua kitab aslinya dengan lafazh bisanadin dan kami membenarkan dari "M"
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kchtatan darilru', malea ia diampuni dari dosanya yang telah

berlalu. " (IilR. Empat imam pemilik kitab sunan)

.-y\t fti:s\aa,i ;,ali 4:

751. Dari Ummu Salamah RA batrwa Rasulullatr SAW bersabda,

"dan orang yang minum dari bejana perak, sesungguhnya ia
menuangkan api jahannam kc dalam perutnya." (HR. Muuafaq 'Alaih

dan dalam riwayat Muslim disebutkan, "Sesungguhnya orang yang

makan dan minum... " dan dalam riwayat yang lain, "Barangsiapa

yang minum dari bejana emas dan peralc..')

lYujarjirt fii bathnihrl >rartu mengucurkan api jatrannam ke

dalam perutry4 sehingga dijadikamya minum dan tegukan tersebut

*bagu jarjarah, yaitl suara jatuhnya air dalam perut. Dan perkataan

ini menrpakan majaz karena api jahannam pada hakikatnya tidak
dapat dituangkan ke dalam perutrya. Dan maknanya seolatr-olatr ia

meneguk api jahannam.

*t *\, ,k :t J;"+ & hr ,*:t'^r-Jd-,io -vov

Htr:-i' g et;.F r, ,tqlrt r, ;/r tr;r:'t ,l,Si

.r.7\t €'€ t,6fu',f. {4 6y,ry* e rti!*'t 1

752.Daui Hu&aifah RA, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullatr

bersaMa, "Janganlah kalian memalrai pakaian yang terbuat dari
sutera dan dibaj (sejenis sutera), dan janganlah kalian minum dalam
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bejana dari emas dan perak, dan janganlah kalian makan dalam
piring yang terbuat darinya karena sesungguhnya ia untuk merel<a di
dunia dan untuk kalian di akhirat. " (HR. Muttafaq 'Alaih)

Peringatan untuk Tidak Makan dan Minum dengan
Tangan Kiri, Meniup dalam Bejana dan Minum secara

Langsung dari Bibir Kendi atau Bagian yang Pecah dari
Gelas

*t f h' & i' J;"oi r:l;?nr €..., * .u.t f -vor
'lfu o@' 3,o ,\'i.;5-,t: ,!Yr'€Li',Jfit 'j6
F,ti,q riL y; 'g '"ie6 ttks:Jv ,\'*:);t !9,

.w,

# t,&. yV t * |+:H t,*. i'Ll'FV.,'fii
'!9, $.: '!9, q:F-: '!9, rt '@t Ly "yli;

|9,sL':
753. Dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullatr SAW bersabda,
"Janganlah salah seorang dari kalian makan dan minum dengan

tangan kiri lcarena syetan malcan dan minum dengan tangan kiri."
Ibnu Umar berkata, "dan Nafi' menambahkan padanya, "dan
janganlah ia mengambil dan memberi dengannya." (HR. Muslim,
lafazh ini adalah miliknya, Malik dan Abu Daud. Dalam riwayat At-
Tirmidzi tanpa tambatran. Ibnu Majatr meriwayatkannya secara marfu'
dari hadits Abu Hurairah, dan lafazhnya adalatr, "Hendalotya salah
seorang dari kalian makan dengan tangan kanannya dan minum

dengan tangan kanannya, mengambil dengan tangan kanannya dan

memberi dengan tangan kanannya, karena syetan makan dengan
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tangan kirinya, minum dengan tangan kirinya, memberi dengan

tangan kirinya dan mengambil dengan tangan kirinya.")

Ftt

*\t e Ct"oi t;iz?nr q, {* l.t ;r: -v"t
y'd'ri ,rrl'.1t eJ"rT- oi ,-#

c;Ulr €}fi- ttil ,rr;\, J q ,y'St aA oi ,'^yat
t.

.:u)' e4'r
754.Dai Ibnu Abbas RA batrwa Nabi SAW melarang untuk bemafas
dalam bejana atau meniup di dalamnya. (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi,
juga Ibnu Hibban dan lafazhnya adalatr, "Seseorang minum dari mulut
teko dan bernafas dalam bejana" dan larangan bernafas dalam bejana
telah disepakati dari hadits Abu Qatadatr, adapun hadits yang
menyebutkan bahwa Nabi SAW bernafas dalam bejana sebanyak tiga
kali dan beliau berkata "hal tersebut lebih bermanfaat dan lebih
segar." Diriwayatkan pula oleh At-Tirrridzi dan menilainya shahih,
maka dari sini dapat dipatrami batrwa beliau bernafas setelatr

menjauhkan gelns dan bukan bernafas di dalamnya.

,k:, J;, ur, :Jv& Ir 4:t'€r:"ill r*, oj *i-voo
.ri aFl,rJtVi't- 1-,*!r .:,rrir f p r * bt

755. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA ia mengatakan bahwa Nabi SAW
melarang ikhtinats teko yaitu mernecahkan63a mulutnya kemudian
minum darin5ra." (FtR. Muttafaq 'Alaih)

or Di dalam "M" dengan lafazh an tuksara
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Anjuran Makan dari Bagian Pinggir Piring dan Bukan
dari Bagian Tengahnya

y\, e'Aors 'ju 
i:; hr ,f, f + ir .'?,f -vol

irL;i r:;,,bi 15 4e ,'r;rt ,ii;;it)i ri)'J,rr-U *;,-
* ,rk t5 ,qlr,:;to ,11:i '';l it a;*ar crL ;i ;.L:'
i6 tiiir oii r.1 :'6rpi i*';{-4 ^:}; bt * it Jy,

a.',#-it,rif i'?,* ]i,r lt ,*t*b, e it J;,
,V,; qty ,*t1J; h' J*:t J;.,it';,i.,7irr.*

.V.'€a'!:tti W r')5 t ;t t

756. Dari AMullah bin Busr IUL635 ia bertata, 'S.asulullatr SAW
pernatr memiliki mangkuk b€sar yang dinamakan Al gharra' yang

dibawa oleh empat orang lald-laki, setelatr mereka berada pada waktu

Dhuha6r dan melakukan shalat Dhuha" maka dihadirkanlatr mangkuk

besar tersebut dan telah terisi dengan bubur, lalu mereka

mengelilinginya, pada saat mereka telatr banyak, Rasulullah SAW
berlutut dan seorang laki-laki badui berkata" "Majlis apakatr ini?"
Rasulullalr SAW Uersafaa "Sesungguhnya Allah menjadiknnhr

hamba yang mulia dan tidak menjadikannht orang yang otoriter dan

pembanglrang" kemudian beliau berkata, "Makanlah dari bagian

sampingnya dan biarkanlah paling atasnya sehingga lcalian diberikan

berlrah padanya." (HR. Abu Dau{ serta Ibnu Majatu adz-dzirwah

adalatr puncak (paling atas). Dan Empat imam pemilik kitab sunan

telatr meriwayatkan hadits yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari

hadits Ibnu Abbas secara marfit', "Keberkahan itu turun di tengah

tt Pada tulisan aslinya dangur lafad. bisyrin dan frang benar dangan rnenggunakan huruf
"rrir " tanpa titiL

6r Demikiurlalr @a tulisan png aslinya dan 'M' dan pada 'L' dengan lafazh ashbahuu
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makanan, maka makanlah dari pinggirnya dan jangan makan dari
tengahnya. " Dalam riwayat Abu Daud, "Apabila salah seorang dari
lralian malran makanan, mala janganlah ia makan dari bagian paling
atas piring, melainakan hendalorya makan dari bagian paling
bawahnya, lrarena keberkahan itu berasal dari atasnya."

Anjuran Makan Cuka dan Minyak

Ji, ;*, f h' e |t J';:, oi U?nt *e, te * -vov

; :Ji-: ,* F't-|W- irGi,.tt ll 6:rb 6',itj*13ir iiif
9 t o -th . l..t

q q ky -,l*r' |*i I:a .l;a, i3!r ;.; ,jjr i3ir
^.' 

^ 
o \*if e' &!'

757. Dari Jabir RA bahwa Rasulullatr SAW pernatr menanyakan lauk
kepada istrinya" kemudian mereka menjawab, *Kami tidak memiliki
apa-apa kecuali cuka." kemudian beliau meminta untuk diambilkan
cnka tersebu dan beliau makan dengan cukq seraya berkatq "sebaik-
baik lauk adalah anlw, sebaik-baik lauk adalah cula." Jabir berkata,
"Aku senantiasa menyukai cuka semenjak aku mendengarnya dari
Nabi SAW." (HR. Muslim, dan dikeluarkan oleh Empat imam pemilik
kitab szzan kecuali An-Nasa'i s@ara ringkas padq "sebaik-baik lauk
odalah anka.')

:, J?;'F,, y'l 
"i:* 

tG o6r; i f '*s -vot,
,U,; %f.tb i'y :Jui's:tb rf:, *.c &"{i * \t *
,ijr € !:G."#t ,p:ir3yr i:; ,,)w ,|Fr'F: ? 6:b

t. .. , o. o .c-l c l. o ,c'-.l> lr r:-r
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758. Dari Muhammad bin Zadan ia berkata, "LJmmu Sa'd telatr

bercerita kepadaku, "Rasulullah SAW pernah menemui Aisyah dan

aku bersama Aisyatr, kemudian beliau berkata, "Apakah ada makan

siang?" Aisyatr berkata, "Kita memiliki roti, kurma dan cuka." maka

Rasulullalr SAW bersabda, "sebaik-baik lauk adalah culca, ya Allah

berilah berkah dalam cula, karena culen adalah laulorya para Nabi

sebelumlat dan ridaklah tandus,637 rumah yang di dalamnya terdapat

cuka."

Anjuran Berjamaah (Bersama-sama) Ketika Makan

,. .. ,( o, .. o I .. .
cJ+ ;9 ?..1 ,f q? J ,,ft I
J, t* ,io r'g it F,
,iLd * fri.->r 'i6 .'ofi

a. c I .o , c.qF 
,C. ,,f: I

ti1 ,8t J;) Lt :r
' ,'. z t-t{io \o:}rt ')l

Y€'!:tti 'i' ;'
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'jG 
'i6'e6,

t rr!\$

759. Dat', Wahsyr bin Harb dari Watrsyi bin Harb dari bapaknya dari

kakekny4 ia berkatq '?ara satrabat berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami makan namun kami tidak merasa kenyang."

beliau bertanya, "Kalian berlatmpul saat malean atau sendiri-

sendiri?" mereka berkata, "Kami makan sendiri-sendiri." beliau

berkata, "Berkumpullah kalian saat makan, sebutlah nama Allah,

maka lralian akan mendapatkan berl<ah padanya." (HR. Abu Daud

Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

u" Di dalam cetakan "L" dengan lafazhiaftaqiru
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Peringatan untuk Tidak Makan Hingga Terlalu
Kenyang dan Berlebihan

f b' ,J- l' 'J;'rjri ,i6 *; hr 'qj e';-') €j ,? -v1 .

'* .:*i * € Fu i6lrt t,j(, q €.kt- #t:*i

u4k * *3&'\' J, !'i;;tai ,j^.?'it e,
i ,ut aF o?f i ,u\ a$ |.45 et*. i;li
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yV o*'&11 d:$ t3 ISU ok >*, oi ,',€rc.l).!)l €t

tju;1 ,*rqr ir ,i* i, J';) u{7i' **r

.tir)t- aF o?f'">i rt ;
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760. Dari Abu Hurairah RA, ia berlcat4 "Rasulullatr SAW bersabda"
"Seorang muslim makan dalam satu usus dan orang kafir makan

dalam tujuh usus. " (HR. Muttafaq 'Alaih dan dalam riwayat Al
Bukhari, "Ada seseorang yang makan banyak, kemudian ia masuk
Islam dan makan sedikit, kemudian hal itu diceritakan kepada
Rasulullatr SAW, maka beliau bersabda dengan hadits tersebut. Dalam
riwayat Muslim, "Rasulullah SAW menjamu tamu seorang kafir dan

beliau memerintalrkan rmtuk diperatrkan susu untukny4 maka
diperahkanlah susu karnbing unhrkrya, lalu ia minum susu perahan

kambing tersebut, kemudian diperahkan lagi lalu ia minum susu

perahan karnbing itu, kemudian diperatrkan lagr lalu ia pun minum
susu peratran karnbing tersebut, kemudian diperahkan lagi hingga ia
tidak mampu meneruskannya, maka Rasulullatr bersabda dengan
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hadits tersebut di atas. (HR. Malik dan At-Tirmidzi dengan hadits

yang serupa)

it Jt-r'+ '*; hr ,*, af ,.tr; / l:9t;i,1 -vr t
' 'o t ) ' t ' 

" 
' 

'' ' ' 
A ''jt );.,,y i t7 ;G)'u;i >;Y,i;- *', y \t -a
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761. Dari Al Miqdam bin Ma'dikarib RA, ia berkat4 "Aku
mendengar Rasulullatr SAW bersabda, "Tidaklah seorang anak

lretunnan Adan memenuhi bejana yang lebih buntk daripada

perutnya. Cuhtplah bagi anak ketuntnan Adam beberapa ,uopono3E

untuk menegakkan punggungnya, apabila hartts lebih maka sepertiga

untuk malcanannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertigooto untuk

nafasnya." (HR. At-Tirmidzi dan ia menilainya hasan,Ibnu Majatr,

dan dalam sebuatr riwayatnya disebutkan, "Apabila nafsu manusia

mengalatrkannya." sebagai ganti kat4 "seandainya harus lebih" dan

hadits itu dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

* , ir-f |ii't ,Jv & ?nt qr'-^* ,rri ;', -v1Y

;"; U iu;',i1r*t';a *, + ht * dt |4, i,P3
i; G;'iF gfu' d 9 y6,'ft'ty,t$::L'q e'"6

!q,

63t Di dalarn "M'dengan lafazh ukailaat
o" Di dalam kitab aslinya dengan lafazh isalaatsun dalam ketiga tempat tersebut, dan

pembenaran dari 'L'
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762. Dari Abu Juhaifah RA, ia berkata, "Aku pernatr makan bubur

dari roti dan daging, kemudian aku mendatangi Rasulullatr SAW, lalu
aku besendawa (mengeluarkan suara karena kekenyangan) maka

Rasulullatr SAW bersabda, "Wahai kamu, tahanlah sendawamu dari
kami, sesungguhnya orang yang paling kenyang di dunia adalah

orang yang paling lapar di hari kiamat lcelak. " (HR. Al Haldm dan ia
berkata, "sanadnya shahih" dan padanya terdapat Umar bin Musa dan

Fahd bin Auf, dan keduanya adalah dha'if, akan tetapi Al Bazzar

meriwayatkannya dengan dua sanad yang salah satunya perawinya

terpercaya. Hadits tersebut di riwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan

Attr-Thabrani dalam Al Kabir, Al Baihaqi dan ia menambatrkan, "Dan
tidaldah Abu Juhaifah makan hingga perutnya penuh hingga ia
me,ninggal duniq apabila telatr makan siang maka ia tidak makan

malam dan apabila ia makan malam maka ia tidak makan siang." dan

dalam suatu riwayat Ibnu Abi Dunya "Abu Juhaifa berkat4 "rqku

tidak peNnah memenuhi perutku semenjak tiga puluh tatrun.')

.t.. o !. .,)';X c,, 6r "? *j -vlr
a.

'it1 gqt:iui,,;;tlot,;] €L;t d\*,t *bt *
* L'it ijt,q-?uri*i * "tx.Lu;64;|iy;; 

?it ?i|j ,'So ,'t rt;-i", i' J;, u :rju .,iri
trt'

*;.e
763.Dari Abdullah Ibnu Mas'ud RA ia berkata, "Rasulullah melihat
kelryaran nampak pada wajah para sahabatnya dan beliau bersabda"
"Bergembiralah, karena akan datang kepada kalian suatu zaman

pada siang hari didatangkan kcpada salah seorang dari kalian
sebuah mangla* besar yang beisi bubur dan didatangkan dengan

yang seulatrannya pada sore harL" para satrabat bertanya, "Wahai
Rasulullah, apakah pada saat itu kami lebih baik?" beliau bersabda,
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"Bahlan pada saat ini kalian lebih baik daripada saat itu. " (HR. Al
Bp zar dengan sanad j ayyid)

l'tlijt i q,s:;;;t;f, U
At J?r'tie tl,i,Lt 
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7il. Dai Ibnu Umar RA batrwa ia membeli daging yang bercampur
tulang dan menanrh padanya minyak samin, lalu Umar mengangkat
tangannya seraya berkata, "Demi Allah tidaklah keduanya terkumpul
pada Rasulullah SAW sama sekali melaikan beliau makan salatr

satunya dan bersedekatr dengan yang satunya lagi. Maka Ibnu Umar
berkata, "Wahai Amirul mukminin, demi Allah tidaklah keduanya
terkumpul padalru melainkan aku akan melalcukan hal yang sama."

Anjuran untuk Mencuci Tangan sebelum Makan dan
Setelahnya, dan Peringatan untuk Tidak Tidur
sementara Tangannya Masih Berbau Makanan

io ,Uy tki ,7clst ,F;:*:St ik- errrrir?t ofi -vr,

tU*li * 4Li,t&;iy.*?', ;;irrr
'6;G'Jbti ,,sue rti'i'S+ ga.,

t#t jt'.x r;1.,r+Su.,b'4f C1.:i Iri C,

765. Sufyan Ats-Tsauri tidak senang melakukan wudhu sebelum

makan begitu juga dengan Malik, hal ini didukung oleh Al Baihaqi,
dan dianjurkan oleh Syaf i untuk meninggalkannya, ia berhujjah

1. ttt .. ..At Ubt -* ,l.l ;rr1 -Vlt

I
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dengan hadits Ibnu Abbas, "bahwa Nabi SAW pernatr diberi makanan

kemudian dikatakan kepadany4'"Tidakkah anda melakukan wudhu?"
beliau menjawab, "Ahr tidak alcan melalairan shalat, apakah alat

hartts wudhu?" (HR. Muslim dan dalam sebuah riwayatnya
disebutkan, "Aht hanya diperintahkan berwudhu apabila hendak

shalat.')

|ry li |*:! ei ,i6';:ci,hr 'eb:';;-; ,rj * -vlr
r:r U';,in ,l,A'irii

766. Dari Abu Hurairatr RA "Borangsiapa yang tidur dan di
tangan On masih tadopat fuu daging dan ia tidak menancinya,

lrcmudian terlcena se:suatu (mengigilnya), malra janganlah ia mencela

kcanli diriny sendiri." (IIR. Daud, At-Tirmidzi dan ia menilainya
hasan, juga dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Ibnu Majatr
meriwayatkmya dri Abu Hurairah dan dari Fathimatr.m Al ghamar
adalah bau daging dar bekasnya).

Anturen Mentilet Jeri sebelum Membersihkennya
untuk Mendepetkan Keberkahan

Ll u ?nr u7, /rs y -v1v
'{-t:,Su3 ,'^LLs$ g.r;!r ,;l+

767. Da;i Jabir RA bahwa Rasulullatr SAW memerintahkan untuk
menjilati tangan dan piring,fll beliau bersabda, "sesungguhnya

kalian tidak mengetahui di bagran makanan yang manakah terdapat
keberkahan. " (HR. Muslim, dan di dalam salatr satu riwayatnya

ffi Di ddanr'M' dengar lafirh radhiyallaahu'anhaoaf Di dalun dua kitab aslinya dangrr latazh ash-shaJhah dan png benar adalah asi-
sha[qah sebagainana tertcra di dalam "M'

;f '*t1:r; h'.1- i' J?,

"A'e6|sf 
eo))Jir
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disebutkan, "Apabila suawn salah seorang dari kalian terjatuh, malea

hendaHah ia mengambilnya, membuang kotoran yang ada padanya
dan memalrannya, hendaHah ia tidak meningalkannya untuk syetan,
dan janganlah membersihlan tangannya dengan sapu tangan hingga
ia menjilat jari-jarinya, lcarena ia tidak mengetahui di bagian
malranan yang manakah tersimpan kcberlcahan itu.')

Peringatan Bagi Seseoreng yrng Mendapat Undangan,
Namun Enggan Menghadirinya tanpa Udzur dan

Mengenai Pengkhususan Makanant' dalam Jamuan

iw fut? :Ji tk'fi & ir qr;;; ,r: * -v1^
t;i ;7itlt :U|';:r ,'#dt'!T_s ,ir4\t rl e'i .q!,

ri t.. 1.Af lt .$t 6ae

768. Dari Abu Hurairah RA, ia pernatr bertata, 'seburuk-bunrk
makanan adalah makanan walimatr (pesta perayaan) yang mana orang-
orang kaya diundang dan orang{rang miskin diabaikan, dan
barangsiapa yang tidak me,rne,nuhi suatu undangan maka ia telah
durhaka kepada Allah dan rasul-Nya." (HR. Muttafaq ,Alaih. Dan
dalam sebuatr riwayat Muslim dari Nabi sAw, beliau bersabda,
"Sebuntk-burtk makanan adalah makanan walimah, orang yang
datang dilarang memakannlru dan dipersilakan bagi orang yang
enggan mendatanginya. " (dan seterusnya).

(Kelanjutan haditsnya) "dan barangsiapa tidak mendatangi
undangan, maka ia telah mendurhakai Allah dan rasulul-Nya."

_ .*' ,t dalam tulisan yrang asli dcngm laffir wa naa ju'a bihi danpembenarannya dari,M'

&
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769. Dari Ibnu Umar batrwa Rasulullah SAW pernah bersaMa"
"Apabila salah seorang dari kalian mendapat undangan, mala
hendaHah ia mendatanginya, baik pesta perlrawinan atau yang

lainnya." (HR. Muslim dan ia memiliki riwayat yang lafazhny4
"Apabila lalian mendapat wtdangan untuk menghadiri sebuah

hidangan, maka hendaHah kalian mendatanginya. "

b, * :t l;;"oi ,:iz it A i' f i :9'* -vv.
og,*iti t'V;A1 fd e\€'*i G::,6,iG'{"ry

':); ,13

770.Dari Jabir bin AMullah RA ia berkata, "Rasulullah SAW pematt

bersabdA "Apabila salah seorang dari lalian mendapatkan undangan

malran, maka hendaHah ia mmdatanginya, jika ia mau maka

malranlah dan apabila ia mau maka ia boleh tidak memakannya."
(tIR. Muslim dan pemilik kitfu sunan kecuali At-TirmidzD.

*a yht ;* i, J;,Li .;ht *1,i;;;j *, -vv\
c$L)t Lg't ,*1, i:'V) ,if,t i, ,"p;-:ir ',> ,Jv

*6r'6r,:yaJlrt6;f)
771. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullatr SAW UersaMa, "Hak

seorang muslim ada lima yaitu: menjmvab salam, menjenguk orang

yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, serta membalas

orang yang bersin." (HR. Abu Asy-Syaikh dari hadits Abu Ayyub
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dengan lafazh, "Ada enam tabi'at, barangsirya yang meninggalkan
sebagian darinya, maka ia telatr meninggalkm sesuatu yang wajib, dan
ia me,nambahkan padanya "Apabila ia dimintai nasihat, maka
hendaHah ia menasihatinya.')
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DAN BAB-BABNYA

Peringatan untuk Tidak Memegang Kekuasaan,
Kepemimpinan, dan Peradilan. Terlebih lagi bagi Orang

yang Tidak Yakin dengan Kapasitas Dirinya

y\t.l- I' J;r'+.*; hr er * i r -vvY

'*'JrL1's,Lt, i6)t,*),f Jki,y,r'5k,ih * t
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772. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, *Aku pernah mendengar

Rasulullatr SAW bersabdq "Setiap kalian adalah seorang pemimpin

dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Seorang imam

adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap

kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam

lceluargannya dan bertanggung jawab terhadap kepemimpinanannya,

seorang wanita adalah pemimpin di ntmah suaminya dan

bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya, seorang pelayan
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adalah pemimpin pada harta majikannya dan dia bertanggung jawab
terhadap kepemimpinannya. " (HR. Muttafaq 'Alaih)

*bt ,k:tJ?rjG ,i6.i; hr 'r3;;; 
,r)i *3-vvr

'- o. . | ." t- t ^i 2 . ,. o* +,et'G,6it'; VG,* \i,iriir W U,*;
773- Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah sAw bersabda
"Barangsiapa yang menangani peradilan atau dia dijadirran sebagai
seorang hakim di antara manusia maka sungguh ia telah disembelih
tanpa menggunakan pisau." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan lafazh
ini miliknya ia mengatakan bahwa hadits tersebut hasan gharib. luga
diriwayatkan oleh Ibnu Majatr, dan dinilai shahih oleh Al Hakim. Dan
telatr diperselisihkan mengenai maksud dengan kat4 "tanpa pisau"
dan yang kuat adalah batrwa maksudnya adalah sebagai sikap keras,
karena disembelih menggunkan pisau mempercepat mati, dan
disebutkan pula pendapat selain itu.

I ...
Gt ts -Yv t

csSt, ,\; (: c- ,io'; 1# & ,.+ ,:-*i,jd ru,i-:*
Gief 'r; ,ty'^;t:si ,'g; !q, ;i- Wf, ,kyi 6f, ,;*l

UY";j.'s:'L'&,
774. Dari Abu Dzar RA, ia berkata" *Aku pernatr berkata, -rffahai
Rasulullah tidakkah engkau memberikan jabatan kepadaku?" ia
berkata" "Maka beliau memukul pundakku dengan tangannya dan
berkatq "wahai Abu Dzar sesungguhnya engkau adalah orang yang
lemah, sedanglan jabatan adalah amanat, dan ia di hari kiamat
merupalran suatu bencana serta penyesalan kecaali orang yang

yf .ar J;, G- 'Lij 'ju .i; ir ,?, \3
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mengambilnya dengan halotya dur menunaikannya sesuai yang waiib

atasnya dirinya." (HR. Muslim)

Anjuran bagi para Penguasa untuk Berbuet Adil, baik
Ia Adatah Seorang Imam atau bukan dan Peringatan

bagi Orang yang Menangani Sesuatu dari Sikap
Member*1""flr3i#li*ilil$T*o""Berbuat

qE ii,r &.1' J?;;u ,J6&fu u1,i;:) 4 *i -vYo

.j,uir iu)'; ,4 t eilt ,i* i; ) -# ,*t
{M"

775. Dart Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW UersaUaa,

"Tiga golongan yang tidak akan ditolak doanya, yaitu: orang yang

puasa pada saat berbulra,ei pemimpin yang adil, dan orang yang

teraniaya (dizhalimi)." (Al Hadits) (IIR. Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu

Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimatr dan Ibnu Hibban)

(Al Hadits) doa orang yang teraniaya akan Allah angkat ke atas

awan dan Allah membuka baginya pintu-pintu langit dan Allatt

berfirman, "Demi kemuliaan-Ku! sunguh Aht akan membelamu

suatu saat kelak."

\, * lnr Jyrj6 'iti ci!"?s ,g, {? i.t * -vv1

'e?d'* r,="-,,4 :w',1,Pl ):c t6\ii;- :* t Y
Lt?'F)r y, q. f;1i 4. r".,\'

t' Or-g yang senantiasa menjaga diri hyalcrya orang )rang sedang bctPuasa' @ahal ia
tidak dalam keadaan berpuasa.
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776- Darj Ibnu Abbas RA, ia berkata "Rasurullarr sAw bersabdq
"satu hari bagi seorang pemimpin yang adil lebih baik daripada
ibadah selama enam puluh tahun, dan huhtman yang ditegalrtan di
mul<a bumi secara benar lebih suci bagi penduduk yang ada padanya
daripada hujan selama empat puluh hari di pagi hari.,, (HR. Ath-
Thabrani di dalam Al Kabir dan Al Ausath. sanad yang terdapat di
dalam Al Kabir adalah hosan dan diriwayatkan pula oleh Al
Ashbahani dari hadits Abu Hurairah dengan rafazh, "Keadilan satu
hari lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun-" Dan dari jalur
yang lain dengan lafazh, "wahai Abu Hurairah, keadilan sesaat lebih
baik daripada ibadah enam putuh tahun, meraradran shalat pada
malam hari dan puasa di siang harinya." Dar ia menambahkan,
"wahai Abu Hurairah, kelaliman sesaat dalam memberikan hukum
lebih berat dan lebih besar di sisi A[ah daripada kemaksiatan selama
en.rm puluh tahun.')

,r* it J;ri6 ,ju *?nr €r,ejnit * ejgp -vvv

ictr:,t7,: iai:r,!q,ii )u jt r"A,';i ,p, *\t
Vu" ?yt,q i'i.t *; i, jt r'61'6t r,l,s,o

777. Dari Abu sa'id Al Khudri R t ia Mat4 "Rasulullah sAw
bersabd4 "orang yang paling Allah cintai pada hari kiamat kelak
dan yang paling dekat dengan-Itlyaaa adalah pemimpin yang adil, dan
orang yang paling Allah benci serta paling jauh kedudulannya dari-
Nya adalah pemimpin yang lalim.- (HR At-Tirmidzi, dan ia berkat4
"hasan.')

s Begitulalr di dalam 'M' dan di dalam biuib ulinya nahalhadan di dalam ..L,, dengan
lafazh mahallan
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e |t Jy'ju 'ju 
.i; tor q'i*y.i' * ,ft -vv^

'& 'r1 ,r* 'ls i ,-;q, i', r3.tt,- 16r "pf 
t*1 ,:S': ql; ir

n z nzz ,.

,ita 1t.!1 crri

778. Dan Abdullatr bin Mas'ud RA, ia berkatq "Rasulullah SAW

bersabda, "Penghuni neraka yang paling pedih adzabnya pada hari
kiamat kelak adalah orang yang membunuh seorang Nabi, atau yang

dibunuh oleh seorang Nabi, dan pemimpin yang lalim." (HR. Ath-

Thabrani dan padanya terdapat Laits bin Abu Sulaim.s5 Dan

diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan sanad yang baik, hanya saja ia

mengatakan, "dan pemimpin kesesatan')

ti-r, ilr';-ii :d)rJ';'j Aio ,iu +: i F ,;,j-vvt

76. ,b JC pif h' ,k :, J;";ty,yi F :rL*f t
b'34, i t,b'{& a.'oy, d:.i q ;-1t : y iai 4r
t:rs; ob ,t'.p')i frlt,.G ;:{1 u'+, fi"--'-i-,t oL.6 ,r: e
';Li 

/6t),id>,;srr,i' il * e ^:',p I * 
r;*

779. Dan dari Bukair bin Wahb, ia berkata,646 "Anas bin Malik
berkata kepadaku, "Aku akan menceritakan kepadamu sesuatu yang

tidak aku ceritakan kepada setiap orang, "Sesungguhnya Rasulullah

SAW pernatr bersabda di depanflT pintu Ka'batr dan kami berada

disana, "Para pemimpin itu dari kalangan Quraisy, sesungguhnya aku

memiliki hak atas diri kalian, dan mereka memiliki hakes atas kalian,

s5 Begitulatr di dalam "M' dan di dalam dua kitab aslinya dangan lafazh Laits ibnu
Sulaimin

flt Ditambahkan dari 'L'
s7 Di dalam'M'dengan lafazh qaosaa 'alaa baabil baiti wa nahnufiihifaqaala
e8 Ditambahkan dari "L'
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seperti itu. Apabila merelca diminta untuk menyayangi, maka mereka
menyayangi,ile apabila mereka berlanji, maka menepati,650 apabila
mereka mengadili, maka merekt berlaka adil.65t Karena itu
barangsiapa di antara mereka yang tidak berbuat demikian, maka
baginya lahat Allah, Malaikat dan seluruh manusia." (HR. Ahmad,
dan lafazh tersebut adalah miliknya dan sanadnya bagus, juga Abu
Ya'la).

a'.^a

*-,*h, & lt J?r"oii;br,gri;;;: *r-vl.
,1lii^)tr;;';i* ; dn- &;;5t;ti-& J, ,sv

)rh rudv',:r;'*';',

780. Dri Abu Hurairah RA batrwa Rasulullah SAW UersaUaa,
"Barangsialn menghendaki wttuk menjadi hakim kawn muslimin
kcmudian ia mendaptkannya, lalu keadilannya mengalahkan
kelalfunannya ,naka baginya surga, dan apabila kclalimanya
mengalahlcan kcadilannya maka baginya neraka. " (HR. Abu Daud)

,*t * bt J* lt J;, i6 ,i6 & hr €? ,:Lt -v^\
, ,t ,1 2t'; iit ,nl |i :rrlt oBu- ?v i'ri * *i

to t '. to-1. \, e. o g. t
,p ft2 cdlt ry L?t

781. Dm dri Abu Hurairah RA" ia berkat4 'Rasulullah SAW
b€rsaM4 "Diperlihatkan kcpadafu tiga orang pertama yang masuk
neraka, yaitu: pemimpin yang semeno-mena, orang krya hana yang

] oi dahn ndisn yag asli tqtqalaferih-irhanruu" dan di dalam c€takan "L- dengan
l*a^-"farhma.", dn ymg bcna dalah rahirnu sebagainrura di dalam "M,o Di datanr'M- dangm lafrr/rt wafau6t Di dalmr trll"tt *fi i'a*- arrAidalam cetakan 'L- dangalr latazin 'adat$uilan inila
yang benr-
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tidak menunaikan hak Allah6t2 (mknt), dan orang miskin yang

sombong. " ([IR. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

€.i;- *i y \t,* at Jr-' r'+,:a.s;;;i' -v,rv

i d);t,y';';v ir*',# ,il |fiAt';'"flt,q.
". iru ,'14 '6t:t', ,ii ;i

782. Dari Aisyatr, ia be*ata "Aku mendengar Rasulullah SAW

bersabda di rumatrku, "Ya Allah, orang yang menguru:ti perkara

umatku (memimpin umathr) kenrudian ia memperberat mereka, maka

perberatlah ia, dan orang yang memimpin umatht dan bersikap

lembut keWda merelca, noka brilah kelembutan-Mu ke:padanya."

(HR. Muslim, An-Nasa'i, dm dalur riwayat Abu Awanah di dalam

Mustakhrajnya terterq "Barurgsiapa memimpin mereka dan

memperberat kepada mereka, maka bagnrya bahlah Allah." para

satrabat bertanya, "Wahai Rasulullatr, apalcah bahlah itu? Beliau

menjawab, "Labtat Allah. "

Peringatan terhadap Praliitek Suap Menyuap

e !, J;, is :JG ci:b?s u1, t.J /. il' '? * -v^r
'orSSri qt'), &ty\t

783. Dari Abdullatr bin Amr RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

melaknat orang yang menyuap dan yang me,nerima suap." (HR. Abu

Daud, serta At-Tirmidzi dan ia me,ngatakan "hasan shahih").

652 Ia tambahkan di dalam'M'katarirri
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i Peringatan untuk Tidak Berbuat Zhalim (Aniaya) dan
Penejelasan Mengenai Doa Orang yang Teranaiaya

serta Anjuran untuk Menolongnya

q,*t *\, * dt'* &bt qr'rt ej ';,e -vxt
c.c3l* & Ptu? ite:V u 'jti 

6,Yt? i, * e:i
t;w )r (,:;,-)'&'^La,

784. Dari Abu Dzar RA, dari Nabi SAW dalam riwayat yang beliau
riwayatkan dari Allah azza wa jalla bahwa Allatr berfirmarl "Wahai
hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Alru haramkan kahaliman atas diri-
Ku dan Aka jadikan kszhaliman itu haram diantara lcalian, maka
janganlah saling meruhalimi." (HR. Muslim)

*:, *ht Jb i,J;r'of A?nt uyri;; €j * -vlo
,L6 ri d e,: I u q. eit $u f,;.;!r t oj,'fi :Jv

6yi :s:' ,?'rY!q'i;- ;y ,tt q';'5"ot ,,su;.
a.aa

,t:a Qp: d- i:r:!rr3 ,ti JY Jrlj ua ,ti, ,r.ti'fi, u
oi ,F'it:; '* ori caiti-L u t;'j, : ceiti*L u tb #

)a, e'rii * -;ypuu; ,1+l * 6 ;bi
785. Dari Abu Htrairatr RA batrwa Rasulullah SAW bersabda,
"Tahulrah lralian siapalcah orang yang banglvut itu? " para satrabat

menjawab, "Orang yang bangkrut ditengatr kita addah yang tidak
merniliki harta dan be,nda." Beliau bersabda, "sesungguhnya orang
yang banglmtt di antara umatlu adalah orang yang datang membawa
pahala shalat, puasa dan zakat, ia datang dalam keadaan telah
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menghina orang ini, menuduh orang ini, makan harta orang ini,
menumpahlran darah orang ini, dan memulai orang ini sehingga
orang ini diberi dari kebaikannya, dan orang ini dari lcebailannya,
kemudian apabila telah habis lcebaikannya sebelum terselesaikan apa
yang menjadi kewajibannya, maka akan diambil dari kesalahan
mereka dan dilemparkan kepadanya, kemudian ia dilemparlran lce

neraka. " (HR. Muslim, serta AfTirmidzi)

l,r j ,:", j6 
' 

j6J;, ;Jtt * at 4t'e6t .,,G ;.-^3L'*, -vll
.a

i\fu::6

786. Dari Uqbah bin Amir Al Juhani, ia bertata, *Rasulullah SAW
bersabda, "Tigo golongon yang dikofulkan doanya, yaitu: orang tua,
musafir, dan orang yang teraniaya." (HR. Ath-Thabrani dan sana&rya
shahih)

* JLi:r;X ,t;v ot{ o\r,lr;:;*;,iu.jr

787. Dart Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Doa
orang yang teraniaya dikabulkan walaupun ia seorang pendosa, dan
perbuatan dosanya itu dibebankan kepada dirinya." (HR. Ahmad
dengan sanad hasan)

A o

A'
.irt *.,id,t ,ltlr:st

i?; :Ju S-,t * \, ,),* ,4t f ;;; gi *i -v^v
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Aniuran Berdoa untuk Orang yang Takut dengan
Kezhaliman

ybt *,i, *,efu ,g, )r,.d i i' * r -v^^
c.,(St'*; ,llt ,'511i o,t^'t'".1 3'*i J'fr ri1 rju *t
,*-- .1>ri i grn ? 'u rrs d.'; ,:+at i/,'*;, ;1,
':;'.l t L:;- Lf e$\,i)t, 4t F ui,-iti; Ult

'rIrn i\li ,:!:itl'trt ,:l:t;7 ,:&

788. Dari Abdullatr bin Mas'ud RA dari Nabi SAW bersabda,

"Apabila salah seorang dari kalian merasa tafut kcpada seorang

penguasa, maka hendabrya ia mengucapkan, "Alallahunma rabbas

sanawaatis sab'i wa rabbal 'arsyil 'azhiimi hn lii jabbaaran min

syani fulan ibni fulan -yaitu orang yang dia maksudkar- wa min

syarril jinni wal insi wa at baa'ihim an yafrasha 'alayya ahadun

minhum 'aza jaartka wa jalla tsanaauka walaa ilaaha ghairuka."
(Vahai Rab langit yang tujuh, dan Rab singasana yang agung
jadilah Engkau Penolonghr dari kejahatan si fulan bin fulan -yaitu
orang yang dia maksudkan-, dari kejahatan jin dan manusia serta

para pengifut mereka, dari salah satu mereka yang akan

menelakakanht, mulialah orang yang Engkau lindungi, Malra agung

pujian-Mu, dan tidak ada Tuhan yang berhak unfitk disenbah

melair*an Engkau." (HR. Ath-Thabrani dan para perawinya

terpercaya)
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Anjuran Menolak Menemui Orang yang Zhalim

?i *\.Gt *; f i' e !' J;,'oi rq; ri -v,rr

i Jtt,.-ir ,yf i *f i' J;,6- ,i.j[ ,LL?j *"t V
,fix roi'€y\f:L 

=6. 'b? 16

789. Dari Tsauban RA batrwa Rasulullatr SAW berdoa untuk
keluarganya,653 beliau menyebutkan Ali, Fatimah, dan yang lainnya,
kemudian aku katakan, "Wahai Rasulullah aku merupakan bagian dari
ahlul bait?" beliau berkata, "Ya, selama englau tidak berada pada
pintu penguasa atau mendatangi seorang pemimpin untuk memtinta

sesuatu lcepadanya.'"0 (HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan para
perawinya terpercay4 dan yang dimaksud dengan suddah adalah
penguasa).

!-yt ,yli'; ,:r';'6'; t ,fGrA: i'lriL7s -vq.
L;: ;;? ui\,l-,.:itt J* ,-gft g?tg';i ,u?'i
,jlt ,i* *t ,,ty\r:r'* ,* 3,.u:rii:, i;t ,,* u
,:J; *:, * bt J* y, );,'?w ?:dt ; J\'+
q - ur'$'€';-;iL\,p3 y\t J* it J;:.,iC
'tr*: A'; ,p:? hr l3;i ,',rl,t t, e#'ot 

t"b; 
t1 ir ,ttr+,

'*'oi';. r;i' 1:.:" q 1rlrur',:r;i:'€'*i o, "iqt i; J\
,lr;A;iC iW f- A.'^f- Ary .p:'"* itr l3j '.i)i. t;

653 Di dalam cetakan "L" dengan lafazh da'aa da'aa ahlahu
oa Di dalam cetakan "L" dengan lafazhfotas alahu
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psf oi * u l* '*i ,:r'jk 6c, ,irrt tic tt;.r'p,u

?:a'i)\.q*6:
790. Dari Alqamatr bin Abu Waqqash Al-Laitsi batrwa ia pernah

melewati seorang laki-laki terpandang dari penduduk Madinatr yang

sedang duduk di pasar Madinah, kemudian Alqamatr berkat4 "Wahai
fulan sesungguhnya engkau memiliki kemuliaan dan engkau memiliki
hak, dan sungguh aku melihaunu me,nemui para pemimpin tersebut,
kemudian engkau berbicara di sisi mereka, dan sungguh aku telah
mendengar Bilal bin Al Harits, seorang sahabat Rasulullatr SAW
berkata *Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya salah seorang
dari lalian berbicara dengan suatu perkataan yang disenangi oleh
Allah, ia tidak menyangka6tt akan sampai kcpada apa yang terjadi,
sehingga Allah tetapkan baginya karena perkataan tersebut
lceridhaon-N1n hingo pada luri ia berjumpa dengan-Nya, dan
sunguh salah seorang dari kalian berbicara dengan perlrataan yang
dimurlai Allah, ia tidak menyangka akan sampai kcpada apa yang
terjadi, sehinga Allah tetapkan baginya kcmurluan-Nya karena

tendu4 hinga pada hari ia berjumpa dengan-Nya."
Alqamah berlcata, "Lihatlalu apa yang engkau ucapkan, dan apa yang
engkau katakan, berapa banyak pcrkataan )'ang dihalangi oleh apa
yang aku de,ngar dari Bilal bin Al Harits untuk aku katakan." (HR.
Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

65 Di datam kiab aslinya bizh-zhanni-dn yang borar dalah maa yazhnnna sebagaimana
di dalam cetakan'L"
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Anjuran Berbelas Kasih kepada Rakyat, Anak-anak,
dan lainnya, dan Peringatan untuk Tidak Menyiksa

Orang Lain, binatang, dan Lainnya Secara Zhalim serta
Larangan Memberi Cap Binatang di Wajah

\t 'v :t;;;ie

791. Dari Jarir bin Abdullah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa yang tidak mengasihi manusia makn Allah

tidak akan mengasihinya." (HR. Muttafaq 'Alaih, dan Ahmad

menambah dalam sebuah riwayatnya, "dan barangsiapa yang tidak
mengampuni, maka ia tidak akan diampuni." dan dalam riwayat Ath-
Thabrani, "Barangsiapa yang tidak menyayangi yang ada di muka

bumi, maka yang ada dilangit tidak akan menyayanginya." dan

sanadnya jayyid. Dan dikeluarkan oleh Ahmad dari hadits Abu Sa'id
juga dengan sanad shahih. Dan riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu

Mas'ud, "dan barangsiapa yang tidak menyayangi manusia maka

Allah tidak akan menyayanginya." Sanadnya hasan, dan asal hadits ini
adalah Muttafaq 'Alaih dari hadits Abu Hurairatr dengan lafazh,
"Barangsiapa yang tidak menyayangi malca ia tidak disayangi.')

J',;:, Li uaAt

'ro'ilt
t, . I z c 4.

l3 >j cu->)l

792. Dari Abdullah bin Amr bin Ash batrwa Rasulullah SAW

bersabda, "Orang-orang yang penyayang, disayangi oleh Yang Maha

Penyayang, sayangilah yang ada di bumi, malra Yang ada di langit

,JE &?nt q..rl' f / /fri, -vr r

i'r i&}V ;0r r-'; | ; ,*j ^lL

&:'
€Lt

.^
dJ9 a.!l

. c. c !- .i. :* d,{ 6r .* * -vly
' 

*;;-'oi;!t ,JG *t
o(J..tr ,f i 6J';-

L
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alran menyanyangimu." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dengan
tambahan, dan me,ngatalcan hadits ini hasan shahih.)

(: d ::'>it G{,Ar'+ :Jv'& br,gr r;:} G:,f -vlr
,*, vt*1t LF y,i; *3 * h, & y*'

793. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, *Aku pemah mendengar
Rasulullah SAW bersabd4 "TidaHah dicabut rasa kasih sayang
lrecaali dari orang yang celalca. " (HR. Abu Daud dan lafazh tersebut
adalah latazh Abu Daud, At-Tirmidzi dan ia me,ngatakan, "hasan"
serta Ibnu Hibban)

\t * lt )-),JG )A:r'rt yj '* ,;1.i i?-:C';/, -vtt
?̂s U;jt4+) ol:)ui ,Wlf bf i6.l ?'rt jt,*,r,1,

794. Dari Mu'awiyah bin Qurratr dari bapalcnya batrwa seorang laki-
laki pernatr berkata kepada Rasulullatr SAW, "sungguh aku merasa
kasihan kepada seekor kambing yang akan aku sembelih" maka beliau
bersabda, "Apabila engkau menyayanginya malca Allah
menyayangimr. " (HR. Al Hakim)

V-;, ,itz 7*i >a;Li t;A; bt ue, a& ir *j -vlo
* 7r; q'oi *-fi ,p; + h, jr'd, jut 17

ryLi,St'a;b c.,\:r-

795. Dari Ibnu Abbas RA batrwa seorang laki-lald membaringkan
seekor kambing dan ia me,ngasah pisaunya, kemudian Rasulullatr
SAW mengatakan kepadanya, "Apakah engkau hendak membunuhnya
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berkati-lrati?6s6 Tidakkah engkau menaiamkanasT pisaumu sebelum

englrau membaringlcannya?" (HR. At-Thabrani dan Al Hakim, lafazh

ini adalah miliknYa.)

y\, ,k dt ,f tlii-?s o7r:1i l' .^? ,f -v11

i' jL, rr g; A,$';w*t';>L J* out ut, ,*,t
. .: n '.'. o - \. ' '

Wk Ll ,1t ,;v t& t1.1 :.Ir J';:, t:,- Ji ,,f;t- t i;- W

i, €'1'Wl:,'F't'r':;Ai

796. Dan Abdullatr bin Amr RA, dari Nabi SAW, "Tidak ada

seoranwun yang membunuh seel<or burung pipit dengan sia-sia dan

yang lebih besar daripada itu dengan tanpa halotya, melainkan Allah

alran menanyakan mengenainya pada hari kiamat kelak." kemudian

ditanyakan, "Wahai Rasulullatr apakah haknya?" beliau menjawab,
,,Halotya adalah hendaknya engkau menyembelihnya lalu

memalrannya dan engftau tidak memO(gngnya lalu membuangnya."

(IIR. An-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Al Hakim)'

tki 
" f.; q iqrT'6 Li:" ?nt u7' 

'# 
i.t ;,o1 -vtv

'u *G ,F jlst *-u trt* $i ,q;6Lc'r'J -};jt. ,/
\t d t'r^ F a ,-* i.t ,Sw ,f;?'r* i.t b:L t53 |#
^)t*'Gt J'# *i y\t J* |t'J;t'ttt.,t*',-P;

va't c:It

6$ Begitulalr di dalam cetakan "L" dan di dalam "M" dengan lafazh maulataini
657 Di dalam "M'dengan lafazh ahdadta

l-
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797. Dari Ibnu Umar RA bahwa ia pernah melewati beberapa pemuda

dari kalangan orang-orang Quraisy yang menancapkan burung atau

ayam unhrk mereka panah dan mereka menrberi upah kepada orang

yang memiliki burung untuk setiap sasaran yang tidak tepat. Tatkala

mereka melihat Ibnu Umar maka mereka bubar, kemudian Ibnu Umar

berkata, "siapakatr yang melakukan ini? Semoga Allah melaknat

orang yang melakukannya, sungguh Rasulullatr SAW telatr melaknat

orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai target." (HR.

Mattafaq 'Alaih. Dan Al ghardh adalah apa yang ditancapkan oleh

para pernanah, berupa kertas atau yang lainnya.)

,*", yit ,k :, J';'rju 'jti Lii"?nr qr'^*i -vtx

, Fe t4e:ri ;t ,q* * 63 :t e ,rh i?rt drt
ft'tr it*

798. Dari Ibnu Umar RA ia berkata, 'T.asulullatr SAW bersabdq

"Seorang wanita masuk ke dalam neraka dikarenakan seelar larcing

yang ia ikat,65E ia tidak memberinya makan dan tidak pula
membiarlrannya mencari makan dari serangga tanah." (HR. Al
Bukhari )

lKhasyaarytl ardhil adalah serangga tanah dan bentuk

tunggalnya adalah khasyaasyah

*t tn hr & i' J;.,'7 :JGa$;t it ,b ri -vrr
,A, t'Qt:: €?ntr$t,i6',yr'i:;b4i *

-AA(r Ay t ,:,;SG tot{fru

u$ Di dalam kitab aslinp brtilbrraa dan yarg bcnr adalah rabotlut /raa sebagaimana

di dalam"M'

540 RirUkaan Taryftib wa Tarhib



7gg. Dan Sahl Al Hanzhaliyatr,ut' iu berkata, "Rasulullah SAW

pernah melewati seekor unta yang punggungnya menempel dengan

perutnya, maka beliau bersabda" "Talwtlah kalian kepada Allah

terhadap hewan-hewan yang tidak dapat berbicara ini dan

kendarailah merela ketilu dalam keadaan sehat dan maleanlah dalam

keadaan sehot." (HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh Ibnu

Khuzaimah)

,!',Jlu;,t.6" ,?l 'Ck ,Ju'rsrtst "iii,J,'oj ,?t -A. .

n oiat'el't 1Pu{ p' ,* n t?*'4
tiri ;{1 * h' 

"& i' J;r'} ,t\ e 6t fii ,i6 ,.*ir
,:6 ,* 'ct, 'a1, 'rii iYs i'r ii ,:PuJ i.rt' ,:J;-';
J;, r;- z'*t;, ,!r, ,5.: .t$ i:r,;. tS tt:,, '*?iy ,lriii ,;>tlir
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800. Dari Ibu Mas'ud Al Badri,* i" berkata, "Aku pernatr memukul

seorang hamba satrayaku yang masih kecil dengan cemeti, kemudian

aku mendengar sebuatr suara di belakangku, "Ketahuilah watrai Ibu

Mas'ud." dan aku tidak mengenali suara tersebut karena

kemarahanku, maka tatkala mendekat ternyata ia adalatr Rasulullah

SAW dan beliau mengatakan, "Ketahuilah wahai Abu Mas'ud!

Sesungguhnya Allah lebih Kuasa terhadapmu daripada knmu kepada

budak kecil ini. " Maka aku katakan, "Aku tidak akan pernah memukul

seorang budak pun setelatr ini untuk selamanya." Dan dalam suatu

use Di dalam kitab aslinya Al hanzhalah dan yang benar adalah apa yang telah kami
tetapkan disini.

ffi Di dalam tulisan yang asli lbnu Mas'ud Ats-Tsauri dan pada "L" dengan lafazh Abi
Ma'ud Ats-Tsauri dan yang benar adalah apa yang kami tetapkan disini.
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riwayat: Maka aku katakan, "Wahai Rasulullah, ia merdeka karena
Allah SWT semata." beliau mengatakan, "Ketahuilah, jika kau tidak
melakukannya, maka api neraka akan menimpamu atau engkau akan
tersentuh api neraka." (HR. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

oi ia:,i a j'; L:a iu o? i l.; i n:6',yj - x,t

dt * JL -a- k :? e * Gy ,:i'u73t :Jv: ;.c;',
J;'i* ,9 Jr. tl-lli i,,i vt s'Ai ,*; * \t j,"
:)v l7p i,r; r:i A 4 tju ,arJ;*.i ,*, y ht 

"b !,
4jill,r'.3ir ;-'&:&

801. Dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarin, ia berkata, "Aku
pernah menampar hamba sahayaku, kemudian ayahku memangginya
dan memanggilku, dan beliau berkata, "Balaslah dia, sesungguhnya
kami orang-orang bani Muqarrin kami dahulu berjumlah tujuh orang
berada dalam janji kepada Rasulullatr sAw dan kami tidak memiliki
kecuali seorang pelayan wanita,6l kemudian salah seorang dari kami
menamparnya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Merdelcalcanlah

dia." mereka mengatakan, "Kami tidak memiliki pelayan selain dia.,'
maka beliau berkat4 "Hendabrya ia melayani mereka hingga mereka
tidak kgi mer(Na *hrp,oo' kemudian hendaknya mereka
memerdekakannya." (HR. Muslim, serta Abu Daud dan lafazh
tersebut adalah lafazhnya, dan At-Tirmidzi serta An-Nasa'i)

& l' J;):/ jd :Jv'& ?nt q, rt ,r. )b t, -A.y

iq'i;iqf dL sp';*i,*ii+ i,,

*r Di dalam "M" dengan lafaz/tr Maodimun
@ Ditambahkan dari ;M"
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802. Dari Ammar bin Yasir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda kepadaku, "Barangsiapa memulatl hamba sahaya secara

zhalim, maka ia aknn dibalas pada hari kiamat kelak. " (HR. Ath-
Thabrani dan para perawinya terpercaya)

11; 
b' e lt J';:r i6 'i6 

.:; tr e:, e;-; oj *j -A.r
t@t i'i':;it +b'&i,iu L',rtj *j k k Ji';,*,

803. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa menuduh hamba sahayanya sedangkan dia terlepas

dari apa yang ia lratakan maka ditegakkan66i hod (hulatman) atas

dirinya pada hari kiamat lcelak, kecuali apabila hamba sahaya

tersebut benar-benar seperti yang ia katakan. " (HR. Muttafaq 'Alaih,

dan lafazh tersebut milik At-Tirmidzi)

"a;ii'| ,Vjax.'S;\isj *,ir:Jv i-;; ,s'.it'* -x,t
s,j'c'';i ck';'ri (t u ,i'ji;tw',jv ,L ->v ;'',

,;? ,i;'o$c -:-*s) ,:^v'AK ,,b e'M ,:,!DJ

'i;i ,i*.Li ii Uk, ,y,-, i;.L * a:.,i ;) Jui :Jv

,il^e l\3;, ,ust ,\i (l u ,sw ,rr, ;-i J\ e.d ,iL.

r't ,;4 i<i}'f ';r ;&?'t 5ii E;t r*t1A
l' ;r ti;t

iv * oktf lr

63 Di dalam kitab aslinya dengan lafazh aqiimaa dan yang benar ilalah uqiima
sebagaimana di dalam "M"
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804. Dari Al Ma'rud bin Suwaid, ia berkata, "Aku melihat Abu Dzar

di Rabdzah dan ia memakai jubah yang tebal dan hamba sahayanya

juga memakai seperti itu." Al Ma'rud bekata, "Kemudian orang

tersebut berkata, "Wahai Abu Dzar seandainya engkau mengambil apa

yang dipakai oleh hamba sahayamu, kemudian engkau

menggabungkannya bersama dengan jubah ini, maka akan menjadi

suatu perhiasan, dan engkau memakaikan hamba sahayamu pakaian

yang lain." maka Abu Dzar berkata, "Dahulu aku pernah mencaci

seseorang dan ibunya adalatr seorang wanita bukan dari kalangan suku

Arab, maka aku mencelanya dengan menyebut ibunya, kemudian ia
melaporkanku kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda,
"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang memiliki
sifat jahiliyah." kemudian beliau mengatakan, "Mereka adalah
saudara kalian, Allah mengutamakan kalian atas mereka, maka siapa

yang tidak sesuai dengan kalian, juallah dia, dan janganlah kalian
menyilrsa makhluk Allah. " (HR. Al Bukhari, Muslim, dan Abu Daud,

lafazh ini miliknya.)

ti :ju

805. Dari Amr6s bin Huraits batrwa Nabi SAW bersabda "Pekerjaan

yang englrau ringanlcan dari pelayanmu alun menjadi pahala bagimu
dalam timbangan kebailunmu. " (ffR. Abu Ya'la dan dinilai shahih
oleh Ibnu Hibban)

:. a 6. tl ..t . ou o,,

,P dt Jt 4-? /. tt' ,f ) -tt'o

e,;ruik yi*:G';;'-*

|i ok ,:,+j ht i? ,*',*,, -A.1

.*,*f ?3& 6', ,i:\rr iyltr

&:t *\'
. , a 2.ca;,

h' & d.r*^rl,
,*i

6 Di dalam tulisan png asli Unur dan denrikiu di dalarn "M" dan yang bamr adalah
Ann scbagaiman a di dalaunrr At-Tajrid.
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806. Dari Ali RA bahwa akhir perkataan Nabi SAW adalah, "Jagalah

shalat, jagalah shalat dan jagalah hamba sahaya yang kalian miliki."
(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

\' * d' jt,y;;,;
i;- ,Y 'ju t;,t*ir ;

:lu r:,iZ ?nr uyr'# i * -n,,
*f '€ lt ,S;; [ 'jui *, *

'-a. . ..
otl 0:t*.-,

807. Dari Ibnu Umar RA, ia berkat4 "Seorang laki-laki datang kepada

Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullatr, berapa kali aku harus

memaalkan (kesalatran) dr.i*t seorang pelayan?" beliau mengatakan,
"Setiap hari, tujuh puluh frali" (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi dan Abu
Ya'la)

Larangan Memberi Cap di Wajah

fi *,, *\t * d, * t i:,?nr ue, t* it f -n,n
'^a3;iir ii,r us :Ju" t+:r"1') )t ,*";

808. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW batrwa beliau pemah
melewati seekor keledai yang wajahnya telah diberi cap, maka beliau
bersabda, "Semoga Allah melaknat orang yang telah mencapnya."
(HR. Muslim, dan dalam suatu riwayat, "Rasulullah SAW melarang
memukul wajah." (HR. Ath-Thabrani dengan sanad yang bagus secara

ringkas, "beliau melaknat orang yang mencap di muka.")

fwusima wajhuhu) yaitu diberi tanda dengan kay (besi panas)
pada wajatrnya.

*5 Di dalam "M" dengan lafazh 'an
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Anjuran bagi para Pemimpin untuk Mengangkat
Menteri yang Shalih dan Amanah

-^W iut gt '^;;C;i -,r. t

: lt r\u.,?ri;tri ti1 ,'st:
-c zc ti',., ,rc, \.oJa J-t) 4 )* ctg q oll'r;lr'ik 

a: * q?nt;tri

809. Dari Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang pemimpin,
dalam sebuah riwayat disebutkan, barangsiapa di antara kalian yang
mengurusi suatu perkara, kemudian Allah menghendaki kebaikan
baginya, maka Allah memberinya menteri yang jujur, jika ia lupa, ia
akan mengingatkannya, dan jil@ ia ingat, maka ia akan
membantunya. Dan, apabila Allah menghendaki baginya selain itu,
maka Allah memberinya menteri yang buruk, apabila ia lupa, ia tidak
mengingatkannya dan apabila ia ingat maka ia tidak membantunya."
(HR. Abu Daud, An-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Peringatan dari Persalsian Palsu

\t * it Jt-r'-,b & ,JG & ?nt qri,* ,sri F -,rr .

'tr;r;t 
'-u:u- i6t ;'U'5Xl tf ,Jd *i ^lL

L<1 ou-'j ,irlli;1u r,ti ;rltilq v!)t'obi
?k- 4 ,a" ,]; t:rK J\ a

,c t
ti!
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810. Dari Abu Bakrah RA,uu6 ia berkata, "Suatu ketika kami berada di
sisi Rasulullatr SAW dan beliau bersabda, "Maukah kalian aku
beritahu mengenai dosa yang paling besar diantara dosa-dosa
besar?" beliau mengucapkannya tiga kali. "Yaitu: menyekutukan
Allah, durhaka kepada orang tua, dan persal<sian palsu, berhati-
hatilah kalian dari persaksian palsz. " sebelumnya beliau tengah
bersandar, kemudian duduk, dan senantiasa mengulang-ulangnya

hingga kami mengatakan, "semoga beliau diam." (HR. Al Bukhari,
Muslim dan At-Tirmidzi)

8l l. Dari Anas,ia berkata, "Rasulullah SAW menyebutkan dosa-dosa

besar, beliau mengatakan, "Menyehttukan Allah, durhaka kepada
kedua orang tua, dan membunuh jiwa, maukah aku beritahukan
kepada lmlian tentang dosa besar yang paling besar? Perkataan palsu
atau persal<sian palsu." (HR.Al Bukhari)

&'t
.^ect. n.

4-1, dltl gf..a

,r!u.

) 4r, , ,c. \. . . .., c I o.-

C' f 4:' dl q) L-f-t' €..' €) -A \ Y

V;'ok q\{\r;1i,;w € i,iG
812. Dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa

menyembunyilcan suatu persaksian ketile diminta, maka ia seperti
halnya orang yang bersumpah palsu." (HR. Ath-Thabrani dalam Al
Kabir dan Al Ausath, dari riwayat Abdullatr bin Shalih, sekretaris Al-
Laits, dan AI Bukhari telah berhujjah dengannya).

ffi Di dalam "L" disebutkan dari Abu Bakar, dan ini keliru.
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a,:rfl.t .?f
KITAB HUDUD (HUKUMAN)

Anjuran Memerintahkan kepada Kebaikan dan
Mencegah Perbuatan Munkar, Serta Peringatan dari

Meninggalkannya dan Sikap Mencari Muka

& l' J;r'+,*.; irr e:t',$t:"iit +-,'g..1 't -^\ r
'#_ l'uY,,.!,

16..)''-b;bi ut r,#'F.p tPry.$

813. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, ia berkata, "Aku mendengar

Rasulullalr SAW bersabda, "Barangsiapa yang melihat kemungkaran

hendabrya ia mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu

maka dengan lisannya, apabila tidak mampu juga malca dengan

hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya leeimanan. " (HR. Muslim,

At-Tirmidzi, Ibnu Majatr serta An-Nasa'i dan beliau dalam suatu

riwayat mengatakan, "Kemudian ia mengubahnya dengan tangannya

maka ia telah bebas" dan demikian pula beliau mengatakan dalam

lisan serta hati)

;H;6!,'&,si, ilA *', &?"

t.
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814. Dari Ubadah bin Shamit RA, ia berkata, "Kami berbaiat kepada

Rasulullah SAW untuk mendengar, taat, (Al Hadits) di dalamnya
dikatakan, "dan mengatakan kebenaran di manapun kami berada, dan

tidak takut kepada celaan orang yang mencela." (HR. Al Bukhari dna

Muslim)
(Lanjutan hadits) baik dalam keadaan susah atau senang,

semangat atau tidak bersemangat, dan untuk mendahulukan beliau
atas diri kami, tidak merebut kekuasaan dari orang yang

memegangnya kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, maka itu
merupakan bukti dari Allah mengenai hal tersebut, dan agar kami
mengatakan dengan kebenaran di manapun kami berada dan tidak
takut kepada celaan orang yang yang mencela." (HR. Al Bukhari dan

Muslim)

'jd f*\'*,4'
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815. Dari Jabir RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pemimpin para
syahid adalah Hamzah bin Abdul Muththalib, dan seseorang yang
berdiri di hadapan pemimpin yang zhalim kemudian ia
memerintahnya dan melarangnya, sehingga pemimpin tersebut
membunuhnya." (HR.667 Al Hakim dan iaberkata, "sanadnya shahih")

*'Di datam "M" dengan tafazh rawaahu At Tirmidzii wa Al Haakim
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816. Dari Jarir RA, ia berkata, "Aku berbaiat kepada Rasulullah

SAW untuk menasihati setiap Muslim." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

usi-* E\oat6:iu& ir qr *bt f erip -,rrv
tit p'6'€Hr Fif 'J,;tr,fiT u-!f (fi uJ aflr oj.i,
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817. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq RA, ia berkata, "Wahai manusia,

kalian membaca ayat, "Hai orang-orang yang beriman, jagalah

dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat
kepadamu apabila knmu Telah mendapat petunjuk. " (Qs.Al Maa'idah

[5]: 105) dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya manusia apabila melihat seorang yang zhalim dan ia
tidak mencegahnya dengan tangannya, maka dikhawatirkan Allah
akan menurunkan hulatman (adzab) kepada mereka dari sisi-Nya
secara merata." (HR. Empat imam pemilik kitab sunan dan At-
Tirmidzi mengatakan, "hasan shahih." Ibnu Hibban menilainya
shahih. Lafazh An-Nasa'i adalah, "Sesungguhnya apabila sebuah

kaum melihat suatu kemunkaran dan tidak mengubahnya... " dan

dalam lafazh Abu Daud, "Tidaklah suatu kaum yang dilalatkan
kemal<siatan di antara mereka, dan mereka mampu untuk
mengubahnya, namun merekn tidak merubahnya... ")

Ringkasan Targhib wa Tarhib 551



818. Dari Al 'Urs bin Umariyatr Al Kindi batrwa Nabi SAW
bersabda,6E "Apabila dilakulcan perbuatan dosa di mulra bumi, maka
orang yang menyal<sikannya dan membencinya seperti orang yang
tidak melihatnya dan orang yang tidak melihatnya namun
meridhainya, maka ia seperti orang yang melihatnya." (HR. Abu
Daud)

Peringatan untuk Memerintahkan Kebaikan dan
Mencegah Kemunkaran, Namun Perilakunya

Bertentangan dengan Perkataannya

*', *b,,* !t|5;rj6 'jti !.6 i ",1 * -^\1
';;';I 
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819. Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,
"Pada malam isra', alru melihat beberapa laki-laki yang bibir merelra
dipotong dengan alat pemotong dari api, maka aku pun bertanya,
"Siapakah merelca ini wahai Jibril?" ia menjawab, "Mereka adalah
orang-orang yang pandai berceramah di antara umatmu yang
memerintahlcan kebailran dan lupa terhadap diri mereka sendiri, dan

ffi Oitambahkan dari 'Ln
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mereka membaca Al Qur'an, tidakkah mereka berfikir? " (HR. Ibnu
Hibban, Ibnu Abi Dunya dalam Ash-Shumt, dan Al Baihaqi)

Anjuran Menutup Aib Seorang Muslim dan Peringatan
untuk Tidak Menyebarkannya serta Mencari-Cari

Kesalahannya

:)u'{'s f h' ,k Ct'jL ^L?nr u1r?;} ,t:i } -,rr.
L.Qt ?'i\t;*.tttjfur C t* "-"';;t

820. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda, "Tidaklah

seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia, melainkan
Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. " (HR. Muslim)

Anjuran Menegakkan Hukum dan Peringatan untuk
Tidak Melakukan Penipuan padanya

-AY \
t

.f)

821. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Sungguh sebuah hulatman ditegakkan di muka bumi akan lebih baik
bagi orang yang menerimanya daripada mereka menerima hujan
selama empat puluh hari pada pagi hari." (HR. An-Nasa'i secara
marrtt' dan mauqufl

il';t iA '&31 a3 'oi W ir €, -*si; cj -^yy

1y':*i'
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822. Dai Aisyah RA bahwa orang-orang Quraisy dibuat gelisah oleh
permasalahan seorang wanita dari bani Makhzum yang mencuri,
kemudian mereka berkata, "Siapa yang akan berbicara kepada

Rasulullah SAW mengenai wanita tersebut?" mereka berkata, "Tidak
ada yang berani melakukannya melainkan Usamatr bin Zaid, orang
yang dicintai Rasulullah SAW." Kemudian Usamah berbicara kepada
Rasulullah SAW, maka Rasulullatr berkata, "Wahai Usamah, apakah

engkau akan memintakan maaf dalam hulatman di antara ketentuan-
ketentuan Allah? " kemudian beliau bangkit dan berkhutbah,
"Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian
adalah bahwa apabila ada orang mulia di antara mereka yang
mencuri maka mereka membiarkannya, dan apabila orang lemah di
antara mereka yang mencuri maka mereka menegakkan hukuman
terhadapnya, demi Allah kalau saja Fathimah binti Muhammad
mencuri, niscaya alcu sendiri yang al<an memotong tangannya. " (HR.
Al Bukhari)

fl(a Aimullahl termasuk lafazh sumpatr, seperti la'amrullaah
dan wa 'ahdullaah dalam hal ini terdapat banyak gaya batrasa. Para

ahli nahwu dari negeri Kulatr menganggap kata tersebut adalatr bentuk
jama' (plural) dari kata yamiinun dan selain mereka mengatakan

bahwa kata tersebut adalah sebuatr kata yang dipergunakan untuk
bersumpatr.
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Peringatan untuk Tidak Minum Minuman Keras,
Memberi, Membuatnya, Membawakannyao dan

Memakan Uang Hasil Penjualannya

*i y\t * :' Ji;Li u?nt ,gr r;.; sri * -^Yr
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823. Dari Abu Hurairatr RA bahwa Rasulullah SAW bersabda,
"Tidaklah seorang pelaku zina melahtkan zina ketika berzina ia
dalam keadaan beriman, tidaklah seorang pencuri mencuri, ketika ia
mencuri dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia meminum khamer
keras ketika meminumnya ia dalam keadaan beriman." (HR. Al
Bukhari, Muslim, dan para pemilik kitab Sunan, Muslim
menambatrkan dalam sebuah riwayatnya dan Abu Daud pada bagian
akhirnya, "Akan tetapi taubat terbentang.")
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824. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Allah melalont khamer dan orang yang meminumnya, yang
menuanglrannya, yang membelinya, yang menjualnya, yang
memerasnya dan yang diperaskan untulorya, yang membawanya dan
yang minta dibawakan kepadanya." (HR. Abu Daud, lafazh ini adalatr
miliknya dan Ibnu Majatr menambatrkan, "dan yang memakan

harganya.")
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825. Dari Abu Hurairah RA batrwa Rasulullah SAW bersabda,
"Sesungguhnya Allah mengharamlun minuman lceros dan harganya,
'mengharamlran bangkai dan harganyo, dan mengharamkan babi serta
harganya. " (HR.Abu Daud)

f h' J" it J;rjG 'jd a hr ,*, ; ,/ ,n -^yl
gfu' d';A,;.iii,|? #yr* #k,*',

a.l\t ,i.A;1 n *ip qi r'r'-t i
826. Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Setiap yang memabulckan adalah khamer dan setiap yang
memabulrlran adalah haram, barangsiapa meminum khamer di dunia
lremudian ia meninggal dunia dalam keadaan terbiasa meminumnya,
maka ia tidak alran meminumnya di akhirat kelak. " (HR. Al Bukhari,
Muslim, Abu Daud, ArTirmi&i, dan An-Nasa'i)

:,:ru;-,t *\t * C, o, ^r-it uyrii-) ej;r -,rrv
';;i :ra:j '#-t rj -^iit hr iitU v bf lt *|f '€ri

!-u)).'oart,:6, A et )v,F:,C.Sr f :,;it
827. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW bersabda" "Empat
golongan yang mentpakan hak bagi Allah untuk tidak
memasuklrannya ke dalam surga dan tidak memberi kesempatan
lepada merelu untuk merasalran kenibnatannya, yaitu: pecandu
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khamer, pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim dengan cara

yang tidak benar, dan orang yang durhalra kepada kedua orong tua."

,ls';qj f iu' p i' )';,, * rn / )b'$'3 -x\x

,;it qi't ,t3r q &1,: ,L'r?--'st t:-,;.i -^?)t ;t'j;'lr-) ,5,t'

.siir ,jf tljlr v;iaVu f,'u:iff nr J';:.,U,rju
'^%'dt t,Litt t ^vlr a,G .*l j" ;ri' u JLJ )

828. Dari Ammar bin yasir, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

"Tiga golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga selamanya

yaitu: Dayyuts, Rajulah dari kalangan wanita, dan pecandu khamer."
para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, adapun pecandu khamer

kami telah mengetahuinya, namun apakah dayyuts itu?" beliau

menjawab, "Ia adalah orang yang tidak peduli siapapun yang

memasuki istrinya." kami berkata lagi, "Siapakah rajulah dari

kalangan wanita itu?" beliau menjawab, "Ia adalah wanita yang
menyerupai laki-laki." (HR. Ath-Thabrani, pada perawinya tidak
terdapat cacat dan ia memiliki penguat)

)o?t,

-c .l zly:=l ,&'t yit e !,7';3 to ,Jv !6 /,fj-^Yq
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829. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Jauhilah Htamer oleh lalian, karena khamer itu kunci segala

kejahatan. " (HR. Al Hakim dan ia menilainya shahih)
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830. Dari Malik Al Asy'ari, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"Sebagian orang dari umatlu ada yang minum khamer, dan merekn

menamakannya dengan selain namanya, di atas kepala mereka

ditabuh alat musik dan suara penyanyi wanita. Allah tenggelamkan

mereka ke dalam bumi dan menjadikan mereka kera dan babi." (HR.
Ibnu Majatr, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Dan aslinya berada

padashahih Al Bukhari)
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831. Dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa meminum khamer, maka tidak akan diterima shalatnya

selama empat puluh hari, apabila ia bertaubat maka Allah akan

memberilran taubat baginya, dan apabila ia kembali maka tidak akan

diterima shalatnya selama empat puluh hari, apabila ia bertaubat

p'

&
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maka Allah akan memberilcan taubat baginya dan apabila ia kembali

maka tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh hari, apabila

ia bertaubat maka Allah memberilcan taubat baginya dan apabila ia

kembali66e untuk keempat lcalinya, maka tidak aknn diterima shalatnya

selama empat puluh hari dan apabila ia bertaubat, maka Allah tidak

akan menerima taubatnya dan Allah akan memberinya minuman dari

sungai khabal.'67o dikatakan kepada Ibnu Umar, "Wahai Abu

Abdunatrman, apakah sungai khabal itu?" ia menjawab, "Sungai dari
nanah penghuni neraka" (HR. At-Tirmidzi, ia menilainya hasan dan

Al Hakim, ia menilainya shahih)

lAl Khabal) asalnya berarti kerusakan, di antaranya firman Allah

SWT, "Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka

tidak menambah kamu selain dari kerusalcan belaka." (Qs.At-Taubah

[91: a7) dan kerusakan tersebut dalam perbuatan, badan dan akal

pikiran.

Peringatan untuk Tidak Melakutrkan Perbuatan Zina,
Terlebih lagi dengan Istri Tetangga atau Wanita yang

sedang ditinggal Pergi Suaminya, dan Anjuran Menjaga
Kemaluan

) ,*'t y \t ;* !, J;:' itt
,s;;1:rl ,i' J;t ,itt?tt v1 ii v

a:t:,1")).'OrrJt q,i.'!;\tj ,r*lur,Jirtt c;f)t Jt ,o*

832. Dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Tidaklah halal darah seorang muslim yang bersal*i bahwa tidak

ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan alu adalah

*e Di dalam cetakan "L" tertulis dengan lafazh 'aada ar raabi'atu
670 Di dalam kitab aslinya Al hayaa dan di dalam cetakan "L" tertulis dengan lafazh Al

habaal yaitu Al khabaal
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utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga hal, yaitu: orang tua
yang berzina, orang yang membunuh orang lain, orqng yang
meninggalkan agamannya dan memisahkan diri dari jama'ah kaum
muslim." (HR. Al Bukhari, Muslim dan tiga imam pemilik kitab
sunan)

833. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW bersabda,
"Apabila seseorang benina, maka keimanan keluar darinya, ia
seperti sebuah naungan, apabila ia menninggalkannya, maka
keimanan kembali kepadanya." (HR. Abu Daud, dan ini adalah

lafazhnya, ArTirmidzi, AI Baihaqi dan Al Hakim. Lafaztnya adalah,
"Barangsiapa berzina atau meminum khamer, maka Allah mencabut
keimanan darinya sebagaimana seseorang mencabut jubah dari
kepalanya.")

* \t J:. |, J;, i6 'i6 i:; ir 
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834. Dari Abu Dzar RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Seorang ahli ibadah dari kalangan bani Israel yang melakukan

ibadah, ia beribadah kepada Allah dalam tempat ibadahnya selama

enam puluh tahun, kemudian bumi tersirami hujan sehingga menjadi
hijau, kemudian sang ahli ibadah melihat dari tempatnya beribadah,
lalu berkata, "Seandainya alat turun dan berdzikir kepada Allah
sehingga bertambahlah kebaikanlal" Malca ia pun turltn membawa

sepotong atau dua potong roti. Pada saat ia berada di bumi,

muncullah seorang wanita dan berjumpa dengannya, ia mengajaknya

berbicara dan wanita tersebut menyambutnya, hingga ia melala*an
persetubuhan dengannya. Sang ahli ibadah tersebut pingsan lalu ia
turun ke dalam sungai untuk mandi, lcemudian datanglah orang yang
meminta-minta memberilun isyarat kepadanya untuk meminta dua

roti tersebut. Kemudian sang ahli ibadah tersebut meninggal dunia,

lalu ibadahnya selama enam puluh tahun ditimbang dengan dosa

perzinaan tersebut dan ternyata dosa zina itu lebih berat daripada
kebaikannya, kemudian satu atau dua roti itu diletakkan dengan

kebaikannya, malca kebaikannya lebih berat, sehingga ia
mendapatkan ampunan " (HR. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya)

iu' ,,- :t ,S?;';t- iti ib ?nr q, ;r*, it *, -Aro
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835. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Aku bertanya kepada
Rasulullah SAW, "Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?"
beliau bersabda, "Engkau membuat tandingan bagi Allah padahal Dia
yang menciptakanmu. " aku katakan, "Sungguh itu adalah dosa yang
besar, kemudian apa?" beliau menjawab, "Engkau membunuh anakmu
karena khawatir ia makan bersamamu. " aku katakan lagi, "Kemudian
apa?" beliau menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu."
(HR. Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi, ia
menambahkan dalam sebuah riwayatnya, "dan beliau membaca ayat,
"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta
Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya) kecaali dengan (alasan) yang benar, dan tidak
berzina, Barangsiapa yang melahrkan yang demikian itu, niscaya dia
mendapat (pembalasan) dosa(nya) " (Qs. Al Furqaan [25]: 68)

Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat
kelak dan dia akan kekal dalam azab tersebut, dalam keadaan terhina.
Dan kata Al Halilah berarti istri.

* \t J:" |, Jy, ,SG :JG ,y\t I '!gt fl -^r1
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836. Dari Al Miqdad bin Al Aswad, ia berkata, "Rasulullatr SAW
bersabda, "Bagaimana pendapat lealian mengenai zina?" para
sahabat menjawab, "Haram, Allah dan rasul-Nya telah
mengharamkannya, maka zina adalah haram hingga hari kiamat."
kemudian beliau bersabda, "sungguh seseorang berzina dengan
sepuluh orang wanita lebih ringan huhtmannya daripada berzina
dengan istri tetangganya." (HR. Ahmad, dan para perawinya adalah
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terpercaya, dan diriwayatkan pula oreh Ath-Thabari di daram Ar Kabir
dan Al Ausath)

837. Dari Abdulratr bin Amr RA dan ia menilainya hadits marfu,,'?ermisalan orang yang duduk di ranjiurg wanita yang ditinggal
suaminya seperti orang yang digigit ular di antara urar-urar harikiamat." (HR. Ath-Thabrani dan para perawinya terpercaya) ArAsawid adalah ular.

[Al Mughiibah] adalahwanita yang ditinggal pergi suaminya.

838' Dari sahr bin Sa'd, ia berkata, "Rasuruilah sAw bersabda,"Barangsiapa yang dapat meniamin untukku apa yang ada di antara
kedua jenggotnya dan apa yang ada di antara kedui kakinya makaalat menjamin surga baginya." (HR. Ar Bukhari dan ini adatah
lafazbnya, diriwayatkan pura oleh At-Tirmidzi. yang dimaksud
dengan apa yang ada di antara keduajenggotnya adarah risannya, danyang dimaksud dengan apa yang berada di antara kedua kakinya
adalah kemaluan.
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Peringatan dari Perilaku Homoseksual, Menyetubuhi
Istri Melalui Dubur dan Menyetubuhi Binatang

,j6 -Arl
^.

839. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Allah

melalorut orang yang melalrukan perbuatan kaum Luth" beliau

mengatakannyatigakali." (HR. Ibnu Hibban dalam Shahihnya, dan Al
Baihaqi. Dalam riwayat An-Nasa'i67r disebutkan hal serupa, dan Al
Baghawi berkata, "Mengenai hukuman homoseksual terdapat

perbedaan pendapat diantara ulama." Diriwayatkan dari Sa'id bin bin

Musayyab, Atha', Al Hasan, An-Nakha'i, dan lainnya dari kalangan

tabi'in, dan ini yang menjadi pendapat Ats-Tsauri dan Al Auza'i
bahwa hukumannya adalatr hukuman zina, dan pendapat tersebut

adalah pendapat Asy-Syafi'i yang paling menonjol yaitu riwayatnya

dari Abu Yusuf serta Muhammad bin Al Hasan. Ulama yang lain

berpendapat bahwa hukumannya adalah dirajam secara mutlak

sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Mujahid dari Ibnu

Abbas dan diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan inilah yang dianiut Az-

Znhi serta merupakan pendapat Malik, Ahmad, serta Ishaq. Pendapat

yang lain adalah pendapat Syaf i bahwasannya pelaku dan yang

diperlakukan hendaknya dibunuh sebagaiman a yang disebutkan dalam

hadits. Empat khalifah yaitu Abu Bakar, Ali, Ibnu Zubair dan Hisyam

bin Malik telatr membakar pelaku homoseksual.
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840. Dari Abdullah bin Amr RA batrwa Nabi SAW bersabda, 'Ita
adalah homoseksual lecil yaitu laH-laki menggauli istrinya melalui
(lubang) duburnya. " (HR. Ahmad, Al Bazzar dan para perawinya

adalah perawi hadits shahih)

p l' J;, i6 'j6 
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841. Dari Khuzaimatr bin Tsabit RA, ia berkata, "Rasulullatr SAW
bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran."

beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. "Dan janganlah kalian

menggauli istri kalian melalui dubur mereka." (HR. An-Nasa'i dari

hadits Ali bin Thalq dengan maknanya, dan dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban)

842. Dari Uqbah bin Amir RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, "Semoga Allah melalout orang yang menyetubuhi istri
mereka pada dubur mereka. " (HR. Ath-Thabrani. Al Mahasy adalatr

dubur)

y\t e it J;ri6,jti.b tr 'q3i;;,rri *,r-^rr
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843. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
"Barangsiapa yang menggauli wanita dari dubur mereka, maka ia
telah kafir. " (HR. Ath-Thabrani dalam Al Ausath dan para perawinya
terpercaya)

Peringatan dari Membunuh Jiwa yang Diharamkan
Allah kecuali dengan Hak

d, ,Se :Jv'os
l
.1t '\ir; ;P it * -^tt

.a

,;1lttt e'lqt ?'i ,r6t'; H- (, J'ri ,*j
844. Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Nabi SAW bersabda,
"Pertama kali yang diadili di antara manusia pada hari kiamat
adalah masalah pertumpahan darah." (HR. Al Bukhari, Muslim dan
selain keduanya)
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845. Dari Al Barra' bin Azib RA bahwa Rasulullah sAw bersabda,
"Sungguh kehancuran dunia lebih ringan bagi Allah dari pada

pembunuhan seorang mulonin dengan tanpa hak." (HR. Ibnu Majah
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dengan sanad hasan, Al Baihaqi dan ia menambahkan, "Seandainya

penduduk langit-Nya dan penduduk bumi-Nya bersama-sama untuk
menumpahkan darah seorang mukmin, niscaya Allah akan

memasukkan mereka ke dalam neraka." dan dalam suatu riwayatnya,
"Menumpahkan darah672 dengan tanpa hak." Dan dalam riwayat
Muslim dari hadits Abdullah bin Amr seperti hadits yang pertama, dan

dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Buraidah, "Pembunuhan seorang

mukmin lebih besar bagi Allah daripada sirnanya dunia. " dan riwayat
Ibnu Majah dari hadits Abdullah bin Amr, "dan aku melihat Nabi
SAW melakukan thawaf di Ka'bah sambil berkata, "Sungguh baiknya
dirimu dan harumnya baumu, dan sungguh agungnya dirimu dan

kemulianmu, demi Dzat yang jiwalu berada di tangan-Nya, sungguh
kemuliaan seorang mulonin lebih besar daripada kemuliaanmu,

hartanya dan darahnya. "
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846. Dari Mu'awiyah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Semua

dosa semoga Allah mengampuninya lcecuali seseorang yang mati
dalam keadaan kafir, dan seseorang yang membunuh seorang mulonin
secara sengaja." (HR. An-Nasa'i, dan dinilai shahih oleh Ibnu
Hibban serta Al Hakim dari hadits Abu Darda)
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847. Dart Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, "Barangsiapa membunuh seorang kafir mu'ahad (orang
kafir yang telah membuat perjanjian) malca ia tidak akan mencium
aroma surga, dan sesungguhnya aromanya tercium dari jarak
perjalanan selama empat puluh tahun." (HR. Al Bukhari dan lafazh
ini adalah miliknya)
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848. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dari Nabi SAW bersabda,
"Apabila pagi menjelang, maka lblis menyebarkan bala tentaranya
dan mengatakan, "Barangsiapa yang dapat menghinakard'3 seorang
muslim aku akan memalcaikan mahkota kepadanya." beliau
melanjutkan, "Kemudian dihadirkan jin ini, kemudian ia mengatakan,
"aku senantiasa menggodanya hingga ia menceraikan istrinya." lalu
ia mengatalcan, "hampir saja ia akan menikah." kemudian beliau
berkata, "dan dihadirkan jin yang lain kemudian ia berkata, "aku
senantiasa menggodanya hingga ia durhala lcepada kedua orang
tuanya" lalu ia mengatakan, "hampir saja ia akan berbakti kepada
mereka" dan dihadirkan jin yang lain lagi, ia mengatalcan, "aht
senantiasa menggodanya hingga ia berbuat syirik" maka lblis

u73 Di dalam "M" dengan lafazhlayaquulu
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berkata, "engkaulah yang berhak, englcaulah yang berhak" dan ia

pun memakaikan mahkota kepadanya." (HR. Ibnu Hibban dalam

Shahihnya)

Peringatan dari Bunuh Diri

qE h' &,n' J';:ri6,ju ii; i,r ,?:t;;-:),ri * -^rq
r<+.a',i & :6 d; * #i fr r,s',j i ,p,
t\L;l:i d.'itr;j:t** Ss ii d..Jriiil rirti

t-6Vr,i;t:.rt!'#)s C

849. Dari Abu Hurairah RA, ia bertata, "Rasulullatr SAW bersabda,

"Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung sehingga membunuh

dirinya, maka ia berada di neraka iahannam l@lcal untuk selamanya,

dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan menggunakan

senjata tajam dan senjata tajam tersebut berada di tangannya ia akan

menyakiti dirinya dengan senjata tersebut di neraka iahannam dan

kclcal di dalamnya untuk selamanya." (HR. Al Bukhari, Muslim, At-
Tirmidzi dengan mendahulukan sebagian kata dan mengakhirkan yang

lainnya. Juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dalam riwayat Abu Daud,

"dan barangsiapo yang meminum raann dan racunnya berada di
tangannya, maka ia akan meminumnya di neraleaiahonnam kelak.')

Peringatan untuk Tidak lkut serte dalam Pembunuhan
Seseoreng Secara Zhalim dan Menelanjangi Seorang

Muslim Tenpe Hak

ybt e it Jh i6 'i6 
& t'r q, f# it f -Ao.

e Jf iiir Lri .di ,yr !'$r-u;i\'€'Ll";jit ,*,
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850. Dari lbnu Abbas RA, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah seseorang di antara kalian berada di suatu tempat

dimana seseorang dibunuh secara zhalim, karena sesungguhnya

lalorut akan turun kepada setiap orang yang hadir pada saat mereka

tidak membelanya, dan janganlah salah seorang di antara kalian

berdiri pada suatu tempat dimana seseorang dipulai secara zhalim."
(HR. Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dengan sanad hasan).

(Kemudian beliau menyebutkan seperti itu) yaitu,

"sesungguhnya laknat itu akan turun kepada orang yang

menyaksikannya apabila mereka tidak membelanya."

851. Dari Abu Hurairah RA,u'o ia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa yang menelanjangi punggung seorang

mukmin tanpa hak, maka ia alran menjumpai Allah dan Allah dalam

keadaan murka kepadanya." (HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir dan

Al Ausath dengan sanadjayyid).

Anjuran Memaalkan Pembunuh dan yang Melakukan
, Kejahatan

t'oi'&?nt ,g, Iy i fi *; -^oY

?7) i;ie 7ry.".t G2 r;1 :ju

u7n Di dalam dua tulisan asli dari Abu Umamah dan di dalam "M" dari Abu Hurairah
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852. Dari Anas bin Malik RA bahwa Nabi SAW bersabda, "Apabila
para hamba berdiri untuk melakukan hisab (perhitungan amal
perbuatan) maka datanglah sebuah kaum (kemudian beliau
menyebutkan hadits) dan padanya disebutkan, "Kemudian ada
penyeru yang berseru, "Hendalcnya berdiri orang yang paha,lanya

ditanggung oteh Allah kemudian hendaknya ia masuk ke dalam

surga. " Dikatakan kepada beliau, "siapakah orang yang pahalanya

ditanggung oleh Allatr?" beliau menjawab, "Mereka adalah orang
yang memaa/kan kesalahan orang lain, kemudian masuklah sekian
dan sekian ribu orang dan mereka masuk surga tanpa hisab." (HR.
Ath-Thabrani dengan sanad hasan)

(Kemudian beliau menyebutkan hadits) kelengkapan haditsnya
yaitu, "dalam keadaan meletakkan pedang mereka pada leher mereka
yang mengalirkan darah, kemudian mereka berdesakan dipintu surga,

lalu dikatakan, "siapakah mereka ini?" kemudian dijawab, "merel<a

adalah orang-orang yang mati syahid dahulunya mereka hidup dan

mendapatkan rezeki, kemudian ada penyeru yang menyeru... dan

seterusnya.

;c-i; ,)g *, y ir' & at J'y, S iv ,"e) -Aor

;,9 ri' J;, t;-u!;*i c :'/'iivt ,ic-ui'-:-i. e'+
iA ,r4t i, ,s* ; t* ,tt ,1 :tLr,i6 ]ir'Ui
+\ # -;5,hr,su; 

1l n',#'J. rL'q r,*:*l
*ui ,g;ij'11 q'J,i}t'*; U ,,SG .i,r :y i ,j"'rt
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853. Dari Anas bin Malik RA, ia berkata, '?ada saat Rasulullah SAW

duduk, tiba-tiba kami melihatnya tertawa hingga terlihat gigi seri

beliau, kemudian Umar berkata kepadanya, "Apakah yang

menyebabkanmu tertawa wahai Rasulullatr?" Demi Dzat yang

menciptakan bapak dan ibuku, aku menebusmu (suatu kata

pengagungan)" beliau bersabda, "Ada dua orang laki-laki yang

berlutut di hadapan Allah yang Maha Perkasa, kemudian salah satu

dari keduanya berftata, "Wahai Tuhanlru ambillah untuklst

kezhaliman dari saudaraku." mafta Allah berfirman, "Bagaimana

engkau berbuat (demikian) terhadap saudaramu sedangkan tidak

sedikitpun yang tersisa dari kebaikannya." ia berkata, "Wahai

Tuhanku, hendalorya ia menanggung sebagian dari dosa-dosaku."

Kemudian kedua mata Rasulullah bercucuran air mata lantaran

menangis, beliau pun bersabda, "sesungguhnya hari itu adalah hari

yang besar, setiap orang menginginlean agar sebagian dari dosa-dosa

mereka ditanggung oleh yang lain,675 dan Allah SW berfirman,

"Anglratlah pandanganmu dan lihatlah." maka ia pun mengangknt

575 Begitulah di dalam ,,M" dan di dalam "L" dengan lafazh yu'malu 'anhum auzaaruhum
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pandangannya dan mengatakan, "Wahai Tuhanku aku melihat kota

dari emas dan kerajaan dari emo; dihiasi dengan intan, Nabi
siapakah ini? atau untuk orang yang jujur siapakah ini? Atau untuk

syahid siapakah ini?" Allah SWT menjawab, "Untuk orang yang

membayar harganya" ia berknta, "Wahai Tuhanku siapakah yang

mampu melakukannya?" Allah menjawab, "engkau mampu

melakukannya" ia berkata, "dengan apa?" Allah menjawab, "dengan

maafmu kepada saudaramu" ia berkata, "Wahai Tuhanla,

sesungguhnya aku telah memaa/kannya." Allah SW berfirman,
"Tuntunlah tangan saudaramu dan masukkanlah ia ke dalam surga"
Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan, "Bertaqwalah kepada

Allah dan perbaikilah hubungan diantara kalian, karena AUah

memperbaiki hubungan di antara kaum muslimin." (HR. Al Hakim
dan Al Baihaqi di dalam Al Ba 'rs. Di antara perawinya adalah Ibad bin
Syaibah Al Habthi dari Sa'id bin Anas. Dan Al Hakim menilai
sanadnya shahih.

Peringatan untuk Tidak Bergembira atas Bencana yang
Menimpa Seorang Muslim dan Mencelanya

\t ,U )t J;:rit3 :Jtr'&?s uyrf!' /'#)t';p- -xot
'.ry;?nr'^L'j ;+|.iu3rrW'rt ,*t *

854. Dari Watsilatr bin Al Asqa' RA, ia berkat4 "Rasulullatr SAW
bersabda, "Janganlah engkau menampakkan kegembiraanmu atas
bencana yang menimpa saudaramu, sehingga Allah mengasihinya dan
menimpalran ujian kepadamu." (HR. At-Tirmidzi, dan ia berkata,
"hasan ghaib')
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Peringatan untuk Tidak Melakukan Dosa Kecil dan
Dianggap Remeh dan Tidak Melakukannya Secara

Terus-Menerus

?nt ;; ,trt Llr'J,1:, ,:,$ )x- e V *: tG oV &b
ot*iry!€ 6'ry.F ,.P ot)dti Yt ,J1s

g55. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullatr SAW, beliau bersabda,

"Apabila seorang hamba berbuat satu kesalahan, maka akan tertitik

dalam hatinya satu titik, kemudian apabila ia meninggalkannya dan

meminta ampunan, maka titik tersebut akan hilang. Dan, apabila ia

kembali melalcukannya, malca akan bertambah titik tersebut hingga ia

menutupi hati, dan itutah yang disebut ar-ran sebagaimana disinyalir

di dalamfirman Allah SW'T, "selcali-l@li tidak (demikian), sebenarnya

apa yang selalu merelca usahalcan itu menutupi hati mereftc. " (Qs. Al

Muthaffifin [83]: 14) (HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "hasan

shahih, dan diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i, Ibnu Majatr dan dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban serta Al hakim sesuai syarat Muslim. ,{lr-

nuhah adalah titik yang menyerupai kotoran pada kaca.

e it J;r'oi r* ?nr *1t -*s;'';,"j -xot
gG ;ur d q)Lr; ,*'j-tt ,>(;;t !t1 ,a:sG [ 'iua.

856. Dari Aisyatr RA batrwa Rasulullatr SAW bersabda, "Wahai

Aisyah, jauhilah dosa-dosa yang dianggap remeh, karena sungguh

akan ada yang menuntutnya dari Allah." (HR. An-Nasa'i, lafazh ini

adalatr miliknya, Ibnu Majatr, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

*j y\'
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857. Dari Tsauban RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sunggult

seseorang akan terhalang dari rezeki karena dosa yang ia perbuat."
(HR. An-Nasa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dengan tambahan

yang ada padanya, dan Al Hakim mengatakan, "sanadnya shahih")

qb;i 
". 
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858. Dari Anas RA, ia berkata, "Sungguh kalian akan melakukan
suatu perbuatan yang nampak lebih kecil di mata kalian daripada

rambut, yang pada masa Rasulullah SAW dulu kami menganggapnya

termasuk perbuatan yang membinasakan." (HR. Al Bukhari, dalam
riwayat Ahmad diriwayatkan yang serupa dari hadits Abu Sa'id
dengan sanad shahih)
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